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Precept Ministries SA
Posbus 539
Howard Place, 7450, Suid-Afrika

Les een

Hoofstuk 1 en 2

Die volgende in die Bylae: 
 Waarnemingswerkblaaie van Jona 1 en 2 
 Kaart: Jona se Reis 
Kruisverwysings 
Woordstudies  

Was daar al ooit ’n tyd ’n tyd toe jy God se wil wou ontvlug, selfs verkies het 
om te sterf, omdat laasgenoemde volgens jou 'n makliker uitweg sou bied? 
Baie mense was al die een of ander tyd in so ’n posisie.

Wat is die antwoord? Wat moet ons doen — en wat sal gebeur as ons dit nié 
doen nie?

Die boek Jona het antwoorde — en dis veel meer as ’n indrukwekkende storie!

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2

1. Die boek Jona bestaan slegs uit vier hoofstukke, wat jy binne ’n paar minute kan 
deurlees. As dit ’n Nuwe Testamentiese sendbrief was, sou ons voorgestel het 
dat jy gaan sit en dit ononderbroke deurlees om jou van die inhoud te vergewis. 
Omdat die historiese gebeure in die boek egter in kronologiese volgorde plaas-
vind, dink ons dis beter dat jy die studie hoofstuk vir hoofstuk aanpak.

 Lees die eerste hoofstuk van Jona en stop net daar. Nader tot die Here in gebed 
en vra Hom om jou te wys wat sy doel was met die insluiting van hierdie nar-
ratief in sy boek, die Bybel. Wat het Hy beveel om opgeteken, en vir duisende 
jare veral vir sy volk, Israel, en die kerk van die Here Jesus Christus bewaar te 
word? Soek sy aangesig hieroor elke keer dat jy met jou studie begin.

2. In die Bylae is daar Waarnemingswerkblaaie van Jona, waarop jy vryelik die 
teks kan merk. Lees weer Jona 1. Merk hierdie keer alle verwysings na Jona, 
insluitende die voornaamwoorde, in ’n kleur van jou keuse. Wanneer jy klaar 

Dag
Een 
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is, lys alles oor Jona wat antwoorde verskaf op die 5 W's en H-vrae (wie, wat, 
wanneer, waar, waarom en hoe). Wanneer jy verwysings na tyd — enigiets wat 
sê "wanneer"— teëkom, merk dit op ’n onderskeibare manier. Baie van ons ge-
bruik ’n groen horlosietjie soos dié:  

3. Jy het in die teks gelees waar Jona was, waarheen hy gegaan het en waarom, maar 
sal jy die plekke op ’n kaart kan vind? Geografie is belangrik wanneer jy die Bybel 
bestudeer; dit beantwoord die vraag "waar?" Onderstreep elke geografiese plek in 
hoofstuk 1 met ’n dubbele groen lyn. Jy sal ’n kaart in die Bylae vind. Volg die spoor 
van Jona se avontuur deur pyltjies van een plek na die ander te trek. Dit sal jou ’n beter 
perspektief op die gebeure in hierdie hoofstuk gee.

4. Lees weer deur Jona 1, maar niks verder nie! Merk hierdie keer elke verwysing 
na die heRe. Lys wat jy uit hierdie hoofstuk omtrent God leer. Dit is met in-
ligting gelaai!

5. Nog twee laaste vrae, dan het ons genoeg gedoen vir vandag:

a. Glo jy wat jy in Jona waargeneem het? Het jy enige probleme met jou 
waarneming? Is daar enigiets waaroor jy twyfel? Skryf jou gedagtes neer — 
wees eerlik ( jy kan maar eerlik wees teenoor God)!

b. Glo jy wat jy omtrent God geleer het? Het jy enige probleme daarmee? In-
dien wel, wat? Indien nie, waarom nie?

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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Mag ons voorstel dat jy vandag se les afsluit deur Psalm 95 en 96 te oordink en Psalm 95:3-7a 
te memoriseer. Om ’n gedeelte te memoriseer, moet jy dit eenvoudig drie maal hardop lees op ver-
skillende tye van die dag. Dit sal gou deel van jou word.

1. Laat ons terugkeer na die waarnemings van Jona. Hier is baie inligting wat God 
wil hê ons moet weet. Begin met gebed … dit maak só ’n verskil.

