
1 KRONIEKEN 

EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
VAN HET EERSTE BOEK DER KRONIEKEN. 

Herhalingen worden in gewone zaken onnodig en vervelend gevonden, maar in heilige zaken moet
gebod op gebod, regel op regel zijn. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, zegt de
apostel, en het is u zeker, Filippenzen 3:1. Deze Boeken der Kronieken zijn in een grote mate
herhaling, veel van het tweede en derde der vier Evangeliën is dit ook, en toch zijn zij geen
tautologieën, noch hier, noch daar; geen ijdele herhalingen. Wij zouden geneigd zijn te denken dat
wij van al de boeken der Heilige Schrift deze twee Boeken der Kronieken het best zouden kunnen
missen. Het kan zijn, maar toch zouden wij ze zeer slecht kunnen missen, want er zijn vele zeer
voortreffelijke en nuttige dingen in, die wij elders niet vinden. En wat nu betreft hetgeen wij hier
vinden en elders reeds ontmoet hebben: 
1. Het kan van groot nut geweest zijn voor hen, die leefden toen deze boeken het eerst uitgegeven
werden, voordat de canon van het Oude Testament voltooid was en de onderscheidene delen er van
samengevoegd waren, want het kon hun in herinnering brengen wat in de andere boeken vollediger
was meegedeeld. Uittreksels, Korte Begrippen, Verwijzingen zijn in de godgeleerdheid even nuttig
als in de rechtsgeleerdheid. Datgene kan wel niet tevergeefs gezegd zijn, wat tevoren reeds gezegd
was. 
2. Het is ook nu nog nuttig, opdat uit den mond van twee getuigen alle woord besta, en opdat het,
ingeprent zijnde, in gedachtenis gehouden zal worden. Men onderstelt dat Ezra de schrijver er van is
geweest, Ezra, de vaardige schriftgeleerde in de wet van Mozes, Nehemia 7:6. Er is geen grond
voor het verhaal van den apocriefen schrijver, 2 Esdras 14:21 en verder., dat, geheel de wet
verbrand zijnde, Ezra door den Geest Gods gedreven werd om haar geheel opnieuw te schrijven,
hetgeen echter zijn oorsprong kan hebben in het Boek der Kronieken, waarin wij wel niet geheel de
geschiedenis herhaald vinden, maar toch wel al de namen vinden van hen, die het onderwerp dezer
geschiedenis waren. In het Hebreeuws worden deze boeken Woorden der dagen genoemd,
dagboeken, of annalen, omdat zij onder Goddelijk bestuur bijeengebracht werden uit openbare en
authentieke gedenkschriften. De verzameling werd gemaakt na de gevangenschap, maar toch wordt
de taal van het oorspronkelijke, dat tevoren geschreven werd, soms behouden, zoals in 2 Kronieken
5:9 :zij was daar tot op dezen dag, hetgeen geschreven moet zijn voor de verwoesting van den
tempel. De Septuaginta noemt het: Een boek paraleipomenoon, van overgeslagen, of door de vorige
geschiedschrijvers voorbijgeziene dingen; en er zijn ook verscheidene zodanige dingen in. Het is de
achterhoede, het verzamelende heir van dit heilige legerkamp, dat opzamelt en bijeenbrengt wat
achtergebleven is, opdat niets verloren ga. In het eerste boek hebben wij:

I. Een verzameling van heilige geslachtsregisters, van Adam tot op David, en zij behoren niet tot die,
welke de apostel oneindige geslachtsrekeningen noemt, maar hebben hun nut en doel in Christus,
Hoofdstuk 1-9. Onderscheiden kleine passages van geschiedenis zijn hierin opgenomen, die wij
tevoren niet gehad hebben. 

II. Een herhaling der geschiedenis van het overgaan van het koninkrijk van Saul op David, en van
den triomf van David’s regering met veel toevoegingen, Hoofdstuk 10-21. 



III. Een oorspronkelijk bericht van de bepaling, door David gemaakt nopens kerkelijke zaken, en
de toebereidselen, die hij gemaakt heeft voor het bouwen van den tempel, Hoofdstuk 22-29. Dat
zijn woorden der dagen, van de oudste dagen, van de beste dagen der Oud-Testamentische kerk.
De regering van koningen, en de jaartallen van koninkrijken, zowel als het leven van gewone
personen worden gerekend bij dagen, want een kleine tijd geeft dikwijls een grote omwending, en
alle tijd is als niets voor de eeuwigheid. 



HOOFDSTUK 1

1 Adam, Seth, Enos,
2 Kenan, Mahalal-el, Jered,
3 Henoch, Methusalah, Lamech,
4 Noach, Sem, Cham en Jafeth.
5 De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en
Tiras.
6 En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogarma.
7 En de kinderen van Javan waren Elisa en Tharsisa, de Chittieten en Dodanieten.
8 De kinderen van Cham waren Cusch en Mitsraim, Put, en Kanaan.
9 En de kinderen van Cusch waren Seba, en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha; en de
kinderen van Raema waren Scheba en Dedan.
10 Cusch nu gewon Nimrod; die begon geweldig te zijn op aarde.
11 En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,
12 En de Pathrusieten, en de Casluchieten, (van welke de Filistijnen zijn voortgekomen) en de
Cafthorieten.
13 Kanaan nu gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,
14 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet,
15 En den Heviet, en den Arkiet, en den Siniet,
16 En den Arvadiet, en den Zemariet, en den Hamathiet.
17 De kinderen van Sem waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram, en Uz, en Hul, en
Gether, en Mesech.
18 Arfachsad nu gewon Selah, en Selah gewon Heber.
19 Aan Heber nu zijn twee zonen geboren; de naam des enen was Peleg, omdat in zijn dagen het
aardrijk verdeeld is, en de naam zijns broeders was Joktan.
20 En Joktan gewon Almodad, en Selef, en Hazarmaveth, en Jerah,
21 En Hadoram, en Uzal, en Dikla,
22 En Ebal, en Abimael, en Scheba,
23 En Ofir, en Havila, en Jobab. Alle dezen waren zonen van Joktan.
24 Sem, Arfachsad, Selah,
25 Heber, Peleg, Rehu,
26 Serug, Nahor, Terah,
27 Abram; die is Abraham.
28 De kinderen van Abraham waren Izak en Ismael.
29 Dit zijn hun geboorten: de eerstgeborene van Ismael was Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en
Mibsam,
30 Misma en Duma, Massa, Hadad en Thema,
31 Jetur, Nafis, en Kedma; deze zijn de kinderen van Ismael.
32 De kinderen nu van Ketura, Abrahams bijwijf: die baarde Zimram, en Joksan, en Medan, en
Midian, en Isbak, en Suah. En de kinderen van Joksan waren Scheba en Dedan.
33 De kinderen van Midian nu waren Efa, en Efer, en Henoch, en Abida, en Eldaa. Die allen waren
zonen van Ketura.
34 Abraham nu gewon Izak. De zonen van Izak waren Ezau en Israel.
35 En de kinderen van Ezau: Elifaz, Rehuel, en Jehus, en Jaelam, en Korah.



36 De kinderen van Elifaz waren Theman, en Omar, Zefi, en Gaetham, Kenaz, en Timna, en
Amalek.
37 De kinderen van Rehuel waren Nahath, Zerah, Samma en Mizza.
38 De kinderen van Seir nu waren Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana, en Dison, en Ezer, en
Disan.
39 De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.
40 De kinderen van Sobal waren Aljan, en Manahath, en Ebal, Sefi en Onam; en de kinderen van
Zibeon waren Aja en Ana.
41 De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran,
en Cheran.
42 De kinderen van Ezer waren Bilhan, en Zaavan, en Jaakan. De kinderen van Disan waren Uz en
Aran.
43 Dit nu zijn de koningen, die geregeerd hebben in het land van Edom, eer er een koning regeerde
over de kinderen Israels: Bela, de zoon van Beor; en de naam zijner stad was Dinhaba.
44 En Bela stierf, en Jobab regeerde in zijn plaats, een zoon van Zerah, van Bozra.
45 En Jobab stierf, en Husam, uit het land der Themanieten, regeerde in zijn plaats.
46 En Husam stierf, en Hadad, de zoon van Bedad, regeerde in zijn plaats, die de Midianieten in het
veld van Moab versloeg; en de naam zijner stad was Avith.
47 En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.
48 En Samla stierf, en Saul, van Rehoboth aan de rivier, regeerde in zijn plaats.
49 En Saul stierf, en Baal-hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats.
50 Als Baal-hanan stierf, zo regeerde Hadad in zijn plaats, en de naam zijner stad was Pahi, en de
naam zijner huisvrouw was Mehetabeel, de dochter van Matred, dochter van Mee-sahab.
51 Toen Hadad stierf, zo werden vorsten in Edom: de vorst Timna, de vorst Alja, de vorst Jetheth,
52 De vorst Aholi-bama, de vorst Ela, de vorst Pinon,
53 De vorst Kenaz, de vorst Theman, de vorst Mibzar,
54 De vorst Magdiel, de vorst Iram. Dezen waren de vorsten van Edom.



Dit hoofdstuk, en velen, die er op volgen herhalen de geslachtsregisters, die wij totnutoe in de
gewijde geschiedenis ontmoet hebben, en voegen ze allen tezamen met aanmerkelijke toevoegingen. 

Wij zouden in verzoeking kunnen wezen om te denken dat het wel goed zou zijn, als zij niet
geschreven waren, omdat, als zij vergeleken worden met andere parallelplaatsen, er verschillen
worden gevonden, die wij niet of nauwelijks tot onze voldoening kunnen vereffenen, toch moeten wij
ons daarom niet ergeren aan het woord, maar God danken dat de dingen die ons ter zaligheid nodig
zijn, duidelijk genoeg zijn. En daar de alwijze God het geschikt heeft geoordeeld ons deze dingen te
schrijven, moeten wij ze niet opgelezen overslaan. 

Alle Schrift is nuttig, hoewel niet gelijkelijk nuttig, en wij kunnen aanleiding vinden tot goede
gedachten en overpeinzingen zelfs in die delen van de Schrift, die niet zo overvloedig zijn in nuttige
opmerkingen als andere delen van de Schrift. Deze geslachtsregisters: 

1. Waren van groot nut toen zij hier bewaard werden en de joden in handen werden gegeven na hun
terugkeer uit Babel, want de gevangenschap had, evenals de zondvloed, alles in verwarring
gebracht, en in hun verstrooiing en hun wanhoop zouden zij in gevaar zijn geweest dat de
onderscheidingen van hun stammen en geslachten teloor zouden gaan. 

Dit brengt dus de oude grenzen weer tevoorschijn zelfs van sommigen van de stammen, die
gevankelijk naar Assyrië waren gevoerd. Het kon wellicht de Joden uitlokken om de Heilige
Schriften te bestuderen, die veronachtzaamd waren, dat zij er de namen in vonden van hun
voorouders en de opkomst van hun geslachten. 

2. Zij zijn ook nu nog van enig nut ter opheldering van de geschiedenis, en inzonderheid ter
verduidelijking van de stamboom van de Messias, opdat het zou blijken dat onze gezegende
Zaligmaker, overeenkomstig de profetieën, de zoon was van David, de zoon van Juda, de zoon van
Abraham de zoon van Adam. 

En nu Hij gekomen is om wiens wil deze registers bewaard zijn gebleven hebben de Joden zozeer al
hun geslachtsregisters verloren-zelfs dat van de priesters, het heiligste van allen, is vergeten-dat zij
niemand ter wereld kennen, die bewijzen kan van het huis van Aaron te zijn. Als het gebouw
voltooid is, worden de steigers weggenomen. Als het beloofde Zaad is gekomen, dan wordt de lijn,
die tot Hem voerde, afgebroken. 

In dit hoofdstuk hebben wij een uittreksel van al de geslachtsregisters, die wij in het boek van
Genesis vinden, totdat wij aan Jakob komen. 

I. De afstamming van Adam tot op Noach en zijn zonen uit Genesis 5 vers 1-4. 

II De nakomelingen van de zonen van Noach door wie de aarde opnieuw bevolkt werd, uit Genesis
10 vers 5-23. 

III. De afstamming van Sem tot op Abraham uit Genesis 11, vers 24-28. 

IV. De nakomelingen van Ismaël en van Abrahams zonen bij Ketura, uit vers 25, vers 29-35. 



V. Het nageslacht van Ezau uit Genesis 26 vers 36-54. Over deze is in Genesis waarschijnlijk
vluchtig heengegaan, en daarom moet het werk naar de regel van de school overgedaan worden, de
les, die wij niet goed geleerd hebben, nog eens geleerd worden. 



Kronieken 1:1-27 

Het eerste woord van deze paragraaf is "Adam", het laatste "Abraham". Tussen de schepping van
de eerste en de geboorte van de laatste zijn twee duizend jaren verlopen, gedurende bijna de helft
daarvan heeft Adam geleefd. 

Adam was de algemene vader van ons vlees, Abraham de algemene vader van de gelovigen. Het
verbreken van het verbond van de onschuld door de eerste heeft ons allen ongelukkig gemaakt,
door het verbond van de genade, gemaakt met de laatste, worden wij allen, of kunnen wij allen
gelukkig gemaakt worden. Van nature zijn wij allen het zaad van Adam, takken van die wilde
olijfboom. 

Laat ons zorgen dat wij, door het geloof, het zaad Abrahams worden, Romeinen 4:11, 12, dat wij
ingeënt worden in de goede olijfboom, en zijn wortel en vettigheid deelachtig worden. 

I. De eerste vier verzen van deze paragraaf, en de laatste vier, die saamverbonden zijn door Sem,
vers 4, 24, bevatten de heilige linie van Christus van Adam tot op Abraham, en zijn opgenomen in
Zijn stamboom, Lukas 3:34-38, waar de orde opklimt, hier is zij afdalend. Deze geslachtslijst
bewijst het onware van het smadelijk verwijt: deze weten wij niet, vanwaar hij is. 

Bisschop Patrick merkt hier terecht op, dat een geslachtsregister gemaakt zijnde van de geslachten
van de Joden, het als een bijzondere eer van het Joodse volk beschouwd moet worden dat zij alleen
instaat zijn hun afkomst te bewijzen van de eerste mens, die God geschapen heeft, iets waarop geen
ander volk aanspraak heeft gemaakt, die hebben zich en hun nageslacht misleid met fabelachtige
berichten van hun oorsprong, de Arcadiërs verbeeldden zich dat zij vóór de maan bestonden, het
volk van Thessalië dat zij uit stenen zijn voortgekomen, de Atheners dat zij uit de aarde gegroeid
zijn, tamelijk gelijk aan de ijdelen waan, die sommigen van de philosophen hadden van de oorsprong
van het heelal. 

Het bericht dat de Heilige Schrift geeft van de schepping van de wereld en van het ontstaan van de
volken draagt even duidelijke bewijzen in zich van zijn waarheid, als deze ijdele overleveringen de
kenmerken in zich dragen van haar ijdelheid en leugen. 

II. Al de daartussen liggende verzen herhalen het bericht van de vervulling van de aarde door de
zonen van Noach na de zondvloed. 

1. Hij begint met die, welke vreemdelingen waren voor de kerk, de kinderen van Jafeth, die in de
eilanden van de volken geplant werden, de westelijke delen van de wereld, de landen van Europa.
Van deze geeft hij een kort bericht vers 5-7, omdat de Joden met deze totnutoe weinig te doen
hadden. 

2. Hij gaat over tot hen, van wie velen vijanden van de kerk zijn geweest, de kinderen van Cham,
die zuidwaarts trokken naar Afrika, en naar de delen van Azië, die op die weg lagen. 

Nimrod, de zoon van Cusch, begon een verdrukker te wezen, waarschijnlijk van Gods volk in zijn
tijd. Maar Mizraim, van wie de Egyptenaren afstamden, en Kanaän, van wie de Kanaänieten



kwamen, zijn beide namen van grote bekendheid in de geschiedenis van de Joden want met hun
nakomelingen had het Israël Gods zwaar te worstelen om uit het land van Egypte en in het land van
Kanaän te komen, en daarom worden de takken van Mizraim bijzonder vermeld, vers 11, 12, en
van Kanaän vers 13-16. 

Zie op welk een prijs Israël wordt gesteld door God, daar Hij Egypte tot hun losgeld heeft gegeven,
Jesaja 43:3 , en al die heidenen verdreven heeft van voor hun aangezicht, Psalm 80:9. 

3. Daarna geeft hij een bericht van hen, die de voorouders en verbondenen van de kerk zijn
geweest, het nageslacht van Sem vers 17-23. 

Dezen bevolkten Azië en breidden zich uit naar het oosten, de Assyriërs, de Syriërs, de Chaldeën,
de Perzen en de Arabieren stammen van deze af. 

In het eerst was de oorsprong van de onderscheiden volken bekend, maar wij hebben reden te
denken dat heden ten dage de volken zich zozeer met elkaar hebben vermengd door de uitbreiding
van de handel en door overheersing, de overplanting van koloniën, de wegvoering van gevangenen,
en vele dergelijke omstandigheden, dat geen enkel volk noch het grote deel van enig volk uit deze
bronnen zijn oorsprong heeft. 

Hiervan alleen zijn wij zeker, dat God uit een bloede het gehele geslacht van de mensen gemaakt
heeft, allen stammen zij af van een Adam, van een Noach. 

Hebben wij niet allen een vader? heeft niet een God ons geschapen? Maleachi 2:10. 

Ons register spoedt zich voort naar de linie van Abraham plotseling wegbrekende van al de andere
geslachten van de zonen van Noach, behalve die van Arpachsad, uit welke Christus moest
voortkomen. 

De grote belofte van de Messias zegt bisschop Patrick, is overgebracht van Adam op Seth, van hem
op Sem, van hem op Heber, en zo op het Hebreeuwse volk, aan hetwelk boven ieder ander volk
die heilige schat toevertrouwd werd totdat de belofte vervuld was, de Messias was gekomen, en
toen werd die natie tot "niet een volk" gemaakt. 



1 Kronieken 1:28-54 

Alle volken, behalve die van het zaad Abrahams waren, zijn van dit geslachtsregister reeds
weggelaten, zij hebben part noch deel aan deze zaak. 

Des Heeren deel is Zijn volk, van hen houdt Hij rekening, hen kent Hij bij name, maar hen, die
vreemdelingen voor Hem zijn, ziet Hij van verre. 

Niet dat wij hieruit nu moeten afleiden, dat geen particuliere personen, die tot enig volk behalve het
zaad Abrahams behoorden, gunst bij God gevonden hebben. Het was een waarheid, voordat Petrus
haar vernomen had, dat in allen volke die Hem vreest en gerechtigheid werkt Hem aangenaam is. 

Een grote schare zal uit alle natiën naar de hemel gebracht worden, Openbaring 7:9, en wij willen
gaarne hopen dat er vele, ja zeer vele Godvruchtige mensen waren in de wereld, die buiten de palen
was van Gods bijzonder verbond met Abraham, wier namen in het boek des levens zijn, hoewel zij
niet afstamden van de volgende geslachten, die in Zijn boek geschreven zijn. 

De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn. Maar Israël was een uitverkoren volk, uitverkoren in
type, en geen ander volk was in zijn nationale hoedanigheid zo geëerd en bevoorrecht als het Joodse
volk geweest is. Dat is het heilig volk, dat het onderwerp is van de gewijde geschiedenis, en daarom
zullen wij nu vervolgens al het zaad Abrahams wegdoen behalve alleen het nageslacht van Jakob,
dat tot een volk is geworden en de Heere is toegevoegd, terwijl, voorzoveel blijkt, de andere
nakomelingen van Abraham vervreemd werden beide van God en van elkaar. 

I. Wij zullen weinig te zeggen hebben nopens de Ismaëlieten, zij waren de kinderen van de
dienstmaagd, die uitgeworpen moesten worden en met het kind van de belofte niet moesten erven,
zij moesten de ongelovige Joden voorstellen, Galaten 4:22 en verv, en daarom wordt er van dat volk
weinig nota genomen. 

Ismaëls twaalf zonen worden hier genoemd, om de vervulling te tonen van Gods belofte aan
Abraham, als verhoring van zijn gebed voor hem, dat hij om Abrahams wil tot een groot volk zal
worden en inzonderheid dat twaalf vorsten uit hem zullen voortkomen, Genesis 17:20. 

II. Wij zullen weinig te zeggen hebben nopens de Midianieten, die van Abrahams kinderen bij
Ketura afstamden. Zij waren kinderen van het Oosten, ( waarschijnlijk heeft Job tot hen behoord)
en waren weggezonden van Izak, de erfgenaam van de belofte, Genesis 25:6 , alleen daarom
worden zij hier genoemd, vers 32. 

De kinderen van Joksan, de zoon van Ketura, worden ook genoemd, en de kinderen van Midian,
vers 32, 33 die de voornaamsten werden, en misschien hun naam gaven aan al deze geslachten,
zoals Juda aan de Joden. 

III. Wij zullen niet veel te zeggen hebben nopens de Edomieten. Zij koesterden een ingewortelden
haat tegen Gods Israël, omdat zij echter afstamden van Ezau, de zoon van Izak hebben wij hier een
bericht van hun geslachten en de namen van sommigen van hun vermaarde mannen vers 35 tot het



einde. Enkele kleine verschillen komen voor tussen sommigen van de namen hier en zoals wij ze
gehad hebben in Genesis 36, waaraan dit gehele bericht ontleend is. 

Drie of vier namen, die daar met een "waw", geschreven zijn, zijn hier met een "jod" geschreven, de
uitspraak waarschijnlijk veranderd zijnde, zoals dit ook in andere talen plaatsheeft. Wij schrijven
thans vele woorden heel anders dan zij voor twee honderd jaren geschreven werden. 

Laat ons aanleiding nemen uit de lezing van deze geslachtsregisters om te denken: 

1. Aan de grote scharen van mensen, die door deze wereld zijn gegaan, er hun rol in gespeeld
hebben en haar toen hebben verlaten. 

In de vroege tijd reeds, waarin Job leefde, stelde hij zich de doden voor als de levenden tot zich
trekkende, terwijl degenen, die vóór hem geweest waren, reeds ontelbaar waren Job 21:33. 

Alle deze en al de hunnen hebben hun dag gehad, velen van hen hebben zeer veel rumoer in de
wereld genaakt en een grote rol er in gespeeld, maar hun dag kwam om te vallen, en hun plaats
kende hen niet meer. De paden des doods zijn begane wegen maar "Vestigia nulla retrorsum",
(niemand kan op zijn schreden terugkomen). 

2. Aan de voorzienigheid Gods, die de geslachten van de mensen in wezen houdt, en aldus ook dat
ontaarde mensengeslacht, hoewel het schuldig en aanstotelijk is, op de aarde laat blijven. Hoe
gemakkelijk zou Hij het kunnen uitroeien, hetzij door een zondvloed of een algemenen brand! 

Laat slechts alle kinderen van de mensen kinderloos zijn aangeschreven, en binnen weinige jaren zal
de aarde verlost zijn van de last onder welke zij zucht, maar de Goddelijke lankmoedigheid laat de
bomen, die onnuttelig de aarde beslaan, niet slechts groeien, maar zich voortplanten. 

"Het ene geslacht, zelfs van zondige mensen, gaat, en het andere komt," Prediker 1:4 , Numeri 32:14
en 15, en zo zal het blijven zolang als de aarde zal bestaan. Verderf ze niet, want daar is een zegen
in. 



HOOFDSTUK 2

1 Dezen zijn de kinderen van Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaschar en Zebulon,
2 Dan, Jozef en Benjamin, Nafthali, Gad en Aser.
3 De kinderen van Juda zijn: Er, en Onan, en Sela; drie zijn er hem geboren van de dochter van Sua,
de Kanaanietische; en Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen des HEEREN;
daarom doodde Hij hem.
4 Maar Thamar, zijn schoondochter, baarde hem Perez en Zerah. Al de zonen van Juda waren vijf.
5 De kinderen van Perez waren Hezron en Hamul.
6 En de kinderen van Zerah waren Zimri, en Ethan, en Heman, en Chalcol, en Dara. Deze allen zijn
vijf.
7 En de kinderen van Charmi waren Achan, de beroerder van Israel, die zich aan het verbannene
vergreep.
8 De kinderen van Ethan nu waren Azaria.
9 En de kinderen van Hezron, die hem geboren zijn, waren Jerahmeel, en Ram, en Chelubai.
10 Ram nu gewon Amminadab, en Amminadab gewon Nahesson, den vorst der kinderen van Juda;
11 En Nahesson gewon Salma, en Salma gewon Boaz,
12 En Boaz gewon Obed, en Obed gewon Isai,
13 En Isai gewon Eliab, zijn eerstgeborene, en Abinadab, den tweede, en Simea, den derde,
14 Nethaneel, den vierde, Raddai, den vijfde,
15 Ozem, den zesde, David, den zevende.
16 En hun zusters waren Zeruja en Abigail. De kinderen nu van Zeruja waren Abisai, en Joab, en
Asa-el; drie.
17 En Abigail baarde Amasa; en de vader van Amasa was Jether, een Ismaeliet.
18 Kaleb nu, de zoon van Hezron, gewon kinderen uit Azuba, zijn vrouw, en uit Jerioth. En de
zonen van deze zijn: Jeser, en Sobab, en Ardon.
19 Als nu Azuba gestorven was, zo nam zich Kaleb Efrath, die baarde hem Hur.
20 En Hur gewon Uri, en Uri gewon Bezaleel.
21 Daarna ging Hezron in tot de dochter van Machir, den vader van Gilead, en hij nam ze, toen hij
zestig jaren oud was; en zij baarde hem Segub.
22 Segub nu gewon Jair; en hij had drie en twintig steden in het land van Gilead.
23 En hij nam Gesur en Aram, met de vlekken van Jair, van dezelve, met Kenath en haar
onderhorige plaatsen, zestig steden. Deze allen zijn zonen van Machir, den vader van Gilead.
24 En na den dood van Hezron, in Kaleb-efratha, heeft Abia, Hezrons huisvrouw, hem ook gebaard
Asschur, de vader van Thekoa.
25 De kinderen van Jerahmeel nu, den eerstgeborene van Hezron, waren deze: de eerstgeborene
was Ram, daartoe Buna, en Oren, en Ozem en Ahia.
26 Jerahmeel had nog een andere vrouw, welker naam was Atara; zij was de moeder van Onam.
27 En de kinderen van Ram, den eerstgeborene van Jerahmeel waren Maaz, en Jamin, en Eker.
28 En de kinderen van Onam waren Sammai en Jada. En de kinderen van Sammai: Nadab en
Abisur.
29 De naam nu der huisvrouw van Abisur was Abihail: die baarde hem Achban en Molid.
30 En de kinderen van Nadab waren Seled en Appaim; en Seled stierf zonder kinderen.
31 En de kinderen van Appaim waren Jisei; en de kinderen van Jisei waren Sesan; en de kinderen
van Sesan, Achlai.



32 En de kinderen van Jada, den broeder van Sammai, waren Jether en Jonathan; en Jether is
gestorven zonder kinderen.
33 De kinderen van Jonathan nu waren Peleth en Zaza. Dit waren de kinderen van Jerahmeel.
34 En Sesan had geen zonen, maar dochteren. En Sesan had een Egyptischen knecht, wiens naam
was Jarha.
35 Sesan nu gaf zijn dochter aan zijn knecht Jarha tot een vrouw; en zij baarde hem Attai.
36 Attai nu gewon Nathan, en Nathan gewon Zabad,
37 En Zabad gewon Eflal, en Eflal gewon Obed,
38 En Obed gewon Jehu, en Jehu gewon Azaria,
39 En Azaria gewon Helez, en Helez gewon Elasa,
40 En Elasa gewon Sismai, en Sismai gewon Sallum,
41 En Sallum gewon Jekamja, en Jekamja gewon Elisama.
42 De kinderen van Kaleb nu, den broeder van Jerahmeel, zijn Mesa, zijn eerstgeborene (die is de
vader van Zif), en de kinderen van Maresa, den vader van Hebron.
43 De kinderen van Hebron nu waren Korah, en Tappuah, en Rekem, en Sema.
44 Sema nu gewon Raham, den vader van Jorkeam, en Rekem gewon Sammai.
45 De kinderen van Sammai nu waren Maon; en Maon was de vader van Beth-zur.
46 En Efa, het bijwijf van Kaleb, baarde Haran, en Moza, en Gazez; en Haran gewon Gazez.
47 De kinderen van Jochdai nu waren Regem, en Jotham, en Gesan, en Pelet, en Efa, en Saaf.
48 Uit het bijwijf Maacha gewon Kaleb: Seber en Tirhana.
49 En de huisvrouw van Saaf, den vader van Madmanna, baarde Seva, den vader van Machbena,
en den vader van Gibea; en de dochter van Kaleb was Achsa.
50 Dit waren de kinderen van Kaleb, den zoon van Hur, den eerstgeborene van Efratha: Sobal, de
vader van Kirjath-jearim;
51 Salma, de vader der Bethlehemieten; Haref, de vader van Beth-gader.
52 De kinderen van Sobal, den vader van Kirjath-jearim, waren Haroe en Hazihammenuchoth.
53 En de geslachten van Kirjath-jearim waren de Jithrieten, en de Futhieten, en de Sumathieten, en
de Misraieten; van dezen zijn uitgegaan de Zoraieten en de Esthaolieten.
54 De kinderen van Salma waren de Bethlehemieten, en de Netofathieten, Atroth, Beth-joab, en de
helft der Manathieten, en de Zorieten.
55 En de huisgezinnen der schrijvers, die te Jabes woonden, de Tirathieten, de Simeathieten, de
Suchathieten; dezen zijn de Kenieten, die gekomen zijn van Hammath, den vader van het huis van
Rechab.



Wij zijn nu gekomen tot hetgeen voornamelijk bedoeld was, hel geslachtsregister van de kinderen
Israëls dat onderscheiden volk, welk alleen moest wonen en onder de heidenen niet gerekend zou
worden. Wij hebben hier: 

De namen van de twaalf zonen van Israël, vers 1, 2. En dan: Een bericht omtrent de stam van Juda,
die de voorrang heeft, niet zozeer om Davids wil, als wel om de wille van de Zone Davids, onze
Heere, die uit Juda gesproten is Hebreeen 7:14. 

1. De eerste afstammelingen van Juda tot op Isai, vers 3-12. 

2. De kinderen van Isai, vers 13-17. 

3. Het nageslacht van Hezron, niet alleen door Ram, van wie David kwam, maar door Kaleb, vers
18-20, Segub, vers 21-24, Jerah’meel, vers 25-33, en zo tot vers 41, en meer door Kaleb, vers
43-49 met het geslacht van Kaleb, de zoon van Hur, vers 50-55. 



Kronieken 2:1-17 

1. Hier is het geslecht van Jakob. Zijn twaalf zonen worden hier allen genoemd, dat doorluchtige
getal, zo dikwijls schier door geheel de Bijbel gevierd, van het eerste tot het laatste boek ervan. Bij
iedere gelegenheid ontmoeten wij de twaalf stammen, die uit deze twaalf patriarchen zijn
voortgekomen. Het persoonlijk karakter van verscheidenen van hen was alles behalve loffelijk (de
eerste vier waren wel zeer te laken) en toch ging het verbond over op hun geslacht, want het was uit
genade, vrije genade, dat gezegd is: "Jakob heb Ik liefgehad. Niet uit de werken, opdat niemand
roeme." 

2. Het geslacht van Juda. Die stam werd het meest geprezen, het meest vermenigvuldigd, en het
meest geëerd, en daarom is zijn geslachtsregister het eerst vermeld, en het uitvoerigst van allen. In
het bericht, dat hier gegeven wordt van de eerste takken van die statiger boom, waarvan Christus de
bovenste tak zal zijn, vinden wij sommigen, 

a. Die zeer slecht waren. Hier is Er, Juda’s oudste zoon, die kwaad was in de ogen des Heeren,
en afgesneden werd in het begin van zijn dagen door een slag van de Goddelijke wraak, de Heere
doodde hem. 

Zijn broeder, die op hem volgde, was niet beter, en het verging hem niet beter. Hier is Thamar, met
wie Juda, haar schoonvader bloedschande bedreef, vers 4. 

En hier is Achan, Achar genaamd, een beroerder, die Israël beroerde, door zich aan het verbannene
te vergrijpen, vers 7. De beste en eerzaamste families kunnen leden hebben, wier karakter bevlekt
is. 

b. Sommigen, die zeer wijs en Godvruchtig waren, zoals Heman en Ethan, en Chalcol, en Dara, die
misschien niet de eigen zonen waren van Zerah, maar van hem afstamden, en genoemd worden,
omdat zij de eer waren van huns vaders huis, want als de Heilige Geest de wijsheid van Salomo wil
verheffen, verklaart Hij hem wijzer dan deze vier mannen, die, hoewel zij de zonen zijn van Mahol,
Ezrahieten genoemd werden, naar Zerah, 1 Koningen 4:31. Dat vier broeders uitgemunt hebben in
wijsheid en genade is wel iets zeer zeldzaams. 

c. Sommigen, die zeer groot waren, zoals Nahesson die vorst van de stam van Juda is geweest toen
het leger Israëls in de woestijn gerangschikt werd, en dus de voorhoede leidde op die glorierijken
tocht, en Salma of Salmon, die op die post van eer was, toen zij Kanaän binnentrokken, vers 10,
11. 

3. Het geslacht van Isai, waarvan een bijzonder bericht wordt gegeven om de wille van David, en
van de Zone Davids, die een "rijsje was, voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isai", Jesaja
11:1. 

Hieruit blijkt dat David een zevende zoon was, en dat zijn drie grote legerhoofden, Joab, Abisai en
Asahel, de zonen waren van een van zijn zusters, en Amasa de zoon was van een andere zuster.
Drie van deze vier werden door het zwaard gedood. 



Kronieken 2:18-55 

Van de meeste personen, vermeld in de eerste zeventien verzen, hebben wij al gelezen in andere
delen van de Schrift, en van de meesten hunner zelfs veel, maar van degenen, die hier genoemd zijn,
zijn er slechts zeer weinigen, van wie ook elders gesproken wordt. 

De stam van Juda schijnt zijn geslachtsregisters vollediger en nauwkeuriger bijgehouden te hebben
dan de andere stammen, waarin wij de bijzondere leiding van Gods voorzienigheid moeten zien, om
de geslachtslijst van Christus volkomen duidelijk in het licht te stellen. 

1. Wij vinden hier Bezaleël, de grote kunstenaar en werkmeester bij de bouw van de tabernakel,
Exodus 31:2. 

2. Hezron, de zoon van Perez, vers 5. Hij is de vader van heel dit nageslacht. Zijn zonen Kaleb en
Jerahmeël waren zeer vruchtbaar, evenals hijzelf, zelfs in zijn ouderdom, want toen hij stierf was zijn
vrouw zwanger, vers 24. 

Deze Hezron was een van de zeventig, die met Jakob naar Egypte aftogen, Genesis 46:12. Daar is
zijn familie, evenals de andere verdrukte families, sterk toegenomen. Wij kunnen niet anders
onderstellen dan dat hij stierf toen de Israëlieten in slavernij waren in Egypte, en toch wordt hier
gezegd, dat hij stierf in Kaleb-Efratha dat is Bethlehem in het land Kanaän, vers 24. 

Het kan zijn dat, hoewel het gros des volks in Egypte bleef, sommigen van hen, die actiever waren
dan de overigen, soms, inzonderheid voordat hun slavernij zo uiterst streng was geworden, Kanaän
hebben bezocht, en er vaste voet hebben verkregen, hoewel zij die later weer verloren hebben. 

Van de krijgsbedrijven van Jaïr, die hier vermeld zijn, hadden wij het verhaal in Numeri 32:41, en
men veronderstelt dat zij lang na de verovering van Kanaän verricht zijn. 

De Joden zeggen dat Hezron zijn derde vrouw huwde toen hij zestig jaar oud was, vers 21, en
daarna nog een andere, vers 24 omdat hij een sterke begeerte had naar een nakomelingschap in het
geslacht van Perez, van wie de Messias moest afstammen. 

Hier wordt melding gemaakt van iemand, die kinderloos is gestorven, vers 30, en nog een in vers 32
, en van een, die geen zonen, maar dochters had, vers 34. 

Laat iemand, die op deze of die wijze beproefd is, niet denken dat dit iets nieuws of iets bijzonders
is. In Zijn voorzienigheid regelt God deze zaken van de geslachten met een onbetwistbare vrijmacht,
naar het Hem behaagt kinderen gevende, of ze onthoudende, of ze allen van een sekse gevende. 

Hij is niet verplicht ons te behagen, maar wij zijn gehouden en verplicht om te berusten in hetgeen
Hem behaagt. Aan hen, die Hem liefhebben, zal Hij beter zijn dan tien zonen, en hun een naam en
een plaats geven in Zijn huis, beter dan van zonen of dochters. 



Laat hen dan, die kinderloos zijn aangeschreven, de gezinnen niet benijden, die gebouwd worden.
Zal ons oog boos zijn omdat Gods oog goed is? Hier wordt melding gemaakt van iemand, die een
enige dochter had en haar ten huwelijk gaf aan zijn Egyptise dienstknecht, vers 34, 35. 

Indien dit vermeld is tot zijn lof, dan moeten wij onderstellen dat deze Egyptenaar tot de Joodsen
Godsdienst was bekeerd, en dat hij uitblonk in wijsheid en deugd, want anders zou het een waren
Israëliet niet betaamd hebben zijn dochter aan hem uit te huwen, inzonderheid niet een enige
dochter. 

Als Egyptenaren bekeerd worden, en dienstknechten zich waardiglijk gedragen, dan moet noch hun
afkomst, noch hun staat van dienstbaarheid hun bevordering in de weg staan. 

Deze Egyptische dienstknecht kon zo’n man wezen, dat zij die hem huwde even gelukkig met hem
kon leven, als wanneer zij een van de oversten van haar stem had gehuwd. 

De stamboom van verscheidenen van deze eindigt niet in een persoon maar in een plaats of
landstreek, zoals van hem, die gezegd wordt de vader te zijn van Kirjath-Jearim, vers 50, en een
ander van Bethlehem, vers 51, dat later Davids stad geworden is, omdat deze plaatsen bij de
verdeling des lands in hun lot vielen. 

Eindelijk. 

Hier zijn sommigen, van wie gezegd wordt dat zij huisgezinnen van de schrijvers waren, vers 55, de
zodanigen, die geleerdheid in hun gezin bevorderden en in stand hielden, inzonderheid geleerdheid in
de Schrift, en die het volk de goede kennis van God leerden. 

Het verheugt ons om onder al deze grote geslachten sommigen aan te treffen, die gezinnen van de
schrijvers waren. 

Gave God dat al het volk des Heeren profeten waren, al de huisgezinnen van Israël huisgezinnen van
de schrijvers, wel onderwezen in het koninkrijk van de hemelen, en instaat om uit hun schat nieuwe
en oude dingen voort te brengen! 



HOOFDSTUK 3

1 Dezen nu waren de kinderen van David, die hem te Hebron geboren zijn: de eerstgeborene
Amnon, van Ahinoam, de Jizreelietische; de tweede Daniel, van Abigail, de Karmelietische;
2 De derde Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Thalmai, de koning te Gesur; de vierde
Adonia, de zoon van Haggith;
3 De vijfde Sefatja, van Abital; de zesde Jithream, van zijn huisvrouw Egla.
4 Zes zijn hem te Hebron geboren; want hij regeerde daar zeven jaren en zes maanden; en drie en
dertig jaren regeerde hij te Jeruzalem.
5 Dezen nu zijn hem te Jeruzalem geboren: Simea, en Sobab, en Nathan, en Salomo; deze vier zijn
van Bath-sua, de dochter van Ammiel;
6 Daartoe Jibchar, en Elisama, en Elifelet,
7 En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
8 En Elisama, en Eljada, en Elifelet, negen.
9 Deze allen zijn zonen van David, behalve de kinderen der bijwijven, en Thamar hun zuster.
10 Salomo's zoon nu was Rehabeam; zijn zoon was Abia; zijn zoon was Asa; zijn zoon was Josafat;
11 Zijn zoon was Joram; zijn zoon was Ahazia; zijn zoon was Joas;
12 Zijn zoon was Amazia; zijn zoon was Azaria; zijn zoon was Jotham;
13 Zijn zoon was Achaz; zijn zoon was Hizkia; zijn zoon was Manasse;
14 Zijn zoon was Amon; zijn zoon was Josia.
15 De zonen van Josia nu waren dezen: de eerstgeborene Johanan, de tweede Jojakim, de derde
Zedekia, de vierde Sallum.
16 De kinderen van Jojakim nu waren: Jechonia zijn zoon, Zedekia zijn zoon.
17 En de kinderen van Jechonia waren Assir; zijn zoon was Sealthiel;
18 Dezes zonen waren Malchiram, en Pedaja, en Senazar, Jekamja, Hosama en Nedabja.
19 De kinderen van Pedaja nu waren Zerubbabel en Simei; en de kinderen van Zerubbabel waren
Mesullam en Hananja; en Selomith was hunlieder zuster;
20 En Hasuba, en Ohel, en Berechja, en Hasadja, Jusabhesed; vijf.
21 De kinderen van Hananja nu waren Pelatja en Jesaja. De kinderen van Refaja, de kinderen van
Arnan, de kinderen van Obadja, de kinderen van Sechanja.
22 De kinderen nu van Sechanja waren Semaja; en de kinderen van Semaja waren Hattus, en
Jigeal, en Bariah, en Nearja, en Safat; zes.
23 En de kinderen van Nearja waren Eljoenai, en Hizkia, en Azrikam; drie.
24 En de kinderen van Eljoenai waren Hodajeva, en Eljasib, en Pelaja, en Akkub, en Johanan, en
Delaja, en Anani; zeven.



Van al de geslachten Israëls was er geen zo doorluchtig als het geslacht van David. Dat is het
geslacht, welk in vers 15 van het vorige hoofdstuk genoemd is. Hier hebben wij een volledig bericht
ervan. 

I. Davids zonen, vers 1-9. 

Il. Zijn opvolgers Op de troon zolang het koninkrijk instand bleef, vers 10-16. 

III. De overblijvenden van zijn geslacht in en na de ballingschap, vers 17-24. uit dit geslacht is,
voorzoveel het vlees aangaat, Christus voortgekomen. 



Kronieken 3:1-9 

Wij hadden een bericht van Davids zonen in 2 Samuel 3:2 vv. en 5:14 vv. 

1. Hij had vele zonen, en zeker heeft hij geschreven wat hij dacht: "Welgelukzalig is de man, die zijn
pijlkoker met deze gevuld heeft", Psalm 127:5. 

2. Sommigen van hen zijn een smart voor hem geweest, zoals Amnon, Absalom en Adonia. En van
geen hunner lezen wij dat hij in de voetstappen van zijn vader heeft gewandeld, behalve Salomo, die
echter ver bij hem achterbleef. 

3. Een hunner, die Bathseba hem gebaard heeft, noemde hij Nathan, waarschijnlijk ter ere van
Nathan, de profeet, die hem bestraft heeft voor zijn zonde in deze zaak, en het middel is geweest om
hem tot berouw er over te brengen. 

Hij schijnt er hem te meer om liefgehad te hebben, zolang als hij leefde. Het is verstandig om
diegenen onze beste vrienden te achten, die getrouw jegens ons zijn. Van deze zoon van David is
onze Heere afgestemd, zoals blijkt uit Lukas 3:31. 

4. Hier zijn twee Elisama’s en twee Elifelets, vers 6, 8. Waarschijnlijk zijn de eerste twee gestorven,
en heeft David twee anderen, die hij later kreeg, naar hun namen genoemd, hetgeen hij niet gedaan
zou hebben indien daar, gelijk sommigen wanen, een kwade voorbeduidenis in is. 

5. David had vele bijvrouwen, maar haar kinderen worden niet met name genoemd, als zijnde deze
eer niet waardig, vers 9, te meer omdat de bijvrouwen trouweloos met David gehandeld hebben in
de zaak van Absalom. 

6. Uit al de zonen van David werd Salomo gekozen om hem op te volgen, misschien niet om zijn
persoonlijke verdiensten-zijn wijsheid was Gods gave-maar: "Vader, alzo is geweest het
welbehagen voor U". 



1 Kronieken 3:10-24 

Daar David negentien zonen had, kunnen wij veronderstellen dat vele edele geslachten in Israël uit
hen zijn voortgekomen, van wie wij nooit in de geschiedenis hebben kunnen lezen. 

De Schrift geeft ons hier alleen een bericht van Salomo’s nakomelingen, en in Lukas 3 van die van
Nathan. De overigen hadden de eer zonen van David te zijn, maar deze alleen hadden de eer om
aan de Messias verwant te wezen. 

Nathans zonen waren Zijn vaderen als mens de zonen van Salomo Zijn voorgangers als koning. Wij
hebben hier: 

1. De grote en beroemde namen, door welke de linie van David voortgaat tot aan de ballingschap,
de koningen van Juda, in rechte lijn van opvolging, van wie wij de geschiedenis uitvoerig gehad
hebben in de twee boeken van de Koningen, en wederom zullen hebben in het tweede boek van de
Kronieken. 

Zelden is een kroon in rechte lijn door zeventien opvolgingen van vader op zoon overgegaan zoals
hier. Dit was de beloning van Davids Godsvrucht. Even voor de ballingschap was de lijnrechte
opvolging afgebroken, en ging de kroon van de ene broeder over op de andere broeder, en van een
neef op een oom, wat een voorteken was van de verduistering van de eer van dat huis. 

2. De minder beroemde, en merendeels onbekende namen van hen, die na de gevangenschap het
huis van David uitmaakten. De enige beroemde man uit dat huis, die wij bij hun terugkeer uit de
ballingschap aantreffen, is Zerubbabel, elders de zoon van Sealthiël genoemd, maar hier blijkt hij zijn
kleinzoon te zijn, vers 17-19, dat gebruikelijk is in de Schrift. 

Belsazar wordt de zoon van Nebukadnezar genoemd, maar was zijn kleinzoon. 

Sealthiël wordt gezegd de zoon te zijn van Jechonia, omdat hij door hem was geadopteerd, en
omdat hij, naar sommigen denken, hem opvolgde in de waardigheid, waarin hij hersteld was door
Evilmerodach, maar anders was Jechonia kinderloos aangeschreven, hij was een zegelring, die God
van Zijn rechterhand afrukte, Jeremia 22:24 , en in zijn plaats werd Zerubbabel gesteld, en daarom
zegt God tot hem: "Ik zal u stellen als een zegelring", Haggaï 2:24. 

De nakomelingen van Zerubbabel dragen hier niet dezelfde namen als in de geslachtslijst van
Mattheus 1 of Lukas 3, maar deze werden ongetwijfeld uit de openbare registers afgeschreven,
welke de priesters hielden van al de geslachten van Juda, inzonderheid van Davids geslacht. 

De laatste persoon, die in dit hoofdstuk genoemd wordt, is Anani, van wie bisschop Patrick zegt dat
de Targum er deze woorden aan toevoegt: Hij is de Koning Messias, die geopenbaard moet
worden, en sommigen van de Joodse schrijvers geven er als reden voorop dat in Daniel 7:13 gezegd
wordt: dat de mensenzoon kwam "im ‘anani", (met de wolken des hemels). 



Die reden is wel zeer ver gezocht, maar deze geleerde denkt dat er gebruik van gemaakt kan
worden als een bewijs, dat hun hart altijd vervuld was van gedachten aan de Messias, en dat zij
verwachtten dat niet lang na de dagen van Zerubbabel de bestemde tijd van Zijn komst daar zal zijn.



HOOFDSTUK 4

1 De kinderen van Juda waren Perez, Hezron en Charmi, en Hur, en Sobal.
2 En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahumai en Lahad; dit zijn de
huisgezinnen der Zorathieten;
3 En dezen zijn van den vader Etam: Jizreel, en Isma, en Idbas; en de naam hunner zuster was
Hazelelponi.
4 En Pnuel was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husah. Dit zijn de kinderen van Hur, den
eerstgeborene van Efratha, den vader van Bethlehem.
5 Asschur nu, de vader van Thekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara.
6 En Naara baarde hem Ahuzzam, en Hefer, en Temeni, en Haahastari. Dit zijn de kinderen van
Naara.
7 En de kinderen van Hela waren Zereth, Jezohar, en Ethnan.
8 En Koz gewon Anub en Hazobeba, en de huisgezinnen van Aharlel, den zoon van Harum.
9 Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd,
zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard.
10 Want Jabez riep den God Israels aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale
vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet
smarte! En God liet komen, wat hij begeerde.
11 En Chelub, de broeder van Suha, gewon Mechir; hij is de vader van Eston.
12 Eston nu gewon Beth-rafa, en Pasea, en Tehinna, den vader van Ir-nahas; dit zijn de mannen van
Recha.
13 En de kinderen van Kenaz waren Othniel en Seraja; en de kinderen van Othniel, Hathath.
14 En Meonothai gewon Ofra; en Seraja gewon Joab, den vader des dals der werkmeesters; want
zij waren werkmeesters.
15 De kinderen van Kaleb nu, den zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naam; en de kinderen van
Ela, te weten Kenaz.
16 En de kinderen van Jehalelel waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.
17 En de kinderen van Ezra waren Jether, en Mered, en Efer, en Jalon; en zij baarde Mirjam, en
Sammai, en Isbah, den vader van Esthemoa.
18 En zijn Joodse huisvrouw baarde Jered, den vader van Gedor, en Heber, den vader van Socho,
en Jekuthiel, den vader van Zanoah; en die zijn kinderen van Bitja, de dochter van Farao, die Mered
genomen had.
19 En de kinderen van de huisvrouw Hodija, de zuster van Naham, waren Abi-kehila, de Garmiet,
en Esthemoa, de Maachathiet.
20 En de kinderen van Simon nu waren Amnon en Rinna, Ben-hanan en Tilon; en de kinderen van
Isei waren Zoheth en Ben-zoheth.
21 De kinderen van Sela, den zoon van Juda, waren Er, de vader van Lecha, en Lada, de vader van
Maresa; en de huisgezinnen van het huis der linnenwerkers in het huis Asbea.
22 Daartoe Jokim, en de mannen van Chozeba, en Joas, en Saraf (die over de Moabieten geheerst
hebben) en de Jasubilehem; doch deze dingen zijn oud.
23 Dezen waren pottenbakkers, wonende bij plantages en tuinen; zij zijn daar gebleven bij den
koning in zijn werk.
24 De kinderen van Simeon waren Nemuel en Jamin, Jarib, Zerah, Saul.
25 Sallum was zijn zoon; Mibsam was zijn zoon; Misma was zijn zoon.
26 De kinderen van Misma waren dezen: Hammuel zijn zoon, Zaccur zijn zoon, Simei zijn zoon.



27 Simei nu had zestien zonen en zes dochteren; maar zijn broeders hadden niet veel kinderen; en
hun ganse huisgezin werd zo zeer niet vermenigvuldigd, als van de kinderen van Juda.
28 En zij woonden te Ber-seba, en te Molada, en te Hazar-sual,
29 En te Bilha, en te Ezem, en te Tholad,
30 En te Bethuel, en te Horma, en te Ziklag,
31 En te Beth-markaboth, en te Hazar-susim, en te Beth-biri, en te Saaraim. Dit waren hun steden,
totdat David koning werd.
32 En hun dorpen waren Etam en Ain, Rimmon en Tochen, en Asan; vijf steden.
33 En al haar dorpen, die in den omloop dezer steden waren, tot Baal toe. Dit zijn hun woningen en
hun geslachtsrekening voor hen.
34 Doch Mesobab, en Jamlech, en Josa, de zoon van Amazia,
35 En Joel, en Jehu, de zoon van Jesibja, den zoon van Seraja, den zoon van Asiel,
36 En Eljoenai, en Jaakoba, en Jesohaja, en Asaja, en Adiel, en Jesimeel, en Benaja,
37 En Ziza, de zoon van Sifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Simri, den
zoon van Semaja;
38 Dezen kwamen tot namen, zijnde vorsten in hun huisgezinnen, en de huisgezinnen hunner vaderen
braken uit in menigte.
39 En zij gingen tot aan den ingang van Gedor tot het oosten des dals, om weide te zoeken voor hun
schapen.
40 En zij vonden vette en goede weide, en een land, wijd van begrip, en stil, en gerust; want die van
Cham woonden daar te voren.
41 Dezen nu, die met namen beschreven zijn, kwamen in de dagen van Hizkia, den koning van Juda,
en zij sloegen de tenten en woningen dergenen, die daar gevonden werden; en zij verbanden hen, tot
op dezen dag; en zij woonden aan hun plaats, want daar was weide voor hun schapen.
42 Ook gingen uit hen, te weten uit de kinderen van Simeon, vijfhonderd mannen, tot het gebergte
van Seir; en Pelatja, en Nearja, en Refaja, en Uzziel, de zonen van Isei, waren hun tot hoofden.
43 En zij sloegen de overigen der ontkomenen onder de Amalekieten, en zij woonden aldaar tot op
dezen dag.



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Een verder bericht van de geslachtsregisters van de stam van Juda, die de talrijkste en beroemdste
was van ai de stammen Het nageslacht van Sobal, de zoon van Hur, vers 1-4 , van Ashur, de zoon
van Hezron (geboren na de dood zijns vaders), die in Hoofdstuk 2:24 vermeld is, met iets bijzonders
omtrent Jabez, vers 5-10, van Chelub en anderen, vers 11-20, van Sela, vers 21-23. 

II. Een bericht van de nakomelingen en de steden van Simeon, hun verovering van Gedor, en hun
overwinning op de Amalekieten behaald, vers 24-43. 



Kronieken 4:1-10 

Een van de redenen, waarom Ezra hier het nauwkeurigst in het geslachtsregister van de stam van
Juda, is dat het die stam met zijn aanhangselen, Simeon, Benjamin en Levi, was die het koninkrijk
van Juda vormde, dat niet slechts de andere stammen in Kanaän lang heeft overleefd, maar in het
vervolg van tijd, thans, toen dit geschreven werd, uit de ballingschap was teruggekeerd, terwijl het
gros van de andere stammen in het koninkrijk van Assyrië verloren was. 

De merkwaardigste persoon in deze paragraaf is Jabez. Er wordt niet gezegd wiens zoon hij was,
ook blijkt niet in welke tijd hij geleefd heeft, maar hij schijnt de grondlegger te zijn geweest van een
van de geslachten van Aharhel, vermeld in vers 8. Hier is: 

I. De reden van zijn naam. Zijn moeder gaf hem die naam, zeggende: "Want ik heb hem met smart
gebaard", vers 9. 

Alle kinderen worden met smart gebaard, want het vonnis over de vrouw was: "Met smart zult gij
kinderen baren", maar sommigen met meer smart dan anderen. 

Gewoonlijk wordt de smart bij het baren later vergeten om de blijdschap, dat een mens ter wereld
geboren is, maar hier schijnt zij zo buitengewoon te zijn geweest dat zij herdacht is toen het kind
werd besneden, en zorg gedragen werd om de herinnering er aan te bestendigen, zolang hij leefde. 

Misschien noemde de moeder hem Jabez, zo als Rachel haar zoon Benoni heeft genoemd, toen zij
stervende was aan die smart. Of, indien zij er van hersteld is, dan wilde zij het vermelden: 

1. Om zelf voortdurend te gedenken dat zij haar levenlang Gode dankbaar moest wezen voor Zijn
ondersteuning onder die smart, en omdat Hij er haar door geholpen heeft. Het kan nuttig wezen om
dikwijls herinnerd te worden aan onze smarten, ten einde altijd zulke gedachten te hebben van de
dingen, als wij er van hadden ten dage van onze beproeving, en opdat wij leren ons te verheugen
met beving. 

2. Opdat het ook hem steeds zou doen gedenken wat deze wereld is, waarin zij hem gebaard heeft,
een tranendal, waarin hij moet verwachten weinige dagen te hebben, kort van dagen te zijn en zat
van onrust. 

De smart, die hij in zijn naam droeg, kon er toe bijdragen om ernst te brengen in zijn gemoed. Het
kon hem er ook aan herinneren zijn moeder lief te hebben en te eren, en er naar te streven om haar
in alles tot steun en troost te zijn, die hem met zoveel smart ter wereld heeft gebracht. Het is
vroomheid in kinderen om aldus hun ouders vergelding te doen, 1 Timotheus 5:4. 

II. De uitnemendheid van zijn karakter. "Hij was heerlijker dan zijn broeders", boven hen begaafd
door de Goddelijke genade, en boven hen geëerd door de Goddelijke voorzienigheid, zij hebben
deugdelijk gedaan, maar hij overtrof hen allen. Nu was de smart, waarmee zijn moeder hem
gebaard heeft, overvloedig vergoed. In die zoon, die haar van allen de meeste smart gekost heeft,
was zij gelukkig, werd zij verblijd naar de mate van de beproeving, Psalm 90:15. 



Er wordt ons niet gezegd in welk opzicht hij heerlijker was dan zijn broeders of het was omdat hij
zich een grotere bezitting wist te verkrijgen, of bevorderd werd als overheidspersoon, of omdat hij
zich onderscheiden heeft in de krijg, wij hebben het meest reden te denken dat het was vanwege zijn
geleerdheid en Godsvrucht, niet alleen omdat deze meer dan enig ander ding een mens eren, maar
omdat wij reden hebben te geloven dat Jabez in deze heeft uitgemunt. 

1. In geleerdheid, omdat wij bevinden dat de huisgezinnen van de schrijvers te Jabez woonden,
Hoofdstuk 2:55, een stad, die waarschijnlijk naar hem genoemd is. 

De Joden zeggen dat hij een vermaard wetgeleerde was en vele discipelen heeft nagelaten. En het
schijnt, dat zijn naam die hier zo plotseling genoemd wordt, wel bekend was toen Ezra dit schreef. 

2. In Godsvrucht, omdat wij hier bevinden dat hij een man des gebeds was. Zijn neiging tot
Godsvrucht maakte hem in waarheid heerlijk, en door het gebed verkreeg hij die zegeningen van
God, die zoveel toevoegden aan zijn eer. Het middel om waarlijk groot te zijn is om wezenlijk
Godvruchtig te zijn en veel te bidden. 

III. Het gebed, dat hij bad, waarschijnlijk zoals Salomo’s gebed om wijsheid, toen hij zijn loopbaan
in de wereld begon. Hij begaf er zich toe God te erkennen in al zijn wegen, stelde zich onder de
zegen en de bescherming Gods, en dienovereenkomstig ging het hem wel. 

Misschien waren dit de punten, die hij ontwikkelde in zijn dagelijkse gebed, te die einde was het zijn
gewoonte om alleen te bidden en met zijn gezin te bidden, zoals Daniel. Sommigen denken dat hij bij
een bijzondere gelegenheid dit gebed gebeden heeft, toen hij benauwd en bedreigd was door zijn
vijanden. 

Merk op: 

1. Tot wie hij bad. Niet tot de goden van de heidenen, neen, hij riep de God Israëls aan de levende
en ware God, die alleen het gebed kan horen en verhoren, en in het gebed zag hij op Hem als de
God Israëls, een God in verbond met Zijn volk, de God met wie Jakob heeft geworsteld en bij wie
hij overmocht heeft, en dieswege Israël genoemd werd. 

