
2 KONINGEN

EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
VAN HET TWEEDE BOEK DER KONINGEN. 

Dit tweede boek der Koningen, (hetwelk de Septuaginta, beginnende van Samuel, het vierde noemt)
is een voortzetting van het vorige boek. Sommigen denken dat het had behoren aan te vangen met
het 51ste vers van het vorige hoofdstuk, waar de regering van Ahazia begint. Het vorige boek had
een luisterrijk begin in den glans en de heerlijkheid van het koninkrijk van Israël, toen het nog in zijn
geheel was; dit heeft een treurig einde in de verwoesting, eerst van het rijk van Israël, en daarna in
die van Juda, nadat zij reeds lang in tweeën waren verdeeld, want een koninkrijk, dat tegen zichzelf
is verdeeld, kan niet bestaan. Maar gelijk Elia’s krachtige werken grotendeels de heerlijkheid
uitmaakten van het eerste boek in het laatste gedeelte er van, zo zijn die van Elisa de heerlijkheid van
dit boek aan het begin ervan. Deze profeten overtreffen in glans hun koningen. Wij hebben hier:1.
Elia vuur doende neerkomen van den hemel, en in vuur ten hemel opvarende, Hoofdstuk 1, 2. II.
Elisa vele wonderen doende, beide voor het volk en den vorst, voor Israëlieten en vreemdelingen,
Hoofdstuk 3-7. III. Hazaël en Jehu gezalfd, de eerste ter bestraffing van Israël, de tweede ter
verwoesting van het huls van Achab en den Baälsdienst, Hoofdstuk 8-10. IV. De regering van
onderscheidene koningen, beide van Juda en van Israël, Hoofdstuk 11-16. V. De gevangenschap
der tien stammen, Hoofdstuk 17. Vl. De goede en glorierijke regering van Hizkia, Hoofdstuk 18-20.
VII. Manasse’s goddeloze regering, en de goede regering van Josia, Hoofdstuk 21-23. VIII. De
verwoesting van Jeruzalem door den koning van Babel, Hoofdstuk 24, 25. Deze geschiedenis
bevestigt de opmerking van Salomo: Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een
schandvlek der natiën. 



HOOFDSTUK 1

1 En Moab viel van Israel af, na Achabs dood.
2 En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond
boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal-zebub, den god van Ekron, of ik van deze
krankheid genezen zal.
3 Maar de Engel des HEEREN sprak tot Elia, den Thisbiet: Maak u op, ga op, den boden des
konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: Is het, omdat er geen God in Israel is, dat
gijlieden heengaat, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen?
4 Daarom nu zegt de HEERE alzo: Gij zult niet afkomen van dat bed, waarop gij geklommen zijt,
maar gij zult den dood sterven. En Elia ging weg.
5 Zo kwamen de boden weder tot hem; en hij zeide tot hen: Wat is dit, dat gij wederkomt?
6 En zij zeiden tot hem: Een man kwam op, ons tegemoet, en zeide tot ons: Gaat heen, keert weder
tot den koning die u gezonden heeft, en spreekt tot hem: Zo zegt de HEERE: Is het, omdat er geen
God in Israel is, dat gij zendt, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van
dat bed, waarop gij geklommen zijt, niet afkomen, maar gij zult den dood sterven.
7 En hij sprak tot hen: Hoedanig was de gestalte des mans, die u tegemoet opgekomen is, en deze
woorden tot u gesproken heeft?
8 En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed, en met een lederen gordel gegord om
zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet.
9 En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. En als hij tot hem opkwam (want
ziet, hij zat op de hoogte eens bergs), zo sprak hij tot hem: Gij, man Gods! de koning zegt: Kom af.
10 Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben,
zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van den hemel, en
verteerde hem en zijn vijftigen.
11 En hij zond wederom tot hem een anderen hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. Deze
antwoordde en sprak tot hem: Gij, man Gods! zo zegt de koning: Kom haastelijk af.
12 En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een man Gods, zo dale vuur van den hemel, en
vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur Gods van den hemel en verteerde hem en zijn vijftigen.
13 En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftigen met zijn vijftigen. Zo ging de derde
hoofdman van vijftigen op, en kwam en boog zich op zijn knieen, voor Elia, en smeekte hem, en
sprak tot hem: Gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze vijftigen,
dierbaar zijn in uw ogen!
14 Zie, het vuur is van den hemel gedaald, en heeft die twee eerste hoofdmannen van vijftigen met
hun vijftigen verteerd; maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen!
15 Toen sprak de Engel des HEEREN tot Elia: Ga af met hem; vrees niet voor zijn aangezicht. En
hij stond op, en ging met hem af tot den koning.
16 En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Daarom, dat gij boden gezonden hebt, om Baal-zebub,
den god van Ekron, te vragen (is het, omdat er geen God in Israel is, om Zijn woord te vragen?);
daarom, van dat bed, waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood
sterven.
17 Alzo stierf hij, naar het woord des HEEREN, dat Elia gesproken had; en Joram werd koning in
zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, den zoon van Josafat, den koning van Juda; want hij had
geen zoon.
18 Het overige nu der zaken van Ahazia, die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel?



Wij vinden hier Ahazia, de echte zoon en opvolger van Achab, op de troon van Israël. Zijn regering
heeft nog geen twee jaren geduurd, hij stierf door een val in zijn eigen huis, waarvan wij na de
vermelding van de opstand van Moab, vers 1, hier het bericht hebben. 

I. De boodschap, die hij bij deze gelegenheid zond tot de god van Ekron, vers 2. 

II. De boodschap, die hij ontving van de God van Israël, vers 3-8. 

III. Het verderf van de boden, die hij zond om de profeet te grijpen, eenmaal en nogmaals, vers 9-
12. 

IV. Diens medelijden met en inschikkelijkheid jegens de derde bode op zijn onderwerping en de
overgave van de boodschap aan de koning zelf, vers 13-16.. 

V. De dood van Ahazia, vers 17, 18 In die geschiedenis kunnen wij opmerken hoe groot het aanzien
is van de profeet, en hoe klein dat van de vorst. 



Koningen 1:1-8 

Wij hebben hier Ahazia, de goddeloze koning van Israël, onder Gods bestraffing, beide door Zijn
voorzienigheid en Zijn profeet, door Zijn roede en door Zijn woord. 

I. Hij heeft tegenspoed in zijn zaken. Hoe kunnen zij verwachten voorspoedig te zijn, die doen wat
kwaad is in de ogen des Heeren en Hem tot toorn verwekken? Toen hij rebelleerde tegen God, en
van zijn trouw aan Hem afviel rebelleerde Moab tegen Israël, en verbrak de onderworpenheid,
waarin zij lang aan de koningen van Israël geweest zijn, vers 1. De Edomieten, die aan Juda
grensden, en schatplichtig waren aan de koningen van Juda, bleven dit zoals wij in het vorige
hoofdstuk gezien hebben, vers 47, tot aan de slechte regering van Joram toen zij dat juk verbraken,
Hoofdstuk 8:22, zoals de Moabieten dat nu deden. Als de mensen hun verbond met ons verbreken
en zich onttrekken aan hun plicht, dan moeten wij nadenken over ons verbreken van het verbond
met God en de veronachtzaming van onze plicht jegens Hem. De zonde verzwakt en verarmt ons.
Wij zullen horen van de Moabieten in Hoofdstuk 3:5. 

II. Hij wordt door lichaamskrankheid aangegrepen, niet uit een inwendige oorzaak, maar door een
ernstig ongeval. Hij viel door een tralie in zijn opperzaal en werd zeer gekneusd door de val,
waarbij misschien wel koorts kwam, vers 2. Overal waar wij gaan is er slechts een schrede tussen
ons en de dood. Iemands huis is zijn kasteel, dat hem echter niet beveiligt tegen de oordelen Gods.
De gebarsten tralie is de zoon even noodlottig, zo het Gode behaagt haar dit te doen zijn, als de
boog, die in eenvoudigheid gespannen werd het aan de vader geweest is. Ahazia wilde geen poging
doen om de Moabieten tenonder te brengen, uit vrees van te sterven op het slagveld, maar hoewel
hij thuis blijft is hij toch niet veilig. Koninklijke paleizen bieden niet altijd een vast steunpunt aan voor
de voet. De strik is voor de zondaar gelegd in de grond, waar hij die het minst verwacht, Job 18:9,
10. De gehele schepping, die zucht onder de last van de zonde van de mensen, zal ten slotte
wegzinken en breken onder dat gewicht. Wie God tot zijn vijand heeft is nooit en nergens veilig. 

III. In zijn benauwdheid zendt hij boden naar de god van Ekron om te vragen, of hij al of niet
herstellen zal, vers 2. 

1. Zijn vraag was zeer dwaas. Zal ik van deze ziekte genezen? Zelfs de natuur zou nog gevraagd
hebben: "Welke middelen moet ik aanwenden om te herstellen?" Maar als iemand, die slechts
begerig is te weten wat zijn lot zal zijn, maar niet om te weten wat zijn plicht is, vraagt hij slechts: Zal
ik genezen? welke vraag binnen weinig tijds beantwoord zal worden. Wij behoren meer te denken
aan hetgeen er na de dood van ons worden zal, dan te willen weten hoe, wanneer en waar wij zullen
sterven, er meer begerig naar te zijn, dat ons gezegd wordt hoe wij ons behoorlijk kunnen gedragen
in onze ziekte en er goeds uit verkrijgen voor onze ziel, dan of wij er uit zullen herstellen. 

2. Zijn zenden naar Baäl-Zebub was zeer goddeloos. Een dode stomme afgod, die misschien pas
was opgericht, (want afgodendienaars waren verzot op nieuwe goden) tot zijn orakel te maken, was
niet minder een smaad voor zijn verstand dan voor zijn Godsdienst. Baäl-Zebub betekent "de heer
van een vlieg," één van hun Baäls, die misschien zijn antwoorden gaf, hetzij door de kracht van de
demonen of door de bedrieglijke kunstgrepen van de priesters, met een gonzend geluid als van een
bromvlieg, of die naar zij zich inbeeldden, hun land bevrijd had van de zwermen van vliegen,
waarmee het geplaagd was, of van de een of andere verwoestende ziekte, die door vliegen werd



veroorzaakt. Misschien was deze afgod toen even vermaard, als lang daarna het orakel van Delphi
was in Griekenland. In het Nieuwe Testament wordt de overste van de duivelen Beëlzebul genoemd
Mattheus 12:24, want de goden van de heidenen waren duivels, en deze was misschien een van de
vermaardste geworden. 

IV. Op bevel en aanwijzing van God gaat Elia de boden tegemoet, en zendt hen terug met een
antwoord, dat hun de moeite bespaart om naar Ekron te gaan. Indien Ahazia om Elia had gezonden,
zich had verootmoedigd, en om zijn gebed had verzocht, hij zou een antwoord van vrede gehad
kunnen hebben, maar zo hij naar de god van Ekron zendt, in plaats van naar de God van Israël, dan
zal dat, evenals Sauls raadplegen van de tovenares, de mate van zijn ongerechtigheid vol doen
worden en een oordeel van de dood over hem doen komen. Zij die het woord Gods niet willen
raadplegen tot hun vertroosting, zullen het, of zij willen of niet, moeten horen tot hun verschrikking. 

1. Hij bestraft getrouw zijn zonde, vers 3. Is het omdat er geen God in Israël is (dat is omdat gij
denkt dat er geen is) of, zoals men dit ook lezen kan: omdat er geen God is, geen in Israël, dat
gijlieden heengaat om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te vragen. Ekron, een verachtelijke stad
van de Filistijnen, Zacheria 9:7 sedert lang door Israël veroverd. 

a. Die zonde was al erg genoeg om aan de duivel de eer te geven, die aan God alleen toekomt,
hetgeen evenzeer geschiedde door hun raadplegen als door hun offers. Het is zeer slecht en
goddeloos om, bij wèlke gelegenheid ook en onder wèlk voorwendsel het ook zij, de duivel te
raadplegen. Deze goddeloosheid heerste in de heidenwereld, Jesaja 47:12, 13, en is nog maar al te
zeer zelfs in de Christenwereld overgebleven, het rijk van de duivel wordt er door ondersteund. 

b. De uitlegging, die Elia er aan gaf in de naam van God, maakt haar nog erger: "Het is omdat gij
denkt, niet alleen dat de God van Israël niet in staat is het u te zeggen, maar dat er in het geheel geen
God is in Israël, want anders zoudt gij niet zulk een verre weg gaan om een Goddelijk antwoord te
bekomen." Atheïsme in de praktijk is de oorzaak en de slechtheid van ons afwijken van God.
Voorzeker denken wij dat er geen God in Israël is, als wij leven naar het goeddunken van ons hart
het vlees tot onze arm stellen, en ons deel zoeken in de dingen van deze wereld. 