 Lees hoofstuk een weer deur. As jy dit hardop lees, sal jy dit baie gou memo-
riseer. Terwyl jy lees, let op wie, behalwe Jona, ’n betekenisvolle rol in hierdie 
weergawe speel. Merk elke verwysing na hierdie groep manne en hul kaptein. 
Lys dan wat jy omtrent hulle leer.

2. Lees weer die hoofstuk. Watter woorde of frases, wat herhaaldelik in hierdie 
hoofstuk gebruik word, is betekenisvol? Hulle word sleutelwoorde genoem. 
Sleutelwoorde en -frases word herhaal om die skrywer se hoofgedagte en doel 
van skrywe oor te dra. Sleutelwoorde ontsluit die betekenis en help ons om die 
teks te interpreteer. 

 Wanneer jy ’n sleutelwoord merk, doen dit in ’n kenmerkende kleur, reeks 
kleure of gebruik ’n simbool. Hou dit eenvoudig. Die merk van die teks is nie 

Dag
Twee 

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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veronderstel om ’n las te wees nie; dit is eerder ’n manier om belangrike woorde 
en frases maklik te kan raaksien. Maak seker dat jy die sinonieme en voornaam-
woorde wat met ’n betrokke woord verband hou, op dieselfde manier merk.

 Oorweeg dit om ’n bladwyser vir jou studie van Jona te maak. Skryf die sleutel-
woorde (en die manier waarop jy hulle gaan merk) daarop.

 Sommige mense verkies om direk in hul Bybels te merk. Ons vind die 1953-
vertaling grootdruk-uitgawe baie nuttig hiervoor. Dit sal vir jou baie voordelig 
wees om dít as jou primêre studie-Bybel te gebruik.

 Kay se boek, How to Study Your Bible (slegs in Engels beskikbaar) het reeds meer 
as ’n halfmiljoen mense gehelp om die Bybel induktief te bestudeer.

 Kyk nou wat jy self kan ontdek. Lys alle sleutelwoorde en -frases wat jy in hier-
die hoofstuk raaksien.

3. Het jy die woord ramp gemerk? Wat was die ramp? Dit moet op dieselfde manier 
gemerk word. Indien jy nie storm en ramp op dieselfde manier gemerk het nie, 
doen dit, want hulle is sleutelwoorde. Soos jy so pas gelees het, het die onverbid-
delike storm daartoe aanleiding gegee dat die seeliede aan Jona gedoen het wat 
hulle gedoen het.

a. Het jy opgelet wie die ramp veroorsaak het? Het die ramp vererger?

b. Watter optrede het die ramp beëindig?

4. Wanneer groot of klein rampe jou tref, wat doen jy eerste? En tweede? Beweeg 
in die ry af.

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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5. Gebruik ’n paar minute om te kyk na ander gedeeltes wat met rampe te doen 
het. Terwyl jy hierdie verwysings naslaan, skryf neer wat jy omtrent rampe leer 
en wat ’n mens moet doen wanneer dit gebeur. Indien die Skrifgedeelte dit sê, 
voeg ook by waardeur die ramp veroorsaak is.

a. Jesaja 45:7

b. Jeremia 18:7-11 ( Jeremia het baie te sê oor rampe, soos jy sal agterkom wan-
neer jy hierdie aktuele profeet bestudeer. Dit sal ’n ongeloof lik wonderlike 
studie wees.)

c. Daniël 9:11-14

d. Amos 3:6-7 (Indien jy Amos saam met ons bestudeer het, sal hierdie afdeling 
aan jou bekend wees, die dissipline van induktiewe Bybelstudie bevestig en 
jou aanmoedig om daarmee vol te hou.)

6. Is daar enigiets prakties wat ons oor rampe kan leer? Sal dit die manier waarop 
jy daarteenoor reageer, verander?

Uitstekende werk! Jy het goed begin.

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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1. Jy het die verwysings na Jona gemerk en jou waarnemings gelys. Beantwoord 
die volgende vrae uit Jona 1 vers 3:

a. Waarheen het Jona met betrekking tot die Here gegaan?

b. Hoeveel keer word dié frase in hierdie hoofstuk herhaal?

c. Dink jy dit is ’n sleutelfrase? Waarom?

2. Die Woord van God stel dit baie duidelik dat Hy alomteenwoordig is. Soos 
die Psalmvers sê: "Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u 
aangesig?" (Psalm 139:7) Daarom is die stelling dat Jona "van die aangesig van 
die heRe af (weggevlug) het" interessant, nie waar nie? Wat beteken dit? Is 
dit vandag vir iemand moontlik om dit te doen en indien wel, hoe sou hy dit 
doen?

