Koning Uzzia - Maastricht 17 juni 2018 - Ruud Verheijen

Uzzia koning van Juda
2 Kron.26 =>
Uzzia was 16 jaar oud toen hij koning van Judah werd. Hij volgde zijn
vader Amazia op toen die om het leven werd gebracht. Zijn vader begon
goed. Hij volgde de Heere. Alleen niet met een volkomen hart!
(2 Kron.25:2) Uzzia regeerde 52 jaar in Jeruzalem.
=>God maakte Uzzia voorspoedig. Let op de houding van Uzzia aan het
begin van zijn regeerperiode:
26:4-5 =>"hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Het was in de dagen van
Zacharia, die Uzzia leerde op God te zien, om God te zoeken. In de
dagen dat hij de HEERE zocht, maakte God hem voorspoedig."
=>Wat een positieve en negatieve lading in twee verzen!
1. Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE.
2. Zoals zijn vader voor hem, maar niet volledig zoals David.
3. Hij leefde in de periode van de profeet Zacharia en hij stond open voor
diens advies.
4. Zacharia leerde Uzzia om op God te zien! Om God te zoeken!
5. In de dagen dat Uzzia daadwerkelijk de Heere zocht, maakte God hem
ook voorspoedig.
=> Dit toont ook gelijk aan dat er dagen waarin hij helaas de Heere niet
zocht. Wat duidelijk wordt in de rest van het hoofdstuk.
=>Uzzia werd buitengewoon sterk.
=>God hielp hem in de strijd tegen de Filistijnen, de Arabieren, de Meünieten en de Ammonieten. (26:7-8)
=>Uzzia bouwde torens in de woestijn, hakte veel putten uit en was een
liefhebber van de landbouw. (26:10)
=>Uzzia had een geoefende legermacht. (26:11-14)
=>Uzzia maakte ook oorlogswerktuigen. Bijvoorbeeld een Blijde! Een
soort grote slinger, een (militair) werktuig met een hefboomwerking,
waardoor het verschillende soorten materiaal over grote afstand kon
afschieten bij de belegering van een stadsmuur, een burcht etc.) Het
ontwerp van een vindingrijk iemand. (26:15)
1. Uzzia wat doe je nou? =>
=>Maar dan stijgt de roem, de hoogmoed, de trots, hem naar het
hoofd. Deze overmoed zien wij niet alleen bij koning Uzzia, maar bij veel
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mensen die naast hun schoenen gaan lopen, omdat er teveel naar hen
wordt opgekeken, zij teveel schouderklopjes hebben ontvangen of gewoon
niet goed om kunnen gaan met de roem die hen in de schoot valt.
2 Kron.26:16 =>"Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart
hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de
HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om
reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar."
1. Uzzia was sterk geworden.
2. Toen werd zijn hart hoogmoedig.
3. Tot zijn eigen verderf.
4. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God.
5. Hij ging de tempel van de HEERE binnen om zelf reukwerk in rook te
laten opgaan op het reukofferaltaar. (wat immers een taak was van de
aangestelde priesters.)
=>Welke toepassing ligt hier voor ons vandaag?
=>Hoe vaak heb jij het zelf al meegemaakt dat je iemand naast zijn
schoenen hebt zien lopen?
=>Je kunt nog zo gezegend, zo begenadigd zijn. Getalenteerd en veelzijdig. Inzetbaar in het gemeentewerk. Super gemotiveerd om voor de
Heer werkzaam te zijn. Bereid tot en in staat om leiding te geven in de
gemeente.
=>Pas op broeder! Loop jezelf niet voorbij! Ken je eigen beperkingen en hou vast aan de limiteringen en de richtlijnen die God
heeft ingesteld!
=>Het is niet de bedoeling dat jij het wiel opnieuw gaat uitvinden!
=>Gods richtlijnen voor de samenkomst, Gods reddingsplan, Gods
instellingen heeft Hij vastgelegd in de Bijbel!
=>Wij moeten ons houden aan Gods richtlijnen.
=>Dat telde in het O.T. Het telt ook vandaag in het N.T.
Judas vers 3vv =>"Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te
schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te
schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal
aan de heiligen overgeleverd is...."
2 Tim.3:16-17 =>"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort,
volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."
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=>Kijk naar de voorbeelden in de Bijbel, waarbij een persoon de richtlijn
van God naast zich neerlegt.
=>Kijk hoe rigoureus en daadkrachtig God reageert!
=>Hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen:
Ja maar, ik vind, ik voel, ik denk, ik ervaar, ik wil, ik doe het toch!
Vervolgens worden er zaken toegevoegd aan de instelling van de
samenkomst. Aan de richtlijnen die God gegeven heeft om uitgevoerd te
worden.
En weet je wat! =>
=> En dan verwachten wij dat God het gewoon accepteert!
=> Omdat ik voel, denk, ervaar, wil en uitvoer!