2. In duidelijke bewoordingen spreekt hij zijn oordeel uit: "Gaat heen, en zegt hem: gij zult de dood
sterven, vers 4. Daar hij zo begerig is zijn lot te kennen, dit is het, laat hem er zijn voordeel mee
doen." De stellige verwachting van oordeel en toorn, die deze boodschap bij hem opwekken zal,
moet hem wel in het hart treffen. 

V. De boodschap hem door zijn knechten overgeleverd zijnde, vraagt hij hun door wie zij hem
gezonden was, en uit hun beschrijving van de man maakt hij op, dat het Elia moest wezen, vers 7, 8.
Want: 

I. Zijn kleding was dezelfde, waarin hij hem gezien had aan het hof zijns vaders. Hij was met een
harig gewaad bekleed, en droeg een leren gordel, een eenvoudige, gewone kledij. Johannes de
Doper, de Elia van het Nieuwe Testament, geleek hierin op hem, want zijn kleding was van
kameelhaar, en hij had een leren gordel om zijn lenden, Mattheus 3:4. Hij, die bekleed was met de
Geest, versmaadde elk rijk of sierlijk gewaad. 



2. Zijn boodschap was gelijk aan die, welke hij zijn vader placht over te leveren, over wie hij nooit
goed, maar altijd kwaad geprofeteerd heeft. Elia is een van die getuigen, die nog altijd hen pijnigen,
die op de aarde wonen, Openbaring 11:10. Hij, die een doorn was in Achabs ogen, zal het ook
wezen in de ogen van zijn zoon, omdat hij in de voetstappen wandelt van zijn goddeloosheid, en
evenals zijn vader is hij geneigd uit te roepen: Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? Laat de
zondaren bedenken dat het woord, hetwelk hun vaders getroffen heeft, nog altijd even levend en
krachtig is. Zie Zacheria 1:6, . Hebreeen 4:12.. 



Koningen 1:9-18 

I. Hier zien wij hoe de koning een bevel uitvaardigt om Elia gevangen te nemen. Indien de god van
Ekron hem gezegd had dat hij ging sterven, hij zou het waarschijnlijk rustig en kalm opgenomen
hebben, maar nu een profeet des Heeren het hem zegt, hem daarbij bestraffende voor zijn zonde, en
hem herinnert aan de God van Israël, kan hij het niet dragen. Zover is het van hem, om een goed
gebruik te maken van de waarschuwing, die hem gegeven is, dat hij verwoed is op de profeet, noch
zijn ziekte noch de gedachte aan de dood maakte een goede indruk op hem, boezemde hem enige
vrees van God in, geen uitwendige verschrikkingen kunnen geruste zondaars doen ontwaken of hen
verzachten, zij zullen hen veeleer verbitteren en vertoornen. Hield de koning Elia voor een profeet,
een waar profeet? Hoe durfde hij hem dan vervolgen? Hield hij hem voor een gewoon persoon?
Waartoe was het de nodig zo’n krijgsmacht te zenden om hem gevangen te nemen? Zo moest ook
een bende krijgsknechten onze Heere Jezus gevangen nemen. 

II. De hoofdman, die met zijn vijftig krijgsknechten gezonden was, vond Elia op de top van een
berg, (sommigen denken op de Karmel), en gebood hem in naam van koning zich over te geven,
vers 9. Elia heeft zich nu zo weinig verborgen, gelijk hij vroeger gedaan had, in de schuilhoeken van
een spelonk, dat hij zich stoutmoedig vertoont op de top van een berg, de ervaring van Gods
bescherming maakt hem stoutmoediger. De overste noemt hem een man Gods, niet omdat hij
geloofde dat hij dit was, of omdat hij hem als zodanig eerde, maar omdat hij gewoonlijk aldus
genoemd werd. Indien hij hem werkelijk als zodanig had beschouwd hij zou niet gepoogd hebben
hem tot zijn gevangene te maken, en indien hij gedacht had dat hem het woord Gods was
toevertrouwd, hij zou het niet gepoogd hebben, om hem met het woord eens konings te gebieden. 

III. Elia roept vuur van de hemel om deze trotse, vermetele zondaar te verteren, niet om zich te
beveiligen, dat zou hij wel op een andere wijze gekund hebben, noch om zich te wreken, want het
was niet zijn eigen zaak, waarin hij optrad, maar om zijn zending te bewijzen, en om de toorn Gods
te openbaren van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Deze
hoofdman had hem in minachting een man Gods genoemd. "Indien ik dit dan ben," zegt Elia, "dan
zal het u duur te staan komen, dat gij er mee spot." Hij verhief zich op zijn opdracht (De koning
zegt: kom af), maar Elia zal hem doen weten dat de God Israëls meerder is dan de koning Israëls,
en groter macht heeft om aan Zijn bevelen kracht bij te zetten. Het was nog niet lang geleden, dat
Elia vuur van de hemel heeft doen komen om het offer te verteren, 1 Koningen 18:38, ten teken van
Gods aanneming van dat offer als een verzoening voor de zonde van het volk, daar zij er echter geen
acht op hebben geslagen valt nu het vuur van de hemel, niet op het offer, maar op de zondaren zelf.
vers 10. Zie hier: 

1. Welk een invloed de profeten hadden in de hemel, wat de Geest Gods in hen eiste, de kracht
Gods bewerkstelligde. Elia sprak slechts, en het was geschied. Hij, die tevoren water van de hemel
heeft doen komen, laat er nu vuur van neerdalen. O hoe groot is de kracht van het gebed!
"Aangaande het werk Mijner handen, geeft Mij bevel." Jesaja 45:11. 

2. Welk een belangstelling de hemel had in de profeten! God was altijd bereid hun zaak voor te
staan, en het kwaad, de beledigingen, die hun waren aangedaan, te wreken, nog zullen om
hunnentwil koningen bestraft worden, en hun worden gelast Zijn profeten geen kwaad te doen. Een
Elia is meer voor God dan tien duizend hoofdmannen met hun vijftigen. Elia heeft dit ongetwijfeld



door Goddelijke ingeving gedaan, en toch wilde onze Heiland Zijn discipelen niet toestaan, om dit
als een precedent te stellen, Lukas 9:54. Zij waren toen niet ver van de plaats, waar Elia deze daad
van de gerechtigheid aan de God tergende Israëlieten gedaan had, en wilden evenzo vuur van de
hemel op deze Christus beledigende Samaritanen doen neerkomen. "Neen", zegt Christus, "volstrekt
niet, "gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt,"" dat is: 

a. "Gij bedenkt niet van hoedanigen geest gij, als discipelen, geroepen zijt te wezen en hoe
verschillend van die van de Oud-Testamentische bedeling, het was wel in overeenstemming met die
bedeling van de verschrikking en van de letter, dat Elia om vuur riep, maar de bedeling des Geestes
en van de genade staat dit volstrekt niet toe." 

b. "Gij weet niet van welke geest gij bij deze gelegenheid gedreven zijt, hoe verschillend van die,
door welke Elia heeft gehandeld, hij deed het in heilige ijver, gij in drift en hartstocht, hem ging Gods
eer ter harte, gij denkt slechts aan uw eer, uw reputatie. God oordeelt over der mensen handelingen
naar de beginselen, waaruit zij voortkomen, en Hij oordeelt naar waarheid. 

IV. Dit wordt voor de tweede maal herhaald. Zou men het geloven? 

1. Ahazia zendt voor de tweede maal om Elia gevangen te nemen, vers 11, alsof hij besloten was om
zich door de Almacht zelf niet te laten teleurstellen. Stijfkoppige zondaren moeten ten laatste
overtuigd en overwonnen worden door het vuur van de hel, want door het vuur van de hemel schijnt
het niet te kunnen geschieden. 

2. Een andere hoofdman is gereed met zijn vijftigen, die in zijn blinde woede tegen de profeet en zijn
blinde gehoorzaamheid aan de koning, de dienst op zich durft nemen, die zo noodlottig is geweest
voor hen, die hem het laatst ondernomen hebben. Deze is even onbeschaamd en gebiedend als de
vorige, en is nog meer in haast. Het is niet slechts: "Kom kalm af en stribbel niet tegen", maar zonder
enige aandacht te schenken aan wat geschied was, roept hij: "Kom haastelijk af, en talm niet, de
zaak van de koning vereist spoed, kom af, of ik zal u naar beneden halen." 

3. Elia geeft niet toe, maar roept nogmaals om een bliksemschicht, die deze hoofdman en zijn vijftig
terstond dood ter aarde werpt. Zij, die als anderen willen zondigen, moeten verwachten dat zij
evenzo zullen lijden. God is onkreukbaar rechtvaardig. 

V. De derde hoofdman verootmoedigt zich, en werpt zich op de genade van God en van Elia. Het
blijkt niet dat Ahazia hem dit bevolen heeft, dat weerstrevende hart is nog altijd even hard, zo weinig
bekommert hij zich om de verschrikkingen des Heeren, zo weinig is hij getroffen door de
openbaringen van Zijn toorn, en daarbij zo verkwistend met het leven van zijn onderdanen, dat hij
een derde hoofdman met dezelfde boze boodschap tot Elia zond, maar hij liet zich waarschuwen
door het lot, dat zijn voorgangers getroffen heeft, die daar misschien dood voor hem lagen, en, in
plaats van de profeet op te roepen om naar beneden te komen viel hij op de knieën voor hem, en
bad hem om zijn leven, en het leven van zijn krijgsknechten erkennende kwaad te verdienen,
erkennende de macht van de profeet, vers 13, 14. Laat mijn ziel, dat is: mijn leven, dierbaar zijn
in uw ogen. Er is niets te winnen door tegen God te strijden. Als wij bij Hem willen overmogen, dan
moet het door smeking zijn, als wij niet voor God willen vallen, dan moeten wij ons voor Hem



buigen, en diegenen zijn wijs voor zichzelf, die uit de noodlottige gevolgen, welke anderen door hun
hardnekkigheid over zich gebracht hebben, leren zich te onderwerpen. 

Vl. Elia doet meer dan het verzoek van de derde hoofdman toestaan. God is niet meer streng jegens
hen, die in hun rebellie tegen Hem volharden, dan Hij genade betoont aan hen, die zich bekeren en
zich aan Hem onderwerpen. Nooit heeft iemand zich tevergeefs op Gods barmhartigheid geworpen.
Deze hoofdman ziet niet slechts zijn leven gespaard, maar het wordt hem vergund zijn doel te
bereiken. Elia, bevel daartoe van de engel gekregen hebbende, ging met hem af tot de koning,
vers 15. Aldus toont hij, dat hij tevoren geweigerd heeft niet omdat hij de koning of het hof vreesde
maar omdat hij niet gebiedend opgeroepen wilde zijn, hetgeen de eer van zijn Meester zou
verkleinen, hij maakte zijn bediening heerlijk. Hij komt onbeschroomd tot de koning, en zegt hem in
aangezicht (hij kan dit opnemen zoals hij wil) wat hij hem tevoren heeft doen weten door zijn boden,
vers 16, namelijk dat hij gewis weldra zal sterven. Hij verzacht het vonnis niet, noch uit vrees voor
het misnoegen van de koning, noch uit medelijden met zijn rampzalige toestand. De God Israëls
heeft hem veroordeeld, laat hem nu zien of de god van Ekron hem kan verlossen. Zo verbaasd en
ontzet is Ahazia door deze boodschap, nu zij uit de mond van de profeet zelf tot hem komt, dat noch
hij noch iemand van de hen omringenden hem enigerlei geweld poogt te doen, ja zij durven hem niet
eens beledigen. Ongedeerd komt hij uit die leeuwekuil tevoorschijn. Wie kan hen deren die door
God beschut worden? 

