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Herlewing of Gevangenskap? 
    Voordat Jy Begin

Voordat JY BEGIN, MOET JY WEET …

Ons is so opgewonde dat jy gekies het om “Herlewing of Gevangenskap?”, die sewende van die 
tien kursusse van ons Konings en Profete-reeks, te bestudeer. Dit sal soveel seën tot jou lewe 
toevoeg, omdat die Ou Testament geweldig klem lê op die heilige karakter en werke van God, 
en die voorloper is van die vervulling in die persoon van Jesus Christus in die Nuwe Testament. 
Basies lê dit die grondslag vir die enigste verlossing wat moontlik is — die verlossing wat God 
voorsien in sy Seun “deur wie ons gered moet word”. Die Bybel is ’n progressiewe openbaring 

— al ses en sestig dele is noodsaaklik om die volle raad van God te verstaan.

Voordat jy begin, is dit van die uiterste belang om die belangrikheid van ’n studie soos dié, en 
sommige verskille tussen die studie van (hoofsaaklik historiese) Ou Testamentiese boeke en 
(hoofsaaklik leerstellige) Nuwe Testamentiese sendbriewe te verstaan.  

•	 In	 die	Ou	Testament	 leer	 ons	God	ken — wie Hy is en hoe Hy in die sake van die 
mensdom te werk gaan — en ons ontwikkel ’n goddelike vrees vir sy verstommende 
majesteit, heilige karakter en werke.

•	 Die	 volk	 wat	 op	 die	 voorgrond,	 en	 in	 die	 sentrum,	 van	 al	 God	 se	 handelinge	 is,	 is	
Israel. Terwyl jy dus Konings en Kronieke bestudeer, bevind jy jouself totaal verdiep in 
die geskiedenis van Israel, besig met die studie van die gebeure rondom die regerings 
van sy konings, in ’n poging om die wyer beeld te verkry — dit wil sê om te verstaan 
hoe hierdie gebeure die volk se verhouding met die Here raak en hoe God teenoor sy 
verbondsvolk reageer. Dit is baie soos om na die geskiedenis van ons land te kyk deur 
die lewens van sy leiers, hoe dit in hulle tyd was, die rigting waarin elkeen die land gelei 
het en hoe elkeen die toekoms beïnvloed het.

•	 Wanneer	 jy	die	 tekste	 van	Konings	 en	Kronieke	waarneem,	moet	 jy	onthou	dat	 die	
waarneming van geskiedenis verskil van die waarneming van leerstellings. Indien jy 
reeds Nuwe Testamentiese Voorskrif-kursusse gedoen het, sal jy vind dat die doen van 
Waarnemingswerkblaaie van historiese boeke aansienlik verskil van die doen van dié 
van ’n leerstellige sendbrief. Jy moenie verstrik raak in besonderhede nie, maar eerder 
’n algemene begrip vorm van die tyd en God se handelinge. Boonop sal jou fokus op 
sleutelwoorde nie so intens wees as wanneer jy leerstelling waarneem nie. Grieks is ’n 
tegniese taal waarin ’n mens leerstellings presies kan formuleer, terwyl Hebreeus ’n 
eenvoudige, elegante verteltrant het: poëties en baie beskrywend.

•	 Dit	is	nie	belangrik	om	elke	besonderheidjie	van	’n	koning	se	lewe	te	onthou	nie,	solank	
jy die kern daarvan verstaan — hoe lesse uit sy lewe en leierskap op jou lewe en wandel 
met die Here toegepas kan word.
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•	 Indien	jy	die	hele	reeks	bestudeer	(en	ons	bid	jy	sal),	sal	jy	ook	God	se	boodskap	deur	
die profete aan sy volk in daardie tyd hoor en verstaan.