2. Wat de aard was van zijn gebed. 

a. Volgens de kanttekening was het een plechtige gelofte. "Indien Gij mij rijkelijk zegenen zult", enz.
De zin is dan onvolledig maar kan gemakkelijk aangevuld worden uit Jakobs gelofte, of een
dergelijke: "dan zult Gij mijn God zijn". 

Hij spreekt die belofte niet uit, maar laat haar er in opgesloten zijn, hetzij omdat hij bevreesd was
een belofte te doen in zijn eigen kracht of wel omdat hij besloten was zich geheel en al aan God te
wijden. 

Hij geeft God als het ware een papier in blanco, Iaat Hem er op schrijven wat Hem behaagt.
"Heere, indien Gij mij zult zegenen en bewaren zo doe met mij wat U behaagt, ik zal altijd tot Uw
dienst, ter Uwer beschikking zijn." 



b. Zoals de lezing is in de tekst is het een vurige begeerte: O mocht Gij mij zegenen! 

3. Wat het onderwerp was van zijn gebed. Hij bad om vier dingen: 

a. Dat God hem rijkelijk zal zegenen. "Dat Gij zegenende mij zult zegenen, mij grotelijks met
menigvuldige en overvloedige zegeningen zult zegenen." Misschien had hij het oog op de belofte van
God aan Abraham, Genesis 22:17. Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen. "Laat die zegen van
Abraham mijn deel zijn." Geestelijke zegeningen zijn de beste zegeningen, en diegenen zijn waarlijk
gezegend, die daarmee gezegend zijn. Gods zegen zijn wezenlijke zegeningen, en brengen wezenlijke
uitkomsten teweeg. Wij kunnen een zegen slechts wensen, Hij gebiedt hem, die Hij zegent zijn
gezegend. 

b. Dat Hij zijn landpale zal vermeerderen dat Hij zijn pogingen om wat hem ten deel viel, hetzij door
zijn arbeid of door de krijg, te vermeerderen, met een goede uitslag zal bekronen. 

Onze begeerte en ons gebed behoort te wezen dat God ons hart zal verruimen, ons deel in Hem en
in het hemelse Kanaän zal verruimen. 

c. Dat Gods hand met hem zal zijn. Het gebed van Mozes voor deze stam van Juda was: dat "zijn
handen hem genoegzaam zullen zijn", Deuteronomium 33:7 , maar Jabez verwacht dit niet, tenzij
Gods hand met hem is en de tegenwoordigheid van Zijn macht. 

Gods hand met ons, om ons te beschermen, ons te versterken, al ons werk in ons en voor ons te
werken, dat is een hand, die in waarheid genoegzaam voor ons is ja algenoegzaam. 

d. Dat Hij hem bewaren zal voor kwaad , het kwaad van de zonde, het kwaad van benauwdheid,
al de kwade bedoelingen van zijn vijanden, dat zij hem niet zullen schaden, of grieven, niet in
waarheid een Jabez, een man van smart, van hem maken zullen. In het oorspronkelijke is een
toespeling op zijn naam: Vader in de hemel, verlos mij van kwaad. 

4. Wat het goede gevolg was van dit gebed. God liet komen wat hij begeerde, heeft hem bijzonder
voorspoedig gemaakt, gaf hem voorspoed in zijn ondernemingen, in zijn studiën in zijn wereldlijke
zaken, in zijn strijd met de Kanaänieten, en aldus werd hij heerlijker dan zijn broeders". God was
vanouds bereid het gebed te horen, en Zijn oor is nog niet zwaar geworden. 



Kronieken 4:11-23 

In deze verzen kunnen wij opmerken: 

1. Dat hier een gehele familie is van werkmeesters, handwerkslieden, die zich toelegden op allerlei
fabrikaat, waarin zij vernuftig en vlijtig waren boven hun naburen, vers 14. 

Zij woonden in een dal, dat naar hen "het dal van de werkmeesters" genoemd werd. Op hen, die
handwerkslieden zijn, moet niet neergezien worden alsof zij geringe lieden zijn. Hoewel twee van
eenzelfde bedrijf zelden overeenkomen, verkozen deze werkmeesters toch bij elkaar te wonen ter
bevordering en verbetering van de kunsten door zich met elkaar te beraden, hun ervaringen met
elkaar te vergelijken en elkanders reputatie op te houden 

2. Dat een van deze de dochter van Farao huwde, vers 18 , Farao was de algemene naam van de
koningen van Egypte. Indien een Israëliet in Egypte, voordat de slavernij begon, toen Jozefs
verdiensten nog vers in het geheugen waren, bevorderd werd om des konings schoonzoon te zijn,
dan moet dat niet vreemd geacht worden, weinige Israëlieten konden, zoals Mozes, een verbintenis
met het hof afwijzen. 

3. Dat een ander gezegd wordt "de vader te zijn van het huis van de linnenwevers", vers 21. Dat
wordt opgenomen in hun geslachtsregister als een eer voor hen, namelijk dat zij de beste wevers
waren van het koninkrijk. Zij leidden hun kinderen, van het een geslacht tot het andere, op tot
hetzelfde bedrijf, er niet naar strevende om heren van hen te maken. 

Deze Lada wordt gezegd de vader te zijn van hen die fijn linnen vervaardigden, zoals vóór de
zondvloed Jubal gezegd wordt de vader te zijn van allen, die harpen en orgels hanteerden, en Jabal
de vader van degenen, die tenten bewoonden en vee hadden, enz. Zijn nakomelingen bewoonden
de stad Maresa, de voorname stapelplaats van het linnen, waarmee hun koningen en priesters
bekleed waren. 

4. Dat een of andere familie "heerschappij voerde in Moab", maar nu in dienstbaarheid was in
Babel, vers 22, 23. Het werd ontdekt in "de oude dingen", dat zij geheerst hebben in Moab,
waarschijnlijk in Davids tijd. Toen dat land veroverd was geworden, verhuisden zij daarheen, en
werden er mee bekleed, welke macht zij lange tijd behouden hebben, maar dit was nu al lang
geleden. 

Hun nakomelingen waren nu pottenbakkers en hoveniers in Babel naar men veronderstelt, waar "zij
bij de koning bleven in zijn werk", een goed levensonderhoud hadden uit hun bedrijf, en er daarom
niet op gesteld waren om met hun broeders naar hun eigen land terug te keren toen de jaren hunner
ballingschap voleindigd waren. 

Zij, die thans heerschappij hebben weten niet waar hun nakomelingen nog toe komen zullen, welk
gering bedrijf zij gaarne zullen uitoefenen, omdat het hun brood geeft. 

Maar zij waren de naam van ‘Israëlieten’ onwaardig, die liever bij plantages en tuinen woonden, dan
zich de moeite te geven om naar Kanaän terug te keren. 



1 Kronieken 4:24-43 

Wij hebben hier sommigen van de geslachtsregisters van de stam van Simeon (hoewel dit geen zeer
aanzienlijke stam was), inzonderheid van de vorsten van deze stam, vers 38. Van deze stam wordt
gezegd dat hij "vermenigvuldigde, doch niet gelijk de kinderen van Juda", vers 27. Zij, die door
Gods gunst vermenigvuldigd worden, moeten dankbaar zijn al is het ook dat zij zien hoe anderen
nog meer vermenigvuldigd worden. 

Let hier op: 

1. De steden, die hun ten deel vielen, vers 28. Zie hieromtrent Jozua 19:1 en verv.. Als er gezegd
wordt dat zij hunner waren "totdat David koning werd", dan geeft dit te kennen dat, toen de tien
stammen van het huis van David afvielen, velen van de Simeonieten deze steden verlieten, omdat zij
in Juda lagen, en zich elders vestigden. 

2. Hoe zij elders veld wonnen. Toen diegenen uit deze stam, die van het huis van David afvielen, met
de overigen gevankelijk naar Assyrië gevoerd werden, zijn zij, die bij Juda bleven, op merkwaardige
wijze door God begunstigd, zodat zij slaagden in hun pogingen om hun landpalen uit te breiden. Het
was in de dagen van Hizkia, dat een geslacht van Simeonieten, van de stam, die zolang kruipend en
onderworpen was geweest, met moed werd bezield om deze stoute pogingen te wagen. 

a. Sommigen van hen deden een aanval op een plaats in Arabië (naar het schijnt) genaamd de ingang
van Gedor, bewoond door de nakomelingen van de gevloekten Cham, vers 40, maakten er zich
meester van, en gingen er wonen. 

Het vermeerdert de roem van Hizkia’s Godvruchtige regering dat, gelijk zijn rijk in het algemeen
voorspoedig was, ook afzonderlijke families wèl zijn gevaren. Er wordt gezegd dat zij vette en
goede weiden vonden, en toch was het land rustig, zelfs toen de koningen van Assyrië al hun
naburen verontrustten, is dit land van die verschrikking vrij gebleven. 

De inwoners herders zijnde, die niemand overlast aandeden, werden zij ook zelf niet lastig gevallen,
totdat de Simeonieten kwamen en hen verdreven, hen opvolgden, niet alleen in de overvloed, maar
ook in de vrede van hun land. 

Zij, die (evenals wij) in een vruchtbaar land wonen, wier land ruim rustig en vreedzaam is, hebben
reden tot grote dankbaarheid aan die God, die de bepalingen van hun woning heeft verordend. 

b. Anderen van hen, ten getale van vijfhonderd, hebben onder bevel en aanvoering van vier
broeders, die hier genoemd zijn, een aanval gedaan op het gebergte van Seir en sloegen de nog
overigen van de gevloekte Amalekieten, en namen bezit van hun land, vers 42, 43. 

Nu werd de vloek over Cham en Amalek nog verder vervuld toen die vloek scheen te slapen, zoal
niet dood te zijn, en evenzo de vloek over Simeon, dat hij verdeeld en verstrooid zou zijn, Genesis
49:7, maar voor hem werd die vloek in een zegen verkeerd, want van de huisgezinnen van Simeon,
die zich aldus naar die verre landen verplaatst hebben, wordt gezegd dat zij aldaar woonden tot op



deze dag, vers 43, waaruit men kan opmaken dat zij aan de ramp van de gevangenschap zijn
ontkomen. 

Gods voorzienigheid zendt soms diegenen weg uit gevaar en moeilijkheid, die bestemd zijn om
bewaard te blijven. 



HOOFDSTUK 5

1 De kinderen van Ruben nu, den eerstgeborene van Israel; (want hij was de eerstgeborene; maar
dewijl hij zijns vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van
Jozef, den zoon van Israel; doch niet alzo, dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte
rekenen mocht;
2 Want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een voorganger was, was uit hem; doch
de eerstgeboorte was van Jozef.)
3 De kinderen van Ruben, den eerstgeborene van Israel, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.
4 De kinderen van Joel: zijn zoon Semaja; zijn zoon Gog; zijn zoon Simei;
5 Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;
6 Zijn zoon Beera, welken Tiglath-pilneser, de koning van Assyrie, gevankelijk wegvoerde; hij was
de vorst der Rubenieten.
7 Aangaande zijn broederen in hun huisgezinnen, als zij naar hun geboorten in de geslachtsregisters
gesteld werden; de hoofden zijn geweest Jehiel en Zecharja,
8 En Bela, de zoon van Azaz, den zoon van Sema, den zoon van Joel, die woonde te Aroer, en tot
aan Nebo, en Baal-meon,
9 En hij woonde tegen het oosten, tot den ingang der woestijn, van de rivier Frath af; want hun vee
was veel geworden in het land van Gilead.
10 En in de dagen van Saul voerden zij krijg tegen de Hagarenen, die vielen door hun hand; en zij
woonden in hun tenten tegen de gehele oostzijde van Gilead.
11 De kinderen van Gad nu woonden tegen hen over, in het land van Basan, tot Salcha toe.
12 Joel was het hoofd; en Safam de tweede; maar Jaenai en Safat bleven in Basan.
13 Hun broeders nu, naar hun vaderlijke huizen, waren Michael, en Mesullam, en Seba, en Jorai, en
Jachan, en Zia, en Heber: zeven.
14 Dezen zijn de kinderen van Abihail, den zoon van Huri, den zoon van Jaroah, den zoon van
Gilead, den zoon van Michael, den zoon van Jesisai, den zoon van Jahdo, den zoon van Buz.
15 Ahi, de zoon van Abdiel, den zoon van Guni, was het hoofd van het huis hunner vaderen.
16 En zij woonden in Gilead, in Basan, en in haar onderhorige plaatsen, en in al de voorsteden van
Saron, tot aan hun uitgangen.
17 Deze allen zijn naar hun geslachtsregisters geteld, in de dagen van Jotham, den koning van Juda,
en in de dagen van Jerobeam, den koning van Israel.
18 Van de kinderen van Ruben, en van de Gadieten, en van den halven stam van Manasse, van de
strijdbaarste mannen, schild en zwaard dragende, en den boog spannende, en ervaren in den krijg,
waren vier en veertig duizend zevenhonderd en zestig, uitgaande in het heir.
19 En zij voerden krijg tegen de Hagarenen, en tegen Jethur, en Nafis, en Nodab.
20 Doch zij werden geholpen tegen hen, en de Hagarenen werden in hun hand gegeven, en allen, die
met hen waren; omdat zij tot God riepen in den krijg, zo liet Hij Zich van hen verbidden, dewijl zij
op Hem vertrouwden.
21 En zij voerden hun vee gevankelijk weg; van hun kemelen vijftig duizend, en tweehonderd en
vijftig duizend schapen, en twee duizend ezelen, en honderd duizend zielen der mensen.
22 Want er vielen vele verwonden, dewijl de strijd van God was; en zij woonden in hun plaats,
totdat zij gevankelijk weggevoerd werden.
23 De kinderen nu van den halven stam van Manasse woonden in dat land. Zij werden
vermenigvuldigd van Basan tot aan Baal-hermon, en Senir, en den berg Hermon.



24 Dezen nu waren de hoofden hunner vaderlijke huizen, te weten: Hefer, en Jisei, en Eliel, en
Azriel, en Jeremia, en Hodavja, en Jahdiel; mannen sterk van kracht, mannen van naam, hoofden
der huizen hunner vaderen.
25 Maar zij hebben tegen den God hunner vaderen overtreden, en de goden der volken des lands
nagehoereerd, welke God voor hun aangezichten had verdelgd.
26 Zo verwekte de God Israels den geest van Pul, den koning van Assyrie, en den geest van
Tiglath-pilneser, den koning van Assyrie, die voerde hen gevankelijk weg, te weten de Rubenieten,
en de Gadieten, en den halven stam van Manasse; en hij bracht hen te Halah, en Habor, en Hara, en
aan de rivier Gozan, tot op dezen dag.



Dit hoofdstuk geeft ons enig bericht van de twee en een halve stam, die aan de andere kant van de
Jordaan gevestigd waren. 

I. Van Ruben, vers 1-10. 

II. Van Gad, vers 11-17. 

III. Van de halve stam van Manasse vers 23, 24. 

IV. Van alle drie, handelende in vereniging met elkaar, wordt ons gezegd: 

1. Dat zij krijg voerden tegen de Hagarenen en hen tenonder brachten, vers 18-22. 

2. Hoe zij eindelijk zelf overwonnen zijn, en door de koning van Assyrië gevankelijk weggevoerd
werden, omdat zij God hadden verlaten, vers 25, 26. 



1 Kronieken 5:1-17 

Wij hebben hier een uittreksel van de geslachtsregisters: 

1. Van de stam van Ruben waarbij: 

A. De reden is opgegeven waarom deze stem aldus achtergesteld is. Het wordt erkend dat hij
Israëls eerstgeborene was, en dieswege recht op de voorrang gehad zou hebben, maar door zijns
vaders bijwijf te verontreinigen, heeft hij zijn geboorterecht verbeurd en werd hij veroordeeld om
niet uit te munten "de voortreffelijkste niet te zijn", Genesis 49:3, 4. 

De zonde vermindert de mensen, werpt hen neer van hun hoogte. Zonden tegen het zevende gebod
inzonderheid laten een onuitwisbare vlek op van de mensen naam en geslacht, een smaad die door
de tijd niet weggenomen wordt. 

Rubens nageslacht draagt tot het laatste toe de schande van Rubens zonde. Maar hoewel deze stam
vernederd werd, werd hij toch niet buitengesloten of onterfd. Ruben verliest zijn eerstgeboorterecht,
maar het gaat niet over op Simeon die op hem volgde, want het was een type, en daarom moet het
niet naar de loop van de natuur gaan, maar naar de keus van de genade. De voordelen van het
geboorterecht waren: heerschappij en een dubbel deel. Ruben had ze verbeurd, maar nu werd het te
veel geacht, dat zij aan een enkele persoon zouden overgaan, en daarom werden zij verdeeld: 

a. Jozef had het dubbele deel, want uit hem zijn twee stammen voortgekomen, Efraïm en Manasse,
ieder van hen had een kindsdeel, want aldus heeft Jakob hen door het geloof gezegend, Hebreeen
11:21 , Genesis 48:15, 22, en ieder van deze twee was even aanzienlijk en van evenveel gewicht als
een van de twaalf stammen, behalve Juda. Maar: 

b. Juda had de heerschappij, hem heeft de stervende aartsvader de scepter vermaakt, Genesis
49:10. Uit hem kwam de voornaamste heerser, eerst David, en in de volheid des tijds Messias, de
Vorst, Micha 5:1. Deze eer was voor Juda bestemd, hoewel Jozef het geboorterecht kreeg, en die
eer hebbende, behoefde hij Jozef het dubbele deel niet te benijden. 

B. De geslachtslijst van de vorsten van die stam, de voornaamste familie er van (velen zijn
ongetwijfeld weggelaten) tot aan Beëra, die hun hoofd was, toen de koning van Assyrië hen
gevankelijk wegvoerde, vers 4 -6. Misschien wordt hij vermeld als overste van de Rubenieten in die
tijd, omdat hij het zijne niet deed om die ramp te voorkomen. 

C. De uitbreiding van de grenzen van die stam. Zij namen toe, hun vee vermenigvuldigde, en nu
verdrongen zij hun naburen, de Hagarenen, en zetten hun veroveringen voort, wel niet tot aan de
Eufraat, maar toch tot aan de woestijn, die aan deze rivier paalde, vers 9, 10. 

Zo heeft God voor Zijn volk gedaan wat Hij hun beloofd heeft, Hij heeft de vijand allengs voor hun
aangezicht uitgestoten, en hun hun land gegeven, naardat zij er behoefte aan hadden, Exodus 23:30. 



2. Van de stam van Gad. Sommige grote geslachten van die stam worden hier geroemd, vers 12.
Zeven, die de kinderen waren van Abihail, wiens stamboom opwaarts gaat, van de zoon naar de
vader, vers 14, 15, zoals die in vers 4, 5, afwaarts gaat van vader op zoon. 

Deze geslachtsregisters werden voltooid in de dagen van Jotham, koning van Juda, maar werden
enige tijd tevoren begonnen onder de regering van Jerobeam 11, koning van Israël. 

Welke bijzondere redenen er voor waren om toen die registers te maken, blijkt niet, maar het was
even vóór zij gevankelijk weggevoerd werden door de Assyriërs, zoals blijkt uit 2 Koningen 15:29,
32. 

Toen de oordelen Gods op het punt waren om over hen los te barsten wegens hun ellendige
ontaarding en afval, toen hebben zij zich in hun geslachtsregisters er op verhovaardigd, dat zij de
kinderen waren des verbonds, zoals de Joden in de tijd van onze Heiland, die, toen zij rijp waren
voor het verderf, roemden: "Abraham is onze vader". 

Er kon ook een bijzondere leiding in zijn van Gods voorzienigheid, en een gunstige aanduiding, dat
zij, voor het ogenblik wel uitgeworpen waren maar niet voor altijd waren verstoten. Wat wij
voornemens zijn later terug te halen, daar maken wij een inventaris van op. 



1 Kronieken 5:18-26 

Hier worden de hoofden genoemd van de halve stam van Manasse, die gevestigd was aan de
andere kant van de Jordaan, vers 23, 24. 

In het eerst was hun erfdeel in Basan, maar later zijn zij zo toegenomen in rijkdom en macht, dat zij
zich ver naar het noorden hebben uitgebreid, tot aan de berg Hermon toe. 

Slechts twee dingen worden nopens deze stammen aan de andere kant van de Jordaan vermeld,
waarin zij allen betrokken waren. Allen deelden zij: 

1. In een glorierijke overwinning over de "Hagarenen", zoals de Ismaëlieten nu genoemd werden,
om hen er aan te herinneren dat zij "de kinderen waren van de dienstmaagd", die uitgeworpen
werden. Er wordt ons niet gezegd wanneer deze overwinning behaald werd, of het dezelfde is als
die van de Rubenieten, waarvan in vers 10 gezegd is, dat het "in de dagen was van Saul", of dat de
voorspoed van een van deze stammen de andere twee aangemoedigd en opgewekt heeft om zich
met hen te verenigen in een andere expeditie, is niet zeker. 

Het schijnt dat in Sauls tijd de algemene toestand des rijks wel zwak en min was, maar dat
sommigen van de stammen, die afzonderlijk handelden, zich kloek en dapper hebben gedragen en
voorspoed hebben gehad. Hier wordt ons gezegd: 

A. Welk een prachtig leger deze stammen te velde hebben gebracht tegen de Hagarenen meer de
vier en veertig duizend man, allen krachtige, strijdbare mannen, ervaren in de krijg, allen kloeke
mannen, die hun wapenen wisten te hanteren, vers 18. Hoeveel groter en aanzienlijker zou Israël in
de tijd van de richteren geweest kunnen zijn, indien alle stemmen eendrachtig hadden
samengewerkt! 

B. Welke maatregelen zij namen om Gods hulp te verkrijgen: zij "riepen tot God en vertrouwden op
Hem". Nu handelden zij als ware Israëlieten. 

a. Als het zaad van de gelovigen Abraham, "stelden zij hun vertrouwen op God". Hoewel zij een
machtig leger hadden, steunden zij daar toch niet op, maar wel op de kracht en macht Gods. Zij
steunden op de opdracht die zij van God hadden ontvangen, om krijg te voeren met hun naburen ter
uitbreiding van hun landpalen, indien dit nodig was, zelfs met hen, die zeer verre van hen waren,
behalve nog de gevloekte volken. Zie Deuteronomium 20:15. Zij steunden op Gods voorzienigheid
om hun voorspoed te geven. 

b. Als het zaad van de biddende Jakob, zij riepen tot God, inzonderheid in den krijg, toen zij
wellicht in het begin gevaar liepen om overweldigd te worden. Zie hoe hetzelfde gedaan werd, 2
Kronieken 13:14. God verwacht dat wij in benauwdheid tot Hem zullen roepen, Hij legt beslag op
ons voor deze hulde, deze schatting. In onze geestelijke strijd moeten wij opzien tot de hemel om
kracht, en het is het gelovige gebed, dat het overmogende gebed zal zijn. 



C. Er wordt ons gezegd hoe zij geslaagd zijn. God liet zich van hen verbidden, hoewel het de
nood was, die hen tot Hem dreef, zo bereid is Hij om het gebed te horen en te verhoren. Zij werden
geholpen tegen hun vijanden, want God heeft nooit iemand gefaald, die op Hem bebouwde. 

En toen hebben zij het leger des vijands verslagen, hoewel het veel talrijker was dan het hun, zij
hebben velen gedood, vers 22, namen honderd duizend man gevangen, verrijkten zich ruim met de
buit, en vestigden zich in hun land, vers 21, 22. 

En dit alles omdat de strijd van God was, ondernomen in Zijn vreze, en gevoerd in afhankelijkheid
van Hem. Als de strijd van de Heere is, dan is er reden te hopen, dat hij met voorspoed gevoerd zal
worden. Dan, en dan alleen, kunnen wij hopen wèl te slagen in een onderneming als wij God met
ons medenemen. 

2. Zij deelden ten laatste in een roemloze gevangenschap. Indien zij zich dicht aan God en hun plicht
hadden gehouden, zij zouden in het bezit zijn gebleven van hun aloud erfdeel en van wat zij later
door verovering hadden verkregen, maar zij hebben tegen den God hunner vaderen overtreden,
vers 25. 

Zij lagen aan de grens en hadden het meest omgang met de naburige volken, waardoor zij hun
afgodische gewoonten leerden en de besmetting naar de andere stammen overbrachten, daarover
had God een twist met hen. Hij was hun als een echtgenoot, geen wonder dat zijn ijver brandde als
vuur, toen zij "de goden der volken des lands nagehoereerd" hadden. 

Terecht wordt van de overspelige vrouw een scheidbrief gegeven. "God verwekte de geest van de
koningen van Assyrië tegen hen", eerst van de ene, en toen van de andere, deed de raadslagen van
deze eerzuchtige vorsten dienen om Zijn eigen doeleinden tot stand te brengen, gebruikte hen om
eerst deze oproerlingen te kastijden, en toen dat hen niet tot onderwerping bracht, hen geheel uit te
roeien uit het land, vers 26. 

Deze stammen werden het eerst in het land gevestigd, en zij werden het eerst verdreven. Zij wilden
het beste land hebben, niet bedenkende, dat het het meest aan vijandelijke invallen blootstond. Maar
zij, die zich in hun keus meer laten leiden door de zinnen dan door verstand of geloof, kunnen
verwachten dat het hun dienovereenkomstig zal vergaan. 



HOOFDSTUK 6

1 De kinderen van Levi waren Gerson, Kahath en Merari.
2 De kinderen van Kahath nu waren Amram, Jizhar, en Hebron, en Uzziel.
3 En de kinderen van Amram waren Aaron, en Mozes en Mirjam; en de kinderen van Aaron waren
Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar.
4 En Eleazar gewon Pinehas, Pinehas gewon Abisua;
5 En Abisua gewon Bukki, en Bukki gewon Uzzi;
6 En Uzzi gewon Zerahja, en Zerahja gewon Merajoth;
7 En Merajoth gewon Amarja, en Amarja gewon Ahitub;
8 En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Ahimaaz;
9 En Ahimaaz gewon Azarja, en Azarja gewon Johanan;
10 En Johanan gewon Azarja. Hij is het, die het priesterambt bediende in het huis, dat Salomo te
Jeruzalem gebouwd had.
11 En Azarja gewon Amarja, en Amarja gewon Ahitub;
12 En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Sallum;
13 En Sallum gewon Hilkia, en Hilkia gewon Azarja;
14 En Azarja gewon Seraja, en Seraja gewon Jozadak;
15 En Jozadak ging mede, als de HEERE Juda en Jeruzalem gevankelijk wegvoerde door de hand
van Nebukadnezar.
16 Zo zijn dan de kinderen van Levi: Gerson, Kahath en Merari.
17 En dit zijn de namen der zonen van Gerson: Libni en Simei.
18 En de kinderen van Kahath waren Amram, en Jizhar, en Hebron, en Uzziel.
19 De kinderen van Merari waren Maheli en Musi. En dit zijn de huisgezinnen der Levieten, naar
hun vaderen.
20 Van Gerson: zijn zoon was Libni; zijn zoon Jahath; zijn zoon Zimma;
21 Zijn zoon Joah; zijn zoon Iddo; zijn zoon Zerah; zijn zoon Jeathrai.
22 De kinderen van Kahath waren: zijn zoon Amminadab; zijn zoon Korah; zijn zoon Assir;
23 Zijn zoon Elkana; en zijn zoon Ebjasaf; en zijn zoon Assir;
24 Zijn zoon Tahath; zijn zoon Uriel; zijn zoon Uzzia, en zijn zoon Saul.
25 De kinderen van Elkana nu waren Amasia en Ahimoth.
26 Elkana; dezes zoon was Elkana; zijn zoon was Zofai; en zijn zoon was Nahath;
27 Zijn zoon Eliab; zijn zoon Jeroham; zijn zoon Elkana.
28 De zonen van Samuel nu waren dezen: zijn eerstgeborene was Vasni, daarna Abia.
29 De kinderen van Merari waren Maheli; zijn zoon Libni; zijn zoon Simei; zijn zoon Uzza;
30 Zijn zoon Simea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asaja.
31 Dezen nu zijn het, die David gesteld heeft tot het ambt des gezangs in het huis des HEEREN,
nadat de ark tot rust gekomen was.
32 En zij dienden voor den tabernakel van de tent der samenkomst met gezangen, totdat Salomo het
huis des HEEREN te Jeruzalem bouwde; en zij stonden naar hun wijze in hun ambt.
33 Dezen nu zijn ze, die daar stonden met hun zonen; van de zonen der Kahathieten, Heman de
zanger, de zoon van Joel, den zoon van Samuel,
34 Den zoon van Elkana, den zoon van Jeroham, den zoon van Eliel, den zoon van Toah,
35 Den zoon van Zuf, den zoon van Elkana, den zoon van Mahath, den zoon van Amasai,
36 Den zoon van Elkana, den zoon van Joel, den zoon van Azarja, den zoon van Zefanja,
37 Den zoon van Tahath, den zoon van Assir, den zoon van Ebjasaf, den zoon van Korah,



38 Den zoon van Jizhar, den zoon van Kahath, den zoon van Levi, den zoon van Israel.
39 En zijn broeder Asaf stond aan zijn rechter zijde; Asaf was de zoon van Berechja, den zoon van
Simea,
40 Den zoon van Michael, den zoon van Baeseja, den zoon van Malchija,
41 Den zoon van Ethni, den zoon van Zerah, den zoon van Adaja,
42 Den zoon van Ethan, den zoon van Zimma, den zoon van Simei,
43 Den zoon van Jahath, den zoon van Gerson, den zoon van Levi.
44 Hunne broeders nu, de kinderen van Merari, stonden aan de linker zijde, namelijk Ethan, de
zoon van Kisi, den zoon van Abdi, den zoon van Malluch,
45 Den zoon van Hasabja, den zoon van Amazia, den zoon van Hilkia,
46 Den zoon van Amzi, den zoon van Bani, den zoon van Semer,
47 Den zoon van Maheli, den zoon van Musi, den zoon van Merari, den zoon van Levi.
48 Hun broeders nu, de Levieten, waren gegeven tot allerlei dienst des tabernakels van het huis
Gods.
49 Aaron nu en zijn zonen rookten op het altaar des brandoffers, en op het reukaltaar, zijnde besteld
tot al het werk van het heilige der heiligen, en om over Israel verzoening te doen, naar alles wat
Mozes, de knecht Gods, geboden had.
50 Dit nu zijn de kinderen van Aaron: Eleazar, was zijn zoon; Pinehas zijn zoon; Abisua zijn zoon;
51 Bukki zijn zoon; Uzzi zijn zoon; Serahja zijn zoon;
52 Merajoth zijn zoon; Amarja zijn zoon; Ahitub zijn zoon;
53 Zadok zijn zoon; Ahimaaz zijn zoon.
54 En dit waren hun woningen, naar hun kastelen, in hun landpalen, namelijk van de zonen van
Aaron, van het huisgezin der Kahathieten, want dat lot was voor hen.
55 En zij gaven hun Hebron, in het land van Juda, en haar voorsteden rondom dezelve.
56 Maar het veld der stad, en haar dorpen, gaven zij Kaleb, den zoon van Jefunne.
57 En den kinderen van Aaron gaven zij steden van Juda, de vrijstad Hebron, en Libna en haar
voorsteden, en Jattir en Esthemoa, en haar voorsteden,
58 En Hilen en haar voorsteden, en Debir en haar voorsteden,
59 En Asan en haar voorsteden, en Beth-semes en haar voorsteden.
60 Van den stam van Benjamin nu: Geba en haar voorsteden, en Allemeth en haar voorsteden, en
Anathoth en haar voorsteden. Al hun steden, in hun huisgezinnen, waren dertien steden.
61 Maar de kinderen van Kahath, die overgebleven waren, hadden van het huisgezin van den stam,
uit den halven stam van half Manasse, bij het lot, tien steden.
62 En de kinderen van Gerson, naar hun huisgezinnen, hadden van den stam van Issaschar, en van
den stam van Aser, en van den stam van Nafthali, en van den stam van Manasse in Basan, dertien
steden.
63 De kinderen van Merari, naar hun huisgezinnen, hadden van den stam van Ruben, en van den
stam van Gad, en van den stam van Zebulon, bij het lot, twaalf steden.
64 Alzo gaven de kinderen Israels aan de Levieten deze steden en haar voorsteden.
65 En zij gaven ze bij het lot, van den stam der kinderen van Juda, en van den stam der kinderen van
Simeon, en van den stam der kinderen van Benjamin, deze steden, dewelke zij bij namen noemden.
66 Aan de overigen nu, uit de huisgezinnen der kinderen van Kahath, dien gewerden steden hunner
landpale, van den stam van Efraim.
67 Want zij gaven hun van de vrijsteden, Sichem en haar voorsteden op het gebergte van Efraim, en
Gezer en haar voorsteden,
68 En Jokmeam en haar voorsteden, en Beth-horon en haar voorsteden,



69 En Ajalon en haar voorsteden, en Gath-rimmon en haar voorsteden.
70 En uit den halven stam van Manasse: Aner en haar voorsteden, en Bileam en haar voorsteden.
De huisgezinnen der overige kinderen van Kahath hadden deze steden:
71 De kinderen van Gerson hadden van de huisgezinnen van den halven stam van Manasse: Golan in
Basan en haar voorsteden, en Astharoth, en haar voorsteden.
72 En van den stam van Issaschar: Kedes en haar voorsteden, Dobrath en haar voorsteden,
73 En Ramoth en haar voorsteden, en Anem en haar voorsteden.
74 En van den stam van Aser: Masal en haar voorsteden, en Abdon en haar voorsteden,
75 En Hukok en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden.
76 En van den stam van Nafthali: Kedes in Galilea, en haar voorsteden, en Hammon en haar
voorsteden, en Kirjathaim en haar voorsteden.
77 De overige kinderen van Merari hadden van den stam van Zebulon: Rimmono en haar
voorsteden, Thabor en haar voorsteden;
78 En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den stam
van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden,
79 En Kedemoth en haar voorsteden, en Mefaath en haar voorsteden;
80 En van den stam van Gad: Ramoth in Gilead, en haar voorsteden, en Mahanaim en haar
voorsteden,
81 En Hesbon en haar voorsteden, en Jaezer en haar voorsteden.



Hoewel Jozef en Juda de verbeurde eer van het geboorterecht met elkaar deelden, was toch Levi
boven alle stammen verwaardigd en onderscheiden door een eer van veel groter waarde dan die van
de voorrang of die van het dubbele deel, en dat was de eer van het priesterschap. 

Die stam had God zich afgezonderd, het was Mozes’ stam, en misschien was hij om zijnentwil aldus
bevoorrecht In dit hoofdstuk hebben wij een bericht over die stam. 

I. Hun stamboom, de eerste vaderen van de stam, vers 1-3, de lijn van de priesters, van Aäron tot
aan de ballingschap, vers 4-15,, en van enige andere hunner geslachten, vers 16-30. 

II. Hun werk, het werk van de Levieten, vers 31-48, en van de priesters, vers 49-53. 

III. De steden, die hun in het land Kanaän waren toegewezen, vers 54-81. 



Kronieken 6:1-30 

Voor de priesters en Levieten was het van meer belang dan voor al de Israëlieten om hun stamboom
duidelijk te hebben en hun afkomst te kunnen bewijzen, omdat al de eer en de voorrechten van hun
ambt daarvan afhingen. 

En wij lezen van dezulken die, hoewel zij misschien werkelijk kinderen van de priesters waren, toch
omdat zij hun register niet konden vinden "als onreinen van het priesterdom geweerd werden" en het
werd hun verboden van de heilige dingen te eten, Ezra 2:62, 63. 

Het is slechts zeer weinig, dat hier van de geslachtsregisters van deze heilige stam wordt vermeld. 

1. De eerste vaderen ervan worden hier twee maal genoemd, vers 1,16.. Gerson, Kahath en Merári
zijn drie namen, waarmee wij gemeenzaam bekend werden in het boek van Numeri, toen de
geslachten van de Levieten gerangschikt werden, en hun hun werk werd aangewezen. 

Van Aäron, en Mozes, en Mirjam hebben wij veel meer geweten dan hun namen, en wij kunnen ze
hier niet voorbijgaan, zonder te gedenken dat dit die Mozes en Aäron waren, die God geëerd heeft
door hen tot de werktuigen te maken van Israëls verlossing en vestiging, "typen van Hem, die komen
zou", Mozes als een profeet, en Aäron als een priester. 

En de vermelding van Nadab en Abihu (hoewel het, daar zij geen kinderen hadden, niet nodig was
hen in het geslachtsregister op te nemen) moet ons wel herinneren aan de verschrikkingen van de
Goddelijke gerechtigheid, waarvan zij de monumenten waren wegens hun brengen van vreemd vuur
voor het aangezicht des Heeren, opdat wij ten allen tijde voor Hem vrezen. 

2. De lijn van Eleázar, de opvolger van Aäron, wordt hier getrokken tot aan de tijd van de
gevangenschap, vers 4-15. 

Zij begint met Eleázar, die uit het diensthuis van Egypte is gekomen, en eindigt met Józadak, die in
het diensthuis van Babel gevoerd werd. Aldus werden zij, om hun zonden, gelaten zoals zij gevonden
waren, hetgeen ook te kennen kan geven dat het Levietische priesterschap geen ding volmaakt
heeft, dat moet geschieden door "de invoering van een betere hoop", Hebreeen 7:19. 

Allen, die hier genoemd zijn, waren geen hogepriesters, want in de tijd van de richteren is die
waardigheid bij de een of andere gelegenheid in het geslacht van Ithamar overgebracht, tot hetwelk
Eli behoord heeft, maar met Zadok is zij weer in de rechtmatige linie gekomen. Van Azarja wordt
hier gezegd, vers 10 :"hij is het die het priesterambt bediende in het huis, dat Salomo te Jeruzalem
gebouwd had". 

Men veronderstelt dat het deze Azarja was, die zich kloekmoedig gesteld heeft tegen de aanmatiging
van koning Uzzia, toen hij inbreuk maakte op het priesterambt, 2 Kronieken 26:17 hoewel hij er zijn
leven mee in de waagschaal heeft gezet. 

Dit was handelen als een priester, als een, die waarlijk ijverde voor zijn God. Van hem, die aldus
kloekmoedig het priesterambt hooghield en verdedigde tegen zo’n vermetele beledigende



aanranding, kan wèl gezegd worden, dat hij het ‘bediende’ of ‘volvoerde’, en deze eer wordt
dieswege op hem gelegd, terwijl aan Uria, een van zijn opvolgers, wegens zijn lage inschikkelijkheid
jegens Achaz in het bouwen van zijn afgodisch altaar, de schande wordt aangedaan om uit dit
geslachtsregister weggelaten te worden, zoals misschien ook anderen ervan uitgelaten werden. 

Maar sommigen denken dat de aantekening bij deze Azarja bij zijn grootvader, die dezelfde naam
droeg, gemaakt had moeten worden, vers 9. Hij was de zoon van Ahimaäz, en deze zou het
geweest zijn, die het eerst de dienst in Salomo’s tempel verricht heeft. 

3. Er wordt hier ook nog van enige andere geslachten van de Levieten bericht gegeven. 

Een van de geslachten van Gersom (dat van Libni) wordt tot op Samuël gebracht, die de eer had
van, behalve een Leviet, ook nog een profeet te zijn. Ook van een van de huisgezinnen van Merári
(dat van Mahli) worden enige afstammelingen opgegeven, vers 29, 30. 



1 Kronieken 6:31-53 

Toen de Levieten voor het eerst geordend waren in de woestijn, bestond veel van het werk, dat hun
was aangewezen, in het dragen en verzorgen van de tabernakel en zijn gereedschappen, zolang zij
op hun tocht waren door de woestijn. 

In Davids tijd was hun aantal toegenomen, en hoewel de meesten van hen verspreid waren door het
gehele land, om het volk de goede kennis des Heeren te leren was er toch voor hen, die dienst
deden in het huis van God, niet voortdurend werk voor allen. 

Daarom heeft David door bijzondere opdracht en leiding van God een nieuwe ordening gemaakt
voor de Levieten, zoals wij in het laatste gedeelte van dit boek zien zullen. Hier wordt ons gezegd
wat het werk was, dat hij hun aanwees. 

I. Werk van zingen, vers 31. David werd hoog opgericht om de lieflijke psalmist van Israël te zijn, 2
Samuel 23:1, niet alleen om psalmen te schrijven, maar om er het zingen in het huis Gods van te
verordineren, (niet zozeer omdat hij muzikaal was als wel omdat hij Godvruchtig was), en dit deed
hij nadat de ark tot rust gekomen was. 

Zolang deze in gevangenschap was of in een afgelegen plaats verbleef, ongevestigd was, waren de
harpen aan de wilgen gehangen, men vond het toen geen tijd om te zingen (als de bruidegom
weggenomen is, dan zullen zij vasten), maar met het opbrengen van de ark werden de harpen weer
ter hand genomen, de zang herleefde en bleef beoefend worden, want wij moeten ons evenzeer
verblijden in de voortduring van onze geestelijke voorrechten als in de herstelling er van. 

Toen de dienst van de ark ophield, wijl zij tot niet was gekomen, werd hun ander werk te doen
gegeven, (want Levieten moeten nooit lui of ledig zijn), en werden zij gebruikt in "het ambt des
gezangs". 

Zo zullen de kinderen Gods, als zij komen tot de rust, die voor hen overblijft hierboven, afscheid
nemen van al hun lasten, en gebruikt worden in altijddurend zingen. 

Deze zangers verrichtten die dienst in de tabernakel totdat de tempel gebouwd was, en toen
stonden zij daar naar hun wijze in hun ambt, vers 32. 

Toen zij in dat statige, prachtige huis kwamen, bleven zij even getrouw aan hun ambt en aan hun
order, als zij in de tabernakel geweest waren. Het zou te betreuren zijn, als de bevordering van de
Levieten hen nalatig zou maken in hun werk. 

Wij hebben hier een bericht van de drie grote meesters, die in de dienst "des heiligen gezangs"
gebruikt werden, met hun onderscheidene gezinnen, want zij "stonden daar met hun zonen", dat is:
die met hen, die van hen afstamden of aan hen verwant waren, vers 33. 

Heman, Asaf en Ethan waren de drie, die tot deze dienst werden aangesteld, een uit ieder van de
drie huizen van de Levieten, opdat er gelijkheid zou zijn in de verdeling van dit werk van de ere, en
ieder zijn plaats zou kennen, zo bewonderenswaardig een orde was er in deze koordienst. 



1. Van het huis van Kahath was Heman met zijn gezin, vers 1 en 33, een man, bezwaard van geest,
indien hij dezelfde Heman is, die de 88sten psalm geschreven heeft, en toch een zanger. 

Hij was de kleinzoon van Samuël, de profeet, de zoon van Joël, van wie gezegd is dat hij "niet
wandelde in de wegen van Samuël" 1 Samuel 8, 2, 3 , maar het schijnt dat, hoewel de zoon het niet
deed, de kleinzoon het wèl deed. 

Zo gebeurt het soms dat de zegen, beloofd aan het zaad van de oprechten, een geslacht voorbijgaat,
om op het volgende te komen. En hoewel deze Heman de kleinzoon was van allen machtigen vorst,
heeft hij het toch niet bereden zijn waardigheid geacht, om een voorzanger te zijn in het huis Gods. 

David zelf had er een dorpelwachter in willen wezen. Wij kunnen deze bevordering van de kleinzoon
in de kerk veeleer beschouwen als een beloning voor de nederiger, bescheiden, afstand van zijn
gezag in de staat, door de grootvader gedaan. God heeft vele van zulke middelen om het verlies, dat
Zijn kinderen lijden, te vergoeden. 

Misschien heeft David, toen hij Heman tot opperzangmeester aanstelde, hierin wel enigen eerbied
voor zijn ouden vriend Samuël willen betonen. 

2. Uit het huis van Gersom was Asaf, zijn ‘broeder’ genoemd, omdat hij in hetzelfde ambt en van
dezelfde stam was, zij het dan ook van een ander huis of geslacht. Hij werd aan Hemans
rechterhand in het koor geplaatst, vers 39. 

Verscheidene psalmen dragen zijn naam hetzij dat zij door hem geschreven zijn of door hem als
opperzangmeester getoonzet werden. Het is duidelijk dat hij de schrijver was van sommige psalmen,
want wij lezen van hen, die de Heere loofden met de woorden van David en van Asaf, want hij was
een ziener zowel als een zanger, 2 Kronieken 29:30. Zijn stamboom gaat hier door geheel
onbekende namen tot aan Levi, vers 39-43. 

3. Van het huis van Merari was Ethan, vers 44, die geplaatst werd aan Hemans linkerhand. Ook zijn
stamboom klimt op tot aan Levi, vers 47. 

Indien deze de Heman en de Ethan waren die de 88sten en 89sten psalm geschreven hebben, dan
zien wij hier geen reden waarom zij ‘Ezrahieten’ genoemd werden, (zie de opschriften van deze
psalmen), zoals er wel een reden is waarom zij zo genoemd worden, zoals die in Hoofdstuk 2:6
vermeld zijn, die de zonen waren van Zerah. 

II. Er was werk om te dienen, zeer veel dienst "des tabernakels van het huis Gods", vers 48, water
en brandstoffen aan te dragen, te wassen en te vegen en de as weg te brengen te slachten en de
offers te koken, voor al zulke diensten werden Levieten van de andere geslachten aangesteld, of
misschien wel de zodanigen, die hetzij omdat zij geen goede stem of geen muzikaal oor hadden,
ongeschikt waren om zangers te zijn. 

Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve. Zij die niet konden zingen,
moesten daarom niet als geheel onnut ter zijde worden gesteld hoewel zij ongeschikt waren voor
deze dienst was er ander werk, waarin zij nuttig konden zijn. 



III. Er was werk bij de offeranden, en dat moest alleen door de priesters verricht worden vers 49.
Zij alleen moesten het bloed sprengen en het reukwerk branden, en wat betreft het werk van het
heilige van de heiligen, dat moest alleen door de hogepriester verricht worden. 

Ieder had zijn werk, en zij hadden elkaar er bij nodig, en zij hielpen er elkaar in. Betreffende het
werk van de priesters wordt ons hier gezegd: 

1. Wat het doel was, dat zij er bij in het oog moeten hebben, zij moesten verzoening doen over
Israël, middelaars zijn tussen het volk en God, niet zichzelf verhogen en verrijken, maar het volk
dienen. Zij waren gesteld voor de mensen. 

2. Welke regel zij in het oog hadden te houden, zij gingen voor in Gods huis, maar moeten doen wat
hun gezegd was te doen, naar alles wat God had geboden. Aan die wet zijn ook de hoogsten
onderworpen. 



1 Kronieken 6:54-81 

Wij hebben hier een bericht van de steden van de Levieten, die hier hun ‘kastelen’ worden
genoemd, vers 54, niet alleen omdat zij ommuurd en versterkt waren, en wèl bewaard door het
omliggende land (want ieder volk heeft er belang bij om zijn leraren te beschermen), maar omdat zij
en hun bezittingen in bijzonderen zin de zorg waren van de voorzienigheid Gods. Gelijk God hun
deel was, zo was Hij ook hun bescherming, en een hut zal een kasteel wezen voor hen, die onder de
schaduw des Almachtigen zijn gezeten. 

Dit bericht is ongeveer gelijk aan dat, hetwelk wij hadden in Jozua 21. Wij behoeven niet critisch te
zijn in de vergelijking van deze Schriftuurplaatsen, (welk goed zou het ons doen?) ook zal het aan de
geloofwaardigheid van de Schrift niets afdoen, dat de namen van sommigen van de plaatsen hier niet
precies gelijk zijn aan die daar. 

Wij weten dat het iets geheel gewoons is, dat steden verscheiden namen hebben, 

-Sarum en Salisbuty, 

-Salop en Shrewsbury, 

-zijn meer verschillend dan Hilen, vers 58, 

-en Holon, Jozua 21:15, 

-Asan, vers 59, 

-en Ain Jozua 21:16, 

-Allemeth, vers 60, 

-en Almon, Jozua 21:18.  

En in verloop van tijd veranderen de namen. 

Slechts moeten wij opmerken dat God in de toewijzing van steden aan de Levieten zorg droeg: 

1. Voor de vervulling van de stervende Jakob voorzegging betreffende deze stam, dat hij "verstrooid
zal zijn onder Israël", Genesis 49:7. 

2. Voor de verspreiding van de kennis van Hem en van Zijn wet naar alle delen van het land Israëls.
In iedere stam waren Levietensteden, en zo werd iedere kamer voorzien van een kaars, zodat
niemand onwetend behoefde te wezen omtrent zijn plicht, of het was zijn eigen schuld, of de schuld
van de Levieten. 



3. Voor het behoorlijk onderhoud van hen, die in het heilige dienden. Behalve hun tienden en
offeranden, hadden zij nog pastorielanden, en hun eigen steden om in te wonen. Sommigen van de
aanzienlijkste steden Israëls vielen de Levieten ten deel. 

Iedere stam genoot het voorrecht en voordeel van de Levieten, en daarom moest iedere stam
bijdragen tot hun onderhoud. Laat hem, die onderwezen wordt in het woord, medelen van alle
goederen degenen, die hem onderwijst, en hij doe het blijmoedig. 



HOOFDSTUK 7

1 De kinderen van Issaschar waren Thola en Pua, Jasib en Simron; vier.
2 De kinderen van Thola nu waren Uzzi, en Refaja, en Jeriel, en Jachmai, en Jibsam, en Samuel;
hoofden van de huizen hunner vaderen, van Thola, kloeke helden in hun geslachten; hun getal was in
de dagen van David twee en twintig duizend en zeshonderd.
3 En de kinderen van Uzzi waren Jizrahja; en de kinderen van Jizrahja waren Michael, en Obadja,
en Joel, en Jisia; deze vijf waren al te zamen hoofden.
4 En met hen naar hun geslachten, naar hun vaderlijke huizen, waren de hopen des krijgsheirs zes en
dertig duizend; want zij hadden vele vrouwen en kinderen.
5 En hun broeders, in alle huisgezinnen van Issaschar, kloeke helden, waren zeven en tachtig
duizend, al dezelve in geslachtsregisters gesteld zijnde.
6 De kinderen van Benjamin waren Bela, en Becher, en Jediael; drie.
7 En de kinderen van Bela waren Ezbon, en Uzzi, en Uzziel, en Jerimoth, en Iri; vijf hoofden in de
huizen der vaderen, kloeke helden; die, in geslachtsregisters gesteld zijnde, waren twee en twintig
duizend en vier en dertig.
8 De kinderen van Becher nu waren Zemira, en Joas, en Eliezer, en Eljoenai, en Omri, en Jeremoth,
en Abija, en Anathoth, en Alemeth; deze allen waren kinderen van Becher.
9 Dezen nu in geslachtsregisters gesteld zijnde, naar hun geslachten, hoofden der huizen hunner
vaderen, kloeke helden, waren twintig duizend en tweehonderd.
10 De kinderen van Jediael nu waren Bilhan; en de kinderen van Bilhan waren Jeus en Benjamin, en
Ehud, en Chenaana, en Zethan, en Tharsis, en Ahi-sahar.
11 Alle dezen waren kinderen van Jediael, tot hoofden der vaderen, kloeke helden, zeventien
duizend en tweehonderd, uitgaande in het heir ten strijde.
12 Daartoe Suppim en Huppim waren kinderen van Ir, en Husim, kinderen van Aher.
13 De kinderen van Nafthali waren Jahziel, en Guni, en Jezer, en Sallum, kinderen van Bilha.
14 De kinderen van Manasse waren Asriel, welken de vrouw van Gilead baarde; doch zijn bijwijf,
de Syrische, baarde Machir, den vader van Gilead.
15 Machir nu nam tot een vrouw de zuster van Huppim en Suppim, en haar naam was Maacha; en
de naam des tweeden was Zelafead. Zelafead nu had dochters.
16 En Maacha, de huisvrouw van Machir, baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Peres, en de
naams zijns broeders was Seres, en zijn zonen waren Ulam en Rekem.
17 De kinderen van Ulam nu waren Bedan; deze zijn de kinderen van Gilead, den zoon van Machir,
den zoon van Manasse.
18 Belangende nu zijn zuster Molecheth, zij baarde Ishod, en Abiezer, en Mahela.
19 De kinderen van Semida nu waren Ahjan, en Sechem, en Likhi, en Aniam.
20 En de kinderen van Efraim waren Suthelah; en zijn zoon was Bered; en zijn zoon Tahath; en zijn
zoon Elada; en zijn zoon Tahath;
21 En zijn zoon was Zabad; en zijn zoon Suthelah, en Ezer, en Elad. En de mannen van Gath, die in
het land geboren waren, doodden hen, omdat zij afgekomen waren om hun vee te nemen.
22 Daarom droeg Efraim, hun vader, vele dagen leed; en zijn broeders kwamen om hem te troosten.
23 Daarna ging hij in tot zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde een zoon; en hij noemde
zijn naam Beria, omdat zij in ellende was in zijn huis.
24 Zijn dochter nu was Seera, die bouwde het lage en het hoge Beth-horon, en Uzzen-seera.
25 En Refah was zijn zoon, en Resef; en zijn zoon was Telah; en zijn zoon Tahan;
26 Zijn zoon was Ladan; zijn zoon Ammihud; zijn zoon Elisama;



27 Zijn zoon was Non; zijn zoon Jozua.
28 En hun bezitting en hun woning was Beth-el, en haar onderhorige plaatsen; en tegen het oosten
Naaran, en tegen het westen Gezer en haar onderhorige plaatsen; en Sichem en haar onderhorige
plaatsen, tot Gaza toe, en haar onderhorige plaatsen.
29 En aan de zijden der kinderen van Manasse was Beth-sean en haar onderhorige plaatsen,
Thaanach en haar onderhorige plaatsen, Megiddo en haar onderhorige plaatsen, Dor en haar
onderhorige plaatsen. In deze hebben de kinderen van Jozef, den zoon van Israel, gewoond.
30 De kinderen van Aser waren Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Beria, en Sera, hunlieder zuster.
31 De kinderen van Beria nu waren Heber en Malchiel; hij is de vader van Birzavith.
32 En Heber gewon Jaflet, en Somer, en Hotham, en Sua, hunlieder zuster.
33 De kinderen van Jaflet nu waren Pasach, en Bimhal, en Asvath; dit waren de kinderen van Jaflet.
34 En de zonen van Semer waren Ahi en Rohega, Jehubba en Aram.
35 En de kinderen van zijn broeder Helem waren Zofah, en Jimna, en Seles, en Amal.
36 De kinderen van Zofah waren Suah, en Harnefer, en Sual, en Beri, en Jimra,
37 Bezer, en Hod, en Samma, en Silsa, en Jithran, en Beera.
38 De kinderen van Jether nu waren Jefunne, en Pispa, en Ara.
39 En de kinderen van Ulla waren Arah, en Hanniel, en Rizja.
40 Deze allen waren kinderen van Aser, hoofden der vaderlijke huizen, uitgelezene kloeke helden,
hoofden der vorsten; en zij werden in geslachtsregisters geteld ten heire in den krijg; hun getal was
zes en twintig duizend mannen.



In dit hoofdstuk hebben wij enig bericht nopens de geslachtsregisters van: 

I. Issaschar, vers 1-5.. 

II. Van Benjamin, vers 6-12. 

III. Van Nafthali vers 13. 

IV. Van Manasse, vers 14-19. 

V. Van Efraïm, vers 20-29. 

Vl. Van Aser, vers 30-40. 

Hier is geen bericht van Zebulon noch van Daniel Waarom deze alleen uitgelaten werden, daar
kunnen wij geen reden voor aanwijzen. Maar het is de schande van de stam van Dan, dat de
afgoderij begon in die kolonie van Danieten, die in Laïs werd gevestigd, welke plaats zij Dan
noemden, en daar was een van de gouden kalveren door Jerobeam opgericht. Dan is ook uitgelaten
in Openbaring 7. 



Kronieken 7:1-19 

Hier is ons een kort overzicht gegeven van: 

1. De stam van Issaschar, die Jakob had vergeleken bij "een sterkgebeenden ezel, nederliggende
tussen de pakken", Genesis 49:14, een naarstige stam, die de zaken zijns lands zeer behartigde en
"zich verheugde over zijn hutten" Deuteronomium 33:18. En hier zien wij: 

a. Dat zij een talrijke stam waren, want zij hadden veel vrouwen. Hun land was zo vruchtbaar, dat
zij voor geen overbevolking vreesden, en het volk was zo vernuftig en verstandig, dat zij voor alle
handen werk konden vinden. Laat geen volk klagen over zijn sterk aantal, mits zij niemand toelaten
lui of ledig te zijn. 

b. Dat zij een moedige, dappere stam waren, "kloeke helden", vers 2, 5,, "hoofden", vers 3. 

Zij die gewoon waren aan arbeid, waren boven alle anderen geschikt om hun land te dienen, als dit
nodig was. Het getal van hun onderscheiden huisgezinnen, zoals het opgenomen werd in de dagen
van David, wordt hier opgegeven, allen tezamen gerekend bedroeg het ruim honderd vijf en veertig
duizend mannen, geschikt voor de krijg. 

Sommigen denken dat deze opgaven afkomstig zijn van de volkstelling, door Joab op last van David
verricht, 2 Samuel 24. 

Ik geloof veeleer dat zij afkomstig zijn van een andere telling die zij misschien onder elkaar hebben
gehouden, omdat in 1 Kronieken 27:24 gezegd wordt dat dit getal niet opgebracht is in de rekening
van de kronieken des konings Davids, omdat die telling Gode zeer mishaagd had. 

2. Van de stam van Benjamin. Er wordt hier enig bericht van die stam gegeven, maar in het volgende
hoofdstuk is het bericht veel uitvoeriger. De strijdmacht van die stam was nauwelijks zestig duizend
man sterk, maar zij worden "kloeke helden" genoemd, vers 7, 9, 11. 

"Benjamin zal als een wolf verscheuren", Genesis 49:27. Het was de eer van deze stam dat Saul, de
eerste koning, uit hem is voortgekomen, nog meer strekt het hem tot eer dat hij de rechtmatige
koningen uit het huis van David bleef aanhangen toen de andere stammen afgevallen zijn. 

Hier wordt melding gemaakt van Husim, de kinderen van Aher, vers 12.. 

Dans zonen worden gezegd Husim te zijn, Genesis 46:23, en daarom lezen sommigen Aher als
gemeen zelfstandig naamwoord. "Husim, de zonen van een anderen" dat is: een anderen van Jakobs
zonen, of de zonen van een vreemde die Israëlieten niet moesten wezen, maar de Danieten waren de
zodanigen, toen zij Micha’s gesneden en gegoten beeld onder hen stelden. 

3. Van de stam van Nafthali, vers 13. Alleen de eerste vaderen van die stam worden genoemd,
geheel dezelfden, die wij vinden in Genesis 46:24, behalve dat Sillem daar, hier Sallum is. 



Geen van hun nakomelingen worden genoemd, misschien wel omdat hun geslachtsregisters verloren
zijn geraakt. 