Eindelijk. Binnen weinige dagen wordt de voorzegging vervuld. Ahazia stierf, vers 17, en kinderloos
stervende, liet hij zijn koninkrijk na aan zijn broeder Joram. Zijn vader heeft twee en twintig jaren
goddeloos geregeerd, hij nog geen twee. Soms zullen de goddelozen leven en oud worden, ja
geweldig worden in vermogen, maar zij, die zich daarom vleien met voorspoed in goddeloosheid
zullen wellicht bedrogen uitkomen, want (zoals bisschop Hall hier opmerkt) "sommige zondaars
leven lang om hun oordeel te verzwaren, anderen sterven spoedig om het te verhaasten," maar het is
zeker, dat het kwaad de zondaars vervolgt, en vroeg of laat zal het hen achterhalen, ook is er niets,
dat de maat spoediger vol zal doen worden, dan die samengestelde ongerechtigheid van Ahazia-des
duivels orakelen te eren en Gods orakelen te haten. 



HOOFDSTUK 2
1 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met
Elisa ging van Gilgal.
2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden. Maar
Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij
af naar Beth-el.
3 Toen gingen de zonen der profeten, die te Beth-el waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij,
dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel,
zwijgt gij stil.
4 En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar
hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo kwamen zij
te Jericho.
5 Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet
gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel,
zwijgt gij stil.
6 En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar
hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! En zij beiden
gingen henen.
7 En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen henen, en stonden tegenover van verre; en die
beiden stonden aan de Jordaan.
8 Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en
derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge.
9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal,
eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!
10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u
weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met
vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten
hemel.
12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren! En hij zag hem
niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
13 Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den
oever van de Jordaan.
14 En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is
de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en
derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.
15 Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De
geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde.
16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch
heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op een
der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.
17 Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen,
die drie dagen zochten, doch hem niet vonden.
18 Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot
ulieden niet gezegd: Gaat niet?



19 En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn
heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar.
20 En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem.
21 Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb
dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden.
22 Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had.
23 En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de
stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen
kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.
25 En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria.



In dit hoofdstuk hebben wij 

I. De buitengewone gebeurtenis: de wegneming van Elia. Aan het einde van het vorige hoofdstuk
zagen wij een goddeloze koning de wereld verlaten in oneer, hier zien wij een heilige profeet haar
verlaten in eer, het heengaan van de eerste was zijn grootste ellende, van de tweede is het de
grootste gelukzaligheid, de mensen zijn zoals hun einde is. Hier zien wij 

1. Elia afscheid nemen van zijn vrienden, de zonen van de profeten, in het bijzonder van Elisa, die
zich dicht bij hem hield, en met hem door de Jordaan ging, vers 1-10.. 

2. Zijn heenvoering naar de hemel door de dienst van de engelen, vers 11, en Elisa’s klacht over het
verlies dat deze aarde leed door zijn heengaan, vers 12. 

II. De openbaring van Elisa als profeet in zijn plaats, 
1. Door het verdelen van de Jordaan, vers 13, 14.. 

2. Door de eerbied, die de zonen van de profeten hem betoonden vers 15-18.. 

3. Door de genezing van het ongezonde water van Jericho, vers 19-22.. 

4. Door het verderf over de kinderen van Bethel, die hem bespotten vers 23-25. Deze omwenteling
in de profetie heeft een grootser aanzien dan de omwenteling in een koninkrijk. 



Koningen 2:1-8 

Elia’s tijden en de gebeurtenissen, die hem betroffen, zijn even weinig gedateerd als die van sommige
andere grote mannen in de Schrift. Er wordt ons niets gezegd van zijn ouderdom noch in welk jaar
van Achabs regering hij het eerst optrad noch in welk jaar van Joram’s regering hij verdween, en
daarom kunnen wij niet weten, hoelang hij gebloeid heeft, men onderstelt dat het in het geheel twintig
jaren is geweest. Hier wordt ons gezegd: 

I. Dat God bepaald had hem met een onweer ten hemel op te nemen, vers 1. Hij wilde het doen, en
waarschijnlijk heeft Hij hem enige tijd tevoren bekendgemaakt met Zijn voornemen, om hem weldra
weg te nemen van de wereld niet door de dood, maar door hem met lichaam en ziel op te nemen in
de hemel, zoals Henoch, hem slechts zo’n verandering doende ondergaan om een inwoner te zijn
van die wereld van de geesten, en zoals zij ondergaan zullen, die bij Christus’ wederkomst levend
gevonden zullen worden. Het komt ons niet toe te zeggen waarom God Elia zo bijzonder boven alle
andere profeten heeft willen eren, hij was "een mens van gelijke bewegingen als wij," hij heeft zonde
gekend, en toch de dood niet gesmaakt. Waarom is hij aldus verhoogd, aldus onderscheiden, als
een man tot wiens eer de Koning van de koningen een welbehagen heeft? Wij kunnen onderstellen
dat God hierin: 

1. Terugzag op zijn vroegere diensten, die groot en buitengewoon waren, een beloning daarvan
bedoelde en een aanmoediging voor de zonen van de profeten om te wandelen in zijn voetstappen
van ijver en getrouwheid, en, wat het hun ook mocht kosten, te getuigen tegen het bederf van hun
tijd. 

2. Neerzag op de tegenwoordige donkere en ontaarde toestand van de kerk, en aldus een zeer
duidelijk en merkbaar bewijs wilde geven van een leven na dit leven, om het hart van de gelovigen
naar boven te trekken, naar Hem en naar dat andere leven. 

3. Voorwaarts zag naar de Evangeliebedeling, en in de wegneming van Elia een type gaf van de
hemelvaart van Christus en de opening van het koninkrijk van de hemelen voor alle gelovigen. Door
geloof en gebed had Elia veel gemeenschap met de hemel, en nu is hij erin opgenomen om ons te
verzekeren dat wij, zo onze wandel in de hemel is terwijl wij op aarde zijn, weldra daar zullen zijn,
de ziel-dat is de mens-zal er zalig wezen tot in eeuwigheid. 

II. Dat Elisa had besloten hem, zolang hij op aarde was, aan te kleven en hem niet te verlaten. Elia
scheen verlangend zich van hem te ontdoen, wilde hem laten achterblijven te Gilgal, te Bethel, te
Jericho, vers 2, 4, 6. Sommigen denken dat het was uit nederigheid. Hij wist welke eer God voor
hem bestemd had maar wilde er zich niet op verheffen, begeerde niet dat zij door mensen gezien zou
worden. Gods gunstgenoten staan er niet naar dat het voor de mensen uitgebazuind zal worden, dat
zij dit zijn, zoals de gunstelingen van aardse vorsten zo graag doen. Of liever, het was om hem op de
proef te stellen, en zijn standvastig blijven bij hem des te meer loffelijk te maken, zoals Naomi’s
poging om Ruth tot teruggaan te bewegen. Tevergeefs smeekt Elia hem hier te blijven, en daar te
blijven, hij besluit nergens anders dan bij zijn meester te blijven totdat hij naar de hemel gaat en hem
achterlaat op deze aarde, wat er ook van kome, ik zal u niet verlaten, en waarom wil hij hem niet
verlaten? Niet alleen omdat hij hem liefheeft, maar 



1. Omdat hij begeerde door zijn heilige, hemelse gesprekken gesticht te worden zolang hij op aarde
bleef, die waren hem altijd nuttig geweest, maar, naar wij kunnen onderstellen, nu meer dan ooit.
Wij moeten elkaar al het geestelijke nut doen dat wij kunnen, en zoveel mogelijk geestelijk nut van
elkaar ontvangen, terwijl wij bij elkaar zijn, omdat wij toch slechts voor een wijle bij elkaar zijn. 

2. Omdat hij overtuigd wilde zijn van zijn heengaan, hem zien toen hij opgenomen werd, opdat zijn
geloof bevestigd zou worden, en zijn bekendheid met de onzichtbare wereld zou toenemen. Hij had
lang Elia gevolgd, en hij wilde hem nu niet verlaten, nu hij op een zegen hoopt bij het scheiden. Laat
hen, die Christus volgen, niet achterblijven door ten laatste moede te worden. 

III. Dat Elia vóór zijn heengaan de profetenscholen bezocht en afscheid nam van de profeten. Het
schijnt dat er in vele steden van Israël zulke scholen waren, waarschijnlijk zelfs in Samaria. Hier
vinden wij zonen van de profeten en wel in grote getallen, zelfs te Bethel, waar een van de kalveren
was opgericht, en te Jericho dat onlangs herbouwd was in trotsering van de Goddelijke vloek. Te
Jeruzalem en in het rijk van Juda hadden zij priesters en Levieten en de tempeldienst, het gemis
waarvan in het rijk van Israël God genadig vergoed heeft door deze scholen, waar mannen opgeleid
werden voor de Godsdienst en er voor gebruikt werden, en waar vrome mensen heengingen ter
viering van de plechtige feesten met gebed en het horen van het woord, als zij geen gelegenheid
hadden voor offeranden en reukwerk en zo bleef in een tijd van algemene afval de Godsdienst toch
nog in stand. Er was veel van God onder deze profeten, en de kinderen van de eenzame waren
meer dan de kinderen van de getrouwde, geen van al de hogepriesters was te vergelijken met deze
twee grote mannen Elia en Elisa, die, voorzover wij weten, nooit de dienst in de tempel hebben
bijgewoond Deze kweekplaatsen van Godsdienst en deugd, voor welker stichting Elia waarschijnlijk
het middel is geweest, gaat hij thans vóór zijn wegneming bezoeken om hen (de profeten, die er
opgeleid werden) te onderrichten, te bemoedigen en te zegenen. Zij, die zelf naar de hemel gaan,
moeten zorg hebben voor hen, die zij op aarde achterlaten, hun hun ervaringen hun getuigenis, hun
raad en hun gebed nalaten 2 Petrus 1:15. Toen Christus triomferend gezegd heeft: Ik ben niet meer
in de wereld, heeft Hij er met tederheid bijgevoegd: maar deze zijn in de wereld. Vader! bewaar
hen. 

IV. Dat de zonen van de profeten bericht hadden (hetzij van Elia zelf, of door de geest van de
profetie in sommigen van hun gezelschap) of door het plechtige van Elia’s afscheid vermoedden, dat
hij nu weldra weggenomen zou worden, en: 

1. Zij zeiden het aan Elisa, beide te Bethel vers 3, en te Jericho, vers 5. Weet gij dat de Heere
heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? Dit zeiden zij, niet als om hem zijn verlies te
verwijten, of omdat zij verwachtten dat hij, als zijn meester heengegaan zou zijn, met hen op gelijke
voet zou komen, maar om te tonen hoe hun gedachten vervuld waren van deze zaak, dat zij in
spanning waren omtrent deze gebeurtenis, en om Elisa te vermanen om zich voor te bereiden op dit
verlies. Weten wij niet dat onze naaste bloedverwanten, onze dierbaarste vrienden weldra van ons
weggenomen moeten worden? De Heere zal hen wegnemen, wij verliezen hen niet vóór Hij hen
oproept, wiens zij zijn. Hij neemt de meerderen weg van ons hoofd, de minderen van onze voeten,
de gelijken uit onze armen, laat ons daarom zorgvuldig de plicht volbrengen van elke betrekking,
opdat wij er met vertroosting aan kunnen denken, als de banden aller betrekkingen los worden
gemaakt. Elisa wist het maar al te goed, en te dien opzichte had droefheid zijn hart vervuld (zoals
van de discipelen in een gelijk geval, Johannes 16:6, en daarom was het niet nodig het hem te



zeggen, wilde hij het ook niet graag horen, wilde hij niet gestoord worden in zijn bepeinzing van die
grote gebeurtenis, of ook maar in het minst afgeleid worden van het dienen van zijn heer, ik weet
het ook wel, zwijgt gij stil. Hij zegt dit niet gemelijk of in minachting van de zonen van de profeten,
maar als een man, die zelf kalm en bedaard was, en wilde dat zij het ook zijn zullen, om in eerbiedig
zwijgen de gebeurtenis af te wachten, "ik weet het, zwijgt," Zacheria 2:13. 

