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SKRIFGEDEELTE: 2 Kronieke 15: 1 - 15
TEKS: 2 Kronieke 15: 10-15
TEMA: Sê sò dankie dat die Here positief reageer.  
SANG: Ps. 118: 1, 12; Ps 38: 15, 17; Ps 147: 1, 3 (NAB); Ps 138: 1, 3 

Ons heg bepaalde waarde aan alles waarmee ons te doen kry.  Sommige  dinge  is 
belangriker as ander.  

Daarom kry dit meer aandag en sal ons ook makliker wys dat ons sekere dinge meer 
waardeer as ander.

Om dankie te sê is om jou waardering te wys teenoor iemand. 
 Jy sien dit raak en dit maak ‘n indruk op jou.  

Mense waardeer dit as ons op die regte manier dankie sê.

Ons is ook vandag hier byeen om ons waardering uit te druk teenoor die Here 
vir alles wat Hy vir ons in die verlede gedoen het, 
besondere dinge wat ons vandag uitlig, dinge waarmee die Here ons  die afgelope 
jaar as gemeente besonder mee geseën het.

Daarom hou ons vandag ‘n spesiale dankdiens. 
‘n Dankdiens tot eer van die Here.

Ons wil besonderlik dankie sê vir die volgende:
Dank aan die Here vir al Sy genade;
Dank ons gemeente, die gemeentelike aktiwiteite en 
gemeentegroei;
Dank vir finansiële verligting;
Dank vir ongelooflike deure na buite wat Hy vir die 
gemeeente oopgemaak het;
Dank vir die Heidelbergse Kategismus wat al vir 450 
jaar aan ons beskikbaar is;
Dank vir die 80jarige bestaan van die Bybel in 
Afrikaans.

Ons wil op die regte wyse vir die Here dankie sê.
Die Here waardeer dit ook as ons op die regte manier 
dankie sê.  

Wat, kan ons vra, hou dit in om op die regte manier dankie te sê?
Ons kyk nou na die volgende:

Ons wil graag aan die Here dankie sê omdat 
ons raaksien wat Hy alles vir ons doen;
Daar is ‘n regte manier waarop ons dankie 
behoort te sê; 
Die Here sal dan ook positief op ons dankie-sê 
reageer.

Geliefdes, wie raaksien wat die Here alles vir ons doen, wil graag dankie sê.
Dit is wat die volk ook tydens die regering van koning Asa gedoen het.
Hulle het raakgesien wat die Here alles vir hulle gedoen het en hulle wou Hom graag 
bedank tydens die feesgeleentheid.

Die Here het groot verlossing vir hulle bewerk.  
Hulle was erg deur die Kusiete, ‘n heidense volk, bedreig.  Serag, die Kusiet, het 
met  ‘n  Egiptiese  leër  van  een  miljoen  soldate  en  300  strydwaens  Juda 
binnegeval en in die Sefatalaagte, suidwes van Jerusalem, kamp opgeslaan.  



Asa het in die tyd wat hulle rus beleef het vir hom ‘n leër op die been 
gebring en sekere voorsorgmaatreëls teen vyandelike invalle in plek 
gebring. 

Tog was Asa baie benoud omdat hy besef het dat hulle menslik 
gesproke nie ‘n kans gehad het nie.  
Sy leër was die helfte kleiner gewees.  

Hy vra vir die Here om in te gryp en hulle te help en die Here bring dan verwarring onder 
die vyand en hulle word verslaan.  

Op wonderdadige wyse verlos die Here sy volk.  
Tydens hierdie oorwinning neem die volk ‘n groot buit.  
Die Here het hulle ellende in wonderlike voordele verander.
So bring die Here ook vir ons in noodsituasies wonderlike uitredding.   

Hy doen dit in ons persoonlike, maar ook in ons gemeentelike lewe.   
Kom ons noem  net een voorbeeld vanuit die gemeente.  

