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1 Koningen 13:1-32. Dit is een verhaal over een man Gods en zijn ongehoorzaamheid aan Gods instructies. De
instructies waren eenvoudig en ongecompliceerd. God spreekt soms door middel van verschillende dingen tot ons;
wanneer hij spreekt weten we dat, maar net als deze profeet doen we soms het tegenovergestelde van de instructies
die God ons geeft. God spreekt tot ons door Zijn Woord en sommige van deze instructies zijn duidelijk en
ongecompliceerd maar we kiezen ervoor om ongehoorzaam te zijn. Deze man van God kreeg ongetwijfeld de
opdracht van God om uit te gaan om tegen een koning en een stad te profeteren. Ook gaf God hem een persoonlijke
en duidelijke instructie die hij moest gehoorzamen en hij was de enige die de instructies kende; het was geen deel van
dat profetische woord aan de anderen maar speciaal voor hem. Deze instructie was niet openbaar en velen van ons
hebben ook persoonlijke instructies van de Heere ontvangen. De vraag is wat die instructies waren en hoe we
dergelijke instructies behoren te benaderen.
De instructies (profetie) waren als volgt: (1 Koningen 13:1-3)
a.) Ga naar Bethel en profeteer tegen het altaar en over de persoon
(Josiah), die het doen zal.
b.) Hij gaf een teken van de Heere om de profetie te bevestigen.
De persoonlijke instructies waren als volgt: (1 Koningen 13:17)
1.) Want een woord is tot mij geschied door het woord des HEEREN: Gij
zult aldaar noch brood eten, noch water drinken.
2.) gij zult niet wederkeren, gaande door den weg, door denwelken gij
gegaan zijt.
Deze opdracht van God aan deze profeet was een serieuze zaak; Gods instructies kunnen er eenvoudig uitzien, maar
vergeet niet dat het altijd een serieuze aangelegenheid is. God doet het niet voor de grap, en praat niet om alleen maar
te praten. Kijk naar andere instructies van God en zien hoe eenvoudig maar krachtig en serieus ze waren, zoals:
a.) Mattheus 4:19, "Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken."
b.) Mattheus 11:28, "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven."
c.) Mattheus 18:3, "Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het
Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan."
d.) Lukas 8:21, "Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en datzelve doen."
e.) Lukas 11:13, "Hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?"
f.) Lukas 14:27, "En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn."
g.) Lukas 15:10, "Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert."
h.) Johannes 3:3, "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien." Gods instructies zijn eenvoudig maar krachtig en waar.
De profeet uit Juda gehoorzaamde de aanwijzingen van God door het geven van de profetieën volgens de instructies.
Maar daarna maakte hij zijn persoonlijke instructies openbaar, door openlijk te zeggen dat hij niet mocht eten,
drinken of via de zelfde weg terug mocht gaan. Laat me iets duidelijk maken, dit waren geheime instructies voor zijn
eigen leven en veiligheid; maar hij bewaakte zijn persoonlijke instructies niet goed op een plaats waar God een
opwekking probeerde te brengen en de mensen van hun boze wegen weg af te helpen.
a.) De profeet profeteerde, het teken van de vaneen gescheurde altaar werd vervuld.
b.) De hand van koning Jeroboam's verdorde toen hij zijn hand van op het altaar uitstrekte zeggende: "grijp die
profeet."
c.) Jeroboam vroeg de man van God om voor hem te bidden, en hij deed het en de hand werd genezen.
Deze gebeurtenissen tonen aan dat deze man uit Juda een echte man van God was, hij profeteerde en het geschiedde,
hij bad voor koning Jerobeams verdorde hand en er kwam weer leven in. Hij had het woord des Heeren aan zijn zijde.
DE OUDE PROFEET
In 1 Koningen 13:18 loog de oude profeet tegen de man Gods, die te veel over Gods instructie die aan hem gegeven
waren aan hem had verteld. De oude profeet zei: “Ik ben ook een profeet, gelijk gij, en een engel heeft tot mij
gesproken door het woord des HEEREN, zeggende: Breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood ete en water
drinke. Doch hij loog hem.” Dus ging hij met hem terug, en at brood en dronk water in zijn huis.
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LESSEN
a.) De oude profeet loog gebruikende de woorden; profeet, engel, en het woord des Heeren.
b.) Wat is hoger en meer gezaghebbend, God of een engel als het om instructies gaat?
c.) Ken Gods stem en woord (Paulus zei dat we zelfs niet naar een engel moesten luisteren als die het
tegenovergestelde zou zeggen) Galaten 1:8-10.
d.) Ken de stem van de Heere aan u, ken de schriften, gehoorzaam Gods instructies rechtstreeks aan u.
e.) Onderzoek de woorden van de oude profeet en geloof niet iedere geest, maar beproeft iedere geest (1 Joh. 4:1).
HET VONNIS
1 Koningen 13:20-32, is een gedeelte van de schriften dat iedere christen zou moeten bestuderen om vervolgens het
christelijke pad voorzichtig te bewandelen, want God meent het serieus en zijn woorden moeten uitkomen.
a.) De profeet uit Juda was ongehoorzaam aan het gebod van God en deed alles wat God hem verbood te doen; en
God zei door de oude profeet, "zo zal uw dood lichaam in uw vaderen graf niet komen."
b.) Op de weg terug naar Juda doodde een leeuw hem, maar at het lichaam niet op, en deed de ezel waarop hij uit het
huis van de oude profeet had gereden geen kwaad; ook viel de leeuw geen voorbijkomende mensen aan. Het was het
oordeel.
c.) Gods woord door de oude profeet geschiedde; hij stierf, werd begraven, maar niet in het graf van zijn vader.
Ten slotte gaf de oude profeet zijn testament of volmacht af zeggende in 1 Koningen 13:31-32: "Als ik zal gestorven
zijn, zo begraaft mij in dat graf, waarin de man Gods begraven is, en legt mijn beenderen bij zijn beenderen. Want de
zaak zal gewisselijk geschieden, die hij door het woord des HEEREN uitgeroepen heeft tegen het altaar, dat te BethEl is, en tegen al de huizen der hoogten, die in de steden van Samaria zijn."
Wees voorzichtig hoe u met de persoonlijke instructies van de Heere aan u omgaat, kijk uit voor de oude profeet en
gelooft niet iedere geest, maar beproef de geest en of hetgeen gezegd wordt overeenkomt met de schriften. Als God
gesproken heeft kan geen enkele engel iets anders zeggen.
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