2. Zij gingen zelf om er op een afstand getuigen van te zijn, hoewel zij er niet dichtbij mochten
wezen, vers 7. Vijftig van hen stonden van verre om te zien, bedoelende hun nieuwsgierigheid te
bevredigen, maar God heeft het zo gewild, opdat zij ooggetuigen zouden zijn van de eer, door de
hemel aan die profeet aangedaan, die door de mensen veracht en verworpen was. Gods werken zijn
onze aandacht wel waardig, als een deur geopend is in de hemel, dan roept de stem kom hier op, en
Ik zal u tonen hetgeen geschieden moet. 

V. Dat de wonderdadige verdeling van de Jordaan de inleiding was tot Elia’s overbrenging in het
hemelse Kanaän, zoals zij het geweest is van Israëls ingang tot het aardse Kanaän vers 8. Hij moet
naar de overzijde van de Jordaan gaan, om weggenomen te worden, omdat dit zijn geboorteland
was, en om dicht bij de plaats te zijn, waar Mozes gestorven is, en opdat aldus eer gelegd zou
worden op dat deel van het land hetwelk het meest geminacht was. Hij en Elisa zouden in een
veerboot over de Jordaan hebben kunnen gaan, zoals andere reizigers, maar God wilde Elia bij dit
zijn heengaan grootmaken, zoals Hij Jozua groot gemaakt heeft door de verdeling van deze rivier bij
zijn intocht in Kanaän, Jozua 3:7. Gelijk Mozes met zijn staf de zee heeft gekliefd, zo heeft Elia met
zijn mantel de Jordaan gekliefd, beide waren de insignes van hun ambt. Deze wateren zijn vanouds
geweken voor de ark, nu voor de mantel van de profeet, die voor hen, die de ark misten, een gelijk
teken was van de Goddelijke tegenwoordigheid. Als God Zijn getrouwe gelovigen opneemt in de
hemel, dan is de dood de Jordaan, die zij onmiddellijk vóór hun opneming door moeten, en zij
vinden er een weg doorheen, een veilige en troostrijke weg. De dood van Christus heeft die wateren
verdeeld, opdat de vrijgekochten des Heeren er doorheen kunnen gaan. Dood, waar is uw prikkel?
waar is uw verschrikking? 



Koningen 2:9-12 

I. Elia maakt hier zijn testament en maakt Elisa tot zijn erfgenaam, hem nu zalvende om profeet te
zijn in zijn plaats, meer nog dan toen hij zijn mantel op hem wierp, 1 Koningen 19:19. 

1. Elia zeer ingenomen zijnde met de standvastigheid van Elisa’s genegenheid en dienst, zei hem te
vragen wat hij voor hem doen zou, welke zegen hij hem zou laten bij het scheiden. Hij zegt niet
(zoals bisschop Hall terecht opmerkt): "Vraag mij, als ik heengegaan zal zijn in de hemel zal ik beter
instaat zijn u gunst te betonen", maar: "vraag eer ik van u weggenomen zal zijn." Tot onze vrienden
op aarde kunnen wij spreken, en zij kunnen ons antwoorden, maar wij weten niet dat wij toegang
zullen hebben tot enigerlei vriend in de hemel, behalve tot Christus, en in Hem tot God, Abraham
weet van ons niet. 

2. Elisa, deze schone gelegenheid hebbende om zich te verrijken met de beste schatten, vraagt om
twee delen van zijn geest. Hij vraagt niet om rijkdom, of eer, of om vrijgesteld te worden van
verdriet en moeilijkheden, maar om geschikt te zijn voor de dienst van God en zijn geslacht. Hij
vraagt: 

a. Om de geest, niet alsof het in Elia’s macht was de gaven en genade van de Geest te geven,
daarom zegt hij niet: geef mij de Geest," -hij wist zeer goed dat die Gods gave was-maar "dat hij
op mij zij, vraag dit voor mij van God." Christus zei aan Zijn discipelen te vragen wat zij wilden, Hij
zei dit niet aan een van hen, maar aan allen en beloofde de Geest te zenden met veel meer gezag en
verzekerdheid dan Elia het beloven kon. 

b. Om zijn geest, omdat hij een profeet moest wezen in zijn plaats, om zijn werk voort te zetten, een
vader te zijn voor de zonen van de profeten en hun vijanden tegen te treden, omdat hij met dezelfde
moeilijkheden zal hebben te kampen, met hetzelfde verkeerde geslacht zal hebben te handelen, als
hij zodat hij, indien hij zijn geest niet heeft, geen kracht zal hebben naar zijn dagen. 

c. Om twee delen van zijn geest, hij bedoelt niet het dubbele van wat hij had, maar van hetgeen de
overige profeten hadden, van wie niet zoveel verwacht zal worden als van Elisa, die onder Elia was
opgeleid. Het is een heilige eerzucht om te ijveren naar de beste gaven, en die welke ons het best
instaat stellen vers. 9-12 om God en onze broederen te dienen. Wij allen, leraren zowel als
gemeenteleden, behoren ons het voorbeeld van onze voorgangers voor ogen te stellen ten einde te
arbeiden in hun geest, en God vurig te smeken om de genade, die hen door heeft geholpen in hun
arbeid en hen instaat heeft gesteld om goed te eindigen. 

3. Elia belooft hem wat hij gevraagd heeft, maar onder tweeërlei voorbehoud, vers 10. 

a. Mits hij het op de rechte prijs stelde, het hogelijk waardeerde, dit leert hij hem te doen door het
een harde zaak te noemen, niet te hard of te moeilijk voor God, maar te groot voor hem om het te
verwachten. Diegenen zijn het best bereid geestelijke zegeningen te ontvangen die zich bewust zijn
van haar waarde en van hun onwaardigheid om ze te ontvangen. 

b. Mits hij tot het laatste toe dicht bij zijn meester bleef en op hem lette. Indien gij mij zult zien als
ik van u weggenomen word, het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden.



Een vlijtig waarnemen van het onderricht van zijn meester, en een zorgvuldig letten op zijn
voorbeeld, inzonderheid nu in het laatste samenzijn, waren de voorwaarden, en zullen het geschikte
middel zijn om veel van zijn geest te verkrijgen, een strikt en nauwkeurig letten op de manier van zijn
hemelvaart zal hem ook van zeer groot nut wezen. De vertroostingen van de heiligen bij hun
heengaan en hun ervaringen zullen een machtige hulp voor ons wezen om onze eigen vertroostingen
lieflijk voor ons te maken en ons vastberaden te maken in onze besluiten. Of misschien was dit
slechts bedoeld als een teken. "Indien God u de gunst betoont, om u mij te doen zien als ik opvaar
ten hemel, beschouw dit dan als een teken, dat Hij dit voor u doen zal, en reken er op." Christus’
discipelen zagen Hem opvaren, en waren toen verzekerd dat zij binnen korte tijd vervuld zullen
worden van de Geest, Handelingen 1:8. Wij kunnen veronderstellen dat Elisa hierop vurig heeft
gebeden: Heere, geef mij dit teken ten goede. 

II. Elia wordt in een vurige wagen naar de hemel gevoerd, vers 11. Evenals Henoch werd hij
weggenomen opdat hij de dood niet zien zou. Veel vragen zou men ten opzichte van die zaak
kunnen doen, waarop geen antwoord gegeven zou kunnen worden. Het volsta, dat ons hier gezegd
wordt: 

1. Wat zijn Heere, toen Hij kwam, hem vond doende. Hij was sprekende met Elisa, hem
onderrichtende en bemoedigende, hem leiding gevende voor zijn werk, hem er toe aansporende tot
welzijn van hen, die hij achterliet. Hij was niet in overdenking of gebed als iemand, die geheel
vervuld is van de wereld, waar hij heengaat, maar in stichtelijk gesprek, als iemand die belang stelt in
het koninkrijk Gods onder de mensen. Wij vergissen ons, als wij denken, dat onze toebereiding
voor de hemel alleen maar geschiedt door overpeinzing en door oefeningen van de Godsvrucht.
Nuttig zijn voor anderen komt even goed als iets anders op onze rekening. Aan Goddelijke dingen te
denken is goed, maar er over te spreken (als het uit het hart komt) is beter, omdat het tot stichting is,
1 Corinthiers 14:4. Christus is ten hemel gevaren, als Hij Zijn discipelen zegende. 

2. Welk voertuig de Heere voor hem zond: een vurige wagen met vurige paarden, die, hetzij tot
hen schenen neer te komen van de wolken of (zoals bisschop Patrick denkt) naar hen toe liepen op
de grond. In deze vorm verschenen de engelen. De zielen van al de gelovigen worden door een
onzichtbare wacht van engelen naar Abrahams schoot gedragen, maar terwijl Elia zijn lichaam moest
meebrengen, was de hemelse wacht zichtbaar, niet in menselijke gedaante, zoals gewoonlijk, hoewel
zij hem in hun armen naar de hemel hadden kunnen dragen of als arenden op hun vleugelen, maar
dat zou geweest zijn hem te dragen als een kind, als een lam, Jesaja 40:11, 31 en verschijnen zij in
de gedaante van een wagen en paarden, opdat hij in staatsie, in triomf, zou rijden als een vorst, als
een overwinnaar, ja meer dan overwinnaar. De engelen worden in de Schrift cherubim en serafim
genoemd, en hun verschijning hier, hoewel die beneden hun waardigheid zou kunnen schijnen,
beantwoordt aan beide benamingen want: 

a. serafim betekent vurigen, en van God wordt gezegd, dat Hij hen tot een vlammend vuur
maakt, Psalm 104:4. Cherubim betekent (naar velen denken) wagenen, en zij worden Gods
wagenen genoemd, Psalm 68:18. En Hij wordt gezegd "te rijden op een cherub", Psalm 18:11,
waar misschien op gezinspeeld wordt in Ezechiels visioen van de vier dieren en raderen, als paarden
en wagenen. Aldus worden zij voorgesteld in Zacharia’s visioen, Zacheria 1:8, 6:1. Vergel.
Openbaring 6:2. Zie de bereidwilligheid van de engelen om de wil van God te doen zelfs in de
geringste diensten ten goede van hen, die de zaligheid beërven. Elia moet naar de wereld van de



engelen overgebracht worden, en daarom moeten sommigen van hen, om te tonen hoe verlangend
zij zijn naar zijn gezelschap, komen om hem te halen. De wagen en de paarden schenen als vuur, niet
om te branden, maar door schittering en glans, niet om hem te pijnigen of te verteren, maar om zijn
hemelvaart groots en schitterend te doen zijn in de ogen van hen, die van verre stonden om haar te
zien. Elia is brandend geweest van heilige ijver voor God en Zijn eer, en nu werd hij door hemels
vuur gelouterd en overgebracht naar de hemel. 

3. Hoe hij gescheiden werd van Elisa, deze wagen maakte scheiding tussen hen beide. De
dierbaarste vrienden moeten van elkaar scheiden, Elisa had getuigd en verklaard dat hij hem niet
wilde verlaten, maar nu wordt hij door hem achtergelaten. 

4. Werwaarts hij heengevoerd werd. Hij voer met een dwarrelwind ten hemel Het vuur richt zich
opwaarts, de dwarrelwind droeg bij om hem door de atmosfeer heen te voeren, buiten het bereik
van de aantrekkingskracht van de aarde, en hoe snel hij toen door de zuivere ether naar de wereld
van de heilige en zalige geesten heenvloog, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. 

Elia had eens in hartstocht gewenst te sterven, maar God was zo genadig jegens hem, dat Hij hem
toen niet slechts niet aan zijn woord hield, maar hem met dit zeer bijzondere voorrecht eerde, dat hij
de dood niet zien zou, en door dit voorbeeld en dat van Henoch: 

a. Toonde God, hoe de mensen de wereld verlaten zouden hebben, indien zij niet hadden gezondigd,
niet door de dood, maar door verplaatsing, of wegneming. 

b. Gaf Hij een blik in het leven en de onsterfelijkheid, die door het Evangelie aan het licht zijn
gebracht, van de heerlijkheid, weggelegd voor de lichamen van de heiligen, en het openen van het
koninkrijk van de hemelen voor alle gelovigen, zoals toen voor Elia. Het was ook een beeld, of type
van Christus’ hemelvaart. 

