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Skrifgedeelte: 2 Konings 23:4-27 en 2 Kronieke 34:1-7 

Teksvers: 2 Konings 23:25 

Tema: Kyk terug, op en vorentoe - saam met God 2017 tegemoet! 

Wanneer ons in die geskiedenis kyk wat in die 17de jaar van elke eeu gebeur het, is dit opvallend dat 

groot wêreldgebeure plaas gevind het: 

 In 1917 kom daar `n einde aan die bewind van die Russiese Konings, die Tsaars, en breek die 

Februarie Revolusie in Rusland uit. Dit is `n revolusie waar die mense in opstand gekom het 

teen swak lone en weens die hongersnood in die land. 

 In 1817 gaan José de San Martin en lei `n weermag van rebelle oor die Andes-berge om die 

Spaanse koninklikes in Chillé te verjaag. Dit is ook die jaar waarin die eerste swart 

Amerikaner wat universiteitsopleiding kon ontvang, Alexander Twilight, sy graad ontvang. 

 In 1717 begin die Bangoriaanse Dispuut. Dit was `n groot teologiese debat tussen die Rooms-

Katolieke Kerk en die Church of England oor of God werklik enige gesag aan mense in die 

kerk gegee het. 

 En in 1517 gaan Maartin Luther en spyker 95 stellings teen die leer van die Rooms-Katolieke 

Kerk teen die kerkdeur van die kerk in Wittenberg vas en begin die Reformasie. Later hierdie 

jaar gaan ons dan ook die 500-jarige herdenking hiervan vier.  

As ons na al hierdie gebeure kyk, kan ons en moet ons vra: "Wat gaan God hierdie jaar in ons lewens 

doen?" Watter groot dinge gaan in ons persoonlike lewens en in die wêreld gebeur en hoe kan en sal 

ons die hand van die Here in hierdie veranderinge raaksien? Gaan ons dalk `n groot 

geloofsverandering of Reformasie beleef soos 500 jaar gelede?  

Hier kan ons baie leer by koning Josia van ou Israel (kyk na 2 Konings 23 en 2 Kronieke 34:1-7). `n 

Koning wat op die ouderdom van 8 jaar koning geword het, wat op die ouderdom van 16 begin het 

om met toewyding die Here te dien en op die ouderdom van 20 sy hele koninkryk se verhouding met 

God radikaal verander het. 

Kom ons staan stil by hoe Josia terug, op en vorentoe gekyk het en hoe dit hierdie radikale 

geloofsverandering of reformasie in Israel gebring het. 

Josia kyk terug en hy sien twee dinge raak. Aan die een kant sien hy hóé ver Israel terug gesak het in 

hulle verhouding met God, maar aan die ander kant sien hy die hand van die Here in die volk se 

verlede raak. Hy sien hoe hulle terug gesak het in hulle verhouding met God wanneer hy al die 

afgode en afgodsdiens raaksien. Ons hoor hoe Josia deur die hele land gaan en op `n radikale manier 

wegdoen met die afgode en afgodsdiens - só radikaal dat hy van die priesters lewendig laat slag het 

op die altare en dat hy mensbene op die altare laat verbrand het om die altare só te ontreinig. Hy 

breek af, skeur weg, verbrand, maak dood - enige iets wat tussen God en die volk mag staan. 

Maar Josia kyk ook terug en hy sien die hand van die Here in die verlede van die volk raak. Hier in 

vers 17 en 18 van 2 Konings 23 hoor ons van die graf van `n profeet waarop Josia afkom en dat 

hierdie profeet geprofeteer het dat daar iemand sal kom om die verkeerde dinge van Jerobeam te 

vernietig. Ons hoor hierdie profesie in 1 Konings 13:2: "Altaar, altaar, so sê die Here: Daar sal uit die 
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nageslag van Dawid `n seun gebore word met die naam Josia, en hier op jou sal hy die priesters van 

die hoogtes slag wat op jou offers bring, en hier op jou sal mensbene verbrand word!" 

350 jaar voor Josia se koningskap het die Here al deur `n mens gesê dat God deur `n koning 

verandering en reformasie gaan bring. Vir 350 jaar was God genadig met sy volk. Het Hy weer-en-

weer terug geroep en op geroep en was Hy geduldig, maar deur Josia bring Hy die verandering 

omdat Josia weet dat God nie Sy volk alleen los nie. God se Woord kom nie onverrigte sake na Hom 

toe terug nie en daarom dat die ongehoorsaamheid van die volk Josia dwing tot hierdie verandering. 

Josia kyk egter nie net terug nie, maar ook op. Hy kyk op en sien God as beide genadig en regverdig 

en dit gebeur deurdat hy vir vier jaar lank die Here gedien het voor hy met hierdie werk begin het. 

Vir vier jaar lank het hy God leer ken vir Wie Hy is: die God van verhoudings wat vol genade en 

regverdigheid is. Die God wat `n volk, Israel, geroep het om met Hom in `n verhouding te staan, maar 

wat `n koue skouer by die einste volk gekry het deurdat hulle afgode aanbid het. 

