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“Ek het die vryheid om te doen 
wat ek wil, wanneer ek wil, met wie ek wil,  

en niemand gaan vir my sê 
wat om te doen nie.” 



Leviet / Efraim



Leviet / Efraim

Byvrou / Betlehem / Judea



Leviet / Efraim

Byvrou / Betlehem / Judea

Gibea / Benjamin



Die ou man het hulle saamgeneem na sy huis 
toe. Hulle het vir die donkies voer gegee. 

Hulle het ook eers hulle voete gewas, en toe 
saam geëet en gedrink. 

Rigters 19:21 



Toe dit al gesellig begin gaan het, het ’n 
klomp skurke van die stad die huis omsingel. 

Hulle het teen die deur gehamer en vir die ou 
man aan wie die huis behoort het, geskreeu: 

“Bring uit daardie man wat in jou huis 
ingekom het. Ons wil seks met hom hê.” 

Rigters 19:22 



Die ou man wie se huis dit was, het 
uitgegaan en met hulle gaan praat: “Nee tog, 

vriende. Moenie so iets leliks doen nie. 
Hierdie man is my gas wat by my tuis is. 
Moenie so iets skandeliks aanvang nie... 

Rigters 19:23 



...My dogter is nog ’n maagd. Ek sal haar en 
die man se byvrou vir julle bring. Maak met 

hulle wat julle wil, maar moenie so iets 
viesliks met hierdie man doen nie.”

Rigters 19:24 



Die mans wou nie na hom luister nie. Die 
Leviet gryp toe sy byvrou en stoot haar uit 

op straat. Hulle het haar dwarsdeur die nag... 

Rigters 19:25 



Terug by die huis het hy ’n mes gevat en sy 
byvrou se liggaam in twaalf stukke opgesny. 

Hy het een stuk na elke stam in Israel 
gestuur. 

Rigters 19:29 



Elkeen wat dit gesien het, het gesê: 
“So iets het nog nooit gebeur sedert Israel uit 

Egipte weg is tot nou toe nie. Ons moet 
ernstig hieroor nadink. Kom laat ons koppe 

bymekaarsit om iets hieraan te doen.”

Rigters 19:30 



Al die Israeliete, van Dan 
tot by Berseba en uit die 
streek van Gilead, het in 
Mispa vir ’n groot 
vergadering voor die Here 
bymekaargekom.

Rigters 20:1 
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Jabes-Gilead

Silo



In daardie tyd was daar 
nog nie 'n koning in Israel nie, 

Rigters 21:25 



In daardie tyd was daar 
nog nie 'n koning in Israel nie,

en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.  

Rigters 21:25 



In daardie dae was daar nie 
‘n bindende gemeenskaplike moraal nie, 
elkeen het sy eie morele kompas gevolg.



Ek het die vryheid om te doen 
wat ek wil, wanneer ek wil, met wie ek wil



Ek het die vryheid om te doen 
wat ek wil, wanneer ek wil, met wie ek wil

Solank dit niemand seer maak nie 



Jy kan nie doen 
wat jy wil, wanneer jy wil, met wie jy wil 

sonder om iemand seer te maak nie. 



Uiteindelik maak jy jouself seer.



Uiteindelik maak jy jouself seer.

Uiteindelik gaan jy ‘n slaaf wees van iets.



Uiteindelik maak jy jouself seer.

Uiteindelik gaan jy ‘n slaaf wees van iets.

Uiteindelik maak jy díe seer wat lief is vir jou. 
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solank dit niemand seer maak nie
na 

solank ek iemand kan help. 




