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Bereken die koste: Gilgal
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In dié tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde: Vervloek is die man voor die aangesig van die HERE
wat sal opstaan om hierdie stad Jérigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en
ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit.
Vrees van God / gehoorsaamheid
J osua 7:247:24 -26
24
Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Agan, die seun van Serag, geneem met die silwer en
die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en
alles wat aan hom behoort het, en hulle het hul na die dal Agor gebring. 25 En Josua het gesê: Hoe het jy ons
in die ongeluk gestort! Die HERE sal jou vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom
gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. 26 En hulle het ‘n groot hoop klippe
op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. [Daarna het die Here se toorn bedaar. Hulle noem die plek tot
vandag toe die Akorlaagte - NV].
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Kompromie
Rigters
Rigters 2:12:1-3
1
Toe trek die Engel van die HERE van Gilgal op na Bogim en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek
en julle gebring in die land wat Ek julle vaders met ‘n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond
met julle in ewigheid nie verbreek nie; 2 maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie
land maak nie; hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het
julle nou gedoen? 3 So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande
vir julle sal wees, en hulle gode ‘n strik vir julle.
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wëreld:
IS
Samuel
amuel 8:198:19-20
19
Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet ‘n koning oor ons
wees, 20 dat ons ook kan wees soos al die nasies—dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en
ons oorloë voer.
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Ag ab omhels Isebel
Isebel



Isebel
Is ebel maak God se stem stil
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Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in
die oë van die HERE nie, omdat sy vrou Isébel hom verlei het.
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In sy dae het Hiël, van Bet-el, Jérigo opgebou; ten koste van Abíram, sy eersgeborene, het hy sy
fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die
HERE wat Hy deur die diens van Josua, die seun van Nun, gespreek het.
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10
and especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise
authority. They are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries,
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Daarop sê Agab vir Elía: Het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord: Ek het u gekry, omdat u uself
verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die HERE!
II Petr
Petrus
us 2:202:20 -22
20
Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser,
Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die
einde slegter daaraan toe as aan die begin. 21 Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van
God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod
wat aan hulle oorgedra is. 22 Van hulle is die spreekwoorde waar: "'n Hond gaan terug na sy braaksel
toe" en: "'n Vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder."
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God stuur misleiding.
misleiding.
I Konings
onings 22:12, 1919 -23
12
En al die profete het so geprofeteer en gesê: Trek op na Ramot in Gílead en u sal voorspoedig
wees, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.
19
Verder sê hy (Miga): Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon
terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand. 20 En die HERE
het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê,
en die ander weer so. 21 Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en
sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? 22 En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees
word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen
so. 23 En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die
HERE het onheil oor u gespreek.

Gewete:
I Timotheus 1:19
19
en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof
skipbreuk gely,
I Timotheus 4:2
2
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
Hoe word ons verlos?
verlos? JEHU – II Konings
Konings 99 -10
In Jerig
Jeri go:
Lukas
uk as 19:819:8-9
8
Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes;
en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. 9 Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar
redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.