4. Van de stam van Manasse, van dat gedeelte ervan, dat gevestigd was aan deze zijde van de
Jordaan, want van het andere gedeelte hadden wij reeds enig bericht in Hoofdstuk 5:23 en verv.
Van deze stam valt op te merken: 

a. Dat een hunner een Syrische huwde, vers 14. Dit was in de tijd van hun slavernij in Egypte, zo
vroeg reeds begonnen zij zich met andere volken te vermengen. 

b. Dat, hoewel de vader een Syrische huwde, Machir, de zoon uit dat huwelijk geboren, wellicht het
ongerief ervan ziende in zijns vaders huis, een dochter van Benjamin tot vrouw nam, vers 15. 

Het is goed voor de kinderen om zich door de fouten en misstappen van hun vaders te laten
waarschuwen zodat zij zich niet aan dezelfde steen stoten. 

c. Hier wordt melding gemaakt van Bedan, die wellicht dezelfde is als die Bedan, die als een van de
verlossers van Israël vermeld is, 1 Samuel 12:11, Jair, die van Manasse was, was misschien de man,
Richteren 10:3. 



1 Kronieken 7:20-40 

Wij hebben hier een bericht: 

I. Van de stam van Efraïm. Grote dingen lazen wij van die stam toen hij tot rijpheid was gekomen.
Hier hebben wij een bericht van de rampen van zijn kindsheid, toen hij nog in Egypte was, naar het
schijnt, want Efraïm zelf was nog in leven toen deze dingen geschiedden, hetgeen men zich echter
moeilijk kan voorstellen indien het, zoals hier opgegeven is, zeven geslachten na hem is voorgevallen.
Daarom ben ik geneigd te denken dat het of een andere Efraïm was, of zij, die hier verslagen
werden, de eigen zonen waren van die Efraïm, die de zoon van Jozef was. In deze passage, die hier
alleen voorkomt, hebben wij: 

1. De grote scheur, die gemaakt werd in het geslacht van Efraïm. De mannen van Gath, Filistijnen,
reuzen, doodden velen van hen, omdat zij afgekomen waren om hun vee te nemen, vers 21. Het
is onzeker wie hier de aanvallers waren. 

a. Sommigen houden de mannen van Gath voor de aanvallers, mannen "geboren in het land van
Egypte", maar nu te Gath woonachtig, dat zij een inval deden in het land Gosen, om het vee van de
Efraïmieten weg te drijven, en de eigenaars doodden, omdat zij zich tegen de roof verzetten. Het
leven van menigeen werd aan gevaar blootgesteld door zijn rijkdom, zover is het er vandaan dat des
rijken goed een stad van zijn sterkte is. 

b. Anderen denken dat de Efraïmieten een aanval deden op de mannen van Gath om hen te
beroven, in de veronderstelling dat de tijd gekomen was, wanneer zij in het bezit van Kanaän gesteld
zouden worden, maar zij hebben hun roekeloosheid en overijling zwaar geboet. 

Zij, die Gods tijd niet kunnen afwachten, kunnen Gods zegen niet verwachten. Ik denk veeleer dat
de mannen van Gath op de Efraïmieten afkwamen, omdat de Israëlieten in Egypte herders waren,
geen krijgslieden, overvloed van vee hadden, en dus niet licht hun leven zouden wagen om het vee
hunner naburen te roven, en de woorden kunnen ook aldus gelezen worden: "De mannen van Gath
doodden hen, als zij afgekomen waren om hun vee te nemen". 

Dr. Lightfoot denkt dat Zabad, de zoon van Efraïm, en Suthelah, en Ezer, en Elad, zijn kleinzonen,
de mannen waren, die gedood werden. Jakob had voorzegd dat het zaad van Efraïm "een volle
menigte van volkeren" zal worden, Genesis 48:19, en toch wordt die plant aldus in de kiem
gesmoord. 

De leidingen van Gods voorzienigheid schijnen soms in tegenspraak met Zijn beloften, maar als zij
dit doen dan verheerlijken zij in werkelijkheid de belofte en maken de vervulling er van zoveel
treffender. De Efraïmieten waren de nakomelingen van Jozef en toch kon zijn macht hen niet
beschermen, hoewel hij, naar sommigen denken, nog in leven was. Het zwaard verteert zowel deze
als genen. 

2. De grote smart, die de vader van het gezin hierop aangreep. "Daarom droeg Efraïm, hun vader,
vele dagen leed". Niets doet de ouden van dagen met meer leed ten grave dalen dan dit, dat zij
degenen, die uit hen zijn voortgekomen, naar het graf moeten brengen, inzonderheid als deze een



geweldigen dood zijn gestorven. Het is dikwijls de smart van hen, die oud worden, dat zij diegenen
voor hen zien heengaan, van wie zij zeiden: "Dezen zullen ons troosten". 

Het was een broederlijke, vriendelijke dienst, die zijn broederen deden, toen zij "kwamen om hem te
troosten" in zijn zware beproeving, hem hun deelneming te kennen te geven en hem te wijzen op
hetgeen hem steunen en tot kalmte brengen kon onder zijn leed. 

Waarschijnlijk herinnerden zij hem aan de belofte van toeneming, waarmee Jakob hem gezegend
had, toen hij zijn rechterhand op zijn hoofd legde. Hoewel zijn huis alzo niet was bij God als hij
gehoopt had, naar een huis van rouw een verstrooid gezin, was toch de belofte gewis, 2 Samuel
23:5. 

3. De herstelling dier scheur enigermate door de toevoeging aan zijn gezin van nog een zoon, in zijn
ouderdom, vers 23, zoals Seth, "een ander zaad voor Habel die Kaïn doodgeslagen heeft", Genesis
4:25. 

Als God aldus Zijn treurenden vertroost, "verblijdt naar de dagen, waarin Hij gedrukt heeft", en de
zegeningen stelt tegenover de kruisen, dan moeten wij hierin de vriendelijkheid en barmhartigheid
opmerken van de voorzienigheid Gods, het is dan alsof "het Hem berouwde over Zijn knechten",
Psalm 90:13, 15. 

Maar de vreugde, dat een mens in zijn gezin was geboren, kon hem zijn smart niet doen vergeten,
want hij geeft een treurigen naam aan die zoon, Beria, in ellende, want hij was geboren toen het
kwaad was in zijn huis. 

Het is goed om de beproeving en ellende, de gal en alsem in herinnering te houden, opdat onze ziel
"zich in ons nederbukke", Klaagliederen 3:19, 20. 

Welke naam is meer geschikt voor "de mens, die van een vrouw is geboren, dan Beria", omdat hij in
een ellendige wereld geboren is? Als nog een verdere eer voor het huis van Efraïm wordt er
bijgevoegd: 

a. Dat een dochter van die stam, Seëra genaamd, ten tijde van Israëls vestiging in Kanaän enige
steden heeft gebouwd, hetzij op haar kosten of door haar zorg, een er van droeg de naam van
Uzzen-Seera, vers 24. Een deugdelijke vrouw kan een even grote eer en zegen zijn voor een
geslacht als een krachtig en machtig man. 

b. Dat een zoon van die stam gebruikt werd voor de verovering van Kanaän, Jozua, de zoon van
Nun, vers 27. Ook hierin werd de scheur, gemaakt in Efraïms geslacht, geheeld, en misschien heeft
de wrok over dit kwaad, voorheen door de Kanaänieten aan de Efraïmieten gedaan, hem zoveel te
krachtiger gemaakt in deze krijg. 

II. Van de stam van Aser. Sommige mannen van aanzien uit die stam worden hier genoemd. Hun
krijgsmacht was niet talrijk in vergelijking met sommigen van. de andere stammen, met alles en alles
slechts zes en twintig duizend man, maar hun vorsten waren "uitgelezen, kloeke helden", vers 40, en



misschien was het verstandig van hen, dat zij geen al te grote krijgsmacht op de been hielden doch
liever weinige, maar goed geoefende troepen hadden, die zeer geschikt waren voor de dienst. 



HOOFDSTUK 8

1 Benjamin nu gewon Bela, zijn eerstgeborene, Asbel, den tweede, en Ahrah, den derde,
2 Naho, den vierde, en Rafa, den vijfde,
3 Bela nu had deze kinderen: Addar, en Gera, en Abihud,
4 En Abisua, en Naaman, en Ahoah,
5 En Gera, en Sefufan, en Huram.
6 Dezen nu zijn de kinderen van Ehud; dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Geba,
en hij voerde hen over naar Manahath;
7 En Naaman, en Ahia, en Gera; dezen voerde hij weg; en hij gewon Uzza en Ahihud.
8 En Saharaim gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit
Husim en Baara, zijn vrouwen;
9 En uit Hodes, zijn huisvrouw, gewon hij Jobab, en Zibja, en Mesa, en Malcham,
10 En Jeuz, en Sochja, en Mirma; dezen zijn zijne zonen, hoofden der vaderen.
11 En uit Husim gewon hij Abitub en Elpaal.
12 De kinderen van Elpaal nu waren Eber, en Misam, en Semed; deze heeft Ono gebouwd, en Lod
en haar onderhorige plaatsen;
13 En Beria, en Sema; dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Ajalon; dezen hebben
de inwoners van Gath verdreven.
14 En Ahjo, Sasak en Jeremoth,
15 En Zebadja, en Arad, en Eder,
16 En Michael, en Jispa, en Joha waren kinderen van Beria.
17 En Zebadja, en Mesullam, en Hizki, en Heber,
18 En Jismerai, en Jizlia en Jobab, de kinderen van Elpaal.
19 En Jakim, en Zichri, en Zabdi,
20 En Eljoenai, en Zillethai, en Eliel,
21 En Adaja, en Beraja, en Simrath waren kinderen van Simei.
22 En Jispan, en Eber, en Eliel,
23 En Abdon, en Zichri, en Hanan,
24 En Hananja, en Elam, en Antothija,
25 En Jifdeja, en Pnuel waren zonen van Sasak.
26 En Samserai, en Seharja, en Athalja,
27 En Jaaresja, en Elia, en Zichri waren zonen van Jeroham.
28 Dezen waren de hoofden der vaderen, hoofden naar hun geslachten; dezen woonden te
Jeruzalem.
29 En te Gibeon woonde de vader van Gibeon; en de naam zijner huisvrouw was Maacha.
30 En zijn eerstgeboren zoon was Abdon, daarna Zur, en Kis, en Baal, en Nadab,
31 En Gedor, en Ahio, en Zecher.
32 En Mikloth gewon Simea; en dezen woonden ook tegenover hun broederen te Jeruzalem, met
hun broederen.
33 Ner nu gewon Kis, en Kis gewon Saul, en Saul gewon Jonathan, en Malchi-sua, Abinadab, en
Esbaal.
34 En Jonathans zoon was Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.
35 De kinderen van Micha nu waren Pithon, en Melech, en Thaarea, en Achaz.
36 En Achaz gewon Jehoadda, en Jehoadda gewon Alemeth, en Azmaveth, en Zimri; Zimri nu
gewon Moza;



37 En Moza gewon Bina; zijn zoon was Rafa; zijn zoon was Elasa; zijn zoon was Azel.
38 Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen; Azrikam, Bochru, en Ismael, en Searja, en Obadja,
en Hanan. Al dezen waren zonen van Azel.
39 En de zonen van Esek, zijn broeder, waren Ulam, zijn eerstgeborene, Jeus, de tweede, en
Elifelet, de derde.
40 En de zonen van Ulam waren mannen, kloeke helden, den boog spannende, en zij hadden vele
zonen, en zoons zonen, honderd en vijftig. Al dezen waren van de kinderen van Benjamin.



In het vorige hoofdstuk was ons enig bericht gegeven van Benjamin, hier vinden wij een uitvoeriger
opgave van de grote mannen van die stam. 

Omdat uit die stam Saul, de eerste koning van Israël, is voortgekomen, naar wiens geschiedenis
Ezra zich voortspoedt, Hoofdstuk 7:6-12. 

Omdat die stam trouw is gebleven aan Juda, een groot deel van Jeruzalem bewoonde, een van de
twee stammen was, die In gevangenschap gingen en teruggekeerd zijn, en ook op die geschiedenis
heeft hij het oog, Hoofdstuk 9 

I. Hier worden sommige hoofden genoemd van die stam, vers 1-32. 

Il. Wordt een meer bijzonder bericht gegeven nopens het geslacht van Saul, vers 33-40. 



Kronieken 8:1-32 

In al deze verzen komt weinig of geen geschiedenis voor, wij hebben er dus niet veel over op te
merken. 

1. Wat betreft de moeilijkheden, die in dit en de vorige geslachtsregisters voorkomen: het is niet
nodig ons er over te kwellen. Ik vermoed dat Ezra ze heeft overgenomen uit "het boek van de
koningen van Israël en Juda", Hoofdstuk 9:1, naardat zij door de onderscheidene stammen
ingeleverd werden, iedere stam de methode daarbij volgende, die hem goeddocht. 

Vandaar dat sommigen opklimmen, anderen afdalen, bij sommigen zijn ‘getallen’, bij anderen
‘plaatsen’ gevoegd. Bij sommigen zijn historische aantekeningen ingelast, bij anderen niet, sommigen
zijn korter, anderen langer, sommigen komen overeen met andere registers, anderen verschillen
ervan, sommigen waren waarschijnlijk gescheurd, uitgewist en gevlekt, anderen waren meer
leesbaar. 

Die van Dan en Ruben zijn geheel verloren geraakt. Deze heilige man schreef, van de Heiligen Geest
gedreven zijnde maar er bestond geen noodzakelijkheid om het gebrekkige aan te vullen, neen, zelfs
niet om door ingeving de vergissingen te herstellen van deze geslachtsregisters. 

Het was voldoende dat hij ze afschreef zoals zij hem in handen kwamen, of zoveel er van als voor
het tegenwoordige doel vereist werd, hetwelk was: de terugkerende ballingen te leiden bij hun
vestiging, zoveel zij konden bij hun eigen geslacht en in hun vroegere woonplaatsen. 

Wij kunnen onderstellen dat veel in deze geslachtsregisters dat ons ingewikkeld en verward schijnt,
duidelijk genoeg was voor hen, (die het ontbrekende wel wisten aan te vullen), en volkomen
beantwoordde aan het doel, waarmee zij in het licht werden gegeven. 

2. Er waren nu vele grote en machtige volken op aarde, en tot die volken behoorden vele
doorluchtige mannen, wier namen in eeuwigdurende vergetelheid zijn begraven, terwijl de namen van
menigten van het Israël Gods hier zorgvuldig ter eeuwige gedachtenis bewaard zijn. Zij zijn "Jasher,
Jeshurun", oprechten, rechtvaardigen, en "de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn". 

Wij hebben reden om te vrezen dat velen van deze de eeuwige eer niet deelachtig werden (want
zelfs de goddeloze koningen van Juda komen voor in deze geslachtsregisters), maar de vereeuwiging
van hun namen hier was een type van het schrijven van de namen van geheel Gods geestelijk Israël
in het boek des levens des Lams. 

3. Deze stam van Benjamin was eens tot een zeer lage ebbe gebracht. Het was in de tijd van de
richteren bij gelegenheid van de ongerechtigheid van Gibea, toen slechts zes honderd man aan het
zwaard van de gerechtigheid ontkwamen, en toch maakt hij in deze geslachtsregisters een even goed
figuur als schier iedere andere stam, want het is de eer van God de zwakken te helpen, en hen op te
heffen, die het meest verminderd en verlaagd zijn. 

4. Hier wordt melding gemaakt van Ehud vers 6. 



In het voorgaande vers van een Gera, vers 5, en in vers 8 van een, die van hem afstamde, en
"kinderen gewon in het land Moab" wat mij neigt om te denken dat het de Ehud was, die de tweede
richter van Israël is geweest, want hij wordt gezegd "de zoon te zijn van Gera, een Benjaminiet",
Richteren 3:15, en hij verloste Israël van de verdrukking van de Moabieten, door de koning van
Moab te doden, wat hem meer macht en invloed in het land van Moab gegeven kan hebben, dan
waarvan wij de blijken vinden in zijn geschiedenis, en aanleiding geweest kan zijn dat sommigen van
zijn nakomelingen zich daar gevestigd hebben. 

5. Hier wordt melding gemaakt van sommigen van de Benjamieten, die de inwoners van Gath
verdreven hebben, vers 13, misschien wel hen, die de Efraïmieten hadden gedood. Hoofdstuk
7:21, of misschien hun nakomelingen bij wijze van weerwraak, en een van hen, die deze daad van
gerechtigheid deed, heette ook Beria, die naam, waarin de gedachtenis aan dat kwaad bewaard
werd. 

6. Er wordt bijzonder nota genomen van hen die "in Jeruzalem woonden", vers 28, en wederom in
vers 32, opdat zij, wier voorouders daar hun woning hadden, bewogen zouden worden om na hun
terugkeer uit de ballingschap zich daar ook te vestigen, wat, voorzoveel blijkt, slechts weinigen
bereid waren te doen, omdat het een plaats van gevaar was, en daarom zien wij Nehemia 11:2, dat
"het volk alle mannen zegende, die vrijwillig aanboden in Jeruzalem te wonen", daar de meesten aan
andere steden van Juda de voorkeur gaven. Zij wier Godvruchtige ouders hun wandel hadden in het
nieuwe Jeruzalem, behoren hierdoor opgewekt te worden om hun aangezicht daarheen te richten en
hun weg daarheen te vervolgen, hoe duur dit hun ook te staan moge komen. 



1 Kronieken 8:33-40 

Het is opmerkelijk dat onder al de geslachtsregisters van de stammen geen melding wordt gemaakt
van de koningen van Israël na hun afval van het huis van David, en nog veel minder van hun
geslachten, geen woord van het huis van Jerobeam, of van Baesa, of van Omri, of van Jehu, want zij
waren allen afgodendienaars. Maar van het geslacht van Saul dat de koninklijke familie was voor de
verheffing van David, wordt ons hier een bijzonder bericht gegeven, 

1. Voor Saul worden alleen Kis en Ner genoemd, zijn vader en grootvader, vers 33. In 1 Samuel 9:.
In 1 Samuel 9:1, klimt zijn stamboom hoger op, maar Kis wordt daar gezegd de zoon te zijn van
Abiël en hier van Ner. Hij was werkelijk de zoon van Ner, maar de kleinzoon van Abiël zoals blijkt
uit 1 Samuel 14:51, waar gezegd wordt dat Ner de zoon was van Abiël, en dat Abner, die de zoon
was van Ner, Sauls oom was, dat is: de broeder zijns vaders, daarom was zijn vader ook de zoon
van Ner. Het is gewoon aan alle talen om kleinzonen en andere afstammelingen soms zonen te
noemen, en nog veel meer is dit gebruikelijk in de taal van de Hebreën. 

2. Na Saul worden verschillende van zijn zonen genoemd, maar geen nakomelingen van iemand van
hen behalve alleen van Jonathan, die met een talrijk kroost gezegend was, en deze nakomelingen
werden geëerd met een plaats in de heilige geslachtsregisters, om de wille van zijn oprechte
vriendschap voor David. De linie van Jonathan wordt hier opgegeven tot op ongeveer tien
geslachten na hem. 

Misschien was David zeer bijzonder zorgzaam om die lijst zuiver te bewaren en heeft hij haar op een
aparte bladzijde doen schrijven vanwege het verbond, gemaakt tussen zijn zaad en Jonathans zaad
tot in eeuwigheid, 1 Samuel 20:15, 23, 42. Dit geslachtsregister eindigt in Ulam, wiens geslacht
vermaard werd in de stam van Benjamin wegens de vele kloeke helden, die het voortbracht. 

Uit het nageslacht van die een man schijnen eens honderdvijftig boogschutters op het oorlogsveld
gebracht te zijn, en zij waren allen mannen kloeke helden, vers 40. Er wordt nota genomen van
datgene in hen, dat een man meer tot lof verstrekt dan zijn macht of zijn rijkdom, namelijk dat zij
instaat waren hun land te dienen. 



HOOFDSTUK 9

1 En gans Israel werd in geslachtsregisters geteld, en ziet, zij zijn geschreven in het boek der
koningen van Israel. En die van Juda waren weggevoerd naar Babel, om hunner overtredingen wil.
2 De eerste inwoners nu, die in hun bezitting, in hun steden kwamen, waren de Israelieten, de
priesters, de Levieten, en de Nethinim.
3 Maar te Jeruzalem woonden van de kinderen van Juda, en van de kinderen van Benjamin, en van
de kinderen van Efraim en Manasse;
4 Uthai, de zoon van Ammihud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van de
kinderen van Perez, den zoon van Juda.
5 En van de Silonieten was Asaja, de eerstgeborene, en zijn kinderen.
6 En van de kinderen van Zerah was Jeuel, en van hun broederen waren zeshonderd en negentig.
7 En van de kinderen van Benjamin waren Sallu, de zoon van Mesullam, den zoon van Hodavia,
den zoon van Hassenua;
8 En Jibnea, de zoon van Jeroham, en Ela, de zoon van Uzzi, den zoon van Michri; en Mesullam, de
zoon van Sefatja, den zoon van Reuel, den zoon van Jibnija;
9 En hun broederen naar hun geslachten, negenhonderd zes en vijftig; al deze mannen waren
hoofden der vaderen in de huizen hunner vaderen.
10 Van de priesteren nu, Jedaja, en Jojarib, en Jachin,
11 En Azarja, de zoon van Hilkija, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van
Merajoth, den zoon van Ahitub, overste van het huis Gods;
12 En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pashur, den zoon van Malchija; en Massi, de
zoon van Adiel, den zoon van Jahzera, den zoon van Mesullam, den zoon van Mesillemith, den zoon
van Immer.
13 Daartoe hun broeders, hoofden in de huizen hunner vaderen, duizend zevenhonderd en zestig,
kloeke helden aan het werk van den dienst van het huis Gods.
14 Van de Levieten nu waren Semaja, de zoon van Hasub, den zoon van Azrikam, den zoon van
Hasabja, van de kinderen van Merari;
15 En Bakbakkar, Heres, en Galal, en Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van Zichri, den zoon
van Asaf;
16 En Obadja, de zoon van Semaja, den zoon van Galal, den zoon van Jeduthun; en Berechja, de
zoon van Asa, den zoon van Elkana, woonachtig in de dorpen der Netofathieten.
17 De poortiers nu waren: Sallum, en Akkub, en Talmon, en Ahiman, en hun broeders; Sallum was
het hoofd.
18 Ook tot nog toe, aan de poort des konings oostwaarts, waren dezen de poortiers onder de
legers der kinderen van Levi.
19 En Sallum, de zoon van Kore, den zoon van Ebjasaf, den zoon van Korah, en zijn broeders van
het huis zijns vaders, de Korahieten, waren over het werk van den dienst, wachters der dorpelen
des tabernakels; gelijk hun vaders in het leger des HEEREN geweest waren bewaarders van den
ingang;
20 Als Pinehas, de zoon van Eleazar, te voren voorganger bij hen was, met welken de HEERE was.
21 Zacharja, de zoon van Meselemja, was poortier aan de deur van de tent der samenkomst.
22 Allen, die uitgelezen waren tot poortiers aan de dorpelen, waren tweehonderd en twaalf. Dezen
waren in het geslachtsregister gesteld naar hun dorpen. David en Samuel, de ziener, hadden hen in
hun ambt bevestigd.



23 Zij dan en hun zonen waren aan de poorten van het huis des HEEREN, in het huis der tent, aan
de wachten.
24 Die poortiers waren aan de vier winden, tegen het oosten, tegen het westen, tegen het noorden,
en tegen het zuiden.
25 En hun broeders waren op hun dorpen, inkomende ten zevenden dage van tijd tot tijd, om met
hen te dienen;
26 Want in dat ambt waren vier overste poortiers, die Levieten waren; en zij waren over de
kameren en over de schatten van het huis Gods.
27 En zij bleven over nacht rondom het huis Gods; want op hen was de wacht, en zij waren over de
opening, en dat allen morgen.
28 En enigen van hen waren over de vaten van den dienst; want bij getal droegen zij ze in, en bij
getal droegen zij ze uit.
29 Want uit dezelve zijn er besteld over de vaten, en over al de heilige vaten, en over de meelbloem,
en wijn, en olie, en wierook, en specerij.
30 En uit de zonen der priesteren waren de bereiders van het reukwerk der specerijen.
31 En Mattithja uit de Levieten, dewelke was de eerstgeborene van Sallum, den Korahiet, was in
het ambt over het werk, dat in pannen gekookt wordt.
32 En uit de kinderen der Kahathieten, uit hun broederen, waren enigen over de broden der
toerichting, om die alle sabbatten te bereiden.
33 Uit dezen zijn ook de zangers, hoofden der vaderen onder de Levieten in de kameren, dienstvrij;
want dag en nacht was het op hen, in dat werk te zijn.
34 Dit zijn de hoofden der vaderen onder de Levieten, hoofden in hun geslachten; dezen woonden te
Jeruzalem.
35 Maar te Gibeon hadden gewoond Jeiel, de vader van Gibeon; de naam zijner zuster nu was
Maacha.
36 En Abdon was zijn eerstgeboren zoon, daarna Zur, en Kis, en Baal, en Ner, en Nadab.
37 En Gedor, en Ahio, en Zacharja, en Mikloth.
38 Mikloth nu gewon Simeam; dezen woonden ook te Jeruzalem, tegenover hun broederen, met hun
broederen.
39 En Ner gewon Kis, en Kis gewon Saul, en Saul gewon Jonathan, en Malchi-sua, en Abinadab,
en Esbaal.
40 En Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.
41 De kinderen van Micha nu waren Pithon, en Melech, en Thaerea.
42 En Achaz gewon Jaera, en Jaera gewon Alemeth, en Azmaveth, en Zimri; en Zimri gewon Moza;
43 En Moza gewon Bina; wiens zoon was Refaja; wiens zoon was Elasa; wiens zoon was Azel.
44 Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen: Azrikam, Bochru, en Ismael, en Searja, en Obadja,
en Hanan; dezen zijn Azels zonen.



Dit hoofdstuk geeft ons te verstaan dat het vermelden van al deze geslachtsregisters ten doel had, de
Joden nu zij uit de ballingschap waren teruggekeerd, te leiden in hun vestiging, hoe zij zich met elkaar
hadden te verenigen om wederom tot een volk, een staat te worden, en waar zij hun woonplaatsen
moesten hebben, want wij hebben hier een bericht van hen, die na hun terugkeer uit de ballingschap,
het eerst bezit hebben genomen van Jeruzalem, en de stad op haar oude grondslagen begonnen te
herbouwen. 

I. De Israëlieten, vers 2-9. 

II. De priesters, vers 10-13, 

III. De Levieten en andere Nethinim, vers 14-27. 

IV. Hier is de bijzondere last van sommigen der. priesters en Levieten, vers 27-34. 

V. Een herhaling van Sauls geslachtsregister, vers 36-44. 



Kronieken 9:1-13 

Het eerste vers ziet terug op de tevoren genoemde geslachtsregisters, en deelt ons mee dat zij
bijeengebracht zijn uit het boek van de koningen van Israël en Juda, niet het boek, dat wij in de
kanon van de Schrift hebben, maar een ander, een burgerlijk gedenkschrift, dat authentiek was,
zoals bij ons (in Engeland) des konings boeken. 

Melding makende van Israël en Juda neemt hij nota van hun wegvoering naar Babel om hunner
overtreding wil. Laat dat oordeel nooit worden vergeten, maar steeds in gedachtenis worden
gehouden ter waarschuwing van het nageslacht, opdat zij zich wachten voor de zonden, die het over
hen hebben gebracht. Telkenmale als wij spreken van een ramp, die ons getroffen heeft, is het goed
om er dit bij te voegen: "het was om mijn overtreding," opdat God rechtvaardig zij in Zijn spreken en
rein zij in Zijn oordelen. 

Dan volgt een bericht van de eerste inwoners na hun terugkeer uit de ballingschap, die in hun steden
woonden, inzonderheid te Jeruzalem. 

1. De Israëlieten. Die algemene naam wordt gebruikt, vers 2. 

Omdat met die van Juda en Benjamin er velen waren van Efraïm en Manasse en de andere tien
stammen, vers 3 de zodanigen, die naar Juda ontkomen zijn, toen het gros van het volk gevankelijk
weggevoerd werd, of na de omwentelingen in Assyrië naar Juda waren teruggekeerd en toen met
Juda in ballingschap gingen of Juda ontmoet hebben toen zij in Babel waren zich met hem
vergezelden, en aldus in het voorrecht deelden van hun bevrijding. 

Er was voorzegd dat "de kinderen van Juda en de kinderen Israëls samenvergaderd zullen worden,
en uit het land zullen optrekken", Hosea 1:11 en weer een enig volk zullen zijn, Ezechiel 37:22. 

Smart en benauwdheid brengen hen tot elkaar, die onenig waren, en de stukken metaal, die
gescheiden waren, zullen, als zij in dezelfde smeltkroes gesmolten worden, weer samenvloeien. 

Zowel van Juda als van Israël bleven velen achter in de ballingschap, maar sommigen van beide,
wier geest door God opgewekt was, vroegen weer naar de weg van Zion. 

Verscheidenen worden hier genoemd, en nog meerderen geteld, die hoofden van de vaderen
waren, vers 9, die, als ware Israëlieten, met eer herdacht moeten worden. 

2. De priesters, vers 10. Het was hun tot lof, dat zij met de eersten kwamen. Wie zal voorgaan in
een goed werk indien de priesters des Heeren dienaren, het niet doen? Het was tot lof des volks,
dat zij zonder hen niet wilden komen, want wie anders dan de priesters zal wetenschap bewaren?
Wie anders dan de priesters zal hen zegenen in de naam des Heeren? 

a. Van een hunner wordt gezegd dat hij de overste was des huizes Gods, vers 11. Niet de
voornaamste overste, want Jozua was toen de hogepriester, maar de sagen, de overste onder hem,
zijn plaatsvervanger, die zich misschien nog meer op de zaken toelegde dan de hogepriester zelf. In
het huis Gods moeten oversten, bestuurders, zijn, niet om nieuwe wetten te maken, maar om zorg te



dragen dat de wetten Gods behoorlijk worden nagekomen, zowel door de priesters als door het
volk. 

b. Van velen hunner wordt gezegd dat zij kloeke helden waren aan het werk van de dienst van het
huis Gods, vers 13. Er is in het huis Gods dienst, die gedaan moet worden, voortdurende dienst, en
het is gelukkig voor de kerk als zij voor die dienst gebruikt worden, die er bekwaam voor zijn,
"bekwaam gemaakt om dienaren te zijn des Nieuwen Testaments", 2 Corinthiers 3:6. 

Voor de dienst van de tempel werd ten allen tijde, maar inzonderheid in het moeilijk tijdsgewricht
toen zij pas uit Babel waren teruggekomen, grote moed en veel geestkracht vereist, zowel als
lichaamskracht, en daarom worden zij als ‘kloeke helden’ geprezen. 



1 Kronieken 9:14-34 

Wij hebben hier een nader bericht van de goede staat, waarin terstond na hun terugkomst uit Babel,
de zaken van de Godsdienst gebracht werden. Zij hadden geboet voor hun vorige veronachtzaming
van de inzettingen, en hadden geleden onder de ontbering van de inzettingen gedurende hun
ballingschap, en dit maakte hen nu ijverig en voortvarend om de dienst van God te regelen en in
goede orde te brengen, en zo vatten zij het werk van de rechte zijde aan. Hier hebben wij er
voorbeelden van. 

1. Voordat het huis des Heeren gebouwd was, hadden zij het huis van de tabernakel, een
eenvoudige, verplaatsbare tent, waarvan zij gebruik maakten totdat de tempel gebouwd was. Zij, die
geen tempel kunnen hebben, moeten toch niet zonder tabernakel zijn, maar dankbaar zijn die te
hebben en er het beste gebruik van maken. Nooit moet Gods werk ongedaan blijven vanwege
gebrek aan een plaats om het te doen. 

2. Bij het toewijzen van hun werk aan de priesters en Levieten hadden zij het oog op het model,
aangegeven door David en door Samuël de ziener, vers 22. 

Samuël had er in zijn tij het ontwerp van gemaakt en er de grondslagen voor gelegd, hoewel de ark
toen in een afgelegen plaats verbleef, en David heeft het later voltooid, beide deden het onder de
onmiddellijke leiding van God. 

Of wel, David heeft, zodra hij gezalfd was, die zaak in zijn hart gehad en er Samuël over
geraadpleegd hoewel hij toen in benauwdheid en moeite was en het plan werd in overleg met elkaar
gevormd. Misschien werd gedurende veel eeuwen hier weinig acht op geslagen, maar nu wordt het
na een lange tusschenpoos weer ter hand genomen. Bij de verdeling des werks hebben zij op die
aloude bakens het oog gericht. 

3. De meesten van hen woonden te Jeruzalem, vers 34, maar er waren sommigen, die in de dorpen
woonden, vers 16, 22. 

Misschien, omdat er te Jeruzalem geen plaats voor hen was, zij werden echter wel gebruikt in de
dienst van de tabernakel, vers 25. 

Zij waren inkomende ten zevenden dage van tijd tot tijd. Zij hadden bij beurten hun week dienst.

4. Velen van de Levieten werden gebruikt als portiers aan de deuren van Gods huis, vier
hoofdportiers, vers 26, en onder hen een getal van tweehonderd en twaalf, vers 22. 

Zij hadden het opzicht over ‘de poorten’, vers 23, waren ‘dorpelwachters’ en ‘bewaarders van de
ingang’. Dit scheen een gering ambt, maar David zou het liever gehad hebben dan "te wonen in de
tenten van de goddelozen", Psalm 84:11, Hun dienst bestond in: 

a. Iedere morgen de deuren van Gods huis te openen, vers 27, en ze des avonds te sluiten. 



b. In het weren van alle onreinen, en het indringen te beletten van hen, aan wie door de wet was
verboden binnen te komen. 

c. Hen, die kwamen om te aanbidden, in de voorhoven des Heeren in te leiden, hun te zeggen waar
zij moesten gaan en wat zij moesten doen ten einde zich aan geen straf bloot te stellen. Dit vereiste
zorg en voortdurende oplettendheid. Evangeliedienaren hebben werk van die soort te verrichten. 

5. Hier is een zekere Pinehas, een zoon van Eleazar, die tevoren een voorganger bij hen was vers
20, niet de vermaarde hogepriester van die naam, maar-naar verondersteld wordt-een uitnemende
Leviet, van wie hier gezegd wordt dat de Heere met hem was, of zoals de lezing is van de
Chaldeër: ‘het woord des Heeren was zijn helper’, het eeuwige Woord, hetwelk is Jehova de
Almachtige, bij wie hulp besteld is. Psalm 89:20. 

6. Van sommigen hunner wordt gezegd dat zij, omdat de wacht op hen was, over nacht rondom
het huis Gods bleven, vers 27. 

Het is goed voor de dienaren van de Godsdienst om dicht bij hun werk te wezen, opdat zij er zich
ten volle aan kunnen geven. Op hun tocht door de woestijn legerden de Levieten zich rondom de
tabernakel. 

Toen waren zij dragers, daar zij de lasten van het heiligdom droegen, nu waren zij poortiers
wakende aan de poorten en deuren-en in dezelfde bedieningen namen zij de wacht waar van het
heiligdom. 

7. leder kende zijn last: 

Sommigen waren belast met het opzicht over de heilige vaten om ze bij getal in en uit te dragen vers
28, anderen waren belast met het bereiden van het meelbloem, de wijn, de olie, enz, vers 29,
anderen, die priesters waren, moesten de heilige zalfolie maken, vers 30 , anderen droegen zorg
voor de spijsoffers, vers 31 , anderen voor de toonbroden, vers 32. 

Evenals in andere grote huizen, zo zal ook in Gods huis het werk waarschijnlijk goed gedaan
worden, als ieder de plicht kent van zijn plaats, en er zijn werk zijn zaak van maakt. God is de God
van orde, maar wat ieders werk is zal gewoonlijk niemands werk wezen. 

8. De zangers werden dag en nacht in dat werk gebruikt, vers 33.. 

Zij waren hoofden van de vaderen onder de Levieten, die in dat werk waren, geen gewone
zangers, die er een broodwinning van maakten. Zij bleven in de kamers van de tempel om er
voortdurend en ijverig de dienst waar te nemen, en daarom waren zij van alle andere dienst
vrijgesteld. 

Sommige groepen schijnen voortdurend gezongen te hebben, tenminste op vastgestelde uren bij dag
en bij nacht. Aldus werd God voortdurend geloofd zoals het betaamt dat Hij geloofd wordt, die
voortdurend goed doet. 



Zo konden Godvruchtige mensen ten allen tijde hulp verkrijgen voor hun beoefening van de
Godsvrucht. Zo was die tempel een beeld van de hemelsen tempel waar zij geen rust hebben dag en
nacht van God te loven, Openbaring 4:8. "Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen, zij prijzen U
gestadiglijk". 



1 Kronieken 9:35-44 

Deze verzen zijn volkomen gelijk aan die welke wij hadden in Hoofdstuk 8:29-38, een bericht
gevende van de voorouders van Saul en de nakomelingen van Jonathan. 

Daar is dit bericht het slot van het geslachtsregister van Benjamin, hier een inleiding tot de
geschiedenis van Saul. 

Wij nemen de herhaling zoals wij haar vinden, maar zo wij aannemen, dat er in het oorspronkelijke,
inzonderheid in deze boeken, enige vergissingen zijn van de overschrijvers dan zou ik in verzoeking
zijn te denken dat deze herhaling hier aan een vergissing te wijten is. 

Iemand, die deze geslachtsregisters afschreef was gekomen tot aan de woorden in vers 34 "Dezen
woonden te Jeruzalem", en nu viel zijn oog op dezelfde woorden in Hoofdstuk 8:28 : "Dezen
woonden in Jeruzalem", en hij ging toen voort met hetgeen daar volgt, en toen hij zijn vergissing
bemerkte wilde hij niet kladden in zijn boek, en zo liet hij het staan. 

Wij hebben een regel in onze wet: ‘Redundans non nocet’ -Overtolligheden schaden niet. 



HOOFDSTUK 10

1 En de Filistijnen streden tegen Israel, en de mannen van Israel vloden voor het aangezicht der
Filistijnen, en zij vielen verslagen op het gebergte Gilboa.
2 En de Filistijnen hielden dicht achter Saul aan en achter zijn zonen; en de Filistijnen sloegen
Jonathan, en Abinadab, en Malchi-sua, de zonen van Saul.
3 En de strijd werd zwaar tegen Saul, en de schutters met de bogen troffen hem aan; en hij vreesde
zeer voor de schutters.
4 Toen zeide Saul tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat
misschien deze onbesnedenen niet komen, en met mij den spot drijven. Maar zijn wapendrager
wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard, en viel daarin.
5 Toen zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, zo viel hij ook in het zwaard en stierf.
6 Alzo stierf Saul en zijn drie zonen; ook zijn ganse huis is tegelijk gestorven.
7 Als al de mannen van Israel, die in het dal waren, zagen, dat zij gevloden waren, en dat Saul en
zijn zonen dood waren, zo verlieten zij hun steden, en zij vloden. Toen kwamen de Filistijnen en
woonden daarin.
8 Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen,
zo vonden zij Saul en zijn zonen, liggende op het gebergte Gilboa.
9 En zij plunderden hem, en zij namen zijn hoofd en zijn wapenen, en zij zonden ze in der Filistijnen
land rondom, om dit te boodschappen aan hun afgoden, en aan het volk.
10 En zij leiden zijn wapenen in het huis huns gods; en zijn hoofd hechtten zij in het huis van Dagon.
11 Als geheel Jabes in Gilead hoorde alles, wat de Filistijnen Saul gedaan hadden,
12 Zo maakten zich alle strijdbare mannen op, en zij namen het lichaam van Saul, en de lichamen
zijner zonen, en zij brachten ze te Jabes; en zij begroeven hun beenderen onder een eikenboom te
Jabes, en zij vastten zeven dagen.
13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het
woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd
had, haar zoekende,
14 En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David,
den zoon van Isai.



Ezra’s doel in deze boeken van de kronieken was de geschiedenis te bewaren van het huis van
David, dat, hoewel het voor het natuurlijk oog zeer verminderd en gezonken was door de
gevangenschap, voor hen die leefden door het geloof, in luister toenam door de naderende komst
van de Zone Davids. Daarom herhaalt hij niet de geschiedenis van Sauls REGERING, maar alleen
van zijn DOOD, waardoor voor David de weg was gebaand naar de troon. In dit hoofdstuk hebben
wij: 

I. De noodlottige nederlaag door de Filistijnen aan Sauls leger toegebracht, en de noodlottigen slag,
die hij zichzelf toebracht vers 1-7. 

II. De triomf van de Filistijnen hierin, vers 8-10. 

III. De eerbied door de mannen van Jabes in Gilead betoond aan het dode lichaam des konings,
vers 11, 12. 

IV. De reden waarom Saul verworpen werd, vers 13, 14. 



Kronieken 10:1-7 

Dit bericht van Sauls dood is gelijk aan dat, hetwelk wij hadden in Samuel 31:1 en verv. Wij
behoeven er de verklaring niet van te herhalen, maar zullen alleen dit opmerken: 

1. Vorsten zondigen, en het volk lijdt er voor. Het was een slechte tijd voor Israël, toen zij vloden
voor het aangezicht van de Filistijnen, en verslagen vielen, vers 1, toen zij hun steden verlieten,
en de Filistijnen kwamen en daarin woonden, vers 7. 

Wij bevinden niet dat zij zich in die tijd schuldig maakten aan afgoderij, zoals in de dagen van de
richteren en later in de tijd van de koningen. 

Samuël had een hervorming onder hen teweeggebracht, en zij hadden die hervorming aangenomen,
en toch werden zij tot een plundering overgegeven en de rovers. Ongetwijfeld was er genoeg zonde
in hen om dit te verdienen, maar wat de Goddelijke gerechtigheid voornamelijk op het oog had was
de zonde van Saul. 

Vorsten en aanzienlijke mannen moeten er zich zeer bijzonder voor wachten om God tot toorn te
verwekken, want als zij dit vuur ontsteken, dan weten zij niet hoevelen er om hunnentwil door
verleerd zullen worden. 

2. Ouders zondigen, en de kinderen lijden er voor. Toen de mate van Sauls ongerechtigheid vol was
en de dag was gekomen, waarop hij moest vallen (hetgeen David voorzien heeft, 1 Samuel 26:10),
is hij niet alleen afgegaan in de strijd, en zelf omgekomen, maar zijn zonen (allen behalve Isboseth)
zijn met hem omgekomen, ook Jonathan, die Godvruchtige edelmoedige man, want alle dingen
wedervaart hun gelijk allen anderen. 

Aldus werd de ongerechtigheid van de vaderen bezocht aan de kinderen, en zij vielen, als deel
uitmakende van de veroordeelden vader. Zij, die hun zaad liefhebben, moeten aflaten van hun
zonden, uit vrees dat zij anders niet alleen in hun ongerechtigheid zullen omkomen, maar ook verderf
zullen brengen over hun geslacht, of er het erfdeel eens vloeke aan zullen nalaten als zij zijn
heengegaan. 

3. Zondaren zondigen, en lijden er ten laatste zelf voor, hoewel hun lang uitstel verleend was, want al
wordt het vonnis niet haastelijk voltrokken, voltrokken zal het worden. Zo was het met Saul, en de
wijze van zijn val was zodanig, dat hij in verscheidene opzichten beantwoordde aan zijn zonde. 

a. Hij had meer de eens een spies naar David geworpen, en hem gemist, maar de boogschutters
troffen hem, en hij werd door hen gewond. 

b. Hij had Doëg bevolen de priesters des Heeren te doden, en nu beveelt hij in zijn wanhoop zijn
wapendrager, zijn zwaard te trekken en hem te doorsteken. 

c. Aan hem, die ongehoorzaam is geweest aan het gebod Gods om de Amalekieten te verdelgen, is
zijn wapendrager ongehoorzaam door hem niet te doorsteken. 



d. Hij die de moordenaar was van de priesters wordt rechtvaardiglijk overgelaten om zijn eigen
moordenaar te zijn en het gezin wordt uitgeroeid van hem, die de stad van de priesters geslagen
heeft. Aanschouw het, en zeg: DE HEERE is rechtvaardig. 



1 Kronieken 10:8-14 

1. Uit de triomf van de Filistijnen over het lichaam van Saul kunnen wij leren: 

a. Dat hoe hoger de waardigheid is, waartoe de mensen bevorderd worden, hoe groter de smaad en
schande is, waartoe zij kunnen vervallen. Omdat Saul een koning was, werd zijn dood lichaam meer
mishandeld dan dat van de andere verslagenen. Bevordering maakt de mensen tot een doelwit voor
boosaardigheid. 

b. Dat zo wij Gode de eer niet geven van onze voorspoed, zelfs de Filistijnen in het gericht tegens
ons zullen opstaan en ons zullen veroordelen, want toen zij een overwinning hadden behaald over
Saul, zonden zij om dit te boodschappen aan hen afgoden. Arme afgoden, die niet wisten, wat er op
enige mijlen afstands voorviel, voordat er hun de tijding van gebracht werd, en toen ook evenmin!
Zij legden ook Sauls wapenen in het huis huns gods, vers 10. Zal Dagon zo groot een plaats
hebben in hun triomf, en de ware en levende God vergeten worden in de onze? 

2. Uit de triomf van de mannen van Jabes in Gilead in hun reading van de dode lichamen van Saul en
zijn zonen leren wij, dat men eerbied verschuldigd is aan de overblijfselen van hen, die gestorven
zijn, inzonderheid aan die van overleden vorsten. Wij hebben niet te vragen naar hun eeuwigen staat,
dat moet aan God worden overgelaten, maar het dode lichaam moeten wij behandelen als degenen,
die gedenken dat het met een onsterflijke ziel was verenigd en weer verenigd moet worden. 

3. Uit de triomf van de Goddelijke gerechtigheid over Saul kunnen wij leren: 

a. Dat de zonde van de zondaren hen gewis vroeg of laat vinden zal, Saul is gestorven om zijn
misdaden, vers 13. 

b. Dat niemands grootheid hem kan vrijwaren tegen de oordelen Gods. 

c. Dat ongehoorzaamheid een verderflijke zonde is. Saul stierf omdat hij het woord des Heeren niet
gehouden heeft, door hetwelk hem bevolen was de Amalekieten uit te roeien. Het raadplegen van
waarzegsters is een zonde, die de mate van de ongerechtigheid even spoedig vult als iedere andere.
Saul had een gevraagd, die een waarzegster was. 

En de Heere heeft hij niet gevraagd, daarom doodde Hij hem, vers 13, 14. Saul heeft zichzelf
gedood, en toch wordt gezegd: God doodde hem. Wat door goddeloze handen gedaan wordt,
wordt toch gedaan door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Zij, die zich overgeven aan de
duivel, zullen aan hem overgelaten worden, zo zal hun oordeel wezen. 

In 1 Samuel 28:6 wordt gezegd dat Saul de Heere vraagde, maar de Heere antwoordde hem niet,
maar hier wordt gezegd dat hij de Heere niet vraagde, want hij deed het niet voordat hij tot het
uiterste was gebracht, en toen was het te laat. 



HOOFDSTUK 11

1 Toen vergaderde zich gans Israel tot David naar Hebron, zeggende: Zie, wij zijn uw gebeente en
uw vlees.
2 Zelfs ook te voren, toen Saul nog koning was, hebt gij Israel uitgeleid en ingeleid; ook heeft de
HEERE, uw God, tot u gezegd: Gij zult Mijn volk Israel weiden, en gij zult voorganger zijn van Mijn
volk Israel.
3 Ook kwamen alle oudsten in Israel tot den koning naar Hebron, en David maakte een verbond
met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David ten koning over Israel,
naar het woord des HEEREN, door den dienst van Samuel.
4 En David toog henen, en gans Israel, naar Jeruzalem, welke is Jebus; want daar waren de
Jebusieten, de inwoners des lands.
5 En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet inkomen. David dan nog won den
burg Sion, welke is de stad Davids.
6 Want David zeide: Al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd, en tot een overste
worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, dien het eerst; daarom werd hij tot een hoofd.
7 David nu woonde op den burg; daarom heet men dien de stad Davids.
8 En hij bouwde de stad rondom, van Millo af, en rondom henen; en Joab vernieuwde het overige
der stad.
9 En David ging geduriglijk voort, en werd groot, want de HEERE der heirscharen was met hem.
10 Dezen nu waren de hoofden der helden, die David had, die zich dapper bij hem gedragen hebben
in zijn koninkrijk bij geheel Israel, om hem koning te maken, naar het woord des HEEREN over
Israel.
11 Dezen nu zijn van het getal der helden, die David had: Jasobam, de zoon van Hachmoni, was het
hoofd der dertigen, die zijn spies tegen driehonderd opheffende, hen op eenmaal versloeg.
12 En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahohiet; hij was onder die drie helden.
13 Hij was met David te Pas-dammim, als de Filistijnen daar ten strijde vergaderd waren, en het
stuk des akkers vol gerst was, en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vlood;
14 En zij stelden zich in het midden van dat stuk, en beschermden het, en zij sloegen de Filistijnen;
en de HEERE verloste hen door een grote verlossing.
15 En drie uit de dertig hoofden togen af naar den rotssteen tot David in de spelonk van Adullam; en
het leger der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Refaim.
16 En David was toen in de vesting en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem.
17 En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die
onder de poort is?
18 Toen braken die drie door het leger der Filistijnen, en putten water uit Bethlehems bornput, die
onder de poort is, en zij droegen het en brachten het tot David. Doch David wilde het niet drinken,
maar hij goot het uit voor den HEERE;
19 En hij zeide: Dat late mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen! Zou ik het bloed dezer
mannen drinken? Met gevaar huns levens, ja, met gevaar huns levens hebben zij dat gebracht. En hij
wilde het niet drinken. Dit deden de drie helden.
20 Abisai nu, de broeder van Joab, was ook het hoofd van drie; en hij, verheffende zijn spies tegen
driehonderd, versloeg hen; alzo had hij een naam onder die drie.
21 Uit die drie was hij geeerd boven de twee; daarom werd hij hun tot een overste; maar hij kwam
tot aan de eerste drie niet.



22 Benaja, de zoon van Jojada, de zoon eens dapperen mans van Kabzeel, was groot van daden;
hij versloeg twee sterke leeuwen van Moab; ook ging hij af, en versloeg een leeuw in het midden
des kuils, in den sneeuwtijd.
23 Hij versloeg ook een Egyptischen man, een man van grote lengte, van vijf ellen; en die
Egyptenaar had een spies in de hand, als een weversboom; maar hij ging tot hem af met een staf, en
rukte de spies uit de hand des Egyptenaars, en hij doodde hem met zijn eigen spies.
24 Deze dingen deed Benaja, de zoon van Jojada; dies had hij een naam onder die drie helden.
25 Ziet, hij was de heerlijkste van die dertig; nochtans kwam hij tot aan de drie niet. En David stelde
hem over zijn trawanten.
26 De helden nu der heiren waren: Asahel, de broeder van Joab; Elhanan, de zoon van Dodo, van
Bethlehem;
27 Sammoth, de Harodiet; Helez, de Peloniet;
28 Ira, de zoon van Ikkes, de Thekoiet; Abiezer, de Anathothiet;
29 Sibbechai, de Husathiet; Ilai, de Ahohiet;
30 Maharai, de Netofathiet; Heled, de zoon van Baana, de Netofathiet;
31 Ithai, de zoon van Ribai, van Gibea der kinderen Benjamins; Benaja, de Pirhathoniet;
32 Hurai, van de beken van Gaas; Abiel; de Arbathiet;
33 Azmaveth, de Baharumiet; Eljahba, de Saalboniet;
34 Van de kinderen van Hasem, den Gizoniet, was Jonathan, de zoon van Sage, de Harariet;
35 Ahiam, de zoon van Sachar, de Harariet; Elifal, de zoon van Ur;
36 Hefer, de Mecherathiet; Ahia, de Peloniet;
37 Hezro, de Karmeliet; Naari, de zoon van Ezbai;
38 Joel, de broeder van Nathan; Mibhar, de zoon van Geri;
39 Zelek, de Ammoniet; Nahrai, de Berothiet, wapendrager van Joab, den zoon van Zeruja;
40 Ira, de Jithriet; Gareb, de Jithriet;
41 Uria, de Hethiet; Zabad, de zoon van Ahlai;
42 Adina, de zoon van Siza, de Rubeniet, was het hoofd der Rubenieten; nochtans waren er dertig
boven hem;
43 Hanan, de zoon van Maacha, en Josafat, de Mithniet;
44 Uzzia, de Asterathiet; Sama, en Jeiel, de zoon van Hotham, den Aroeriet;
45 Jediael, de zoon van Simri, en Joha, zijn broeder, de Tiziet;
46 Eliel, Hammahavim en Jeribai, en Josavia, de zonen van Elnaam; en Jithma, de Moabiet;
47 Eliel en Obed, en Jaaziel van Mezobaja.



In dit hoofdstuk wordt herhaald 

I. Davids verheffing op de troon terstond na de dood van Saul en wel met algemene instemming,
vers 1-3. 

II. Dat hij de burcht Zion op de Jebusieten heeft veroverd vers 4-9. 

III. Een opgave van zijn helden en rijksgroten, vers 10-47. 



Kronieken 11:1-9 

David wordt hier in het bezit gesteld: 

1. Van de troon van Israël nadat hij zeven jaren te Hebron alleen over Juda had geregeerd. 

Uit aanmerking van zijn betrekking tot hen, vers 1, van zijn vorige goede diensten, vers 2 en
inzonderheid van de Goddelijke aanwijzing zalfden zij hem tot hun koning. Hij kwam met hen
overeen dat hij hen zou beschermen, en dat zij hem trouw en gehoorzaamheid zouden bewijzen, vers
3. 

Gods raad zal bestaan, wèlke moeilijkheden er ook in de weg voor gelegd zijn. Als God gezegd
heeft: David zal regeren, dan is het ijdel om zich daartegen te stellen. Als de mensen gedurende lange
tijd zichzelf in het licht hebben gestaan, zich lang met valse ijdelheden onderhouden hebben, dan is
het te hopen dat zij eindelijk begrijpen zullen wat tot hun vrede dient en tot hun weldadigheid zullen
terugkeren. 

Er is tussen vorst en volk een oorspronkelijke overeenkomst, die van beide zijden trouw en
nauwkeurig moet waargenomen worden. Indien ooit een vorst op onbeperkt despotische macht
aanspraak had kunnen maken, dan zou David het gekund hebben, en hem zou zo’n macht even
veilig zijn toevertrouwd kunnen worden als aan wie het ook zij, en toch maakte hij een verbond met
het volk, en deed de koningseed om naar de wet te regeren. 

2. Van de burcht van Zion, die tot aan Davids tijd in de macht was van de Jebusieten. Hetzij dat
David er bijzonder het oog op had, als een plaats, geschikt om er een koninklijke stad van te maken
of dat hij een bijzondere belofte van God had, hoe het zij, een van zijn eerste krijgsdaden was zich
meester te maken van die sterkte, en toen hij haar genomen had, noemde hij haar de stad Davids,
vers 6. 

Hiernaar verwijst Psalm 2:6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Zion, de berg Mijner heiligheid.
Zie hier hetgeen tot vastberadenheid aanspoort in grote ondernemingen: 

a. Tegenstand. Toen de Jebusieten David trotseerden, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, besloot
hij de sterkte te bemachtigen, wat het hem ook mocht kosten. 

b. Vooruitzicht op bevordering. Toen David beloofde de betrekking van krijgsoverste te zullen
geven aan hem, die de aanval op de burcht van Zion wilde aanvoeren werd Joab er toe aangevuurd,
toen beklom Joab die het eerst, daarom werd hij tot een hoofd. Men heeft gezegd: "Neem eer en
bevordering weg uit het oog van de krijgsman en gij ontneemt hem de prikkel om zich door grote
daden te onderscheiden. 



1 Kronieken 11:10-47 

Wij hebben hier een bericht van Davids helden, de grote mannen van zijn tijd, die hem dienden en
door hem verhoogd werden. De eerste editie van deze lijst hadden wij in 2 Samuel 23:8 en verv. 

Deze is er ongeveer aan gelijk, behalve dat zij, die hier genoemd zijn van vers 42 tot het einde, er
bijgevoegd zijn. Let op: 

1. Het verband, dat er is tussen deze lijst en hetgeen van David gezegd wordt in vers 9. 

a. David ging geduriglijk voort, en werd groot, en deze zijn zijn helden. 

Veel van de kracht en eer van grote mannen is ontleend aan hun dienaren en is van hen afhankelijk,
hetgeen pracht en macht wel ietwat vermindert in de ogen van hen, die wijs zijn. David is groot,
omdat hij van grote mennen omringd is, neem deze weg, en hij is waar hij geweest is. 

b. Hij werd groot, "want de Heere van de heirscharen was met hem", en "deze nu waren de hoofden
van de helden", die David had God was met hem, en werkte voor hem, maar door mensen en
middelen, en het gebruik van tweede of ondergeschikte oorzaken. 

Hieruit bleek dat God met hem was, dat Hij het hart van hen, die instaat waren zijn belangen te
dienen, neigde om tot hem over te gaan. Gelijk wanneer God voor ons is, niemand tegen ons kan
zijn, zo zullen als God voor ons is, ook allen voor ons zijn die wij nodig hebben. 

Maar toch schreef David zijn voorspoed en zijn toeneming niet toe aan het heir dat hij had, aan de
helden, die hem omringden, maar aan "de Heere der heirscharen", niet aan de machtige mannen, die
bij hem waren, maar aan de almachtige God, wiens tegenwoordigheid bij ons alles in alles is. 

2. Het opschrift van deze lijst, vers 10. "Dit zijn de mannen, die zich met hem versterkten". Door
hem te versterken, versterkten zij zichzelf en hun eigen belangen, want zijn bevordering was hun
bevordering. 

Wij zullen zelf winnen bij wat wij in onze plaats doen tot steun en bevordering van het koninkrijk van
de zone Davids. Door dit te versterken, versterken wij onszelf. De zin kan ook gelezen worden: Zij
"hielden zich sterk aan hem en aan geheel Israël". Als God werk te doen heeft, dan zal Hij geen
gebrek hebben aan geschikte werktuigen om het er mee te doen. Als het werk is, waarvoor helden
vereist worden, dan zullen helden of gevonden worden of gemaakt worden, om het ten uitvoer te
brengen, "naar het woord des Heeren". 

3. Hetgeen al deze mannen achtbaar maakte was de goede dienst, die zij hun koning en hun land
bewezen, zij hielpen om David koning te maken, vers 10. Een goed werk! Zij sloegen de Filistijnen
en andere openbare vijanden, en waren het middel om Israël te verlossen. Het middel om groot te
zijn is goed te doen. Zij hebben die eer verkregen door zwaren arbeid en met gevaar van hun leven. 

