
2 Kron 15:1-7 Vra na die Here en Hy sal Hom laat vind! Ma. 11 Mei 2020 
Lees   2 Kron 14-16 (kernverse 2 Kron 15:1-7, 16:9a) 

Van tyd tot tyd wonder ons almal, wat gaan van die wêreld word.   Ons wonder hoe die regerings 
van die dag en veral die groot moondhede die toekoms gaan bepaal met hulle magsbeheptheid en 
ekonomiese, militêre en maatskaplike honger.   Die huidig wêreldkrisis agv Covid-19 laat nog 
meer vrae ontstaan waarop selfs regerings nie die antwoorde het nie.   Niemand van ons op aarde 
weet presies wat die uiteinde gaan wees nie.    Ons hoor van ontsettende swaarkry in ons eie 
land.  Ons hoor van swaarkry wêreldwyd.  Vandag se statistieke van die Koronavirus is oor die 4 
milj. bevestigde gevalle en 281 000 sterftes.   Die staatspresident het vandag gesê dat ons vir die 
volgende jaar of twee met die bekamping van hierdie virus moet saamleef.  Hy het ook gesê dat 
ons nuwe maniere van aanbidding sal moet beplan.   Gaan ons weer in die afsienbare toekoms 
God kan aanbid op Sondae as ‘n hele gemeente of nie?  Hoe gaan dit wees?  Baie vrae en nog nie 
antwoorde nie. 
 

Kom ons bly  by ons situasie in die Suid Afrika.  Volgens statistieke van 2000-2004 is 68-80% 
Suid Afrikaners Christene.  Maar is dit wat ons in die land sien?   Is die dade van hierdie land 
Christelik volgens die Woord van God?    As ons na Israel se geskiedenis kyk in die tyd van die 
konings wat 345 jaar lank geduur het, sien ons ook ‘n droewige prentjie.   Daar was nou 2 konin-
kryke ipv een.  Leiers, konings en die gewone landsburgers het van God afvallig geraak om 
afgode te dien.   Die priesters het steeds hulle dienswerk gedoen in die tempel, maar net 8 van 
die 20 konings in Juda kon as “goed” geklassifiseer word.   Israel se 20 konings was bykans 
almal afvallig en boos.    Die fokus in 1&2 Konings is op Israel se konings en die fokus in 1&2 
Kronieke is op Juda se konings. 
 

Ons kan hierdie drie hoofstukke opdeel in drie dele: 
• Vrede en oorwinning.         2 Kron 14:1-15:7 
• Reformasie en herlewing.   2 Kron 15:8-19 
• Verval en tug.                     2 Kron 16:1-14 

 

Ons kyk kortliks na die tweede deel van Asa se regeringstyd wat geduur het van vanaf  913-873 
vC.  Asa het die Here gedien toe dit goed gegaan het, maar na 36 jaar het koning Besa van Israel 
‘n veldtog teen Juda begin.     Asa het sy hulp nou by die Aramese koning gaan soek met goud en 
silwer vanuit die tempelskatkis as geskenke. 
 

Die vraag is; as daar gevaar in jou lewe kom, of in ‘n volk se bestaan, waar gaan soek jy jou 
hulp?    Daarom het die profeet Asarja vir koning Agas gesê:  2 Kron 15:1  “Luister na my, Asa 
en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, 
sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.”    Ons lees ook 
in 2 Kron 16:9  “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele 
hart op Hom vertrou.”  Op wie vertrou ons in hierdie tyd?  Bekeer ons ons werklik van ons ver-
keerde weë?   Bekeer die wêreld hulle van hulle verkeerde weë?     As ons op God vertrou sál 
Hy uitkoms gee.   Trouens almal wat in Jesus Christus glo, het alreeds die oorwinning behaal oor 
hierdie wêreld.   Almal wat op Jesus vertrou het geen vrees nie.   Mag ons die genade van God 
beleef ook in hierdie tyd van inperking. AMEN (Ds Gerrit Kruger Ger. kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