III. Aandoenlijk klaagt Elisa over het verlies van deze grote profeet, maar voegt bij zijn klagen een
lofrede, vers 12. 

1. Hij zag het, dus ontving hij het teken, waardoor hij verzekerd was dat zijn verzoek om een dubbel
deel van de geest van Elia was toegestaan. Elisa zag op naar de hemel, vanwaar hij die gave moest
verwachten, zoals de discipelen hun ogen naar de hemel gericht hielden, Handelingen 1:10. Hij zag
het visioen voor een poosje, maar weldra was het buiten zijn gezicht, en hij zag hem niet meer. 

2. Hij scheurde zijn klederen, ten teken van zijn besef van het verlies, dat hij en het publiek leed. Elia
was wel in triomf naar de hemel gegaan, maar deze wereld kon hem slecht missen, en daarom moest
zijn wegneming betreurd worden door hen, die achterbleven. Voorzeker is het hart hard van hen,
wier ogen droog zijn, als God door Zijn wegneming van trouwe, zegenrijke mensen roept tot wenen
en treuren. Hoewel Elia’s heengaan de weg opende voor Elisa’s grootheid, inzonderheid nu hij
verzekerd was van een dubbel deel van zijn geest, treurde hij toch om zijn verlies, want hij had hem
lief, en zou hem altijd hebben willen dienen. 

a. Hij zelf had de leidsman van zijn jeugd verloren, Mijn vader, mijn vader, hij beschouwde zijn
eigen toestand als van een vaderloos kind, dat op de wereld is geworpen en hierover treurt hij. Toen



Christus Zijn discipelen verliet, heeft Hij hen geen wezen gelaten, Johannes 14:18, maar Elia moet dit
wel. 

b. Het volk had zijn beste wachter verloren, hij was de wagen Israëls en zijn ruiteren. Hij had hen
allen naar de hemel willen brengen, zoals in deze wagen, en het was hun schuld, dat hij het niet
gekund heeft. Zij gebruikten geen wagens en paarden in hun oorlogen, maar door zijn raadgevingen,
zijn bestraffingen en zijn gebeden, was Elia hun meer dan de sterkste macht van wagens en paarden,
en weerde hij Gods oordelen van hen af. Zijn heengaan was als de algehele nederlaag van een leger,
een onherstelbaar verlies. Het zou ons beter zijn al onze krijgslieden te hebben verloren dan deze
man Gods. 



Koningen 2:13-18 

Wij hebben hier wat er terstond na de wegneming van Elia heeft plaatsgehad. 

I. De tekenen van Gods tegenwoordigheid met Elisa en van zijn verheffing om, in Elia’s plaats, een
vader te zijn voor de zonen van de profeten, en de wagen en ruiters van Israël. 

1. Hij kwam in het bezit van Elia’s mantel, het kenteken van zijn ambt, die hij, naar wij kunnen
veronderstellen, omdeed en, om zijns meesters wil, droeg, vers 13. Toen Elia naar de hemel ging,
heeft hij niet, zoals anderen zijn lichaam laten vallen maar in plaats daarvan liet hij zijn mantel vallen,
want hij was ontkleed, ten einde met onsterflijkheid bekleed te worden. Hij ging heen naar een
wereld, waar hij geen behoefte had aan een mantel, noch tot sieraad, noch ter beschutting tegen het
weer, noch om er zijn gelaat mee te omwinden zoals 1 Koningen 19:13. Hij liet zijn mantel als een
legaat aan Elisa. Op zichzelf was hij van geringe waarde, maar als een teken van de neerdaling van
de Geest op hem was hij meer voor hem, dan wanneer hij hem duizenden van goud of zilver had
vermaakt. Elisa nam hem op, niet als een heilige relikwie om vereerd en aangebeden te worden,
maar als een veelbetekenend kledingstuk om te worden gedragen en als een vergoeding van zijn
eigen kleren, die hij gescheurd had. Hij beminde die mantel van dat hij voor het eerst op hem
geworpen was, 1 Koningen 19:19. Hij, die toen zo blijmoedig de oproeping gevolgd heeft en Elia’s
dienaar is geworden, wordt er nu mee verwaardigd, en hij wordt zijn opvolger. Er zijn overblijfselen
van grote en Godvruchtige mannen, die, evenals deze mantel, door de overlevenden opgenomen en
bewaard moeten worden, hun gezegden hun geschriften, hun voorbeeld, opdat, gelijk hun werken
hen, in beloning er van, volgen deze achterblijven, om als de vruchten er van genoten te worden. 

2. Hij kwam in het bezit van Elia’s macht om de Jordaan te verdelen, vers 14. Gescheiden zijnde
van zijn vader, keert hij terug tot zijn zonen in de scholen van de profeten. Tussen hem en hen
stroomde de Jordaan, die verdeeld was om voor Elia een open weg te maken naar de heerlijkheid,
nu zal hij beproeven hem te verdelen, ten einde een weg voor hem te maken naar zijn werk, en
daaraan zal hij weten of God met hem is, en dat hij het dubbele deel heeft van Elia’s geest. Elia’s
laatste wonder zal Elisa’s eerste wonder zijn, aldus begint hij, waar Elia gebleven is, en is er geen
leegte, geen leemte. In het verdelen van de wateren: 

A. Maakte hij gebruik van Elia’s mantel zoals Elia zelf het gedaan heeft, vers 8, om aan te duiden
dat hij zich aan de methoden van zijn meester zal houden, niets nieuws zou invoeren zoals zij doen,
die zich wijzer achten dan hun voorgangers. 

B. Wendt hij zich tot Elia’s God: Waar is de Heere, de God van Elia? Hij vraagt niet: "Waar is
Elia?" hetzij als starende op zijn verlies, alsof hij niet gerust of gelukkig kon zijn nu hij is heengegaan
of als een uiting van twijfel aan zijn toestand van gelukzaligheid alsof hij, evenals de zonen van de
profeten hier, niet wist wat er van hem was geworden, of als nieuwsgierig naar hem vragende, en
naar bijzonderheden van de staat, waarin hij was overgebracht. Neen, dat is een verborgen leven
het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, noch als hulp van hem verwachtende, neen, Elia is
zalig, maar is noch alwetend, noch almachtig, maar hij vraagt: Waar is de Heere de God van Elia?
Nu Elia in de hemel was opgenomen, heeft God zich overvloedig bewezen de God van Elia te zijn,
indien Hij deze stad niet voor hem bereid had, en daar meer voor hem had gedaan, dan Hij ooit in



deze wereld voor hem gedaan heeft, "Hij zou zich geschaamd hebben zijn God genoemd te
worden", Hebreeen 11:16. Nu Elia in de hemel was opgenomen, vroeg Elisa: 

a. Naar God. Als onze genietingen en vertroostingen in het schepsel ons worden ontnomen, dan
hebben wij God, tot wie wij heen kunnen gaan, God, die leeft tot in eeuwigheid. 

b. Naar de God van Elia, de God, die Elia heeft gediend en geëerd, voor wie hij heeft gestreden, die
hij is blijven aankleven, toen geheel Israël Hem had verlaten. Deze eer wordt gedaan aan hen, die in
tijden van algemene afval God blijven aankleven, dat God in bijzondere zin hun God zal zijn: "De
God, die Elia erkend en beschermd heeft, voor hem heeft gezorgd, en hem op velerlei wijze heeft
geëerd, inzonderheid nu, aan het einde van zijn aardse loopbaan, waar is Hij? Heere, is mij Elia’s
geest niet beloofd? Vervul dan nu deze belofte." De woorden, die er in het oorspronkelijke
onmiddellijk op volgen "af-hu", ja dezelve, beschouwen sommigen als een antwoord op deze vraag:
Waar is de God van Elia? Hij is nog in wezen en geheel nabij, wij hebben Elia verloren, maar
Elia’s God hebben wij niet verloren, Hij heeft de aarde niet verlaten, ja Hij is het, die nog met mij is."
Het is de plicht en het belang van de heiligen op aarde om naar God te vragen, en zich tot Hem te
wenden als de Heere, de God van de heiligen, die hun zijn voorgegaan naar de hemel, de God van
onze vaderen. Het is voor hen, die naar God vragen zeer troostrijk, dat zij weten waar Hij te vinden
is, "Hij is in het paleis van Zijn heiligheid’, Psalm 11:4, "en nabij allen, die Hem aanroepen," Psalm
145:18. Zij, die wandelen in de geest en de voetstappen van hun Godvruchtige, getrouwe
voorgangers, zullen gewis dezelfde genade ervaren, die zij hebben ervaren. Elia’s God zal ook
Elisa’s God wezen. De Heere, de God van de heilige profeten, is dezelfde gisteren, heden en tot in
eeuwigheid, en wat zal het ons baten de mantels te hebben van hen, die heengegaan zijn hun
plaatsen, hun boeken, indien wij hun geest, hun God niet hebben? 

3. Hij was in het bezit gesteld van Elia’s invloed op de zonen van de profeten vers 15. Sommigen
van hun, van de school te Jericho, die zich op een geschikte plaats bij de Jordaan hadden gesteld om
te zien wat er voorviel waren verwonderd de Jordaan voor het aangezicht van Elisa verdeeld te zien
bij zijn terugkeer, en hielden dit voor een overtuigend bewijs dat de geest van Elia op hem rustte,
en dat zij hem daarom dezelfde eerbied moesten betonen, die zij aan Elia betoond hadden.
Dientengevolge gingen zij hem tegemoet, om hem hun blijdschap te betuigen wegens zijn veilig
heengaan door vuur en water, en de eer, die God hem heeft aangedaan, en zij bogen zich ter aarde
voor hem. Zij waren opgeleid in de scholen, Elisa was van achter de ploeg genomen, maar als zij
bespeuren dat God met hem is, en dat hij de man is tot wiens eer Hij een welbehagen heeft, zijn zij
bereid zich aan hem te onderwerpen als aan hun hoofd en vader zoals het volk zich aan Jozua
onderwierp toen Mozes was gestorven, Jozua 1:17. Zij van wie het blijkt, dat zij de Geest Gods
hebben en dat God met hen is, behoren onze achting en genegenheid te hebben, al zijn zij ook van
geringe afkomst en opleiding. Die God eert moeten wij eren. Deze gerede onderworpenheid van de
zonen van de profeten was ongetwijfeld een grote bemoediging voor Elisa en droeg er toe bij om
zijn roeping duidelijk te maken. 

II. Het nutteloze zoeken van de zonen van de profeten naar Elia. 

1. Zij wierpen het denkbeeld op, dat hij ergens neergezet of wel gevallen was, hetzij levend of dood,
ergens op een berg, of in een dal lag, en het zou hun een voldoening zijn, om enige sterke mannen,
over wie zij te beschikken hadden, uit te zenden om hem te zoeken, vers 16. Sommigen van hen



stelden dit misschien voor als een exceptie tegen de keus van Elisa: "Laat ons eerst de volkomen
zekerheid verkrijgen, dat Elia werkelijk heengegaan is. Kunnen wij denken dat Elia aldus
veronachtzaamd is door de hemel, dat uitverkoren vat aldus is weggeworpen als een vat waar men
geen lust toe heeft?" 

2. Elisa stemde niet in met hun voorstel voordat zij hem door sterke aandrang overmocht hadden,
vers 17. Zij hielden bij hem aan tot hij zich schaamde om hen nog langer tegen te staan, opdat men
niet zou denken dat hij tekort kwam in liefde en eerbied voor zijn oude meester, of er afkerig van
was om zijn mantel weer af te staan. Wijze mensen kunnen om der wille van de vrede en van de
goede mening van anderen toegeven ten opzichte van hetgeen, waar hun oordeel tegen is als zijnde
nutteloos en vruchteloos. 

