
Gods aangezicht zoeken; 2 Koningen 19:14-19

Het onderwerp voor vanochtend is geïnspireerd op het probleem met ons gebouw en de 
vergadering die we straks na de dienst zullen hebben. Het gaat over Gods aangezicht zoeken. 
Ik wil daar met jullie over nadenken a.h.v. koning Hizkia, koning over Juda rond 700 v.Chr. 

Eerst en vooral iets over de situatie in die tijd. Tijdens de regering van koning Hizkia was het 
Assyrische rijk het machtigste rijk in het Midden-Oosten. 

PP1
Assyrië, Oost-Turkije, had zowel Babylonië, huidig Irak, als Syrië en nog een extra stuk 
Turkije veroverd. Op deze kaart staat ook Egypte als veroverd, maar in de tijd van Hizkia was 
dat nog niet gebeurd. Tijdens de regering van Hizkia werd het noordelijk deel van Israël 
veroverd door de Assyriërs. De vijand was dus tot dicht bij Juda genaderd. 

Als u kijkt naar de kaart ziet u dat men Juda gestreept heeft. De vader van Hizkia, Achaz, had 
namelijk een verbond gesloten met Assyrië en betaalde belastingen. In hoofdstuk 18 wordt 
vermeld dat Hizkia in opstand kwam tegen Sanherib, de koning van Assyrië, en hem niet 
meer diende. Ofwel: Hizkia betaalde geen belastingen meer. Sanherib was hier natuurlijk niet 
blij mee en bezette alle versterkte steden van Juda. Niet eentje, allemaal… De koning van 
Assyrië liet Hizkia een hoge boete betalen, maar trok daarna niet weg met zijn leger. 
Integendeel… het leger trok op naar Jeruzalem. 

PP2
Hier ziet u dat op de kaart.
In 2 Koningen 19:10-13 geeft Sanherib opdracht om tegen Hizkia, in een brief, te zeggen dat 
zijn God Jeruzalem niet zal kunnen redden. De goden van de volkeren die Sanherib al 
onderwerpen heeft, hebben hen ook niet kunnen redden. Wat kan Hizkia’s God dan doen?

We lezen wat er daarna gebeurt…
Lezen: 2 Koningen 19:14-19

Er zijn een aantal punten waar ik uw aandacht vanochtend op wil vestigen:
- Gods aangezicht zoeken
- Lofprijzing 
- Doel

Gods aangezicht zoeken
Hizkia doet hier iets waar we veel uit kunnen leren. De situatie is moeilijk, zo niet 
onmogelijk. De versterkte steden in en rond Juda zijn ingenomen, het grote en schijnbaar 
onoverwinnelijke leger van Sanherib staat aan de poorten van Jeruzalem en het is duidelijk 
wat Sanheribs bedoeling is: Hizkia dwingen tot overgave. Als Hizkia weigert, zal er een 
belegering volgen die uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van Jeruzalem. Hizkia kan geen 
kant meer uit… Of toch? Hij doet wat moet doen… Gods aangezicht zoeken. Hij gaat naar de 
tempel met Sanheribs brief en toont deze als het ware aan God. Hij zoekt Gods hulp en 
wijsheid! 

Dit is een zeer mooi voorbeeld van hoe iemand iets voorlegt aan God – letterlijk en figuurlijk. 
Ik heb hier ook iets bij: de brief van de stad Antwerpen met de conclusies over dit gebouw. Ik 
heb al vaak opgeroepen om hiervoor te bidden, om dit probleem, deze brief aan God voor te 
leggen. Hier is de brief… ik wil die letterlijk voorleggen aan God. Laat duidelijk zijn dat onze 



situatie niet zo prangend is als die van Hizkia! Ik geloof dat wij ook niet moeten wachten met 
situaties voor te leggen aan God, totdat ze zo prangend zijn. 

We gaan nog een paar verzen lezen: Handelingen 13:1-3
Dit speelt zich zo’n 700 jaar na Hizkia’s tijd af. We zien een aantal volgelingen van Jezus, 
christenen, die bidden en vasten… de reden wordt niet aangegeven. Misschien waren ze aan 
het bidden om te ontdekken wie ze op reis moesten sturen, misschien ook niet. In ieder geval 
lezen we hier dat de Heilige Geest hen iets duidelijk maakt. Dat wil ik benadrukken. Als we 
straks gaan praten over dit gebouw, dan moeten we goed ervoor zorgen dat we dit ook in 
gebed doen, in een open gebed, zoekend naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. 

In Zacharia 4:6 staat: Niet door kracht of door geweld, maar door mijn Geest zegt de Here der 
heerscharen. Dat is wat wij goed moeten beseffen. Wij zijn een klein groepje, met weinig 
kracht, maar als wij geleid worden door Gods Geest, dan kan er veel gebeuren en zullen we 
ontdekken wat goed is om te doen.

