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Deur die voorbeeld te volg van die ouer gesalfdes, is ander wat nie die getuienis van die gees het nie, 

ook huiwerig om die jonger gesalfde broers te aanvaar – deels as gevolg van die siening wat in ons 

literatuur tot uiting kom, maar meestal as gevolg van die vlees. Jehovah het goed geweet dat hierdie 

gesindheid onder baie sou bestaan en het dus ‟n waarskuwing voorsien aan die weerspanniges en 

vertroosting aan diegene wat só weerstaan is. Die Hebreeuse geskrifte voorsien die waarskuwings in 

tipes en skaduwees en die Griekse geskrifte voorsien die verduideliking. Paulus verduidelik: 

 Daar staan byvoorbeeld geskrywe dat Abraham twee seuns 

gehad het, een by die diensmeisie en een by die vry vrou; 

maar die een by die diensmeisie is in werklikheid na die wyse 

van die vlees gebore, die ander by die vry vrou deur ‟n belofte. 

Hierdie dinge vorm ‟n simboliese drama – Galasiërs 4:22-24 

 

En so word die toneel ingerig. Deur na hierdie gebeure te verwys as ‟n “simboliese drama,” is ons 

voorberei daarop om iets ietwat dieper te leer. ‟n Heilige geheim staan op die punt om onthul te word. 

Jehovah het vir Abraham belowe dat hy ‟n seun sou hê deur wie al die nasies hulleself sou seën. 

(Genesis 15:5; 22:18) Nietemin het sy vrou, Sara, onvrugbaar gebly. Met verloop van tyd het Sara tot 

die gevolgtrekking gekom dat, aangesien sy nie kinders kon hê nie, Abraham in staat mag wees om 

kinders voort te plant deur middel van haar slavin, Hagar. Sy tref toe reëlings sodat Abraham 

geslagtelike gemeenskap met Hagar kon hê en mettertyd is ‟n seun vir Abraham voortgebring deur 

Hagar, die slavin meisie, wat swanger geraak het. (Genesis 16:1-4) 

Maar Jehovah se woord het uitgegaan en dit sou sekere sukses behaal waarvoor dit uitgestuur is. 

(Jesaja 55:11) Sy belofte aan Abraham sal vervul word, maar nie deur die vlees nie. dit is bevestig 

deur die feit dat beide Abraham en Sara, lank reeds nie meer vrugbaar was nie. Nou kon Abraham 

slegs ‟n seun voortbring as ‟n gevolg van Jehovah se belofte – wat hy dan ook gedoen het. hierdie 

seun is vir Sara gebore, die vry vrou, die wettige vrou van Abraham, “as gevolg van ‟n belofte.” 

Paulus gaan voort: 

 Hierdie dinge vorm ‟n simboliese drama; want hierdie vroue 

beteken twee verbonde, die een afkomstig van die berg Sinai, 

wat kinders vir slawerny voortbring en dit is Hagar. En hierdie 

Hagar beteken Sinai, ‟n berg in Arabië en sy kom ooreen met 

die huidige Jerusalem, want sy is in slawerny met haar 

kinders. Maar die Jerusalem daar bo is vry en sy is ons 
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moeder. – Galasiërs 4:24-26 

Dus verteenwoordig Sara en Hagar twee verbonde. Een verbond was aards, die Berg Sinai, en dit sou 

kinders voortbring na die vlees. Hierdie kinders, waarvan Ismael die voorloper is, sal in slawerny 

bestaan. Met ander woorde, hulle sal nie vrye seuns wees wat ‟n erfporsie sou ontvang nie. Die ander 

verbond is hemels, Jerusalem daarbo en sal die kinders van die belofte voortbring, die ware erfgename 

van die koninkryk, waarvan Isak die voorloper was. En die aardse seuns sou die hemelse verreweg in 

getal oortref. 

 Want daar staan geskrywe: „Wees bly, onvrugbare vrou wat 

nie geboorte gee nie; breek uit en roep hard uit, vrou wat nie 

geboortepyne het nie; want die kinders van die verlate vrou is 

talryker as dié van haar wat die man het. – Galasiërs 4:27 

 

In hierdie simboliese drama voorafskadu Abraham vir Jehova. Sara is die moeder van Jehovah se 

hemelse seuns, terwyl Hagar die moeder van Jehovah se aardse seuns is. Die drama gaan voort: 

 En ons, broers, is kinders wat tot die belofte behoort, net soos 

Isak was. Maar net soos die een wat na die wyse van die vlees 

gebore is, daarna die een begin vervolg het wat na die wyse 

van die gees gebore is, so ook nou. – Galasiërs 4:28-29 

 

Hier begin Paulus om ons vraag te beantwoord wanneer hy na Ismael se vervolging van Isak verwys 

en verklaar dat, soos tóé, die aardse seuns die hemelse sou vervolg, so ook vandag. Maar hoekom? 

Lees verder: 

 Wat sê die Skrifgedeelte nietemin? „Dryf die diensmeisie en 

haar seun uit, want die seun van die diensmeisie sal 

hoegenaamd nie saam met die seun van die vry vrou ‟n 

erfgenaam wees nie.‟ – Galasiërs 4:30 

 

Hier is die hele kwessie – die erfporsie. Hagar en Ismael wil in die erfenis deel en Sara wou dit nie 

toelaat nie. Maar, hou die omstandighede in gedagte. 

