
Daar is soveel meer by die Here 
Teks: 2 Kronieke 25: 5  - 16

Teksvers: 2 Kronieke 25: 9


1. Inleiding 
Ons fokus vandag op die negende koning van 
Juda. Koning Amasia wat op 25 jarige 
ouderdom die regering oor Juda oorneem, 
word onthou as die koning wat die Here net 
halfhartig gedien het. Dit is ook hierdie 
halfhartige Godsdiens wat in hoofstuk 25 aan 
ons geopenbaar word. Om hierdie rede, sien 
ons in hierdie hoofstuk voortdurende 
kontraste, tussen goed en sleg. Kontraste 
tussen Goderende optree en optrede wat die 
Here verloën.


Ons teksvers bevat ook hierdie kontras. Aan 
die een kant het staar hy ’n reuse verkwisting 
van finsansies in die gesig, maar aan die 
ander kant is die Here in staat om hom met 
soveel meer te seën. Dit is die woorde van die 
onbekende profeet, wat die wil van die Here 
aan Koning Amasia bekend maak. Maar hoe 
het Amasia hier beland? Watter invloed het sy 
halfhartige Godsdiens op hierdie situasie 
gehad?


En dan is daar natuurlik meer vrae vir ons 
vandag. Want hierdie antieke geskiedenis uit 
die Ou Testament voel soms so ver van ons as 
moderne gelowiges af. Die idees van Konings 
en regeerders se besluite wat die hele 
samelewing in die land bevindvloed, voel ook 
sover van ons gewone mense af. Maar tog is 
daar elke dag in ons lewens ook situasies 
waar hierdie keuses gemaak moet word. 


Keuses het dan ook gevolge. Of meer in lyn 
met ’n ekonomies gedrewe samelewing, 
keuses het winste en verliese. Vir ’n suiwer 
materieel ingestelde wêreld is dit die enigste 
oorweging. Want is die uiteindelike die netto 
effek van my besluite. Koning Amasia staan 
voor so ’n keuse in ons teksgedeelte. Wat dit 
makliker maak, is die feit dat hy die 
openbaring van die Woord van die Here het. 
Kom ons kyk na sy keuses. 


2. Die prys van ’n eiewillige 
besluit  

Koning Amasia het ’n nuwe inoverende model 
van oorlogvoering. Hy is die eerste persoon 
waarvan ons lees, wat van huursoldate 
gebruik maak. Hy beskik oor ’n leër van 300 

000 weerbare manne. Maar hy wil seker wees 
van ’n oorwinning van die Edomiete. Maar in 
stede van ’n bondgenootskap aangaan, huur 
hy eenvoudig 100 000 goeie soldate uit Israel. 
Die probleem hiermee is dat Koning Amasia 
horisontaal kyk vir ’n oorwinning. As koning 
van die uitverkore volk Juda, moes hy geweet 
het waar sy krag lê.


Maar daar is nou nog ’n probleem met die 
huursoldaatsisteem. Indien Amasia nou nie wil 
gebruik maak van die huursoldate se dienste 
nie, wat van die betaling wat reeds geskiet 
het. Ek meen ’n mens vra nie vir ’n 
huursoldaat sommer net jou geld terug nie. 
Uiteindelik kry ons ook nie uit die teksgedeelte 
enige aanduiding dat Amasia die geld terug 
vra nie. Inteendeel, Amasia is juis bekommerd 
oor die verlies wat sal volg, indien hy nie die 
huursoldate saam neem nie. Maar dit is 
uiteindelik juis die waarheid wat die profeet 
openbaar. 


Die verlies om die Here te verloën sal 
uiteindelik soveel grote wees, as die verlies 
van ’n honderd talente silwer. Want uiteindelik 
behoort alle materiële dinge waaroor ons as 
rentmeester aangestel is aan die Here. En 
daarom is die eer van die Here soveel 
belangriker as die verlies, van ’n 100 talente. 
Die groter prentjie is dat die Here nie die 
verlossing wil bewerkstellig deur hierdie groep 
efriamiete nie. Ons teksgedeelte sluit af met 
optrede uit ’n swak karakter deur hierdie 
huursoldate. Oppad terug rig hulle groot 
skade aan in vers 13. 


Uiteindelik is die prys van amasia se eiewillige 
besluit groot. Hierdie besluit kon verhoed 
word, indien Amasia met oorgawe die Here 
gedien het. Want dan het hy na die wil van die 
Here gevra voor die soldate gehuur was. Maar 
hoeveel is 100 talente silwer werklik werd. 


3. 100 Kikkar silwer 
Die hebreeuse woord wat met talente vertaal 
is, is Kikkar. Maar omdat antieke inhoudsmate 
so moeilik omgeskakel word in moderne 
ekwivalente, is dit soms moeilik om werklik die 
waarde te begryp. Eerstens kan ons nog 
natuurlik via die 300 sikkels in elke talent 
werk, en met ’n beraamde gewig kom ons uit 
by ongeveer 3.5 ton. Dit is ook wat die nuwe 
vertaling gebruik in ons teksvers. Dus indien 
ons met die huidige prys van R 346.38 per fyn 
ons silwer werk, is die waarde ongeveer 38 
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miljoen rand. Tog teen die spoed van 
korrupsie in ons regerings, is dit selfs moeilik 
om hierdie waar te begryp.