 Slaan die volgende Skrifgedeeltes na en kyk wat jy kan leer omtrent "weggaan 
uit die teenwoordigheid van die Here." In die Bybel is daar talryke verwysings 
na die teenwoordigheid van die Here, as jy dit dalk wil naslaan, maar ons glo dié 
wat hier volg is voldoende om jou te help verstaan wat die frase met betrekking 
tot Jona beteken.

a. Génesis 3:1-18. Let op wat die man en vrou doen, waarom hulle dit doen en 
hoe God daarop reageer. Skryf jou antwoorde in die ruimte hieronder.

b. Génesis 4:1-16. Neem Kain se optrede en gesindheid noukeurig waar.

Dag
Drie

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2



© 2013 Precept Ministries International                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

7

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

c. 2 Thessalonicense 1:3-10. Let op hoe hierdie weergawe van die ander twee 
verskil.

d. Uit wat jy so pas geleer het, wat dink jy beteken dit as die Bybel sê Jona het 
van die aangesig van die Here af weggevlug? Hoe het hy dit gedoen? Is hier 
enigiets wat ons kan toepas?

3. Kom ons bestudeer nou twee gedeeltes oor hoe dit is om in die teenwoordigheid 
van die Here te wees en gee veral aandag aan hoe ’n benydenswaardige posisie 
dit is.

a. Exodus 33:12-16

b. Psalm 16:7-11

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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4. Laat ons, ter afsluiting, terugkeer na die seeliede, die kaptein en hul reaksie 
toe hulle uitvind wat die rede vir die storm was. Blaai terug na wat jy by DAG 
TWEE, nommer 1, geskryf het. Let op hoe hulle begrip van die Here verander 
vandat die storm ontstaan het totdat Jona oorboord gegooi is. Hoe het die see-
liede vasgestel wie die skuldige was?

5. Slaan die volgende gedeeltes na en let op die wie, wat, wanneer, waar en waar-
om van loting.

a. Levítikus 16:8

b. Josua 18:6

c. 1 Samuel 14:24-25

d. Nehemía 10:34

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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e. Spreuke 16:33

f. Handelinge 1:26

6. Wie was in beheer van die loting van die seeliede? Verduidelik jou ant-
woord.

 

Is jy nie verstom oor wat jy die afgelope drie dae geleer het nie? Jy het geleer wat dit beteken om 
van die aangesig van God weg te vlug; dat God onwillig was om Jona in ongehoorsaamheid te 
laat vertrek en hoe Hy toe in die lewens van die seeliede gewerk het! Is dit die God wat jy ken? 
Verander Hy — of is die God van die Ou- en Nuwe Testament dieselfde God wat jy vandag 
liefhet en dien?

Sit jou pen neer, lees weer Jona 1 en laat dit diep in jou hart inslag vind.

Die Latynse frase, "Coram Deo," beteken "voor die aangesig van God." ’n "Coram Deo"-lewe 
beteken ons leef in die lig van die waarheid dat ons in die teenwoordigheid van ’n heilige, soe-
wereine God is. Ons leef dus onder sy gesag, in voortdurende bewustheid van sy karakter en in 
gehoorsaamheid aan sy Woord. Hoe bevoorreg is ons nie! Moet dit nie ligtelik opneem en die 
leuens van die vyand glo nie. Wanneer jy ongehoorsaam is en sondig, is God nie met jou klaar 
nie, soos jy binnekort sal sien. Hy verlang na jou terugkeer.

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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1. Vandag begin ons met Jona hoofstuk 2, ’n hartroerende hoofstuk, soos jy sal 
sien. In die Hebreeuse Bybel is vers 1 van hoofstuk 2 eintlik vers 2, omdat hulle 
die hoofstukke direk na 1:16 verdeel het. Begin lees dus by 1:17, wat jou binne 
die konteks sal plaas.

 Gaan voort om die verwysings na Jona en die heRe te merk. Wees op die uit-
kyk vir bykomende sleutelwoorde. Merk verwysings na tyd en opeenvolgende 
gebeure en onderstreep geografiese plekke met ’n dubbele groen lyn.

