
Die geslote kerk 
Teks: 2 Kronieke 28: 16 - 28

Teksvers 2 Kronieke 28: 24


1.  Inleiding 
Om voor ’n geslote kerkdeur te kom, is dalk 
vir ons vandag nie so eienaardig nie. Ek meen 
die hele pandemie met sy gepaardgaande 
inperkingsreëls, het ons juis oor die laaste 2 
jaar gereeld verhoed, om fisiese eredienste 
hier te hou. Maar die gesluit of “toe wees” 
waarvan ons in vandag se teksgedeelte lees, 
het ’n meer permanente fokus. Die is iets van 
met houtbalke en spykers toemaak om nooit 
weer op te maak nie. Dit is was Koning Agas 
met die tempel in ons teksgedeelte doen. 


Ons sien hierdie permanensie in die die 
vernietiging van die toerusting en gereedskap 
wat juis in die tempel gebruik is, in ons 
teksvers. Duidelik is daar nie planne om weer 
offers te bring of enige ander Ou 
Testamentiese opdrag van die Here uit te voer 
nie. Agas draai sy rug op die Here en sluit  die 
tempel toe, vir goed. 


Op die eerste aanhoor klink dit darem te 
verskriklik en onwerklik om te glo. Dat die 
Here en sy uitverkore volk, se paaie dan nou 
werklik gaan skei. En dadelik wil ons uitroep 
wat Agas doen, is mos verkeerd, ons sal dit 
nooit doen nie. Ons sal altyd sorg dat die kerk 
van die Here hier saam vergader elke Sondag. 
Tog wanneer ons na die werklike prentjie kyk 
is dit anders. Vandag maak baie kerke toe. 


Ook gemeentes binne ons denominasie het al 
die afgelope paar jare gesluit. Daarom vra ons 
ook vanoggend wat is hier aan die gang? Ons 
vra ook diep binne my en jou wese? Is ons 
deel van die mense wat vir goed die kerk se 
deure probeer toemaak? Of is ons in die 
genade van die Here, besig om juis hierdie 
kerk se deure oop te hou, maak nie saak wat 
gebeur nie. Maar kom ons keur eers terug na 
Koning Agas. 


2. ’n Bose kringloop 
Dit gaan nie goed in ons teksgedeelte met die 
volk Juda nie, en die rede hiervoor word ook 
aan ons geopenbaar in vers 19 van ons 
teksgedeelte. Koning Agas het die volk Juda 
losbandig gemaak. In so ’n sterk term word 
die ontrouheid van die volk aan die Here 
beskryf. Die mense van Juda is besig om 

ander afgode te aanbid, in die plek van die 
Verbondsgod, en dit is onder aanleiding van 
die Koning wat dit gebeur. 


Maar waar staan die koning in verband met 
hierdie saak. Die ironiese situasie waarin die 
Koning vasgevang is, word aan ons 
geopenbaar in vers 22 en 23. En die ironie 
hieraan is dat dit juis as gevolg van die 
aanbidding van hierdie afgode is, dat die volk 
in hierdie situasie onder dit toorn van die Here 
verkeer. Maar steeds wil koning Agas nog 
meer aandag en inspanning wei aan die 
aanbidding van die afgode van Damaskus. 


Ons sien die dwaasheid in Agas se handeling 
wanneer hy alles in sy vermoë doen om die 
hulp by ander volke te kry. Die plundering van 
die huis van die Here en die koningshuis, 
staan in skrille kontras met sy optrede in 
Jesaja 7. In Jesaja 7 weier Koning Agas om vir 
’n teken van die Here te vra. En ons lees dat 
hy die Here uittaard op hierdie manier. 


Dit is uiteindelik net hier waar ons die verband 
met mense om ons vandag nog sien. Mense 
sal ook vandag steeds verkeerde dinge aanbid 
en vereer, selfs al word hulle keer op keer 
teleurgestel. Of nog erger mense sal hulleself 
keer op keer laat beindruk en weglei van die 
waarheid. Sodoende beland mense in die 
bose kringloop wat weglei van die kerk af. En 
kort voor lank staan mense agresief en 
vyandig teenoor die kerk. Dit is op hierdie punt 
waar al die hulpbronne van die kerk eerder 
aangewend wil word op ander sake. 


3. Plaasvervangende 
aanbidding 

Die belangrike saak in hierdie optrede van 
koning Agas om raak te sien, is dat dit nie in 
isolasie gebeur nie. Telkens wanneer konings 
nie die Here dien nie, gebeur dit nie in isolasie 
nie. Daar is altyd die versoeking van diens aan 
’n ander afgod. Vir Agas is dit die afgode van 
Aram. Die beste verduideliking vir hierdie 
verskynsel vind ons in Jesus se woorde in 
Mattues 12. In vers 45 verduidelik Christus 
wat met ’n mens gebeur wanneer hy geestelik 
onbewoon is. Daar staan: “45Dan gaan haal hy 
sewe ander geeste, nog slegter as hy self, en 
hulle trek saam met hom in en gaan woon 
daar. Aan die einde is so ’n mens slegter 
daaraan toe as aan die begin.”
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Ons teksgedeelte openbaar verder vir ons die 
argumentasie agter Agas se optrede in vers 
23. Duidelik is Koning Agas besig met 
Plaasvervangende aanbidding. Dit is nie dat 
Agas aanbidding as ’n geheel opgee nie. Hy 
vind net iets anders om te aanbid. En op 
hierdie manier neem die bose geeste hulle 
intrek soos Christus ook gesê het. 