•	 Volgens	1	Korinthiërs	10:11	en	Romeine	15:4	is	alles	wat	God	gekies	het	om	in	die	Ou	
Testament te bewaar, vir ons tot voorbeeld en lering, “ons op wie die eindes van die 
eeue gekom het” (1 Korinthiërs 10:11). Die toepassing, bemoediging en hoop uit hier-
die historiese studies is uitstaande.

In die skryf van, en oefenlopies met hierdie kursusse, het ons God se hart vir julle gesoek. 
Julle gesigte was voor ons wanneer ons  God se aangesig gesoek het om uit te vind hoe om 
die waarheid aan te bied sodat julle in sy Woord gevestig sal word en “in die vrees van die 
Here” sal wandel. Dit beteken nie dat, wat ons geskryf het, perfek is nie. Ons verwelkom julle 
konstruktiewe voorstelle.

Onthou dat God aan ons ses en sestig boeke gegee het, dat al ses en sestig nodig is . . . en dat ons 
maar net ’n kort tydjie het om hulle te bestudeer. Gaan dus sonder meer voort as sy moediges! 

Ons sien uit na julle stories van hoe God hierdie kursusse gebruik het om julle meer te leer 
omtrent wie Hy is, julle meer aan sy beeld gelykvormig te maak en julle voor te berei om die 
voorwerpe te wees wat Hy wil gebruik tot geregtigheid in hierdie belangrike tye.

In liefde en dankbaarheid.

Kay en die Precept Personeel
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belangrike inligting vir nuwelinge

Welkom by Voorskrif op Voorskrif induktiewe Bybelstudies. Ons is opgewonde dat jy saam met 
ons gaan studeer! Deur induktiewe Bybelstudie het jy persoonlike interaksie met God deur sy 
Woord, sodat jou oortuigings gebaseer sal wees op biddende waarneming en begrip van die Skrif  
— waarheid wat jou lewe sal omkeer. Hierdie tipe studie word opgesom in die woorde van die 
psalmis: “Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want Ú het my geleer” (Psalm 119:102). 
Mag die Here jou ryklik seën terwyl jy die skatte van sy Woord  ontgin.

Die volgende inligting sal nuttig wees:

WAARNEMING VAN DIE TEKS 

In die lesse wat volg, sal jy gevra word om sleutelwoorde en -frases in ’n spesifieke Skrifgedeelte 
op die Waarnemingswerkblaaie te merk.

•	 Sleutelwoorde	 of	 -frases	 ontsluit	 begrip	 van	 die	 teks.	 Deur	 hulle	 op	 onderskeidende	
maniere met kleure of simbole te merk, is dit makliker om die woord of frase raak te 
sien, asook om vas te stel hoe, en hoe dikwels, dit gebruik word.

•	 Dit	is	wys	om	die	merke	wat	jy	gebruik	eenvoudig	te	hou;	kleure	en	kleurkombinasies	
is die maklikste en oorlaai ook nie die teks nie.

•	 Kies	jou	eie	kleure	of	simbole.
•	 Wanneer	jy	verskeie	woorde	of	frases	moet	merk,	is	dit	nuttig	om	’n	paar	keer	deur	die	

hoofstuk te lees terwyl jy elke keer verskeie woorde gelyktydig merk.
•	 Dit	is	ook	nuttig	om	’n	bladwyser	te	maak.	Gebruik	’n	gewone	indekskaartjie,	lys	al	die	

sleutelwoorde daarop en merk hulle op dieselfde manier waarop jy hulle in die teks gaan 
merk.

DIE INVUL VAN ’N OORSIGWERKBLAD

Wanneer jy ’n hoofstuk klaar waargeneem het, sal jy gevra word om die tema (of hoofgedagte) 
daarvan in te vul op ’n Oorsigwerkblad, wat spesiaal ontwerp is vir die boek wat jy bestudeer. 
Op hierdie tabel word ruimte voorsien om die tema van elke hoofstuk te lys, sowel as plek vir 
ander toepaslike inligting oor die boek. Wanneer dit voltooi is, verskaf hierdie tabel ’n baie kort 
samevatting van die boek wat jy met een oogopslag kan lees.