Daarom is daar ook ’n ander manier waarop 
ons na ’n 100 kikkar kan kyk. Ons kan kyk na 
die ander plekke in die Woord van die Here 
waar dit gebruik word. Ons sien dat dit in 
presies 8 plekke in die Ou Testament gebruik 
word. Een voorkoms is natuurlik in ons 
teksgedeelte. Maar dan is daar ’n verdere 
twee voorkomste in Eksodus 38. In Eksodus 
38 tref ons die spesifikasies vir die tabernakel 
aan. Ons lees in vers 25 dat die silwer wat die 
volk gegee het, 100 talente in totaal was. 
Hierdie silwer is dan gebruik om die 
voetstukke vir die heiligdom en die 
voorhangsel te maak. Met ander woorde 
sleutel elemente waarop die aanbidding by die 
tabernakel berus het. Amasia se vertrou in die 
vorm van 100 talente, het ook eerder op die 
Efriamiete, in plaas van die Here berus.


’n Volgende voorkoms van die 100 talente tref 
ons in Esra 7 en 8 aan. Hier vorm dit deel van 
die gawes waarmee Esra gestuur word om die 
tempel te gaan herbou. In hoofstuk 7 vorm 
100 talente die perk van dit waarmee Esra 
voorsien moet word vir sy werk aan die 
tempel. En in hoofstuk 8 is 100 talente die 
maat van die silvervoorwerpe, wat as 
offergawe deur die presiërs, gegee is aan Esra 
om die tempel te herbou. ’n 100 Kikkar silwer 
het dus altyd ’n besondere plek in die huis en 
aanbidding van die Here gehad. 


4. ’n Tiende hiervan het alles 
kom verander 

Baie jare later verruil om en by ’n 10de van ’n 
derde van 100 kikkar silwer ook hande. En 
weereens is dit geld wat die Here verloën. Dit 
is bloedgeld, soos wat die ontvanger dit self 
beskryf. Ons praat natuurlik van dit wat 
gebeur in Mattues 26: 14 tot 16. Judas iskariot 
wat 30 silwer sikkels of muntstukke ontvang 
om Jesus Christus uit te lewer aan die 
priesterhoofde. Judas en die priesterhoofde 
stel hulle vertroue in hulle eie planne. 


Maar uiteindelik het dit Christus se kruisiging, 
sterwe en opstanding tot gevolg. En ondanks 
die planne wat die wêreld maak, ervaar die 
wêreld steeds Goddelike ingryping. Want ons 
Here Jesus Christus kom sterf nadat Hy die 
perfekte lewe op aarde geleef het. Met hierdie 
sterwe kom verlos Hy ons van die ewige 
dood. Ons kan nou leef uit die genade van die 
Here. 


Die relatiewe klein prys van dertig muntstukke, 
bring die grootste verandering in die menslike 
geskiedenis. Dit openbaar net weer vir ons 
hoe ver die wêreldse doelwitte wat die 
geestelike doelwitte verwyder is. Tog 
openbaar dit ook die ingesteldheid van die 
mens. ’n Ingesteldheid wat op die beste 
beskryf kan word as Ateïsties. Wat wanneer 
dinge moeilik gaan, op ander verlosser begin 
vertrou. 


Tog in genade van die Here alleen, het ons 
vandag weer die voorreg om die enigste ware 
verlosser aan te roep. Hierdie Verlosser, is 
natuurlik ons Here Jesus Christus. Nou is die 
vraag aan elkeen van ons vanoggend, waarop 
vertrou ek in moeilike omstandighede. Is ons 
vertroue steeds in die enigste ware verlosser 
bo enige iets anders. 


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit, met die vraag 
wat ons reeds gevra het. Is Christus steeds 
die Verlosser bo alle ander verlosser in ons 
lewens? Maar dan is daar ook meer as dit. In 
ons lewens maak ons daagliks keuses. Keuse 
wat ook dikwels handel oor die belegging van 
hulpbrone aan ons toevertrou. Dit is juis 
wanneer ons hierdie beleggings maak, wat 
ons ook belydenisse doen. Belydenisse oor 
ons geloof en vertroue. 


Wat is die opbrengs op die beleggings wat 
ons maak. Is ons stilweg besig om te vertrou 
op Efraimiete?  Mense wat nie die Here eer 
nie. Is ons vertroue misplaas omdat ons nie 
rekening hou met die grootheid van die Here 
nie. 


Tog kan ons deur die kragtige werking van die 
Heilige Gees weer tot bekering kom 
vanoggend. Dit is tyd om weer die Here 
heelhartig te dien. Want as ons na die einde 
van Koning Amasia kyk, is dit nie goed nie. In 
’n halfhartige Godsdiens, sal die bose elke 
dag ’n stukkie grond wen, totdat die bose 
uiteidelik oorneem. Vir Amasia is dit uiteindelik 
’n arrogansie wat later sy totale ondergang 
bewerk.


Ons kan volstaan deur laastens mekaar te vra, 
in die lig van die openbaring van God se 
Woord vanoggend. Is ons bereid om die swak 
beleggings wat ons gemak buite die wil van 
die Here, af te skryf of. Of vra ons ook in die 
lig van die openbaring van die Here 
vanoggend, maar wat van die verkwisting wat 
heelhartige Godsdiens teweeg sal bring. Dan 
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moet ons ook duidelik die woorde hoor, dat 
die Here in staat is om soveel meer aan ons te 
gee.


Jesus sê immers self: 29En elkeen wat ter wille 
van my Naam afgesien het van huise of broers 
of susters of vader of moeder of kinders of 

grond, sal honderd maal soveel ontvang en 
die ewige lewe as erfenis kry.

30“Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en 
wat laaste is, eerste.”


Amen  
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