
Valse teenoor ware profesie, in die geloofswêreld ook 
vandag. 
Teks: 1 Konings 22: 1 - 40

Teksvers: 1 Konings 22: 24 - 25


1. Inleiding 
In krisistye soos ons tans beleef kom daar 
baie stemme na die mens. Natuurlik omdat 
mense juis baie vrae het, in sulke tye. Maar as 
ons dan selfs na die geloofsfront kyk is die 
stemme nie eenstemmig nie. Ook in die 
geloofswêreld is verskeie uitsprake wat 
gemaak word, verskeie standpunte word 
ingeneem. Maar wat is die waarheid?


Dit is nou juis hier waar die humanisme 
duidelik deurskyn, en dikwels die oorhand kry. 
Mense besluit eenvoudig wat vir hulle 
aangenaam is. En dit is juis hierin waar ons 
ook vanoggend nie so modern is, as wat ons 
dink nie. Ook in 1 Konings 22 sien ons dat 
nasionale besluite gemaak word op grond van 
selfvoldaanheid, gierigheid en ander verkeerde 
oortuigings. Maar is sake werklik so 
eenvoudig in hierdie teksgedeelte?


Ons fokus op die twee kontrasterende 
profesieë. Die een van Miga teenoor, die een 
van Zedekia en rofweg 399 ander profete. 
Maar dit is ook nie heeltemal so eenvoudig 
nie, want aanvanklik stem Miga se profesie 
ooreen met die van die ander profete. En dit 
terwyl hy daarop roem dat hy net sal sê wat 
die Here sê in vers 14. Maar uiteindelik is dit 
die vraag vandag ook nog, wat sê die Here in 
’n spesifieke situasie?


Laastens moet ons ook ’n tree terug neem en 
kyk na die konteks. Hierdie gedeelte beskryf 
die dood van Koning Agab van Israel. Ons 
weet dat Agab se dood onder oordeel van die 
Here plaasvind. En hierdie oordeel is alreeds 
uitgespreek deur die profeet Elia in die vorige 
hoofstuk. Die feit dat honde die bloed van die 
koning sal oplek, is die uiteindelik die 
vervulling van die profesie. Maar kom ons keer 
eers terug na die ander twee profesieë in 
hoofstuk 22. 


2. Gunstige boodskappe 
’n Mens kan amper die feestelikheid aanvoel 
in vers 10. Die twee konings Josafat en Agab, 
sit elkeen op hulle troon. Hulle sit met hulle 
volle koninklike gewaad. Hulle sit by die 

dorsvloer, ’n opgewonde feestelike plek. ’n 
Waar mens werklik die seën van die Here kan 
sien oes na oes. En dan is daar skynbaar 
vermaak ook. Ons sien die profeet Sedekia 
met sy ysterhorings wat ’n aangename 
profesie gee. Hierdie is amper iets soos ’n 
opvoering of ’n toneelstuk wat vir die konings 
opgevoer word. 


Maar die probleem is dat hierdie nie ’n 
gewone opvoering of toneelstuk is nie. Nee, 
hierdie is kerk, dis erediens wat hier gehou 
word. Want die konings in juis hier om die 
stem van die Here te hoor. Maar nie te min is 
dit lekker. Dit is lekker wanneer die stem van 
die Here eenvoudige net jou voorspoed en 
welvaart bevestig. Dit is mos lekker om Agab 
met die ysterhorings te wees wat al jou 
uitdagings en probleme kan stoot tot dit klaar 
is. 


En hierin sien ons ongelukkig ook dikwels 
onsself. Ons het ons eie pad van voorspoed 
reeds beplan. Dikwels het ons dit haarfyn 
beplan en uitgewerk aan die hand van 
deskundige advies. Maar omdat ons natuurlik 
nie Ateïste is nie, wil ons mos die Here se 
stem hieroor hoor. Maar eintlik wil ons net die 
Here se goedkeuring hê op dit wat ons klaar 
beplan het. Soos koning Agab en Josafat net 
die Here se goedkeuring wil hê op hulle plan 
om Aram aan te val. 


Sien ons nie vandag nog die waarskuwing van 
Paulus in 2 Timoteus 4:3 waar word nie. “ daar 
sal ’n tyd kom wanneer die mense die 
gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal 
hulle eie begeertes volg en vir hulle 
leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê 
wat hulle graag wil hoor” Want vandag steeds 
is gunstige geestelike uitsprake aangenaam 
en gewild. Of is dit?

 

3. Twee profete twee 

profesieë 
400 profete wat dieselfde boodskap 
verkondig. Tog is wat vir ons interessant is, die 
feit dat selfs Miga aanvanklik hierdie selfde 
profesie lewer. Ons ontdek deur die hoek van 
die skrywer van 1 Konings hierdie 
geskiedenis. Geskiedenis waarin koning Agab, 
alreeds so vervloek is, dat sy naam nie eers in 
hierdie hele hoofstuk genoem word nie, daar 
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word telkens maar net verwys na die “koning 
van Israel”. 


Maar Miga is dan die profeet wat op aandrang 
van koning Josafat ingeroep word. Want sien, 
dit is so asof hierdie 400 profete met die een 
stem nie genoeg vir Josafat is nie. En by 
navraag herken Agab dan dat daar wel nog ‘n 
profeet is. Maar hy maak ook onmiddelik die 
antogonistiese verhouding tussen hulle twee 
duidelik in vers 8. Hierdie profeet, Miga het 
nooit iets goeds te sê nie. Of in ander woorde 
nooit in die guns van Agab nie. Nietemin laat 
hy tog vir Miga haal in vers 9.