Ons het drie bronne wat jou sal wys hoe om bogenoemde, en meer, te doen (alles beskikbaar by 
www.precept.org.za of deur +27(0) 21 531 1836 te skakel):
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How to Study Your Bible deur Kay Arthur, Hoofstuk 2, “Getting the Big Picture” 
(bl. 27 e.v.).

The New Inductive Study Bible (NISB). Lees “How to Use the Inductive Study 
Approach” (bl. NISB-15 e.v.) en “A System for Marking Key Words . . . 
Throughout Your Bible” (bl. NISB-26).

Discover the Bible for Yourself deur Kay Arthur, bl. 7-19.

WOORDSTUDIES

Jy sal uitvind hoe om woordstudies te doen deur die hoofstuk, “It's All Greek to Me” 
in How to Study Your Bible te lees.

Daar is talle nuttige rekenaarprogramme. Ons beveel Logos Bible Software se wye reeks 
produkte sterk aan.

Ons is so dankbaar dat jy by ons aangesluit het. Jy is op die punt om by honderde duisende aan 
te sluit vir ’n opwindende avontuur wat jou sal help om die waarheid self te ontdek soos jy nog 
nooit tevore kon doen nie. Jou lewe sal verander en versterk word deur die Woord van God.

Jy moet egter onthou dat dit tyd en oefening sal neem voordat hierdie studievaardighede “tweede 
natuur” word. Dit gebeur ook nie sonder geestelike oorlogvoering nie. Die enigste aanvalswapen 
wat die kind van God het, is die swaard van die Gees, die Woord van God. Jy moet hierdie 
swaard skerp maak en nie toelaat dat enigiets of enigiemand jou ontmoedig nie. Precept is nie 
moeilik nie, dit vereis eenvoudig net tyd en dissipline, maar dit is waaroor dissipelskap gaan!

VRAE

Indien jy vrae het, skakel jou Precept-leier vir hulp. Ons is seker hy of sy sal jou help, of jou in 
verbinding stel met ’n student wat kan. Ons wil jou ook aanmoedig om ons opleidingskursusse 
“Hoe Om ’n Nuwe Testament Brief te Bestudeer” en “Die Grondbeginsels van Voorskrif-
Bybelstudies” te volg. Die tweede een leer jou basiese vaardighede, gee jou die geleentheid om te 
oefen en help jou voorberei om Voorskrif-studies te lei indien God jou daartoe roep. Jy kan meer 
uitvind oor die opleidingseminare deur die webtuiste www. precept.org.za te besoek.

Seën vir jou, geliefde. Welkom by die Precept-familie.

Onthou jy kan ook saam met die psalmis sê: “Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want 
Ú het my geleer.”
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belangrike NOTA vir voorskrif-LEIERS

Aan die einde van die laaste les het ons ’n Wie is Wie Opsionele Oorsig ingesluit, om jou en jou 
studente te help om die konings wat in hierdie kursus bestudeer is, te hersien.

Hier is ’n paar voorstelle vir die gebruik van hierdie opsionele opdrag:

•	 Wanneer jy hierdie kursus skeduleer, maak voorsiening vir ’n ekstra week aan die einde en 
laat jou studente die opsionele opdrag in daardie week voltooi. Jy kan hulle aanmoedig om 
kreatief te wees deur ’n lied, gedig, skets, ensovoorts, voor te berei, of om van hulle voltooide 
tekeninge met die klas te deel. Dit is ’n goeie manier om die konings van Israel en Juda en 
sommige hoogtepunte uit hul regeringstyd te hersien. Laat tyd toe vir die studente om te deel 
hoe God met hulle in hierdie kursus deur sy Woord gepraat het. Julle kan selfs ’n geleentheid 
reël met eetgoedjies of ’n ete.