2. Waaroor handel Jona 2? Beskryf dit in een kort sin.

3. Lys wat jy uit hierdie hoofstuk omtrent Jona en die Here leer.

                         Jona                                                        Die Here

 

4. Het jy verwysings na gebed gemerk toe jy op soek was na sleutelwoorde? Indien 
nie, doen dit nou. Begin by hoofstuk 1. Merk sinonieme vir gebed soos roep/
geroep tot God en die Here aangeroep. Wanneer jy klaar is, lys alles wat jy geleer het 

Dag
Vier

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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deur verwysings na gebed in Jona 1 en 2 te merk. Skryf neer wie bid, wat hulle 
bid, wanneer hulle bid, waar hulle bid en waarom hulle bid.

5. Laat ons enkele Skrifgedeeltes bestudeer wat oor die roep na die Here en Hom aan-
roep in gebed, handel. 

 Slaan die volgende gedeeltes na en skryf jou insigte neer terwyl jy die 5 W's en 
H-vrae vra. Neem veral kennis van wat God doen wanneer ons Hom aanroep 
en wat ons ontvang wanneer Hy ons hoor.

a. Exodus 2:23-25; Deuteronómium 26:6-11

b. 2 Samuel 22:1-7, 17-25

c. Psalm 57:1-5

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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d. Psalm 116:1-13

e. Psalm 145:18-19

f. Romeine 8:15-17

6. Is daar tye wanneer jy die Here aanroep en Hy jou nie antwoord nie? Waarom 
sou dit gebeur? Is daar enigiets wat ons kan doen om dit te verander?

a. Miga 3:4

b. Hábakuk 1:2-5 (Is God se doel en tydsberekening van enige betekenis?)

c. Psalm 66:18

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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d. Jesaja 59:1-2

e. 1 Johannes 1:9 (Hoe keer jy na God terug as jy aan Hom ongehoorsaam was?)

7. Dit is tyd vir ’n bietjie persoonlike toepassing. Hoe goed ken jy die God tot wie 
jy bid? Hoe belangrik is gebed in jou lewe? Is dit ’n sleutel-faset van jou verhou-
ding met God? Die antwoorde op hierdie vrae is uiters belangrik. Waarom nader 
jy nie tot Hom en vra Hom om jou verhouding met Hom en jou gebedslewe te 
deurgrond nie? As jy ’n joernaal aanhou, moet jy neerskryf wat Hy jou wys.

Of hierdie jou eerste Precept-kursus is en of jy ’n ervare student is, is jy nie dankbaar teenoor die Here dat 
jy kan leer hoe om sy waarheid self te ontdek nie?

Ons prys jou vir jou pligsgetrouheid in jou studie om jouself beproef voor God te stel — as ’n werker wat 
hom nie sal skaam nie omdat hy vasberade is om God se Woord op ’n waardige manier, akkuraat te 
hanteer.

8. Het jy, met die maak van jou lys oor gebed, die twee verwysings na "u heilige 
tempel" raakgesien? Om te verstaan waarom Jona sê: "… my gebed het tot by U 
gekom in u heilige tempel," lees 2 Kronieke 6, wat jy aan die einde van hier-
die les sal vind. Terwyl jy lees, merk of kleur elke verwysing na die huis van die 

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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Here (die tempel waarna Jona verwys) en merk in ’n ander kleur elke verwy-
sing na sonde. Sodra jy klaar is, skryf uit waarom Jona aan God sê wat hy in 2:4, 
en 7 sê. Wat leer dit jou omtrent Jona?

Ons het by ons laaste dag van studie vir hierdie week gekom. Teen hierdie tyd aan-
staande week, sal jy byna jou studie van Jona voltooi het. Dit behoort jou ’n gevoel 
van prestasie te gee, getroue student!

1. Lees weer Jona 2. In Jona 2:2 sê hy dat hy uit die binneste van die doderyk 
om hulp geroep het. Wat is die doderyk (Hebreeus Sheol) en hoe kan ons 
meer daaromtrent uitvind? Jy kan begin deur ’n konkordansie of Bybelstudie- 
rekenaarprogram te raadpleeg om vas te stel waar en hoe die woord in die By-
bel gebruik word. Die betekenis van woorde word afgelei van die tekste waarin 
hulle voorkom. Gaan die volgende verwysings na en kyk wat jy leer. Skryf jou 
insigte neer.

a. Psalm 18:4-6

b. Psalm 88:1-6

Dag
Vyf

Waar Gaan Jý Heen?
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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c. Jesaja 14:11

2. In hierdie tweede hoofstuk van Jona is daar ’n waarheid opgesluit wat jy nie 
moet miskyk nie — iets waaraan jy kan vasklou in die dag van teëspoed, veral as 
die teëspoed die gevolg van ongehoorsaamheid is. Kyk na tog in vers 4 en toe my 
siel in my versmag het in vers 7. Uit die dieptes van die doderyk, die "watergraf" 
wat deur God voorberei is, het Jona geweet waar om na redding te soek. Hy het 
sy God geken. Dit is wat gebeur wanneer jy die Woord van God bestudeer — jy 
leer jou God ken en jy leer waarheen om te vlug in die dag van nood — al is die 
nood ook deur jou eie toedoen.

