
 

 

Om ‘n lewe te neem of te red! 
Prediker 3:3a                                                                                                    Don 18 Feb 2021 
1953 vertaling Pred 3:2b  “‘n tyd om ‘n lewe te neem, ‘n tyd om ‘n lewe te red” 
Bron:  Venter J. 2015  Die boek Prediker.  Van alles tevergeefs tot ‘n hoopvolle toekoms saam met Christus.p.59-62 
 
Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir om ‘n lewe te neem is nie dieselfde as in die 
Tien gebooie vir jy mag nie moord pleeg nie. (Ex 20:13 ratsach = moord)  (Pred 3:3a hârag – om 
‘n lewe te neem)   Daar is ‘n klemverskil om dood te maak as moord en dood te maak as straf of 
in opdrag van die owerheid.  In Ex 32:27,28 gee Moses opdrag aan die Leviete, nadat die volk 
die goue kalf aanbid het, om die afgodsaanbidders dood te maak, dieselfde hebreeuse woord, 
hârag word daar gebruik, en hulle het 3000 Israeliete om die lewe gebring.   God het aan Israel 
opdrag gegee om die heidennasies in heilige oorloë uit Kanaän te verdryf en dood te maak.      
Rig 7:9-25.   Toe Simson 1000 Filistyne doodgeslaan het met ‘n eselskakebeen word daar weer 
‘n ander Hebreeuse woord voor gebruik, nâkâh – om te wond of te slaan Rig 15:15. 
 
Maar in die eeu waarin ons hier leef in Suid Afrika is dit nie eers meer denkbaar om tot die eer 
van God se Naam iemand se lewe te neem nie. Ons leef in ‘n sekulêre staat met godsdiensvry-
heid.  In die moderne samelewing van vandag is dit ondenkbaar om dood te maak vir geloof.   
Wyle dr Jan Venter skryf:  “Met die opkoms van die Islam wêreldwyd, en die aktiewe rol wat 
hulle in tereurtogte speel, moet ons wakker maak, om Jesus Christus oral aktief te eer.  “Elkeen 
wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir Hom sal Ek My ook openlik uitspreek 
voor M y Vader wat in die hemel is.  Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook 
verloën voor my Vader wat in die hemel is.”  Mat 10:32,33 sê Jesus Christus.     Om in ‘n oorlog 
gewikkel te wees wat die owerheid uitroep en waar van jou verwag word om dood te maak, mag 
jy doodmaak, slegs wanneer daar geen ander middel van vrede oorbly nie.  (Johan Heyns) 
 
Maar om ‘n lewe te red is sekerlik baie belangriker as om ‘n lewe te neem.   Wat beteken dit om 
‘n lewe te red?   Om ‘n lewe te red is om die kosbare gawe, die lewe, wat van God kom, te red en 
te bewaar en te gebruik tot eer van God.   Dink aan die barmhartige Samaritaan.   Hy het ‘n 
wildvreemde se lewe gered. 
 
Jesus Christus se optredes maak dit vir ons duidelik hoe ver verdraagsaamheid moet gaan om 
lewens te red, nie net fisies te red nie, maar om die evangelie uit te dra.   Jesus se hoofdoel op 
aarde was om sondaars te red, maar Hy het ook barmhartigheid betoon aan siekes, lydendes 
almal wat swaargekry het en arm was.   Jesus het vrede gebring, Joh 14:27.  Dit is nie ‘n valse 
vrede nie, maar ‘n vrede wat ‘n verhouding met Jesus Christus aantoon.  In die 21ste eeu is ons 
nie meer besig met heilige oorloë om dood te maak nie.   Ons is nie hier vir ‘n tand vir ‘n tand 
vergelding nie.  Ons is hier om die evangelie uit te dra.   Die wraak kom God toe en nie vir ons 
nie.  Rom 12:19   God wil hê dat almal hulle moet bekeer.  2 Petr 3:9. 
 
God hou sy oordeel en wraak terug tot genadetyd vir ons.   Want daar is sekerlik nog onder die 
ongelowiges en mense wat ons as verlore sien, God se kinders wat Hy nog tot bekering sal bring.  
Dink maar aan die rower aan die kruis. 
 
Mag ek en jy die lewe van jouself en van jou medemens en van hulle van wie jy dalk nie hou 
nie, hoog ag.   Mag ons lewens red, deur die evangelie uit te dra, deur van Jesus Christus te 
getuig.   Mag ons die tyd uitkoop, die beste gebruik maak van elke dag om Jesus Christus aan ‘n 
verlore mensdom te verkondig.   AMEN  
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