=> Wat een hoogmoedige houding!
=> Laat o.a. koning Uzzia een voorbeeld voor jou zijn! Kijk hoe God
ingrijpt! Ga zelf zoeken in de Bijbel hoe God ingrijpt, bij hen die in
opstand komen tegen Gods instellingen, Gods richtlijnen!
2. God laat niet met zich sollen! =>
Al ben je de hoogstgeplaatste in het land, de koning, de president. Dat wil
niet zeggen dat iedereen klakkeloos volgt en gehoorzaamt. Zijn mond
houdt en de koning zijn gang moet laten gaan!
26:17-18 =>"Maar de priester Azaria ging hem achterna, en met hem
de priesters van de HEERE, tachtig dappere mannen. Zij gingen voor
koning Uzzia staan en zeiden tegen hem: U komt het niet toe, Uzzia,
om voor de HEERE reukwerk in rook te laten opgaan, maar het is
aan de priesters, de nakomelingen van Aäron, die geheiligd zijn om
reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent
ontrouw geweest, en het zal voor u niet tot eer zijn van de HEERE God."
=>Hoe reageert Uzzia?
26:19a =>"Toen werd Uzzia woedend;"
=>Heb jij het al eens meegemaakt? Ik heb het een aantal keren zien
gebeuren helaas.
=>Het is een zeer trieste, bittere en zure ervaring, wanneer getalenteerde
broeders het hoog in de bol krijgen en hun eigen buikgevoel en verlangen
hoger stellen dan de richtlijnen die de HEERE God hen heeft gegeven.
=>Vervolgens ook nog boos worden en proberen hun zin door te drijven.
Al doende enkel rekening houdend met de eigen gevoelens en niet met
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Gods richtlijnen en de gevoelens van de andere broeders en zusters in de
plaatselijke gemeente.
=>Wat gebeurt er met Uzzia?
26:19 =>"Toen werd Uzzia woedend; het wierookvat was in zijn hand om
reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de
priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd, voor de ogen van
de priesters, in het huis van de HEERE, bij het reukofferaltaar."
Resultaat! =>Uzzia wordt getroffen door de Heer met melaatsheid!
26:20-23 =>
Vanaf dat moment moest hij tot aan zijn dood in een apart huis wonen.
=>Welke les neem jij mee naar huis als je bekijkt wat ongehoorzaamheid,
woede, boosheid en zonde veroorzaakt bij Uzzia?
=>Oorzaak en gevolg!
=>Kijk naar de vele voorbeelden in de Bijbel en trek je eigen conclusies.
Hebr.3:12-13 =>"Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een
verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van
de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een
heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de
verleiding van de zonde."
1 Joh.2:15-17 =>"Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want
al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de
ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de
wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van
God doet, blijft tot in eeuwigheid."
Conclusie =>
Laat jouw buikgevoel, verlangen, emotie, omgeving, familie, gezin,
ervaring, hoogmoed, koppigheid, trots en boosheid niet de richtlijn
zijn in jouw bediening, in jouw aanbidding, in jouw geloof, in jouw leven!
Volg Gods richtlijnen en laat je leiden door de vruchten van de Geest:
"liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing." (Gal.5:22)
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Gooi de werken van het vlees buiten de deur en uit jouw leven en handel
naar Gods woord, advies en richtlijnen. (Gal.5:19-21)
=>"De appel valt niet ver van de boom!"
=>Dit spreekwoord klopt soms, maar het tegenovergestelde ook!
=> Je kunt een goede vader als koning hebben, maar dan moet jij nog
steeds kiezen welke keuze jij maakt in jouw leven!
=> Je kunt een slechte vader als koning hebben, maar ook dan moet jij
nog steeds kiezen welke keuze jij maakt in jouw leven!
Drie opeenvolgende generaties kunnen juist handelen en dan beslist de
vierde generatie misschien alsnog om geen rekening te houden met God!
=>Ook al zijn jouw ouders christen, dan moet je nog steeds zelf
kiezen of jij ook christen wordt!
=>Ook al zijn jouw kinderen christen, dan nog moet jij als ouder
zelf kiezen of jij christen wordt!
=>Jij kunt goed beginnen, maar slecht eindigen, omdat je God
verwerpt en verkeerde keuzes maakt!
=>Jij kunt slecht beginnen, maar tot inkeer komen, je bekeren en
vervolgens beslissen om alsnog volledig voor God te kiezen in
jouw leven en goed eindigen!
=>Voor beide stellingen kun je voorbeelden terug vinden in zowel het
O.T. als in het N.T.
=>WAAR STA JIJ IN JOUW LEVEN?
=>Welke keuze maak jij?
=>NIET VERGETEN!
=>NIET GEKOZEN IS TOCH GEKOZEN!
Uitdaging =>
Laat de koningen van Juda en Israël een voorbeeld voor jou zijn!
2 Kor.13:5a =>"Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef
uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?
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