Ons het aan die begin van verlede jaar in ‘n onhoudbare situasie gekom waar ons net 
nie meer genoeg  reserwefondse gehad het om deur die jaar te kom nie.  
Ons het  afgestuur  op ‘n  tekort  van by die  R100,  000,  00.   Ons het  al  aan allerlei  
moontlikhede begin dink wat om te doen om uit die situasie te kom.  

Selfs minder aangename oplossings wat die gemeente baie skade kon aandoen.  
Tog eindig ons verlede jaar met genoeg fondse om al ons verpligtinge na te kom. 
Die Here werk deur ons as lidmate en met almal se samewerking kan ons nou 
met groot dankbaarheid teenoor die Here vandag feesvier!

Die  hele  gedagte  van  ‘n  dankdiens wat  Asa saam met  die  volk  hou  word versterk 
deurdat dit in die derde maand gehou word toe dit die tyd van die Pinksterfees was.  

Sommige geleerdes sien dit as ‘n Pinksterfees wat inderdaad by daardie geleentheid 
gevier is.  
Die  Pinksterfees  was  ook  ‘n  dankfees  wat  te  doen  gehad  het  met  die  
insameling van die oes wat nou voltooing genader het.  

Die Paasfees is aan die begin van die oesinsameling gevier, die  Pinksterfees 
by die afsluiting daarvan.  
In die verlossingsgeskiedenis het die Paasfees te doen met die redding uit  
slawerny,  die  Pinksterfees  met  die  voortgang  en  instandhouding  van  die 
verlosde lewe.  

So vier ons vandag ook nog Paasfees om die verlossing in ons ware 
Paaslam, ons Here Jesus Christus, te herdenk.
So vier ons Pinkster wat dui op die voortgang van daardie lewe deur 
die Gees wat die nuwe lewe in ons wek en onderhou.  

Pinkster behoort vandag ook nog ‘n groot dankfees te wees vir 
al die wonderlike dinge wat die Gees ons gee sodat ons kan 
voortspoed in ons lewe van heiligmaking na die einde.

Ons kom om vandag besonderlik dankie te sê aan die Here vir al Sy genade wat Hy 
aan ons deur Sy Gees bewys.  

Dit help nie net ons sê dit met woorde alleen nie.  
Woorde alleen is nie genoeg nie.  

Ook vir ons vanoggend mag ons dank aan die Here nie net by woorde bly nie. 
Dan is dit nog nie soos die Here gedank wil word nie!  
Ons hele lewe in al sy fasette is daarby betrokke.  

Uit ons gelese gedeelte kom dit baie duidelik uit dat ons op die regte manier aan die 
Here dankie moet sê.  

Ons kry bepaalde riglyne in hierdie gedeelte.  
Kom ons kyk daarna.  



# Ons sê behoorlik dankie as ons ook aan die Here  genoeg teruggee van wat Hy 
aan ons gee.

Die volk bewys hulle dank deur offers wat hulle bring.  
Hulle offer van die buit wat hulle tydens die oorlog geneem het.  
Sewehonderd beeste en seweduisend stuks kleinvee.  
‘n Enorme offer aan die Here!  

Hulle hou nie alles vir hulleself nie.  
Gee nie so min as moontlik nie.  

So verwag die Here ook van ons om aan Hom offers te bring uit die 
dinge wat Hy aan ons gee.  
Ons offer nie meer diere nie, 

Maar Hy verwag dat ons ook nog van ons goedere soos geld sal 
offer, bv. vir die onderhoud van die erediens en  vir  die 
versorging van die armes, 
maar ook om milde offers te bring van onsself,  ons krag, tyd, 
talente en geestesgawes.  
Ons hele lewe behoort ‘n dankoffer aan die Here te wees.

Die gevolge van ons dankdiens hou daarom nie 
vanoggend op nie.
Dit vloei oor in ’n lewe van dankbaarheid 
teenoor die Here wat so goed is vir ons.
Dit vloei oor in die komende weke en maande.

