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Twee siek prinse 

Ons het verlede keer gesien dat die HERE siekte in sy heilshistoriese plan gebruik. Deur 
middel van siekte kan die HERE sy ampsdraers bekeer of tot verdere toegewyde diens in sy 
koninkryk oproep. Ons gaan nou verder deur na nog ander siekes in die Skrif te kyk. Dit sal 
ons help met die vraag of daar 'n verband bestaan tussen die oorsaak en betekenis van 
siek-wees en die heilsgeskiedenis van Jesus Christus. Bestaan daar 'n verband tussen 
siekte en die verbond van die HERE? 

Die boekie oor siekebesoek van Ds JJ Arnold word weer met dankbaarheid gebruik1. 

Ons lees in die Bybel van twee siek prinse. Die eerste prins was die eie seun van Dawid. Die 
tweede was 'n seun van 'n ander koning: Jerobeam die eerste, wat God aangestel het, die 
teëstander van die huis van Dawid. 

Die eerste siek prins 

Dawid se seuntjie moet sterf. Natan bring die berig aan Dawid na sy owerspel: Die kind wat gebore 
is, sal sekerlik sterwe (2 Samuel 12:14). Self sal Dawid nie sterf nie, nadat hy berou gehad het oor 
die sonde. Ons lees dat die HERE Dawid se sonde vergewe het. 

Dawid smeek dan die HERE, terwyl hy 'n lang tyd gevas het, of Hy nie die lewe van die kind wil 
spaar nie. Die HERE staan nie die versoek van Dawid toe nie. Na 'n week sterf die kind. 

Waarom het hierdie kind siek geword en gesterf? Dit is duidelik dat die HERE hierdie kind siek 
maak en laat sterwe. 

Ons lees in 2 Samuel 12:15 dat die HERE die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, 
getref het, sodat die kind ernstig siek geword het. Een ding is duidelik. Die pa van die kind het teen 
die HERE gesondig. Hy het hom vergryp aan die volk van die HERE wat Hy moes versorg. Dawid 
het nie as individu in die eerste plek gesondig nie, maar as koning. Hy het owerspel gepleeg en 
ook Uria aan die front van die geveg deur die swaard van die vyand vermoor. Die koning het sowel 
die verbondswet (Eksodus 20:1-17) as die koningswet (Deuteronomium 17:14-20) oortree. Hy 
moes 'n herder vir die volk van die HERE wees, maar hy het hom gedra soos 'n Oosterse tiran ten 
koste van sy onderdane. So 'n koning kan God nie gebruik nie. Dawid moes net soos Saul verwerp 
word. 

Tog spaar die HERE Dawid se lewe en vergewe sy sonde. Maar die kind sterf. Natan maak dit 
baie duidelik: 'Omdat u die vyande van die HERE deur hierdie saak aanleiding gegee het om 
grootliks te laster, sal die kind sekerlik sterwe.' 

Dawid se koningskap moes messiaans gewees het. Hy het hom egter anti-messiaans gedra. Die 
koning sal onder die indruk kom van wat dit beteken. Hy sal voel dat die genadige God nie hierdie 
smaad oor sy Naam kan toelaat nie. Hy wil hê die volk moet uitsien na die groot Herder-koning van 
sy belofte. As Dawid die uitsig na hierdie Koning verduister, dan ywer die HERE vir sy Naam en vir 
sy beloofde Koning. 

Hy het aan Dawid groot beloftes gemaak. Hy het Dawid uitgekies as koning van 'n ewige 
koningshuis (2 Samuel 7). Hy het aan Dawid belowe: 'Ek sal jou nakomeling wat uit jou Iiggaam 
voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my Naam 'n huis bou en Ek sal sy 
koninklike troon bevestig tot in ewigheid.' 
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Die HERE maak hierdie belofte nie ongedaan deur die seuntjie dodelik te tref nie. Die dood van 
hierdie prins sal 'n teken in Israel wees: nie langs die weg van die willekeurige ontroue koning nie, 
maar langs die weg van die HERE se ewige uitverkiesing. Israel sal alleen uit genade lewe. Die 
prins is nie getref vanweë straf op sy eie sondige dade nie. Hy het ook nie gesterf as gevolg van 
die sonde van sy pa nie. So werk die HERE nie. 'Die seun sal nie die ongeregtigheid van sy vader 
help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie...' (Esegiël 18:20, 
Deuteronomium 24:16). 

Die sterwe van die seun is vir Dawid en die volk nodig. Dit is vir die volk ten goede. Die HERE het 
die seun siek gemaak en laat sterwe. Hy het dit beskik. Dawid het dit erken. Die HERE ywer vir sy 
Naam en daarom ook vir sy volk. Hy laat nie toe dat die vyande van die HERE laster as die koning 
van sy volk in sonde val nie. 

Ons kan dus nie altyd siekte en sterwe koppel aan sonde en straf nie. Die HERE gebruik die siekte 
en sterwe volgens sy soewereine wil. Ons sien hier dat die HERE sy raad hiermee wil dien. Hy 
werk heen na die belofte aan sy kneg Dawid. Die groot Herder moet kom. Hierdie Herder sal ook 
tot seën van al die volke wees en sal al sy vyande maak tot 'n voetbank vir sy voete. 