De waardigheden van Christus’ koninkrijk zijn bereid voor hen die "de goede strijd des geloofs
strijden", die arbeiden en lijden, en alles, ja zelfs het leven willen wagen voor Christus en een goed



geweten. Het is door geduldig volharden in goeddoen, dat wij heerlijkheid en eer en
onverderfelijkheid moeten zoeken, en zij, die gebouw zijn aan de Zone Davids. zullen hun namen
met veel meer eer geregistreerd zien dan zij, die in het gedenkschrift van de roem staan opgetekend. 

4. Onder al de grote daden van Davids helden wordt niets groots vermeld van David zelf, behalve
zijn uitgieten van het water voor de Heere, waarnaar hij verlangd had, vers 18, 19. 

In deze daad van David treden vier zeer edele hoedanigheden in het licht, die, voorzoveel ik weet,
haar even groot maken als de grote krijgsverrichtingen van deze helden. 

a. Berouw en leedwezen over zijn eigen zwakheld. Het is in werkelijkheid zeer eervol voor een man
om, als hij iets onbedachtzaams gezegd of gedaan heeft, het te herroepen en te trachten het
ongedaan te maken door berouw er over, gelijk het de schande voor een man is om, als hij iets
verkeerds gezegd of gedaan heeft, er bij te blijven. 

b. Zelfverloochening in deze lust. Hij verlangde naar water uit Bethlehems bornput, maar toen hij het
had, wilde hij het niet drinken, omdat hij zich niet wilde toegeven in een dwazen luim. Hij, die zo’n
heerschappij heeft over zijn eigen geest, is beter dan een sterke, dan een held. Het is des mans eer,
dat hij zich kan beheersen, maar daarbij zal hij tegen zichzelf in moeten gaan. 

c. Godsvrucht. Dat water, hetwelk hij te goed, te kostelijk achtte om door hemzelf gedronken te
worden, goot hij, als een drankoffer, uit voor de Heere. Als wij iets beters hebben dan een ander,
laat God er mee geëerd worden, die de beste is en het beste behoort te ontvangen. 

d. Welwillendheid voor zijn dienaren. Het maakte hem uiterst beschaamd, dat drie kloeke mannen
hun leven hebben gewaagd om water voor hem te halen. In zijn schatting is dit water in bloed
verkeerd. 

Het is de eer van hoge personen om niet verkwistend te zijn met het bloed van hen, die zij in hun
dienst gebruiken, maar bij alle bevelen, die zij hun geven, hun eigen ziel te stellen in de plaats van hun
ziel. 

5. In de grote daden van deze helden moet de macht van God erkend worden. Hoe kon een man
driehonderd verslaan, en een ander hetzelfde getal, vers 11, 20, en een ander twee sterke leeuwen
of mannen sterk als leeuwen en weer een ander een Egyptise reus, vers 23,, indien God niet op
buitengewone wijze met hen was, overeenkomstig de belofte aan Jozua, 23:10 :"Een enig man onder
u zal er duizend jagen, want het is de Heere, uw God zelf, die voor u strijdt". 

6. Van een van deze helden wordt gezegd dat hij een Ammoniet was, en van een ander dat hij een
Moabiet was, vers 46, en toch gebood de wet dat geen Ammoniet noch Moabiet in de vergadering
des Heeren zou komen, Deuteronomium 23:3. 

Waarschijnlijk hebben deze getoond de belangen van Israël zo van harte toegedaan te zijn, dat het
gepast werd geoordeeld, om voor hen vrijstelling van die wet te verlenen, te meer omdat het een
aanduiding was, dat de Zone Davids helden zou hebben onder de volken, want voor Hem is er
Griek noch Jood. 



HOOFDSTUK 12

1 Dezen nu zijn het, die tot David kwamen naar Ziklag, toen hij nog besloten was voor het
aangezicht van Saul, den zoon van Kis; zij waren ook onder de helden, die tot dien krijg hielpen.
2 Gewapend met bogen, rechts en links met stenen werpende, en met pijlen schietende uit den
boog; zij waren van de broederen van Saul, uit Benjamin.
3 Het hoofd was Ahiezer, en Joas, zonen van Semaa, den Gibeathiet; daarna Jeziel en Pelet, zonen
van Azmaveth, en Beracha, en Jehu, de Anathothiet.
4 En Jismaja, de Gibeoniet, was een held onder de dertig, en over dertig gesteld; en Jirmeja, en
Jahaziel, en Johanan, en Jozabad, de Gederathiet;
5 Eluzai, en Jerimoth, en Bealja, en Semarja, en Sefatja, de Harufiet;
6 Elkana, en Jissia, en Azareel, en Joezer, en Jasobam, de Korahieten;
7 En Joela en Zebadja, de zonen van Jeroham, van Gedor.
8 Ook scheidden zich van de Gadieten af tot David, in die vesting naar de woestijn, kloeke helden,
krijgslieden ten oorlog, toegerust met rondas en schild; en hun aangezichten waren aangezichten der
leeuwen; en zij waren als de reeen op de bergen in snelheid.
9 Ezer was het hoofd; Obadja de tweede; Eliab de derde;
10 Mismanna de vierde; Jirmeja de vijfde;
11 Attai de zesde; Eliel de zevende;
12 Johanan de achtste; Elzabad de negende;
13 Jormeja de tiende; Machbannai de elfde.
14 Dezen waren van de kinderen van Gad, hoofden des heirs; een van de kleinsten was over
honderd, en de grootste over duizend.
15 Deze zelfden zijn het, die over de Jordaan gingen in de eerste maand, toen dezelve vol was aan al
haar oevers; en zij verdreven al de inwoners der laagten, tegen het oosten en tegen het westen.
16 Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David.
17 En David ging uit hun tegemoet, en antwoordde, en zeide tot hen: Indien gijlieden ten vrede tot
mij gekomen zijt, om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over ulieden zijn; maar indien het is, om
mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is, de God
onzer vaderen zie het, en straffe het!
18 En de Geest toog Amasai aan, den overste der hoofdlieden, en hij zeide: Wij zijn uw, o David, en
met u zijn wij, gij, zoon van Isai. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helperen; want uw God helpt u.
Toen nam David hen aan, en stelde hen tot hoofden der benden.
19 Er vielen ook van Manasse tot David, toen hij met de Filistijnen kwam, om tegen Saul te strijden,
alhoewel zij hen niet hielpen; want de vorsten der Filistijnen verlieten hem met raad, zeggende: Met
gevaar van onze hoofden zou hij tot Saul, zijn heer, vallen.
20 Toen hij naar Ziklag toog, vielen tot hem uit Manasse: Adnah, en Jozabad, en Jediael, en
Michael, en Jozabad, en Elihu, en Zillethai; hoofden der duizenden, die in Manasse waren.
21 En dezen hielpen David mede tegen die benden; want alle dezen waren kloeke helden; en zij
waren oversten in het heir.
22 Want er kwamen er te dier tijd dag bij dag tot David, om hem te helpen, tot een groot leger toe,
als een leger Gods.
23 En dit zijn de getallen der hoofden dergenen, die toegerust waren ten heire, die tot David te
Hebron kwamen, om het koninkrijk van Saul tot hem te wenden, naar den mond des HEEREN:



24 Van de kinderen van Juda, die rondassen en spiesen droegen, waren zes duizend en achthonderd
toegerust ten heire;
25 Van de kinderen van Simeon, kloeke helden ten heire, zeven duizend en honderd;
26 Van de kinderen van Levi, vier duizend en zeshonderd;
27 En Jehojada was overste der Aaronieten; en met hem waren er drie duizend en zevenhonderd.
28 En Zadok was een jongeling, een kloek held; en uit zijns vaders huis waren twee en twintig
oversten;
29 En van de kinderen van Benjamin, de broederen van Saul, drie duizend; want tot nog toe waren
er velen van hen, die het met het huis van Saul hielden;
30 En van de kinderen van Efraim, twintig duizend en achthonderd, kloeke helden, mannen van
naam in het huis hunner vaderen;
31 En van den halven stam van Manasse achttien duizend, die met namen uitgedrukt zijn, dat zij
kwamen, om David koning te maken;
32 En van de kinderen van Issaschar, die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten
wat Israel doen moest; hun hoofden waren tweehonderd, en alle hun broeders pasten op hun
woord;
33 Uit Zebulon, uitgaande in het heir, toegerust ten strijde met alle krijgswapenen, vijftig duizend; en
om een slagorde te houden met een onwankelbaar hart;
34 En uit Nafthali, duizend oversten, en bij hen met rondas en spies, zeven en dertig duizend.
35 En uit de Danieten, ten strijde toegerust, acht en twintig duizend en zeshonderd;
36 En uit Aser, uitgaande in het heir, om krijgsorde te houden, waren veertig duizend;
37 En van gene zijde van de Jordaan, van de Rubenieten, en Gadieten, en den halven stam van
Manasse, met allerlei krijgsgereedschap ten oorlog, honderd en twintigduizend.
38 Al deze krijgslieden, die zich in slagorde konden houden, kwamen met een volkomen hart te
Hebron, om David koning te maken over gans Israel. En ook was al het overige van Israel een hart,
om David tot koning te maken.
39 En zij waren daar bij David drie dagen lang, etende en drinkende; want hun broeders hadden
voor hen wat toebereid.
40 En ook de naasten aan hen, tot aan Issaschar, en Zebulon, en Nafthali, brachten brood op
ezelen, en op kemelen, en op muildieren, en op runderen, meelspijs, stukken vijgen, en stukken
rozijnen, en wijn, en olie, en runderen, en klein vee in menigte; want er was blijdschap in Israel.



Van hetgeen de helden gedaan hebben om David koning te maken, lazen wij in het vorige
hoofdstuk. Hier wordt ons gezegd wat de velen daarvoor gedaan hebben. Het was niet terstond dat
David de troon kon beklimmen, maar langzamerhand, trapsgewijze. Zijn koninkrijk moest bestendig
zijn, en daarom is het, gelijk vruchten, die het langst duren, langzaam gerijpt. Na lang gewacht te
hebben dat de troon vacant zou worden, was het met twee stappen, en deze met een tussenruimte
van zeven jaren, dat hij hem beklom. Nu wordt ons hier gezegd: 

I. Welke hulp tot hem kwam te Ziklag om hem koning van Juda te maken, vers 1-22.. 

II. Welke hulp ruim zeven Jaren daarna tot hem kwam te Hebron, om hem koning te maken over
geheel Israël, vers 23-40. 



Kronieken 12:1-22 

Wij hebben hier een bericht van hen, die na de dood van Saul als Davids vrienden optraden en
handelden, om de omwenteling tot stand te brengen. 

Zolang hij vervolgd was, bestond zijn gehele krijgsmacht uit slechte zes honderd man, die hem tot
lijfwacht dienden, maar toen de tijd gekomen was dat hij aanvallenderwijs moest optreden, heeft
Gods voorzienigheid hem meerderen ter hulp gezonden. 

Zelfs toen hij nog opgesloten was voor het aangezicht van Saul, vers 1, scheen hij zijn vrienden
en begunstigers niet uit te nodigen of aan te moedigen om tot hem te komen, daar hij niet voorzag
dat de dood des konings zo nabij was. God heeft hen geneigd en toebereid om met tijdige hulp tot
hem te komen. 

Zij, die vertrouwen dat God Zijn werk voor hen doen zal op Zijn eigen tijd en Zijn eigen wijze, zullen
bevinden dat Gods voorzienigheid al hun overleg en al hun berekening overtreft. 

De strijd was Godes, en Hij vond helpers voor die strijd, wier ijver om te handelen voorden man,
die God voor de regering had aangewezen, hier tot hun lof wordt vermeld. 

1. Sommigen, zelfs uit Sauls broederen, van de stam van Benjamin en die aan hem verwant waren,
zijn tot David overgekomen, vers 

2. Wat hen er toe bewoog wordt ons niet gezegd waarschijnlijk heeft een edele verontwaardiging
over de lage behandeling, die Saul, een uit hun stam, hem aandeed, hen bezield en opgewekt om
zoveel krachtiger voor hem op te treden, opdat de schuld en de smaad ervan niet op hen zou rusten.
Deze Benjaminieten worden beschreven als mannen van grote behendigheid, geoefende
boogschutters en slingeraars, die beide handen gelijkelijk konden gebruiken, vernuftige, actieve
mannen, een klein getal van deze kon David groten dienst bewijzen. Verscheidenen van hun
voormannen worden hier genoemd. Zie Richteren 20:16. 

Sommigen van de stam van Gad, hoewel gevestigd in het Overjordaanse, waren zo overtuigd van
Davids recht op de boon en zijn geschiktheid voor de regering, dat zij zich afscheidden van hun
broederen (dat was wel een lofwaardige afscheiding) om tot David te gaan hoewel hij toen in de
vesting was in de woestijn vers 8, waarschijnlijk een van zijn sterkten in de woestijn van Engedi. 

Het waren slechts weinigen, slechts elf in aantal, die hier genoemd worden, maar die veel bijdroegen
tot Davids sterkte. De meesten van hen, die totnutoe tot zijn hulp waren gekomen, waren mannen
die betere dagen gekend hadden, arm en berooid waren, ontevredenen, avonturiers, die eerder om
bescherming tot hem kwamen dan om hem diensten te bewijzen, 1 Samuel 22:2. Maar deze
Gadieten waren kloeke mannen, krijgslieden, ten oorlog toegerust, vers 8. Want: 

1. Zij waren mannen van grote lichaamskracht, van ongelooflijke snelheid, niet om voor de vijand te
vlieden, maar om hem aan te vallen en de verstrooide benden te vervolgen. Hierin waren zij als de
reeën op de bergen in snelheid, zodat niemand hun ontlopen kon, en daarbij waren hun
aangezichten als de aangezichten van leeuwen, zodat niemand de strijd met hen durfde aanbinden. 



2. Zij waren gedisciplineerde mannen, geoefend in de krijgskunst, zij konden schild en rondas
hanteren, wisten met wapenen van aanval en van verdediging om te gaan. 

3. Zij waren officieren van de krijgsmacht van hun eigen stam, vers 14, zodat zij, hoewel geen
krijgslieden medebrengende, hen toch onder hun bevelen hadden, honderden, duizenden. 

4. Het waren stoutmoedige mannen, die zich door alle moeilijkheden heen wisten te breken. Bij de
een of anderen krijgstocht misschien wel op deze tocht om tot David te komen-zwommen zij over
de Jordaan, toen hij vol was aan al zijn oevers, vers 15. Diegenen zijn geschikt om in de zaak
Gods gebruikt te worden, die zich aldus in vertrouwen op Gods bescherming durven wagen. 

5. Zij waren mannen, die de zaak, waaraan zij zich wijdden doorzetten ten einde toe. Welke
vijanden van de laagten het waren, die zij ontmoetten na de Jordaan overgetrokken te zijn, blijkt
niet, maar met hun leeuwenaangezichten dreven zij hen op de vlucht, en vervolgden hen met
weergaloze woede naar het oosten en naar het westen, naar welke kant zij zich ook
heenwendden. Zij volgden de slag op en deden hun werk niet ten halve. 

III. Sommigen van Juda en Benjamin kwamen tot hem, vers 16.. Hun aanvoerder was Amasai. Of
hij dezelfde was als Amasa, die later de zijde van Absalom hield, 2 Samuel 17:25,, blijkt niet. Nu
hebben wij hier: 

1. Davids voorzichtige onderhandeling met hen, vers 17. 

Hij was verwonderd hen te zien, en moest wel enige achterdocht hebben nopens de bedoeling,
waarmee zij gekomen waren, daar hij zo dikwijls in gevaar was geweest door het verraad van de
mannen van Zif en de mannen van Kehila, die toch allen mannen van Juda waren. 

Wel kon hij schroomvallig zijn, op wiens leven men het zo dikwijls had toegelegd, kon hij
achterdochtig zijn, die zich in zovelen bedrogen had gezien, dat hij zei in zijn haasten: Alle mensen
zijn leugenaars. 

Geen wonder dat hij deze mannen van Juda met omzichtigheid tegemoet gaat. Let op hoe hij hun de
zaak voorstelt, hoe oprecht en eerlijk hij met hen handelt. Naar zij zijn, zullen zij hem vinden, zo
zullen allen handelen met de Zone Davids. 

A. Indien zij trouw en eerlijk zijn, dan zal hij hun beloner wezen. Indien gijlieden ten vrede tot mij
gekomen zijt, om mij te helpen, zal ik, hoewel gij laat komt en mij lange tijd aan gevaar liet
blootgesteld, en hoewel gij mij geen grote versterking aanbrengt, waardoor de schaal ten mijnen
gunste kan overhellen, uw welwillendheid toch dankbaar aannemen, en mijn hart zal aan u
verbonden zijn. Ik zal u liefhebben en eren, en u al de vriendelijkheid bewijzen, die in mijn macht is.
Genegenheid, achting en dienstbetoon zullen bij een goed man gunst vinden, zoals zij gunst vinden bij
een goeden God, al kleeft er ook nog veel zwakheid aan, en al zijn zij hem niet van veel dienst of
nut. Maar: 

B. Als zij vals zijn en onder schijn van vriendschap komen om hem in de handen van Saul over te
leveren, dan laat hij hen aan God over om de wreker te zijn, gelijk Hij het is en zijn zal van alles wat



vals en verraderlijk is. Nooit was iemand zo heftig vervolgd als David, (behalve de Zone Davids
zelf) en toch had hij het getuigenis van zijn geweten, dat er geen wrevel, geen onrecht, in zijn handen
was. Hij bedoelde niemands kwaad, hetgeen zijn verheuging was ten dage des kwaads, en hem
instaat stelde om, als hij verraad vreesde, zijn zaak over te geven aan Hem, die rechtvaardig
oordeelt. Hij wil geen rechter zijn in zijn eigen zaak, hoewel hij een wijs man was, noch zichzelf
wreken, hoewel hij een man van moed was, maar laat de rechtvaardige God, die gezegd heeft:
Mijne is de wraak, beide doen. De God onzer vaderen zie het, en straffe het! 

Merk op in dit zijn beroep: 

a. Hij noemt God de God onzer vaderen, van zijn en hun vaderen. Aldus herinnert hij hen er aan,
dat zij niet slecht jegens hem moeten handelen, want beide waren zij afstammelingen van dezelfde
aartsvaders, beide hingen zij af van dezelfde God. Aldus moedigt hij zich aan om te geloven dat God
hem recht doen zal, zo hij mishandeld, beledigd of belasterd mocht worden, want Hij was de God
van zijn vaderen, en daarom was een zegen op hem overgegaan, en de God van geheel Israël, en
daarom niet alleen een rechter van de gehele aarde, maar inzonderheid een rechter om uitspraak te
doen in de geschillen van Israëlieten onder elkaar. 

b. Hij roept geen schrikkelijk oordeel over hen in, al zouden zij ook verraderlijk met hem handelen,
maar geeft zich nederig over aan de Goddelijke wijsheid en gerechtigheid. De Heere zie het, en
oordele naar Hij ziet, (want Hij ziet het hart van de mensen) en "straffe het". Hun, die zich op God
beroepen, betaamt het om zich met grote gematigdheid uit te drukken, want de toorn des mans
werkt Gods gerechtigheid niet. 

2. Hun hartelijke vereniging met hem, vers 18. Amasai was hun woordvoerder, de Geest toog
Amasai aan, geen geest van profetie kwam op hem, maar een geest van wijsheid en
vastberadenheid, naar de gelegenheid het vereiste woorden gevende in zijn mond, woorden, die niet
vooruit bedacht waren, maar geschikt om aan David voldoening te geven en hen, die hem
vergezelden, te bemoedigen. 

Niets kon beter en gepaster gezegd zijn. Hij betuigt voor zichzelf en voor zijn metgezellen David en
zijn belangen van harte te zijn toegedaan, en dat hij met gevaar van zijn leven en van alles wat hem
dierbaar is David zal bijstaan tegen al zijn vijanden. 

Wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isai. Door hem de zoon van Isai te noemen,
herinneren zij zich dat hij in rechte lijn afstamde van Nahesson en Salmon, die in hun dagen vorsten
van de stam van Juda zijn geweest. Saul noemde hem aldus in minachting, 1 Samuel 20:27, 22:7,
maar zij beschouwen het als een eer. 

a. Zij waren er van overtuigd dat hij aan Gods zijde was, en dat God aan zijn zijde was, en daarom:
Wij zijn uw, o David, wij zijn aan uw zijde. Als wij een zijde moeten kiezen, dan is het goed de zijde
te kiezen van hen, die aan Gods zijde zijn en met wie God is. 

b. Hij wenst voorspoed aan David en zijn zaak, niet door op zijn gezondheid te drinken, maar door
hem en al zijn vrienden vrede toe te bidder: "Vrede, vrede zij u, en vrede uw helperen", onder wie
wij wensen gerekend te worden, opdat ook ons vrede zij." 



c. Hij verzekert hem hulp van de hemel: "Want uw God helpt u", daarom wensen wij dat vrede zij,
en daarom twijfelen wij niet of er zal vrede zijn, u en uw helperen. 

God is uw God, en zij, die Hem tot hun God hebben, hebben Hem ongetwijfeld ook tot hun helper
in iedere tijd van nood en gevaar. 

Van deze uitdrukkingen van Amasai kunnen wij leren hoe onze genegenheid en trouw te betuigen
aan de Heere Jezus. Zo moeten wij wezen zonder voorbehoud, zonder macht van herroeping van
onze trouw, aan Zijn zijde moeten wij optreden en handelen met ijver en liefde, voor Zijn belangen
moeten wij het beste begeren, Hosanna! voorspoed aan Zijn Evangelie en koninkrijk, want Zijn God
helpt Hem en zal Hem helpen, totdat Hij alle heerschappij en alle macht en kracht, die zich tegen
Hem stellen teniet zal gedaan hebben. 

3. Davids blijmoedige aanneming van hun dienst en hun vriendschap. De liefde en de eer leren ons
onze achterdocht te laten vallen, zodra ons voldoening is gegeven. David nam hen aan en stelde
hen tot hoofden der benden. 

IV. Ook sommigen van Manasse sloten zich bij hem aan, vers 19. Gods voorzienigheid gaf hun een
goede gelegenheid om dit te doen daar hij en zijn mannen toen door hun land trokken. Achis nam
David mede, toen hij uittoog om tegen Saul te strijden, maar de vorsten van de Filistijnen
noodzaakten hem zich terug te trekken. 

Wij hadden die geschiedenis in 1 Samuel 29:4 en verv. Bij zijn terugkeer kwamen sommige grote
mannen van Manasse, die geen moed hadden om met Saul tegen de Filistijnen te gaan strijden, zich
met David verenigen, en dat wel zeer ter rechter tijd om hem te helpen tegen de Amalekieten, die
Ziklag hadden geplunderd. 

Zij waren niet talrijk, maar zij waren allen kloeke helden, en hebben David bij die gelegenheid
goeden dienst bewezen, 1 Samuel 30. Zie hoe Gods voorzienigheid voorziet in de nood. Davids
invloed nam grotelijks toe juist toen het hem nodig was er gebruik van te maken, vers 22. 

Dagelijks kwamen hulptroepen tot hem, totdat hij "een groot leger" had. Als de belofte tot aan de
geboorte komt, laat het dan aan God over om kracht te geven tot baren. 



Kronieken 12:23-40 

Wij hebben hier een bericht van hen, die werkzaam waren om Davids vestiging op de-troon te
voleindigen na de dood van Isboseth. Wij lazen in Hoofdstuk 11:1, en tevoren in 2 Samuel 5:1,, dat
"alle stammen van Israël" kwamen, hetzij zelf of door hun vertegenwoordigers, te Hebron om David
koning te maken. 

Hier nu hebben wij een bericht van het contingent van troepen, door elke stam aangebracht,
toegerust ten heire, voor het geval dat tegenstand geboden mocht worden, vers 23. Wij kunnen
hier opmerken: 

1. Dat de stammen, die het dichtstbij woonden, het kleinste getal aanbrachten, Juda slechts zes
duizend acht honderd, vers 24. Simeon slechts zeven duizend een honderd, vers 25,, terwijl
Zebulon, die ver afgelegen was, vijftig duizend man bracht, vers 33,, Aser veertig duizend, vers 36,,
en de twee en een halve stam aan geen zijde van de Jordaan honderd en twintig duizend man, vers
37,. 

Niet alsof de naastbijgelegen stammen koel en koud waren in de zaak, maar zij toonden evenveel
wijsheid door weinigen te brengen, daar al de overigen toch binnen hun bereik waren als de anderen
hun ijver toonden door zovelen te brengen. De mannen van Juda hadden genoeg te doen om hen te
onthalen, die van zo verre kwamen. 

2. De Levieten zelf en de priesters, hier de Aaronieten genoemd, toonden zich van harte voor de
zaak, en waren bereid om, indien het nodig was, voor David te strijden, zowel als voor hem te
bidden, omdat zij wisten dat hij door God tot de regering geroepen was, vers 26-28,. 

3. Zelfs sommigen uit Sauls maagschap kwamen tot David over, vers 29,, niet zovelen als van de
andere stammen, omdat door een dwaze voorliefde voor hun eigen stam en ijver voor de eer er van,
velen van hen de belangen van het zinkend huis van Saul bleven aankleven. Het geweten moet door
geen bloedverwantschap overheerst worden. Noem in die uitgestrekten zin niemand "Vader" dan
alleen God. 

4. Van de meesten van hen wordt gezegd dat zij kloeke helden waren, vers 25, 28, 30 , van
anderen, dat zij "ten strijde toegerust waren", vers 35 en van allen, dat zij zich in slagorde konden
houden, vers 38. 

Er was veel krijgsvuur in hen, en toch waren zij regeerbaar en onderworpen aan de regelen van
orde, warme harten en koele hoofden. 

5. Sommigen waren zo bedachtzaam om wapenen mee te brengen, allerlei krijgsgereedschap, vers
24, 33, 37, want hoe konden zij denken dat David instaat was hen er van te voorzien? 

6. De mannen van Issaschar waren van allen het minst in aantal, slechts twee honderd, en toch even
dienstig aan Davids belangen als zij, die het grootste aantal gebracht hadden. Deze weinigen waren
inderdaad de gehele stam. Want: 



a. Zij waren mannen van groot beleid boven al hun buren, mannen, die ervaren waren in het verstaan
van de tijden, om te weten wat Israël doen moest. 

Zij verstonden de natuurlijke tijd, konden het aanschijn van de aarde en des hemels beproeven,
waren weerkundig, konden hun naburen raad geven omtrent de geschikten tijd voor ploegen, zaaien
en oogsten, de ceremoniële tijden, de tijden, vastgesteld voor de plechtige feesten, daarom wordt
van hen gezegd, dat zij de volken tot de berg roepen, Deuteronomium 33:19, want almanakken
waren toen niet zo bekend en algemeen in gebruik als tegenwoordig. 

Of liever, de staatkundige tijden, zij hadden verstand van de publieke zaken, begrepen de gezindheid
des volks, en de strekking van de tegenwoordige gebeurtenissen. 

Het is de omschrijving van staatslieden, dat zij de tijden verstaan, Esther 1:13. 

De mannen van deze stam stelden zeer veel belang in de publieke aangelegenheden. 

Zij wisten wat Israël doen moest, uit hun eigen waarneming en ervaring leerden zij wat hun eigen en
anderer plicht en belang was In dit hachelijk tijdsgewricht wisten zij dat Israël David koning moest
maken, dat dit niet slechts voegzaam en gepast, maar zeer noodzakelijk was, door de
tegenwoordigen staat van zaken werd het geëist. 

De mannen van Issaschar hielden zich het meest bezig met landbouw en bemoeiden zich niet veel
met de openbare aangelegenheden, hetgeen hun gelegenheid gaf om anderen gade te slaan. 

b. Zij waren mannen van groten invloed, want al hun broederen pasten op hun woord. Daar de
burgerij van die stam hun schouders gebogen hadden om te dragen, Genesis 49:15, oefenden de
groten gezag over hen uit. Vandaar dat wij lezen van de vorsten in Issaschar, Richteren 5:15. 

Zij wisten te heersen en de anderen wisten te gehoorzamen. Het is inderdaad gelukkig als zij, die
moeten leiden, verstandig en oordeelkundig zijn en zij, die moeten volgen, bescheiden en onderdanig
zijn. 

7. Van allen wordt gezegd, dat zij zich tot deze zaak verbonden met een volkomen hart, vers 38, en
van de mannen van Zebulon inzonderheid, dat zij kwamen met een onwankelbaar hart, vers 33. 

In deze zaak waren zij waarlijk Israëlieten, in wie geen bedrog was. En dit was hun volkomenheid,
dat zij er allen een van hart in waren, vers 38. 

Niemand hunner had afzonderlijke belangen, allen waren zij voor het algemene welzijn. 

Eindelijk. De mannen van Juda en anderen van de naburige stammen maakten toebereidselen voor
de proviandering van hun onderscheiden kampen toen zij naar Hebron kwamen vers 39, 40. 

Zij, die de minste moeite hadden om naar dit congres van de staten heen te gaan achtten zich
verplicht om zoveel te meer bij te dragen in de onkosten voor het onthaal van de overigen, opdat er



enige gelijkheid zou zijn. Er werd een grote maaltijd gemaakt (gemaakt om te lachen, Prediker
10:19) bij deze gelegenheid, want er was blijdschap in Israël, vers 40. 

En met goede reden, want een stad springt op van vreugde over het welvaren van de
rechtvaardigen. 

Zo zal, als de troon van Christus opgericht is in een ziel, grote blijdschap wezen in die ziel, en er is
voor gezorgd om haar feestelijk te onthalen, niet zoals hier, gedurende twee of drie dagen, maar
haar levenlang, ja tot in van de eeuwigheid. 



HOOFDSTUK 13

1 En David hield raad met de oversten der duizenden en der honderden, en met alle vorsten.
2 En David zeide tot de ganse gemeente van Israel: Indien het ulieden goeddunkt, en van den
HEERE, onzen God, te zijn, laat ons ons uitbreiden, laat ons zenden aan onze overige broeders, in
alle landen van Israel, en de priesters en Levieten, die met hen zijn in de steden, met haar
voorsteden, opdat zij tot ons vergaderd worden.
3 En laat ons de ark onzes Gods tot ons wederhalen, want wij hebben ze in de dagen van Saul niet
gezocht.
4 Toen zeide de ganse gemeente, dat men alzo doen zou; want die zaak was recht in de ogen des
gansen volks.
5 David dan vergaderde gans Israel van het Egyptische Sichor af, tot daar men komt te Hamath, om
de ark Gods te brengen van Kirjath-jearim.
6 Toen toog David op met het ganse Israel naar Baala, dat is, Kirjath-jearim, hetwelk in Juda is, dat
hij van daar ophaalde de ark Gods, des HEEREN, Die tussen de cherubim woont, waar de Naam
wordt aangeroepen.
7 En zij voerden de ark Gods op een nieuwen wagen uit het huis van Abinadab. Uza nu en Ahio
leidden den wagen.
8 En David en gans Israel speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, zo met liederen, als
met harpen, en met luiten, en met trommelen, en met cimbalen, en met trompetten.
9 Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit, om de ark te
houden, want de runderen struikelden.
10 Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza, en Hij sloeg hem, omdat hij zijn hand had
uitgestrekt aan de ark; en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods.
11 En David ontstak, dat de HEERE een scheur gescheurd had aan Uza; daarom noemde hij
diezelve plaats Perez-uza, tot op dezen dag.
12 En David vreesde den HEERE te dien dage, zeggende: Hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen?
13 Daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad Davids, maar deed ze afwijken in het
huis van Obed-edom, den Gethiet.
14 Alzo bleef de ark Gods bij het huisgezin van Obed-edom, in zijn huis, drie maanden; en de
HEERE zegende het huis van Obed-edom, en alles, wat hij had.



In het vorige hoofdstuk zagen wij hoe David koning werd gemaakt, waardoor de burgerlijke
regering gelukkig werd gevestigd. In dit hoofdstuk zien wij hoe wordt zorggedragen voor de
Godsdienst. 

I. David gaat te rade met de vertegenwoordigers des volks omtrent het opbrengen van de ark uit
haar tegenwoordig afgelegen verblijf naar een publieke plaats en er wordt toe besloten, vers 1-4. 

II. Met grote plechtigheid en vreugde wordt zij van Kirjath-Jearim gehaald, vers 5-8. 

III. Uza wordt gedood, omdat hij haar had aangeraakt, waardoor de plechtigheid verstoord wordt,
en met de zaak voor het ogenblik niet wordt voortgegaan, vers 9-14. 



Kronieken 13:1-8 

I. Hier is Davids Godvruchtig voorstel om de ark Gods op te brengen naar Jeruzalem opdat de
koninklijke stad de heilige stad zou zijn, vers 1-3. Dit gedeelte van de geschiedenis (namelijk
Davids raadpleging met het volk over het opbrengen van de ark) hadden wij niet in Samuël. Omtrent
dit voorstel nu kunnen wij opmerken: 

1. Dat David, zodra hij wel gevestigd was op de troon, aan de ark Gods heeft gedacht. Laat ons de
ark onzes Gods tot ons wederhalen vers 3. Twee dingen had hij hiermee op het oog. 

God te eren door eerbied te betonen voor Zijn ark, het teken van Zijn tegenwoordigheid. Zodra hij
de macht in handen had, wilde hij die gebruiken tot bevorderingen aanmoediging van de Godsdienst.

Het behoort de eerste en grote zorg te zijn van hen, die verrijkt en verhoogd zijn, om God te eren
met hun eer, en met hun rijkdom en macht God en de belangen van Zijn koninkrijk onder de mensen
te dienen. David zei niet: "Welke prachtige, pralende zaak zal ik nu doen?" of: "Welke aangename
lieflijke zaak?" maar: "Welke Godvruchtige zaak, ten einde de vertroosting en het voorrecht te
hebben van dit heilig orakel. Laat ons haar tot ons opbrengen, niet alleen om haar eer aan te doen,
maar opdat zij een zegen voor ons zij." 

Zij, die God eren, bevoordelen zichzelf. Het is de wijsheid van hen, die hun loopbaan in de wereld
beginnen, om Gods ark mee te nemen, Zijn orakelen tot hun raadslieden te maken en Zijn wetten tot
hun richtsnoer. Diegenen zullen waarschijnlijk toenemen in de gunst van God, die aldus beginnen in
de vreze Gods. 

2. Dat hij de leidslieden des volks er over raadpleegde, vers 1.. 

Hoewel het ontwijfelbaar een goed werk was, en hij als koning de macht had om te gebieden dat het
gedaan zou worden gaf hij er toch de voorkeur aan om het met raadpleging te doen. 

a. Ten einde eerbied te betonen aan de grote mannen van het koninkrijk, en hen te eren. Hoewel zij
hem koning hadden "maakt, wilde hij toch niet met verdrukking over hen regeren, zeggende: "Wij
willen en bevelen, en het is onze koninklijke wil, dat gij zo en zo doet, en wij willen gehoorzaamd
worden". maar: "Indien het ulieden goed, en van de Heere onze God dunkt te zijn zo laat ons orders
hiervoor geven." 

Geen vorst, die wijs is, zal een absolute macht begeren. De trouw des volks wordt het best
verzekerd door zijn medewerking in te roepen door zijn vertegenwoordigers. 

b. Ten einde hun raad in te winnen omtrent de wijze, waarop het gedaan moest worden, of het nu
terstond, en of het in het openbaar moest geschieden. David was zelf een man van groot verstand,
en toch ging hij te rade met zijn vorsten, want "de behoudenis is in de veelheid van de raadslieden".
Het is wijsheid om van de wijsheid van anderen gebruik te maken. 

c. Opdat zij er zich mee verenigende, het te eerder als een nationale daad kon gelden, en dus een
nationale zegen teweeg kon brengen. 



3. Dat hij het gehele volk bijeen wilde roepen voor deze gelegenheid, zowel ter ere van de ark, als
tot voldoening en stichting des volks, vers 2. 

Merk op: 

a. Hij noemt het gewone volk broeders, waaruit zijn nederigheid blijkt (niettegenstaande zijn
verheffing) alsmede de tedere zorg, die hij voor hen had. Aldus schaamt onze Heere Jezus zich niet
Zijn volk broeders te noemen, Hebreeen 2:11. 

b. Hij spreekt van het volk als van een overblijfsel, dat ontkomen is: "Onze broeders, die overig zijn
in het gehele land Israëls". Zij waren onder verstrooiende omstandigheden geweest. Hun oorlogen
met de Filistijnen, en met het huis van Saul, hadden het land verwoest en velen gedood. Nu hopen
wij een einde te zien aan al deze beroeringen, laat hen, die overgebleven zijn, door de vroegere
oordelen en de tegenwoordige zegeningen opgewekt worden om God te zoeken. 

c. Hij draagt zorg dat inzonderheid de priesters en Levieten opgeroepen zullen worden om de ark te
vergezellen, want het behoorde zeer bijzonder tot hun ambt en plicht. Zo moet de Christelijke
overheid Evangeliedienaren opwekken om hun plicht te doen, als zij hen nalatig zien. 

d. Dat dit alles in de onderstelling is dat het "van de Heere hun God is". Het kan u en mij wel
goeddunken, maar zo het niet van de Here onze God is, zullen wij het niet doen. Bij alles wat wij
ondernemen moet dit de vraag zijn: "is het van de Heere? Is het naar Zijn wil? Kunnen wij er ons
Hem behaaglijk in maken? Kunnen wij verwachten dat Hij er ons in zal zegenen?" 

e. Dat het nodig was om aldus te vergoeden wat onder de laatste regering verzuimd werd: want wij
hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht en dat was de reden, waarom het ons zo slecht ging.
Laat die dwaling hersteld worden, dan kunnen wij hopen dat het ons beter zal gaan. 

Merk op: David maakt geen gemelijke aanmerkingen op Saul. Hij zegt niet: "Saul heeft zich nooit, of
tenminste nooit in de laatste tijd van zijn regering, om de ark bekommerd," hij zegt slechts in het
algemeen: "Wij hebben ze niet gezocht", zichzelf dus met anderen in de schuld van de
veronachtzaming insluitende. 

Het betaamt ons meer onszelf dan anderen te oordelen. Ootmoedige Godvruchtige mensen treuren
over hun eigen aandeel in de schuld des volks, achten dat hunner de beschaamdheid des aangezichts
is, Daniel 9:5, en verv. 

II. Des volks gerede instemming met dit voorstel, vers 4. 

Die zaak was recht in de ogen des gansen volks. Niemand kon ontkennen dat het een zeer goed
werk was, en dat het tijd was om het te doen, zodat er besloten werd, "nemine contradicente" -
eenstemmig, dat zij het zouden doen. Zij, die met voorzichtigheid een goed werk voorstellen en er in
voorgaan, zullen er wellicht meer gerede medewerking voor vinden dan zij gedacht hebben. Grote
mannen weten niet hoeveel goed zij kunnen doen door hun invloed op anderen. 



III. De plechtigheid van de opbrenging van de ark, vers 5 en verv, waarvan wij tevoren gelezen
hebben in 2 Samuel 6:1 en verv.. Daarom zullen wij hier slechts opmerken: 

1. Dat het de moeite waard is om ver te reizen ten einde de ark Gods te vergezellen. Zij kwamen
van alle delen des lands, van de rivier van Egypte, de uiterste grens in het zuiden, tot waar men komt
te Hamath, dat noordelijk lag, vers 5, om deze plechtigheid bij te wonen. 

2. Dat wij reden hebben ons grotelijks te verheugen in de herleving van veronachtzaamde
inzettingen, en het wederkeren van de tekenen van Gods tegenwoordigheid. Als het licht van de
Godsdienst schijnt uit de duisternis, als hij openlijk en vrijmoedig beleden wordt, geëerd en gesteund
wordt door vorsten en aanzienlijken, dan is dit zo’n gelukkig teken voor een volk, dat het met alle
mogelijke uitdrukkingen van vreugde welkom geheten moet worden. 

3. Als inzettingen, na lang in onbruik te zijn geweest, weer herleven, dan gebeurt het maar al te
dikwijls dat zelfs wijze en Godvruchtige mensen er vergissingen in begaan. Wie zou gedacht hebben
dat David zulk een fout zou begaan om de ark op een open wagen te vervoeren? vers 7. 

Omdat de Filistijnen haar zo vervoerd hebben, en de wagen door een bijzondere leiding van Gods
voorzienigheid bestuurd werd, 1 Samuel 6:12, dacht hij dat zij het ook mochten doen. 

Maar wij moeten wandelen naar wet en regel, niet naar voorbeeld, als dit voorbeeld afwijkt van de
regel, zelfs die voorbeelden, welke door Gods voorzienigheid begunstigd werden, moeten niet
gevolgd worden met schending van de vastgestelden regel. 



Kronieken 13:9-14 

Van deze scheur aan Uza, die al de vreugde deed ophouden, hadden wij een bericht in 2 Samuel
6:6 en verv. 

1. Laat de zonde van Uza ons allen waarschuwen voor trotsheid, roekeloosheid en oneerbiedigheid
in het omgaan met heilige dingen, vers 9, wij moeten niet denken dat een goede bedoeling een
slechte daad zal verontschuldigen. 

In onze gemeenschapsoefening met God moeten wij zorgvuldig waken over ons eigen hart, opdat
gemeenzaamheid geen minachting doe ontstaan, en wij niet denken dat God ons op enigerlei wijze
verplicht is. 

2. Laat de straf van Uza ons er van overtuigen dat de God met wie wij te doen hebben een ijverig
God is. Zijn dood evenals de dood van Nadab en Abihu, verkondigt luide dat God "in degenen, die
tot Hem naderen, geheiligd zal worden", Leviticus 10:3. 

En dat, hoe nader zij Hem zijn, hoe meer misnoegd Hij is over hun trotsheid en aanmatiging. Laat
ons niet durven beuzelen met God in ons naderen tot Hem, en laat ons, door Christus, vrijmoedig
komen tot de troon van de genade, want wij zijn onder de bedeling van vrijheid en genade, niet van
dienstbaarheid en verschrikking. 

3. Laat de nevel, die dit wierp over Israëls blijdschap, ons een herinnering zijn, om ons altijd te
verheugen met beving, zelfs dan als wij Hem dienen met blijdschap. 

4. Laat Davids misnoegen bij deze gelegenheid ons waarschuwen om wèl acht te geven op onze
gemoedsgesteldheid, als wij ons onder de Goddelijke bestraffingen bevinden, opdat wij inplaats van
ons aan God te onderwerpen, niet met Hem twisten. Zullen wij, als God toornig op ons is, toornig
durven zijn op Hem? 

5. Laat ons gewaarschuwd zijn door de stoornis van deze plechtigheid om niet weggedreven te
worden van onze plicht door die leidingen van Gods voorzienigheid, die slechts bedoeld zijn om ons
weg te drijven van onze zonden. David had, niettegenstaande de scheur die aan Uza gescheurd was,
met zijn werk moeten voortgaan, en aldus zou de scheur geheeld kunnen zijn. 

Eindelijk. Laat de zegen, die de ark in Obed-Edoms huis bracht, ons aanmoedigen om Gods
inzettingen welkom te heten in ons huis, als degenen, die geloven dat de ark een gast is bij wie
niemand iets zal verliezen, en laat haar er ons niet te minder dierbaar om zijn, dat zij voor sommigen
een steen des aanstoots en een rots van de ergernis is. 

Indien het Evangelie voor sommigen een reuk des doods ten dode is, zoals de ark het was voor
Uza, zo laat ons het toch in liefde ontvangen en aannemen, en dan zal het ons een reuk des levens
ten leven zijn. 



HOOFDSTUK 14

1 Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David, en cederenhout, en metselaars, en
timmerlieden, dat zij hem een huis bouwden.
2 En David merkte, dat hem de HEERE tot koning bevestigd had over Israel; want zijn koninkrijk
werd ten hoogste verheven, om Zijns volks Israels wil.
3 En David nam meer vrouwen te Jeruzalem, en David gewon meer zonen en dochteren.
4 Dit nu zijn de namen der kinderen, die hij te Jeruzalem had: Sammua, en Sobab, Nathan en
Salomo,
5 En Jibchar, en Elisua, en Elpelet,
6 En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
7 En Elisama, en Beeljada, en Elifelet.
8 Toen de Filistijnen hoorden, dat David tot koning gezalfd was over het ganse Israel, zo togen al de
Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde zo toog hij uit tegen hen.
9 Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim.
10 Toen vraagde David God, zeggende: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult Gij hen in mijn
hand geven? En de HEERE zeide tot hem: Trek op, want Ik zal hen in uw hand geven.
11 Toen zij nu optogen naar Baal-perazim, zo sloeg hen David daar; en David zeide: God heeft mijn
vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren; daarom noemden zij den naam
derzelver plaats Baal-perazim.
12 En daar lieten zij hun goden; en David gebood, en zij werden met vuur verbrand.
13 Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal.
14 En David vraagde God nog eens; en God zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen;
maar omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover de moerbezienbomen.
15 En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen,
kom dan uit ten strijde; want God zal voor uw aangezicht uitgegaan zijn, om het leger der Filistijnen
te slaan.
16 David nu deed, gelijk als hem God geboden had; en zij sloegen het heir der Filistijnen van
Gibeon af tot aan Gezer.
17 Alzo ging Davids naam uit in al die landen; en de HEERE gaf Zijn verschrikking over al die
heidenen.



In dit hoofdstuk zien wij: 

I. Davids koninkrijk bevestigd, vers 1, 2. 

II. Zijn gezin opgebouwd, vers 3-7. 

III. Zijn vijanden, de Filistijnen, verslagen in twee veldtochten, vers 8-17. Dit is hier herhaald van 2
Samuel 5:11 en verv.. 



Kronieken 14:1-7 

Wij kunnen hier opmerken: 

1. Dat niemand zo’n genoegzaamheid heeft in zichzelf of hij heeft toch zijn buren nodig, en hij heeft
reden om dankbaar te zijn voor hun hulp. David had een zeer groot koninkrijk, Hiram een zeer klein
koninkrijk, maar David kan zich geen huis bouwen naar zijn genoegen of Hiram moet hem van
werklieden en materialen voorzien, vers 1, hetgeen een reden is, waarom wij niemand moeten
verachten maar, naar wij er gelegenheid toe hebben, aan allen dienst moeten betonen. 

2. Het is voor een wijs man een grote voldoening om gevestigd te zijn, en voor een Godvruchtig man
Gods bijzondere voorzienigheid te zien in zijn vestiging. 

Het volk had David koning gemaakt, maar hij kon niet gerust of gelukkig zijn voor hij bemerkte dat
de Heere hem tot koning bevestigd had over Israël, vers 2. 

3. Wij moeten al onze bevorderingen beschouwen als bedoeld om ons nuttig te doen zijn. Davids
koninkrijk werd ten hoogste verheven, niet om zijnentwil ten einde een groot aanzien te hebben,
maar om zijns volks Israëls wil, opdat hij hun ten leidsman en beschermer zou zijn. 

Wij worden gezegend, opdat wij tot zegen zijn zullen. Zie Genesis 12:2. Wij worden niet geboren
voor onszelf, en wij leven niet voor onszelf. 

4. Het is moeilijk om voorspoedig te zijn en niet zorgeloos te worden, en toe te geven aan het vlees. 

Het was Davids zwakheid dat hij, toen hij bevestigd was in zijn koninkrijk, meer vrouwen nam,
vers 3, maar zijn talrijk kroost vermeerderde zijn aanzien en sterkte. Zie, kinderen zijn een erfdeel
des Heeren. Wij hadden een bericht van Davids kinderen, niet alleen in Samuël, maar in dit boek,
Hoofdstuk 3:1 en verv, en nu weer hier, want het was hun eer zo’n vader te hebben. 



1 Kronieken 14:8-17 

Dit verhaal van Davids triomf over de Filistijnen is ongeveer gelijk aan dat in 2 Samuël 5:17 en verv..

1. Laat de aanval van de Filistijnen op David ons er van weerhouden om zorgeloos en gerust te zijn
in enigerlei bevestiging of bevordering, en ons doen gedenken dat wij overlast en kwelling te
verwachten hebben in deze wereld. Als wij het meest gerust en op ons gemak zijn, dan kan er het
een of ander komen, dat een verschrikking of kwelling voor ons is. Christus’ koninkrijk kan aldus
aangerand worden door het zaad van de slang, inzonderheid als het voorspoedig is en vooruitgaat. 

2. Laat Davids vragen aan God eenmaal en nogmaals, bij gelegenheid van van de Filistijnen aanval
op hem, ons er toe leiden om Hem te erkennen in al onze wegen, tot Hem onze toevlucht te nemen
als wij in benauwdheid zijn, op Hem ons te beroepen als ons onrecht wordt aangedaan, en als wij
ten einde raad zijn Hem om raad te vragen door Zijn orakelen, ons onder Zijn hoede te stellen, en
Hem te bidden ons de rechten weg te wijzen. 

3. Laat Davids voorspoed ons aanmoedigen om onze geestelijke vijanden te weerstaan in opvolging
van de aanwijzingen Gods en steunende op de kracht Gods. Wedersta de duivel, en hij zal van u
vlieden, zoals de Filistijnen voor David gevloden zijn. 

4. Laat het geruis van een gang in de toppen van de moerbeziënbomen er ons toe leiden om op
Gods bewegingen te letten in Zijn voorzienigheid en in de invloed Zijns Geestes. Als wij bespeuren
dat God voor ons heengaat, zo laat ons onze lenden gorden, onze wapenrusting aangorden, en Hem
volgen. 

5. Laat Davids verbranden van de goden van de Filistijnen, toen zij hem in handen vielen, ons leren
een heiligen toorn te koesteren tegen afgoderij en al de overblijfselen er van. 

6. Laat Davids dankbare erkenning van de hand Gods in zijn voorspoed ons leiden om al onze
offeranden des lofs op Gods altaar te brengen. Niet ons, o Heere! niet ons, maar Uwen naam geef
eer. 

Eindelijk. 

Laat de naam van David, niet alleen in zijn eigen koninkrijk, maar ook onder zijn buren, beschouwd
worden als een type van de verhoogde eer van de Zone Davids vers 17. 

Alzo ging Davids naam uit in al die landen. Overal werd van hem gesproken, door iedereen
werd hij bewonderd, en de Heere gaf Zijn verschrikking over al die heidenen. 

Allen zagen op hem als op een geduchter vijand en een begerenswaardiger bondgenoot. Aldus heeft
God onze Verlosser uitermate verhoogd, en Hem een naam gegeven, welke boven allen naam is. 



HOOFDSTUK 15

1 En David maakte zich huizen in zijn stad; en hij bereidde der ark Gods een plaats, en spande een
tent voor haar.
2 Toen zeide David: Niemand mag de ark Gods dragen, dan de Levieten; want die heeft de HEERE
verkoren, om de ark Gods te dragen, en om Hem te dienen tot in der eeuwigheid.
3 Ook vergaderde David gans Israel te Jeruzalem, om de ark des HEEREN op te halen aan haar
plaats, die hij haar bereid had.
4 En David verzamelde de kinderen van Aaron en de Levieten.
5 Van de kinderen van Kehath was Uriel overste, en van zijn broederen waren honderd en twintig.
6 Van de kinderen van Merari was Asaja overste, en van zijn broederen waren tweehonderd en
twintig.
7 Van de kinderen van Gersom was Joel overste, en van zijn broederen waren honderd en dertig.
8 Uit de kinderen van Elizafan was overste Semaja, en van zijn broederen waren tweehonderd.
9 Uit de kinderen van Hebron was Eliel overste, en zijn broederen waren tachtig.
10 Uit de kinderen van Uzziel was Amminadab overste, en zijn broederen waren honderd en twaalf.
11 En David riep de priesters Zadok en Abjathar, en de Levieten Uriel, Asaja en Joel, Semaja, en
Eliel, en Amminadab.
12 En hij zeide tot hen: Gijlieden zijt hoofden der vaderen onder de Levieten; heiligt u, gij en uw
broeders, dat gij de ark des HEEREN, des Gods van Israel, opbrengt, ter plaatse, die ik voor haar
bereid heb.
13 Want omdat gijlieden ten eerste dit niet deedt, heeft de HEERE, onze God, onder ons een scheur
gedaan, omdat wij Hem niet gezocht hebben naar het recht.
14 Zo heiligden zich dan de priesters en Levieten, om de ark des HEEREN, des Gods van Israel,
op te brengen.
15 En de kinderen der Levieten droegen de ark Gods op hun schouderen, met de draagbomen, die
op hen waren, gelijk als Mozes geboden had naar het woord des HEEREN.
16 En David zeide tot de oversten der Levieten, dat zij hun broeders, de zangers, stellen zouden met
muziekinstrumenten, met luiten, en harpen, en cimbalen, dat zij zich zouden doen horen, verheffende
de stem met blijdschap.
17 Zo stelden dan de Levieten Heman, den zoon van Joel, en uit zijn broederen Asaf, den zoon van
Berechja; en uit de zonen van Merari, hun broederen, Ethan, den zoon van Kusaja;
18 En met hen hun broeders van de tweede orde: Zecharja, Ben en Jaaziel, en Semiramoth, en
Jehiel, en Unni, Eliab, en Benaja, en Maaseja, en Mattithja, en Elifele, en Mikneja, en Obed-edom,
en Jeiel, de poortiers.
19 De zangers nu, Heman, Asaf en Ethan, lieten zich horen met koperen cimbalen;
20 En Zecharja, en Aziel, en Semiramoth, en Jehiel, en Unni, en Eliab, en Maaseja, en Benaja, met
luiten op Alamoth.
21 En Mattithja, en Elifele, en Mikneja, en Obed-edom, en Jeiel, en Azazja, met harpen op de
Scheminith, om den toon te versterken.
22 En Chenanja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen;
want hij was verstandig.
23 En Berechja en Elkana waren poortiers der ark.
24 En Sebanja, en Josafat, en Nethaneel, en Amasai, en Zecharja, en Benaja, en Eliezer, de
priesters, trompetten met trompetten voor de ark Gods; en Obed-edom en Jehia waren poortiers
der ark.



25 Het geschiedde nu, dat David en de oudsten van Israel, en de oversten der duizenden,
henengingen, om de ark des verbonds des HEEREN op te halen, uit het huis van Obed-edom, met
vreugde;
26 Zo geschiedde het, doordien dat God de Levieten hielp, die de ark des verbonds des HEEREN
droegen, dat zij zeven varren en zeven rammen offerden.
27 David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen; ook al de Levieten, die de ark droegen, en
de zangers, en Chenanja, de overste van het opheffen der zangers; ook had David een lijfrok aan
van linnen.
28 Alzo bracht gans Israel de ark des verbonds des HEEREN op, met gejuich, en met geluid der
bazuin, en met trompetten, en met cimbalen, makende geluid met luiten en met harpen.
29 Het geschiedde nu, toen de ark des verbonds des HEEREN tot aan de stad Davids gekomen
was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek, en den koning David zag, springende
en spelende; zo verachtte zij hem in haar hart.



Het opbrengen van de ark naar de stad Davids was een zeer goed werk, er werd toe besloten,
Hoofdstuk 13, 3, het werd beproefd, maar niet volbracht, zij was in het huis van Obed-Edom. 

Nu geeft dit hoofdstuk ons een bericht van de voltooiing van dat goede werk. 

I. Hoe het op meer regelmatige wijze gedaan werd dan tevoren. 

Er werd een plaats voor bereid, vers 1. 2. 

De priesters werd bevolen haar te dragen, vers 2-15. 

Aan de Levieten werd daarbij hun werk aangewezen, vers 16-24. 

II. Hoe zij er beter in slaagden dan tevoren vers 25. 

De Levieten maakten geen vergissing bij hun werk, vers 26.. 

De vreugde van David en van het volk werd niet verstoord, vers 27, 23. 

En wat betreft Michals verachting van David, zij was van geen betekenis, vers 29. 



Kronieken 15:1-24 

Hier worden toebereidselen gemaakt om de ark van het huis van Obed-Edom naar de stad Davids
te brengen. 

Er wordt hier erkend dat zij bij de vorige poging er toe, hoewel het een zeer goed werk was en zij er
God in gezocht hadden, Hem echter niet naar het recht gezocht hadden, vers 13. Wij hebben het
werk niet met bedachtzaamheid gedaan, en daarom zijn wij er niet in geslaagd. 

Het is niet genoeg dat wij doen hetgeen goed is, wij moeten het ook goed doen, niet genoeg, dat wij
de Heere zoeken in een rechte inzetting, wij moeten Hem ook zoeken naar het recht. 

Als wij om onze onregelmatigheden hebben geleden, dan moeten wij er door leren regelmatiger te
zijn, dan beantwoorden wij aan het doel van de kastijding. 

Laat ons nu zien hoe de zaak in orde kwam. 

1. David had nu een plaats bereid voor de ark om er haar in te ontvangen, eer zij tot hem gebracht
werd, en aldus zoekt hij Hem naar het recht. Hij had geen tijd om er een huis voor te bouwen, maar
hij spande een tent voor haar, vers 1, waarschijnlijk naar het model, dat aan Mozes op de berg
getoond was, of dit zoveel mogelijk nabij komende. 

Merk op: toen hij zich huizen maakte in de stad Davids bereidde hij een plaats voor de ark. Waar
wij ook huizen bouwen voor onszelf, moeten wij er op bedacht zijn plaats te maken voor Gods ark,
voor een kerk, een gemeente, in huis. 

2. David gebood nu dat de Levieten of priesters de ark op hun schouders zouden dragen. Nu dacht
hij aan hetgeen hij tevoren ook wel heeft moeten weten, namelijk dat niemand dan de Levieten de
ark Gods mochten dragen, vers 2. 

Op hun gewone tochten hebben de Kahathieten haar gedragen, en daarom waren hun geen wagens
toegewezen, want het was hun werk om "op de schouders te dragen", Numeri 7:9. 

Maar bij buitengewone gelegenheden zoals toen zij over de Jordaan trokken en rondom Jericho
gingen, hebben de priesters haar gedragen. 

Deze regel was uitdrukkelijk, en toch heeft David zelf hem vergeten en de ark op een wagen gezet.
Zelfs zij, die zeer kundig zijn in het woord van God, hebben het toch niet altijd zo duidelijk voor hun
ogen alswel te wensen was, als zij er gebruik van moeten maken. 

Wijze en Godvruchtige mensen kunnen zich schuldig maken aan een vergissing, die zij, zodra zij er
zich van bewust worden zullen trachten te herstellen. 

David heeft niet getracht hetgeen verkeerd gedaan was te rechtvaardigen, hij heeft er ook anderen
de schuld niet van gegeven, hij erkent zelf eraan schuldig te zijn met anderen God niet naar het recht
gezocht te hebben, en nu draagt hij zorg niet alleen om de Levieten op te roepen voor de



plechtigheid (zoals hij geheel Israël er voor opgeroepen had, vers 3, en dit ook tevoren gedaan had,
Hoofdstuk 13, maar om wel toe te zien, dat zij verzameld werden, vers 4, inzonderheid de zonen
van Aaron, vers 11. 

Hun geeft hij die plechtigen last, vers 12 : "Gijlieden zijt hoofden van de vaderen onder de Levieten,
zo brengt dan de ark des Heeren op". 