•	 Indien jy die kursus net voor ’n vakansie voltooi, kan jy jou studente vra om die opsionele 
opdrag gedurende die vakansie te voltooi. Deur middel van briefies, telefoonoproepe of 
e-posse kan jy hulle herinner om na te gaan wat hulle geleer het voordat julle weer na 
die vakansie bymekaarkom. Om jou studente te help om die konteks te verstaan, moet jy 
tydens die eerste les ’n vlugtige oorsig oor die konings doen. Laat die studente sommige van 
hul sketse wys. Help dan alle studente om met hul eerste les te begin — en maak seker dat 
nuwelinge weet hoe om die opdragte uit te voer.
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2 Konings 15; 2 Kronieke 26 – 27 

Die volgende, in die Bylae: 
Waarnemingswerkblaaie van 2 Konings 14-15 
Waarnemingswerkblaaie van 2 Kronieke 26-27  
2 Konings 15-20 Oorsigwerkblad 
2 Kronieke 26-32 Oorsigwerkblad 
Tabel: Konings van Israel en Juda  
Tabel: Konings van die Noorde en die Suide 
Historiese Tabel van die Konings van Israel en Juda 
Kaart: Stede van Israel en Juda 

Die profeet Amos kon dit nie duideliker gestel het nie: “Want die Here Here 
doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar 
het nie” (Amos 3:7). Op húl beurt het die profete vir sy volk geprofeteer. 
Van die begin af het God dit in die “grondwet” van Israel, die Tora, geskryf: 
volgehoue ongehoorsaamheid aan sy gebooie en aanbidding van ander gode 
sou lei tot verskriklike gevolge wat uiteindelik sou uitloop op gevangenskap.

Ja, God is wel barmhartig en vol genade en goedertierenheid, maar Hy is ook 
heilig en daarom moet ons heilig wees. Sedert Adam en Eva uit die tuin van Eden 
verban is, is God se heiligheid geslag na geslag vergeet of in trots geïgnoreer. 
Ons is geneig om God se heiligheid en regverdigheid oor die hoof te sien en 
net te fokus op sy liefde. As gevolg van ’n gebrek aan Bybelkennis, aanvaar 
ons verkeerdelik dat God se liefde sterker as sy regverdige toorn is — en dat die 
mens alles en almal kan regverdig met die woorde: ’n “God van liefde sal nooit                                                                   
                                                                                                    .”

(Voltooi jý die sin volgens jou eie oortuiging!) 

Ons vergeet een van God se name — Qanna: Jaloers. God kan nie sy kinders 
toelaat om mensgemaakte gode te aanbid nie. Hy alleen is God en kan nie 

Hierdie 
Les  
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Dag
Een
tot
Dag
Drie 

só ’n vermenging toelaat en steeds aan Homself getrou bly nie. Om enigiets 
by God óf sy Woord by te voeg, is verkeerd en uit die aard van die saak 
misleidend en uiteindelik destruktief. Alle leuens is!

Tog glo ons so maklik die leuen dat ons in hierdie, en die toekomstige lewe, 
kan leef soos ons wil en kry wat ons dink en wil hê.

Wat gebeur dan wanneer mense God nie glo en na Hom luister nie? Wanneer 
doen hulle wat boos is in die oë van die Here? Ons sal dit sien wanneer 
ons in die geskiedenis van Israel en Juda — en die konings wat oor hierdie 
koninkryke geregeer het — delf. Uit wat ons ontdek, sal ons hopelik leer hoe 
om te doen wat reg is in die oë van God.

Wanneer jy jou studie begin, mag die begeerte van jou hart elke dag wees: 
“Here gee aan my ore om te hoor wat u Gees aan u volk gesê het, sodat ek 
u voorskrifte kan leer, dit toenemend verstaan en daarvolgens leef.”

1.  Of jy die profete Jona, Amos, Joël en Obádja bestudeer het en of jy so pas by 
ons aangesluit het in hierdie reeks, sal jy dit voordelig vind om jouself van die 
historiese agtergrond te vergewis deur 2 Konings 14 te lees.