In vers 13 sien ons ook die boodskapper wat 
vir Miga gaan haal. Hy doen voorbereiding. 
Miga moet nou nie hierdie perfekte vertoning 
en boodskap aan die konings kom versier nie. 
Daarom maan hy Miga om maar net te sê wat 
hulle ook gesê het. Miga antwoord dat hy net 
sal sê wat die Here sê. En hier is dan vir ons 
die worsteling in die teks. Want Miga se eerste 
uitspraak verskil nie van die ander profete nie. 
Sê hy dan nie wat die Here sê nie? 


Miga openbaar dan wel uiteindelik, hoekom 
dit die geval is. In vers 19 tot 23 lê die 
antwoord. Die leuengees wat die Here stuur 
na die profete. Dus het Miga aanvanklik in lyn 
met die leuengees geprofeteer. Die woord van 
die Here. Maar dan gaan Miga ook verder en 
profeteer die Here se doel met die leuengees. 
Dit is sy tweede uitspraak in ons eerste 
teksvers. En uiteindelik is dit hierdie uitspraak 
wat tot Sedekia se optrede in ons tweede 
teksvers lei. Ons sit nou met twee profete en 
twee profesieë. Watter een van die twee 
profesieë is dan waar?


4. Die waarheid word 
onderstreep 

Die toets vir ’n ware profesie is nog altyd 
duidelik vir ons. Ook die mense in die tyd van 
Agab het Deuteronomuim 18:22 goed geken. 
“as ’n profeet iets in die Naam van die Here 
aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur 
nie so nie, dan het die Here nie met die 
profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom 
dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te 
steur nie.” En dit is uiteindelik presies wat ook 
in ons teksgedeelte gebeur. 


Dit is ook die antwoord op Sedekia se vraag 
aan Miga in ons teksvers. Die profesie wat 
Miga verkondig is die waarheid. En Sedekia 
sal dit besef wanneer hy in een donker kamer 
na die ander probeer wegkruip. Dit het 

waarskynlik gebeur na Agab se dood. Isebel 
sou nie die profete wat Agab se dood 
veroorsaak het, nie ongeskonde daarvan laat 
af kom nie. 


Ook Agab se poging om Miga as gyselaar te 
gebruik in vers 27 sal nie werk nie. Die Here se 
oordeel oor Agab staan vas, want as koning 
wou hy nie die Here eer nie. Daarom kan Hy 
nie die volk red van ondergang nie. Want 
uiteindelik het een koning, die ewige koning 
uit die stam Juda ons kom red. Ons Here 
Jesus Christus se bloed vloei ook. Maar dit is 
nie nuttelose bloed wat sommer deur honde 
opgelek word nie. 


Nee, alhoewel dit ook vervloekte bloed is, is 
dit vervloek sodat ons gered kan word. Dit wat 
perfek was, word vervloek omdat ons 
sondeskuld daaraan gekoppel word. En 
uiteindelik is dit hoe ons verlos word in die 
sterwe en opstanding van ons Here Jesus 
Christus. Maar nog groter is dat onderstreep 
die sterwe en opstanding van Christus die 
waarheid van die Ou Testamentiese profesie 
oor die Messias. Oor die een wat uiteindelik 
die slang se kop sal vermorsel. Die profesie 
oor God se onverstaanbare liefde. Wat vir ons 
as waarheid onderstreep word by die kruis 
van Christus. 


5. Slot.  
Ons kan afsluit deur duidelik die gebeure in 
ons teksgedeelte te herken vandag. Ook in 
ons samelewing mag die kerk nie aanstoot 
gee nie. Die stem van die Here is dikwels 
welkom solank dit nie tot aanstoot van die 
mensdom is nie. Ons kan maar net na die 
onlangse pepunda wetgewing kyk om hierdie 
saak te illustreer. Maar wat staan ons as kerk 
van die Here dan te doen. Moet ons 
eenvoudig, ter wille van oorlewing maar saam 
met die 400 profete van Sedekia praat? Moet 
ons, onsself hou by sosiaal aanvaarbare 
onderwerpe? By die wat niemand tot aanstoot 
is nie?


Die antwoord hierdie is ’n duidelike nee. Ons 
kan nie deel word van die leuengees wat tans 
in die wêreld regeer nie. Want ons is verlos. 
Ons is vrygekoop deur die waarheid. Ons 
Here Jesus Christus het die offer gebring 
sodat ons nie meer ’n vervloekte dood, soos 
Agab hoef te sterf nie. Daarom moet ons nou 
lewe. En ons moet lewe om die Here alleen te 
eer en verheerlik. Ons moet Sy naam groot 
maak, deur die waarheid te verkondig in elke 
situasie. 


Eerste preek 2021-07-04 2



Daarom kom die duidelike waarskuwing uit 
hierdie gedeelte ook na ons toe vandag. Is 
ons optrede en oortuigings werklik in lyn met 
die wil van die Here. Of is die eerder getrou 
aan my eie wil. My eie wil waarvoor ek net 
goedkeuring by die Here wil hê. Hierdie vraag 
dwing ons tot diepe selfondersoek vandag.


Amen 
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