Toe Hagar vir Abraham gegee is, het beide Abraham en Sara geglo dat die kind wat só gebore sou 

word, die seun van die belofte sou wees. Dit was dan ook Hagar se geloof soos weerspieël in haar 

gesindheid. 

 Toe het hy met Hagar gemeenskap gehad en sy het swanger 

geword. Toe sy agterkom dat sy swanger is, het haar 

meesteres veragtelik in haar oë geword. – Genesis 16:4 

 

Hagar se hovaardigheid was blykbaar as gevolg van haar geloof dat sy nou die begunstigde een sou 

wees, aangesien dit haar seun sou wees wat al Abraham se besittings sou erf. Sara se reaksie was om 

vir Hagar te verneder sodat sy wegvlug. Toe Jehovah se engele vir Hagar vind, het hy haar aangesê 

om haarself onder Sara te verneder en terug te keer. As ‟n reaksie hierop sou Jehovah vir Hagar se 
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saad grootliks vermeerder tot ‟n groot menigte. Hagar het teruggekeer en Ismael vir Abraham gebaar. 

(Genesis 16:5-15) 

Tydens die daaropvolgende 13 jaar was Abraham en Ismael ongetwyfeld baie na aan mekaar. Ismael 

kon begryplikerwys voel dat die erfporsie hom toekom. Dan, getrou aan Jehovah se belofte, word Isak 

gebore, die ware erfgenaam. By Isak se speningsfees het dit egter duidelik geword dat Hagar en 

Ismael steeds heimlik die erfporsie begeer het. Dit was hierdie “geterg” wat veroorsaak het dat Sara 

versoek het dat Hagar en Ismael uitgedryf word. (Genesis 21:8-13) Sara se woorde in Genesis 21:10 

openbaar dat die “geterg” of “vervolging,” soos Paulus dit in Galasiërs 4:30 beskryf, te doen gehad 

het met die erfenis. 

Sara het rede gehad om besorg te wees. Die jaloesie van Kain teenoor sy jongste broer, Abel, het Abel 

se dood tot gevolg gehad. Later het Esau se jaloesie teenoor Jakob ook laasgenoemde se bestaan 

bedreig. So ook Josef se ouer broers se jaloesie teenoor hom. Die bedreiging was baie werklik. 

Jehovah het met Sara saamgestem en, ofskoon hy voorsiening vir Ismael gemaak het, het Jehovah 

toegelaat dat Hagar en Ismael weggestuur word. 

Hierdie simboliese drama voorsien insig in die denke van sommige wat vir Jehovah dien, maar wat 

nie erfgename van die Koninkryk van die Hemele is nie. Hulle wil graag deel in die erfenis en, ten 

einde hierdie erfenis te bekom, vervolg hulle die ware seuns, veral diegene wat op die toneel verskyn 

in die laaste ure. 

Dit is interessant om daarop te let dat Ismael kon dink dat hy die regmatige erfgenaam was vir jare, 

totdat die egte seun gebore is. Op soortgelyke wyse mag sommige van die aardse seuns vandag die 

indruk gegee gewees het dat hulle al Jehovah se besittings sou erf. Hierdie “oënskynlike” 

onvrugbaarheid van Sara gedurende die laaste paar dekades het daardie idee bevorder. Dus, toe die 

„jong‟ gesalfdes – die seuns van ‟n belofte – begin om te verskyn, het sommige wat tot Ismael behoort 

en getrou aan profesie, die spot gedryf, belaglik gemaak en diegene vervolg wat aan Isak behoort. 

Die vervolging word toegelaat deur wat in die organisasie se literatuur gepubliseer word. Dit is tans 

bekend dat meeste, indien nie alles, van die inligting in die tydskrif deur “Ismaeliete” geskryf word. 

Aangesien Jehovah se Gees nie saam met hulle gees getuig nie, is die inligting wat voorsien word, 

vleeslik van aard. Hulle kan slegs skryf wat in sig van die oë is. Voordelig waar, maar melk vir babas. 

Dit is vanaf hierdie beperkte fisiese gesigspunt dat die onderwerp van die salwing aangespreek word. 

Hierdie gebrek maak dit onmoontlik vir hulle om akkuraat te verstaan of te verduidelik, en weerhou 

hulle daarvan om voedsel op die regte tyd aan die “huisknegte” te voorsien. (Matteus 24:45) As ‟n 

gevolg gebeur dit dat die inligting ontaard in vervolging en ‟n gespot. En daardie “Ismaeliete” wat die 

inligting ontvang, bevorder die vervolging op die plaaslike vlak. 

Dit is interessant om kennis te neem dat in die simboliese drama, “Hagar” en “Ismael” weggestuur 

word. Ons sal ons oë geopen hou om te sien hoe Jehovah hierdie aspek van die drama laat uitspeel, 

maar moontlik het dit iets te doen met die laaste Brief, Nr. 7. 

_______________________ 

“Elaia Luchnia” 