2.  Die regeringstyd van Jeróbeam II, seun van Joas, koning van Israel, was 
verrassend genoeg ’n tyd van groot voorspoed vir die Noordelike Ryk. Ons 
sê “verrassend”, omdat Jeróbeam gedoen het wat verkeerd was in die oë van 
die Here, en alhoewel God nie onmiddellik oordeel oor hulle gebring het nie, 
het Hy ook nie oor hul sondes stilgebly nie. Die Leeu het gebrul en Amos, die 
skaapboer-profeet, het God se boodskap getrou oorgedra.

 Hoe het die mense gereageer? Het hulle geluister? Dit is ’n baie belangrike vraag 
om te vra, want die lot van ’n volk is in die antwoord daarop opgesluit. Hoeveel 
aandag het hulle aan die Woord van die Here gegee? Het hulle gereageer 
nadat God gespreek het? Dít is wat ons wil leer, sodat ons op ons beurt hierdie 
voorskrifte vir die lewe op ons eie lewens kan toepas.

 Lees weer 2 Konings 14:23-29. Wat leer jy omtrent God se lankmoedige 
goedertierenheid teenoor sy volk? Dit is waar ons hierdie studie wil begin — 

by God. Ons wil sy weë aangaande die sake van nasies en individue leer, want 
mense wat hul God ken, is in staat om vas te staan en op te tree, ongeag waarmee 
hulle gekonfronteer word. Skryf uit wat jy leer.
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3.  Kom ons gaan nou voort na 2 Konings 15, waar hierdie studie eintlik begin. 
Ons versprei hierdie opdrag oor twee dae omdat die hoofstuk so lank is. Neem 
dus ’n blaaskansie wanneer jy dit nodig vind.

Lees die hoofstuk ten minste twee maal deur terwyl jy dit waarneem volgens 
die instruksies wat hieronder volg. Dit lyk na ’n hele klomp, maar is eintlik heel 
eenvoudig. Doen dit net een vir een. Die gedeeltes wat kursief gedruk is, is 
bedoel vir nuwelinge by hierdie reeks.

As jy nog onervare is met die studie van Konings en Profete, moet jy eers die gedeelte vir 
nuwelinge voor in die boek lees. Ons is baie opgewonde om jou te verwelkom by hierdie 
avontuur om die waarheid self te ontdek. Soos jy sal sien, is om induktief tot op hierdie 
vlak te studeer, ’n wonderlike en lewensveranderende manier om in die Woord van God 
te delf.

Vir nuwelinge stel ons voor dat julle ’n bladwyser maak deur al die sleutelwoorde wat julle 
gedurende die volgende vier weke gaan identifiseer, op ’n kaartjie te lys. (Ons sal hulle 
nou-nou vir julle gee.) Julle kan hierdie sleutelwoorde in verskillende kleure, volgens jul eie 
voorkeur, op die Waarnemingswerkblaaie in die Bylae van hierdie werkboek merk. 

Indien jy ’n gesoute student van die Konings en Profete-reeks is, gebruik weer 
die bladwyser wat jy in Oorhandig die Mantel gemaak het.

Of jy nuut of ervare met Voorskrif op Voorskrif induktiewe studies is, moet 
jy, terwyl jy die Bybelse teks waarneem om te ontdek wat dit sê, die 5 W's en 
H-vrae onthou: wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe. 