Men verwacht dat zij, die boven anderen staan in waardigheid, anderen zullen voorgaan in
plichtsbetrachting. "Gij zijt het hoofd, daarom wordt van u meer verwacht dan van anderen, zowel
door uw eigen dienstbetoon als door uw invloed op anderen. 

Gij hebt dit ten eerste niet gedaan, gij hebt zelf uw plicht niet gedaan en er niet voor gezorgd ons te
onderrichten, en wij hebben er om geleden, "de Heere heeft onder ons een scheur gemaakt". Wij
hebben allen geleden om uw verzuim. Zie Maleachi 1:9. "Zo heiligt u dan, en geeft acht op uw
werk." Als zij, die geleden hebben voor verkeerd doen, aldus leren beter te doen, dan heeft de
kastijding doel getroffen. 

3. De Levieten en de priesters heiligden zich, vers 14, en waren bereid de ark op hun schouders te
dragen, overeenkomstig de wet, vers 15. 

Velen, die onachtzaam waren in hun plicht zouden, indien hun dit getrouw onder het oog werd
gebracht, zich beteren en hun plicht beter gaan betrachten. De scheur aan Uza maakte de priesters
zorgzamer om zich te heiligen, dat is zich te reinigen van alle ceremoniele onreinheid en zich toe te
bereiden voor de plechtigen dienst van God, zodat eerbied werd ingeboezemd aan het volk. Van
sommigen werden voorbeelden gemaakt, opdat anderen er voorbeeldig door gemaakt zullen
worden, en zeer voorzichtig. 

4. Er werden beambten aangesteld om de ark te verwelkomen met alle mogelijke uitdrukkingen van
vreugde, vers 17. 

David gebood de overste van de Levieten diegenen te benoemen, die zij zeer bedreven wisten
voordien dienst. Heman, Asaf en Ethan werden nu het eerst aangesteld, vers 17. 

Zij namen op zich om zich met cimbalen te doen horen, vers 19,, anderen met luiten, vers 20,
anderen met harpen op de scheminith, of achtsten, acht tonen hoger of lager dan de anderen, naar
de regelen van de harmonie, vers 22. 

Sommigen, die priesters waren, bliezen op trompetten, vers 24,, zoals gebruikelijk was bij het
optrekken van de ark, Numeri 10:8 , Psalm 81:4. 

En zij, die uitmunten in gaven, moeten die niet slechts zelf gebruiken ten goede van het algemeen,
maar ook anderer leren, en er geen tegenzin in hebben om anderen even bekwaam te maken als zij
zelf zijn. Deze manieren om God te loven met muziekinstrumenten was totnutoe niet in gebruik, maar
David, een profeet zijnde, heeft op Goddelijke aanwijzing die dienst ingesteld, en er ook nog andere
vleselijke inzettingen van die bedeling, zoals de apostel ze noemt, Hebreeen 9:10, aan toegevoegd. 



Het Nieuwe Testament houdt het zingen van psalmen in stand, maar heeft geen kerkmuziek
verordineerd. Sommigen werden aangesteld tot portiers, vers 18, anderen tot dorpelwachters van
de ark, vers 23, 24, en een hunner was Obed-Edom, die dit ongetwijfeld een post van eer heeft
geacht en hem heeft aangenomen als een beloning voor de gastvrijheid, die hij aan de ark had
bewezen. Drie maanden was hij de huisbewaarder, of eigenlijk de huisheer, van de ark geweest. 

Maar toen hij dit niet langer zijn kon, was hij blijde-zo groot was zijn liefde voor haar-om haar
portier, haar dorpelwachter te zijn. 



1 Kronieken 15:25-29 

Alle dingen nu gereed zijnde voor het overbrengen van de ark naar de stad Davids en voor haar
ontvangst aldaar, hebben wij nu hier een bericht van de plechtigheid, waarmee zij van het huis van
Obed-Edom gehaald en naar de stad Davids gebracht werd. 

1. God hielp de Levieten om haar te dragen. De ark was geen zeer zware last, zodat zij die haar
droegen, geen buitengewone hulp daarbij nodig hadden. Maar: 

a. Het is goed om nota te nemen van de bijstand van de Goddelijke voorzienigheid, zelfs in die
dingen, die binnen het bereik zijn van onze natuurlijke krachten, indien God ons niet hielp, wij
zouden geen voet kunnen verzetten. 

b. Wij moeten inzonderheid voor onze oefeningen van de Godsvrucht hulp van boven ontvangen.
Zie Handelingen 26:22. Al onze bekwaamheid voor heilige plichten is uit God. 

c. Bij de herinnering aan de scheur aan Uza konden de Levieten wel gesidderd hebben, toen zij de
ark opnamen, maar God hielp hen, dat is Hij moedigde hen er toe aan, bracht hun vrees tot zwijgen
en versterkte hun geloof. 

d. God hielp hen om het te doen op betamelijke wijze en zonder enigerlei vergissing te begaan. Als
wij Godsdienstige plichten volbrengen, en er aan ontkomen dat er een scheur aan ons gemaakt
wordt, en wij er het leven afbrengen, dan moeten wij erkennen dat het God was, die ons hielp, want
indien wij aan onszelf waren overgelaten, wij zouden ons aan het een of ander noodlottig wangedrag
hebben schuldig gemaakt. Gods dienstknechten, die de vaten des Heeren dragen, hebben zeer
bijzonder Gods hulp nodig bij hun bediening, opdat God in hen verheerlijkt en Zijn kerk door hen
gesticht worde. En zo God de Levieten helpt, dan heeft het volk er het voordeel van. 

2. Toen zij de tekenen bespeurden van Gods tegenwoordigheid, offerden zij offeranden om Hem te
loven, vers 26. 

Ook om dit te doen hielp Hij hen. Zij offerden deze varren en rammen misschien bij wijze van
verzoening te doen over hun vorige vergissing, opdat die nu niet tegen hen gedacht zou worden,
zowel als bij wijze van dankzegging voor de ontvangen hulp. 

3. Er waren grote uitingen van vreugde, de heilige muziek speelde, David huppelde de zangers
zongen en het volk juichte, vers 2i, 28. Dit hadden wij tevoren in 2 Samuel 6:14, 15. Leer hieruit: 

a. Dat wij een goede Meester dienen, die er zich in verlustigt dat Zijn dienstknechten zingen bij hun
werk. 

b. Dat tijden van openbare reformatie zijn, en behoren te zijn, tijden van openbare verheuging.
Diegenen zijn de ark niet waardig, die er niet blijde mee zijn. 

c. Dat het voor de voornaamste en aanzienlijkste mensen geen verkleining is om zich vurig en ijverig
te betonen in handelingen van de Godsvrucht. Michal verachtte David, vers 29 maar het feit, dat zij



hem verachtte, maakte hem niet verachtelijk. Hij zelf sloeg er geen acht op, en degenen, die
verstandig en Godvruchtig waren -en waarom zouden wij van anderen dan de zodanigen achting
begeren?  hebben er hem niet te minder om geacht. 



HOOFDSTUK 16

1 Toen zij de ark Gods inbrachten, zo stelden zij ze in het midden der tent, welke David voor haar
gespannen had; en zij offerden brandofferen en dankofferen voor het aangezicht Gods.
2 Als David het brandoffer en de dankofferen geeindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in
den Naam des HEEREN.
3 En hij deelde een iegelijk in Israel, van den man tot de vrouw, een iegelijk een bol broods, en een
schoon stuk vlees, en een fles wijn.
4 En hij stelde voor de ark des HEEREN sommigen uit de Levieten tot dienaars, en dat, om den
HEERE, den God Israels, te vermelden, en te loven, en te prijzen.
5 Asaf was het hoofd, en Zecharja de tweede na hem; Jeiel, en Semiramoth, en Jehiel, en Mattithja,
en Eliab, en Benaja, en Obed-edom, en Jeiel, met instrumenten der luiten en met harpen; en Asaf liet
zich horen met cimbalen;
6 Maar Benaja en Jahaziel, de priesters, steeds met trompetten voor de ark des verbonds van God.
7 Te dienzelven dage gaf David ten eerste dezen psalm, om den HEERE te loven, door den dienst
van Asaf, en zijn broederen.
8 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.
9 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.
10 Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den HEERE zoeken,
verblijde.
11 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.
12 Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen
Zijns monds;
13 Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!
14 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.
15 Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds, des woords, dat Hij ingesteld heeft tot in het
duizendste geslacht;
16 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;
17 Welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond;
18 Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van ulieder erfdeel;
19 Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin.
20 En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een ander volk.
21 Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:
22 Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.
23 Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
24 Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken.
25 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden.
26 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.
27 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en vrolijkheid zijn in Zijn plaats.
28 Geeft den HEERE, gij, geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte.
29 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, brengt offer, en komt voor Zijn aangezicht; aanbidt den
HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
30 Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet
bewogen worde.
31 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge:
De HEERE regeert.



32 Dat de zee bruise met haar volheid, dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.
33 Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt, om
de aarde te richten.
34 Looft den HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
35 En zegt: Verlos ons, o God onzes heils, en verzamel ons, en red ons van de heidenen, dat wij Uw
heiligen Naam loven, en dat wij ons Uws lofs roemen.
36 Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En al het volk zeide:
Amen! en het loofde den HEERE.
37 Alzo liet hij daar, voor de ark des verbonds des HEEREN, Asaf en zijn broederen, om
geduriglijk te dienen voor de ark, naardat op elken dag besteld was.
38 Obed-edom nu, met hunlieder broederen, waren acht en zestig; en hij stelde Obed-edom, den
zoon van Jeduthun, en Hosa, tot poortiers;
39 En den priester Zadok, en zijn broederen, de priesters, voor den tabernakel des HEEREN op de
hoogte, welke te Gibeon is;
40 Om den HEERE de brandofferen geduriglijk te offeren op het brandofferaltaar, des morgens en
des avonds; en zulks naar alles, wat er geschreven staat in de wet des HEEREN, die Hij Israel
geboden had.
41 En met hen Heman en Jeduthun, en de overige uitgelezenen, die met namen uitgedrukt zijn om
den HEERE te loven; want Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid.
42 Met hen dan waren Heman en Jeduthun, met trompetten en cimbalen voor degenen, die zich
lieten horen, en met instrumenten der muziek Gods; maar de zonen van Jeduthun waren aan de
poort.
43 Alzo toog het ganse volk henen, een iegelijk in zijn huis; en David keerde zich, om zijn huis te
gaan zegenen.



Dit hoofdstuk besluit de grote zaak van de vestiging van de ark in de koninklijke stad, en daarmee
de vestiging van de openbaren eredienst Gods gedurende de regering van koning David. Hier is: 

I. De plechtigheid bij het vestigen van de ark, vers 1-6. 

II. De psalm, die David gaf om bij deze gelegenheid gezongen te worden, vers 7-36. 

III. Het regeren van de voortdurenden eredienst Gods, vers 37-43. 



Kronieken 16:1-6 

Het was een glorierijke dag toen de ark Gods veilig gehuisvest was in de tent, welke David voor
haar had gespannen. Deze Godvruchtige man had er ten zeerste zijn hart op gezet, hij kon niet gerust
slapen voordat dit geschied was, Psalm 132:4. De omstandigheden van de ark waren nu: 

1. Beter dan zij geweest zijn. Zij bevond zich in een afgelegen landstad, in de velden des wouds,
Psalm 132:6 , nu is zij naar een openbare plaats overgebracht, naar de koninklijke stad, waar allen
er zich heen kunnen begeven. Zij is veronachtzaamd geweest als een veracht gebroken vat, nu
begeeft men er zich met eerbied heen en wordt God door haar gevraagd. Er was haar door de
welwillendheid van een particulier persoon een kamer afgestaan in een particulier huis nu heeft zij
haar eigen woning, voor haar alleen, zij is in het midden dier woning gesteld, niet in een hoek
gedrongen. Gods woord en inzettingen kunnen wel voor een tijd omfloerst en verduisterd zijn, maar
ten laatste zullen zij uit de duisternis in het licht treden. Maar: 

2. Die omstandigheden bleven nog ver achter bij wat zij zijn zullen onder de volgende regering, toen
de tempel gebouwd werd. Dit was slechts een tent, de woning eens armen, maar toch was dit de
tabernakel, de tempel, waarvan David dikwijls met zoveel liefde spreekt in zijn psalmen. David, die
een tent had gespannen voor de ark en er trouw aan bleef deed veel beter dan Salomo, die er een
tempel voor bouwde en haar in latere jaren de rug toekeerde. De armste tijden van de kerk waren
haar reinste tijden. 

Nu is David gerust, de ark is gevestigd, gevestigd in zijn nabijheid. Zie nu hoe hij er zorg voor
draagt: 

A. Dat Gode de eer er voor wordt toegebracht. Op tweeërlei wijze geeft hij Hem eer bij deze
gelegenheid. 

a. Door offeranden, vers 1, brandoffers in aanbidding van Zijn volmaaktheden, dankoffers, in
erkenning van Zijn gunst. 

b. Door liederen. Hij stelde Levieten aan om deze geschiedenis te vermelden in een lied tot welzijn
van anderen, of zelf haar te bezingen, om den Heere, de God Israëls, te vermelden en te loven en
te prijzen, vers 4. Al onze blijdschap moet zich uiten in dankzegging aan Hem, van wie wij alle goed
ontvangen. 

B. Dat het volk er de blijdschap van zal hebben. Zij zullen te beter varen om de plechtigheid van
deze dag, want hij geeft hun allen hetgeen waarvoor het wel van de moeite waard was om te komen,
een koninklijk onthaal ter ere van de dag, vers 3, waarin David zich edelmoedig betoonde jegens
zijn onderdanen, naardat hij God genadig had bevonden voor hemzelf. Zij, wier hart verruimd is
door heilige blijdschap behoren dit te tonen door milddadig te zijn. Maar (hetgeen nog veel beter
was) hij gaf hun ook een zegen in de naam des Heeren, als een vader, als een profeet, vers 2 bad
hij God voor hen, en beval hen aan in Zijn genade. In de naam van het Woord des Heeren, zo heeft
het de Targum, het essentiële eeuwige Woord, hetwelk is Jehovah, en door hetwelk alle zegeningen
tot ons komen. 



1 Kronieken 16:7-36 

Wij hebben hier de psalm van de dankzegging die David door de Geest heeft samengesteld, en aan
de opperzangmeester heeft gegeven om gezongen te worden bij gelegenheid van de openbaren
intocht van de ark in de tent, die hij voor haar gespannen had. 

Sommigen denken dat hij bepaald had, dat deze hymne dagelijks in de tempeldienst gezongen zon
worden, wèlke andere psalmen er ook gezongen werden, deze moest niet weggelaten worden.
David had voor deze reeds vele psalmen geschreven, sommigen in de tijden van zijn moeilijkheden
en gevaren door Saul. 

Deze was tevoren gedicht, maar nu voor het eerst aan Asaf gegeven ten gebruike van de kerk. Hij is
samengesteld uit verscheidene andere psalmen. Van het begin tot vers 23 is hij genomen uit psalm
105:1 en verv, en dan van vers 23 tot vers 31 is het de gehele 96ste psalm met weinig variatie, vers
34 is genomen uit psalm 136:1, en verscheidene anderen, en de laatste twee verzen zijn genomen uit
het slot van psalm 106, hetgeen, naar sommigen denken, ons machtigt om hetzelfde te doen ten
einde hymnen samen te stellen uit Davids psalmen, een deel van de een samengevoegd met een deel
van een anderen, naar het het meest geschikt en gepast is om de Godsvrucht van de Christenen uit
te drukken en op te wekken. 

Deze psalmen zullen het best verklaard worden aan hun eigen plaats (zo de Heere wil). Hier nemen
wij ze zoals zij samengevoegd zijn met het doel om de Heere te loven, vers 7, een grote plicht,
waartoe wij opgewekt moeten worden en waarbij het ons nodig is geholpen te worden. 

1. Laat God verheerlijkt worden in onze lofzeggingen, laat Zijn eer het middelpunt zijn, waarin alle
lijnen samenkomen. Laat ons Hem verheerlijken met onze dankzegging, looft de Heere, door onze
gebeden, roept Zijn naam aan, vers 8, door onze liederen, zingt Hem, psalmzingt Hem, door
onze gesprekken, spreekt aandachtiglijk van al Zijn wonderwerken, vers 9, verheerlijkt Hem als
een groot God, die zeer te prijzen is, vers 25, als een oppermachtig God (boven alle goden), als
alleen God, want alle anderen zijn afgoden, vers 26. Verheerlijkt Hem als heerlijk en zalig in zichzelf,
majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, vers 27, als Schepper, de Heere heeft de
hemelen gemaakt, als de Regeerder van geheel de schepping, Zijn oordelen zijn over de gehele
aarde, vers 14, en als de onze, Hij is de Heere, onze God. Aldus moeten wij de Heere de ere
geven van Zijn naam, vers 28, 29, en erkennen dat die en nog veel meer Hem toekomt. 

2. Laat anderen gesticht en onderwezen worden. Maakt Zijn daden bekend onder de volken, vers
8. Vertelt Zijn eer onder de heidenen, vers 24, opdat zij, die vreemdelingen voor Hem zijn, er toe
gebracht worden om Hem te kennen, Hem hulde en aanbidding te brengen. Aldus moeten wij de
belangen dienen van Zijn koninkrijk onder de mensen, opdat de gehele aarde schrikke voor Zijn
aangezicht, vers 30. 

3. Laat ons zelf aangemoedigd worden om te roemen in God en op Hem te vertrouwen. Aan hen,
die eer geven aan Gods naam, is het vergund er in te roemen, vers 10, zich te laten voorstaan op
hun betrekking tot God en zich te wagen op Zijn beloften aan hen. Dat zich het hart dergenen, die
de Heere zoeken verblijde, en nog veel meer het hart van hen, die Hem gevonden hebben. Zoekt



Hem, Zijn sterkte en Zijn aangezicht, dat is: zoekt Hem door de ark van Zijn sterkte, waarin Hij zich
openbaart. 

4. Laat het eeuwig verbond de grote zaak wezen, het grote onderwerp van onze vreugde en Zijn lof,
vers 15. Gedenkt tot in eeuwigheid Zijn verbond, vers 15. In de parallel plaats is het: Hij gedenkt
Zijns verbonds tot in eeuwigheid, Psalm 105:8. Ziende dat God het noodt vergeet, moeten wij het
ook niet vergeten. Het verbond wordt gezegd te zijn geboden, vers 15, omdat God ons verplicht
heeft aan de voorwaarden er van te gehoorzamen, en omdat Hij beide het gezag heeft om de belofte
te doen en het vermogen om haar te vervullen. Dit verbond was oud, maar moest nooit worden
vergeten. Het werd gemaakt met Abraham, Izak en Jakob die reeds voorlang gestorven zijn, vers
16 i8, maar is nog vast al de geestelijken zade, en op de belofte er van kan nog steeds gepleit
worden. 

5. Laat Gods vorige goedertierenheden jegens zijn oude volk, jegens onze voorouders en hen, die
ons voorgegaan zijn in de belijdenis, thans met dankbaarheid door ons herdacht worden tot Zijn lof.
Laat het herdacht worden hoe God de aartsvaders beschermd heeft in hun ongevestigden toestand,
toen zij als vreemdelingen naar Kanaän kwamen, en er bijwoners in geweest zijn, toen zij weinigen
waren in aantal, en gemakkelijk verzwolgen hadden kunnen worden, toen zij voortdurend heen en
weer reisden en aldus aan gevaren waren blootgesteld, toen velen hun kwalijk gezind waren en hun
kwaad zochten te doen, terwijl het toch aan niemand toegelaten werd hun leed te doen, aan de
Kanaänieten niet, aan de Filistijnen niet, aan de Egyptenaren niet, koningen werden bestraft om
hunnentwil, Farao was dit en Abimelech. Zij waren de gezalfden des Heeren, geheiligd door Zijn
genade, geheiligd tot Zijn eer, zij hadden de zalving des Geestes ontvangen. Zij waren Zijn profeten,
zelf in de dingen Gods onderwezen, en aangesteld om anderen te onderwijzen, (en profeten worden
gezegd gezalfd te zijn, 1 Koningen 19:16, Jesaja 61:en daarom: wie hen aanraakt, raakt Gods
oogappel aan, wie hun leed doet, doet dit op zijn gevaar, vers 19-22. 

6. Laat inzonderheid het grote heil des Heeren het onderwerp zijn van onze lof, vers 23.
Boodschapt Zijn heil van dag tot dag, dat is, zegt bisschop Patrick, Zijn beloofd heil door
Christus. Wij hebben redenen om dit van dag tot dag te bezingen, want dag aan dag ontvangen wij
er de weldaden van, en het is een onderwerp, dat nooit uitgeput is. 

7. Laat God geprezen worden door een dagelijks komen tot Hem in de door Hem verordineerde
inzettingen, brengt offer, toen de vruchten van de grond, nu, de vrucht van de lippen, van het hart
Hebreeen 13:15, en aanbidt Hem in de schoonheid van de heiligheid, vers 29 in de heilige plaats,
en op een heilige wijze. Heiligheid is de schoonheid des Heeren, de schoonheid van alle geheiligde
zielen en alle Godsdienstige verrichtingen. 

8. Laat Gods algemene heerschappij de vrees en de blijdschap zijn van alle volken. Laat ons haar
eerbiedigen. Schrikt voor Zijn aangezicht, gij gehele aarde. En laat ons er ons in verblijden, dat
de hemelen zich verblijden, omdat de Heere regeert, en dat bevestigt de wereld, zodat zij, hoewel
bewogen wordende, toch niet van haar plaats wordt bewogen. 

9. Laat het vooruitzicht op het komende oordeel ons bezielen met een eerbiedige vreugde. Laat
aarde en zee, veld en woud hoewel die in de groten dag des Heeren allen verteerd zullen worden,
zich er toch in verheugen, dat Hij komt om de aarde te richten, vers 32, 33. 



10. In het midden van onze lofzegging moeten wij niet vergeten te bidden om hulp en verlichting voor
de heiligen en dienstknechten Gods, die in kommer en benauwdheid zijn, vers 35. Verlos ons,
verzamel ons en red ons van de heidenen, diegenen van ons, die verstrooid en verdrukt zijn. Als
wij ons verblijden in Gods gunsten jegens ons, dan moeten wij gedenken aan onze broederen
onderbeproeving en bidden om hun verlossing en bevrijding als om onze eigen verlossing en
bevrijding. Wij zijn elkanders leden, en daarom is het, als wij bedoelen: Heere, verlos hen, niet
ongepast te zeggen: "Heere, verlos ons." 

Eindelijk. Laat God de Alfa en de Omega zijn van al onze lofzeggingen. Hij begon met: Looft de
Heere, vers 8, hij eindigt met: Geloofd zij de Heere, vers 36. En terwijl in de plaats waaraan deze
lofzegging ontleend is, Psalm 100:48, er bijgevoegd is: al het volk zegge Amen, Hallelujah, vinden
wij hier, dat zij naar die aanwijzing gedaan hebben. Al het volk zei: Amen, en het loofde de Heere.
Toen de Levieten deze psalm des gebeds en van de lofzegging voleindigd hadden, toen en niet
eerder, gaf het volk, dat de dienst had bijgewoond, hun instemming er mee te kennen door Amen te
zeggen. En zo loofden zij de Heere, ongetwijfeld zeer getroffen zijnde door deze pas ingestelde wijze
van Godsverering, die totnutoe alleen in de profetenscholen gebruikelijk was geweest, 1 Samuel
10:5. En indien deze wijze van God de Heere te loven de Heere aangenamer is dan een os of een
gehoornde var, die de klauwen verdeelt, dan zullen de zachtmoedigen, dit gezien hebbende.
zich verblijden, Psalm 69:32, 33. 



1 Kronieken 16:37-43 

De Godsverering is niet slechts het werk van een dag, nu en dan afgezonderd om een triomf, een
overwinning of een blijde gebeurtenis te vieren, maar behoort het werk van iedere dag te zijn. David
geeft er hier dus vasten en voortdurende vorm aan, en legde hun, die de dienst deden, de
verplichting op om er deze methode bij te volgen, ieder op de hun aangewezen plaats. 

In de tabernakel van Mozes, en later in de tempel van Salomo, waren de ark en het altaar bij elkaar,
maar sedert de tijd van Eli zijn zij gescheiden geweest, en zij bleven dit totdat de tempel gebouwd
was. 

Ik kan niet begrijpen welke reden er voor was, waarom David, die de wet kende en er voor ijverde,
niet of de ark naar Gibeon heeft gebracht, waar de tabernakel en het altaar waren, of deze naar de
berg Zion heeft gebracht, waar de ark was. 

Misschien waren de gordijnen en behangselen van Mozes tabernakel zo versleten door de tijd en
door wind en weer, dat zij niet geschikt waren om verplaatst te worden, en niet geschikt om de ark
te beschutten, en toch wilde hij niet alles nieuw maken, omdat de tijd nabij was dat de tempel
gebouwd zou worden. Wat er nu ook de reden van geweest zij, gedurende al de tijd van David
bleven zij gescheiden, maar hij droeg zorg dat geen van beide veronachtzaamd zou worden. 

1. Te Jeruzalem, waar de ark was, waren Asaf en zijn broederen aangesteld, om geduriglijk te
dienen voor de ark met lofliederen, naardat op elken dag besteld was, vers 37. 

Daar werden geen offeranden geofferd, werd geen reukwerk gebrand, omdat de altaren daar niet
waren, maar Davids gebeden werden gesteld als reukwerk, en de opheffing van zijn handen als het
avondoffer, Psalm 141:2. Zo vroeg reeds heeft de geestelijke aanbidding de plaats ingenomen van
de ceremoniële. 

2. Maar de ceremoniële eredienst, door God ingesteld zijnde, moest toch volstrekt niet worden
nagelaten, en daarom hadden de priesters dienst te Gibeon, waar de altaren waren, want hun werk
was te offeren en reukwerk te branden, en dat deden zij geduriglijk, des morgens en des avonds,
naar alles dat er geschreven staat in de wet des Heeren, die Hij Israël geboden had, vers 39, 40.

Deze dienst van de offeranden moesten zij blijven waarnemen, want hoewel hij achterstond bij de
zedelijke dienst van gebed en lofzegging was er, omdat zij typen waren van het middelaarswerk van
Christus, toch veel eer opgelegd, en het waarnemen er van was van groot gewicht en betekenis. 

Hier was Zadok om de dienst aan het altaar te leiden zoals Abjathar (waarschijnlijk) te Jeruzalem
gevestigd was voor de dienst bij de ark, omdat hij de borstlap des gerichts had, die voor de ark
geraadpleegd moest worden, dat is de reden waarom wij lezen, dat in Davids tijd Zadok en
Abjathar priesters waren, 2 Samuel 20:25, de een waar het altaar was en de ander waar de ark
was. Ook te Gibeon, waar de altaren waren, stelde David zangers aan om de Heere te loven, want
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, vers 41. 



Zij deden het met instrumenten van de muziek Gods, zulke instrumenten als voor deze dienst
geschikt en aangewezen waren niet de zodanigen als zij bij andere gelegenheden gebruikten. Tussen
gewone vrolijkheid en heilige blijdschap is een zeer groot verschil, en de perken en afstanden er
tussen moeten zeer zorgvuldig in het oog gehouden worden. 

De zaken van de Godsdienst aldus goed geregeld zijnde, ging het volk voldaan en vergenoegd heen,
een ieder naar zijn huis, en keerde David zich om zijn huis te zegenen, vast besloten om zijn
huisgodsdienst in stand te houden, die door de openbaren eredienst niet ter zijde gezet moet
worden. 



HOOFDSTUK 17

1 Het geschiedde nu, als David in zijn huis woonde, dat David tot Nathan, den profeet, zeide: Zie, ik
woon in een cederen huis, maar de ark des verbonds des HEEREN onder gordijnen.
2 Toen zeide Nathan tot David: Doe alles, wat in uw hart is, want God is met u.
3 Maar het geschiedde in denzelven nacht, dat het woord Gods tot Nathan kwam, zeggende:
4 Ga heen en zeg tot David, Mijn knecht: Alzo zegt de HEERE: Gij zult Mij geen huis bouwen, om
in te wonen.
5 Want Ik heb in geen huis gewoond van dien dag af, dat Ik Israel heb opgevoerd tot dezen dag
toe; maar Ik ben gegaan van tent tot tent, en van tabernakel tot tabernakel.
6 Overal, waar Ik gewandeld heb met geheel Israel, heb Ik wel een woord gesproken tot een van
de richters van Israel, denwelken Ik gebood Mijn volk te weiden, zeggende: Waarom bouwt
gijlieden Mij geen cederen huis?
7 Nu dan, alzo zult gij zeggen tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb
u van de schaapskooi genomen, van achter de schapen, opdat gij een voorganger over Mijn volk
Israel zoudt zijn;
8 En Ik ben met u geweest overal, waar gij heengegaan zijt, en Ik heb al uw vijanden uitgeroeid van
voor uw aangezicht; en Ik heb u een naam gemaakt, gelijk de naam is der groten, die op de aarde
zijn.
9 En Ik heb voor Mijn volk Israel een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en
niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer
krenken, gelijk als in het eerst.
10 En van die dagen af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israel; en heb al uw
vijanden vernederd; ook heb Ik u te kennen gegeven, dat u de HEERE een huis bouwen zal.
11 En het zal geschieden, als uw dagen zullen vervuld zijn, dat gij heengaat tot uw vaderen, zo zal Ik
uw zaad na u doen opstaan, hetwelk uit uw zonen zijn zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
12 Die zal Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn stoel bevestigen tot in der eeuwigheid.
13 Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn; en Mijn goedertierenheid zal Ik van
hem niet wenden, gelijk als Ik die weggenomen heb van dien, die voor u geweest is;
14 Maar Ik zal hem in Mijn huis bestendig maken, en in Mijn Koninkrijk tot in eeuwigheid; en zijn
stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.
15 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.
16 Toen kwam de koning David in, en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie
ben ik, HEERE God, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
17 En dit is klein in Uw ogen geweest, o God! daarom hebt Gij van het huis Uws knechts tot van
verre heen gesproken, en Gij hebt mij naar menselijke wijze voorzien met deze verhoging, o HEERE
God!
18 Wat zal David meer bij U daartoe voegen, vanwege de eer aan Uw knecht? Doch Gij kent Uw
knecht wel.
19 HEERE, om Uws knechts wil, en naar Uw hart, hebt Gij al deze grote dingen gedaan, om al deze
grote dingen bekend te maken.
20 HEERE, er is niemand gelijk Gij, en er is geen God behalve Gij, naar alles, wat wij met onze
oren gehoord hebben.
21 En wie is als Uw volk Israel, een enig volk op de aarde, hetwelk God heengegaan is Zich tot een
volk te verlossen, dat Gij U een Naam maaktet van grote en verschrikkelijke dingen, met de
heidenen uit te stoten van het aangezicht Uws volks, hetwelk Gij uit Egypte verlost hebt?



22 En Gij hebt Uw volk Israel U ten volk gemaakt tot in der eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot
een God geworden.
23 Nu dan, HEERE, het woord, dat Gij over Uw knecht gesproken hebt, en over zijn huis, dat
worde waar tot in eeuwigheid; en doe, gelijk als Gij gesproken hebt.
24 Ja, het worde waar, en Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge: De
HEERE der heirscharen, de God van Israel, is Israels God; en het huis van David, Uw knecht, zij
bestendig voor Uw aangezicht.
25 Want Gij, mijn God, hebt voor het oor Uws knechts geopenbaard, dat Gij hem een huis bouwen
zoudt; daarom heeft Uw knecht in zijn hart gevonden, om voor Uw aangezicht te bidden.
26 Nu dan, HEERE, Gij zijt die God; en Gij hebt dit goede over Uw knecht gesproken.
27 Nu dan, het heeft U beliefd te zegenen het huis Uws knechts, dat het in eeuwigheid voor Uw
aangezicht zij; want Gij, HEERE, hebt het gezegend, en het zal gezegend zijn in eeuwigheid.



Dit voortreffelijke hoofdstuk is hetzelfde als 2 Samuel 7. Het zal de moeite waard zijn om terug te
zien op hetgeen daar er van gezegd is. In het algemeen hebben wij er twee dingen in: 

I. Gods genadige aanneming van Davids voornemen om Hem een huis te bouwen, en de belofte die
Hij hem hierop heeft gegeven, vers 1-15. 

II. Davids Godvruchtig aannemen van Gods belofte om hem een huis te bouwen, en het gebed, dat
hij hierop gebeden heeft, vers 16-27. 



Kronieken 17:1-15 

Laat ons hier opmerken: 

I. Hoe verlangend Godvruchtige mensen behoren te wezen om de belangen van Gods koninkrijk in
de wereld te dienen zoveel zij slechts vermogen. David kon zich niet gerust gevoelen in een cederen
huis terwijl de ark onder gordijnen woonde, vers 1. 

De belangen van het publiek moeten ons altijd ter harte gaan. Welk genoegen kunnen wij smaken in
onze eigen voorspoed, indien wij het goede van Jeruzalem niet zien? 

Zie welke zorgen en plannen David koesterde, nu hij tot rijkdom en macht gekomen is. Niet: "Wat
zal ik doen voor mijn kinderen, om hun een goed erfdeel te verzekeren? Wat zal ik doen om mijn
schatkist te vullen en mijn rijksgebied uit te breiden?" Maar "Wat zal ik doen voor God om Hem te
dienen en te eren?" Zij, die bedenken waar zij hun gewas en hun goederen zullen opleggen, zouden
wel doen met eens te vragen in welke toestand de ark is, en of het niet goed zou wezen om een deel
ervan daaraan te besteden. 

II. Hoe bereid Gods profeten moeten wezen, om ieder goed voornemen aan te moedigen. Niet
zodra bespeurde Nathan Davids goed voornemen, of hij zei hem: Doe alles wat in uw hart is, vers
2, want hij had geen reden om te twijfelen dat God er met hem in zijn zou. De dienaren des
Evangelies moeten de gaven opwekken, die in anderen zijn, zowel als die in henzelf zijn. 

III. Hoe weinig behagen God schept in uitwendige pracht en praal in Zijn eredienst. 

Zijn ark vergenoegde zich met een tabernakel, vers 5 en Hij heeft er zelfs nooit van gesproken om er
een huis voor te bouwen, neen, niet toen Hij Zijn volk in grote en goede steden had gevestigd, die zij
niet hadden gebouwd, Deuteronomium 6:10. 

Hij gebood de richteren Zijn volk te weiden maar nooit heeft Hij hun gezegd Hem een huis te
bouwen, vers 6. Wij moeten ons wel voor een wijle kunnen vergenoegen met een geringe of
ongerieflijke woning, Gods ark heeft lange tijd geen betere gehad. 

IV. Hoe genadig God de goede voornemens Zijns volks aanneemt, belet Hij zelf hen om ze ten
uitvoer te brengen. David moet dit huis niet bouwen, vers 4. Hij moet er toebereidselen voor maken,
maar het niet doen’ zoals Mozes Israël binnen het gezicht van het land Kanaän moest brengen, maar
het dan aan Jozua moest overlaten om hen in het bezit ervan te stellen. 

Het is het kroonrecht van Christus om zowel de auteur, de oorsprong, als de voleinder van Zijn
werk te wezen. Maar David moet niet denken dat, omdat het hem niet veroorloofd werd de tempel
te bouwen: 

1. Zijn bevordering, zijn verhoging, daarom tevergeefs was, neen, "Ik heb u van de schaapskooi
genomen, wel niet om een bouwer van de tempel te zijn, maar wel om een voorganger over Mijn
volk Israël te zijn, dat is eer genoeg voor u, laat de andere aan een, die na u komen zal", vers 7. 



Waarom zou een man al het werk willen doen, ieder goed werk tot volkomenheid willen brengen,
laat er ook iets overblijven voor hen, die hem opvolgen. 

God had hem overwinningen gegeven, hem een naam gemaakt, vers 8, en voorts bedoeld om door
hem Zijn volk Israël te bevestigen, en hen te beveiligen tegen hun vijanden, vers 9. 

Dat moet zijn werk wezen, hij is een krijgsman en voor dat werk geschikt, maar het bouwen van
kerken moet hij overlaten voor een man, die niet voor krijgsman geschapen was. 

2. Hij moet ook niet denken dat zijn goede voornemen tevergeefs was en dat hij er het loon van
verliezen zal, neen, daar het Gods daad is om de uitvoering ervan te voorkomen zal hij er even ten
volle voor beloond worden, alsof hij het had gedaan. 

Ik zal u een huis bouwen, en daaraan de kroon van Israël verbinden, vers 10. Als er een gewillig
hart is, zal het niet alleen aangenomen, maar aldus beloond worden. 

3. Hij moet ook niet denken dat, omdat hij dat goede werk niet mocht doen, het daarom ook nooit
gedaan zal worden, en dat het ijdel was om er aan te denken, neen, Ik zal uw zaad na u doen
opstaan, die zal Mij een huis bouwen, vers 11, 12. 

Ter bestemder tijd zal Gods tempel gebouwd worden, hoewel wij de eer niet mogen hebben om aan
het bouwen er van te helpen of de voldoening om het gebouwd te zien. 

4. Hij moet zijn gedachten ook niet bepalen bij de tijdelijke voorspoed van zijn geslacht, maar zich
voeden en verkwikken met het vooruitzicht op het koninkrijk van de Messias, die uit hem zou
voortkomen. en wiens troon vast zal zijn tot in eeuwigheid, vers 14. 

Salomo zelf was niet zo bevestigd in Gods huis als hij had moeten wezen, noch was zijn geslacht
bevestigd in het koninkrijk. "Maar er zal een uit u voortkomen, die Ik in Mijn huis bestendig zal
maken en in Mijn koninkrijk, " hetgeen te kennen geeft dat Hij beide een hogepriester zal zijn over
het huis Gods, en alleen het bestuur zal hebben over de zaken van Gods koninkrijk onder de
mensen, alle macht zal hebben in hemel en op aarde, in het huis en in het koninkrijk, in de kerk en in
de wereld. 

Hij zal priester zijn op Zijn troon, en de raad des vredes zal tussen die beide wezen, en Hij zal
de tempel des Heeren bouwen, Zacheria 6:12, 13. 



1 Kronieken 17:16-27 

Wij hebben hier Davids plechtig spreken tot God in antwoord op de genaderijke boodschap die hij
zoëven van Hem ontvangen had. Door het geloof ontvangt hij de beloften, omhelst ze zoals de
patriarchen gedaan hebben, Hebreeen 11:13. 

Hoe ootmoedig verkleint hij zich hier, erkent hij zijn eigen onwaardigheid! Hoe hoog verheft hij de
naam van God, bewondert hij Zijn nederbuigende genade en gunst! Met hoe Godvruchtige
genegenheid verheerlijkt hij de God Israëls, en welk een waardering heeft hij voor het Israël Gods!
Met welk een verzekerdheid bouwt hij op de belofte, en met welk een levendig geloof pleit hij er
op! 

Welk een voorbeeld is dit voor ons van ootmoedig, gelovig vurig bidden! Moge de Heere ons allen
bekwaam maken Hem aldus te zoeken! Over deze dingen werd uitvoerig gesproken bij 2 Samuël
7:18-29. 

Wij zullen hier dus slechts letten op die enkele uitdrukkingen, waarin het gebed, zoals wij het hier
vinden, verschilt van de vermelding ervan daar, en waaraan hier iets toegevoegd is. 

1. Wat daar uitgedrukt wordt bij wijze van vraag "(is dit naar de wet van de mensen, Heere
Heere?)" is hier een erkenning: "Gij hebt mij naar menselijke wijze voorzien met deze verhoging". 

"Gij hebt mij tot een groot man gemaakt, en toen dienovereenkomstig met mij gedaan." Door de
verbondsbetrekkingen, waarin God de gelovigen opneemt, de rechten, die Hij hun geeft, de gunsten,
die Hij hun schenkt en door hetgeen Hij voor hen bereidt, beschouwt en behandelt Hij hen naar de
staat van verhoging, hoewel zij gering zijn. 

Daar Hij zelf hen onderscheiden heeft, behandelt Hij hen als personen van onderscheiding, naar de
hoedanigheid, die het Hem behaagd heeft hun te verlenen. 

Sommigen geven aan deze woorden hier een andere lezing: Gij hebt op mij gezien in de gestaltenis
van een mens, die het hoogste zijt, de Heere God, of, Gij hebt mij naar de gedaante van een man de
majesteit van de Heere God doen zien. 

En zo duidt het op de Messias, want evenals Abraham heeft David Zijn dag gezien, en is verblijd
geweest, zag Hem door het geloof, zag Hem als gedaante van een mens, het Woord, dat vlees is
geworden, en toch zag hij Zijn heerlijkheid als die van de eniggeboren Zoon des Vaders. 

En dit was het dat God van zijn huis tot van verre heen gesproken heeft, welk vooruitzicht hem meer
dan alle andere dingen getroffen heeft. 

En laat het niet vreemd geacht worden dat David zo duidelijk van de twee naturen van Christus
gesproken heeft, die Hem in de Geest zijn Heere heeft genoemd, hoewel hij wist dat Hij zijn Zoon
zou wezen, Psalm 110:1, en Hem voorzag "een weinig minder gemaakt dan de engelen", voor een
wijle, maar daarna "met heerlijkheid en eer gekroond", Hebreeen 2:6, 7. 



II. "Wat zal David meer bij U daaraan toevoegen", daar wordt hier bijgevoegd: "vanwege de eer
aan Uwen knecht". De eer, die God Zijn dienstknechten aandoet, door hen in Zijn verbond op te
nemen en tot gemeenschap met Hem toe te laten, is zo groot dat zij niet behoeven, niet kunnen
wensen meer geëerd te worden. Als zij nederzaten om hun wensen kenbaar te maken, zij zouden
niet meer voor hun eigen eer kunnen spreken dan hetgeen het woord van God gesproken heeft. 

III. Het is zeer opmerkelijk, dat wat in Samuël gezegd is "om Uws woords wil", hier gezegd is: "om
Uws knechts wil", vers 19. Jezus Christus is beide "het Woord Gods" Openbaring 19:13, en "de
Knecht Gods", Jesaja 42:1, en het is om Zijnentwil, op rekening van Zijn middelaarschap, dat de
beloften gedaan en gehouden worden aan alle gelovigen, het is in Hem, dat zij "ja en amen" zijn. Om
Zijnentwil wordt het gedaan, om Zijnentwil wordt het bekend gemaakt, Hem zijn wij al deze
grootheid verschuldigd, van Hem hebben wij al deze grote dingen te wachten, het is de
"onnaspeurlijke rijkdom van Christus", die als wij door het geloof hem zien op zichzelf, en zien in de
hand van de Heere Jezus, wij niet anders dan als groot kunnen roemen en verheerlijken, de enige
ware grootheid. 

IV. De Heere van de heirscharen wordt in Samuël gezegd God te zijn over "Israël", hier wordt Hij
gezegd de God Israëls te zijn, Israëls God vers 24. 

Dat Hij de God Israëls is, duidt aan dat Hij de naam heeft van "hun God" te zijn, dat Hij een God is
‘voor’ Israël duidt aan dat Hij beantwoordt aan die naam en alles voor hen doet wat van Hem
verwacht kan worden. 

Er waren zodanigen, die van die en die volken ‘goden’ genoemd werden, goden van Assyrië en
Egypte, goden van Hamad en Arpad, maar zij waren hun geen goden, want zij deden hun volstrekt
geen dienst, zij waren slechts nullen niets dan een naam, maar "de God Israëls" is een "God voor
Israël", al Zijn eigenschappen en volmaaktheden strekken hun tot wezenlijk nut en voordeel. 

"Welgelukzalig daarom is het volk, welks God Jehovah is", want Hij zal hun een God zijn, ja een
algenoegzame God zijn. 

V. De slotwoorden in Samuël zijn: "Laat met Uwen zegen het huis Uws knechts gezegend worden in
eeuwigheid". Dat is de taal van een heilige begeerte. Maar de slotwoorden hier zijn de taal van een
allerheiligst geloof: Want Gij Heere, hebt het gezegend, en het zal gezegend zijn in eeuwigheid,
vers 27 , Genesis 12:2-3. 

1. Hij is aangemoedigd om te vragen om een zegen, ‘omdat’ God hem te kennen heeft gegeven dat
Hij zegeningen voor hem en zijn geslacht heeft weggelegd, "Gij, 0 Heere, zegent, daarom zal alle
vlees om een zegen tot U komen, tot U kom ik, om de mij beloofden zegen te ontvangen." 

Beloften zijn bedoeld om het gebed op te wekken en te leiden. Heeft God gezegd: "Ik zal zegenen?"
zo laat ons hart antwoorden: "Heere, zegen mij." 

2. Hij begeert de zegen daarom zo ernstig en zo vurig, omdat zij, die door God gezegend worden, in
waarheid en tot in eeuwigheid gezegend zijn. "Gij, Heere, hebt het gezegend, en het zal gezegend zijn
in eeuwigheid". 



Mensen kunnen slechts ‘vragen’ om de zegen, het is God, die de zegen ‘gebiedt’, wat Hij
voornemens is brengt Hij ten uitvoer, wat Hij belooft, doet Hij, zeggen en doen zijn bij Hem niet
twee. 

"Het zal gezegend zijn tot in eeuwigheid". Zijn zegeningen zullen niet herroepen worden, kunnen niet
worden tegengewerkt, en de weldaden, die er door verleend worden, zullen tijden en dagen
overleven. 

Davids gebed eindigt, zoals Gods belofte geëindigd is, vers 14, met hetgeen "tot in eeuwigheid is".
Gods woord ziet op de eeuwige dingen, en ook onze hoop en begeerte moeten naar de eeuwigheid
uitgaan. 



HOOFDSTUK 18

1 Het geschiedde nu na dezen, dat David de Filistijnen sloeg, en hen ten onder bracht; en hij nam
Gath, en haar onderhorige plaatsen, uit der Filistijnen hand.
2 Hij sloeg ook de Moabieten, alzo dat de Moabieten Davids knechten werden, brengende
geschenken.
3 David sloeg ook Hadar-ezer, den koning van Zoba, naar Hamath toe, toen hij heentoog, om zijn
hand te stellen aan de rivier Frath.
4 En David nam hem duizend wagens af, en zeven duizend ruiters, en twintig duizend man te voet; en
David ontzenuwde al de wagen paarden; doch hij behield honderd wagens daarvan over.
5 En de Syriers van Damaskus kwamen, om Hadar-ezer, den koning van Zoba, te helpen; maar
David sloeg van de Syriers twee en twintig duizend man.
6 En David leide bezetting in Syrie van Damaskus, alzo dat de Syriers Davids knechten werden,
geschenken brengende. En de HEERE behoedde David overal, waar hij heenging.
7 En David nam de gouden schilden, die bij Hadar-ezers knechten waren, en hij bracht ze te
Jeruzalem.
8 Ook nam David zeer veel kopers uit Tibchath, en uit Chun, steden van Hadar-ezer; daarvan heeft
Salomo de koperen zee, en de pilaren, en de koperen vaten gemaakt.
9 Toen Thou, de koning van Hamath, hoorde, dat David de ganse heirkracht van Hadar-ezer, den
koning van Zoba, geslagen had;
10 Zo zond hij zijn zoon Hadoram tot den koning David, om hem naar zijn welstand te vragen, en
om hem te zegenen, vanwege dat hij met Hadar-ezer gestreden, en hem verslagen had (want
Hadar-ezer voerde oorlog tegen Thou), en alle gouden, en zilveren, en koperen vaten;
11 Deze heiligde de koning David ook den HEERE, met het zilver en het goud, hetwelk hij
medegebracht had van al de heidenen: van de Edomieten, en van de Moabieten, en van de kinderen
Ammons, en van de Filistijnen, en van de Amalekieten.
12 Ook sloeg Abisai, de zoon van Zeruja, de Edomieten in het Zoutdal, achttien duizend.
13 En hij leide bezetting in Edom, zodat al de Edomieten Davids knechten werden; en de HEERE
behoedde David overal, waar hij heenging.
14 Alzo regeerde David over gans Israel, en hij deed zijn gansen volke recht en gerechtigheid.
15 Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir; en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier;
16 En Zadok, de zoon van Ahitub, en Abimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters, en Sausa
schrijver;
17 En Benaja, de zoon van Jojada, was over de Krethi en Plethi; maar de zonen van David waren
de eersten aan de hand des konings.



In het vorige hoofdstuk hadden wij een bericht van Davids Godsvrucht en gebed, nu volgt hier
onmiddellijk wat redelijkerwijs verwacht kan worden, een bericht namelijk van zijn voorspoed, want
aan hen, die eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken, zullen andere dingen worden
toegeworpen, in zoverre God het goed voor hen oordeelt. Hier is 

I. Zijn voorspoed buitenslands: Hij bracht de Filistijnen ten onder, vers 1 , sloeg de Moabieten, vers
2, de koning van Zoba, vers 3, 4, , de Syriërs vers 6-8, , maakte de koning van Hamath
schatplichtig, vers 9-11, en de Edomieten, vers 12, 13. 

II. Zijn voorspoed binnenslands. Zijn hof en zijn koninkrijk bloeiden, vers 14-17. Van dit alles
hebben wij tevoren reeds bericht gehad in 2 Samuël 8. 



Kronieken 18:1-8 

"Na dezen", zegt vers 1, heeft David deze grote krijgsbedrijven verricht. Na de lieflijke
gemeenschap, die hij geoefend heeft met God en waarvan wij in het vorige hoofdstuk gelezen
hebben, ging hij voort met zijn werk met buitengewone kracht en moed, "overwinnende en opdat hij
overwonne". 

Aldus heeft Jakob na zijn visioen zijn voeten opgeheven, Genesis 29:1. 

Over deze overwinningen hebben wij tevoren gesproken, nu zullen wij slechts opmerken: 

1. Zij, die lang vijanden zijn geweest van het Israël Gods, zullen ten laatste nedergeworpen worden.
De Filistijnen hadden gedurende eeuwen Israël gekweld, maar nu "heeft David hen ten
ondergebracht", vers 1. 

Alle Hem tegenstaande "heerschappij, kracht en macht" zullen aan het einde des tijds door de Zone
Davids teniet gedaan worden, en de onverzoenlijkste vijanden zullen voor Hem vallen. 

2. Zodanig is de wisselvalligheid, het ongestadige van deze wereld, dat mensen dikwijls hun rijkdom
en macht verliezen, als zij denken haar te zullen bevestigen. Hadar-ezer werd geslagen, "toen hij
heentoog om zijn hand te stellen", vers 3, dat is (naar de Engelse overzetting) toen hij heentoog om
zijn heerschappij te vestigen. 

3. Een paard is ijdel of leugenachtig tot behoudenis, zei David, Psalm 33:17, en hij schijnt te
geloven wat hij gezegd heeft, want hij "ontzenuwde al de wagenpaarden", vers 4. Vast besloten
zijnde er niet op te vertrouwen, Psalm 20:8, wilde hij ze niet gebruiken. 

4. De vijanden van Gods kerk worden dikwijls ten verderve gebracht door elkaar te helpen, vers 5.
De Syriërs van Damascus werden geslagen toen zij Hadar-ezer te hulp kwamen. 

Hand aan hand zullen de bozen niet slechts niet onschuldig zijn, dat is niet ongestraft blijven, maar er
door vergaderd worden "als garven tot de dorsvloer", Micha 4:11,12. 

5. "Het vermogen des zondaars" blijkt soms "weggelegd voor de rechtvaardige". De Syriërs
brachten geschenken, vers 6. 

Hun gouden schilden en hun koper werden naar Jeruzalem gebracht, vers 7, 8. 

Gelijk de tabernakel gebouwd werd van de roof van de Egyptenaren, zo werd de tempel gebouwd
van de roof van andere heidense volken. Een gelukkig voorteken van het deel, dat de heidenen
zullen hebben in de Evangeliekerk. 



1 Kronieken 18:9-17 

Laat ons hier leren: 

1. Dat het in ons belang is diegenen tot onze vrienden te maken, met wie God is. De koning van
Hamath, van Davids grote voorspoed horende, zond zijn zoon om hem geluk te wensen en zijn gunst
te winnen door een zeer belangrijk geschenk vers 9, 10. 

Het is tevergeefs om met de Zone Davids te strijden en daarom: "Kust de Zoon, opdat Hij niet
toorne". Laat de koningen en richters van de aarde, en ook alle mindere lieden, verstandig handelen,
zich laten tuchtigen, dat is: zich laten onderrichten. 

De geschenken, die wij Hem moeten brengen, bestaan niet zoals hier in "gouden en zilveren vaten"
(diegenen zullen Hem welkom wezen, die niet bij machte zijn zulke geschenken te brengen, omdat zij
ze niet hebben), maar in ons hart en onze warme liefde, in onszelf, geheel onszelf, deze moeten wij
als levende offeranden tot Hem brengen. 

2. Dat wij met hetgeen, waar God ons mee zegent, Hem moeten eren. David heeft de geschenken
van zijn vrienden, zowel als de roof van zijn vijanden, "de Heere geheiligd", vers 11, dat is: hij legde
ze op voor het bouwen en verrijken van de tempel. Datgene is in waarheid en op liefelijke wijze het
onze, hetwelk wij de Heere gewijd hebben en gebruiken tot Zijn eer. Laat "onze koophandel en ons
hoerenloon de Heere heilig zijn", Jesaja 23:18. 

3. Dat zij, die God medenemen overal waar zij heengaan, verwachten kunnen voorspoedig te zijn en
waar zij ook heengaan bewaard te zullen worden. 

Het was tevoren gezegd, in vers 6, en nu wederom hier in vers 13, dat "de Heere David behoedde
overal waar hij heenging". Diegenen zijn altijd onder het oog van God, die hun ogen altijd op God
gericht houden. 

4. God geeft de mensen macht, niet opdat zij er een groot aanzien door zullen hebben maar opdat zij
er goed mee doen zullen. Toen David over geheel Israël regeerde "deed hij zijn gehele volk recht en
gerechtigheid", en beantwoordde aldus aan het doel van zijn verheffing. 

Hij was niet zo ijverig bezig met zijn veroveringen buitenslands, dat hij er de bedeling des rechts
door verwaarloosde in het eigen land. 

Hierin diende hij de doeleinden van het rijk van de voorzienigheid en van die God die "gezeten is op
de troon, richtende gerechtigheid", Psalm 9:5, en zo was hij een uitnemend type van de Messias, "de
scepter van wiens koninkrijk een scepter is van de rechtmatigheid." 



HOOFDSTUK 19

1 En het geschiedde na dezen, dat Nahas, de koning der kinderen Ammons, stierf, en zijn zoon
werd koning in zijn plaats.
2 Toen zeide David: Ik zal weldadigheid doen aan Hanun, den zoon van Nahas; want zijn vader
heeft weldadigheid aan mij gedaan. Daarom zond David boden, om hem te troosten over zijn vader.
Toen de knechten van David in het land der kinderen Ammons tot Hanun kwamen, om hem te
troosten,
3 Zo zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot Hanun: Eert David uw vader in uw ogen, omdat
hij troosters tot u gezonden heeft? Zijn niet zijn knechten tot u gekomen, om te doorzoeken, en om
om te keren, en om het land te verspieden?
4 Daarom nam Hanun de knechten van David, en hij beschoor hen, en sneed hun klederen half af tot
aan de heupen, en liet hen henengaan.
5 Zij nu gingen henen, en men boodschapte David van deze mannen; en hij zond hun tegemoet; want
die mannen waren zeer beschaamd. De koning dan zeide: Blijft te Jericho, totdat ulieder baard
weder gewassen zij; komt dan wederom.
6 Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond
Hanun en de kinderen Ammons duizend talenten zilvers, om zich wagenen en ruiters te huren uit
Mesopotamie, en uit Syrie-maacha, en uit Zoba;
7 Zodat zij zich huurden twee en dertig duizend wagenen; en de koning van Maacha en zijn volk
kwamen en legerden zich voor Medeba; ook vergaderden de kinderen Ammons uit hun steden, en
zij kwamen ten strijde.
8 Toen het David hoorde, zo zond hij Joab en het ganse heir met de helden.
9 Als de kinderen Ammons uitgetogen waren, zo stelden zij de slagorde voor de poort der stad;
maar de koningen, die gekomen waren, die waren bijzonder in het veld.
10 Toen Joab zag, dat de spits der slagorde van voren en van achteren tegen hem was, zo verkoos
hij enigen uit alle uitgelezenen in Israel, en hij stelde hen in orde tegen de Syriers aan.
11 En het overige des volks gaf hij in de hand van zijn broeder Abisai, en zij stelden hen in orde
tegen de kinderen Ammons aan.
12 En hij zeide: Indien mij de Syriers te sterk worden, zo zult gij mij komen verlossen; en indien de
kinderen Ammons u te sterk worden, zo zal ik u verlossen.
13 Wees sterk, en laat ons sterk zijn voor ons volk, en voor de steden onzes Gods; de HEERE nu
doe, wat goed is in Zijn ogen.
14 Toen naderde Joab en het volk, dat bij hem was, ten strijde voor het aangezicht der Syriers; en
zij vloden voor zijn aangezicht.
15 Toen de kinderen Ammons zagen, dat de Syriers vloden, zo vloden zij ook voor het aangezicht
van Abisai, zijn broeder, en zij kwamen in de stad; en Joab kwam te Jeruzalem.
16 Als de Syriers zagen, dat zij voor het aangezicht van Israel geslagen waren, zo zonden zij boden,
en brachten de Syriers uit, die aan gene zijde der rivier woonden; en Sofach, de krijgsoverste van
Hadar-ezer, toog voor hun aangezicht heen.
17 Toen het David werd aangezegd, zo vergaderde hij gans Israel, en hij toog over de Jordaan, en
hij kwam tot hen, en hij stelde de slagorde tegen hen. Als David de slagorde tegen de Syriers
gesteld had, zo streden zij met hem.
18 Doch de Syriers vloden voor het aangezicht van Israel, en David versloeg van de Syriers zeven
duizend wagenen, en veertig duizend mannen te voet; daartoe doodde hij Sofach, den krijgsoverste.



19 Toen de knechten van Hadar-ezer zagen, dat zij geslagen waren, voor het aangezicht van Israel,
zo maakten zij vrede met David, en dienden hem; en de Syriers wilden de kinderen Ammons niet
meer verlossen.



Hier wordt de geschiedenis herhaald van Davids oorlog met de Ammonieten en hun bondgenoten,
de Syriërs, en de overwinning, die hij over hen heeft behaald, die wij in 2 Samuel 10 gelezen
hebben, juist zoals zij hier wordt verhaald. Hier is: 

I. Davids beleefdheid jegens de koning van Ammon door hem een gezantschap van rouwbeklag te
zenden bij gelegenheid van de dood zijns vaders, vers 1.2. 

II. Zijn grove onbeleefdheid jegens David in de beledigende behandeling van zijn gezanten vers 3, 4.

III. Davids rechtvaardige toorn dieswege en de oorlog, die uitbrak als gevolg ervan, waarin de
Ammonieten staatkundig te werk gingen, door zich van hulp van de Syriërs te verzekeren, vers 6. 7. 

Joab handelde kloekmoedig, vers 8-13, en Israël behaalde de overwinning vers 14-19. 



