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Wie vorm jou tot ‘n getroue kind van God op aarde, of wie verlei jou tot ‘n afvallige kind? 
 
Vriende, boeties, sussies, geloofsbroers en geloofsusters, almal met wie jy te doen het, vorm jou 
en het ‘n invloed op jou lewens en wêreldbeskouing.     Daarom dat die Spreuke-digter sê:   

• Spr 27:17 (’53)  “Yster slyp yster, so slyp die een mens, die persoon van die ander.” 
• Spr 27:17 (’83)  “Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.” 

 
In die Skrif is daar talle voorbeelde van wyse, gelowige, ouer mense, mense met gesagsposisies, 
wat jonger mense postief beïnvloed, slyp en skaaf vir die lewe.    Al is die meeste mense in hul 
jong dae nog soekend, eksperimenterend en waaghalsig, het wyse ouers of ouer persone tog ‘n 
baie groot positeiwe invloed op hulle denke en grootword.    Dink aan …. 

• “Die regverdige Lot” (2 Petr 2:7), en die invloed van sy vrome oom Abraham op hom.  
• Samuel en die invloed wat Eli op hom gehad het. 
• Paulus se invloed en liefde op en vir Timoteus. 

 
In ons Skrifgedeelte lees ons van die jong koning Joas, wat maar sewe jaar oud was toe hy 
koning geword het.   Ons lees hoedat die invloed van mense op sy lewe hom goed en sleg 
gemaak het. 
 
 
1 Die priester Jojada beïnvloed koning Joas baie POSITIEF. 
 
Terwyl priester Jojada geleef het, het hy ‘n baie goeie invloed op koning Joas gehad. 

• Priester Jojada het vir Koning Joas twee goeie vrouens gekies om mee te trou. 
• Koning Joas het herstelwerk aan die tempel laat doen. 
• Koning Joas het die volk laat dankoffers betaal vir die tempel se herstelwerk en die volk 

het dit met blymoedigheid gedoen. 
• Die tempel is herbou en was weer die trotse aanbiddingsplek vir Israel. 
• Hulle het tempelgereedskap laat maak. 
• Hulle het voortdurend brandoffers gebring terwyl priester Jojada geleef het. 

 
2 Die leiers van Juda beïnvloed Koning Joas, NEGATIEF. 
 
2 Kron 24:17  “Na die dood van Jojada het die leiers van Juda die koning kom ophemel, en hy  
                          het hom dit laat geval.  (’53  Toe het die koning na hulle geluister,)” 
 
Hier het vriende van Koning Joas hom geprys, sy rug gekrap, en hy het so daarvan gehou, dat hy 
God begin verlaat het.   Toe Sagaria, die seun van priester Jojada, hulle teregwys, het hulle hom  
laat vermoor.   Koning Joas, het begin om na verkeerde vriende te luister en die eie-ek, die trotse, 
selfverwaande,  selfverheerlikende, eie-ek,  was vir hom baie belangrik. 



3 Prieter Jojada verteenwoordig die kerk en die Judese leiers, die goddeloses. 
 
“Die priester, Jojada, het koning Joas, soos yster goed geslyp om God te dien en God se kerk te 
bou.  Hy was ‘n priester in die ware sin van die woord, bekommerd oor die geestelike heil van 
die gelowige en gesteld op die groei van die koninkryk van God.” (Kleynhans 1982:33) 
 
Die leiers van Juda was wêrelds, het gelewe soos wat hulle wil en het God nie gedien nie.   Hulle 
het nie die gebooie van God nagekom nie.   Hulle het die Here verlaat en daarom het die Here 
hulle verlaat.        
 
Koning Joas se uiteinde was ook dat sy eie amptenare teen hom saamgesweer het en hom 
vermoor het.   Die Arameërs het Juda en Jerusalem ingeneem.   Hulle het die straf van God oor 
Joas voltrek.  (2 Kron 24:24b) 
 
 
Ten Slotte 
 
Kom ons wees goeie, sterk ysters wat doen wat God van ons vra. 
Kom ons sly pons vriende positief tot gehoorsame kinders van God. 
Ons kan dit net met liefde en met biddende afhanklikheid van God doen. 
Kom ons omring ons met goeie vriende, gelowiges, mense wat die Here dien.    
Kom ons lei ons vriende wat dalk afvallig is na die Here toe.  
Kom ons onderhou die gebooie, veral soos Jesus in Mat 22:34-40, die liefdes gebod gegee het. 
Kom ons wees positiewe kinders van God wat God dien en eer en aanbid. 
Kom ons weer opreg en leef opreg. 
 
  AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