3. De uitkomst maakte hen even beschaamd over hun voorstel, als zij door hun dringend aanhouden
Elisa beschaamd hadden gemaakt om zijn verzet er tegen. Na zich met hun vruchteloos zoeken
vermoeid te hebben, keerden hun boden terug-met een "non est inventus-hij is niet te vinden," en
gaven aan Elisa de gelegenheid om zijn vrienden hun dwaasheid te verwijten. Heb ik tot ulieden
niet gezegd: Gaat niet? vers 18. Dit zal hen nu des te meer gewillig maken om een ander maal te
berusten in zijn oordeel. Bergen en dalen te doorkruisen zal ons niet tot Elia brengen, maar wel, ter
bestemder tijd, het navolgen van zijn heilig geloof en zijn ijver. 



Koningen 2:19-25 

Elisa had in die zin een dubbel deel van Elia’s geest, dat hij meer wonderen gedaan heeft dan hij.
Sommigen hebben berekend dat hun aantal juist het dubbele bedroeg. Twee er van worden in deze
verzen vermeld, een wonder van genade aan Jericho, en een wonder van oordeel over Bethel,
Psalm 101:1. 

I. Hier is een zegen over de wateren van Jericho, die kracht oefende om ze te genezen. Jericho was
gebouwd in ongehoorzaamheid aan een gebod, in trotsering van een bedreiging en ten koste van het
leven van al de kinderen van de bouwer, maar toen de stad gebouwd was, werd toch niet bevolen
om haar weer of te breken, het was ook aan Gods profeten of aan Zijn volk niet verboden om er te
wonen, maar zelfs binnen die muren, welke door ongerechtigheid gebouwd waren, vinden wij een
kweekplaats van de Godsvrucht. Dwazen, zegt men, bouwen huizen voor wijzen om er in te wonen.
Hier heeft de rijkdom van de zondaar een woning voorzien voor de rechtvaardige. Wij vinden
Christus te Jericho, Lukas 19:1. Hier kwam Elisa om de zielen van de discipelen te bevestigen, door
hun een nauwkeuriger verhaal te doen van Elia’s wegneming, dan zij hun konden geven, die het
slechts van verre gezien hadden. Hier bleef hij, terwijl de vijftig mannen op hun onderzoekingstocht
uit waren. 

1. De mannen van Jericho klaagden hem hun nood, vers 19. Gods getrouwe profeten worden
gaarne gebruikt, en het is verstandig om gebruik van hen te maken, in het korte ogenblik dat hun
licht met ons is. Zij hadden zich niet tot Elia gewend omtrent deze zaak, misschien omdat hij niet zo
toegankelijk was als Elisa. Maar wij kunnen hopen dat er door de invloed, die uitging van de
profetenschool in hun midden, een reformatie onder hen tot stand was gekomen. De ligging van de
stad was aangenaam en bood een schoon uitzicht aan, maar zij hadden noch gezond drinkwater,
noch een vruchtbare grond om spijs voor hen te leveren, welk genot konden zij dan vinden in hun
schoon uitzicht? Water is een algemene weldaad van God, die wij moeten waarderen naar de
grootte van de ramp, die het gebrek er aan, of het ongezonde er van, zou veroorzaken. Sommigen
denken dat niet al de grond rondom Jericho onvruchtbaar was en slecht water had, maar alleen
sommige delen er van, en wel die, waar de zonen van de profeten woonden, die hier de mannen
van de stad worden genoemd. 

2. Hij heeft hun spoedig verlichting bezorgd van dit bezwaar. Profeten moeten pogen elke plaats
waar zij komen op de een of andere wijze beter te maken door hun komst, pogen het bittere
gemoed te verzoeten en de onvruchtbare ziel vruchtbaar te maken door de juiste aanwending van
het Woord van God. Elisa zal hun water gezond maken, maar: 

a. Zij moeten hem voorzien van zout in een nieuwe schaal, vers 20. Als zout geschikt ware om het
water drinkbaar te maken, wat dan nog zou zo’n kleine hoeveelheid kunnen uitwerken, en waarom
moest er een nieuwe schaal voor gebruikt worden? Maar zij, die geholpen moeten worden, moeten
gebruikt worden, en hun geloof en hun gehoorzaamheid op de proef worden gesteld. Gods werken
van de genade worden tot stand gebracht, niet door enigerlei werking van ons, maar in ons
waarnemen van Zijn inzettingen. 

b. Hij wierp het zout in de waterbron, en aldus genas hij de stromen en de grond, die zij
bewaterden. En het middel om der mensen leven te hervormen is: hun hart te vernieuwen, Iaat dit



bereid worden met het zout van de genade, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Maak de
boom goed, en zijn vrucht zal goed zijn. Reinig het hart, en dat zal de handen reinigen. 

c. Hij gaf niet voor dit te doen door zijn eigen macht of kracht, maar in de naam Gods: Zo zegt de
Heere, Ik heb dit water gezond gemaakt. Hij is slechts het werktuig, het kanaal, waardoor het
Gode behaagd heeft deze gezondmakende kracht te doen vloeien. Door hun deze vriendelijkheid te
bewijzen met een: Zo zegt de Heere zullen zij later zoveel bereidwilliger zijn om een bestraffing, een
vermaning, of liever, een bevel, van hem aan te nemen met deze zelfde inleiding. Indien hij hen in de
naam Gods kan helpen, zo laat hem hen dan ook in de naam Gods onderwijzen en besturen. Zo zegt
de Heere uit Elisa’s mond, moet altijd daarna van grote kracht voor hen zijn. 

d. De genezing was duurzaam, en niet slechts voor het tegenwoordige ogenblik. Alzo werd dit
water gezond tot op deze dag, vers 22. Wat God doet, zal in eeuwigheid zijn, Prediker 3:14. Als
Hij door Zijn Geest een ziel gezond maakt, dan zal er geen dood noch onvruchtbaarheid meer van
wezen, de eigenschap is veranderd, wat nutteloos en schadelijk was, wordt aangenaam en
dienstbaar. 

II. Hier is een vloek over de kinderen van Bethel, die van kracht was om hen te verderven want
het was geen vloek zonder oorzaak. Ook te Bethel was een profetenschool, daar gaat Elisa
vervolgens heen bij deze zijn eerste bezoeken. De leerlingen van die school hebben hem
ongetwijfeld met alle mogelijke eerbied welkom geheten, maar de lieden van de stad waren
beledigend voor hem. Eén van Jerobeams kalveren was te Bethel, daar waren zij trots op, daaraan
hingen zij met liefde. Die hen bestraften, haatten zij. De wet gaf hun geen macht om die vrome
instelling te vernietigen maar wij kunnen veronderstellen dat het hun gewone doen was de profeten
uit te jouwen als zij over straat gingen, hen scheldnamen na te roepen, ten einde hen aan verachting
bloot te stellen, hun jongelingen en kinderen tegen hen op te zetten, ten einde hen, zo mogelijk, uit
hun stad te verdrijven. Indien de belediging, Elisa aangedaan, hun eerste zonde van die aard ware
geweest, waarschijnlijk zou zij niet zo zwaar gestraft zijn geworden. Maar de boden van de Heere te
bespotten en de profeten te mishandelen was één van de schreeuwende zonden in Israël. Nu hebben
wij hier: 

1. Een voorbeeld van die zonde. De kleine kinderen van Bethel, de knapen en meisjes die op straat
speelden, (daar er waarschijnlijk bericht van zijn komst in de stad was gekomen) gingen uit om hem
te ontmoeten, niet met hun hosanna’s, zoals zij hadden moeten doen maar met hun beschimpingen.
Zij vergaderden zich om hem heen en bespotten hem, alsof hij een dwaas was of iemand, die men
voor de gek kan houden. Onder de andere dingen waarmee zij gewoonlijk de profeten uitjouwden,
hadden zij deze bijzondere schimp voor hem: Kaalkop ga op! kaalkop ga op! Het is een snood
bedrijf om mensen te bespotten om een lichaamsgebrek, het is aan de beproefde nog beproeving toe
te voegen, en als zij zijn zoals God hen gemaakt heeft, dan komt de smaad op Hem neer. Maar dit
was iets, dat nauwelijks een gebrek genoemd kon worden, en zou hem nooit tot versmaadheid
aangerekend zijn, als zij iets anders hadden gehad, waarmee zij hem konden smaden. Het was zijn
hoedanigheid als profeet, die zij bedoelden te smaden. De eer waarmee God hem heeft gekroond,
had voldoende moeten wezen om zijn kaalheid te bedekken en hem te beschermen tegen hun
spotternijen. Zij zeiden hem op te gaan, misschien met spottende toespeling op Elia’s hemelvaart.
"Uw meester," zeggen zij, "is opgegaan, waarom gaat gij niet na hem op? Waar is de vurige wagen?
Wanneer zullen wij ook u kwijt worden?" Deze kinderen spraken, zoals hun geleerd was, zij hadden



van hun afgodische ouders geleerd scheldnamen te geven, vuile taal te spreken, inzonderheid tot de
profeten. Misschien hebben hun ouders hen uitgezonden en opgehitst, opdat zij, zo mogelijk, de
profeet buiten hun stad zouden houden. 

2. Een voorproef van het verderf, dat ten slotte komen zou voor hun mishandelen van Gods
profeten, en waarvan dit bedoeld was om er hen voor te waarschuwen. Elisa hoorde een lange poos
geduldig hun beschimpingen aan, maar eindelijk werd door de onophoudelijke terging het vuur van
heilige ijver voor God in zijn hart ontstoken, en hij keerde zich achterom en zag hen, zag hen aan
om te beproeven of een ernstige, strenge blik hen beschaamd zou maken en hen tot heengaan zou
bewegen, hij zag hen aan, om te zien of er op hun gelaat ook enigerlei ongekunsteldheid of
oprechtheid was te bespeuren, maar zij schaamden zich in het minst niet, wisten niet van
schaamrood worden, en daarom vloekte hij hen in de naam des Heeren, riep het oordeel in, en
kondigde het aan, niet uit persoonlijke wraak wegens de belediging hem aangedaan, maar als de
mond van de Goddelijke gerechtigheid, om de smaad te straffen, die aan God was aangedaan. Aan
zijn oproeping werd terstond gevolg gegeven, twee berinnen (misschien wel berinnen, die van haar
jongen waren beroofd) kwamen uit een naburig woud, en verscheurden twee en veertig kinderen,
vers 24. Hierin nu: 

a. Moet de profeet gerechtvaardigd worden, want hij deed het door Goddelijke aandrift. Indien de
vloek uit een slecht beginsel ware voortgekomen, God zou er geen amen op gezegd hebben. Wij
kunnen wel denken dat het beter zou geweest zijn om twee roeden te laten komen om er deze
kinderen mee te kastijden, dan twee beren om hen te verscheuren. Maar Elisa wist door de Geest,
welk een slechte aard er in die kinderen was, welk een adderengebroed zij waren, en welke
boosaardige vijanden zij zouden zijn van Gods profeten, indien zij lang genoeg zouden leven om
mannen te worden, die reeds zo vroeg beledigend voor hen waren. Hij bedoelde hiermede de
ouders te straffen, en hen bevreesd te maken voor Gods oordelen. 

b. Moet God verheerlijkt worden als een rechtvaardig God, die de zonde haat, en haar zelfs in
kinderen niet ongestraft zal laten. Laat de ontzettende kreten en het gekerm van deze goddeloze,
ongelukkige kinderen ons vlees doen sidderen van vrees voor God. Laat kinderen bevreesd zijn om
boze woorden te spreken, want God let op hetgeen zij zeggen. Laat hen niemand bespotten om
enigerlei gebrek van lichaam of ziel, maar veeleer medelijden met hen hebben, die er door bezocht
zijn, Iaat hen inzonderheid weten dat het op hun gevaar is, als zij Gods volk uitjouwen, of Zijn
dienaren, en iemand bespotten voor wèl doen. Laat ouders, die genot en vertroosting willen hebben
in hun kinderen, hen goed opvoeden, en tijdig alles doen wat zij kunnen om de dwaasheid uit te
drijven, die in hun hart gebonden is, want-zoals bisschop Hall zegt-"tevergeefs zien wij uit naar
goeds in die kinderen, wier opvoeding wij verwaarloosd hebben, en tevergeefs treuren wij over het
wangedrag, dat onze zorg had kunnen voorkomen." 