# Om die Here op die regte manier te dank, hou in dat ons die Here ook voortdurend 
sal opsoek binne die verbond.

Die volk het met hulle loop agter afgode aan hulle verbondsverhouding met die Here 
skade aangedoen.  

Asa het probeer om allerlei hervormings aan te bring deur van die afgodiese 
praktyke onder die volk uit te roei.  
Nou kom die volk en erken en bely 

dat hulle gesondig het en 
dat hulle die verbond met God verbreek het 
 Hulle verhouding met die Here lê aan skerwe.  

Dit is soos ‘n huweliksverhouding wat op die rotse geloop het.  
Nou moet die drade weer opgetel word, die gebroke 
verhoudinge weer  herstel  word,  die  verbondsverbintenis  weer 
eerbiedig word.  
Dit vra harde werk.
Ten spyte daarvan begeer die volk om dit weer te herstel.  

Ons lees dat die verbondsherstel gepaard gegaan het met die opsoek van die Here.  
Hulle het Hom vergeet en Hom verloor.  
Hulle moet nou in hulle reaksie Hom weer vind.  

Dit is ‘n tema wat in Kronieke besonder sterk beklemtoon word.  Die soek van 
die Here.  

Konings word daarvolgens beoordeel of hulle die Here gesoek het of 
nie (2 Kronieke 17: 4; 19: 3, ens).  
So word hulle beoordeel of hulle gelowig was of goddeloos.

Om God op te soek, wys dat jy opnuut weer vir die Here wil omgee en Hom deel van 
jou lewe wil maak.  



So baie keer gebeur dit  met huweliksmaats dat hulle uitmekaar beweeg en soos 
vreemdelinge teenoor mekaar begin leef.  
Hulle stel eintlik nie meer belang in mekaar nie.  

So ‘n verhouding is geweldig teleurstellend.  
Die beide verbondspartye kry geen voordeel daaruit nie.  

So kan ons verhouding met die Here ook so verval dat ons van Hom af 
wegdryf.  
As ons nie drasties dit omkeer en Hom weer soek nie, in die geloof 
alles in  die  stryd  werp  om nader  aan Hom te kom nie,  sal  daardie 
verhouding nie herstel nie en sal ons maar net skade lei.

# Om die Here op die regte manier te dank hou ook in dat ons ons opnuut aan Hom 
sal toewy. 

Dit is meer as om Hom te vind nadat ons na Hom gesoek het.  Daardie  soeke  moet 
nou permanensie kry, dit moet diepte kry binne die verhouding wat nou weer herstel is.

Ons hoor dat die volk vir die Here gesweer het.  
Dit het niks te doen met vuil taal wat gebruik word nie.  
Jy belowe plegtig voor die Here dat jy getrou sal doen wat jy as eed afgelê het.  

Jy gee die versekering daarvoor.  
Dit word dan ook versterk deur die vloeke wat oor jou kan kom as jy dit 
nie getrou nakom nie.  
Jy roep God as getuie in om toe te sien dat jy dit doen en as jy dit nie 
doen nie, jou te straf.  

Om te sweer is nie presies dieselfde as om ‘n gelofte aan die Here af te lê nie.   
‘n  Gelofte  is  eers geldig  as die  Here aan bepaalde voorwaardes voldoen wat  jy 
gestel het.  
Tog is beide ‘n eed en ‘n gelofte  voor God is ‘n baie ernstige saak. Die Here eis dat 
so iemand hom aan alles hou wat hy beloof het (Num 30: 2, Prediker 5: 1 - 6).  

Met ‘n eed druk ‘n mens baie sterk jou toewyding aan God uit.  
Ons lees in vers 14 dat die hele Juda hulle verheug het oor die eed wat hulle  
voor die Here afgelê het omdat hulle dit met hulle hele hart gedoen het.  

Hulle was hart en siel daarby betrokke.  
Dit was vir hulle ‘n saak van groot erns.  
Hulle het hulle vas voorgeneem om voortaan die Here alleen en 
met volle oorgawe te dien.

Ons kan  alleen regtig dankbaar teenoor die Here wees as ons dit ook in die regte 
gesindheid doen.  