 Slaan die volgende gedeeltes na en skryf neer wat jy daaruit leer. Let op situa-
sies, wat gedoen is en wat daarná gebeur het. Let op na die rol van God en jy sal 
Hom selfs beter leer ken.

a. Jesaja 38:1-20 (Hiskía was ’n koning van Juda en het ná Jona se tyd geregeer.)

b. 2 Kronieke 32:33; 33:1-20 (Let op wie die vader van Manasse was.)

3. Watter parallel met Jona vind jy hier? Waarom sou ons jou hierdie twee gedeeltes 
oor Hiskía en Manasse laat naslaan? Wat moet jy onthou wanneer ’n ramp jou 

Waar Gaan Jý Heen
Les Een: Hoofstuk 1 & 2
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tref, selfs al was dit weens jou eie toedoen?

4. Om mee af te sluit: Wat dink jy van dít wat jy uit die eerste twee hoofstukke van 
Jona geleer het? Is dit ’n ware verhaal? Was daar regtig ’n man met die naam van 
Jona? Indien wel, is Jona regtig deur ’n groot vis ingesluk, of is dit intellektueel 
té dik vir ’n daalder?

 Ons glo jy sal antwoorde vind deur addisionele stellings wat die Woord van God 
oor Jona maak, te bestudeer. Die Bybel lewer die beste kommentaar oor die By-
bel. Slaan die volgende verwysings na en skryf neer wat jy uit die waarneming 
van die teks leer.

a. 2 Konings 14:25

b. Matthéüs 12:39-41

c. Matthéüs 16:4

d. Lukas 11:29-32
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Skeptici en selfs sommige Bybelkundiges en -studente bevraagteken die historiese gesaghebbend-
heid van Jona. Het dit werklik gebeur of is dit maar net ’n gelykenis of ’n mite. Is die boodskap 
duidelik of is dit ’n allegorie met verskuilde betekenisse? Kon God regtig sorg dat daar ’n groot 
vis byderhand is net toe die seelui Jona oorboord gooi? Kon God die vis sover kry om Jona heel 
in te sluk? Kon Jona drie dae en drie nagte in die buik van die vis oorleef? (Let op dat die teks 
melding maak van ’n "groot vis" en nie ’n "walvis" nie!)

5. Noudat jy bogenoemde Skrifgedeeltes nageslaan het, wil ons jou ’n paar vrae 
vra wat jy moontlik alreeds hierbo beantwoord het. Ons moet egter seker maak 
dat jy niks misgekyk het nie, omdat die historiese gebeure so ’n uiters belangrike 
saak is.

a. Wanneer jy dus oordink wat Jesus oor Jona gesê het, het Hy sy ondervin-
dinge bevestig of verwerp? Verduidelik jou antwoord.

b. Waarmee verbind Jesus die teken van Jona wanneer Hy met die skynheilige 
skrifgeleerdes en Fariseërs praat?

c. As Jona nie histories akkuraat is nie, wat kan ons daaruit af lei omtrent die 
dood en opstanding van Jesus?

d. Gegrond op Jesus se vergelyking van Jona se tyd in die buik van die groot vis 
en sý tyd in die hart van die aarde, sou jy sê dat Hy geglo het Jona is histories 
akkuraat? Waarom, of waarom nie?
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6. Nog een laaste vraag oor die onderwerp: Waarom dink jy vind mense dit so moeilik om te 
glo dat die boek Jona historiese feite bevat?

Wanneer jy die Bybel Voorskrif op Voorskrif bestudeer, sal jy soms gekonfronteer word met insidente wat heelte-
mal onmoontlik blyk te wees. As jy egter glo dat die Bybel God se soewerein geïnspireerde en bewaarde Woord 
is, aanvaar jy dit in geloof. Geloof is die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Dit is die besef dat God God is 
en om Hom op sy Woord te neem, selfs wanneer ander spot. Wie sou jy eerder glo, God of die mens — die mens 
wie se gemiddelde lewensduur maar sewentig jaar is en wie se kennis deur ervarings beperk word?

