
Les 12: Kronieke 1 en 2 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Die boeke 1 Kronieke en 2 Kronieke 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Klein toffie lekkers of enige ander klein lekkertjie 

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het 

Wie was die skrywer: Heel waarskynlik ‘n priester uit die Levitiese stam. 

Wat was die doel van die boek: Elke Israeliet is daaraan herinner om ten volle toegewy 

aan God lewe. 

Betekenis van die naam Kronieke: “Stories.” 

Waar speel dit af: Gibeon, Hebron, Samaria en Jerusalem. 

Belangrikste karakters: Die Suidryk van Juda en Benjamin. 

Baie van die verhale in Kronieke is dieselfde as die in Konings en dan begin dit ook nog  

met ‘n nege hoofstuk lange geslagsregister! Onthou egter, net soos wat daar vier  

verskillende boeke oor die lewe van Jesus geskryf is, is dit altyd goed om dieselfde 

verhaal uit ‘n ander oogpunt te sien. In Konings is daar baie politieke intrige, terwyl 

daar in Kronieke meestal godsdiens geskiedenis is. Hierdie boeke is geskryf vir die 

groep Jode (net die Suidryk) wat uit ballingskap in Mesopotamië na Juda teruggekeer 

het. Die tempel in Jerusalem is herbou en daar is weer dienste gehou, maar die volk 

was nog onder die mag van Persië.  

Die skrywer van hierdie boeke is nie aan ons bekend nie, maar Bybelkenners dink dit 

was iemand uit die stam van Levi (‘n Leviet), dus ‘n priester. 

Een en twee Kronieke kan in 4 dele verdeel word: 

• Die stamboom van die volk Israel 

• Saul se dood 

• Dawid, die tempel en Salomo en 

• Die opgang en val van Juda se konings 

Kronieke eindig met die herstel van die tempel in Jerusalem (waarmee Persië gehelp 

het) en die uitnodiging aan ander Joodse bannelinge om terug te kom en te kom help. 



In die eerste klomp hoofstukke is daar net geslagsregisters wat eindig by koning Saul. 

In antieke tye het so ‘n stamboom gedui op militêre, priesterlike en koningklike 

agtergronde. Dit het die verhoudings tussen volksgroepe en ander lande ook blootgelê 

en verduidelik. Die meeste tyd word afgestaan aan Juda se stamboom. Afstammelinge 

van hierdie stam het die grootste groep bannelinge uit Israel gevorm en dit was 

spesifieke vir hierdie groep wat die Kronieke boeke geskryf is. Dit was uit hierdie groep 

wat die Messias gebore sou word en die skrywer was bewus van die professië. Die 

bannelinge moes in hierdie geslagsregister sien dat hulle nogsteeds deel van God se 

volk was.  

Dawid se afstammelinge is ook die hoofkarakters in die Kronieke boeke. Die Kronieke  

skrywer hoop dat al twaalf Israel se stamme sal verenig rondom die nuutgeboude 

tempel en deur die Dawid monargie gelei sou word. Verder lees en leer ons meer van 

Israel se geskiedenis: Die skrywer fokus meestal op die goeie punte van die konings. 

Ons lees tog weer bietjie van Saul se vernederende dood en ons kan duidelik sien dat 

hy maar vrotsig met sy opvolger, Dawid, vergelyk. Saul se afgesnyde kop en wapens is 

by afgode van die Filistyne geplaas, maar Dawid was meer suksesvol. Tydens sy 

regering was daar baie bouwerk, nasies het hom ondersteun en respekteer en ook op 

die slagveld het sy soldate baie goed gedoen. Om God te verheerlik was vir Dawid ‘n 

prioriteit. Deur musiek en liedere wou Dawid vir God dankie sê vir Sy ewigdurende 

liefde. Dawid sou die weg voorberei vir Salomo sodat daar tydens sy ryk vrede en 

rykdom sou wees met genoeg tyd en geld om die tempel te bou. Met ‘n priester as 

skrywer word daar sterk gefokus op tempel aktiwiteite, die ark, die tempelkore,die 

tempel bouery en aanbidding. 

Tydens sy regering het Dawid besluit om ‘n volkstelling te hou en dit was teen God se  

wil. Dawid was baie jammer oor sy sonde en het ‘n altaar gebou om aan God te offer.  