Maak seker dat jy die volgende doen wanneer jy die teks waarneem:

a  Merk alle verwysings na tyd met ’n groen horlosietjie soos dié:  

b.  Onderstreep geografiese plekke met dubbele groen lyne en kyk of jy hulle op 
die kaart in die Bylae kan vind.

c.  Om by te hou met die historiese agtergrond, moet jy elke keer dat ’n koning 
van die Noordelike- of Suidelike Ryk die eerste keer genoem word, sy naam 
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 in ’n kenmerkende kleur merk sodat jy duidelik kan sien wie oor Israel en 
wie oor Juda geregeer het.

d.  Vind die naam van die koning op die Historiese Tabel van die Konings van 
Israel en Juda. Dit is ’n bykomende visuele hulpmiddel. Soos jy sou opgelet 
het, het dieselfde koning soms verskillende name, of anders dieselfde naam 
as ’n ander koning gehad. Dit kan baie verwarrend wees as jy nie noukeurig 
aanteken wie die vader van die koning was en oor watter koninkryk hy 
geheers het nie.

e.  Wanneer ’n koning vir die eerste keer genoem word, sal die Bybel gewoonlik 
sê of hy gedoen het wat reg, of wat verkeerd was in die oë van die Here. Kies 
’n kleur vir elke verwysing en merk hulle dienooreenkomstig — een kleur 
vir “gedoen wat reg is” en ’n ander vir “gedoen wat verkeerd is . . .”

f.  Merk elke keer as jy ’n direkte verwysing na die woord van die Here teëkom, 
dit op so ’n wyse dat dit op die bladsy uitstaan. Merk ook:

1) sonde

2) verwysings na die dood soos ontslaap, gedood, verslaan met ’n swart 
grafsteentjie soos dié:

3) verwysings na volk, wanneer verwys word na hul toestand (geestelik of 
andersins).

g. Merk verwysings na die koning van Assirië. Jy sal oplet dat hy in hierdie hoofstuk  
sowel Pul as Tiglat-Piléser genoem word. Assirië speel ’n betekenisvolle rol in 
hierdie studie sowel as in die geskiedenis van Israel as geheel.

h. Dit sal nuttig wees om in die kantlyn van die Waarnemingswerkblad die 
naam van elke koning te lys, soos hy aan bewind kom. Sodoende sal jy die 
hoofstuk in hanteerbare segmente verdeel. Teken aan hoe lank elke koning 
geregeer het (baie maar vir ’n kort tydjie). Skryf ook neer die hoeveelste  
regeringsjaar dit vir die koning van die ander Ryk is. Deur tyd te merk, sal 
die konteks vir jou sin maak.

i. Ons glo dit sal jou ook help om die progressie van tyd in te sien indien jy die 
konings van die noorde en die suide in parallelle kolomme tabelleer. Die tabel 
Die Konings van die Noorde en die Suide word in die Bylae voorsien en ’n 
voorbeeld van hoe om die konings te lys, verskyn hieronder. Ons gaan begin 
by 2 Konings 14:23. Terloops, as jy ’n ander naam of spelling vir ’n koning 
teëkom, teken dit op jou tabel aan. Jy sal dit  van groot hulp vind wanneer jy 
die studie van Konings en Profete voortsit.

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

 2 Kronieke 26-27
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V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

2 Kronieke 26-27

  Konings van Israel (Noordelike Ryk)            Konings van Juda (Suidelike Ryk)

                                                           Amásia seun van Joas (regeer 29 jaar)

 Jeróbeam seun van Joas (regeer 41 jaar)      15de jaar van Amásia        

    27ste jaar van Jeróbeam                       Asárja seun van Amásia (regeer 52 jaar)

 

4. Terwyl jy die teks waarneem, moet jy daarop bedag wees dat God jou insig sal 
gee in die geestelike toestand van die volk gedurende die regeringstyd van elke 
betrokke koning. Byvoorbeeld, hoe was dit met die mense gesteld gedurende 
die tyd van Jotam, die seun van Ussía (Asárja)?

5. Kyk na elke plek waar jy Assirië gemerk het en lys alles wat jy uit hierdie 
verwysings leer.

6. Bestudeer nou vers 29 en let op wat met ’n gedeelte van Peka se koninkryk 
gebeur het. Identifiseer soveel plekke as moontlik op die kaart. Skryf dan uit 
waar die plekke min of meer geleë is. Dit is belangrik om te onthou — jy sal  
aanstaande week sien waarom. Verbreed jou begrip van die situasie deur ’n 
kruisverwysing van hierdie vers in 1 Kronieke 5:25-26 te lees.