Dink daaroor!

7. Raadpleeg gerus kommentare, maar nie verder as Jona 2 nie! Ons het nog ’n week om die 
laaste twee verrassende hoofstukke te bestudeer en die lesse wat ons nodig het, te leer.

Welgedaan, getroue student! Vertel aan ander van die voordele wat jy ontvang omdat jy die Woord van God 
induktief bestudeer. Dis nie moeilik nie, dit vereis tyd, maar kan jy jou tyd op ’n beter manier bestee? As God 
vir ons ses en sestig boeke in die Bybel gegee het, het Hy elkeen van die uiterste belang geag, anders sou Hy dit 
nie ingesluit het nie. Dit is dus jou verantwoordelikheid om self elke boek te bestudeer sodat jy die volle raad 
van God kan ken.
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8. Laastens, watter waarhede uit hierdie week se lesse kan jy op jou lewe toepas? Het God jou al 
ooit gered nadat jy gesondig het? Wat wil jy vir Hom sê? Hoe belangrik is ’n dankbare hart 
voor ’n heilige God?
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2 Kronieke 6

1 Toe het Salomo gesê: Die heRe het gesê dat Hy in donkerheid wil 

woon.

2 Maar ék het vir U ’n woonhuis gebou, en ’n vaste plek vir U om ewig 

in te bly.

3 Daarop draai die koning sy aangesig om en seën die hele vergadering 

van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan.

4 En hy sê: Geloofd sy die heRe, die God van Israel, wie se hande vol-

bring het wat sy mond tot my vader Dawid gespreek en gesê het:

5 Van die dag af dat Ek my volk uit Egipteland uitgelei het, het Ek geen 

stad verkies uit al die stamme van Israel om ’n huis te bou, dat my Naam 

daar sou wees nie; en Ek het geen man verkies om vors oor my volk 

Israel te wees nie.

6 Maar Ek het Jerusalem verkies, dat my Naam daar sou wees, en Ek het 

Dawid verkies om oor my volk Israel te wees.

7   Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was om ’n huis te bou vir 

die Naam van die heRe, die God van Israel,

8 het die heRe aan my vader Dawid gesê: Dat dit in jou hart was om vir 

my Naam ’n huis te bou—daarin het jy goed gehandel dat dit in jou hart 

was.

9 Alleen maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou len-

dene sal voortkom, dié sal vir my Naam die huis bou.

10 En die heRe het sy woord vervul wat Hy gespreek het; sodat ek opgestaan 

het in die plek van my vader Dawid, en ek sit op die troon van Israel soos 

die heRe gespreek het; en ek het die huis gebou vir die Naam van die 

heRe, die God van Israel,

11 en die ark waarin die verbond van die heRe is, wat Hy met die kinders 

van Israel gesluit het, daar neergesit.

12 Toe het hy gaan staan voor die altaar van die heRe teenoor die hele 

vergadering van Israel en sy hande uitgebrei;

13 want Salomo het ’n koperverhoog gemaak en dit in die middel van die 
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voorhof opgestel; vyf el was sy lengte en vyf el sy breedte en drie el sy 

hoogte; en hy het daarop gaan staan en neergesink op sy knieë teenoor 

die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei

14 en gesê: heRe, God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen 

God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u 

knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart,

15 wat vir u kneg, my vader Dawid, u belofte aan hom gehou het; ja, met 

u mond het U dit gespreek en met u hand volbring soos dit vandag is.

16 Hou nou ook, heRe, God van Israel, die belofte wat U aan u kneg, my 

vader Dawid, gedoen het, naamlik: Daar sal vir jou nooit ’n man voor 

my aangesig ontbreek wat sal sit op die troon van Israel nie, as jou seuns 

 net op hulle weg ag gee, deur te wandel in my wet soos jy voor my 

aangesig gewandel het.

17 Laat dan nou, heRe, God van Israel, u woord tog bewaarheid word wat 

U tot u kneg Dawid gespreek het.

18 Maar sou God werklik by die mense op die aarde woon? Die hemel, ja, 

die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat 

ek gebou het!

