
 
 
As die tyd stilstaan 
 
• Antieke Palestina het ‘n laagland by die 

see en die meer bergagtige hoogland.  In 
die laagland het die Filistyne gebly en die 
stamme van Israel in die hoogland.  
Tussen in was ‘n pad vol valleie en rantjies 
wat ‘n poort gevorm het tussen die plein 
en die berge.  Dis ‘n militêre sleutelpunt 
om te beskerm en dis hier waar die twee 
leermagte vir mekaar  staan en kyk aan  
weerskante van die stroompie  wat hier 
op die kaart en foto gesien  kan  word.   

• Hulle sit vas – niks gebeur nie.  Tyd staan 
stil.  Spanning loop hoog.  Hoe gaan hier ‘n 
goeie einde aan kan kom?  Ons ken dit 
gevoel mos – waar dinge net nie wil vlot 
nie, nie wil vorentoe gaan nie, en ons 
vassit in die leegte sonder om vorentoe of 
agtertoe te kan gaan.  Skaakmat? 

• Die Filistyne se skuif is die “enkelgeveg” – 
kom ons laat ons beste infanteris 

(voetsoldaat) die Israeliete intimideer en 
uitdaag en tart.   

• Onbewus van hoe sy dag sou uitdraai, 
moet Dawid sy kleinvee in die veld los om 
“net gou” ‘n pakkie van die huis af vir sy 
broers op die frontlinies te  gaan afgee.  In 
sy naïwiteit is hy stom verbaas dat 
niemand iets doen nie en so groot geskrik 
het.  “’n Mens moenie oor hom 
moedeloos word nie – ek sal gaan,” sê 
Dawid, byna domastrant.   
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Infanterie vs Artillerie 
 
• Vanuit ‘n militêre oogpunt het Dawid 

gesien wat die ander Israeliete misgekyk 
het.  In plaas van geïntimideer te word 
deur die konvensionele oorlogvoering van 
sy dag, het hy geweet ‘n skerpskutter gaan 
hier kan doen wat ‘n voetsoldaat nie kan 
nie.  Daarom gaan ontmoet hy Goliat waar 
hy is, maar hy identifiseer die swak punte 
en omseil dit op ‘n manier wat niemand 
verwag nie.  En daarmee speel hy op sy 
eie sterk punte.  Hoeveel dae het hy 
immers nie in die veld gestaan en oefen 
met sy slingervel totdat hy ‘n klipstapeltjie 
kon raakgooi op 100 meter nie.   

• Om anders te kyk na ‘n skynbaar 
onoorkomelike situasie, is ‘n kuns wat ons 
sal moet bemeester.  Dis ook ‘n opdrag “in 
die naam van die Here”, dit wil sê om 
namens die Here sy agenda vir ons wêreld 
deur te voer.   

Jy kan jou posisie skuif 
 
• ‘n Spinnekopweb werk so – as jy aan een 

draadjie trek, dan beweeg die hele web.  
Soms is daar dinge buite jou wat jy nie 
sonder meer kan verander nie.  Sekere 
gesindhede, sekere verhoudings, sekere 
uitdagings en bedreigings is mos maar nou 
eenmaal daar.  Maar jy kan jou eie posisie 
ten opsigte van daardie uitdagings 
verskuif.  Sisteem-teorie sê dat die 
sisteem noodwendig sal reageer op 
daardie skuif.   

• In plaas van in die heersende logika in te 
koop, kom Dawid en sê “jonk maak nie 
saak nie”, “tingerig maak nie saak nie”, 
“brute mag en geweld maak nie saak nie” 
– ek gaan op ‘n ander plek staan en iets 
anders doen.   

• Dit is ons uitdaging, om anders te dink en 
te doen en (selfs baie klein, onbenullige) 
skuiwe te maak wat die konvensionele 
wysheid, logika en maniere van doen 
uitdaag.  Die effek kan eksponensieel 
wees.   

Jy is dalk nie Dawid nie 
 
• Dis miskien goed om op te let waar ons 

onsself in die verhaal posisioneer.  Ons 
voel natuurlik aangetrokke tot die 
karakter van Dawid, die man van God.  
Natuurlik is dit wie ons is, nie waar nie?   

• Maar ons kan natuurlik ook Goliat wees 
wat die heiligheid van God uitdaag en 
lewe asof God nie lewe nie.  

• Ons kan natuurlik ook die broers van 
Dawid wees wat hom afmaak en bespot.   

• Ons kan natuurlik ook Saul wees wat nie 
die aankoms van iets nuuts besef nie en 
eers na die tyd wonder wat nou gebeur 
het en wie hierdie Dawid dan nou sou 
wees.   

 