7. Wat leer jy uit hierdie hoofstuk omtrent God?
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V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

2 Kronieke 26-27

8. Sodra jy die waarnemings voltooi het, word stil en dink na oor alles wat jy self 
ontdek het. Ongelooflik, nie waar nie? Dit is geskiedenis — God se geskiedenis, 
want Hy heers soewerein oor alles! Dit is die waarheid — dinge wat werklik 
gebeur het! Deur die konings en profete te bestudeer, verdiep jy jou kennis van 
God. Ons is so trots op jou en so opgewonde oor wat God in die komende vier 
weke in jou lewe gaan doen.

9. Oordink die hooftema of hoofgedagte(s) van hierdie hoofstuk en som dit so 
bondig as moontlik op. Skryf dan die tema van 2 Konings 15 op die 2 Konings 
15-20 Oorsigwerkblad, in die Bylae.

Onthou, geliefde, ons is waarlik bo alle geslagte geseën, want God het deur sy Seun tot ons 
gespreek. Ons het die Boodskapper van alle boodskappers gehoor en ons hou in ons hande die 
volmaakte en laaste boodskap van die een en enigste ware God.

Die vraag is egter of ons luister. Watter lesse kan ons van die Noordelike Ryk van Israel leer wat 
ons op ons eie lewens kan toepas?

Onthou, wat jy nou bestudeer, was Jesus se Bybel, verseël en in sy tyd as die Woord van God 
aanvaar. Dit is wat Hý geglo en Hy aangehaal het. Handel dienooreenkomstig.

1. Twee Kronieke 26 is ’n  gedeelte parallel aan 2 Konings 15. Die hoofkarakter in 
hierdie hoofstuk, soos jy sal sien, is die koning van Juda. Onthou wie die Ussía 
van Kronieke is. ( Jy het waarskynlik agtergekom dat hy twee name het toe jy 
2 Konings 15:1-7, 32 waargeneem het, maar as jy nie het nie, bestudeer die 
teks weer. Onthou om ook die vader en die koninkryk na te gaan. Dit help om 
verwarring tussen die verskillende konings te voorkom.)

 Neem 2 Kronieke 26 noukeurig waar. Terwyl jy besig is, moenie vergeet om 
enigiets wat met die volk oor die algemeen te doen het, te merk nie. Skryf ook 
die volgende woorde op jou sleutelwoord-bladwyser waaraan jy gister begin 
werk het:

a. verwysings na God/die Here gesoek

b. verwysings na sterk geword

c. hart

d. huis van die Here of tempel

e. Jesaja ( jy hoef nie sy naam op jou bladwyser te skryf nie) 

Dag
Vier
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V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

2 Kronieke 26-27

2. Skryf die tema van 2 Kronieke 26 op die 2 Kronieke 26-32 Oorsigwerkblad in 
die Bylae.

3. Lys die progressie van Ussía se lewe, soos dit vir ons in 2 Kronieke uiteengesit 
word. Skryf dan die addisionele inligting uit 2 Konings in waar dit kronologies 
inpas.

4. Wat was die omvang van die oortreding wat Ussía begaan het deur die Heiligste 
binne te gaan en wierook op die altaar te offer? Slaan die volgende verse na en 
skryf neer wat jy leer: Númeri 3:10; 4:15 en 16:39-40.

