WEEK 1 – LERING OOR HERLEWING
2 Kronieke 7:13-15
13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet,
of as Ek pes onder my volk stuur, 14 en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en
bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle
sonde vergewe en hulle land genees.15 Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van
hierdie plek.
Inleidend:
Ek glo die Here het so gelei om die bekende 2 Kron 7:13-15 van nuut af te bekyk, aangesien hierdie teks
pertinent tot ons situasie spreek. Miskien vra iemand - waarom alweer 2 Kron 7:14, is dit nie al holrug
gery nie? Ek glo regtig nie so nie, die wonderlike van die Here se Woord is dat dit nooit sy varsheid of
uniekheid verloor nie. Ons sal nooit in een leeftytyd die rykdom van die Woord kan uitput nie!
Daarom is die gepas om juis ‘n bekende gedeelte oor herstel en herlewing, soos 2 Kronieke 7:14 te
bestudeer, en te hoor wat die Here vir ons as Suid Afrikaanse Christene hieruit wil leer, want hier het
ons ‘n “resep” gegee deur die Here self, om ons land te lei na herstel en genesing!
Les 1 – God praat met Sy kinders juis deur moeilike en swaar tye toe te laat.
2 Kron 7 vs 13 – As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reen is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die
land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur…
Die heel eerste punt om hier te let is dat elke Ek met ‘n hoofletter gespel word. Dis die Here self wat die
reen weerhou, pes toelaat of die springkaan stuur. Ons is dikwels haastig en gretig om die blaam vir alles
wat verkeerd loop vir die Duiwel te gee, en tog staan dit baie duidelik hier dat die Here die swaar tye
stuur. Toegegee, dit was Satan wat vir Job gesteister het – maar nie sonder die Here se toestemming
nie. Toegegee, ons lees in 1 Sam 16:14 – ‘n bose gees van God gestuur, het voortdurend vir Saul
geteister. Ja, dis dikwels die bose wat die skade aanrig – maar nooit sonder die wete of toestemming, of
selfs onder die bevel van die Here nie. Dis nog altyd die Here wat swaar toelaat, dikwels via die
instrument van die duiwel.
My liewe broers en susters – kom ons se dit duidelik vir mekaar – die Here het Sy seen, tot tyd en wyl,
van Suid Afrika onttrek, presies soos ons hier lees in vs 13. Dis tans so dat die bose “’n vrye hand” gegun
is om ons land en sy mense se voorspoed, geluk en vryheid op verskeie terreine te kom steel.
Maar waarom laat God dit toe. Is Hy nie ‘n God van liefde nie? Het Hy nie belowe – Ek sal jou nooit begewe
of verlaat nie? (Heb 13.5) Vir nou is dit genoeg om te bevestig God is en bly ‘n God van liefde. Presies hoe
lief hy ons het sal nog duidelik na vore kom soos ons vorder met ons studie van 2 Kronieke 7. Maar vir
eers is dit genoeg om te weet – God het ons oneindig lief, en het steeds net die beste vir ons as Sy kinders
in ingedagte.
Terug by vers 13: Die Here laat doelbewus swaar en seer toe, vir verskeie redes, kom ons noem ‘n paar:
Om Sy kinder se aandag te kry. (To get our attention)
Om ons as Sy kinders nader na Hom toe te trek. (To draw us closer to Him)
Om ons aan die einde van ons eie krag en planne te bring. (To bring us to the end of ourselves)
Om te verseker dat Hy al die eer kry, sodra Hy die uitkoms bring vir dit wat menslik onmoontlik
is (To ensure that He gets all the glory)

1. Om ons aandag te kry. Dis interessant om te let dat indien die Here swaar oor ‘n volk bring, Hy
nie Sy kinders wat deel maak van daardie volk die swaarkry spaar nie. Ons as Christene kry saam
met die “goddeloses” swaar. Die hoofrede waarom ons nie gespaar word nie, is omdat die Here
se plan altyd is om Sy kinders deel van die oplossing te maak. Ons lees vanaf vs 14 dat die Here
met Sy kinders, en slegs Sy kinders onderhandel as Hy die uitkoms wil bring. Swaarkry vir ‘n volk
is ‘n “wake up call” vir die Christene wat deel maak van daardie land. Die swaar kom oor almal,
die oplossing en seen kom deur die Christene– meer hieroor later.
2. Om ons nader na die Here te bring. Die Here het sy kinders so lief dat Hy al hoe meer ‘n intieme
liefdes verhouding met hulle wil he, en Hy is bereid om letterlik enigiets te doen of toe te laat,
om hierdie proses aan te help. Dink vir ‘n sekonde aan jou eie kind / kinders. Wat is die een ding
wat jy as ouer die meeste verlang – ‘n inteime, oop, liefdevolle en vreugdevolle verhouding met
jou kind. Wat bring die meeste pyn as ouer – juis die verlies of skade aan die intimiteit, vertroue
en liefde in jou verhouding met jou kind. Net so wil die Here, bo enigiets anders, ‘n nader, meer
liefdevolle en intieme verhouding met jou he, my kosbare broer / suster in Christus. Swaar en
pyn is een van die instrumente wat ‘n liefdevolle God gebruik om sy kinders in ‘n nader
verhouding met Hom in te lei.
3. Om ons aan die einde van onself te bring. God wil he ons moet totaal van Hom afhanklik wees
en bly, in elke faset van ons lewens. Terwyl dit vir ons menslik moontlik is om so te doen, veg
ons ons eie battles, en maak ons ons eie planne. Dis alleen wanneer al ons eie planne misluk
het, dat ons in afhanklikheid na Hom toe draai. Probleme wat menslik onmoontlik is dwing ons
na die Vader toe. Soos ons reeds gese het – Dis juis wat God wil he. Juis oor Hy ons so lief het
bring Hy omstandighede wat menslik onmoontlik is, om ons in ‘n posisie van totale
afhanklikheid van Hom te plaas.
4. Om die eer vir Homself te reserveer. Paulus vra ‘n eenvoudige vraag – wat het jy wat jy nie
ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy dan asof jy dit nie ontvang het nie (1
Kor 4:7) God deel Sy eer met geen mens nie. Bo-menslike uitkomste en genade in onmoontlike
situasies verseker dat God en God alleen die eer ontvang.

Opsommend – die boodskap vir vandag.
Ons het geleer dat krisisse in ‘n volk se bestaan gebeur omrede die Here Sy guns van die volk doelbewus
omttrek het. Hy doen dit om verskeie redes, maar uit die Christen se oogpunt om hoofsaaklik 4 redes:





Om ons aandag te kry
Om ons nader aan die Here te bring,
Om ons aan die einde van onsself te bring,
Om te verseker dat die Here al die eer kry sodra die uitkoms gebring word.

Volgende week begin ons gesels oor vers 14 – die Here se opdrag aan Sy volk (die Christene)
Gebed:
Vader, dankie dat U vir my as U kind so liefhet dat U letterlik enigiets sal toelaat om te verseker
dat ek in ‘n nouer verhouding met U te staan kom. Help my Here om die wonder van die volheid
van U teenwoordigheid, en U Heilige Gees, dag vir dag toenemend te ontdek. Amen.