Dit vra 
dat ons gerig op Hom sal lewe, 

dat ons dit net kan doen as ons oortuig is daarvan dat Hy vir ons die belangrikste in 
die lewe is.   

Ook vir ons behoort dit baie bly te maak om so met oorgawe vir die Here te 
leef.  
Dit is ‘n blydskap wat ons in Hom vind, in Sy goedheid en Sy liefde vir ons.  

Daar is dan nie dinge wat ons pla nie.  
Die hindernisse is verwyder.  
Ons saak met die Here is reg.

Ons blyskap sal ook versterk word omdat die Here dan positief op ons dankie-sê sal 
reageer.  
Hy doen dit met die volk in antwoord op hulle dankie-sê wat op die regte wyse gebeur het. 



Ons hoor van twee reaksies van die kant van die Here.  
Hy het Hom deur hulle, wat Hom gesoek het, laat vind 
en Hy het aan hulle rus gegee.

$ Die Here het Hom laat vind.

Ons weet tog  watter frustrasie dit is as jy iemand soek en jy kry nie daardie 
persoon in die hande nie.  
Ek het die afgelope week daardie frustrasie met ‘n munisipaliteit ondervind.  
Jy kry net nie die regte persoon in die hande nie!
Jy bel en kry die persoon nie in die hande nie.
Jy los boodskappe, maar daar kom geen antwoord nie.

Die Here kan Hom ook onttrek sodat ons Hom nie vind nie.  
Hy doen dit egter nie omdat Hy nie Sy werk doen nie, maar omdat ons ons 
van Hom af laat wegdryf.
Hy gee hier egter aan ons die versekering dat as ons op die regte wyse Hom 
dankie sê, Hy Hom sal laat vind.

Jou soeke na Hom, jou smag na sy teenwoordigheid en betrokkenheid  in 
jou lewe sal dan nie net vooruitsigte wees nie, maar jy sal daadwerklik Sy 
genadige teenwoordigheid en bystand beleef.  

Hy sal nader na jou toe kom en jou Sy genadige teenwoordigheid laat 
ervaar,

$ Daarby belowe Hy ook om aan ons rus te gee.

Die volk ontvang die rus van God: rus van hulle vyande, rus van moeilikhede.  
Hulle het dit beleef na alle kante toe.  
Die Here het gevare en bedreiginge van hulle weggehou sodat hulle nie onnodige 
spanning en slegte tye sou beleef nie.  
In daardie tyd was bedreiging deur vyande ‘n geweldige probleem en het ‘n Israeliet 
dit baie waardeer as die Here hulle sulke rustige tye gegee het.  

As hulle deur vyande oorval sou word, sou dit hulle hele bestaan bedreig.  
Ons het baie dinge wat ons vandag in ons samelewing beskerm.  

Vir hulle het dit verlies aan alles beteken -  
dat hulle slawe gemaak sou word, 
hulle hongersnood in die gesig sou staar, 
hulle en hulle familie met hulle lewens sou boet.  

Dit was maar omstandighede wat binne ‘n kort tyd in ‘n verwoestende 
spul kon ontaard.

Ons het ook allerlei bedreigings van vyande.  
Nie net fisiese vyande nie, maar ook op geestelike vlak.  
Selfs daar sal die Here rus aan ons gee as ons ons dankbaarheid op die regte 
manier aan Hom bewys.  
Hy sal bv. die aanvalle van die Satan en die aanvegtinge van binne ons dan 
tot die minimum beperk. 

Ons kom vandag van harte vir die Here dankie sê vir al Sy goedheid.
Kom ons bewys ons dank aan die Here so dat Hy positief daarop reageer!
Kom ons gee dankoffers aan Hom, soek Hom met nuwe motivering op binne Sy 
verbond en leef toegewyd aan Hom!

Hy sal dan positief op ons dank reageer.
Sê so dankie dat jy jou in Sy genadige teenwoordigheid en Sy rus kan verbly! 