Die grond waarop hierdie altaar gebou is, het aan ‘n man met die naam Arauna 

behoort. Hierdie sou die presiese plek word waar Salomo later die tempel in Jerusalem 

sou bou – so werk beide konings eintlik aan God se tempel! Tydens sy lewe sou Dawid 

boumateriaal bymekaar maak en die nasie verenig. Hy het sy volk gemotiveer om ‘n 



tempel vir God te bou – na ‘n lang lewe van rykdom en eer was alles reg vir Salomo 

om oor te neem.Die Kronieke skrywer fokus nie op Salomo se swak punte nie, maar 

eerder op sy wysheid en sy rol as bouer van die tempel. Die Suidryk (Juda) was vir die 

Kronieke skrywer die fokus van sy verhaal en daar word veral gekyk na: 

• Gehoorsaamheid aan God wat lei tot seën. 

• Ongehoorsaamheid wat lei tot straf. 

• Beleidenis van sonde wat lei tot nuwe seëninge. 

In die Kronieke boeke leer ons dat daar niks belangriker is as om aan God toegewyd te  

wees nie. Jou lewe word eers die moeite werd as jy God met oorgawe dien. Die 

Kronieke skrywer illustreer met sy geskiedenisverhale dat ‘n lewe sonder God 

betekenisloos is. 

Odos boekie 

Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “1 Kronieke en 2 Kronieke” op die rugkant van 

ons agtste en negende historiese boeke van die Ou Testament kry. 

Gaan na les 12 en vul in: 

In Kronieke kom ons agter hoe wreed mense kan wees. Die volk het afgewyk van die 

10 gebooie en dit lei tot sondes soos moord, diefstal, ongehoorsaamheid en 

afgodsaanbiddery. Die Here gebruik profete om mense te waarsku dat hulle in sonde 

leef. Ons het vandag ook ‘n taak om mense te waarsku. 

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament? 

Kronieke begin met ‘n uitgebreide geslagsregister sodat die mense daaraan herinner 

moes word dat hulle deel van God se volk was. In die Nuwe Testament leer ons dat jy 

aan God behoort, maak nie saak of jy Jood of Griek is nie, solank jy net glo. Ons weet 

vandag dat ons identiteit in Christus as ons redder is. In Matteus word die 

geslagsregister van Jesus gegee, net soos hier in Kronieke vir die volk. Daar moes 

bewys word dat Jesus uit die geslag van Dawid kom, net soos die voorspellings gesê 

het. In Kronieke is daar baie klem op die bou van die tempel, maar in die Nuwe 

Testament weet ons dat ons nie nodig het om vanuit die tempel te aanbid nie. Jesus 



sê ook as die tempel vernietig word, sal Hy dit weer opbou in drie dae (Hy het na 

Homself en Sy kruisiging verwys). 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, ek wil toegewyd aan U lewe maar dit is soms baie moeilik en ek val. Dankie  

dat ek dit voor U kan belei en kan weet dat U, net soos wat U vir koning Dawid vergewe  

het, my ook sal vergewe. Help my om gehoorsaam aan U te wees maar ook om genoeg 

vir my vriende om te gee om hulle te waarsku en hulle weereens te vra om saam met 

my vir U te volg.Amen  

Idees vir VET pret 

Wie se oumas het altyd lekkertjies in hulle handsakke? Watse soort lekkertjies? In  

Kronieke is die Israeliete deur middel van geslagsregisters herinner aan wie se volk 

hulle was, God s’n! Ons weet ons behoort aan God, maar kom ons eet vandag 

lekkertjies soos ons ouma s’n en dan dink ons aan ons eie stamboom en dat dit nie 

saak maak waar jy vandaan kom nie, solank jy weet jy behoort an God. 

Slim vingers 

Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk  

die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis. 

Vers vir die week 

Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op. 

2 Kronieke 15: 2 

“As julle by die Here is, sal Hy by julle wees; as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle  

laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat..” 

My stiltetyd lekker kry 

Is daar iemand wat die Here op jou hart sit wat jy moet gaan waarsku? Iemand vir wie 

jy soos ‘n profeet moet gaan optree. Was daar al kere wat jy iets gedoen of gesê het 

wat jy eintlik geweet het is verkeerd in God se oë? Wat was dit? Dink jy God het jou 

daarvoor vergewe? Hoekom dink jy so? Van watter konings word daar in Kronieke 

gepraat? Vir watter een was God die liefste? Was hy sonder sonde? Lees gerus Psalm 

51 om te sien hoe Dawid sy sonde voor God belei het 