Kronieken 19:1-5 

Laat ons hier opmerken: 

1. Dat het Godvruchtigen betaamt goede buren te wezen, en inzonderheid dankbaar te wezen.
David wil achting betonen aan Hanun, omdat hij zijn buurman is, en de Godsdienst leert ons beleefd
en vriendelijk te zijn jegens allen, alle mensen te eren, en bereid te zijn om vriendelijke diensten te
betonen aan hen in wier midden wij wonen, en hiervoor moet het verschil van Godsdienst geen
hinderpaal zijn. 

Maar behalve dat: David gedenkt aan de weldadigheid, die zijn vader hem had bewezen. Zij, die
vriendelijkheid ontvangen hebben, moeten haar vergelden, van hun zijde vriendelijkheid geven naar
zij er het vermogen en de gelegenheid toe hebben, die haar van de ouders ontvangen hebben,
moeten haar vergelden aan de kinderen, als de ouders er niet meer zijn. 

2. Dat, naar het spreekwoord van de ouden "van de goddelozen goddeloosheid voortkomt," 1
Samuel 24:14. 

Een dwaas spreekt dwaasheid en eens gierigaards gehele gereedschap is kwaad, "om de ellendigen
te verderven met valse redenen, en het recht, als de arme spreekt", Jesaja 32:6, 7. 

Zij, die slecht zijn en zelf kwaad voorhebben, zijn geneigd tot achterdocht, en zullen anderen zonder
oorzaak van kwaad verdenken. Hanuns knechten opperden de mening dat Davids gezanten
spionnen waren, alsof zo groot en machtig een man, als David was, het nodig had zo min een daad
te doen. 

Indien hij vijandige bedoelingen had jegens de Ammonieten, hij zou er open en rond voor kunnen
uitkomen, geen bedrieglijke handelingen behoeven te plegen, of alsof een man van zo grote deugd en
eer zo iets laags willen doen. Maar Hanun luisterde naar de inblazing en, tegen het volkenrecht, deed
hij Davids gezanten een schandelijke behandeling aan. 

3. Meesters behoren hun dienaren te beschermen en hun de grootste deelneming te betonen, indien
hun in hun dienst schade of nadeel wordt berokkend. 

Dat deed David voor zijn gezanten, vers 5, en dat zal Christus doen voor Zijn dienstknechten, en
laat alle heren aldus hun dienstknechten recht en gelijk doen. 



1 Kronieken 19:6-19 

Wij kunnen hier zien: 

1. Hoe het hart van de zondaren, die ten verderve zijn getekend, verhard wordt tot hun verderf. De
kinderen Ammons zagen dat zij "zich stinkende hadden gemaakt bij David", vers 6, en toen zouden
zij verstandig hebben gehandeld zo zij vredesvoorwaarden begeerd hadden, zich hadden
verootmoedigd en volkomen voldoening hadden aangeboden voor de belediging, die zij hem hadden
aangedaan, te meer, daar zij zich niet alleen slinkende hadden gemaakt bij David, maar zich ook
strafbaar hadden gemaakt in het oog van de rechtvaardige God, die de Koning is van de volken en
het geschonden volkenrecht zal straffen. Maar inplaats hiervan bereidden zij zich ten oorlog, en aldus
brachten zij door Davids hand de verwoesting over zich, die David niet voor hen bedoeld had. 

2. Hoe de moed van dappere mannen verhoogd en versterkt wordt door moeilijkheden. Toen Joab
zag dat de spits van de slagorde van voren en van achteren tegen hem was, vers 10, heeft hij,
inplaats van aan een aftocht te denken, zijn vastberadenheid verdubbeld en, zijn leger niet kunnende
verdubbelen, heeft hij het verdeeld, en niet alleen als een dapper, kloekmoedig man gesproken,
maar gehandeld als een man van grote tegenwoordigheid van geest, toen hij zich omsingeld zag. 

Hij kwam met zijn broeder overeen om elkaar, zo het nodig was, te hulp te komen, vers 12, wekte
zichzelf en de andere bevelhebbers op om, ieder op zijn post, krachtig te handelen met het oog op
de eer en de heerlijkheid Gods en het welzijn van hun land, en toen liet hij de uitkomst over aan
God: "de Heere nu doe wat goed is in Zijn ogen." 

3. Hoe ijdel de grootste kunst en kracht zijn tegenover gerechtigheid en billijkheid. De Ammonieten
spanden alle krachten in, brachten een zo goed mogelijke krijgsmacht te velde, en handelden met het
grootste beleid, maar een slechte zaak hebbende en handelende in verdediging van onrecht, hielp
hun kracht noch beleid en moesten zij het onderspit delven. Het recht zal ten laatste zegevieren. 

4. Hoe doelloos het is voor hen, die God niet aan hun zijde hebben, om zich weer te verzamelen en
te versterken. Hoewel de Syriërs geen eigenlijk belang hadden bij de zaak en slechts als gehuurde
hulptroepen van de Ammonieten dienden, achtten zij zich toch verplicht om, toen zij geslagen waren,
hun verloren eer te herwinnen, en daarom riepen zij de hulp in van de Syriërs aan de andere kant
van de Eufraat maar tevergeefs, zij vloden voor het aangezicht Israëls, vers 18. 

Zij verloren zeven duizend man die in 2 Samuel 10:18 gezegd worden de mannen te zijn van
zevenhonderd wagenen want gelijk thans op een oorlogsschip tien man aangewezen worden voor
een kanon, zo werden toen tien man aangewezen voor een wagen. 

5. Als zij, die "zich mengen in een twist die hun niet aangaat", bemerken dat zij dit tot hun eigen
schade en nadeel gedaan hebben, dan doen zij wel met ten laatste wijsheid te leren en er zich niet
verder in te mengen. Bevindende dat Israël aan de overwinnende zijde was, hebben de Syriërs niet
alleen hun verbond met de Ammonieten verbroken, maar zij wilden hen voortaan niet meer helpen,
vers 19. 



Zij maakten vrede met David, en dienden hem. Laat hen, die zich tevergeefs verzet hebben tegen
God, aldus wijs handelen voor zichzelf en spoedig welgezind jegens Hem zijn, terwijl zij nog met
Hem op de weg zijn. Laat hen Hem dienen, want zij moeten wel zien dat zij verloren zijn zo zij Zijn
vijanden zijn. 



HOOFDSTUK 20

1 Het geschiedde nu ten tijde van de wederkomst des jaars, ten tijde als de koningen uittrokken, zo
voerde Joab de heirkracht, en hij verdierf het land der kinderen Ammons; en hij kwam, en
belegerde Rabba; maar David bleef te Jeruzalem. En Joab sloeg Rabba, en verwoestte ze.
2 En David nam de kroon huns konings van zijn hoofd, en hij bevond haar in gewicht een talent
gouds, en daar was edelgesteente aan; en zij werd op Davids hoofd gezet, en hij voerde zeer veel
roofs uit de stad.
3 Hij voerde ook al het volk uit, dat daarin was, en hij zaagde ze met de zaag, en met ijzeren
dorswagens, en met bijlen; en alzo deed David aan al de steden der kinderen Ammons. Toen
keerde David wederom met al het volk naar Jeruzalem.
4 En het geschiedde daarna, als de krijg met de Filistijnen te Gezer opstond, toen sloeg Sibchai, de
Husathiet, Sippai, die van de kinderen van Rafa was; en zij werden ten ondergebracht.
5 Daarna was er nog een krijg tegen de Filistijnen, en Elhanan, de zoon van Jair, versloeg Lachmi,
den broeder van Goliath, den Gethiet, wiens spieshout was als een weversboom.
6 Daarna was er nog een krijg te Gath; en daar was een zeer lang man, en zijn vingeren waren zes
en zes, vier en twintig, en hij was ook van Rafa geboren;
7 En hij hoonde Israel, maar Jonathan, de zoon van Simea, den broeder van David, versloeg hem.
8 Dezen waren van Rafa geboren te Gath; en zij vielen door de hand van David, en door de hand
zijner knechten.



Hier hebben wij een herhaling van de geschiedenis van Davids oorlogen: 

I. Met de Ammonieten, en de inneming van Rabba, vers 1-3 

II. Met de reuzen van de Filistijnen, vers 4-8. 



Kronieken 20:1-3 

Hoe het leger van de Ammonieten en hun bondgenoten verslagen werd te velde, lazen wij in de
vorige hoofdstukken. Hier hebben wij de verwoesting van Rabba, de hoofdstad huns rijke, vers 1,
het plaatsen van de kroon huns konings op Davids hoofd, vers 2, en de grote strengheid, waarmee
gehandeld werd jegens het volk, vers 3. Wij hadden er een uitvoerig bericht van in 2 Samuel 11 en
12, en wij moeten hierbij wel gedenken dat, terwijl Joab Rabba belegerde, David in die grote zonde
is gevallen in de zaak van Uria. 

Maar het is opmerkelijk dat hoewel het overige van de geschiedenis herhaald wordt, die zaak
stilzwijgend wordt voorbijgegaan, slechts een wenk, een aanduiding er van wordt gegeven in die
woorden: maar David bleef te Jeruzalem, dat hier als in een tussenzin ligt. 

Indien hij uitgegaan was met zijn leger, hij zou die verzoeking uit de weg zijn geweest, maar
toegevende aan gemakzucht, viel hij in onkuisheid. 

Gelijk nu het verhalen van de zonde waarin David gevallen is, een voorbeeld is van de
onpartijdigheid en trouw van de gewijde schrijvers, zo is het niet herhalen er van, nu er gelegenheid
was om er nogmaals van te spreken, bedoeld om ons te leren dat, hoewel er een goede, rechtmatige
aanleiding kan zijn om van de fouten en misdragingen van anderen te spreken, wij er toch geen
behagen in moeten scheppen om ze te herhalen. Dat moet altijd beschouwd worden als een
onaangenaam onderwerp, dat wij wel niet kunnen vermijden om soms te ontmoeten, maar waarbij
wij toch niet gaarne moeten verwijlen, evenmin als wij het aangenaam zouden vinden om een
mesthoop op te rakelen. Als wij van personen of zaken geen goed kunnen zeggen, dan is het het
best om er maar niets van te zeggen. 



1 Kronieken 20:4-8 

De Filistijnen waren bijna ten onder gebracht, Hoofdstuk 18:1 , 

maar gelijk in de verdelging van de Kanaänieten door Jozua de Enakieten het laatst tenonder
werden gebracht, Jozua 11:21, zo werden ook in de oorlog tegen de Filistijnen de reuzen van Gath
het laatst onderworpen. 

In de strijd tussen genade en bederf zijn er sommige zonden, die, evenals deze reuzen, zeer lang
stand houden, en niet zonder grote moeite en een langdurige worsteling overmeesterd kunnen
worden, maar het oordeel zal ten laatste uitgebracht worden tot overwinning. 

Merk op: 

1. Nooit lezen wij van reuzen onder de Israëlieten, zoals wij van reuzen lezen onder de Filistijnen, de
reuzen van Gath, maar geen reuzen van Jeruzalem. 

De groei van Gods planten is in nuttigheid, niet in omvang. Zij, die begeren ellen tot hun lengte toe te
doen, bedenken niet dat dit hen slechts zoveel te meer log en lomp zou maken. In de weegschaal
van het heiligdom weegt David veel zwaarder dan Goliath. 

2. Hoewel Davids knechten mannen waren van gewone statuur, waren zij de reuzen van Gath toch
te sterk in elke strijd, omdat zij God aan hun zijde hadden, die er behagen in schept de hoge ogen
van de mensen te vernederen en de reuzen, die op de aarde zijn te beteugelen of te verdelgen, zoals
Hij het vanouds gedaan heeft door de zondvloed hoewel zij mannen van naam waren. Laat de
vrienden van de kerk nooit ontmoedigd worden door de macht en kracht en hoogmoed van de
vijanden van de kerk. Wij behoeven de grote mannen, die tegen ons zijn, niet te vrezen zolang de
grote God voor ons is. Wat zal een vinger meer aan iedere hand of een teen meer aan elken voet
uitmaken in de strijd met de Almacht? 

3. Deze reus hoonde Israël, vers 7, en zijn onbeschoftheid kwam hem duur te staan. Niemand is
duidelijker getekend voor het verderf, dan zij die God en Zijn Israël smaden. God zal grote dingen
doen, veeleer dan toe te laten dat de vijand zich trots zal houden, Deuteronomium 32:27. 

Evenals de overwinningen van David zijn ook de overwinningen van de Zone Davids gradueel. Wij
"zien nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn", maar weldra zal dit gezien worden, en dan zal
ook de dood, de laatste vijand, evenals deze reuzen overwonnen zijn. 



HOOFDSTUK 21

1 Toen stond de satan op tegen Israel, en hij porde David aan, dat hij Israel telde.
2 En David zeide tot Joab en tot de oversten des volks: Gaat heen, telt Israel van Ber-seba tot Dan
toe, en brengt hen tot mij, dat ik hun getal wete.
3 Toen zeide Joab: De HEERE doe tot Zijn volk, gelijk zij nu zijn, honderdmaal meer; zijn zij niet
allen, o mijn heer koning, mijn heer tot knechten? Waarom verzoekt mijn heer dit? Waarom zou het
Israel tot schuld worden?
4 Doch het woord des konings nam de overhand tegen Joab; derhalve toog Joab uit, en hij
doorwandelde gans Israel; daarna kwam hij weder te Jeruzalem.
5 En Joab gaf David de som van het getelde volk; en gans Israel was elfhonderd duizend man, die
het zwaard uittrokken, en Juda vierhonderd duizend, en zeventig duizend man, die het zwaard
uittrokken.
6 Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelve niet; want des konings woord was Joab een
gruwel.
7 En deze zaak was kwaad in de ogen Gods; daarom sloeg Hij Israel.
8 Toen zeide David tot God: Ik heb zeer gezondigd, dat ik deze zaak gedaan heb; maar neem toch
nu de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld.
9 De HEERE nu sprak tot Gad, den ziener van David, zeggende:
10 Ga heen, en spreek tot David, zeggende: Aldus zegt de HEERE: Drie dingen leg Ik u voor; kies u
een uit die, dat Ik u doe.
11 En Gad kwam tot David, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Neem u uit:
12 Of drie jaren honger, of drie maanden verteerd te worden voor het aangezicht uwer wederpartij,
en dat het zwaard uwer vijanden u achterhale; of drie dagen het zwaard des HEEREN, dat is, de
pestilentie in het land, en een verdervenden engel des HEEREN in al de landpalen van Israel? Zo zie
nu toe, wat antwoord ik Dien zal wedergeven, Die mij gezonden heeft.
13 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat mij toch in de hand des HEEREN vallen; want
Zijn barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat mij in de hand der mensen niet vallen.
14 De HEERE dan gaf pestilentie in Israel; en er vielen van Israel zeventig duizend man.
15 En God zond een engel naar Jeruzalem, om die te verderven; en als hij haar verdierf, zag het de
HEERE, en het berouwde Hem over dat kwaad; en Hij zeide tot den verdervenden engel: Het is
genoeg, trek nu uw hand af. De engel des HEEREN nu stond bij den dorsvloer van Ornan, den
Jebusiet.
16 Als David zijn ogen ophief, zo zag hij den engel des HEEREN, staande tussen de aarde en tussen
den hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem; toen viel David, en
de oudsten, bedekt met zakken, op hun aangezichten.
17 En David zeide tot God: Ben ik het niet, die gezegd heb, dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf
ben het, die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb; maar deze schapen, wat hebben die gedaan?
O HEERE, mijn God, dat toch Uw hand tegen mij, en tegen het huis mijns vaders zij, maar niet
tegen Uw volk ter plage.
18 Toen zeide de engel des HEEREN tot Gad, dat hij David zeggen zou, dat David zou opgaan, om
den HEERE een altaar op te richten op den dorsvloer van Ornan, den Jebusiet.
19 Zo ging dan David op naar het woord van Gad, dat hij in den Naam des HEEREN gesproken
had.
20 Toen zich Ornan wendde, zo zag hij den engel; en zijn vier zonen, die bij hem waren, verstaken
zich; en Ornan dorste tarwe.



21 En David kwam tot Ornan; en Ornan zag toe, en zag David; zo ging hij uit den dorsvloer, en
boog zich neder voor David, met het aangezicht ter aarde.
22 En David zeide tot Ornan: Geef mij de plaats des dorsvloers, dat ik op dezelve den HEERE een
altaar bouwe; geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plage opgehouden worde van over het
volk.
23 Toen zeide Ornan tot David: Neem ze maar henen, en mijn heer de koning doe wat goed is in
zijn ogen; zie, ik geef deze runderen tot brandofferen, en deze sleden tot hout, en de tarwe tot
spijsoffer; ik geef het al.
24 En de koning David zeide tot Ornan: Neen, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld;
want ik zal voor den HEERE niet nemen wat uw is, dat ik een brandoffer om niet offere.
25 En David gaf aan Ornan voor die plaats zeshonderd gouden sikkelen van gewicht.
26 Toen bouwde David aldaar den HEERE een altaar, en hij offerde brandofferen en dankofferen.
Als hij den HEERE aanriep, zo antwoordde Hij hem door vuur uit den hemel, op het
brandofferaltaar.
27 En de HEERE zeide tot den engel, dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou.
28 Ter zelfder tijd, toen David zag, dat de HEERE hem geantwoord had op den dorsvloer van
Ornan, den Jebusiet, zo offerde hij aldaar;
29 Want de tabernakel des HEEREN, dien Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des
brandoffers, was te dier tijd op de hoogte te Gibeon.
30 David nu kon niet heengaan voor hetzelve, om God te zoeken; want hij was verschrikt voor het
zwaard van den engel des HEEREN.



Gelijk in deze herhaling geen melding wordt gemaakt van Davids zonde in de zaak van Uria, zo
wordt ook geen melding gemaakt van de rampen in zijn gezin, die er op gevolgd zijn: geen woord
van Absaloms rebellie, noch van die van Seba. Maar Davids zonde in het volk te tellen wordt hier
verhaald, omdat in de verzoening, gedaan voor die zonde, een aanduiding is gegeven van de plek
gronds, waarop de tempel gebouwd moest worden. Hier is: 

I. Davids zonde in Joab te dwingen het volk te gaan tellen, vers 1-4.. 

II. Davids leedwezen over hetgeen hij gedaan had, zodra hij er het zondige van inzag, vers 5-8. 

III. Het treurige dilemma (of liever trilemma), waarvoor hij gesteld werd, toen hij kiezen moest op
wat wijze hij voor die zonde gestraft moest worden met welke roede hij geslagen zou worden, vers
9-13. 

IV. De ontzettende verwoesting, die aangericht werd in het land door de pestilentie, en hoe
Jeruzalem er ternauwernood aan ontkomen is om er door ontvolkt te worden, vers 14-16. 

V. Davids berouw en zijn offerande bij die gelegenheid, en hoe de plaag toen ophield, vers 17-30. 

Deze aangrijpend treurige geschiedenis hebben wij gelezen in 2 Samuel 24, en haar toen overdacht. 



Kronieken 21:1-6 

Het volk te tellen was geen slechte zaak, zou men zo denken. 

Waarom zou de herder het getal van zijn schapen niet kennen, Spreuken 27:23. 

Maar God ziet niet zoals de mens ziet. Het is duidelijk dat het verkeerd was van David om dit te
doen, en dat het God zeer tot toorn heeft verwekt, omdat hij het deed in de hoogmoed van zijn hart,
en er is geen zonde, waarin meer tegenspraak is met God en die dus ook beledigender voor Hem is,
dan hoogmoed. Dat was Davids zonde, hij alleen moet er de schuld van dragen, maar nu wordt ons
hier gezegd: 

I. Hoe ijverig werkzaam de verzoeker er in was, vers 1. De satan stond op tegen Israël en porde
David aan om het te doen. In 2 Samuel 24:1 wordt gezegd: "de toorn des Heeren voer voort te
ontsteken tegen Israël", en "hij porde David aan" om het te doen. 

De rechtvaardige oordelen Gods moeten erkend en opgemerkt worden zelfs in de zonden en
ongerechtigheid van de mensen. Wij zijn er zeker van, dat God de werker niet is van zonde, Hij
‘verzoekt niemand’, als er dus gezegd is dat Hij er David toe aanporde, dan moet dit verklaard
worden door hetgeen hier te kennen wordt gegeven namelijk dat Hij om wijze en heilige doeleinden
de duivel toeliet het te doen. Hier kunnen wij die onreine stroom nasporen tot aan zijn oorsprong. 

1. Dat Satan, de vijand van God en van alle goed, "opstaat tegen Israël", is niet vreemd. Wat hij te
doen heeft, is de kracht te verzwakken het getal te verminderen, de glans van de heerlijkheid te
doen tanen van Gods Israël welks gezworen vijand en tegenstander hij is. Maar: 

2. Dat hij David, de man naar Gods hart kon overhalen om een slechte daad te doen, daarover kan
men zich wèl verwonderen. Men zou gedacht hebben dat hij een was dergenen die de boze niet vat.
Neen, totdat zij in de hemel komen, wordt het aan de beste heiligen verboden zich buiten het bereik
van Satans verzoekingen te geloven. 

Welke maatregelen nu heeft Satan genomen toen hij Israël kwaad wilde berokkenen? Hij heeft God
niet tegen hen opgehitst om hen te verslinden zoals hij Hem tegen Job heeft opgehitst, Hoofdstuk 2:3
, maar hij heeft David de beste vriend die zij hadden, aangepord om hen te tellen, daarmee dus God
te beledigen en alzo Hem tegen hen te stellen. 

De duivel doet ons meer kwaad door ons te verzoeken tot zonde dan door ons bij God te
beschuldigen. Hij verderft de mensen niet dan door hun eigen handen. Het grootste kwaad dat hij
van de kerke Gods doen kan is, de oversten of opzieners van de kerk tot hoogmoed te verleiden,
want niemand kan beseffen hoe noodlottig de gevolgen zijn van die zonde in allen maar inzonderheid
in de opzieners de bestuurders van de kerk. Doch gij niet alzo! Lukas 22:26. 

II. Joab was de persoon, die ervoor gebruikt werd. Hij was een bekwaam en ijverig man voor
publieke zaken, maar hiertoe moest hij bepaald gedwongen worden, en hij deed het de uitersten
tegenzin. 



1. Hij bracht er een vertoog tegen in, eer hij er mee begon. Niemand was ijveriger en voortvarender
dan hij voor hetgeen werkelijk strekte tot eer van de koning of het welzijn des rijke, maar van dit
werk zou hij gaarne voor verontschuldigd gehouden willen worden. Want: 

a. Het was een onnodige zaak, er bestond volstrekt geen behoefte aan. God had beloofd hen te
vermenigvuldigen, en aan de vervulling dier belofte behoefde hij niet te twijfelen. Zij waren allen zijn
knechten, en hun trouw en genegenheid behoefde hij niet in twijfel te trekken. Hun getal was zijn
kracht zoveel als hij het slechte kon begeren. 

b. Het was ook een gevaarlijke zaak. Door dit te doen kon het Israël tot schuld worden en Gods
toorn tegen hen doen ontsteken. Joab begreep dit maar David zag het niet in. Die het meest geleerd
zijn in de wetten Gods, hebben niet altijd het beste inzicht omtrent de toepassing dier wetten. 

2. Joab was de zaak volkomen moede nog eer hij haar geheel volbracht had, want des konings
woord was Joab een gruwel, vers 6. 

Er was een tijd, toen alles "wat de koning David gedaan had goed was in de ogen des gehele volks",
2 Samuel 3:26, maar nu was er een algemene ontevredenheid over deze orders hetgeen Joabs
afkeer er van versterkte, zodat hij, hoewel de uitkomst van deze telling werkelijk zeer groot was, de
moed niet had om haar te voltooien, maar twee stammen ongeteld liet, vers 5, 6, twee aanzienlijke
stammen, die van Levi en Benjamin. 

Misschien was hij ook niet zeer nauwkeurig in het tellen van de overigen, omdat hij het zonder enig
genoegen deed, hetgeen een oorzaak kan zijn van het verschil in de getallen hier en in 2 Samuel
24:9. 



1 Kronieken 21:7-17 

David bevindt zich hier onder de roede, omdat hij het volk geteld had, de tuchtroede die de
dwaasheid uitdrijft, welke in het hart gebonden is, de dwaasheid van de hoogmoed. Laat ons
kortelijk opmerken: 

I. Hoe hij getuchtigd werd. Als Godsliefste kinderen verkeerd doen, moeten zij verwachten er voor
te zullen boeten. 

1. Er wordt hem te verstaan gegeven dat God misnoegd is, en dat baart aan zo Godvruchtig een
man als David was, geen kleine onrust, vers 7. 

God merkt de zonden Zijns volks op, en is er misnoegd over, en geen zonde mishaagt Hem meer
dan hoogmoed des harten, ook is er voor een Godvruchtige ziel niets meer vernederend en
smartelijk, dan zich onder Gods misnoegen te zien. 

2. Het wordt hem in de keus gelaten of hij gestraft wil worden door oorlog, hongersnood of
pestilentie, want gestraft moet hij worden, en wel door een van deze. Ter van zijn grotere
vernedering wordt hij aldus in de engte gedreven zodat het hem zeer bange is, en de verschrikking
van alle drie deze oordelen heeft hij ongetwijfeld voor ogen, terwijl hij er over nadenkt welke van de
drie hij kiezen zal. 

3. Hij hoort van zeventig duizend van zijn onderdanen, die binnen weinige uren gedood zijn door de
pestilentie, vers 14. 

Hij was hoogmoedig op de menigte zijns volks, maar de Goddelijke gerechtigheid nam maatregelen
om hun aantal te verminderen. 

Rechtvaardig wordt ons datgene ontnomen, verzwakt, of bitter voor ons gemaakt, waar wij ons op
verhovaardigd hebben. 

David wil het volk geteld hebben: "brengt het getal tot mij, dat ik hun getal wete", zegt hij. Maar nu
telt God hen naar een andere wijze, telt hen ten zwaarde, Jesaja 65:12. 

En er werd aan David een ander getal van hen gebracht, een getal, dat meer tot zijn beschaming is
dan het andere tot zijn voldoening was, het getal van de verslagenen, namelijk, een zwarte sterftelijst,
die nadelig opweegt tegen zijn monsterrol. 

4. Hij ziet de verderfengel met zijn uitgetrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem, vers 16. 

Dit moest wel zeer ontzettend voor hem wezen, daar het een zichtbare aanduiding was van de toorn
des hemels, en de algehele verwoesting dreigde van de beminde stad. 

Pestilentiën richten de grootste verwoestingen aan in de meest bevolkte plaatsen. Het zien van een
engel, hoewel vreedzaam komende en met een vriendelijke boodschap, heeft zelfs helden doen
sidderen, hoe vreeslijk moet dan het gezicht niet geweest zijn van een engel met een uitgetrokken



zwaard in zijn hand, een vlammend zwaard, zoals dat van de cherubim, dat zich omkeerde om de
weg naar de boom des levens te bewaren! Terwijl wij onder de toorn Gods zijn, zijn de heilige
engelen tegen ons gewapend, hoewel wij hen niet zien zoals David deze engel gezien heeft. 

II. Hoe hij de kastijding droeg. 

1. Hij deed een zeer boetvaardige belijdenis van zijn zonde en bad vurig, dat zij hem vergeven
mocht worden, vers 8. 

Nu erkent hij gezondigd te hebben, erg gezondigd te hebben, zeer kwalijk gehandeld te hebben, en
hij smeekt dat, hoe hij er ook gekastijd voor moet worden, de ongerechtigheid er van toch mocht
worden weggedaan. 

2. Hij nam de straf aan van zijn ongerechtigheid: "dat toch Uw hand tegen mij en tegen het huis mijns
vaders zij". Ik onderwerp mij aan de roede, alleen maar, laat mij de lijder zijn want ik ben de
zondaar, mijns is het schuldige hoofd, waarop het zwaard gericht moet zijn." 

3, Hij geeft zich over aan Gods barmhartigheid, (hoewel hij wist dat Hij toornig op hem was), en
koesterde generlei harde gedachten van Hem. 

Laat mij toch in de hand des Heeren vallen want Zijn barmhartigheden zijn zeer vele, vers 13.

Godvruchtige mensen denken goed van God, zelfs als Hij hen toornig aanziet. "Zo Hij mij doodde,
toch zal ik op Hem betrouwen", Job 13:15. 

4. Hij geeft een zeer tedere bezorgdheid te kennen voor het volk, het trof hem in het hart hen
geplaagd te zien om zijn overtreding: "deze schapen, wat hebben die gedaan?" 



1 Kronieken 21:18-30 

Wij zien hier de twist geëindigd, op Davids berouw is God met hem verzoend. "Ik dank U, Heere!
dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd." 

1. De voortgang van de strafvoltrekking werd gestuit, vers 15. 

Toen David berouw had van de zonde, heeft het Gode berouwd van het oordeel, en gebood Hij de
verderfengel zijn hand af te trekken, en zijn zwaard weer in zijn schede te steken, vers 27. 

2. Aan David wordt bevel gegeven om op de dorsvloer van Ornan een altaar op te richten, vers 18. 

De engel gebood de profeet Gad om aan David dit bevel te brengen. Dezelfde engel, die in de naam
Gods de krijg had gevoerd, is hier ijverig om het vredesverdrag tot stand te brengen, want engelen
begeren de dodelijken dag niet. De engel zou die order aan David zelf hebben kunnen geven, maar
hij verkoos het te doen door zijn ziener, ten einde het profetisch ambt te eren. 

Zo werd de openbaring van Jezus Christus door de engel bekendgemaakt aan Johannes, en door
deze aan de gemeenten. Het bevel aan David om een altaar te bouwen was een gezegend teken van
verzoening, want zo God hem had willen doden, Hij zou hem niet bevolen hebben een offer te
brengen, omdat Hij het niet van zijn handen zou hebben aangenomen. 

3. Onmiddellijk sloot David met Ornan de koop van de dorsvloer, want hij wilde God niet dienen
op kosten van anderen. Ornan heeft hem die edelmoediglijk om niet willen opstaan niet slechts uit
inschikkelijkheid voor de koning maar omdat hij zelf "de engel gezien had", vers 20, wat hem zo
verschrikte dat hij en zijn vier zonen zich verborgen, niet instaat zijnde om de glans van zijn
heerlijkheid te dragen en bevreesd zijnde voor zijn uitgetrokken zwaard. Onder deze vrees was hij
bereid alles te doen om verzoening tot stand te brengen. 

Zij, die waarlijk de schrik des Heeren weten, zullen alles doen wat zij kunnen om in hun plaats de
Godsdienst te bevorderen, alle methoden van verzoening volgen ten einde Gods toorn af te wenden. 

4. God betuigde Zijn aanneming van Davids offer op dit altaar, Hij antwoordde hem door vuur
van de hemel, vers 26. 

Om te kennen te geven dat Gods toorn van hem was afgewend, viel het vuur, dat rechtvaardig op de
zondaar had kunnen vallen, op het offer en verteerde het, en hierop werd het verdervende zwaard
weer in de schede gestoken. 

Zo is Christus zonde gemaakt, een vloek voor ons geworden, en behaagde het de Heere Hem te
verbrijzelen, opdat God door Hem niet een verterend vuur voor ons zou zijn, maar een verzoend
Vader. 

5. Hij bleef offeranden offeren op dit altaar. Het koperen altaar, dat Mozes had gemaakt was te
Gibeon, vers 29, en daar werden al de offers van Israël geofferd, maar David was zo verschrikt op



het gezicht van het zwaard des engels, dat hij "daarvoor niet kon heengaan om God te zoeken", vers
30. 

De zaak vereiste spoed, want de plaag was begonnen. Aaron meest "haastelijk gaan" om verzoening
te doen Numeri 16:46, 47. 

En de zaak hier was niet minder dringend, zodat David geen tijd had om naar Gibeon te gaan, hij
durfde ook de engel met zijn uitgetrokken zwaard over Jeruzalem niet laten, opdat de noodlottige
slag niet gevallen zou zijn eer hij terugkwam. 

En daarom heeft God, in Zijn teder mededogen voor hem, hem bevolen om aan die plaats een altaar
te bouwen, vrijstelling verlenende van Zijn eigen wet betreffende een altaar, vanwege de nood van
het ogenblik, en de offeranden aannemende, die op dit nieuwe altaar geofferd werden, hetwelk niet
opgericht werd in minachting van dit altaar, maar in samenwerking er mede. Aan de symbolen van
de eenheid werd niet zo vastgehouden als aan die eenheid zelf. 

En toen de tegenwoordige benauwdheid voorbij was, bleef David (naar het schijnt) op dit altaar
offeren zolang hij leefde, hoewel het altaar te Gibeon in stand bleef, want God had de offers
aangenomen, die hier geofferd werden, vers 28. 

Het is goed om bij de bediening te blijven, waarin wij de tekenen van Gods tegenwoordigheid
hebben ervaren, bespeurd hebben dat Hij in waarheid met ons is. "Hier heeft God mij genadiglijk
ontmoet, en daarom verwacht ik dat Hij mij ook nog verder hier zal ontmoeten." 



HOOFDSTUK 22

1 En David zeide: Hier zal het huis Gods des HEEREN zijn, en hier zal het altaar des brandoffers
voor Israel zijn.
2 En David zeide, dat men vergaderen zou de vreemdelingen, die in het land Israels waren; en hij
bestelde steenhouwers, om uit te houwen stenen, welke men behouwen zou, om het huis Gods te
bouwen.
3 En David bereidde ijzer in menigte, tot nagelen aan de deuren der poorten, en tot de
samenvoegingen; ook koper in menigte, zonder gewicht;
4 En cederenhout zonder getal; want de Sidoniers en de Tyriers brachten tot David cederenhout in
menigte.
5 Want David zeide: Mijn zoon Salomo is een jongeling en teder; en het huis, dat men den HEERE
bouwen zal, zal men ten hoogste groot maken, tot een Naam en tot heerlijkheid in alle landen; ik zal
hem nu voorraad bereiden. Alzo bereidde David voorraad in menigte voor zijn dood.
6 Toen riep hij zijn zoon Salomo, en gebood hem den HEERE, den God Israels, een huis te
bouwen.
7 En David zeide tot Salomo: Mijn zoon, wat mij aangaat, het was in mijn hart den Naam des
HEEREN, mijns Gods, een huis te bouwen;
8 Doch het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: Gij hebt bloed in menigte vergoten,
want gij hebt grote krijgen gevoerd; gij zult Mijn Naam geen huis bouwen, dewijl gij veel bloeds op
de aarde voor Mijn aangezicht vergoten hebt.
9 Zie, de zoon, die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want Ik zal hem rust geven
van al zijn vijanden rondom henen; want zijn naam zal Salomo zijn, en Ik zal vrede en stilte over
Israel geven in zijn dagen.
10 Die zal Mijn Naam een huis bouwen, en die zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een Vader;
en Ik zal den troon zijns rijks over Israel bevestigen tot in eeuwigheid.
11 Nu, mijn zoon, de HEERE zal met u zijn, en gij zult voorspoedig zijn, en zult het huis des
HEEREN, uws Gods, bouwen, gelijk als Hij van u gesproken heeft.
12 Alleenlijk de HEERE geve u kloekheid en verstand, en geve u bevel over Israel, en dat om te
onderhouden de wet des HEEREN, uws Gods.
13 Dan zult gij voorspoedig zijn, als gij waarnemen zult te doen de inzettingen en de rechten, die de
HEERE aan Mozes geboden heeft over Israel. Wees sterk en heb goeden moed, vrees niet, en
wees niet verslagen!
14 Zie daar, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des HEEREN bereid honderd duizend talenten
gouds, en duizend maal duizend talenten zilvers; en des kopers en des ijzers is geen gewicht, want
het is er in menigte; ik heb ook hout en stenen bereid; doe gij er nog meer bij.
15 Ook zijn er bij u in menigte, die het werk kunnen doen, houwers, en werkmeesters in steen en
hout, en allerlei wijze lieden in allerlei werk.
16 Des gouds, des zilvers, en des kopers, en des ijzers is geen getal; maak u op, en doe het, en de
HEERE zal met u zijn.
17 Ook gebood David aan alle vorsten van Israel, dat zij zijn zoon Salomo helpen zouden,
zeggende:
18 Is niet de HEERE, uw God, met ulieden, en heeft u rust gegeven rondom henen? Want Hij heeft
de inwoners des lands in mijn hand gegeven, en dit land is onderworpen geworden voor het
aangezicht des HEEREN, en voor het aangezicht Zijns volks.



19 Zo begeeft dan nu uw hart en uw ziel, om te zoeken den HEERE, uw God, en maakt u op, en
bouwt het heiligdom Gods des HEEREN; dat men de ark des verbonds des HEEREN en de heilige
vaten Gods in dit huis brenge, dat den Naam des HEEREN zal gebouwd worden.



Spijze ging uit van de eter. Het was bij gelegenheid van het schrikkelijk oordeel, waardoor Israël om
Davids zonde geteisterd werd, dat God de aanduiding gaf om een ander altaar op te richten, en van
de plaats, waar Hij wilde dat de tempel gebouwd zou worden, waarop David opgewekt werd om
met kracht en ijver toebereidselen te maken voor dit grote werk waarin hij, hoewel hij het sinds lang
had voorgenomen in de laatste tijd ietwat nalatig scheen geworden te zijn, totdat hij door de
verschrikking van dat oordeel wakker geschud werd. De tekenen, die hij ontving van Gods gunst,
na die van Zijn misnoegen: 

I. Leidden hem naar de plek, vers 1. 

II. Moedigden hem aan tot het werk. 

1. Hij maakte toebereidselen voor het bouwen, vers 2-5 

2. Hij onderrichtte Salomo en droeg hem een last op voor dit werk, vers 6-16. 

3. Hij gebood vorsten hem er behulpzaam in te zijn, vers 17-19. 

Er is een zeer groot verschil tussen Davids gemoedsgesteldheid aan het begin van het vorige
hoofdstuk en aan het begin van dit hoofdstuk. Daar heeft hij in de hoogmoed zijns harten het volk
geteld, hier bereidt hij in ootmoed voorden dienst van God. Daar had het bederf de overhand (maar
de bron van levend water in de ziel kan wei voor een wijle troebel worden, doch zal van de onreine
mengselen ontdaan worden en wederom helder zijn) hier heeft de genade weer de bovenhand
verkregen. 



Kronieken 22:1-5 

I. Hier is: 

De plaats waar de tempel gebouwd moest worden, vers 1. 

En David zei door ingeving van God, en als een verklaring van Zijn voornemen: Hier zal het huis
Gods des Heeren zijn. 

Als een tempel voor God gebouwd moet worden, dan is het voegzaam Hem de grond te laten
kiezen, want de gehele aarde is Zijne, en dit is de plek gronds, die Hij kiest. 

Zij had toebehoord aan een Jebusiet, en misschien was er in of rondom Jeruzalem geen andere plek
gronds, die aan hem of aan een anderen vreemdeling toebehoorde, een gelukkig voorteken van de
oprichting van de Evangelietempel onder de heidenen. Zie Handelingen 15:16,17. 

De grond was een dorsvloer, want de kerk van de levenden God is Zijn dorsvloer, Zijn dorsing, en
"de tarwe Zijns dorsvloers", Jesaja 21:10. 

Christus’ wan is in Zijn hand om Zijn dorsvloer te doorzuiveren. Dit zal het huis zijn, omdat dit het
altaar is, de tempel werd gebouwd om de wille van het altaar, er waren altaren lang voordat er
tempels weren. 

II. Er werden toebereidselen gemaakt voor dat gebouw. David moest het niet bouwen, maar hij
wilde er alles voor doen wat hij kon hij bereidde voorraad in menigte voor zijn dood, vers 5. 

Het geeft te kennen dat de gedachte aan zijn hoge jaren en toenemende zwakheden, die hem deden
zien dat zijn dood naderde, hem in de laatste tijd van zijn leven aangespoord hebben tot grote ijver in
het maken van deze toebereidselen. Wat onze hand vindt om te doen voor God en onze ziel en ons
geslacht, laat ons het doen met alle macht vóór onze dood want daar is geen werk noch verzinning in
het graf. 

Nu wordt ons hier gezegd: 

1. Wat hem bewoog om die toebereidselen te maken. Hij overwoog twee dingen: 

a. Dat Salomo jong en teder was, en zich waarschijnlijk niet terstond met grote kracht op die zaak
zou toeleggen, zodat, tenzij hij de raderen aan de gang vindt, hij gevaar zou lopen van in het begin
zeer veel tijd verloren te laten gaan, temeer omdat hij, jong zijnde, in verzoeking zou wezen om het
uit te stellen, terwijl, als hij de materialen allen ten gebruike toebereid zou vinden, het moeilijkste deel
van het werk gedaan ZOU zijn, en dit zou hem opwekken en aanmoedigen om het reeds aan het
begin van zijn regering ter hand te nemen. Zij, die oud en ervaren zijn, moeten bedachtzaam wezen
voor hen, die jong en teder zijn, en hun zoveel hulp bereiden als zij slechts kunnen, teneinde hun het
werk van God zo gemakkelijk mogelijk te maken. 



b. Dat het huis zeer schoon en prachtig moet worden, zeer statig en kostbaar, sterk en sierlijk, alles
wat er in of aan was moest het beste wezen in zijn soort, en wel om een goede reden, het was
bestemd voor de eer van de grote God, de Heere van de gehele aarde, en moest een type wezen
van Christus, in wie alle volheid woont, en in wie alle schatten verborgen zijn. 

De mensen moesten toenmaals door bespeurbare methodes onderwezen worden, het grootse van
het huis zal de aanbidders heilig ontzag en eerbied voor God inboezemen en vreemdelingen
uitnodigen om het te komen zien als het wonder van de wereld, en hierdoor zullen deze met de
waren God bekend worden, daarom wordt het hier bestemd om tot een naam en tot heerlijkheid te
zijn in alle landen. 

David heeft die goede uitwerking van die pracht voorzegd, Psalm 68:30 :"Om Uws tempels wil te
Jeruzalem zullen U de koningen geschenken brengen". 

2. Welke toebereidselen hij maakte: in het algemeen: hij bereidde voorraad in menigte, zoals wij
later zullen bevinden: cederhout en stenen, ijzer en koper worden hier in het bijzonder genoemd,
vers 2-4. Cederhout had hij van de Tyriërs en Sidoniers: "de dochter van Tyrus zal Uw aangezicht
met geschenk smeken," Psalm 45:13. Hij verzamelde ook werklieden de vreemdelingen, die in het
land Israëls waren. Sommigen denken dat hij hen gebruikte, omdat zij over het algemeen betere
kunstenaars waren, vernuftiger in handenarbeid dan de Israëlieten, of liever omdat hij de vrijgeboren
Israëlieten niet gebruiken wilde in iets dat gering of slavenarbeid scheen te zijn. Zij waren verlost van
het slavenwerk om tichelstenen te maken in Egypte, en moeten niet terugkeren tot de arbeid van
stenen te houwen. Deze vreemdelingen waren proselieten van de Joodsen Godsdienst, die hoewel
niet tot slaven gemaakt, toch niet van gelijke waardigheid waren als de Israëlieten. 



1 Kronieken 22:6-16 

Hoewel Salomo jong en teder was, was hij toch instaat om onderricht te ontvangen nopens het
werk, waarvoor hij bestemd was, dienovereenkomstig geeft zijn vader hem hier onderricht. Toen
David aan de regering kwam, had hij veel te doen, want de fondamenten wankelden, maar aan
Salomo was slechts een last opgedragen, en die was: het huis des Heeren, des Gods Israëls, te
bouwen, vers 6. 

I. Hij, zegt hem waarom hij het zelf niet deed. Het was in zijn hart om het te doen, vers 7, maar God
verbood het hem, omdat hij veel bloed had vergoten, vers 8. 

Sommigen denken dat dit ziet op het bloed van Uria, dat zo’n vlek op hem deed kleven, dat het hem
de eer onwaardig maakte om de tempel te bouwen. Maar die eer was hem ontzegd, voordat hij dat
bloed had vergoten, daarom moet het bedoeld zijn, zoals het hier verklaard wordt. 

Van het bloed, dat hij in zijn oorlogen had vergoten, want hij is een krijgsman geweest van zijn jeugd
af aan, welk bloed, hoewel het rechtvaardig, eervol, in de dienst van God en Israël vergoten was,
hem toch ongeschikt maakte om in deze dienst gebruikt te worden, of liever, minder geschikt dan
een ander, die nooit tot zo bloedig werk was geroepen. 

Door deze reden aan te duiden, waarom David dit werk niet doen mocht, heeft God getoond hoe
dierbaar Hem het menselijk leven is, en die de tempel zal bouwen moest het type wezen van Hem,
die de Evangelietempel zou bouwen, niet door van de mensen leven te verderven, maar te
behouden, Lukas 9:56. 

II. Hij zegt hem de reden, waarom hij hem die plicht oplegde. 

1. Omdat God hem er voor bestemd had hem genoemd had als de man, die het doen moest. "Een
zoon zal u geboren worden, wiens naam Salomo zal zijn, die zal Mijnen naam een huis bouwen",
vers 9, 10. 

Niets is krachtiger om ons te verbinden aan en te bemoedigen in enigerlei dienst voor God, dan te
weten dat wij er toe verordineerd zijn. 

2. Omdat hij tijd en gelegenheid zal hebben om het te doen. Hij zal een man van rust zijn, en daarom
zullen zijn tijd en zijn gedachten en zijn vermogen niet afgeleid worden van deze zaak. Hij zal rust
hebben van zijn vijanden buitenslands, (geen hunner zal hem aanvallen of bedreigen of beledigen) en
hij zal binnenslands rust en vrede hebben, en daarom: laat hem het huis bouwen. Als God rust geeft,
verwacht Hij werk. 

3. Omdat God beloofd heeft zijn koninkrijk te bevestigen. Laat dit hem aanmoedigen om God te
eren, dat God eer voor hem heeft weggelegd, laat hem Gods huis bouwen, en God zal zijn troon
opbouwen. 

Gods genaderijke beloften moeten ons opwekken en bekrachtigen tot de dienst van God. 



III. Hij geeft hem een overzicht van de grote toebereidselen, die hij had gemaakt voor dit
bouwwerk, vers 14, niet uit hoogmoed of verwaandheid (hij spreekt er van als van iets zeer gerings,
ik heb in mijn armoede bereid zoals de kanttekening het heeft) maar als een aanmoediging voor
Salomo om het werk goedsmoeds ter hand te nemen, voor hetwelk reeds zo’n degelijken grondslag
aanwezig was. 

De schatten, hier vermeld van honderd duizend talenten gouds en een millioen talenten zilvers,
bedragen zo’n ongelooflijk grote som geld, dat de meeste uitleggers of een vergissing bij het
overschrijven onderstellen of van mening zijn dat het talent hier slechts de betekenis heeft van een
plaat of een stuk ‘baren’ of ‘staven’ noemen wij ze. 

Ik ben geneigd te denken dat hier een zeker voor een onzeker getal genomen is, omdat in vers 16
gezegd is, dat van het goud en zilver, zowel als van het koper en ijzer geen getal was, en dat David
hier al de geheiligde dingen bij insloot, Hoofdstuk 18:11, die hij bestemde voor het huis des Heeren,
niet alleen voor het bouwen ervan maar voor de schatkist ervan, en dit alles tezamen voegende kan
het de som wel nabijkomen, die hier genoemd is. Honderden en duizenden zijn getallen, die wij
dikwijls gebruiken om uit te drukken wat zeer groot of zeer veel is, terwijl wij dan toch niet willen
dat dit letterlijk zal opgevat worden. 

IV. Hij beveelt hem Gods geboden te houden, en in alles zijn plicht te behartigen, vers 13. Hij moet
niet denken dat hij met het bouwen van de tempel een vrijstelling koopt om te zondigen, neen,
integendeel, zijn doen daarvan zal niet aangenomen worden, Gode niet welbehaaglijk zijn, indien "hij
niet waarneemt te doen de inzettingen en de rechten die de Heere Mozes geboden heeft over Israël"
vers 13. 

Ofschoon hij koning zal zijn van Israël, moet hij toch altijd gedenken dat hij een onderdaan is van de
God van Israël. 

V. Hij moedigt hem aan om zich tot dit grote werk te begeven en er mee voort te gaan, vers 13.
Wees sterk en heb goeden moed, hoewel het een zeer grote onderneming is behoeft gij niet te
vrezen onder de smaad te vallen van de dwazen bouwer, die begon te bouwen maar niet instaat was
er mee voort te gaan, het is Gods werk, en het zal voleindigd worden, vrees niet, en wees niet
verslagen. 

In ons geestelijk werk hebben wij moed en vastberadenheid nodig, zowel als in onze geestelijken
strijd. 

Vl. Hij spoort hem aan om het niet te laten blijven bij de toebereidselen, die hij had gemaakt, maar
er nog aan toe te voegen, vers 14. 

Zij, die ingaan tot de arbeid van anderen en voortbouwen op het door hen gelegde fondament,
moeten nog naar vordering en verbetering streven. 

Eindelijk. Hij bidt voor hem. De Heere geve u kloekheid en verstand, en geve u bevel over
Israël, vers 12. 



Welken last wij ook hebben, als wij zien dat God ons de last geeft en ons er toe roept, dan kunnen
wij hopen dat Hij ons wijsheid zal geven om hem te volbrengen. 

Misschien had Salomo het oog op dit gebed van zijn vader voor hem in het gebed, dat hij voor
zichzelf opzond: "Heere geef mij een wijs en verstandig hart". 

Hij besluit in vers 16 :Maak u op en doe het, en de Heere zal met u zijn. Hoop op Gods
tegenwoordigheid moet ons niet verslappen in onze pogingen, hoewel de Heere met ons is, moeten
wij ‘ons opmaken en doen’, dan hebben wij reden te geloven, dat Hij met ons is en met ons zijn zal.
Werkt uws zelfs zaligheid, en God zal in u werken. 



1 Kronieken 22:17-19 

David beveelt de vorsten Israëls om Salomo te helpen in het grote werk, dat hij te doen had, dat
ieder hunner hem de hand moest lenen in de volvoering ervan. Zij, die op de troon zijn, kunnen het
goede niet doen, dat zij zouden willen doen, tenzij degenen, die de troon omringen, er zich met hen
in verenigen. David begeerde dus dat de vorsten Salomo zullen bijstaan met hun raad, hem zullen
opwekken en aanmoedigen, en hem het werk zo gemakkelijk zullen maken als zij kunnen, door het,
ieder op zijn plaats en naar zijn vermogen, te bevorderen. 

1. Hij toonde hun welke verplichtingen op hen rustten om ijverig te zijn in deze zaak, in
dankbaarheid aan God voor de grote dingen die Hij voor hen gedaan heeft, Hij had hun de
overwinning gegeven, Hij had hun rust gegeven en een goed land tot een erfdeel, vers 18. 

Hoe meer God voor ons gedaan heeft, hoe meer wij moeten trachten voor Hem te doen. 

2. Hij dringt er bij hen op aan om ijverig te zijn in de zaak, vers 19.. Zo begeeft dan nu uw hart en
uw ziel om te zoeken de Heere, uw God, stelt uw geluk in Zijn gunst, en houdt uw oog gericht op
Zijn heerlijkheid, zoekt Hem als uw voornaamste goed en uw hoogste doeleinde, en doet dit met uw
hart en uw ziel, maakt de Godsdienst tot uw keus uw werk, dan zult gij geen moeite of kosten
ontzien om de bouw van dit heiligdom te bevorderen. Laat slechts het hart in oprechtheid voor God
zijn, dan zullen het hoofd en de hand, de bezitting en de invloed, ja alles blijmoedig voor Hem
worden gebruikt. 



HOOFDSTUK 23

1 Toen nu David oud was en zat van dagen, maakte hij zijn zoon Salomo tot koning over Israel.
2 En hij vergaderde al de vorsten van Israel, ook de priesters en de Levieten.
3 En de Levieten werden geteld, van dertig jaren af en daarboven; en hun getal was, naar hun
hoofden, aan mannen, acht en dertig duizend.
4 Uit dezen waren er vier en twintig duizend om het werk van het huis des HEEREN aan te drijven;
en zes duizend ambtlieden en rechters;
5 En vier duizend poortiers, en vier duizend lofzangers des HEEREN, met instrumenten, die ik
gemaakt heb, zeide David, om lof te zingen.
6 En David verdeelde hen in verdelingen, naar de kinderen van Levi, Gerson, Kehath en Merari.
7 Uit de Gersonieten waren Ladan en Simei.
8 De kinderen van Ladan waren dezen: Jehiel, het hoofd, en Zetham, en Joel; drie.
9 De kinderen van Simei waren Selomith, en Haziel, en Haran, drie; dezen waren de hoofden der
vaderen van Ladan.
10 De kinderen van Simei nu waren Jahath, Zina, en Jeus, en Beria; dezen waren de kinderen van
Simei; vier.
11 En Jahath was het hoofd, en Zizza de tweede; maar Jeus en Beria hadden niet vele kinderen;
daarom waren zij in het vaderlijke huis maar van een telling.
12 De kinderen van Kehath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziel; vier.
13 De kinderen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron nu werd afgezonderd, dat hij heiligde
de allerheiligste dingen, hij en zijn zonen, tot in eeuwigheid, om te roken voor het aangezicht des
HEEREN, om Hem te dienen en om in Zijn Naam tot in eeuwigheid te zegenen.
14 Aangaande nu Mozes, den man Gods, zijn kinderen werden genoemd onder den stam van Levi.
15 De kinderen van Mozes waren Gersom en Eliezer.
16 Van de kinderen van Gersom was Sebuel het hoofd.
17 De kinderen van Eliezer nu waren dezen: Rehabja het hoofd; en Eliezer had geen andere
kinderen, maar de kinderen van Rehabja vermeerderden ten hoogste.
18 Van de kinderen van Jizhar was Selomith het hoofd.
19 Aangaande de kinderen van Hebron: Jeria was het hoofd, Amarja de tweede, Jahaziel de derde,
en Jekameam de vierde.
20 Aangaande de kinderen van Uzziel: Micha was het hoofd, en Jissia de tweede.
21 De kinderen van Merari waren Maheli en Musi; de kinderen van Maheli waren Eleazar en Kis.
22 En Eleazar stierf, en hij had geen zonen, maar dochters; en de kinderen van Kis, haar broeders,
namen ze.
23 De kinderen van Musi waren Maheli, en Eder, en Jeremoth; drie.
24 Dit zijn de kinderen van Levi, naar het huis hunner vaderen, de hoofden der vaderen, naar hun
gerekenden in het getal der namen naar hun hoofden, doende het werk van den dienst van het huis
des HEEREN van twintig jaren oud en daarboven.
25 Want David had gezegd: De HEERE, de God Israels, heeft Zijn volk rust gegeven, en Hij zal te
Jeruzalem wonen tot in eeuwigheid.
26 En ook aangaande de Levieten, dat zij den tabernakel, noch enig van deszelfs gereedschap, tot
deszelfs dienst behorende, niet meer zouden dragen.
27 Want naar de laatste woorden van David werden de kinderen van Levi geteld, van twintig jaren
oud en daarboven;



28 Omdat hun standplaats was aan de hand der zonen van Aaron in den dienst van het huis des
HEEREN, over de voorhoven, en over de kameren, en over de reiniging van alle heilige dingen, en
het werk van den dienst van het huis Gods;
29 Te weten tot het brood der toerichting, en tot de meelbloem ten spijsoffer, en tot ongezuurde
vladen, en tot de pannen, en tot het gerooste, en tot alle mate en afmeting;
30 En om alle morgens te staan, om den HEERE te loven en te prijzen; en desgelijks des avonds;
31 En tot al het offeren der brandofferen des HEEREN, op de sabbatten, op de nieuwe maanden,
en op de gezette hoogtijden in getal, naar de wijze onder hen, geduriglijk, voor het aangezicht des
HEEREN;
32 En dat zij de wacht van de tent der samenkomst zouden waarnemen, en de wacht des
heiligdoms, en de wacht der zonen van Aaron, hun broederen, in den dienst van het huis des
HEEREN.



David had bevel gegeven voor het bouwen van de tempel, en nu zien wij in dit en het volgende
hoofdstuk hoe hij de methode van de tempeldienst vaststelt, en er de ambten van regelt. In de
vroegere ongeregelde tijden en gedurende de oorlogen in het begin van zijn regering zijn de
Levietische inzettingen wel in stand gehouden, maar het was niet in de orde noch met schoonheid en
nauwkeurigheid, die te wensen waren. Nu heeft David, een profeet zijnde, zowel als een vorst,
onder Goddelijke volmacht en leiding HETGEEN ONTBRAK TERECHT GEBRACHT. In dit
hoofdstuk: 

I. Wijst hij Salomo aan als zijn opvolger, vers 1. 

II. Telt hij de Levieten, en stelt hen in hun onderscheiden ambten, vers 2-5. 

III. Verdeelt hij hen naar hun onderscheiden geslachten, vers 6-23. 

IV. Maakt hij een nieuwe rekening van hen, van twintig jaren oud, en bepaalt hun werk, vers 24-32.

En hierin heeft hij even waarlijk toebereidselen gemaakt voor de tempel, als toen hij er het goud en
zilver voor opgelegd heeft, want in vergelijking met het werk IS de plaats van weinig belang. 



Kronieken 23:1-23 

Hier hebben wij: 

I. Het erfrecht van de kroon vastgesteld naar het Goddelijk bestel, vers 1. David maakte Salomo
koning, niet om tegelijk met hem te regeren, of om onder hem te regeren, maar alleen om na hem te
regeren. Dit deed hij: 

1. Toen hij oud en zat van dagen was. Hij was pas zeventig jaren oud toen hij stierf, en toch was hij
zat van dagen, ‘satur dierum’ -zat van te leven in deze wereld. Toen hij bemerkte dat hij heenging,
toonde hij zijn sterk verlangen naar de voorspoed des rijke, als hij heengegaan zal zijn, en verheugde
hij zich in het vooruitzicht op een gelukkige vestiging beide van de kerk en van de staat. 

2. Hij deed het in een plechtige vergadering van al de vorsten Israëls, wat Adonia’s poging om
inbreuk te maken op Salomo’s recht en dit terzijde te stellen, in weerwil van deze openbare
erkenning en vaststelling ervan, zoveel te meer onbeschaamd, goddeloos en bespottelijk maakte. 

Dat de belangen van de kroon en die van de kerk elkaar steunen en bevestigen is een grote zegen
voor een volk en een grote voldoening voor hen, die de wereld gaan verlaten. 

II. De Levieten werden geteld naar de regel in Mozes’ tijd, van dertig jaren oud tot vijftig jaren,
Numeri 4:2, 3. 

Naar die regel was hun getal in Mozes’ tijd acht duizend vijfhonderd en tachtig, Numeri 4:47, 48 ,
maar nu was het meer dan verviervoudigd, naar verhouding dus sterker toegenomen dan de overige
stammen want het getal van de mannen uit de stam van Levi, die tot de dienst bekwaam waren,
bedroeg nu acht en dertig duizend, tenzij wij onderstellen dat hier de mannen, die boven de vijftig
jaren waren, mee geteld zijn, hetgeen daar het geval niet was. Joab had de Levieten niet geteld,
Hoofdstuk 21:6, maar David deed het nu, niet in hoogmoed, maar voor een goed doel, en dus
behoefde hij er geen toorn voor te vrezen. 