5. Wat lees jy omtrent die priesters in 2 Kronieke 26? Is daar iets vir jou hieruit te 
leer?

6. Waarom, dink jy, gee die Kroniekskrywer vir ons al hierdie besonderhede oor 
die lewe van Ussía? Watter lewenslesse kan ons uit sy lewe leer?
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V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

 2 Kronieke 26-27

7. Gebruik nou al die inligting wat jy uit 2 Konings 15 en 2 Kronieke 26 oor die 
konings versamel het om die tabel Die Konings van Israel en Juda in die Bylae 
te voltooi. Gee ’n kort beskrywing van elke koning, hoe lank hy geregeer het 
en watter soort mens hy was. Kleur die hartjie links van elke koning se naam 
in — een kleur vir dié wie se harte aan die Here toegewy was en ’n ander kleur 
vir dié wat nie aan die Here toegewy was nie. Watter vyandige nasies het teen 
Israel opgestaan? Plaas hulle in die middelste kolom, regoor die koning van 
Israel of Juda wat deur hulle teengestaan is en trek ’n pyltjie na die naam van die 
betrokke koning. Gaan voort om dwarsdeur die kursus jou tabel uit te brei.

8. Ons sal môre die agtergrond-gebeure van hierdie hoofstuk verder bestudeer. 
Skryf egter, in die lig van wat jy tot dusver geleer het, enige insigte wat jy 
omtrent God verwerf het en wat op jou lewe van toepassing is, neer. Onthou, 
God is God; Hy verander nooit. Hy is die onveranderlike van die lewe.

 

1. Soos jy gister waargeneem het, het Jotam sy vader, Ussía, opgevolg. Verfris jou 
geheue deur 2 Konings 15:32-38 te lees. Lys die name van die konings in vers 
37 en sê waarom hulle in daardie vers genoem word.

Dag
Vyf
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V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Herlewing of Gevangenskap? 
     Les 1, 2 Konings 15

2 Kronieke 26-27

2. Twee Kronieke 27 lewer vir ons in nege kort verse ’n bykomende verslag van 
die regeringstyd van Jotam. Begin met die waarnemings van hierdie hoofstuk, 
aangesien ons niks wil misloop wat God vir ons wil sê nie. Let veral op na die 
ingesteldheid van die volk gedurende sy regering.

3. Vergelyk nou vir Jotam met die volk oor wie hy geregeer het.

4. Skryf die tema van 2 Kronieke 27 op die Oorsigwerkblad. Maak ook seker dat 
jy die nasie teen wie Jotam geveg het, op Die Konings  van Israel en Juda-tabel 
neerskryf.

Was daar maar meer manne en vroue soos jy, geliefde. Ons harte is bedroef oor wat mense 
misloop, omdat hulle nie die volle raad van God bestudeer nie. Ons bid so dat jy sal voortgaan 
om ander te nooi om die studie by te woon. Moenie moed verloor met hulle nie. So baie sê dat 
hulle uiteindelik na ’n klas toe gekom het omdat hulle oor en oor gevra is en, wanneer hulle wel 
gekom het, is hulle oortuig. 

Maak ook seker dat, wanneer julle bymekaarkom, daar goeie gemeenskaplikheid tussen julle 
bestaan — liefde en sorg vir mekaar. Bid saam en dra mekaar se laste. En bowenal, waardeer julle 
gemeente. As jy trots en beterweterig optree, mis jy wat God wil hê — ’n geduldige, Christelike 
gees. Van alle mense behoort Precept-studente die grootste ondersteuners van die plaaslike gemeente 
en pastore/dominees te wees. Wat jy is en hoe jy God dien, sal ander na die studie toe trek. 
Onthou, jy het ’n doel, ’n missie. Moenie ander minderwaardig laat voel nie; deel eenvoudig met 
hulle dat daar meer is wat hulle self kan ontdek en dat dit glad nie moeilik is nie — dit neem net 
’n bietjie tyd. Jy kan hulle dalk laat begin met ’n 40-Minute Bybelstudie, sonder tuiswerk, wat 
hulle sal vertroud maak met waarneming, en wanneer hulle opgewonde raak oor die waarde van 
hierdie tipe studie, begin jy met Voorskrifstudies.