Verandering en ware groei begin wanneer mens gekonfronteer word met die Woord van God en die 

lewende Here van die Woord. Dit is wat hier met Josia gebeur het en daarom, uit sy verhouding met 

God, kan hy nie anders nie as om die volk te suiwer van die afgodsdiens nie. As ons tred hou met wie 

God werklik is, kan ons nie anders nie as om `n ywer te hê om hierdie genadige en regverdige God 

met ander te deel nie. 

Maar uit die op-kyk na die Here vloei ook `n begeerte om die Here met oorgawe te dien, daarom dat 

hy vorentoe kyk. Hy kyk vorentoe en begin om die volk op te roep om weer die Here te dien volgens 

die voorskrifte wat die Here gegee het. Hy kyk vorentoe en begin om weer die paasfees in Israel te 

vier soos God dit aan die begin ingestel het. Interessant genoeg, voor hierdie gedeelte is die laaste 

keer wat ons hoor dat die volk die paasfees gevier het in Josua 5:10-11, meer as 400 jaar voor die 

eerste koning van Israel! As mens die lewe tegemoet gaan terwyl jy God werklik ken, kan jy nie 

anders nie as om radikaal op te offer en fees te vier nie - daarom dat Josia nie minder nie as 30 000 

stuks kleinvee en 3000 beeste uit sy persoonlike kudde vir die paasfees gegee het! 

Wanneer ek en jy dan wil terug, op en vorentoe kyk, sien ons tot `n mate amper dieselfde: 

Wanneer ons terug kyk moet ons besef dat nie een van ons veel beter is as die Israeliete nie. Deur 

een mens het die sonde in die wêreld gekom en daarom is elke mens, hoe gelowig ook al, geneig tot 

sonde. Ook ek en jy het dikwels nog afgode in ons lewe - óf dit nou jou werk is wat jou lewe 

heeltemal oorheers, óf die televisie of selfoon wat jou tyd saam met God en jou familie steel óf `n 

ongesonde verhouding wat jou lynreg teen God se Woord laat inleef. Enige iets naas of bo God 

waarop jy vertrou of wat jy dien is `n afgod. 

Maar ook ons kan terug kyk en die hand van die Here in ons verlede raaksien. Ons kan terug kyk en 

sien hoe Hy ons, ten spyte van en ondanks ons sonde, verlos het en deur Jesus Christus aangeneem 

het. Ons kan sien hoe Hy ons voor die grondlegging van die aarde in Jesus Christus aangeneem en 

uitgekies het as sy kinders. Ons kan sien en beleef hoe Hy ons deur die Heilige Gees as sy eiendom 

gemerk het.  

Tog moet ons opkyk! Wanneer ons diep bewus van ons gebrokenheid en in ons nood weens ons 

sonde op ons knieë neerval kan ons opkyk en die kruis op Golgota en die leë graf raaksien. Juis dan 

kan en moet ons opkyk en vir Jesus Christus aan die regterhand van God sien sit van waar Hy regeer 
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maar waar Hy ook vir ons by God intree. In Hom sien ons hoe God genadig én regverdig is. Ons sien 

God se genade deurdat ons onthou dat ons deur Jesus Christus tot God kan nader omdat Hy ons 

sondes gedra en in ons plek as sonde gereken is. Maar ons sien ook dat God regverdig is, deurdat die 

sonde van die mens gestraf is en die prys betaal is. 

Juis daarom moet ons erns maak om deur met die Here se Woord besig te wees, op te kyk en elke 

dag van aangesig tot aangesig met die lewende God te kom. Wanneer jy van aangesig tot aangesig 

met die lewende God kom in Sy Woord kan jy nie anders nie as om verander te word nie, dan kan jy 

nie anders nie as om jouself radikaal te wil oorgee nie, kan jy nie anders as om vorentoe te kyk nie. 

Want wanneer ons vorentoe kyk, 2017 in, wil ons al hoe meer verander om aan Jesus Christus gelyk 

te word. Dan is die woorde van Romeine 12:1-3 nie `n swaar opdrag nie, maar `n feeslied wat ons 

sing en leef! Juis dan wil ek nie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar wens ek dat die Here my sal 

verander deurdat Hy my denke vernuwe. Juis dan wil ek myself gee as `n lewende en heilige offer 

wat vir Hom aanneemlik is. 

Reformasie en verandering is twee woorde wat baie radikaal is en gewoonlik is ons op ons 

pasoppens vir radikale optrede. Maar my broer en suster, as jy God leer ken vir Wie Hy regtig is, kan 

jy nie anders nie as om met radikale liefde vir Hom radikaal te verander nie om meer-en-meer te 

word wat Hy jou in Jesus Christus gemaak het nie. Dit is wat dit beteken om met jou hele hart en siel 

en met al jou kragte tot God te bekeer.  

Mag ons 2017 saam met die Here ingaan. Mag Hy in hierdie jaar groot reformasie, verandering, in 

ons lewens bring. Mag ons terug, op en vorentoe kyk en die genadige en regverdige God beter leer 

ken en dien. 

Amen 