III. De Levieten op hun verschillende posten gesteld, vers 4, 5, opdat iedere hand gebruikt zou
worden, (want van alle mensen maakt een luie of ledige Leviet wel het slechtste figuur) en opdat
ieder deel van het werk zorgvuldig gedaan zou worden. 

1. Het was voor de eer van God, dat zo groot een getal van dienaren de dienst van Zijn huis
waarnamen. Veel van de staatsie en luister van aanzienlijke personen is gelegen in de grootte of
talrijkheid van hun gevolg. 

Toen God huishield in Israël, zie welk een groot huishouden Hij had, en allen waren wèl gevoed en
wel onderwezen. Maar wat waren dezen, in vergelijking met hen, die Zijn troon hier boven omringen
en van de ontelbare schare van engelen? 

2. Het was Israëls voorrecht en geluk, dat er zo’n groot corps van mannen in hun midden was, die
door hun ambt verplicht waren de Godsdienst onder hen te bevorderen en in stand te houden. Als
de eredienst Gods in verval geraakt in Israël, dan kan men niet zeggen dat het uit gebrek was van



een genoegzame voorziening om haar te steunen, neen, dan was het omdat zij die dit doen moesten
zorgeloos, onverschillig en ontrouw waren. 

De Levieten werd een viervoudig werk opgedragen. 

a. Sommigen-en hun getal was het grootst-moesten "het werk van het huis des Heeren aandrijven",
vers 4. 

Vier en twintig duizend, bijna twee derden, waren tot die dienst aangewezen: de priesters te helpen
in het slachten van de offers, die te wassen, in stukken te snijden, te verbranden, de spijsoffers en
drankoffers te bereiden, het vuil uit te dragen al de vaten en gereedschappen van de tempel rein te
houden, alles op zijn plaats te stellen en te houden, opdat de dienst geregeld en nauwkeurig kon
voortgaan. 

Van deze dienden duizend per week, en zo gingen zij in vier en twintig beurten aan het werk.
Misschien werden sommigen van deze terwijl de tempel gebouwd werd, gebruikt om dat werk aan
te drijven, de bouwers behulpzaam te zijn of hen tenminste op te wekken en aan te sporen, goede
orde onder hen te houden en de welvoeglijkheid, die aan tempelwerk betaamde. 

b. Anderen waren ambtlieden en rechters, niet voor de zaken van de tempel en in geschillen die daar
ontstonden (want wij kunnen onderstellen dat daar de priesters het bestuur en opzicht hadden), maar
in het land, zij waren magistraten, om de wetten Gods te doen uitvoeren, moeilijkheden op te lossen
en geschillen te beslechten. 

Van deze waren er zes duizend in de onderscheiden delen des rijke, om de vorsten en oudsten van
iederen stam bij te staan in de bedeling des rechts. 

c. Anderen waren portiers, om de toegangen van het huis Gods te bewaren, hen te onderzoeken die
toegang begeerden, en hen, die zich met geweld wilden indringen, te weerstaan. Zij waren de
lijfwacht van de tempel, en waren waarschijnlijk dienovereenkomstig gewapend. 

d. Anderen waren zangers en bespelers van muziekinstrumenten, wier werk bestond in het
onderhouder van dat deel van de eredienst. Dit was een nieuw ingesteld ambt. 

IV. De Levieten gemonsterd en gerangschikt naar hun onderscheiden geslachten, opdat er te beter
rekening van hen gehouden kon worden, en opdat zij, die hun plicht veronachtzaamden, zoveel
gemakkelijker ontdekt konden worden door de monsterrol af te lezen en hen te verplichten om te
antwoorden, als hun namen afgeroepen werden, hetgeen iedere familie voor zichzelve doen kon. 

Als zij, die van eenzelfde gezin waren, tezamen dienden, dan zou dit hen opwekken om elkaar lief te
hebben en te helpen. Toen Christus Zijn discipelen twee aan twee uitzond, voegde Hij hen samen,
die broeders waren. 

Hier worden twee gezinnen saamgevoegd, omdat zij niet veel kinderen hadden, vers 11. 

Zij, die afzonderlijk zwak en gering zijn, kunnen saamgevoegd zijnde van betekenis worden. 



Wat het opmerkelijkste is in het bericht omtrent de geslachten van de Levieten is, dat de
nakomelingen van Mozes, die grote man, op gelijke voet zijn gesteld met de andere Levieten, geen
waardigheden of voorrechten hadden terwijl de nakomelingen van Aaron bevorderd waren tot het
priesterambt om "de allerheiligste dingen te heiligen", vers 13. 

Wèl wordt van Mozes’ kleinzoon, Rehabja, gezegd dat zijn kinderen ten hoogste vermeerderden,
vers 17. 

Toen God aan Mozes voorstelde om hem zo hij zijn voorbede voor Israël wilde nalaten tot een
groot volk te maken, heeft hij dit edelmoediglijk geweigerd, en nu wordt ter beloning daarvan zijn
geslacht grotelijks vermeerderd, zodat het door getalssterkte vergoedt wat het in aanzien in de stam
van Levi tekort komt. Nu is: 

1. De gelijkstelling van Mozes’ geslacht met de overigen is een blijk van zijn zelfverloochening. Hij
had zoveel invloed bij God en de mensen dat, zo hij zijn eigen geslacht tot rijkdom en macht had
willen brengen, hij het gemakkelijk had kunnen doen, maar hij heeft zichzelf niet gezocht, zoals ook
daaruit blijkt dat hij zijn kinderen geen tekenen van onderscheiding heeft nagelaten, hetgeen een
teken was dat hij de Geest van God had, en niet de geest van de wereld. 

2. De verheffing van Aarons geslacht boven de overigen was een beloning voor zijn
zelfverloochening. Toen Mozes, zijn jongere broeder, tot een god gezet was over Farao, en hij
slechts zijn profeet of woordvoerder was, om zijn orders op te volgen, te doen wat hem gezegd
was, heeft Aaron dit noodt betwist, zich niet laten voorstaan op zijn meerderheid in jaren, maar
stelde zich gewillig op de minderen post, die God hem had aangewezen, onderwierp zich aan
Mozes, noemde hem bij een gelegenheid mijn "heer", en omdat hij zich aldus voor zijn eigen persoon
aan zijn jongere broeder onderwierp, in gehoorzaamheid aan de wil van God, heeft God hem aldus
verhoogd in zijn nageslacht, zelfs boven dat van Mozes zelf. Zij, die bereid zijn zich te buigen, zijn op
de besten weg zich te verheffen. De nederigheid gaat voor de eer. 



1 Kronieken 23:24-32 

I. Hier wordt een verandering gemaakt in de telling van de effectieve mannen van de Levieten,
terwijl zij in Mozes’ tijd niet in dienst genomen werden voordat zij dertig jaren oud waren, noch tot
de proeftijd werden toegelaten voor hun vijf en twintigste jaar, Numeri 8:24, heeft David, onder
leiding en bestuur van God bevolen, dat zij "voor de dienst van het huis des Heeren" geteld zouden
worden van twintig jaren oud en daar boven, vers 14. 

Deze order bevestigde hij door zijn laatste woorden, vers 27. 

Toen hij de laatste hand legde aan het ontwerp van deze inrichting, heeft hij uitdrukkelijk bevolen dat
dit voor altijd later gedaan zou worden, doch niet hij, maar de Heere. 

1. Daar aan de jonge Levieten geen werk was aangewezen voor zij vijf en twintig jaren oud waren,
hebben velen van hen zich misschien aan luiheid en ledigheid gewend of zich overgegeven aan
vermaak, wat een vlek bleek te worden op hun goede naam en hen later hinderde in hun nuttige
arbeid. 

Om dit nu te voorkomen, worden zij reeds op twintigjarige leeftijd aan het werk gezet en onder tucht
gebracht. 

Zij, die tot uitnemendheid willen komen, moeten vroeg leren zich moeite te geven en zorgvuldig te
zijn. 

2. Toen het werk van de Levieten bestond in het dragen van lasten, zware lasten, de tabernakel met
zijn toebehoren, wilde God hen er niet toe roepen voordat zij tot hun volle kracht waren gekomen,
want Hij weet wat maaksel wij zijn, en rekent er mee als Hij ons roept tot dienen zowel als tot lijden,
en zal ons niet meer opleggen dan wij dragen kunnen. 

Maar nu had God rust gegeven aan Zijn volk, en Jeruzalem tot Zijn eeuwige woning gesteld, zodat
het nu niet meer nodig was de tabernakel met zijn gereedschappen te dragen. De dienst was veel
lichter, zodat zij niet overwerkt werden indien zij er op twintigjarige leeftijd in opgenomen werden. 

3. Het volk van Israël was in aantal toegenomen, er was reeds een algemene toeloop naar
Jeruzalem, die nog zou toenemen als de tempel gebouwd zal zijn, meer dan ooit naar Silo, of Nob of
Gibeon, er werden dus meer handen vereist voor de tempeldienst, opdat ieder Israëliet, die een
offer bracht, een Leviet zou vinden, gereed en bereid om hem te helpen. 

Als meer werk gedaan moet worden, dan is het billijk om meer werklieden op te roepen om het te
doen. Waarom zouden de arbeiders weinigen zijn, als de oogst overvloedig is? 

II. Nadere bijzonderheden omtrent het werk van de Levieten. Wat het werk van de priesters was
werd ons gezegd in vers 13 : de allerheiligste dingen te heiligen, te roken, dat is reukwerk te
branden, voor het aangezicht des Heeren, en in Zijn naam te zegenen. 



Met dat werk hadden de Levieten zich niet te bemoeien, en toch hadden zij werk genoeg, en goed
werk, naar hetgeen hun was aangewezen, vers 4, 5. 

1. Diegenen, die het werk van het huis des Heeren moesten aandrijven, vers 4, moesten hierin
wezen aan de hand van de zonen Aarons vers 28 , zij moesten het zware, het verachtelijke werk
(indien enigerlei werk voor God verachtelijk genoemd kan worden) van het huls Gods doen, de
voorhoven en de kameren rein houden, de dingen op hun plaats zetten, om ze bij de hand te hebben
als zij gebruikt moesten worden. 

Zij moesten de toonbroden bereiden, die de priesters op de tafel moesten leggen, het meelbloem en
de vladen bezorgen voor de spijsoffers, opdat voor de priesters alles in gereedheid zou zijn bij hun
werk. 

2. Diegenen van hen, die rechters en ambtlieden waren, hadden het oog op alle maat en afmeting,
vers 29. 

De standaards van alle gewichten en maten werden in het heiligdom bewaard, en de Levieten
hadden de zorg er over om toe te zien dat zij nauwkeurig waren, en er andere maten en gewichten
aan te beproeven, door ze er mee te vergelijken als daar een beroep voor werd gedaan op hen. 

3. Het werk van de zangers was de Heere te loven en te prijzen, vers 30, bij het offeren van het
morgen en het avondoffer, en andere offeranden op de sabbaten, van de nieuwe maanden, enz, vers
31. 

Mozes gebood dat zij met de trompetten moesten blazen over hun brandofferen en in hun gezette
hoogtijden, Numeri 10:10. 

De klank daarvan was ontzagwekkend, en kon de aanbidders aandoen en ontroeren, maar was niet
zo’n redelijke dienst als door David werd verordineerd in het zingen van psalmen bij deze
gelegenheden. Naarmate de Joodse kerk opgroeide uit haar kindsheid, werd zij al meer
verstandelijk in haar godsdienstoefeningen, totdat zij er eindelijk toe kwam, om in het Evangelie
teniet te doen wat eens kinds was, 1 Corinthiers 13:11 , Galaten 4:3, 9. 

4. Het werk van de portiers was de wacht van de tent van de samenkomst en de wacht des
heiligdoms waar te nemen, opdat niemand er toe zou naderen dan zij, aan wie dit vergund was, en
deze niet dichter, dan het hun veroorloofd was, vers 32. 

Zij meesten ook de wacht van de zonen Aarons waarnemen, hun ten diepste staan, hun
boodschappen doen, die toch "hun broeders" genoemd worden tot een herinnering aan de priesters,
dat zij, hoewel tot een hoge waardigheid bevorderd, toch "uit dezelfde rotssteen gehouwen" waren
als de gewone Levieten, en dus niet de heer en meester over hen moesten spelen, maar hen bij alle
gelegenheden als broeders moesten behandelen. 



HOOFDSTUK 24

1 Aangaande nu de kinderen van Aaron, dit waren hun verdelingen. De zonen van Aaron waren
Nadab, en Abihu, Eleazar en Ithamar.
2 Maar Nadab stierf, en Abihu, voor het aangezicht huns vaders, en zij hadden geen kinderen. En
Eleazar en Ithamar bedienden het priesterambt.
3 David nu verdeelde hen, en Zadok uit de kinderen van Eleazar, en Abimelech uit de kinderen van
Ithamar, naar hun ambt in hun dienst.
4 En van de kinderen van Eleazar werden meer gevonden tot hoofden der mannen, dan van de
kinderen van Ithamar, als zij hen afdeelden; van de kinderen van Eleazar waren zestien hoofden der
vaderlijke huizen, maar van de kinderen van Ithamar, naar hun vaderlijke huizen, acht.
5 En zij deelden hen door loten af, dezen met genen; want de oversten des heiligdoms en de
oversten Gods waren uit de kinderen van Eleazar en van de kinderen van Ithamar.
6 En Semaja, de zoon van Nethaneel, de schrijver, uit de Levieten, schreef hen op, voor het
aangezicht des konings, en van de vorsten, en van den priester Zadok, en van Achimelech, den zoon
van Abjathar, en van de hoofden der vaderen onder de priesters en onder de Levieten; een vaderlijk
huis werd genomen voor Eleazar, en desgelijks werd genomen voor Ithamar.
7 Het eerste lot nu ging uit voor Jojarib, het tweede voor Jedaja,
8 Het derde voor Harim, het vierde voor Seorim,
9 Het vijfde voor Malchia, het zesde voor Mijamin,
10 Het zevende voor Hakkoz, het achtste voor Abia,
11 Het negende voor Jesua, het tiende voor Sechanja,
12 Het elfde voor Eljasib, het twaalfde voor Jakim,
13 Het dertiende voor Huppa, het veertiende voor Jesebeab,
14 Het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,
15 Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,
16 Het negentiende voor Petahja, het twintigste voor Jehezkel,
17 Het een en twintigste voor Jachin, het twee en twintigste voor Gamul,
18 Het drie en twintigste voor Delaja, het vier en twintigste voor Maazja.
19 Het ambt van dezen in hun dienst was te gaan in het huis des HEEREN, naar hun ordening door
de hand van Aaron, huns vaders; gelijk als hem de HEERE, de God Israels, geboden had.
20 Van de overige kinderen van Levi nu, was van de kinderen van Amram Subael, van de kinderen
van Subael was Jechdeja.
21 Aangaande Rehabja: van de kinderen van Rehabja was Jissia het hoofd.
22 Van de Jizharieten was Selomoth; van de kinderen van Selomoth was Jahath.
23 En van de kinderen van Hebron was Jeria de eerste, Amarja de tweede, Jahaziel de derde,
Jekameam de vierde.
24 Van de kinderen van Uzziel was Micha; van de kinderen van Micha was Samir;
25 De broeder van Micha was Jissia; van de kinderen van Jissia was Zecharja.
26 De kinderen van Merari waren Maheli en Musi. De kinderen van Jaazia waren Beno.
27 De kinderen van Merari van Jaazia waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.
28 Van Maheli was Eleazar; en die had geen kinderen.
29 Aangaande Kis: de kinderen van Kis waren Jerahmeel.
30 En de kinderen van Musi waren Maheli, en Eder, en Jeremoth. Dezen zijn de kinderen der
Levieten, naar hun vaderlijke huizen.



31 En zij wierpen ook loten, nevens hun broederen, de zonen van Aaron, voor het aangezicht van
den koning David, en Zadok, en Achimelech, en van de hoofden der vaderen onder de priesteren en
onder de Levieten; het hoofd der vaderen tegen zijn kleinsten broeder.



Dit hoofdstuk geeft ons een meer bijzonder bericht van de verdeling van de priesters en Levieten
naar hun onderscheiden orden, voor de regelmatiger uitoefening van hun ambt, naar hun geslachten. 

I. Van de priesters, vers 1-19. 

II. Van de Levieten, vers 20-31. 



Kronieken 24:1-19 

Het nauwkeurig bericht van deze inrichtingen is voor ons thans van weinig belang of nut, maar toen
Ezra het in het licht gaf was het van groot nut om hen te besturen in hun kerkelijke aangelegenheden,
ten einde hen na hun terugkeer uit de ballingschap weer in het oude spoor te leiden. Het opschrift
van dit bericht hebben wij in vers 1. 

Dit waren de verdelingen van de kinderen Aärons, niet hun verdeeldheden, waardoor zij in
geschil en onmin met elkaar waren-het is zeer te betreuren, dat er ooit de zodanigen onder de zonen
Israëls en inzonderheid onder de zonen Aärons zijn, -maar hun verdeling met betrekking tot het
verdelen van het werk onder hen, het was een verdeling, die God had gemaakt en die gemaakt was
voor Hem. 

1. Deze verdeling werd gemaakt ter meerdere regelmatigheid in het uitoefenen van hun ambt. God
was, en is nog, de God van orde en niet van verwarring, inzonderheid met betrekking tot de zaken
van Zijn aanbidding. 

Een menigte zonder orde is slechts een last een hindernis en een aanleiding tot opschudding en
oproer, maar als iedereen zijn plaats en werk heeft en weet, en er zich aan houdt, hoe meer er dan
zijn hoe beter. In het mystieke lichaam is ieder lid nuttig tot welzijn van het geheel, Romeinen 12:4,
5, 1 Corinthiers 12:12. 

2. Zij werd gemaakt door het lot, opdat het beleid daarvan van de Heere zij, en aldus alle strijd en
alle twisting voorkomen zou worden, niemand van partijdigheid kon worden beschuldigd, niemand
kon zeggen dat hem onrecht geschied was. Gelijk God de God is van orde zo is Hij ook de God
des vredes. Salomo zegt van het lot, dat het "de geschillen doet ophouden". 

3. Het lot werd in het openbaar geworpen en met grote plechtigheid in tegenwoordigheid van de
koning, de vorsten en de priesters, opdat er geen gelegenheid zou zijn voor bedrieglijke handelingen,
of zelfs voor de verdenking ervan. 

Het lot is een beroep op God, en er behoort dus dienovereenkomstig met eerbied en oprechtheid
mee te werk gegaan te worden. Matthias werd door het lot en met gebed tot het apostelschap
verkoren, Handelingen 1:24, 26, en ik weet niet of het ook thans niet in het geloof, en in
gelijksoortige gevallen, als een verordineerde instelling gebruikt mag worden. 

Wij hebben hier de naam van de notaris, die gebruikt werd voor het opschrijven van de namen en
het trekken van de loten, vers 6, Semaja, een van de Levieten. 

4. Het werk, waartoe deze priesters verkoren werden, was de zaken van het heiligdom te besturen
en er het opzicht over te hebben, vers 5 in hun dagorder en beurten. 

Wat door het lot beslist werd, was slechts de voorrang, niet wie zou dienen (want zij verkozen al de
oversten), maar wie het eerst zou dienen, en wie vervolgens, opdat ieder zijn dagorder zou kennen
en er in zou dienen. Van de vier en twintig oversten van de priesters, waren zestien van het huis van



Eleazar en acht van Ithamar, want men kan wel onderstellen dat het huis van Ithamar geslonken was
na het oordeel, uitgesproken over het geslacht van Eli, die uit dat huis was. 

De methode van het trekken van de loten wordt aangeduid in vers 6. 

Een vaderlijk huis werd genomen voor Eleazar, en een voor Ithamar. De zestien namen van de
oversten uit het huis van Eleazar werden in een urn gedaan, de acht uit het huis van Ithamar in een
andere, en beurtelings trokken zij er een naam uit, zolang er van Ithamar nog waren, en toen gingen
zij voort met alleen die uit de urn van Eleazar te trekken, of wel zij trokken twee voor Eleazar en een
voor Ithamar van het begin tot het einde. 

5. Onder deze vier en twintig ordeningen was die van Abia de achtste, vers 10, die vermeld wordt in
Lukas 1:5 als de dagorde, waarvan Zacharias, de vader van Johannes de Doper, was, waaruit blijkt
dat de ordeningen, door David thans vastgesteld, hoewel misschien onderbroken onder de slechte
regeringen, en gedurende langen tijd afgebroken door de ballingschap, toch in opvolging is gebleven
tot aan de verwoesting van de tweeden tempel door de Romeinen. 

En zo’n ordening werd genoemd naar de naam van hem, in wie zij het eerst gegrond was, zoals de
hogepriester hier Aäron wordt genoemd, vers 19, omdat hij die in zijn waardigheid en macht
opvolgde, hoewel wij na hem van niemand lezen, die deze naam droeg. 

Al wie hogepriester was, moest door de mindere priesters geëerd en gehoorzaamd worden als hun
vader, Aäron hun vader. 

Christus is hogepriester over het huis Gods, wie alle gelovigen, priesters gemaakt zijnde,
onderworpen moeten wezen. 



1 Kronieken 24:20-31 

De meesten van de Levieten, die hier genoemd zijn, waren tevoren reeds vermeld Hoofdstuk 23:16.
en verv. 

Zij behoorden tot hen, die de priesters meesten helpen in de dienst van het huis God. 

Maar hier worden zij wederom genoemd als de hoofden van de vier en twintig ordeningen van de
Levieten, die de dienst hadden bij de vier en twintig ordeningen van de priesters, daarom wordt van
hen gezegd, dat zij loten wierpen nevens hun broederen -aldus worden zij genoemd, en niet hun
heren-de zonen Aarons, die geen heerschappij moesten voeren over het erfdeel des Heeren, 1
Petrus 5:3. 

En opdat het gehele beleid van de zaak van de Heere zou zijn, hebben de hoofden van de vaderen
loten geworpen nevens hun jongere broederen, dat is: zij die van het oudere huis waren, kwamen op
gelijke voet met hen, die van de jongere geslachten waren, namen dus hun plaatsen in niet naar rang
van ouderdom maar naar God ze hun aanwees door het lot. 

In Christus wordt geen verschil gemaakt tussen dienstknecht en vrije, tussen ouderen en jongeren.
Als de jongere broederen getrouw en oprecht zijn, dan zullen zij Christus niet minder welbehaaglijk
zijn dan de hoofden van de vaderen. 



HOOFDSTUK 25

1 En David, mitsgaders de oversten des heirs, scheidde af tot den dienst, van de kinderen van Asaf,
en van Heman, en van Jeduthun, die met harpen, met luiten en met cimbalen profeteren zouden; en
die onder hen geteld werden, waren mannen, bekwaam tot het werk van hun dienst.
2 Van de kinderen van Asaf waren Zakkur, en Jozef, en Nethanja, en Asarela, kinderen van Asaf;
aan de hand van Asaf, die aan des konings handen profeteerde.
3 Aangaande Jeduthun: de kinderen van Jeduthun waren Gedalja, en Zeri, en Jesaja, Hasabja en
Mattithja, zes; aan de handen van hun vader Jeduthun, op harpen profeterende met den HEERE te
danken en te loven.
4 Aangaande Heman: de kinderen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziel, Sebuel, en Jerimoth,
Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, en Romamthi-ezer, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
5 Deze allen waren kinderen van Heman, den ziener des konings, in de woorden Gods, om den
hoorn te verheffen; want God had Heman veertien zonen gegeven, en drie dochters.
6 Dezen waren altemaal aan de handen huns vaders gesteld tot het gezang van het huis des
HEEREN, op cimbalen, luiten, en harpen, tot den dienst van het huis Gods, aan de handen van den
koning, van Asaf, Jeduthun, en van Heman.
7 En hun getal met hun broederen, die geleerd waren in het gezang des HEEREN, allen meesters,
was tweehonderd acht en tachtig.
8 En zij wierpen de loten over de wacht, tegen elkander, zo de kleinen, als de groten, den meester
met den leerling.
9 Het eerste lot nu ging uit voor Asaf, namelijk voor Jozef. Het tweede voor Gedalja; hij en zijn
broederen, en zijn zonen, waren twaalf.
10 Het derde voor Zakkur; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
11 Het vierde voor Jizri; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
12 Het vijfde voor Nethanja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
13 Het zesde voor Bukkia; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
14 Het zevende voor Jesarela; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
15 Het achtste voor Jesaja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
16 Het negende voor Mattanja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
17 Het tiende voor Simei; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
18 Het elfde voor Azareel; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
19 Het twaalfde voor Hasabja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
20 Het dertiende voor Subael; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
21 Het veertiende voor Mattithja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
22 Het vijftiende voor Jeremoth; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
23 Het zestiende voor Hananja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
24 Het zeventiende voor Josbekasa; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25 Het achttiende voor Hanani; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
26 Het negentiende voor Mallothi; zijn zonen en zijn broederen; twaalf.
27 Het twintigste voor Eliatha; zijn zonen en zijn broederen; twaalf.
28 Het een en twintigste voor Hothir; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
29 Het twee en twintigste voor Giddalti; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
30 Het drie en twintigste voor Mahazioth; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
31 Het vier en twintigste voor Romamthi-ezer; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.



David had de ordeningen vastgesteld van de Levieten, die de priesters in hun dienstwerk moesten
bijstaan en nu gaat hij in dit hoofdstuk voort met een regering te maken voor hen, die zangers en
bespelers van muziekinstrumenten moesten zijn in de tempel. Hier is: 

I. Een opgave van de personen, die gebruikt werden, Asaf, Heman en Jeduthun, vers 1, 

van hun zonen vers 2-6, 

en van andere bekwame personen vers 7. 

II. De orde, waarin zij moesten dienen, werd bepaald door het lot, vers 8-31. 



Kronieken 25:1-7 

Merk op: 

I. Het zingen van de lof Gods wordt hier "profeteren" genoemd, vers 1-3. 

Niet dat al degenen, die tot deze dienst gebruikt werden, geëerd zijn geworden met de gezichten
Gods of toekomstige gebeurtenissen konden voorzeggen. Van Heman wordt wel gezegd dat hij "des
konings ziener was in de woorden Gods", vers 5,, maar de psalmen, die zij zongen, waren gedicht
door profeten, en velen er van waren profetisch, en de stichting van de kerk was er in bedoeld,
zowel als de eer van God. In Samuels tijd, gaf men aan het zingen van de lof van God de naam van
"profeteren", 1 Samuel 10:5, 19:20 , en misschien wordt dat ook bedoeld met wat Paulus
"profeteren" noemt, 1 Corinthiers 11:4, 14:24. 

II. Dit wordt hier een dienst genoemd, en de personen, die er voor gebruikt werden, worden
werklieden genoemd, vers 1, "mannen, bekwaam tot het werk van hun dienst". 

Niet dat het niet de grootste vrijheid en het hoogste genot is om gebruikt te worden in het loven van
God, wat is de hemel anders dan dat? 

Maar het geeft te kennen dat wij er ons werk van moeten maken, alles wat binnen in ons is er toe
moeten opwekken, en dat het in onze tegenwoordige staat van zwakheid en bederf niet zonder
moeite en strijd naar behoren gedaan zal worden. Wij moeten moeite doen om ons hart tot dit werk
te brengen, en het er bij te houden, ons er toe te begeven met alles wat in ons is. 

III. Naar de aard van die bedeling was hier een grote verscheidenheid van muziekinstrumenten,
"cimbalen, luiten en harpen", vers 1, 6 , en er was een, die gebruikt werd om "de hoorn te verheffen,
vers 5, dat is een blaasinstrument gebruikte. 

Niemand zal thans zulke concerten in de eredienst Gods willen brengen. Maar zij, die zulke
concerten voor hun eigen vermaak willen hebben, moeten zich verplicht rekenen om ze vrij te
houden van alles wat naar onzedelijkheid of heiligschennis zweemt door de overweging dat er een
tijd was, toen zij heilig waren, en toen werden diegenen terecht veroordeeld, die ze tot gewoon
gebruik aanwendden, Amos 6:5, "zichzelf gelijk David instrumenten van de muziek uitdenken". 

IV. In al deze tempelmuziek, vocale of instrumentale, werd voornamelijk de eer en heerlijkheid
Gods bedoeld. Het was om de Heere te danken en te loven, dat zij gebruikt werd vers 3. Het was
"in het gezang des Heeren", dat zij onderwezen waren, vers 7, dat is: "voor gezang in het huis des
Heeren", vers 6. 

Dit komt overeen met de bedoeling van de bestendiging van psalmgezang in de Evangeliekerk,
psalmende ‘de Heere in het hart, in vereniging met de stem", Efeziers 5:19. 

V. Er wordt ook nota genomen van het bevel des konings, vers 2, en wederom in vers 6. 



In die zaken handelde David wel als profeet maar zijn zorgdragen voor de behoorlijke en geregelde
waarneming van de Goddelijke inzettingen is een voorbeeld voor allen, die met gezag bekleed zijn,
om hun macht te gebruiken ter bevordering van de Godsdienst en het krachtige handhaven van de
wetten van Christus. Laat hen aldus Gods dienaren zijn ten goede. 

Vl. De vaders waren de voorgangers in deze dienst, Asaf, Heman en Jeduthun, vers 1, en de
kinderen waren onder de hand van hun vader, vers 2. 3, 6. 

Dit is een goed voorbeeld voor ouders om hun kinderen op te leiden, ja ook voor alle ouderen, om
de jongeren te onderrichten in de dienst van God, inzonderheid om Hem te loven, geen deel van ons
werk is nodiger, of meer waardig om aan de opvolgende geslachten overgeleverd te worden. 

Het is ook een voorbeeld voor de jongeren om zich te onderwerpen aan de ouderen, (wier
ervaringen waarneming hen geschikt maken om te besturen) en wat zij doen zoveel mogelijk te doen
"onder hun hand". 

Waarschijnlijk zijn Heman, Asaf en Jeduthun opgeleid onder Samuël, waren zij in profetenscholen
opgevoed, waarvan hij de stichter en bestuurder was. 

Toen waren zij leerlingen, nu zijn zij meesters geworden. Zij, die tot uitnemendheid willen komen,
moeten vroeg beginnen en de tijd nemen om zich voor te bereiden. Dit goede werk om Gods lof te
zingen werd door Samuël verlevendigd en aan de gang gebracht, maar hij heeft het niet beleefd om
het tot de volkomenheid gebracht te zien, zoals het hier is. 

Salomo voltooit wat David heeft begonnen, en zo heeft David voltooid wat Samuël had begonnen.
Laat allen In hun dag doen wat zij kunnen voor God en Zijn kerk, al kunnen zij het ook niet in die
mate doen als zij zouden wensen, als zij heengegaan zijn, kan God uit stenen anderen verwekken,
die op hun fondament voortbouwen en de hoofdsteen voortbrengen. 

VII. Behalve de zonen van deze drie grote mannen waren er nog anderen, die hun "broederen"
genoemd worden, (waarschijnlijk omdat zij zich met hen verenigd hadden in de beoefening van
gewijde muziek en zang) die geleerd waren in het gezang des Heeren en er bedreven in waren, vers
7. 

Zij waren allen Levieten, en hun aantal bedroeg twee honderd acht en tachtig. 

1. Dit was een goed en voldoend getal om de dienst in het huis van God waar te nemen, want zij
waren allen bekwaam voor het werk, waartoe zij geroepen waren. 

Toen David, de koning, zich zozeer aan Goddelijke dichtkunst en muziek gewijd had, hebben ook
vele anderen, die er aanleg toe hadden, hun studiën en pogingen daarheen gericht. 

Diegenen doen veel voor de Godsdienst, die de Godsdienstoefeningen in ere brengen. 

2. Maar deze waren toch slechts een klein aantal in vergelijking met de vier duizend, die David
aanstelde om aldus de Heere te loven Hoofdstuk 23:5. 



Waar waren al de anderen als alleen twee honderd acht en tachtig, en deze nog bij twaalf in een
ordening, tot de dienst waren afgezonderd? 

Waarschijnlijk waren al de overigen in evenveel ordeningen verdeeld, en moesten zij volgen nadat
deze waren voorgegaan. 

Of misschien waren deze voor het gezang van het huis des Heeren, vers 6, met wie allen, die in
de voorhoven van dat huis aanbaden, zich konden verenigen, en waren de overigen verdeeld over
het gehele rijk om in het goede werk om de Heere met psalmgezang te loven voor te gaan, want
hoewel de offeranden, ingesteld door de dienst van Mozes slechts aan een plaats geofferd mochten
worden mochten toch de psalmen van David overal worden gezongen, 1 Timotheus 2:8. 



1 Kronieken 25:8-31 

Vier en twintig personen werden aan het begin van dit hoofdstuk genoemd als zonen van deze drie
grote mannen: Asaf, Heman en Jeduthun. Ethan was de derde, Hoofdstuk 6:44 maar waarschijnlijk
was hij gestorven eer deze inrichting tot volkomenheid was gebracht, en is Jeduthun in zijn plaats
aangesteld. Gods voorzienigheid had het zo beschikt, dat van deze drie Asaf vier zonen had,
Jeduthun zes en Heman veertien, dus allen tezamen vier en twintig-genoemd in vers 2-4 -die allen
bekwaam waren voor het werk en er toe geroepen werden. Maar nu was de vraag: In welke
volgorde moeten zij dienen? Dit werd beslist door het lot, teneinde twist om de voorrang te
voorkomen, een zonde, die hen, welke anderszins vrome en Godvrezende mensen zijn, toch
lichtelijk omringt. 

1. Het lot werd met onpartijdigheid geworpen. Zij werden in vier en twintig groepen van ieder
twaalf, verdeeld in twee rijen, twaalf groepen in een rij, en zo wierpen zij de loten over de wacht
tegen elkaar, hen allen op gelijke voet plaatsende, klein en groot, leermeester en leerling. Het ging
dus niet naar rang van ouderdom, noch naar hun rang, noch naar de graad van bedrevenheid, die zij
in de muziekscholen hadden verkregen, maar het werd overgelaten aan Gods beschikking, vers 8.
Klein en groot, leermeesters en leerlingen, zijn gelijk voor God, die niet handelt naar onze regelen
van onderscheiding en voorrang. Zie Mattheus 20:23. 

2. God beschikte het naar het Hem behaagde, waarschijnlijk de persoonlijke verdiensten van de
mannen in aanmerking nemende, die van veel meer belang zijn dan rang van ouderdom of
eerstgeboorte. Laat ons hen vergelijken bij de vorige lijst, en wij zullen bevinden dat: 

a. Jozef de tweede zoon was van Asaf. 

b. Gedalja de oudste zoon was van Jeduthun. 

c. Zakkur de oudste zoon was van Asaf. 

d. Jizri de tweede zoon was van Jeduthun. 

e. Nethanja de derde zoon was van Asaf. 

f. Bukkia de oudste zoon was van Heman. 

g Jesarela de jongste zoon was van Asaf. 

h. Jesaja de derde zoon was van Jeduthun. 

i. Mattanja de tweede zoon was van Heman. 

j. Simei de jongste zoon was van Jeduthun. 

k. Azareeil de derde zoon was van Heman. 



l. Hasabja de vierde zoon was Jeduthun. 

m. Subael de vierde zoon was van Heman. 

n. Mattithja de vijfde zoon was van Jeduthun. 

o. Jeremoth de vijfde zoon was van Heman. 

p. Hananja de zesde. 

q. Josbehasa de elfde. 

r. Hanani de zevende. 

s. Mallothi de twaalfde. 

t. Eliatha de achtste. 

u. Hothir de dertiende. 

v. Giddalti de negende. 

w. Mahazioth de veertiende 

x. Romamthi-Ezer de tiende was van Heman. 

Zie hoe God sommigen deed toenemen, en de jongeren voor de ouderen stelde. 

3. Ieder van deze had het getal twaalf in zijn koor, zij worden hun zonen en hun broederen
genoemd, omdat zij hen beschouwden als zonen en met hen samenwerkten als broederen.
Waarschijnlijk hebben twaalf, sommigen voor de stem en anderen voor de muziekinstrumenten het
concert uitgemaakt. Laat ons leren een van ziel en een van mond God te verheerlijken en dat zal het
beste en schoonste concert wezen. 



HOOFDSTUK 26

1 Aangaande de verdelingen der poortiers: van de Korahieten was Meselemja, de zoon van Kore,
van de kinderen van Asaf.
2 Meselemja nu had kinderen; Zecharja was de eerstgeborene, Jediael de tweede, Zebadja de
derde, Jathniel de vierde,
3 Elam de vijfde, Johanan de zesde, Eljeoenai de zevende.
4 Obed-edom had ook kinderen: Semaja was de eerstgeborene, Jozabad de tweede, Joah de
derde, en Sachar de vierde, en Nethaneel de vijfde.
5 Ammiel de zesde, Issaschar de zevende, Peullethai de achtste; want God had hem gezegend.
6 Ook werden zijn zoon Semaja kinderen geboren, heersende over het huis huns vaders; want zij
waren kloeke helden.
7 De kinderen van Semaja waren Othni, en Refael, en Obed, en Elzabad, zijn broeders, kloeke
lieden; Elihu, en Semachja.
8 Deze allen waren uit de kinderen van Obed-edom; zij, en hun kinderen, en hun broeders, kloeke
mannen in kracht tot den dienst; daar waren er twee en zestig van Obed-edom.
9 Meselemja nu had kinderen en broeders, kloeke lieden, achttien.
10 En Hosa, uit de kinderen van Merari, had zonen; Simri was het hoofd; (alhoewel hij de
eerstgeborene niet was, nochtans stelde hem zijn vader tot een hoofd).
11 Hilkia was de tweede, Tebalja de derde, Zecharja de vierde; al de kinderen en broederen van
Hosa waren dertien.
12 Uit dezen waren de verdelingen der poortiers onder de hoofden der mannen, tot de wachten
tegen hun broederen, om te dienen in het huis des HEEREN.
13 En zij wierpen de loten, zo de kleinen als de groten, naar hun vaderlijke huizen, tot elke poort.
14 Het lot nu tegen het oosten viel op Salemja; maar voor zijn zoon Zecharja, die een verstandig
raadsman was, wierp men de loten, en zijn lot is uitgekomen tegen het noorden;
15 Obed-edom tegen het zuiden; en voor zijn kinderen het huis der schatkameren.
16 Suppim en Hosa tegen het westen, met de poort Schallechet, bij den opgaanden hogen weg,
wacht tegenover wacht.
17 Tegen het oosten waren zes Levieten; tegen het noorden des daags vier; tegen het zuiden des
daags vier; maar bij de schatkameren twee en twee.
18 Aan Parbar tegen het westen waren er vier bij den hogen weg, twee bij Parbar.
19 Dit zijn de verdelingen der poortiers van de kinderen der Korahieten, en der kinderen van
Merari.
20 Ook was, van de Levieten, Ahia over de schatten van het huis Gods, en over de schatten der
geheiligde dingen.
21 Van de kinderen van Ladan, kinderen van den Gersoniet Ladan; van Ladan, den Gersoniet,
waren hoofden der vaderen Jehieli.
22 De kinderen van Jehieli waren Zetham en Joel, zijn broeder; dezen waren over de schatten van
het huis des HEEREN.
23 Voor de Amramieten, van de Jizharieten, van de Hebronieten, van de Uzzielieten,
24 En Sebuel, de zoon van Gersom, den zoon van Mozes, was overste over de schatten.
25 Maar zijn broeders van Eliezer waren dezen: Rehabja was zijn zoon, en Jesaja zijn zoon, en
Joram zijn zoon, en Zichri zijn zoon, en Selomith zijn zoon.



26 Deze Selomith en zijn broeders waren over al de schatten der heilige dingen, die de koning David
geheiligd had, mitsgaders de hoofden der vaderen, de oversten over duizenden en honderden, en de
oversten des heirs;
27 Van de krijgen en van den buit hadden zij het geheiligd, om het huis des HEEREN te
onderhouden.
28 Ook alles, wat Samuel, de ziener, geheiligd had, en Saul, de zoon van Kis, en Abner, de zoon
van Ner, en Joab, de zoon van Zeruja; al wat iemand geheiligd had, was onder de hand van
Selomith en zijn broederen.
29 Van de Jizharieten waren Chenanja en zijn zonen tot het buitenwerk in Israel, tot ambtlieden en
tot rechters.
30 Van de Hebronieten was Hasabja, en zijn broeders, kloeke mannen, duizend en zevenhonderd,
over de ambten van Israel op deze zijde van de Jordaan tegen het westen, over al het werk des
HEEREN, en tot den dienst des konings.
31 Van de Hebronieten was Jeria het hoofd, van de Hebronieten zijner geslachten onder de
vaderen; in het veertigste jaar des koninkrijks van David zijn er gezocht en onder hen gevonden
kloeke helden in Jaezer in Gilead.
32 En zijn broeders waren kloeke lieden, twee duizend en zevenhonderd hoofden der vaderen; en
de koning David stelde hen over de Rubenieten, en Gadieten, en den halven stam der Manassieten,
tot alle zaken Gods en de zaken des konings.



Wij hebben hier een bericht van het werk van de Levieten. Die stam was van zeer gering aanzien in
de tijd van de richteren, totdat Eli en Samuël verschenen. Maar toen David de Godsdienst deed
herleven, waren de Levieten het meest van allen in tel. En het was zeer gelukkig dat zij Levieten
hadden, die mannen waren van verstand, zeer geschikt om de eer van hun stam op te houden. Wij
hebben hier een bericht: 

I. Van de Levieten, die tot priesters waren aangesteld, vers 1-19. 

II. Van hen, die tot schatmeesters waren aangesteld, vers 20-28. Van hen, die ambtlieden en
rechters waren op het land, aan wie de administratie van de openbare zaken was opgedragen, vers
29-32. 



Kronieken 26:1-19 

Merk op: 

1. Er waren poortiers aangesteld voor de tempel, die de wacht moesten houden over alle toegangen,
die er heenvoerden, al de buitenpoorten openden en sloten, en er de wacht hielden, niet alleen voor
staatsie maar voor dienst, om allen, die zich ter aanbidding naar de voorhoven van het heiligdom
begaven, de weg te wijzen en te onderrichten omtrent de wijze, waarop zij zich hadden te gedragen,
hen aan te moedigen, die beschroomd of vreesachtig waren, de vreemdelingen en de onreinen terug
te zenden, te waken tegen dieven en anderen, die het huis Gods vijandig waren. In toespeling op dit
ambt wordt van leraren gezegd dat hun de sleutelen van het koninkrijk, de hemelen zijn
toevertrouwd, Mattheus 16:19, opdat zij naar de wet van Christus toelaten of buitensluiten. 

2. Van verscheidenen van hen, die tot deze dienst geroepen waren wordt opgemerkt dat zij kloeke
lieden waren vers 6, sterke mannen, vers 7, kloeke mannen, in kracht tot den dienst vers 8, en
van een hunner, dat hij een verstandig raadsman was, vers 14, die waarschijnlijk, toen hij wel
gediend had en blijken had gegeven van meer dan gewone wijsheid, zich een goeden opgang had
verkregen, en van de poort naar de raadszitting werd bevorderd, 1 Timotheus 3:13. 

Wat hen betreft, die uitmuntten in lichaamskracht, kloekmoedigheid en vastberadenheid, zij werden
er door bekwaam gemaakt voor de post, die hun was toegewezen, want voor iederen dienst,
waartoe God de mensen roept, zal Hij hen 6f geschikt vinden of geschikt maken. 

3. De zonen van Obed-Edom werden in dit ambt gesteld, er waren er twee en zestig van die familie.
Hij was het, die de ark met eerbied en blijmoedigheid had geherbergd en zie nu, hoe hij er voor
beloond werd. 

a. Hij had acht zonen, want God had hem gezegend, vers 5. De toeneming en opbouwing van de
geslachten zijn aan de zegen Gods te danken, en een grote zegen is het voor een huisgezin om vele
kinderen te hebben als zij, gelijk deze hier, instaat zijn tot en uitmunten in de dienst van God. 

b. Zijn zonen werden bevorderd tot posten van vertrouwen in het heiligdom. Zij hadden in hun eigen
huis trouw gewaakt over de ark, en nu worden zij geroepen tot haar dienst in Gods huis. Aan wie
betrouwenswaardig is in het kleine zal meer toebetrouwd worden. Hij, die Gods inzettingen houdt in
zijn eigen tent, is geschikt om de bewaarder te zijn van Gods tabernakel, 1 Timotheus 3:4, 5. Ik heb
Uwe wet bewaard, zegt David, dat is mij geschied, omdat ik Uwe bevelen bewaard heb, Psalm
119:55, 56. 

4. Hier wordt van iemand gezegd dat, hoewel hij de eerstgeborene niet was, zijn vader hem
nochtans tot een hoofd had gesteld, vers 10, hetzij omdat hij zeer voortreffelijk, of omdat de
oudste zoon zeer zwak was. Hij werd tot een hoofd gesteld, misschien niet om de bezitting te erven-
want dat was door de wet verboden, Deuteronomium 21:16, 17, maar in deze dienst, die
persoonlijke bekwaamheid vereiste. 

5. Aan de poortiers werd, evenals aan de zangers, hun post aangewezen door het lot, zoveel aan
zo’n poort, en zoveel aan zulk een, opdat iedereen zijn post zou kennen en vervullen, vers 13. Er is



niet gezegd, zoals tevoren, dat zij in vier en twintig ordeningen werden verdeeld, maar hier zijn de
namen van omstreeks vier en twintig personen, vers 1-11, en de posten, die aangewezen werden,
zijn vier en twintig, vers 17, 18. Wij hebben dus reden te denken dat zij in zoveel groepen verdeeld
waren. Zalig zij die in Gods huis wonen, want, gelijk zij wèl gevoed, wèl onderwezen en wèl
werkzaam zijn, zo zijn zij ook wèl bewaard. Mensen hielden de wacht aan de poorten van de
tempel, maar engelen aan de poorten van het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21:12. 



1 Kronieken 26:20-28 

1. Merk op: Dat er schatten van het huis Gods waren. Een groot huis kan niet gehouden worden,
zonder dat er bergplaatsen zijn voor allerlei provisie. Veel werd iederen dag aan het altaar ten koste
gelegd: meelbloem, wijn, olie, zout, brandstof, behalve de lampen, grote hoeveelheden daarvan
moesten voorhanden zijn, behalve nog de heilige klederen en gereedschappen. Dat waren de
schatten van het huis Gods. En omdat geld alles verantwoordt, hadden zij dit ook waarschijnlijk
in overvloed, dat ontvangen was uit de offeranden des volks, waarmee zij kochten wat zij nodig
hadden. En misschien werd ook veel opgelegd voor geval van nood. Deze schatten waren een type
van de overvloed, die er in het huis is van onze hemelsen Vader, genoeg en nog over. In Christus, de
waren tempel, zijn de schatten van wijsheid, en kennis, en onnaspeurlijken rijkdom verborgen. 

2. Er waren schatten van geheiligde dingen, meestal geheiligd uit de buit in de krijg verkregen,
vers 27, als een dankbare erkenning van de bescherming Gods. Abraham heeft aan Melchizedek de
"tienden gegeven uit de buit," Hebreeen 7:4. 

In Mozes’ tijd hebben de oversten van het leger, wanneer zij als overwinnaars wederkeerden, de
Heere een offerande gebracht uit de door hen behaalde buit, Numeri 31:50. 

Dit vrome gebruik was nu onlangs weer verlevendigd, en niet alleen Samuël en David maar Saul en
Abner en Joab hadden gedeelten van hun buit aan de eer en het onderhoud van het huis Gods
gewijd, vers 28,. 

Hoe meer God ons schenkt, hoe meer Hij van ons verwacht in werken van Godsvrucht en
barmhartigheid. Grote voorspoed eist hiermede overeenkomende blijken van dankbaarheid. 

Als wij het oog laten gaan over onze bezittingen, dan moet de gedachte bij ons opkomen: "Hier zijn
gerieflijke dingen, kostbare dingen misschien, en fraaie dingen, maar waar zijn de aan God gewijde
dingen?" Krijgslieden moeten God eren met de buit, die zij behalen. 

3. Deze schatten hadden schatbewaarders, personen, die er over gesteld waren, vers 20, 26, wier
werk het was ze te bewaren, opdat mot noch roest ze zou verderven, en geen dieven zouden
doorbreken om ze te stelen, ze uit te geven naar het nodig was, en wèl toe te zien dat zij niet
verspild, verduisterd, of tot gewoon gebruik vervreemd werden, en waarschijnlijk hebben zij boek
gehouden van alles wat inkwam, en hoe het uitgegeven werd. 



HOOFDSTUK 27

1 Dit nu zijn de kinderen Israels naar hun getal, de hoofden der vaderen, en de oversten der
duizenden en der honderden, met hun ambtlieden, den koning dienende in alle zaken der
verdelingen, aangaande en afgaande van maand tot maand in al de maanden des jaars; elke
verdeling was vier en twintig duizend.
2 Over de eerste verdeling in de eerste maand was Jasobam, de zoon van Zabdiel; en in zijn
verdeling waren er vier en twintig duizend.
3 Hij was uit de kinderen van Perez, het hoofd van al de oversten der heiren in de eerste maand.
4 En over de verdeling in de tweede maand was Dodai, de Ahohiet, en over zijn verdeling was
Mikloth ook voorganger; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
5 De derde overste des heirs in de derde maand was Benaja, de zoon van Jojada, den
opperambtman; die was het hoofd; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
6 Deze Benaja was een held van de dertig, en over de dertig; en over zijn verdeling was
Ammizabad, zijn zoon.
7 De vierde, in de vierde maand, was Asahel, de broeder van Joab, en na hem Zebadja, zijn zoon;
in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
8 De vijfde, in de vijfde maand, was Samhuth, de Jizrahiet, de overste; in zijn verdeling waren er
ook vier en twintig duizend.
9 De zesde, in de zesde maand, was Ira, de zoon van Ikkes, de Thekoiet; in zijn verdeling waren er
ook vier en twintig duizend.
10 De zevende, in de zevende maand, was Helez, de Peloniet, uit de kinderen van Efraim; in zijn
verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
11 De achtste, in de achtste maand, was Sibbechai, de Husathiet, van de Zerahieten; in zijn
verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
12 De negende, in de negende maand, was Abiezer, de Anathothiet; van de Benjaminieten; in zijn
verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
13 De tiende, in de tiende maand, was Maharai, de Nethofathiet, van de Zerahieten; in zijn verdeling
waren er ook vier en twintig duizend.
14 De elfde, in de elfde maand, was Benaja, de Pirhathoniet, van de kinderen van Efraim; in zijn
verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
15 De twaalfde, in de twaalfde maand, was Heldai, de Nethofathiet, van Othniel; in zijn verdeling
waren er ook vier en twintig duizend.
16 Doch over de stammen van Israel waren dezen: over de Rubenieten was Eliezer, de zoon van
Zichri, voorganger; over de Simeonieten was Sefatja, de zoon van Maacha;
17 Over de Levieten was Hasabja, de zoon van Kemuel; over de Aaronieten was Zadok;
18 Over Juda was Elihu, uit de broederen van David; over Issaschar was Omri, de zoon van
Michael;
19 Over Zebulon was Jismaja, de zoon van Obadja; over Nafthali was Jerimoth, de zoon van
Azriel;
20 Over de kinderen van Efraim was Hosea, de zoon van Azazja; over den halven stam van
Manasse was Joel, de zoon van Pedaja;
21 Over half Manasse, in Gilead, was Jiddo, de zoon van Zecharja; over Benjamin was Jaasiel, de
zoon van Abner;
22 Over Dan was Azarel, de zoon van Jeroham. Dezen waren de oversten der stammen van Israel.



23 Maar David nam het getal van die niet op, die twintig jaren oud en daar beneden waren; omdat
de HEERE gezegd had, dat Hij Israel vermenigvuldigen zou als de sterren des hemels.
24 Joab, de zoon van Zeruja, had begonnen te tellen, maar hij voleindde het niet, omdat er deshalve
een grote toorn over Israel gekomen was; daarom is het getal niet opgebracht in de rekening der
kronieken van den koning David.
25 En over de schatten des konings was Azmaveth, de zoon van Adiel; en over de schatten op het
land, in de steden, en in de dorpen, en in de torens, was Jonathan, de zoon van Uzzia.
26 En over die, die het akkerwerk deden, in de landbouwing, was Ezri, de zoon van Chelub.
27 En over de wijngaarden was Simei, de Ramathiet; maar over hetgeen dat van de wijnstokken
kwam tot de schatten des wijns, was Zabdi, de Sifmiet.
28 En over de olijfgaarden en de wilde vijgebomen, die in de laagte waren, was Baal-hanan, de
Gederiet; maar Joas was over de schatten der olie.
29 En over de runderen, die in Saron weidden, was Sitrai, de Saroniet; maar over de runderen in de
laagten, was Safat, de zoon van Adlai.
30 En over de kemelen was Obil, de Ismaeliet; en over de ezelinnen was Jechdeja, de Meronothiet.
31 En over het kleine vee was Jaziz, de Hageriet. Alle dezen waren oversten over de have, die de
koning David had.
32 En Jonathan, Davids oom, was raad, een verstandig man; hij was ook schrijver; Jehiel nu, de
zoon van Hachmoni, was bij de zonen des konings.
33 En Achitofel was raad des konings; en Husai, de Archiet, was des konings vriend.
34 En na Achitofel was Jojada, de zoon van Benaja, en Abjathar; maar Joab was des konings
krijgsoverste.



In dit hoofdstuk hebben wij de burgerlijke lijst, waarin ook de militaire begrepen is. 

I. De twaalf oversten voor iedere maand van het jaar vers 1-15. 

II. De vorsten van de onderscheidene stammen, vers 16-24. 

III. De hofbeambten, vers 25-34. 



1 Kronieken 27:1-15 

Wij hebben hier een bericht omtrent de krijgsmacht des lands en haar regeling. David was zelf een
krijgsman, en had met het zwaard grote dingen gedaan, hij had grote legers te velde gebracht, nu
wordt ons hier gezegd, hoe hij ze gerangschikt heeft, nadat God hem rust had gegeven van al zijn
vijanden. Hij heeft die gehele krijgsmacht niet voortdurend op de been gehouden, want dat zou voor
de krijgslieden en voor het land een bezwaar geweest zijn, toch heeft hij haar ook niet geheel
ontbonden, want dan zou hij het rijk bloot hebben gelaten, en zijn volk zou de krijgskunst verleerd
hebben, daarom bedacht hij om een gedurige krijgsmacht op de been te houden zonder daarom een
staand leger te hebben. Dit plan is zeer verstandig. 

1. Vier en twintig duizend man hield hij gedurig onder de wapenen, verenigd en gedisciplineerd in
een corps, dat zich dan hier of daar in het rijk bevond, de bezitters van een vrij goed droegen hun
eigen wapenen en bekostigden zichzelf, zolang zij dienst deden. Deze krijgsmacht was voldoende
om de openbare rust en de veiligheid te bewaren. Zij, die waarlijk Israëlieten zijn, moeten de krijg
leren, want er zijn vijanden met wie wij te worstelen hebben en tegen wie wij voortdurend op onze
hoede moeten zijn. 

2. Iedere maand wisselde hij hen af, zodat de gehele krijgsmacht uit twee honderd acht en tachtig
duizend man bestond, misschien een vijfde van al de valide mannen des rijks. Door aldus verdeeld te
zijn in twaalf afdelingen werden zij allen onderwezen in en gewend aan militaire oefeningen, en toch
werd niemand tot meer dan een maand van het jaar tot dienen en onkosten verplicht, waartoe zij
zeer goed instaat konden zijn, behalve bij buitengewone gelegenheden, wanneer zij allen tezamen
snel opgeroepen konden worden. Hier is de wijsheid van regeerders, en zeer tot hun lof, als zij
voorziende in de openbare veiligheid, het zo aanleggen dat, terwijl die veiligheid goed verzekerd is,
er toch zo weinig mogelijk lasten door opgelegd worden aan het volk, en de dienst zo gemakkelijk
mogelijk wordt gemaakt. 

3. Aan het hoofd van iedere afdeling stond een opperbevelhebber, behalve de mindere officieren,
die oversten waren over duizenden, en honderden, en vijftigen, was er een opperbevelhebber over
iedere afdeling of legioen. Al deze twaalf grote bevelhebbers zijn genoemd onder Davids helden en
kampioenen in 2 Samuel 23 en in 1 Kronieken 11. Zij hadden zich eerst onderscheiden door grote
daden, en toen werden zij bevorderd tot die hoge posten. Het staat goed met een land, waar
verdienste aldus geëerd en beloond wordt. Benaja wordt hier een hoofdpriester genoemd, vers 5,
maar "kohen" betekent zowel priester als vorst, en daarom zou het beter vertaald kunnen zijn door
hoofdbestuurder of voornaamste beambte. Dodai had Mikloth, vers 4, tot plaatsvervanger als hij
afwezig of ongesteld was, of wel tot opvolger toen hij gestorven was. Benaja had zijn zoon onder
hem, vers 6. 

Asahel had zijn zoon na hem, vers 7, en hieruit blijkt dat dit plan voor de regeling van de krijgsmacht
in het begin van Davids regering gemaakt was, want Asahel werd door Abner gedood toen David
nog te Hebron regeerde. Toen zijn oorlogen voorbij waren, heeft hij deze methode weer in werking
gebracht, en liet dus de militaire zaken in goede orde voor de vreedzame regering van zijn zoon
Salomo. Als wij denken het meest veilig te zijn, moeten wij ons toch, zolang wij nog hier in het
lichaam zijn, gereed houden voor geestelijken strijd. Die zich aangordt beroeme zich niet als die
zich losmaakt. 



1 Kronieken 27:16-34 

Wij hebben hier een bericht: 

I. Van de vorsten van de stammen, iets van de oude orde, ingesteld door Mozes in de woestijn dat
iedere stam zijn vorst of overste moest hebben, was nog in stand gehouden. 

Waarschijnlijk was dit voortdurend in stand gebleven, hetzij door verkiezing of door opvolging in
hetzelfde geslacht, en zij, die hier geroemd zijn werden in dat ambt gevonden toen dit bericht nopens
hen gegeven werd. Elihu of Eliab, die vorst van Juda was, was de oudste zoon van Isai, en stamde in
rechte linie af van Nahesson en Salmon de vorsten van deze stam in Mozes’ tijd. 

Of deze vorsten in de hoedanigheid optraden van commissaris des konings voor krijgszaken of wel
als opperrechters om hun gerechtshoven te presideren, blijkt niet. Wij kunnen onderstellen dat, nu al
de stammen onder een koning verenigd waren, hun macht lang zo groot niet was, als zij meestal
geweest is toen de stammen afzonderlijk handelden. 