Die tweede siek prins 

Abia was die seun van koning Jerobeam I. Hy was waarskynlik ouer as die vorige prins. 

Abia word siek, dodelik siek. Waarom word Abia siek? 

Ons lees in 1 Konings 14 oor Abia wat siek word. Dit was in die tyd van die profesieë teen 
Jerobeam. Die siekte van Abia was vir die koning en koningin 'n groot slag. Jerobeam stuur sy 
vermomde vrou om aan Ahia die profeet te vra, wat met die seun sal gebeur. Ahia was die profeet 
van die HERE wat gesê het dat Jerobeam koning sou word oor die volk. Maar die HERE het aan 
Ahia bekend gemaak dat Jerobeam se vrou op pad is om hom te raadpleeg oor haar seun. Ahia 
bring dan die harde boodskap aan die vrou van Jerobeam. 

lets verskrikliks gaan gebeur. Die HERE gaan die koningshuis van Jerobeam met afgryslike dinge 
tref. 

Sy koningshuis sou bestendig gewees het. Die HERE het dit deur die profeet aan hom bekend 
gemaak: 'En as jy luister na alles wat Ek jou beveel en wandel in my weë en doen wat reg is in my 
oë deur my insettinge en gebooie te hou, soos my kneg Dawid gedoen het, dan sal Ek met jou 
wees en vir jou 'n bestendige huis stig, soos Ek vir Dawid gestig het' (1 Konings 11:38). 

Maar Jerobeam het hom nie gesteur aan die insettinge en gebooie van die HERE nie. Jerobeam 
het nie soos Dawid sy sonde bely en berou daaroor gehad nie. Nee, Jerobeam het in sonde 
gelewe en die volk in sonde laat lewe. Op eiewillige manier het hy teen die tweede gebod van die 
wet gelewe en die volk in afgodediens gelei. Sy koningskap was 'n krenking van die HERE onder 
die skyn van godsdienstigheid. 

Hieroor kom die straf van die HERE. Die verbondswraak van die HERE ontvlam teen Jerobeam se 
huis. Die HERE sê: 'Omdat jy nie na my gebooie geluister het, maar jy meer kwaad gedoen het as 
al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het om My te terg... kyk, 
daarom bring Ek onheil oor die huis van Jerobeam en sal van Jerobeam uitroei al wat manlik is in 
Israel, sonder uitsondering, en Ek sal die huis van Jerobeam skoon wegvee soos 'n mens drek 
wegvee totdat daar niks van oor is nie. Die een wat van Jerobeam in die stad sterwe, hom sal die 
honde eet, en wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet' (1 Konings 14:8-10). 

Daar is egter een uitsondering. Dit is die prins Abia. Ahia bring die Woord van die HERE aan die 
vrou van Jerobeam, na die afkondiging van die verbondswraak van die HERE oor die huis van 
Jerobeam: 'gaan na jou huis; as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe. En die hele Israel 
sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jerobeam sal in 'n graf kom, omdat in hom 
iets goeds voor die HERE, die God van Israel, te vinde was in die huis van Jerobeam' (1 Konings 
14:12,13). 
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Vir Abia was sy sterwe 'n weldaad te midde van die wraak van die HERE wat die huis van 
Jerobeam tref. Hy word van smaad en skande gespaar. 

Ook vandag moet ons besef dat die HERE sy ongehoorsame kerkvolk wat die moderne 
beeldediens beoefen, nie sal spaar met sy verbondswraak nie. So kan God ook vandag sy kinders 
slaan met siekte en dood, as deel van sy wraak oor ongehoorsaamheid. Die wraak van die 
verbond, waarvan ons lees in Deuteronomium 28, sal oor ons kom, as ons nie luister na die stem 
van die HERE om sorgvuldig al sy gebooie te hou nie. Ook dan beloof die HERE dat Hy ook 
siektes soos tering en koors en vurige koors en ontsteking (Deuteronomium 28:22) kan gebruik om 
ons terug te roep na sy diens. 

Die seun van Dawid moes sterf. Nie vanweë eie sondes of dié van sy pa nie. Sterf, terwille van die 
Naam van die HERE, die koningshuis van Dawid en die volk van die HERE. 

Die seun van Jerobeam mag sterf en begrawe word danksy die guns en goedheid van die HERE 
oor hierdie prins temidde van die wraak van die HERE oor die goddelose koningshuis. 

JM Boon 
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1
 JJ Arnold. Wie is hier niet verlegen, over ziekenbezoek. 2de druk. Goes: Oosterbaan, 1991, p17-35. Ds Arnold is 

emeritus predikant van die Gereformeerde Kerke in Nederland (vrijgemaakt), Amersfoort-Wes. Sy boekie oor 
siekebesoek word hartlik aanbeveel. Die artikel verwoord sy gedagtes in my woorde. 