Elisa komt te Bethel en vreest de wraak niet van de ouders, die van hun kinderen beroofd zijn. God,
die hem gebood te doen wat hij deed, zal hem ondersteunen en doorhelpen. Vandaar gaat hij naar
de berg Karmel, vers 25, waar naar alle waarschijnlijkheid een Godsdienstig huis was, geschikt voor
afzondering en nadenken. Vandaar keerde hij terug naar Samaria, waar deze vader van de profeten,
daar het een publieke plaats was, het meeste nut kon stichten. Bisschop Hall merkt hier op dat hij
nooit een nuttige ziener kan wezen, die òf altijd, òf nooit alleen is. 



HOOFDSTUK 3

1 Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israel te Samaria, in het achttiende jaar van
Josafat, den koning van Juda, en hij regeerde twaalf jaren.
2 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn
moeder; want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg, hetwelk zijn vader gemaakt had.
3 Evenwel hing hij de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, aan, die Israel deed zondigen; hij
week daarvan niet af.
4 Mesa nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar, en bracht op aan den koning van
Israel honderd duizend lammeren, en honderd duizend rammen met de wol.
5 Maar het geschiedde, als Achab gestorven was, dat de koning der Moabieten van den koning van
Israel afviel.
6 Zo toog de koning Joram ter zelfder tijd uit Samaria, en monsterde gans Israel.
7 En hij ging heen, en zond tot Josafat, den koning van Juda, zeggende: De koning der Moabieten is
van mij afgevallen, zult gij met mij trekken in den oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: Ik zal
opkomen; zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden.
8 En hij zeide: Door welken weg zullen wij optrekken? Hij dan zeide: Door den weg der woestijn
van Edom.
9 Alzo toog de koning van Israel heen, en de koning van Juda, en de koning van Edom; en als zij
zeven dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee, dat hen navolgde, geen water.
10 Toen zeide de koning van Israel: Ach, dat de HEERE deze drie koningen geroepen heeft, om die
in der Moabieten hand te geven!
11 En Josafat zeide: Is hier geen profeet des HEEREN, dat wij door hem den HEERE mochten
vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israel, en zeide: Hier is Elisa, de
zoon van Safat, die water op Elia's handen goot.
12 En Josafat zeide: Des HEEREN woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israel, en
Josafat, en de koning van Edom.
13 Maar Elisa zeide tot den koning van Israel: Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten
uws vaders, en tot de profeten uwer moeder. Doch de koning van Israel zeide tot hem: Neen, want
de HEERE heeft deze drie koningen geroepen, om die in der Moabieten hand te geven.
14 En Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,
zo ik niet het aangezicht van Josafat, den koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch
u aanzien!
15 Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat
de hand des HEEREN op hem kwam.
16 En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten.
17 Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien; nochtans zal
dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten.
18 Daartoe is dat slecht in de ogen des HEEREN, Hij zal ook de Moabieten in ulieder hand geven.
19 En gij zult alle vaste steden, en alle uitgelezene steden slaan, en zult alle goede bomen vellen, en
zult alle waterfonteinen stoppen; en alle goede stukken lands zult gij met stenen verderven.
20 En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, ziet, water door den weg
van Edom kwam, en het land met water vervuld werd.
21 Toen nu al de Moabieten hoorden, dat koningen opgetogen waren, om tegen hen te strijden, zo
werden zij samen geroepen, van al degenen af, die den gordel aangordden en daarboven, en zij
stonden aan de landpale.



22 En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, en de zon over dat water oprees, zagen de
Moabieten dat water tegenover rood, gelijk bloed.
23 En zij zeiden: Dit is bloed; de koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven, en
hebben de een den ander verslagen; nu dan aan den buit, gij Moabieten!
24 Maar als zij aan het leger van Israel kwamen, maakten zich de Israelieten op, en sloegen de
Moabieten; en zij vloden van hun aangezicht; ja, zij kwamen in het land, slaande ook de Moabieten.
25 De steden nu braken zij af, en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken lands, en zij
vulden ze, en stopten alle waterfonteinen, en velden alle goede bomen, totdat zij in Kir-hareseth
alleen de stenen daarvan lieten overblijven; en de slingeraars omsingelden en sloegen hen.
26 Doch als de koning der Moabieten zag, dat hem de strijd te sterk was, nam hij tot zich
zevenhonderd mannen, die het zwaard uittogen, om door te breken tegen den koning van Edom;
maar zij konden niet.
27 Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten
brandoffer op den muur. Daaruit werd een zeer grote toorn in Israel; daarom trokken zij van hem af,
en keerden weder in hun land.



Wij worden nu geroepen om acht te geven op de openbare aangelegenheden van Israël, waarin wij
Elisa betrokken zullen zien. Hier is: 

I. Het algemene karakter van Joram, koning van Israël, vers 1-3. 

II. Een oorlog met Moab, die Joram en zijn bondgenoten hebben ondernomen, vers 4-8. 

III. De verlegenheid, waarin de geallieerde legers in hun veldtocht tegen Moab geraakt zijn, in welke
benauwdheid zij Elisa raadpleegden, met het antwoord des vredes, dat hij hun gaf, vers 9-19. 

IV. De glorierijke uitslag van deze strijd vers 20-25, en de barbaarse methode die de koning van
Moab volgde om het verbonden leger tot de aftocht te noodzaken, vers 26, 27. Het huis van Achab
is ten verderve gewijd, en hoewel in dit hoofdstuk zowel het karakter als de toestand er van beter
zijn dan tevoren. is het bedreigde bederf toch niet ver meer. 



Koningen 3:1-5 

Joram, de zoon van Achab, en broeder van Ahazia, is hier op de troon van Israël, en hoewel hij een
slecht man was, worden hier toch twee goede dingen van hem vermeld. 

1. Dat hij de afgoden van zijn vader wegdeed. In vele dingen deed hij kwaad, maar niet gelijk zijn
vader Achab, of zijn moeder Izebel, vers 2. Slecht was hij, maar niet zó slecht, niet "al te
goddeloos," zoals Salomo het uitdrukt Prediker 7:17. Misschien heeft Josafat, hoewel hij door zijn
verbintenis met het huis van Achab zijn eigen familie slechter heeft gemaakt, iets gedaan om die van
Achab beter maken. Joram zag zijn vader en zijn broeder uitgeroeid wegens hun aanbidding van
Baäl, en liet zich door Gods oordelen over hen wijselijk waarschuwen, hij deed het beeld van Baäl
weg, besluitende alleen de God Israëls te aanbidden, en geen anderen dan Zijn profeten te
raadplegen. Zover was dit nu heel goed, maar het heeft toch het verderf over Achabs huis niet
afgewend, ja meer, dat verderf kwam in zijn dagen, en trof hem persoonlijk, Hoofdstuk 9:24,
hoewel hij één van de besten was van dat geslacht, want toen was de mate van deszelfs
ongerechtigheid vol geworden. Jorams reformatie betekende zeer weinig, want: 

a. Hij deed slechts het beeld van Baäl weg, dat zijn vader gemaakt had, waarschijnlijk om Josafat
te gerieven die anders in geen verbond met hem had willen treden evenmin als met zijn broeder, 1
Koningen 22:50. Maar hij heeft de Baälsdienst onder het volk niet vernietigd, want Jehu vond hem
nog overheersend, Hoofdstuk 10:19. Het was goed een reformatie in te voeren in zijn familie maar
het was niet genoeg, hij had zijn macht behoren te gebruiken om zijn rijk te hervormen. 

b. Hij deed het beeld van Baäl weg, maar de kalverendienst hield hij in stand, de kalverendienst, de
staatkundige zonde van Jerobeam, vers 3. Hij week daarvan niet af, omdat dit de staatsmachine
was, waardoor de verdeling van Israël in twee rijken bestendigd moest worden. Het is geen
oprechte, Gode welbehaaglijke bekering, of reformatie, als men slechts de zonden opgeeft,
waardoor men iets verliest, maar de zonden aanhoudt, die gewin opleveren. 

c. Hij heeft het beeld van Baäl slechts weggedaan, het niet verbroken en vermorzeld, zoals hij had
moeten doen. Hij heeft het voor het ogenblik ter zijde gelegd, niet wetende, of hij het later niet nog
eens nodig kon hebben, en, om redenen van staat, heeft Izebel er in berust om haar Baäl in het
geheim, binnenshuis te aanbidden. 

2. Dat hij deed wat hij kon om van zijn broeders verliezen te herwinnen. Gelijk hij iets meer van de
Godsdienst van een Israëliet had dan zijn vader, zo had hij ook iets meer van de geest, de
gezindheid, eens konings dan zijn broeder. Onmiddellijk na de dood van zijn vader heeft Moab
tegen Israël gerebelleerd, Hoofdstuk 1:1 En wij bevinden niet dat Ahazia een enkele poging heeft
gedaan om de Moabieten tenonder te brengen, lafhartig heeft hij zijn belang opgegeven, veeleer dan
zich aan de kansen van een oorlog met hen te wagen. Zijn dwaasheid en kleinmoedigheid hierin, en
zijn onverschilligheid voor het algemene welzijn waren zoveel erger, omdat de schatting, die de
koning van Moab betaalde, een zeer aanzienlijk deel uitmaakte van de inkomsten van de kroon van
Israël. Honderd duizend lammeren en honderd duizend rammen met de wol, vers 4. De rijkdom
van de koningen bestond toen meer in vee dan in geld, en zij achtten het niet beneden hun
waardigheid, om het aangezicht van hun schapen te kennen, want Salomo zegt: "de kroon zal niet
van geslacht tot geslacht zijn," Spreuken 27:23, 24. Belastingen werden toen betaald, niet zozeer in



geld als wel in de voortbrengselen van het land, hetgeen gerieflijk was voor de onderdaan, hetzij dan
al of niet voordelig voor de vorst. De afval van Moab was een groot verlies voor Israël, maar
Ahazia hield zijn gemak. Maar een opperzaal in zijn huis bleek even noodlottig voor hem als de
hoogten van het veld geweest konden zijn, Hoofdstuk 1:2, en het breken van de tralie bracht een
man op zijn troon, die van werkzamer aard was en de heerschappij over Moab niet wilde verliezen,
zonder een poging te wagen om haar te behouden. 



Koningen 3:6-19 

Niet zodra voert Joram de scepter of hij grijpt naar het zwaard, om Moab tenonder te brengen.
Kronen brengen zodanige zorgen en gevaren aan de hoofden, die ze dragen, niet zodra zijn zij in eer
of zij zijn ook in oorlog. Nu hebben wij hier: 

I. Hoe deze veldtocht beraamd werd tussen Joram, koning van Israël, en Josafat, koning van Juda.
Joram bracht een leger op de been, vers 6, en zo’n hoge dunk had hij van de Godvruchtige koning
van Juda, dat: 

1. Hij hem aanzocht om zijn bondgenoot te zijn: Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de
Moabieten? En hij won hem. Josafat zei: ik zal opkomen, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, vers 7. Juda
en Israël, hoewel ongelukkig van elkaar gescheiden, kunnen zich toch verenigen tegen Moab, de
gemeenschappelijke vijand. Josafat verwijt hun hun afval niet van het huis van David, stelt ook niet
tot voorwaarde van hun verbond dat zij zouden terugkeren tot hun trouw, hoewel hij goede redenen
had om daar op aan te dringen, maar handelt met Israël als met een gelijkwaardig koninkrijk.
Diegenen bevorderen hun eigen vrede en kracht niet, die het nooit van zich kunnen verkrijgen om
een vroeger aangedaan onrecht te vergeven en te vergeten, en zich nooit kunnen verbinden en
verenigen met hen, die vroeger inbreuk hebben gemaakt op hun rechten. "Quod initio non valuit,
tractu temporis invalescit-Hetgeen oorspronkelijk geen recht had, zal na verloop van tijd kracht van
recht verkrijgen." 

2. Hij ging met hem te rade als zijn vertrouweling, vers 8. Hij won de raad in van Josafat, die meer
wijsheid en ervaring had dan hij, langs welke weg zij die inval in het land van Moab zouden doen, en
deze adviseerde om niet langs de kortste weg op te trekken, maar langs een omweg door de
woestijn van Edom ten einde de koning van Edom, (die hem schatplichtig was) met zijn krijgsmacht
mee te nemen, indien twee beter zijn dan een, zoveel zekerder is het, dat een drievoudig snoer niet
haast verbroken wordt. Aan Josafat is het bijna duur te staan gekomen, dat hij zich met Achab had
verenigd, toch verenigt hij zich nu met zijn zoon, en ook deze veldtocht is hem bijna noodlottig
geworden. Men wint er niets mee als men een ander juk aantrekt met de ongelovigen. 