Onze Godsdienst verplicht ons onderdanig te zijn, niet alleen de koning, als de opperste macht
hebbende, maar ook de stadhouders, als die van hem gezonden worden, 1 Petrus 2:13, 14 de
vorsten, die gerechtigheid stellen. Over Benjamin was Jaasiël, de zoon van Abner, vers 21. 

Hoewel Abuer Davids vijand was en zijn komst op de troon tegenstond, wilde David toch de
bevordering van zijn zoon niet tegenstaan, maar heeft hem zelf misschien op die erepost gesteld,
hetgeen ons leert kwaad met goed te vergelden. 

II. Van het tellen des volks, vers 23, 24. Er wordt hier gezegd dat David, toen hij gebood het volk
te tellen, het tellen verboden heeft van hen die onder de twintig jaren waren, om hierdoor te
voorkomen dat hij de schijn zou hebben van een blaam te werpen op de belofte, dat zij ontelbaar
zullen zijn, maar het was een armzalige uitvlucht, want het is nooit gebruikelijk geweest hen te tellen,
die onder de twintig jaren waren, en de belofte van hun aantal gold voornamelijk de valide mannen.
Dat het opnemen van het getal des volks, door David in de hoogmoed zijns harten bevolen, geen
goed resultaat heeft opgeleverd, want de telling werd niet voltooid, en ook niet met nauwkeurigheid
gedaan, zij werd niet eens als een authentieke opgave geregistreerd. Joab was er uiterst afkerig van,
en deed het ten halve, David schaamde zich er over, en zou haar gaarne vergeten willen zien, omdat
er deswegens een grote toorn over Israël gekomen was. Bij nadenken kan geen Godvruchtig man
behagen vinden in hetgeen, naar hij weet, God mishaagt, geen gebruik maken van noch genoegen
smaken in hetgeen verkregen is door zonde. 

III. Van de hofbeambten. 

1. De oversten over de have des konings (zoals zij hier genoemd worden, vers 3 die het opzicht
hadden over de akkerbouw des konings, over zijn wijngaarden, zijn olijfgaarden, zijn runderen, zijn
kemelen, zijn ezelinnen, zijn schapen. Hier zijn geen staatsiedienaren, geen opperstalmeester, geen
opperjagermeester, alles is voor nut en degelijkheid overeenkomstig de eenvoud dier tijden. 



David was een groot krijgsman, een groot geleerde en een groot vorst, en toch ook een goed
beheerder van zijn goederen, hij hield vele landerijen onder zich en wendde ze aan, niet voor
vermaak, maar tot nut en voordeel, want "de koning zelf wordt van het veld gediend," Prediker 5:8. 

De overheidspersonen, die willen dat hun onderhorigen naarstig zijn, moeten zelf het voorbeeld
geven van naarstigheid in hun zaken. 

Wij bevinden echter dat de armen des lands goed genoeg geacht werden om wijngaardeniers en
akkerlieden te zijn, 2 Koningen 25:12. Nu heeft David zijn voorname mannen aangesteld tot
opzichters over deze arbeid. 

2. Des konings persoonlijke dienaren. Dat waren dezulken, die uitmuntten in wijsheid daar zij
bestemd waren om dagelijks met de koning om te gaan. Zijn oom was een verstandig man en een
schrijver, en niet slechts bedreven in staatkunde, maar ook zeer vertrouwd met de Schrift, deze was
zijn raadsman, vers 32. 

Een ander, die ongetwijfeld uitmuntte in geleerdheid en wijsheid, was de onderwijzer van zijn
kinderen. Achitofel, een zeer listig man was zijn raad, maar Husai, een eerlijk man was zijn vriend en
vertrouweling. 

Het blijkt niet dat hij vele raadslieden had, maar die hij had, waren mannen van grote bekwaamheid.
Veel van de wijsheid van vorsten wordt gezien in de keus van hun ministers. Maar hoewel David
van al deze wijze raadslieden omringd was, stelde hij zijn Bijbel toch boven die allen, Psalm 119:24.
Uwe getuigenissen zijn mijn vermakingen en mijn raadslieden. 



HOOFDSTUK 28

1 Toen vergaderde David te Jeruzalem alle oversten van Israel, de oversten der stammen, en de
oversten der verdelingen, den koning dienende, en de oversten der duizenden, en de oversten der
honderden, en de oversten van alle have en vee des konings en zijner zonen, met de kamerlingen, en
de helden, ja, allen kloeken held.
2 En de koning David stond op zijn voeten, en hij zeide: Hoort mij, mijn broeders, en mijn volk! Ik
had in mijn hart een huis der rust voor de ark des verbonds des HEEREN te bouwen, en voor de
voetbank der voeten onzes Gods, en ik heb gereedschap gemaakt om te bouwen.
3 Maar God heeft tot mij gezegd: Gij zult Mijn Naam geen huis bouwen, want gij zijt een krijgsman,
en gij hebt veel bloeds vergoten.
4 Nu heeft mij de HEERE, de God Israels, verkoren uit mijns vaders ganse huis, dat ik tot koning
over Israel wezen zou in eeuwigheid; want Hij heeft Juda tot een voorganger verkoren, en mijns
vaders huis in het huis van Juda; en onder de zonen mijns vaders heeft Hij een welgevallen aan mij
gehad, dat Hij mij ten koning maakte over gans Israel.
5 En uit al mijn zonen (want de HEERE heeft mij vele zonen gegeven) zo heeft Hij mijn zoon Salomo
verkoren, dat hij zitten zou op den stoel des koninkrijks des HEEREN over Israel.
6 En Hij heeft tot mij gezegd: Uw zoon Salomo, die zal Mijn huis en Mijn voorhoven bouwen; want
Ik heb hem Mij uitverkoren tot een zoon, en Ik zal hem tot een Vader zijn.
7 En Ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, indien hij sterk wezen zal, om Mijn geboden
en Mijn rechten te doen, gelijk te dezen dage.
8 Nu dan, voor de ogen van het ganse Israel, de gemeente des HEEREN, en voor de oren onzes
Gods, houdt en zoekt al de geboden des HEEREN, uws Gods; opdat gijlieden dit goede land
erfelijk bezit, en uw kinderen na u tot in eeuwigheid doet erven.
9 En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met
een willige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der
gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar indien gij Hem verlaat, Hij
zal u tot in eeuwigheid verstoten.
10 Zie nu toe, want de HEERE heeft u verkoren, dat gij een huis ten heiligdom bouwt; wees sterk,
en doe het.
11 En David gaf zijn zoon Salomo een voorbeeld van het voorhuis, met zijn behuizingen, en zijn
schatkameren, en zijn opperzalen, en zijn binnenkameren, en van het huis des verzoendeksels;
12 En een voorbeeld van alles, wat bij hem door den Geest was, namelijk van de voorhoven van het
huis des HEEREN, en van alle kameren rondom; tot de schatten van het huis Gods, en tot de
schatten der heilige dingen;
13 En van de verdelingen der priesteren en der Levieten, en van alle werk van den dienst van het
huis des HEEREN, en van alle vaten van den dienst van het huis des HEEREN.
14 Het goud gaf hij naar het goudgewicht, tot alle vaten van elken dienst; ook zilver tot alle zilveren
vaten bij gewicht, tot al de vaten van elken dienst;
15 En het gewicht tot de gouden kandelaars, en hun gouden lampen, naar het gewicht van elken
kandelaar en zijn lampen; ook tot de zilveren kandelaars, naar het gewicht van een kandelaar en zijn
lampen, naar den dienst van elken kandelaar.
16 Ook gaf hij het goud naar het gewicht tot de tafelen der toerichting, tot elke tafel, en het zilver tot
de zilveren tafelen;
17 En louter goud tot de krauwelen, en tot de sprengbekkens, en tot de schotelen, en tot gouden
bekers, het gewicht tot elken beker, desgelijks tot zilveren bekers, tot elken beker het gewicht;



18 En tot het reukaltaar gelouterd goud in gewicht; en goud tot het voorbeeld des wagens, te weten
der cherubim, die de vleugels zouden uitbreiden, en de ark des verbonds des HEEREN
overdekken.
19 Dit alles heeft men mij, zeide David, bij geschrift te verstaan gegeven van de hand des HEEREN,
te weten al de werken dezes voorbeelds.
20 En David zeide tot zijn zoon Salomo: Wees sterk, en heb goeden moed, en doe het, vrees niet,
en wees niet verslagen; want de HEERE God, mijn God, zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, en Hij
zal u niet verlaten, totdat gij al het werk tot den dienst van het huis des HEEREN zult volbracht
hebben.
21 En zie, daar zijn de verdelingen der priesteren en der Levieten, tot allen dienst van het huis Gods;
en bij u zijn tot alle werk allerlei vrijwilligen, met wijsheid tot allen dienst, ook de vorsten, en het
ganse volk, bereid tot al uw bevelen.



In het bericht, dat wij hebben van Davids heengaan van deze wereld in het begin van het eerste
boek van de koningen, zien wij zijn zon lang zo helder niet schijnen als in het bericht, dat wij in dit en
het volgende hoofdstuk er van vinden, waarin wij zijn plechtig vaarwel hebben aan zijn zoon en zijn
onderdanen en wij moeten el kennen dat hij een goed einde had. In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. De bijeenroeping van een algemene vergadering van de staten, vers 1. 

II. Een plechtige verklaring, dat door Gods bestel de kroon overging op Salomo, met de eer van de
tempel te bouwen, vers 2-7. 

III. Een vermaning, beide aan het volk en aan Salomo, om de Godsdienst in eer te houden en te
bevorderen, vers 8-10. 

IV. Het model en de materialen aan Salomo overgeleverd voor het bouwen van de tempel, vers 11-
19. 

V. Aanmoediging hem gegeven, om dit werk te ondernemen en er mee voort te gaan, vers 20, 21. 



1 Kronieken 28:1-10 

David had in zijn tijd zeer veel dienst gedaan, "zijn geslacht gediend naar de wil van God,"
Handelingen 13:36. 

Maar nu nadert de tijd dat hij moet sterven en, als een type van de Zone Davids, hoe dichter hij bij
zijn einde komt, hoe ijveriger hij is, hoe meer hij zijn werk doet met alle macht. 

Hij is nu een weinig hersteld uit de ziekte, waarvan gesproken wordt in 1 Koningen 1:1, toen zij hem
dekten met klederen, doch hij geen warmte kreeg, maar welke remedie is er tegen ouderdom?
Daarom maakt hij gebruik van zijn herstel als een gelegenheid om God en zijn land nog een weinig te
dienen. 

I. Hij roept al de groten van zijn rijk tot zich ten einde van allen afscheid te nemen, vers 1. Dat heeft
ook Mozes gedaan, Deuteronomium 31:28, en Jozua, Hoofdstuk 23:2, 24 

David wilde de overgang van de kroon bekend maken in tegenwoordigheid en tot voldoening van
hen, die de vertegenwoordigers des volks waren. 

II. Hij sprak hen aan met groten eerbied en liefde. Door al zijn krachten in te spannen kon hij niet
slechts opstaan uit zijn bed om hen te ontvangen (bezield en opgewekt zijnde door deze plechtige
gelegenheid), maar hij verhief zich van zijn zetel, en stond op zijn voeten, vers 12, uit eerbied voor
God, wiens wil hij zou bekendmaken, en uit eerbied voor deze plechtige vergadering van het Israël
Gods alsof hij, hoewel ‘major singulis’ -groter dan enig afzonderlijk persoon onder hen zich toch
beschouwde als ‘minor universis’ -minder dan zij allen tezamen. 

Zijn hoge leeftijd, zowel als zijn zwakheid en waardigheid, zou hem wel gerechtigd kunnen hebben
om te blijven zitten, maar hij wilde tonen dat hij wezenlijk verootmoedigd was voor de hoogmoed
zijns harten in het aantal zijns volks en zijn heerschappij over hen. 

Toen was het hem maar al te zeer welgevallig, dat zij allen zijn dienaren waren, Hoofdstuk 21:3,
thans noemt hij hen zijn broederen, die hij liefhad, zijn volk waarvoor hij zorgde, niet zijn knechten,
over wie hij heeft te gebieden. 

Hoort mij, mijn broeders en mijn volk! Het betaamt meerderen om aldus met genegenheid en
minzaamheid te spreken zelfs tot hun minderen, zij zullen er niet minder om geëerd maar er wel
temeer om bemind worden. Aldus vraagt hij hun aandacht voor hetgeen hij gaat zeggen. 

III. Hij spreekt van het voornemen, dat hij heeft gehad, om een tempel te bouwen voor God, maar
dat God hem niet toestond zijn voornemen te volvoeren, vers 2, 3. Dit had hij tevoren reeds aan
Salomo te kennen gegeven, Hoofdstuk 22:7, 8. 

Een huis van rust voor de ark wordt hier gezegd te zijn voor de voetbank van de voeten onzes
Gods want de hemel is Zijn troon van de heerlijkheid, de aarde en de prachtigste tempels, die er op
gebouwd kunnen worden, zijn slechts zijn voetbank. 



Zoveel verschil is er tussen de openbaringen van de Goddelijke heerlijkheid in de boven en in de
benedenwereld. Engelen omringen Zijn troon, Jesaja 6:1. 

Wij, arme wormen aanbidden slechts aan de voetbank van Zijn voeten, Psalm 99:5, 132:7. Als
een blijk van de oprechtheid van zijn voornemen, om de tempel te bouwen, zegt hij hun dat hij er
toebereidselen voor heeft gemaakt, maar dat God hem niet wilde toelaten er mee voort te gaan,
omdat Hij ander werk voor hem te doen had werk dat genoeg was voor een man, namelijk het
voeren van de oorlogen Israëls, hij moet het algemene welzijn dienen met het zwaard een ander
moet het doen met paslood en lijn. Tijden van rust zijn tijden om te bouwen, Handelingen 9:31. 

IV. Hij toont eerst zijn eigen recht op de kroon, en dan Salomo’s recht er op, beide waren
ontwijfelbaar ‘jure divino’, naar Goddelijk recht. Zij konden hun recht op de troon bewijzen, zoals
geen andere monarch ter wereld dit kan, de Heere, de God Israëls, heeft zelf beide verkoren,
onmiddellijk door profetie niet door leidingen van de voorzienigheid, vers 4, 5. Geen aanspraak
wordt gemaakt op recht naar eerstgeboorte-’Detur digniori’, niet senior, -naar waardigheid, niet
naar ouderdom. 

1. Juda was niet de oudste zoon van Jakob, en toch heeft God die stam verkoren om de heersende
stam te zijn, Jakob vermaakte er de scepter aan, Genesis 49:10. 

2. Het blijkt niet dat het geslacht van Isai tot het oudste huis behoorde van die stam, tenminste niet
van Juda, want Sela was vóór Perez, of het van Nahesson en Salmon afstamde, is niet zeker. Ram,
de vader van Nahesson, had een ouderen broeder, 1 Kronieken 2:9, misschien ook Boaz, Obed en
Isai, en toch: "God heeft mijns vaders huis verkoren." 

3. David was de jongste zoon van Isai, en toch heeft God een welgevallen gehad aan hem om hem
koning te maken. aldus was het welbehagen voor Hem. God neemt in wie Hij een welbehagen heeft,
en heeft een welbehagen in hen, die Hij zich gelijk maakt, dat is: in wie Hij Zijn beeld doet zien, zoals
David, die een man was naar Zijn hart. 

4. Salomo was een van de jongere zonen van David, en toch heeft God hem verkoren om op de
troon te zitten, omdat hij van allen de persoon was, die waarschijnlijk de tempel zou bouwen, de
verstandigste was, en de beste gezindheid had. 

V. Hij legt hun Gods genaderijke voornemens bloot betreffende Salomo, vers 6, 7. Ik heb hem Mij
uitverkoren tot een zoon. Aldus maakt hij het raadsbesluit bekend, dat de Heere had gezegd tot
Salomo, als een type van Christus, "Gij zijt Mijn Zoon," Psalm 2:7, de zoon Mijner liefde, want hij
werd Jedidjah genoemd, omdat de Heere hem liefhad en Christus is Zijn geliefde Zoon. Van hem,
ais type en afschaduwing van Hem, die komen zou, heeft God gezegd: 

1. Hij zal Mijn huis bouwen. Christus is beide de grondlegger en het fondament van de
Evangelietempel. 

2. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. 



Deze belofte moet haar vervulling hebben in het koninkrijk van de Messias, dat in Zijn handen zal
blijven tot aan het einde des tijde, Jesaja 9:6 , Lukas 1:33, en dan aan God de Vader overgegeven
zal worden. 

Wat Salomo betreft: deze belofte van de bevestiging zijns koninkrijks is hier voorwaardelijk
gegeven: indien hij sterk wezen zal om Mijn geboden en Mijn rechten te doen, gelijk te dezen
dage. 

Salomo was nu zeer volgzaam en goed. "Indien hij dit blijft, dan zal zijn koninkrijk in stand blijven,
maar anders niet." 

Als wij standvastig zijn in onze plicht, dan maar anders niet, kunnen wij de voortduring verwachten
van Gods gunst. Laat hen, die wèl onderwezen zijn en goed beginnen, hiervan nota nemen-indien zij
standvastig zijn in het goede, zijn zij gelukkig, volharding draagt de kroon, of schoon zij er niet door
gewonnen wordt. 

Vl. Hij vermaant hen God en hun plicht getrouw aan te kleven, vers 8. 

Merk op: 

1. Waartoe hij hen vermaant: Houdt en zoekt al de geboden des HEEREN, uw Gods. De Heere
was hun God, Zijn geboden moeten hun richtsnoer zijn, zij moeten ze allen waarnemen en nauwgezet
houden, en te die einde moeten zij ze zoeken, dat is: zij moeten weetgierig zijn omtrent hun plicht, de
Schriften onderzoeken raad aannemen, de wet zoeken in de mond van hen, wier lippen deze
wetenschap bewaren, en God bidden hen te onderwijzen en te leiden. Zonder grote zorg zullen
Gods geboden niet gehouden worden. 

2. Het plechtige er van. Hij vermaant hen voor de ogen van geheel Israël, dat er kennis van zal
bekomen, en voor de oren Gods: God is getuige en Zijn gemeente is getuige dat hun goede raad
gegeven is en dat zij behoorlijk gewaarschuwd zijn, indien zij de raad niet aannemen, dan is dit hun
schuld, en dan zullen God en de mensen tegen hen getuigen. Zie in Timotheus 5:21, 2 Timotheus 4:1
T. Zij die de Godsdienst belijden, moeten, als zij de gunst van God en een goede reputatie onder de
mensen willen hebben, getrouw zijn aan hun belijdenis. 

3. De beweegreden om deze last te volvoeren: het was het middel om gelukkig te zijn, zelf het
vreedzame bezit te hebben van dit goede land en er het erfdeel van te bewaren voor hun kinderen. 

VII. Hij besluit met een vermaning, een last aan Salomo zelf, vers 9, 10. Het is zijn grootste wens
dat hij een Godsdienstig man zal zijn. Hij zal een groot man wezen, maar hij moet de Godsdienst niet
beneden zich achten, hij zal een wijs man zijn, en dit zal zijn wijsheid wezen. 

Merk op: 

1. De last, die hij hem geeft. Hij moet op God zien als de God zijns vaders, die zich aan God had
gewijd, en hem voor God had opgevoed. 



Hij was geboren in Gods huis, en daarom gehouden en verplicht de Zijne te wezen, opgevoed in
Zijn huis, en daarom tot dankbaarheid verplicht. Verlaat uw vriend en de vriend uws vaders niet. 

Hij moet God kennen en dienen, wij kunnen God niet recht dienen als wij Hem niet kennen, en
tevergeefs kennen wij Hem, zo wij Hem niet dienen, dienen met hart en ziel. 

Wij maken niets van de Godsdienst als wij er geen acht op slaan er geen werk van maken met het
hart, God niet dienen met een volkomen, dat is een oprecht hart want oprechtheid is onze Evangelie-
volmaaktheid, en met een gewillige ziel, uit een beginsel van liefde, en als een gewillig volk,
blijmoedig en met genot. 

2. De argumenten om aan deze vermaning kracht bij te zetten. Twee argumenten als algemene
beweeggronden. 

a. Dat de geheimen van onze ziel blootliggen voor God, Hij doorgrondt alle harten, zelfs het hart van
koningen, die voor de mensen ondoorgrondelijk zijn Spreuken 25:3. 

Wij moeten oprecht zijn omdat God het ziet als wij bedrieglijk handelen en er niet in bedrogen kan
worden, wij moeten onze gedachten bezighouden met en gebruiken in de dienst van God, omdat Hij
er al de overleggingen, goede en kwade, van kent. 

b. Dat wij, al naar wij God dienen of niet dienen, in deze wereld en voor eeuwig gelukkig of
rampzalig zullen zijn. Als wij Hem naarstiglijk zoeken, zal Hij van ons gevonden worden, Hebreeen
11:6. 

Als wij Hem verlaten, Zijn dienst verlaten, ons afkeren van Hem te volgen, dan zal Hij ons voor
altijd verstoten, en dat is genoeg om ons rampzalig te maken. God verlaat niemand, voordat hij Hem
verlaten heeft. 

Hier is een bijzonder argument voor Salomo, vers 10. "De Heere heeft u verkoren, dat gij een
huis ten heiligdom bouwt, zo zoek en die dan God, opdat dit werk uit een goed beginsel gedaan
worde, op de rechte wijze, en opdat het Gode welbehaaglijk zal zijn." 

3. Het middel dat hiertoe voorgeschreven wordt, en dat ons allen wordt voorgeschreven. 

a. Omzichtigheid. Zie nu toe, hoed u voor alles wat gelijkt op of leidt naar hetgeen kwaad is. 

b. Moed. Wees sterk, en doe het. Wij kunnen ons werk niet doen, zoals wij het behoren te doen,
tenzij wij vastberaden zijn en kracht zoeken in de Goddelijk genade. 



1 Kronieken 28:11-21 

Voor de algemenen last, die David zijn zoon gaf om God te zoeken en Hem te dienen was het boek
van de wet zijn enig richtsnoer, en er was geen ander voor nodig, maar voor het bouwen van de
tempel zal David hem nu drie dingen geven. 

1. Een voorbeeld of model van het gebouw, want het moest een gebouw worden zoals hij noch zijn
bouwmeesters er ooit een gezien hadden. Aan Mozes was een voorbeeld van de tabernakel
getoond op de berg, Hebreeen 8:5, en zo werd aan David door de onmiddellijke hand Gods op
hem, een voorbeeld van de tempel gegeven, vers 19. 

Het was hem gegeven in schrift, waarschijnlijk door de dienst van een engel of even duidelijk en
helder voorgesteld aan zijn geest, alsof hij het in schrift voor zich had. 

Maar in vers 12 wordt gezegd, dat hij dit voorbeeld had door de Geest. In een zaak van die aard
moet noch op de vinding van Davids vroomheid noch op die van Salomo’s wijsheid afgegaan
worden. 

De tempel moest een heilige zaak zijn en een type van Christus, er moet niet slechts gerieflijkheid in
zijn, maar betekenis, het was een soort van sacrament en moest dus niet aan van de mensen kunst of
vinding worden overgelaten, maar naar Goddelijke aanwijzing ingericht worden. 

Christus de ware tempel, de kerk de Evangelietempel, en de hemel de eeuwige tempel, zijn allen
geformeerd naar de Goddelijken raad het plan er van is gelegd door de Goddelijke wijsheid,
verordineerd vóór de grondlegging van de wereld, tot Gods heerlijkheid en de onze. Dit voorbeeld
of model gaf David aan Salomo opdat hij zou weten wat hij te doen had en naar een vasten regel te
werk kon gaan. Toen Christus Zijn discipelen de last liet om Zijn Evangeliekerk te bouwen, gaf Hij
er hun een nauwkeurig voorbeeld van, hun bevelende waar te nemen wat Hij had geboden, dat, en
niets anders. 

De bijzondere modellen worden hier genoemd: 

van het voorhuis, dat hoger moest wezen dan het overige, zoals een klokketoren, van de huizen, het
heilige van de heiligen, met de daaraan belendende kamers, die gebruikt werden voor schatkamers,
van de opperzalen en de binnenkamers, inzonderheid de plaats of het huis des verzoendeksels, vers
11, ook van de voorhoven en de kameren er om heen, waarin de geheiligde dingen bewaard
werden. 

Bisschop Patrick onderstelt dat daar, onder andere dingen, de tabernakel door Mozes opgericht,
met zijn gereedschappen, die nu niet meer nodig was, bewaard werd, aanduidende dat in de volheid
des tijds geheel de Mozaïsche bedeling met al haar ceremoniën eerbiedig ter zijde gelegd zal worden
en er iets beters in haar plaats zal komen. Hij gaf hem een tabel van de afdelingen van de priesters,
voorbeelden van de dienstvaten, vers 13, en een voorbeeld van de wagen van de cherubim, vers 18.



Behalve de twee cherubim boven het verzoendeksel, waren er nog twee veel grotere, wier vleugelen
de twee overgestelde wanden raakten, 1 Koningen 6:23 en verv, en van deze gaf David hier het
model, genaamd een wagen, aan Salomo, want de engelen zijn Gods wagens Psalm 68:18. 

2. Materialen voor de kostbaarste gereedschappen van de tempel. Opdat zij niet minder zouden zijn
dan het voorbeeld, woog hij de juiste hoeveelheid af voor ieder stuk gereedschap, zowel van goud
als van zilver, vers 14. 

In de tabernakel was slechts een gouden kandelaar, in de tempel waren er tien 1 Koningen 7:49,
behalve nog zilveren die, naar men onderstelt, handkandelaren of blakers zijn geweest, vers 15. 

In de tabernakel was slechts een tafel, maar in de tempel waren er behalve die, waarop de
toonbroden gelegd werden, nog tien andere, die tot ander gebruik dienden, 2 Kronieken 4:8,
behalve nog zilveren tafels Want, daar dit huis veel groter was dan dat eerste, zou het kaal en hol
gestaan hebben, indien de meubelen er niet aan geëvenredigd waren. 

Van het goud des reukaltaars wordt inzonderheid gezegd dat het van gelouterd goud was, vers 18,
van zuiverder goud dan al het overige, want dat was een type van de voorbede van Christus en niets
is zuiverder en meer volkomen dan zij. 

3. Een aanwijzing vanwaar hij hulp moet verwachten in deze grote onderneming. "Vrees geen
tegenstand, wees niet bevreesd voor de onkosten, de zorg en moeite, die er voor nodig zijn, vrees
niet voor mislukking, zoals in het geval van Uza, vrees niet voor de schande van de dwazen bouwer,
die begon te bouwen, maar niet kon voleindigen. Wees niet verslagen: 

a. God zal u helpen, en tot Hem moet gij in de eerste plaats opzien, vers 20, de Heere God, mijn
God, die ik verkoren en gediend heb, die al die tijd met mij geweest is, mij voorspoedig heeft
gemaakt, en aan wie ik u naar mijn eigen ervaring van Zijn macht en goedheid aanbeveel, zal met u
zijn om u te besturen, te bekrachtigen en voorspoedig te maken, Hij zal u niet begeven en u niet
verlaten." 

Wij kunnen er zeker van wezen dat God, die onze vaderen gekend en doorgeholpen heeft in de
dienst van hun dag, ons, indien wij Hem getrouw zijn, evenzo zal helpen en met ons zal wezen, ons
nooit zal verlaten zolang Hij nog werk in ons en voor ons te doen heeft. Dezelfde aanmoediging, die
aan Jozua, Jozua 1:5, en hier aan Salomo is gegeven, wordt gegeven aan alle gelovigen, Hij zal u
niet begeven en u niet verlaten. God verlaat de mensen niet, voordat zij Hem verlaten hebben. 

b. "Goede mensen zullen u helpen, vers 21. De priesters en Levieten zullen u van raad dienen, en gij
kunt met hen beraadslagen. Gij hebt goede werklieden, die zowel gewillig als bekwaam zijn," en dat
zijn twee zeer goede eigenschappen in een werkman, inzonderheid in hen, die aan de tempel
werken. 

Eindelijk. "De vorsten en het volk zullen wel verre van het werk tegen te staan of het te vertragen,
geheel tot uw dienst zijn, ieder op zijn plaats gereed en bereid zijn om het te bevorderen." Een goed
werk zal waarschijnlijk goeden voortgang hebben als allen, die er belang bij hebben, er met hart en
ziel in zijn, niemand het in het geheim belemmert, maar allen het van harte voorthelpen. 



HOOFDSTUK 29

1 Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen
verkoren, een jongeling en teder; dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een
mens, maar voor God, den HEERE.
2 Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis mijns Gods, goud tot gouden, en zilver tot zilveren,
en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout tot houten werken; sardonixstenen en vervullende
stenen, versierstenen en borduursel, en allerlei kostelijke stenen, en marmerstenen in menigte.
3 En daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis mijns Gods, geef ik het bijzonder goud en zilver, dat ik
heb, tot het huis mijns Gods daarenboven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb;
4 Drie duizend talenten gouds, van het goud van Ofir, en zeven duizend talenten gelouterd zilver, om
de wanden der huizen te overtrekken;
5 Goud tot de gouden, en zilver tot de zilveren vaten, en tot alle werk, door de hand der
werkmeesteren te maken. En wie is er willig, heden zijn hand den HEERE te vullen?
6 Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen, en de oversten der stammen van Israel, en de
oversten der duizenden en der honderden, en de oversten van het werk des konings;
7 En zij gaven, tot den dienst van het huis Gods, vijf duizend talenten gouds, en tien duizend
drachmen, en tien duizend talenten zilvers, en achttien duizend talenten kopers, en honderd duizend
talenten ijzers.
8 En bij wien stenen gevonden werden, die gaven zij in den schat van het huis des HEEREN, onder
de hand van Jehiel, den Gersoniet.
9 En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den
HEERE vrijwillig; en de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap.
10 Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse gemeente; en David zeide: Geloofd
zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israel, van eeuwigheid tot in eeuwigheid!
11 Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de
majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en
Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
12 En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht en
macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken.
13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid.
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te
geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.
15 Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al onze vaders; onze dagen
op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting.
16 HEERE, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om U een huis te bouwen, den Naam
Uwer heiligheid, dat is van Uw hand, en het is alles Uw.
17 En ik weet, mijn God, dat Gij het hart proeft, en dat Gij een welgevallen hebt aan
oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid mijns harten al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu
met vreugde Uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens U vrijwillig gedragen
heeft.
18 O HEERE, Gij, God onzer vaderen, Abraham, Izak en Israel, bewaar dit in der eeuwigheid in
den zin der gedachten van het hart Uws volks, en richt hun hart tot U.
19 En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart, om te houden Uw geboden, Uw getuigenissen en
Uw inzettingen; en om alles te doen, en om dit paleis te bouwen, hetwelk ik bereid heb.



20 Daarna zeide David tot de ganse gemeente: Looft nu den HEERE, uw God! Toen loofde de
ganse gemeente den HEERE, den God hunner vaderen; en zij neigden het hoofd, en zij bogen zich
neder voor den HEERE, en voor den koning.
21 En zij offerden den HEERE slachtofferen; ook offerden zij den HEERE brandofferen, des
anderen morgens van dien dag, duizend varren, duizend rammen, duizend lammeren, met hun
drankofferen; en slachtofferen in menigte, voor gans Israel.
22 En zij aten en dronken deszelven daags voor het aangezicht des HEEREN met grote vreugde; en
zij maakten Salomo, den zoon van David, ten andere male koning, en zij zalfden hem den HEERE
tot voorganger, en Zadok tot priester.
23 Alzo zat Salomo op den troon des HEEREN, als koning in zijns vaders Davids plaats, en hij was
voorspoedig; en gans Israel hoorde naar hem.
24 En al de vorsten, en helden, ja, ook al de zonen van den koning David, gaven de hand, dat zij
onder den koning Salomo zijn zouden.
25 En de HEERE maakte Salomo groot ten hoogste voor de ogen van gans Israel; en Hij gaf aan
hem een koninklijke majesteit, zodanige aan geen koning van Israel voor hem geweest is.
26 Zo heeft dan David, de zoon van Isai, geregeerd over gans Israel.
27 De dagen nu, die hij geregeerd heeft over Israel, zijn veertig jaren; te Hebron regeerde hij zeven
jaren, en te Jeruzalem regeerde hij drie en dertig.
28 En hij stierf in goeden ouderdom, zat van dagen, rijkdom en eer; en zijn zoon Salomo regeerde in
zijn plaats.
29 De geschiedenissen nu van den koning David, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in
de geschiedenissen van Samuel, den ziener, en in de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in
de geschiedenissen van Gad, den ziener;
30 Met al zijn koninkrijk, en zijn macht, en de tijden, die over hem verlopen zijn, en over Israel, en
over al de koninkrijken der landen.



David had aan Salomo gezegd wat hij hem te zeggen had, maar aan de vergadering, aan de
gemeente, had hij nog iets meer te zeggen, eer hij van haar scheiden gaat. 

I. Hij dringt er bij hen op aan om naar vermogen bij te dragen voor de bouw en de meubilering van
de tempel, vers 1-5. 

II. Dienovereenkomstig hebben zij met grote milddadigheid hun geschenken gegeven, vers 6-9. 

III. David heeft bij die gelegenheid plechtige gebeden en dankzegging opgezonden tot God, vers 10-
20, met offers, vers 21. 

IV. Salomo werd hierop met groot vreugdebetoon en veel pracht en statie op de troon geplaatst,
vers 22-23. 

V. Spoedig daarna had David zijn loop voleindigd, vers 26-30. 

En het is moeilijk te zeggen welke zon, de ondergaande of de opgaande, het helderst schijnt. 



1 Kronieken 29:1-9 

I. Hier kunnen wij opmerken op hoe schone wijze David de grote mannen Israëls toesprak om hen
op te wekken om bijdragen te geven voor de bouw van de tempel. 

Het is onze plicht acht op elkaar te nemen tot opscherping van de liefde en van de goede werken,
niet alleen zelf goed te doen, zoveel wij slechts kunnen. 

Er waren veel zeer rijke mannen in Israël, zij zullen allen delen in het voorrecht van de tempel en van
de vreedzame dagen, die er de bouw van zullen bevorderen, daarom wilde hij hun wel niet een
belasting er voor opleggen, maar hun de schone gelegenheid aanbevelen om vrijwillige gaven te
brengen, omdat hetgeen voor werken van de Godsvrucht en van de barmhartigheid gedaan moet
worden, vrijwillig gedaan behoort te worden en niet door dwang, want God heeft een blijmoediger
gever lief. 

1. Hij wilde dat zij zouden bedenken, dat Salomo nog jong en teder was en hulp nodig had, maar
dat hij de persoon was, die God verkoren had om dit werk te doen, en die daarom hun hulp wel
waardig was. Het is een goed werk, om diegenen tot de dienst van God aan te moediger, die nog
jong en teder zijn. 

2. Dat het een groot werk was en alle handen moesten medewerken om het voort te zetten. Het
paleis, dat gebouwd moest worden, was niet voor een mens, maar voor de Heere God, en hoe meer
bijgedragen werd tot het bouwen er van, zoveel prachtiger zal het worden en zoveel beter dus aan
zijn doel beantwoorden. 

3. Hij deelt hun mee welke grote toebereidselen er gemaakt zijn voor dit werk. Het was zijn
bedoeling niet hen al de lasten er van te laten dragen, en ook niet dat het geheel en al uit bijdragen
gebouwd zou worden, maar dat zij hun goeden wil zouden tonen door aan hetgeen gedaan was iets
toe te voegen, vers 2. Ik heb uit al mijn kracht bereid, dat is: "ik heb er mijn voornaamste werk
van gemaakt." Werk voor God moet uit al onze macht gedaan worden, of wij zullen niets tot stand
brengen. 

4. Hij geeft hun een goed voorbeeld. Behalve wat tot deze dienst geheiligd was uit de buit en de
geschenken van de naburige volken, en bestemd was voor de bouw van het huis (dat wij tevoren
hadden in Hoofdstuk 22:14), had hij uit zijn eigen aandeel mildelijk geofferd voor de versiering en
verrijking ervan, drie duizend talenten gouds en zeven duizendtalenten zilvers, vers 4, 5, omdat hij
zijn genegenheid, zijn hart op het huis van God gevestigd had. 

Hij gaf dit alles, niet zoals de papisten kerken bouwen inplaats van hun opgelegde boetedoening
voor hun zonden, noch zoals de Farizeeën aalmoezen geven, om van de mensen gezien te worden,
maar zuiver en alleen omdat hij de woning van Gods huis liefhad zoals hij beleed in Psalm 26:8, en
het hier bewees. 

Zij, die hun genegenheid stellen op de dienst van God zullen er geen moeite of onkosten te veel voor
achten. En als onze offeranden uit liefde voortkomen, zijn zij Gode welbehaaglijk. Zij, die hun



genegenheid stellen op de dingen, die boven zijn, zullen hun genegenheid stellen op het huis van God,
door hetwelk onze weg naar de hemel loopt. 

Diegenen inzonderheid, die boven anderen bevorderd zijn in rang en waardigheid, moeten er zich
zeer bijzonder op toeleggen om hun licht te laten schijnen voor de mensen, omdat de invloed van
hun voorbeeld krachtiger en uitgebreider is dan dat van andere mensen. 

5. Hij wekt hen op om te doen zoals hij gedaan heeft, vers 5. 

En wie is er willig heden zijn hand de Heere te vullen? 

a. Wij moeten een ieder van ons, in onze onderscheiden plaatsen, de Heere dienen en Hem onze
dienst wijden, hem afzonderen van andere dingen, die er vreemd aan zijn of hem belemmeren, en
hem bestemmen en aanwenden tot eer en heerlijkheid Gods. 

b. Wij moeten van de dienst van God ons werk maken, onze hand de Heere vullen. Zij, die zich tot
de dienst van God verbinden, zullen hun handen vol hebben, er is in die dienst werk genoeg voor de
gehelen mens. Het vullen van onze handen met de dienst van God geeft te kennen dat wij Hem
alleen moeten dienen, Hem ruim, vrijgevig moeten dienen, Hem dienen in de kracht van de genade
van Hem ontvangen. 

c. Wij moeten daar vrij in zijn, het gewillig en spoedig doen, het heden doen, als wij in een goede
gezindheid zijn. Wie is willig? Laat hem het nu tonen. 

II. Hoe mild zij allen bijgedragen hebben tot de bouw van de tempel, toen zij er aldus toe opgewekt
werden. Hoewel zij er toe bewogen werden, wordt toch gezegd: zij gaven vrijwillig, vers 6. 

Dat zei Hij, die hun hart kende. Ja meer, zij gaven met een volkomen hart, uit een goed beginsel
en in oprechte bedoeling voor de eer Gods, vers 9. Hoe edelmoedig zij waren blijkt uit de som
totaal van hun bijdragen, vers 7, 8. Zij gaven naar zij waren, als vorsten, als vorsten Israëls. En het
was een lieflijke dag werke, want: 

1. Het volk was verblijd, hetgeen bedoeld kan zijn van het volk zelf, dat offerde zij waren blijde met
de gelegenheid om God te eren met hun goed en blijde in het vooruitzicht van dit goede werk tot
volkomenheid te brengen. Of, het gewone, het geringe, volk was blijde om de edelmoedige
milddadigheid van hun vorsten, blijde zulke oversten te hebben, die ijverig waren voor dit goede
werk. Iedere Israëliet is blij om tempelwerk te zien geschieden met kracht en ijver. 

2. David verblijdde zich met grote blijdschap om de goede uitwerking te zien van zijn psalmen en de
andere hulpmiddelen van Godsvrucht, waarvan hij hen had voorzien, verblijdde zich dat zijn zoon en
opvolger omringd zal zijn van degenen, die het huis Gods zo welgezind waren, en dat dit werk,
waarop hij zozeer zijn hart had gezet, waarschijnlijk voortgang zal hebben. Het is voor
Godvruchtigen, die de wereld gaan verlaten, een grote verkwikking, om hen, die zij achterlaten,
ijverig te zien voor de Godsdienst, die zij waarschijnlijk in stand zullen houden. Nu laat Gij, Heere,
Uw dienstknecht gaan in vrede. 



1 Kronieken 29:10-22 

Wij hebben hier: 

I. Een plechtig gebed door David opgezonden tot God bij gelegenheid van deze bijdragen van de
vorsten voor het bouwen van de tempel vers 10. 

Daarom loofde David den HEERE, niet slechts alleen in zijn binnenkamer, maar voor de ogen
van de gehele gemeente. Dit verwachtte ik, toen wij lazen in vers 9, dat David zich verblijdde
met grote blijdschap, want zo’n Godvruchtig man als hij was, zal ongetwijfeld datgene tot het
onderwerp van zijn dankzegging maken, wat hem zozeer stof gaf tot grote blijdschap. 

Hij, die om zich heen zag met genot, zal gewis opzien met lof en dankzegging. David was nu oud en
beschouwde zich ais zijn einde nabij, en aan bejaarde heiligen, die stervende zijn, betaamt het hun
hart te verruimen in dankzegging en lof. 

Dit zal hun klagen over zwakheid en gebreken des lichaams tot zwijgen brengen en er toe bijdragen
om het vooruitzicht op de dood minder somber te maken. 

Davids psalmen in het laatste gedeelte van het boek zijn meestal lofpsalmen. Hoe dichter wij
naderen tot de wereld van eeuwigen lof, hoe meer wij de taal moeten spreken en het werk moeten
doen van die wereld. In dit gebed: 

1. Aanbidt hij God, en schrijft Hem heerlijkheid toe als de God van Israël. Geloofd zijt Gij van
eeuwigheid tot in eeuwigheid. Het gebed onzes Heeren eindigt met een lofzegging, ongeveer gelijk
aan die waarmee David hier begint, Uwe is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Dit is
een behoorlijk loven van God met heilig ontzag en eerbied, en de erkentenis van: 

a. Zijn oneindige volmaaktheden, niet alleen dat Hij groot, machtig en heerlijk is, maar dat Zijn is de
grootheid, macht en heerlijkheid, dat is: Hij heeft die in en uit zichzelf, Hij is de bron en het
middelpunt van alles, wat glansrijk en gezegend is. 

Op alles, wat wij Hem in onze meest verheven lof kunnen toeschrijven, heeft Hij een onbetwistbaar
recht. Zijn is de grootheid, Zijn grootheid is ontzaglijk en onbegrijpelijk, en alle anderer zijn. klein,
zijn niets, in vergelijking met Hem. 

Zijn is de macht, en zij is almachtig en onweerstaanbaar, Hem behoort de macht, en al de macht
van de schepselen is ontleend aan Hem en van Hem afhankelijk. 

Zijn is de heerlijkheid want Zijn heerlijkheid is Zijn eigen doel en het doel van geheel de schepping.
Al de heerlijkheid, die wij Hem kunnen geven met ons hart, onze lippen en ons leven, blijft oneindig
ver achter bij hetgeen Hem toekomt. 

Zijn is de overwinning, Hij overtreft allen en is machtig alles te overwinnen en aan zich te
onderwerpen, en Zijn overwinningen zijn onbetwistbaar. En Zijn is de majesteit, werkelijke en
persoonlijke, in Hem is ontzaglijke majesteit, onuitsprekelijke en onbegrijpelijke. 



b. Zijn souvereine heerschappij, als rechtmatige eigenaar en bezitter van alles, alles wat in de hemel
en op de aarde is, is Uwe, en ter Uwer beschikking door het onbetwistbare recht van de schepping
en als opperste heerser en gebieder van alles. Uwe is het koninkrijk, en alle koningen zijn Uw
onderdanen, want Gij zijt hoofd, Gij hebt U verhoogd tot een hoofd boven alles. 

c. Zijn algemenen invloed en werking. Allen, die rijk en geëerd zijn onder de kinderen van de
mensen, hebben hun rijkdom en eer van God. Hij wilde dat de vorsten nota zouden nemen van deze
erkenning en er zich mee zouden verenigen, opdat zij niet zouden denken dat zij door hun
milddadigheid iets van God verdiend hadden want van God hadden zij hun rijkdom en eer en wat zij
Hem teruggaven was slechts een klein deel van hetgeen zij van Hem hadden ontvangen. Wie groot
zijn onder de mensen, zijn door God groot gemaakt, en alle kracht, die wij hebben, hebben wij van
God ontvangen, als van de God Israëls, onze Vader, vers 10, , en Psalm 68:36. 

2. Hij erkent met dankbaarheid de genade van God, die hen instaatstelt om zo blijmoedig bij te
dragen voor de bouw van de tempel, vers 13, 14. 

Nu dan, onze God, wij danken U. Hoe meer wij doen voor God, hoe meer wij Hem verschuldigd
zijn voor de eer om in Zijn dienst te worden gebruikt, er. voor de genade, die ons instaatstelt om
Hem in enigerlei mate te dienen. 

"Dankt Hij ook denzelven dienstknecht?" Lukas 17:9. Neen, maar die dienstknecht heeft zeer veel
reden om Hem te danken, Hij dankt God voor de macht om vrijwillig te geven. Het is een groot blijk
van de macht van Gods genade in ons om instaat te zijn het werk Gods gewillig te doen. 

Hij werkt beide het willen en het werken in ons, en het is ten dage van Zijn heirkracht, dat Zijn volk
zeer gewillig gemaakt wordt, Psalm 110:3. 

Wij moeten Gode al de eer geven van al het goede, dat te eniger tijd door ons of door anderen
gedaan wordt. Onze eigen goede werken moeten geen stof opleveren voor onze hoogmoed, noch
de goede werken van anderen voor onze vleierij, maar beide moeten het onderwerp zijn van onze
lof, want het is voorzeker de grootste eer en het grootste genot ter wereld om God getrouwelijk te
dienen. 

3. Hij spreekt met grote nederigheid van zichzelf en van zijn volk en van de offeranden die zij Gode
gedaan hadden. 

A. Wat hemzelf betreft en hen, die zich met hem verenigd hebben, hij verwonder" zich hoewel zij
vorsten waren, dat God zulke nota van hen neemt, en zoveel voor hen doet vers 14. Wie ben ik en
wat is mijn volk? David was de achtbaarste persoon en Israël het achtbaarste volk, dat er toen in
de wereld was, en toch spreekt hij van zichzelf en van hen als onwaardig om door God gekend te
zijn onwaardig Zijn gunst. David heeft nu een zeer groot aanzien, een zeer aanzienlijke vergadering
presiderende, zijn opvolger aanwijzende, een groot en edelmoedig geschenk brengende voor de eer
van God, en toch is hij klein en gering in zijn eigen ogen. Wie ben ik, o Heere? want, vers 15, wij
zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, arme, geringe schepselen. De engelen in
de hemel zijn daar tehuis, heiligen op aarde zijn slechts vreemdelingen hier. Onze dagen zijn als een
schaduw. 



In Davids dagen was evenveel substantie als in die van de meeste mensen, want hij was een groot
man, een goed man, een nuttig man, en nu een oud man, een die lang leefde, en tot een goed
doeleinde leefde, en toch rekent hij zich niet slechts tot hen, maar stelt hij zich in de eerste plaats van
hen, die moeten erkennen, dat hun dagen op aarde als een schaduw zijn, wat te kennen geeft dat ons
leven een ijdel leven is, een duister leven, een voorbijgaand leven, een leven, dat of in volkomen licht
of in volkomen duisternis zijn einde zal hebben. 

De volgende woorden verklaren het: daar is geen verwachting. Wij kunnen er niets groots van
verwachten, ook niet verwachten dat het van lange duur zal zijn. 

Dit wordt hier vermeld als wat, dat ons verbiedt te roemen op de dienst, die wij voor God doen,
helaas, hij is beperkt tot een zeer weinig tijd, het is de dienst van een broos en kort leven, hoe
kunnen wij dus op verdienste er door aanspraak maken? 

B. Wat betreft hun offerande zegt hij: het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand, vers
14, en wederom in vers 16 : dat is van Uw hand, en het is alles Uw. 

"Wij hebben het als een vrije gave van U, en daarom zijn wij verplicht het voor U te gebruiken, en
wat wij U geven is slechts de rente van het Uwe." 

"Evenzo," zegt bisschop Patrick, "behoren wij God te erkennen in al ons geestelijk goed iedere
goede gedachte, elk goed voornemen of goed werk, toe te schrijven aan Zijn genade, van wie wij
het ontvangen hebben." Die roemt roeme in de Heere. 

C. Hij beroept zich op God betreffende zijn oprechtheid in hetgeen hij gedaan heeft, vers 17. Het is
voor een Godvruchtig man een grote voldoening, te denken dat God het hart proeft en een
welgevallen heeft aan oprechtheden, dat Hij de weg des rechtvaardigen kent en goedkeurt. Het
was David tot troost dat God wist met welk een genoegen David het zijne offerde en de offeranden
des volks zag. Hij was noch hoogmoedig op zijn eigen goed werk noch afgunstig op het goede werk
van anderen. 

D. Hij bidt God, beide voor het volk en voor Salomo, dat zij mochten voortgaan zoals zij begonnen
zijn. In dit gebed wendt hij zich tot God als de God van Abraham, Izak en Israël, een God in
verbond met hen, en om hunnentwil met ons. "Heere, geef ons genade om onze zijde van het
verbond na te komen opdat wij er het voorrecht niet van verbeuren.’ Of aldus: zij werden door de
genade Gods bewaard bij hun oprechtheid, laat dezelfde genade die hun genoeg was, ook ons
genoeg zijn 

a. Voor het volk bad hij, dat God het goede dat Hij in hun ziel gelegd had, er altijd mocht houden,
dat zij nooit slechter mochten wezen dan zij nu waren, nooit de overtuiging mochten verliezen,
waaronder zij zich nu bevonden, niet koel mochten worden in hun genegenheid voor het huis van
God, maar altijd dezelfde gedachten van de dingen mochten koesteren, die zij er nu van schenen te
hebben. 

Grote gevolgen hangen af van hetgeen het diepst in de gedachte onzes harten is, van hetgeen wij
bedoelen en hetgeen waaraan wij gaarne denken. Indien er enig goed is, dat bezit heeft genomen



van ons hart of van het hart van onze vrienden, dan is het goed om het door het gebed in de
bewaring te geven van Gods genade, "Heere, bewaar het daar, bewaar het daar voor eeuwig."
David had materialen bereid voor de tempel, maar "Heere, bereid Gij hun harten voor zo’n
voorrecht". "Bevestig hun voornemen, zij zijn nu in een goede gezindheid, houd hen daarin als ik
heengegaan zal zijn, hen en de hunnen tot in eeuwigheid." 

b. Voor Salomo bidt hij, vers 19. Geef hem een volkomen hart. Hij had hem bevolen, Hoofdstuk
28:9, God te dienen meteen volkomen hart, en nu bidt hij God hem zo’n hart te geven. Hij bidt
niet: "Heere, maak hem een rijk man, een groot man, een geleerd man", maar "Heere, maak hem een
eerlijk man", want dat is beter dan alles. "Heere, geef hem een volkomen hart, niet slechts in het
algemeen om Uwe geboden te houden, maar in het bijzonder om dit paleis te bouwen, opdat hij
die dienst doe met een eenvoudig oog." Maar zijn bouwen van het huis zal nog geen bewijs zijn dat
hij een volkomen hart heeft, tenzij hij er een gewetenszaak van maakt om Gods geboden te houden.
Het is niet ons helpen om kerken te bouwen dat ons zal behouden, als wij leven in
ongehoorzaamheid aan Gods wet. 

II. De blijmoedige instemming van deze grote vergadering met deze plechtigheid. 

1. Zij verenigden zich met David in de aanbidding Gods. Toen hij zijn gebed gedaan had riep hij hen
op om er hun instemming mee te betuigen. Looft nu de Heere, uw God, vers 20, hetgeen zij deden
door hun hoofd te neigen, een gebaar van aanbidding. Wie ook de mond van de vergadering is,
diegenen alleen hebben er het voorrecht en het voordeel van, die zich met hem verenigen, niet zozeer
door het hoofd te buigen, als wel door de ziel op te heffen. 

2. Zij betuigen hun eerbied aan de koning, hem beschouwende als het werktuig in Gods hand voor
veel goeds voor hen, en in hem te eren, eerden zij God. 

3. De volgende dag offerden zij vele offers aan God, vers 21, 

zowel brandoffers, die geheel verteerd werden, als dankoffers, waarvan het grootste gedeelte voor
de offeraar was. 

Hiermede betuigden zij een edelmoedige dankbaarheid aan God voor de goeden staat, waarin hun
openbare zaken zich bevonden, hoewel David nu in de weg van de gehele aarde ging. 

4. Zij hielden feest, aten en dronken voor het aangezicht des Heeren met grote vreugde, vers 22.
Ten teken van hun blijdschap in God en hun gemeenschap met Hem aten zij van hun dankoffers op
Godsdienstige wijze voor het aangezicht des Heeren. Zij hielden een feestmaaltijd van hetgeen Gode
geofferd was waardoor hun te kennen werd gegeven dat zij om hun milde bijdragen ten diepste van
de tempel niet armer zullen worden. 

5. Zij maakten Salomo ten tweeden male koning. Daar hij tevoren bij gelegenheid van Adonia’s
rebellie in haast gezalfd was, achtte men het gepast om het te herhalen, ter meerdere voldoening van
het volk. Zij zalfden hem de Heere. Magistraten moeten op zichzelf zien als Gode afgezonderd om
Zijn dienaren te zijn, en moeten dienovereenkomstig regeren in de vreze Gods. Ook Zadok werd



gezalfd om priester te zijn in de plaats van Abjathar, die nu onlangs deze eer had verbeurd. Zalig zijt
gij, o Israël, onder zo’n vorst en zo’n hogepriester. 



1 Kronieken 29:23-30 

Deze verzen brengen koning Salomo op zijn troon en koning David naar zijn graf. Zo werpt het
opkomende geslacht uit wat tevoren geweest is, en zegt: "Maak plaats voor ons." Ieder heeft zijn
dag. 

I. Wij zien hier Salomo verhoogd, vers 23 : Salomo zat op de troon des HEEREN. Niet Zijn troon,
die Hij bereidde in de hemel, maar de troon Israëls wordt de troon des HEEREN genoemd, omdat
Hij niet slechts Koning is van alle volken en alle koningen onder Hem regeren, maar omdat Hij in
bijzondere zin Koning is van Israël, 1 Samuel 12:12. 

Hij heeft door onmiddellijke aanwijzing hun troon gefondeerd en vervuld. De burgerlijke wetten van
hun koninkrijk waren goddelijk. Urim en profeten waren de geheime raadsheren van hun vorsten
daarom wordt hun troon de troon des HEEREN genoemd. Salomo’s koninkrijk was een type van
het koninkrijk van de Messias, en Zijns is in waarheid de troon des HEEREN, want de Vader
oordeelt niemand, maar heeft Hem al het oordeel overgegeven, vandaar dat Hij Hem Zijn Koning
noemt, Psalm 2:6. 

Gezeten zijnde op de troon des HEEREN, de troon, waarop God hem riep, was hij voorspoedig.
Zij, die de Goddelijke leiding volgen, kunnen door de Goddelijken zegen voorspoed verwachten.
Salomo was voorspoedig, want: 

1. Zijn volk bewees hem eer als aan een, wie eer toekomt. Gans Israël hoorde naar hem, dat is:
was bereid hem trouw te zweren, vers 23 de vorsten en helden, ja ook de zonen des konings
Davids, hoewel naar rangen ouderdom hun aanspraak op de kroon vóór de zijne was, en zij zich
verongelijkt konden rekenen door zijn bevordering, achtte God het voegzaam hem koning te maken,
en maakte hem geschikt om het te zijn, en daarom hebben zij zich allen aan hem onderworpen, vers
24. 

God heeft hun hart geneigd om dit te doen, opdat zijn regering van de beginne af vreedzaam zou zijn.

Zijn vader was een beter man dan hij en toch is die met grote moeite, na lang uitstel en met veel
langzame stappen op de troon gekomen. David had meer geloof en daarom was het meer beproefd.

Zij gaven de hand, dat zij onder den koning Salomo zijn zouden, dat is: verbonden zich onder
ede hem bouw te zullen zijn. 

Het leggen van de hand onder de heup was een ceremonie, die oudtijds gebruikt werd om te
zweren, of wel, zij waren hem zo volkomen toegewijd, dat zij hun hand onder zijn voeten wilden
leggen om hem te dienen. 

2. God deed hem eer aan, want die Hem eren, zal Hij eren. De HEERE maakte Salomo groot ten
hoogste, vers 25. 

Ik ben geneigd te denken dat tot zelfs in zijn gelaat en voorkomen iets zeer groots en ontzaglijke
was, alles wat hij zei en alles wat hij deed dwong eerbied af. Geen van al de richteren en koningen



van Israël, die zijn voorgangers waren, zijn met zoveel majesteit opgetreden als hij noch hebben zij
met zoveel luister en pracht geleefd. 

II. Hier is Davids heengaan van de aarde, die grote man trad af van het toneel. De geschiedschrijver
brengt hem hier tot aan het einde van zijn dag, verlaat hem toen hij ontslapen was, en schuift de
gordijnen rondom hem toe. 

1. Hij geeft de korten inhoud op van de jaren van zijn regering, vers 26, 27. Hij heeft veertig jaren
geregeerd, zoals Mozes, Othniël, Debora, Gideon, Eli, Samuël en Saul, die voor hem geweest
waren, en zoals Salomo na hem. 

2. Hij geeft een kort bericht van zijn dood, vers 28, dat hij stierf zat van dagen, rijkdom en eer,
dat is: er mee beladen. Hij was zeer oud en zeer rijk, en zeer geëerd door God en de mensen. 

Van zijn jeugd af is hij een krijgsman geweest, en als zodanig had hij zijn ziel, dat is zijn leven,
voortdurend in zijn hand maar toch is hij niet afgesneden in het midden van zijn jaren, maar is door al
de gevaren van een militair leven gespaard gebleven, hij leefde tot aan een goeden ouderdom en
stierf in vrede, stierf in zijn bed, en toch op het veld van eer. 

Hij was zat van dagen, rijkdom en eer, dat is: hij had genoeg van deze wereld, en van de rijkdom
en eer ervan, en hij wist wanneer hij genoeg ervan had, want hij was zeer gewillig om te sterven en
het alles te verlaten. 

God zal mij opnemen, had hij gezegd, Psalm 49:16 , en Gij zijt met mij, Psalm 23:4. Een
Godvruchtig man zal spoedig zat zijn van dagen, rijkdom en eer, maar er nooit voldoening in vinden,
geen voldoening dan in Gods goedertierenheid. 

3. Voor een vollediger bericht van Davids leven en regering verwijst hij zijn lezers naar de
geschiedenis of gedenkschriften dier tijden geschreven door Samuël bij zijn leven, en na zijn dood
voortgezet door Nathan en Gad, vers 29. 

Daarin was vermeld hetgeen opmerkelijk was in zijn regering en in zijn buitenlandse oorlogen en
werd gesproken van de tijden, dat is: de gebeurtenissen, die over hem verlopen zijn, vers 29, 30. 

Deze gedenkschriften waren toen in wezen, maar zijn nu verloren. Van de authentieke geschiedenis
van de kerk kan hoewel zij niet door de Heiligen Geest is ingegeven, een goed gebruik gemaakt
worden. 
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