Dit is presies ook wat vandag nog gebeur. 
Want selfs mense wat daarop roem dat hulle 
ateïsties is, glo tog maar in iets. Ons weet 
vandag neem dit dikwels die vorm van 
empiriese wetenskap, met sy wetenskaplikes 
as profete aan. Die probleem wat natuurlik 
altyd opduik, is dat elke geloof uiteindelik 
eksklusief wil wees. Die geloof wat vervang 
word, moet uiteindelik ook aktief vervolg 
word. En kort voor lank, word die kerk van die 
Here sy regmatige plek in die samelewing te 
ontsê. Natuurlik moet die kerk plek maak vir 
alternatiewe oortuigings, en uiteindelik 
alternatiewe redding. 


4. Die ware hoeksteen 
Die laaste saak waaraan ons aandag gee 
vandag is waar koning Agas die altare bou. 
Aan die einde van ons teksvers, sien ons dat 
Agas, altare bou op elke hoek in Jerusalem. 
Die term hoek was ’n belangrike term in die 
konteks van ons teksgedeelte. Trouens hoeke 
is dikwels die plek waar bouwerk selfs vandag 
nie staan of val. Daarom wanneer ons ook na 
hierdie woord vir hoek in die grondteks kyk, 
sien ons die sterk verband met hoeksteen.


Ons weet dat die term hoeksteen in die Bybel 
’n baie belangrike plek inneem. Die bekende 
frase “die steen wat die bouers verwerp het, 
dit het ’n hoeksteen geword?” word immers 6 
keer herhaal in Psalms, Jesaja, die evangelies, 
handelinge en Petrus. En ons weet dat hier 
elke keer na ons Here Jesus Christus verwys 
word. Hy is die hoeksteen waarop gebou kan 
word. Want Hy het ons verlos uit ons sonde 
dood. Dit het Hy gedoen deur die volmaakte 
offer aan die kruis te bring. Die is ware 
verlossing. 


Ons kan dus sê dat hierdie elke hoek van 
Jerusalem waar Agas die altaar van die 
afgode bou, eerstes ’n fisiese verwysing is. 
Maar tweedens is dit ook ’n simboliese 
handeling wat die plek waar vertroue geplaas 
word, vir ons uitbeeld. Hierdie afgode word 
dan dit waarop vertrou word, vir verlossing uit 
moeilike situasies. Uiteindelik word die tempel 
of die kerk, net vir hulle iets oorbodig. Daarom 

dan die handeling om die deure vir goed toe 
te maak. 


Tog gaan dit duidelik in teen die opdrag om te 
bou op die ware hoeksteen. Hy wat uiteindelik 
die tempel afbreuk en weer in 3 dae herbou, 
Hy is die ware hoeksteen. En ons opdrag 
vandag nog word in Efesiërs 2:20 verwoord: 
“20Julle is ’n gebou wat opgerig is op die 
fondament van die apostels en die profete, ’n 
gebou waarvan Christus Jesus self die 
hoeksteen is”


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit met ’n laaste 
waarskuwing. Om fisies die kerk se deur met 
planke en spykers toe te slaan, klink darem 
ekstreem soos ons aan die begin gesê het. Dit 
is ook waarskynlik nie wat met die kerk, 
vandag sal gebeur nie. Kyk maar na die 
ongelukkigheid en meer belangrik opstand 
teen die inperkingsregulasies ten opsigte van 
eredienste. 


Vandag kom die bose egter baie meer subtiel. 
Daar word verwys na vooruitgang, op verskeie 
gebiede. ’n Evolusionêre verbetering wat op 
die einde geloof en aanbidding oorbodig 
maak. Mense het ander verlossers en stel nie 
belang om eers te hoor wat die Here sê nie. 
So word die kerkgebou op ’n Sondag net al 
hoe leër en leër. En uiteindelik vergaan dit net. 

Tog het ons nog ’n kans. Die Here betoon 
steeds genade aan ons vandag. Ons kan nog 
as kerk funksioneer. Natuurlik is daar 
uitdaging en bekommernisse. En daarom 
moet ons ook elkeen vanoggend die diepe 
self ondersoek doen, of ek aktief besig is om 
die deur van die Gereformeerde Kerk 
Phalaborwa oop te hou. Of is ons besig om 
soos baie ander dinge hier rondom ons, maar 
net iets van ’n simbool van die verlede te 
word. ’n Monument wat mense besoek en met 
heimwee terugdink aan vroeër beter dae. Dit is 
nie die Here se roeping op ons nie. Wanneer 
ons nie aktief besig is om die verspreiding van 
die woord van die Here te bevorder nie, het 
ons geen bestaansreg nie. Kom ons slaan 
weer hand aan die ploeg, kom ons bou op die 
ware hoeksteen ons Here Jesus Christus. 
Kom ons verseker dat hierdie kerk se deure 
opbly, sodat almal wat die woord van die Here 
moet hoor, dit kan hoor. 


Amen 
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