Lofprijzing
In 2 Koningen lezen we dat Hizkia niet alleen de brief voor Gods aangezicht legt, maar hij 
gaat ook bidden… eigenlijk gaat hij vooral lofprijzen. Vorige week heeft Benjamin het daar 
op het gemeenteweekend nog over gehad. Lofprijzen, uitspreken hoe groot God is, Hem eer 
geven, …
Laat ons eens zien wat Hizkia allemaal zegt:

- Here: Jahweh, Ik ben die Ik ben
- God van Israël: Elohim, Almachtige
- die op de cherubs troont: verwijzing naar heilige der heiligen waar de ark stond; op het 

deksel twee cherubs; daar woonde God – dichtbij waar Hizkia stond
- Gij alleen zijt God (Elohim) over alle koninkrijken van de aarde
- Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt
- de levende God (Elohim)

Ik geloof dat het zeer belangrijk is wat Hizkia hier doet. Wij zouden dit vaker bewust moeten 
doen. We zingen heel vaak opwekkingsliederen waar dit soort dingen in voorkomen, maar 
hoe vaak staan we daar werkelijk bij stil. Hoe vaak komen we echt onder de indruk van de 
macht en grootheid van God??

Hizkia spreekt uit wie God is; hoe groot God is. Hij is Jahweh – Ik ben die ik ben; Hij is 
Elohim – de Almachtige, de Drie-enige God. Niemand is groter dan Hem, Hij heeft de hemel 
en de aarde gemaakt en is God over alle koninkrijken van de aarde. En toch is Hij dichtbij… 
want Hij troont op de cherubs – op een aantal meter afstand van waar Hizkia zich bevond toen 
hij dit uitsprak. Wij mogen weten dat God nu nog veel dichterbij is; de Heilige Geest woont in 
ons. De Heilige Geest is aan ons gegeven om ons te leiden. Denk aan die tekst in Zacharia – 
niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest.

Op zo’n grote en machtige God doet Hizkia beroep. Weet u wat hiervan het resultaat was? 
Heel het leger van Sanherib werd geveld door de Engel des Heren. 
Ik geloof dat wij in onze situatie ook beroep mogen doen op onze machtige God; dezelfde 
God die Israël heeft gered. Niet dat de Engel des Heren het Antwerps stadsbestuur moet 
vellen ofzo, maar wel dat we antwoord mogen verwachten op onze vraag wat we moeten doen 
met het gebouw. Gelooft u dat ook?



Doel
Het laatste punt gaat over het doel van Hizkia, een doel dat ook geldt voor onze gemeente. Hij 
bidt dat alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat de Here alleen God is; dat Jahweh 
alleen Elohim is. Hizkia bidt dat God zo zal ingrijpen dat het duidelijk zal zijn dat God de 
enige God is. 

Is dat ook niet het doel van onze gemeente? In onze omgeving laten zien dat Hij God is? Het 
doel van deze gemeente is niet elke zondag een dienst in elkaar steken en zorgen dat de 
kinderen beziggehouden worden. Het lijkt daar misschien soms op, maar dat is niet het doel. 
Het doel is God dienen en door deze gemeente aan anderen laten zien wie God is. Dat was 
eigenlijk ook het doel van Israël als volk. Zij moesten aan andere volkeren laten zien wie God 
was. 

In de geschiedenis van Israël en ook in die van het christendom is al heel vaak gebleken dat 
God bepaalde situaties gebruikt om te laten zien wie Hij is. Zoals in het verhaal van Hizkia. 
Het lijkt me wel duidelijk dat God sterker is dan de Assyriërs. God gebruikte deze situatie om 
Zichzelf te tonen. 
En Hij gebruikt ook situaties om iets te maken dat beter is. Soms zijn situaties waarin mensen 
geen uitkomst zien zelfs het meest bruikbare, omdat dan duidelijk wordt dat God aan het werk 
is. Ik geloof zo ook dat God de situatie in onze gemeente kan gebruiken om uiteindelijk een 
sterkere gemeente te hebben; tenminste, als wij ons laten gebruiken! 

Slot
Ik heb het gebed van Hizkia vertaald naar onze situatie! Voor alle duidelijkheid: Niet alles 
kan toegepast worden. Ik denk niet dat de stad Antwerpen de levende God doelbewust wil 
honen ofzo. Ik hoop hiermee duidelijk te maken dat wij dingen aan God mogen en kunnen 
voorleggen in vertrouwen.

Here, onze God, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle landen van 
de aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Here, uw oor en hoor; open,  
Here, uw ogen en zie; hoor de boodschap, die de stad Antwerpen heeft gezonden. Nu 
dan, Here, onze God, geef ons wijsheid, zodat de mensen zien dat Gij, Here, alleen  
God zijt.

Amen.


