Weet U nog welke de bangste dag van uw
leven was? 2 Kon.18 en 19
en hoe U reageerde in deze omstandigheden?
Vandaag wil ik spreken over de bangste dag
van Hiskia,
de koning van Israël. HISKIA werd koning na
de splitsing van het koninkrijk van Salomo en
was een tijdgenoot van Jesaja en Micha.
-DRIE vragen over Koning HISIKIA vandaag:
-Hoe was zijn geloofsleven voor de beproeving?
-Welke was zijn beproeving?
-Welke was zijn gedrag tijdens de beproeving?

HET GELOOFSLEVEN VAN HISKIA VOOR DE BEPROEVING
2.Kon.18:3
Hij deed wat 'RECHT' was in de ogen des Heren.
WAT BETEKENT DAT?
Het is enkel een streven om te handelen en gewoonten aan te leren naar Gods wil,
naar Gods geboden of raadgevingen.
Recht doen is zeggen: God Gij hebt gelijk met wat Gij zegt m.a.w. HET RECHT is
aan de kant van God! Zulke mensen noemen dan ook de Rechtvaardigen in de bijbel,
zij die vaardig zijn in het doen van recht en genade hebben ontvangen!
18:4
-Verwijderen van de offerhoogten
-verwijderen gewijde stenen en palen
-verwijderen van de koperen slang
OFFERHOOGTEN:
Waren in de eerste plaats de bergen waar men offers bij de bomen bracht. Toen was
er nog de boomcultus, net zoals wij vandaag nog de twee boompjes zien naast een
afgoden kapel, met de koningin des hemels!
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Offerhoogten: Dit is alles wat "hoog"
van aanzien is in deze wereld:
- een groot financieel
vermogen
- een plaats van
aanzien en eer in deze wereld
- een opgebouwde
carrière en een streven naar de
hoogste plaats op de sociale ladder.
Offers? Sommigen offeren hun eigen vrouw!
Anderen offeren alles om hun "hoogte"
te bereiken. Tijdoffers, time is money.
Wanneer men een Bijbelgetrouw christen is geworden, en gerechtvaardigd door
geloof in het bloed van het Lam, dan zijn dit de eerste hoogten die worden
afgebroken.
Hiskia is hier een prachtig voorbeeld voor onze tijd.
Hij verwijderde ook de "gewijde" zaken van bijgeloof
Een echte beeldenstorm, want hoe meer bijgeloof hoe minder echt geloof.

HISKIA VERNIETIGD DE KOPEREN SLANG.
Men begon deze slang te aanbidden en te roken
met wierook (a.v.)
Relikwieën zijn uit den boze!
Wij kunnen er daar geen belang aan hechten,
het is een brede weg naar veel
Bijgeloof.
Destijds hoorde ik dat een kristen sliep met
de Bijbel onder haar oorkussen !
Haar gedachte: Het beschermt mij!
18:5 een groot gegroeid vertrouwen van
Hiskia in de Here
Hiskia kreeg ondervinding, in zijn
vertrouwen op God.
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Welke beproeving kreeg HISIKA plots?
ANGST.
De komende invasie van de koning van Assur, waarvan Hiskia afhing daar hij reeds
3 jaar geen schatting meer betaalde. Plots kan iets op ons afkomen, en ANGST
veroorzaken, of een slepende zorg . Slapeloze nachten.
HISKIA DEINST NIET TERUG! Zijn geloof is nu sterk genoeg, zijn vertrouwen op de
Here.
DE KONING VAN ASSUR = beeld van satans macht
DE KONING VAN ISRAEL = beeld van de rechtvaardige

De satan werd tegenstand gewaar!
18:20b “ op wie vertrouwt gij dat gij dit durft doen ?
Is het Egypte? Vertrouwt U op een wereldse macht?
Is het de Here? Of één van de weggeruimde goden?
De vijand spotte met Hiskia VERS 23 omdat hij nog geen 2000 ruiters had!
De wereld of mensen die gedreven zijn door satan kunnen spotten met mensen die
hun vertrouwen op de Here hebben gesteld en in hun ogen weinig voorstellen,
helaas!
18:31 LUISTERT NIET NAAR HISKIA!
De satan weet heel goed aan welke kant God staat, en probeerde hier duidelijk het
gezag van Hiskia te breken! De vijand ligt altijd op de loer. Slechts zij die voldoende
geestelijk inzicht hebben kunnen dit afwenden.
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HOE REAGEERDE HISKIA TIJDENS DEZE
ANGSTPERIODE OF BEPROEVING
Wat deed hij niet:
-Onmiddellijk ten strijde trekken!
-terugschelden bij de bespotting
-werd niet radeloos door zijn angsten.
Maar overwon.
-pleegde geen zelfmoord, was strijder
-ging niet naar waarzeggers en pendelaars
-Stelde geen vertrouwen op invloedrijke mensen.
Wat deed hij wel?
1.Verwisselt zijn koninklijke Kleren
voor rouwgewaad van nederigheid.
2.HISKIA Bad: JESAJA 37:14-20
3.Vraagt raad aan Jesaja, een
mans Gods.
4.God streed in zijn plaats en gaf
de grote verlossing
JESAJA 37:36-38

Wanneer wij een zeer moeilijke dag krijgen laten wij doen
als Hiskia!

Oostduinkerke, 1993
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