19 Wend U dan tot die gebed van u kneg en tot sy smeking, heRe my God, 

deur te luister na die geroep en die gebed wat u kneg voor u aangesig 

bid;

20 sodat u oë oop mag wees dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar 

U van gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U mag luister na die 

gebed wat u kneg na hierdie plek toe sal bid.

21 Luister dan na die smekinge van u kneg en van u volk Israel wat hulle na 

hierdie plek toe sal bid; ja, mag U hoor uit u woonplek, uit die hemel; 

en as U hoor, vergewe dan.

22 As iemand teen sy naaste sondig en hulle hom ’n eed oplê om hom tot 

selfvervloeking te bring en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer,

23 wil U dan hoor uit die hemel en handel en aan u knegte reg verskaf deur 

die skuldige te vergelde en sy wandel op sy hoof te lê, en die regverdige 

regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid.
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24 En as u volk Israel verslaan word voor ’n vyand, omdat hulle teen U 

gesondig het, en hulle hul bekeer en u Naam bely en bid en smeek voor 

u aangesig in hierdie huis,

25 wil U dan hoor uit die hemel en die sonde van u volk Israel vergewe en 

hulle terugbring na die land wat U aan hulle en hulle vaders gegee het.

26 As die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen 

U gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u Naam bely, van 

hulle sonde hul bekeer, omdat U hulle verootmoedig,

27 wil U dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van u volk 

Israel vergewe—want U leer hulle die goeie weg waar hulle in moet 

wandel—en gee reën op u land wat U aan u volk as ’n erfenis gegee 

het.

28 As daar hongersnood in die land is, as daar pes is, as daar brandkoring of 

heuningdou, sprinkane of kaalvreters is, as sy vyande hom in sy land vol 

stede dit benoud maak, watter plaag of watter siekte ook al,

29 enige gebed, enige smeking wat enige mens of u hele volk Israel sal 

doen, as elkeen sy plaag en sy smart ken, sodat hy sy hande na hierdie 

huis toe uitbrei—

30 wil U dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en aan 

elkeen gee volgens al sy weë, U wat sy hart ken—want U alleen ken die 

hart van die mensekinders—

31 sodat hulle U kan vrees om te wandel in u weë al die dae wat hulle leef 

in die land wat U aan ons vaders gegee het.

32 Ja, ook na die uitlander wat nie uit u volk Israel is nie en uit ’n ver land 

kom om u grote Naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm ontwil, 

as hulle kom en na hierdie huis toe bid,

33 wil U dan hoor uit die hemel, uit u vaste woonplek, en doen volgens 

alles waaroor die uitlander U sal aanroep, sodat al die volke van die 

aarde u Naam mag ken en U vrees soos u volk Israel, en mag gewaar 

word dat u Naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het.

34 As u volk uittrek in die oorlog teen sy vyande op die pad waarop U 

hulle stuur, en hulle bid tot U in die rigting van hierdie stad wat U ver-
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kies het, en van die huis wat ek vir u Naam gebou het,

35 wil dan uit die hemel hulle gebed hoor en hulle smeking, en aan hulle 

hul reg verskaf.

36 As hulle teen U sondig—want daar is geen mens wat nie sondig nie—en 

U op hulle toornig is en hulle aan ’n vyand oorgee en hulle veroweraars 

hulle as gevangenes wegvoer na ’n land, ver of naby,

37 en hulle dit ter harte neem in die land waarheen hulle as gevangenes 

weggevoer is, en hulle hul bekeer en U smeek in die land van hulle 

gevangenskap en sê: Ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel, en 

ons was goddeloos—

38 en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele siel in die 

land van hul gevangenskap, van die wat hulle weggevoer het, en hulle 

bid in die rigting van hulle land wat U aan hulle vaders gegee het, en 

van die stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir u Naam gebou 

het,

39 wil dan uit die hemel, uit u vaste woonplek, hulle gebed en hulle sme-

kinge hoor en aan hulle hul reg verskaf en u volk vergewe wat hulle teen 

U gesondig het.

40 My God, mag u oë tog nou oop wees en u ore luister na die gebed van 

hierdie plek.

41 Staan dan nou op na u rusplek, heRe God, U en die ark van u sterkte! 

Laat u priesters, heRe God, met heil bekleed wees, en laat u gunsgenote 

hulle verheug in die goeie.

42 heRe God, wys u gesalfde nie af nie; dink aan die gunsbewyse aan u 

kneg Dawid!
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