II. De grote verlegenheid, waarin het leger van de verbondenen geraakte op deze tocht. Eer zij nog
een vijand zagen, waren zij allen in gevaar van om te komen vanwege gebrek aan water, vers 9.
Hieraan hadden zij moeten denken, eer zij die tocht door de woestijn ondernamen, het was dezelfde
woestijn (of er zeer nabij gelegen) waar hun voorouders gebrek aan water hebben gehad, Numeri
20:2. God laat het toe dat Zijn volk zich door hun eigen gebrek aan voorzorg in moeilijkheden
brengen opdat de wijsheid, macht en goedheid van Zijn voorzienigheid verheerlijkt zullen worden in
hun uitredding. Wat is goedkoper en meer algemeen te verkrijgen dan water? Het "drenkt al het
gedierte van het veld," Psalm 104:11 toch zal het gebrek er aan koningen en heirlegers spoedig
vernederen en verderven. De koning van Israël is zeer neerslachtig en treurt over de benauwdheid,
waarin zij verkeren, en het gevaar dat hen dreigt om in de handen te vallen van hun vijanden, de
Moabieten, voor wie zij, nu zij verzwakt zijn door dorst, een gemakkelijke prooi zullen wezen, vers
10. Hij was het, die deze drie koningen samengeroepen heeft, toch legt hij het Gods voorzienigheid
ten laste, en merkt het aan als een onvriendelijkheid, de Heere heeft hen geroepen. "Zo zal de
dwaasheid van de mensen zijn weg verkeren, en dan gaat zijn hart zich tegen de Heere
vergrammen," Spreuken 19:3. 



III. Josafats goede voorstel om in deze nood God om raad te vragen, vers 11. De plaats, waar zij
zich nu bevonden, moest hem wel de wonderen doen gedenken, die hun vaders hun verteld hadden,
de wateren, die uit de rots tevoorschijn werden gebracht om in Israëls nood te voorzien. De
herinnering hieraan heeft Josafat, naar wij kunnen veronderstellen, aangemoedigd om te vragen: Is
hier geen profeet des Heeren gelijk als Mozes? Hij was te meer bezorgd, omdat het op zijn raad
was, dat zij die omweg maakten door de woestijn, vers 8. Het was goed dat Josafat thans de Heere
vroeg maar het zou veel beter geweest zijn als hij het eerder gedaan had, voor hij zich in deze oorlog
begaf en zijn maatregelen nam, dan zou die benauwdheid voorkomen zijn. Godvruchtige mensen zijn
wel eens nalatig en vergeetachtig, en verzuimen hun plicht, totdat zij door de noodzakelijkheid er toe
gedreven worden. 

IV. Elisa aanbevolen als de geschikte persoon om geraadpleegd te worden, vers 11. En hier kunnen
wij ons er over verwonderen: 

1. Dat Elisa het leger gevolgd is, inzonderheid op zo’n verdrietige tocht, vrijwillig, ongevraagd,
onopgemerkt, en volstrekt niet op een post van eer, niet in het ambt van priester om het krijgsvolk
toe te spreken, Deuteronomium 20:2, of als voorzitter van de krijgsraad, maar geheel onbekend,
zodat geen van de koningen wist dat zij zo’n juweel in hun leger hadden, zo goede vriend in hun
gevolg. Wij kunnen veronderstellen dat het door een bijzondere leiding van God was, dat Elisa mee
ten strijde optrok, als de wagens van Israël en zijn ruiters. Aldus komt God Zijn volk voor met
zegeningen van het goede, en voorziet Hij Zijn orakelen voor hen, die er zichzelf niet van voorzien.
Het zou dikwijls slecht met ons gesteld zijn, indien God niet beter voor ons zorgde, beide voor ziel
en lichaam, dan wij voor onszelf zorgen. 

2. Dat een dienaar van de koning van Israël wist dat hij daar was, terwijl de koning zelf het niet wist.
Waarschijnlijk was het zo’n dienaar als Obadja voor zijn vader geweest is, één die de Heere
vreesde, aan zo iemand maakte Elisa zich bekend, niet aan koningen. Het bericht dat hij van hem
geeft is, dat hij water op Elia’s handen goot, dat wil zeggen: hij was zijn dienaar en heeft hem
inzonderheid gediend als hij zijn handen wies. Wie groot wil zijn, lere te dienen, die zich hoog wil
verheffen, beginne nederig te zijn. 

V. De koningen wendden zich toen tot Elisa zij gingen tot hem naar zijn verblijfplaats, vers 12.
Josafat had zo’n achting voor een profeet des Heeren, bij wie des Heeren woord was, dat hij zich
verwaardigde om in eigen persoon tot hem te gaan, veeleer dan hem te doen ontbieden. De andere
twee waren door de benauwdheid waarin zij verkeerden, bewogen de profeet buitengewone
beleefdheid te betonen. Hij, die zich had vernederd, werd aldus verhoogd en had een groot aanzien,
toen drie koningen aan zijn deur klopten, en om zijn hulp verzochten. Zie Openbaring 3:9. 

Vl. Hoe Elisa hen ontving. 

1. Hij was zeer rond en open met de goddeloze koning van Israël, vers 13. "Wat heb ik met u te
doen? Hoe kunt gij een antwoord van vrede van mij verwachten? Ga heen tot de profeten van uw
vader en tot de profeten van uw moeder, die gij in uw voorspoed gesteund en gehandhaafd hebt,
laat die u nu helpen in uw benauwdheid." Elisa was niet, zoals Josafat, misleid door zijn gedeeltelijke
en geveinsde reformatie, hij wist dat hij wel het beeld van Baäl had weggedaan, maar dat Baäls
profeten hem nog dierbaar waren, en misschien waren sommigen van hen nu in zijn leger. "Ga, zei



hij, ga tot hen. Ga tot de goden, die gij verkoren hebt," Richteren 10:14. De wereld en het vlees
hebben over u geheerst, laat die u nu helpen, waarom zou God dan van u gevraagd worden?
Ezechiel 14:3. In heilige verontwaardiging over zijn goddeloosheid zegt Elisa hem in het aangezicht
dat hij het nauwelijks van zich kan verkrijgen hem te aanschouwen, hem aan te zien, vers 14. Als
vorst moet Joram geëerd worden maar als goddeloos man is hij een verworpene een verachte,
Psalm 15:4.. Elisa zal als onderdaan hem eren, maar als profeet zal hij hem zijn ongerechtigheid
bekendmaken. Voor hen, die zo’n buitengewone opdracht hadden, was het betamelijk hoewel niet
voor een gewoon persoon) om tot een koning te zeggen: "Gij goddeloze," Job 34:18. Joram had
zelfbeheersing genoeg om dit geduldig aan te horen, hij is er nu niet op gesteld de profeten van Baäl
te horen, maar hij is een nederig smekeling bij de God van Israël en Zijn profeet, hij stelt hun
toestand voor als uiterst beklagenswaardig, en beveelt hen nederig aan het medelijden van de
profeet. Hij erkent zich als onwaardig, maar laat toch om zijnentwil het verderf niet over de andere
koningen komen. 

2. Elisa toonde grote eerbied voor de Godvruchtige koning van Juda, nam zijn aangezicht op, en
wilde om zijnentwil de Heere voor hen allen vragen. Het is goed om met hen te zijn, over wie Gods
gunst is en die de liefde hebben van Zijn profeet. Het gaat er goddelozen te beter om, dat zij
vriendschappelijke omgang hebben met Godvruchtigen. 

3. Hij zette er zich toe om instructies van God te ontvangen. Zijn geest was enigszins ontroerd op het
zien van Joram, hoewel hij niet in zondige drift was geraakt, noch onbedachtzaam had gesproken,
maar zijn ijver maakte hem voor het ogenblik ongeschikt tot bidden en voor de werkingen van de
Geest, waartoe een kalm, bezadigd gemoed vereist wordt. Daarom vroeg hij om een speelman, vers
15, een Godvruchtig beoefenaar van de muziek, gewoon om op de harp te spelen en er psalmen bij
te zingen. Gods lof lieflijk te horen zingen zoals het door David voorgeschreven was, zal zijn hart
vervrolijken en bemoedigen, zijn geest kalmeren, en er toe bijdragen om hem in de rechte
gemoedsstemming te brengen, zowel om tot God te spreken als van Hem te hoven. Wij vinden een
gezelschap van profeten, profeterende "met luiten, en trommelen, en pijpen, en harpen voor hun
aangezicht," 1 Samuel 10:5. Zij die gemeenschap met God willen oefenen, moeten hun gemoed kalm
en rustig houden. Elisa verkwikt zijnde, en het tumult in zijn gemoed door deze Goddelijke muziek
tot bedaren gebracht zijnde, kwam de hand des Heeren op hem, en Zijn bezoek heeft meer geëerd
dan dat van de drie koningen. 

4. God gaf hun door hem de verzekering, dat zij op lieflijke, heerlijke wijze uit hun benauwdheid
verlost zullen worden 

A. Zij zullen spoedig van water worden voorzien, vers 16, 17. Om hun geloof en gehoorzaamheid te
beproeven, beveelt hij hun vele grachten in het dal te maken om het water te ontvangen. Zij, die
Gods zegeningen verwachten, moeten er een plaats voor bereiden, graaf de poelen, om door de
regen gevuld te worden, zoals zij in het dal Baca gedaan hebben, en aldus zelfs dat tot een fontein
gesteld hebben, Psalm 84:7. Om hun verwondering nog hoger gaande te maken, zegt hij hun, dat zij
water genoeg zullen hebben en dat er toch wind noch regen zijn zal. Elia heeft door het gebed
water uit de wolken verkregen, maar Elisa verkrijgt het, niemand weet vanwaar. De bron van deze
wateren zal een geheim zijn, zoals de bronnen van de Nijl. God is aan geen tweede of
ondergeschikte oorzaken gebonden. Gewoonlijk is het door een overvloedige regen, dat God Zijn
erfenis sterkt, Psalm 68:10, maar hier geschiedt het zonder regen, tenminste zonder regen aan die



plaats. Waarschijnlijk zijn bij deze gelegenheid sommige fonteinen van de grote afgrond
opengebroken, en, om het wonder nog te verhogen, werd alleen dat dal, naar het schijnt, met water
gevuld, en heeft geen andere plaats erin gedeeld. 

B. Die voorziening van water zal een onderpand zijn van de overwinning, vers 18. "Daartoe is dat
gering in de ogen des Heren, gij zult niet slechts behoed worden voor omkomen maar in triomf
wederkeren." Gelijk God vrijelijk geeft aan de onwaardigen, zo geeft Hij ook rijkelijk, boven wat
wij kunnen bidden of denken. Zijn schenkingen overtreffen onze gebeden en onze verwachtingen.
Zij, die in oprechtheid de dauw zoeken van Gods genade, zullen hem ontvangen, en er meer dan
overwinnaars door worden gemaakt. Hun wordt beloofd, dat zij meesters zullen zijn van het
rebellerende land, en hun wordt toegestaan het te verwoesten, vers 19. De wet verbood hun
vruchtbomen te vellen ten gebruike bij hun belegeringen Deuteronomium 20:19, maar niet, wanneer
het bedoeld was in gerechtigheid om een land uit te hongeren dat zijn vruchten verbeurd heeft, door
schatting te onthouden aan wie het schatting schuldig is. 



Koningen 3:20-27 

Wij hebben hier de Goddelijke gave van de beide zaken, die God door Elisa had beloofd, water en
overwinning, het eerste niet slechts als een onderpand van het laatste, maar het middel er toe. God,
die alle wateren schiepen er over gebiedt, zowel boven als beneden het uitspansel, zond hun
plotseling een groten overvloed van water, dat hun een tweeledige dienst bewees. 

I. Het kwam hun legers te hulp, die op het punt waren van dorst om te komen, vers 20. En, hetgeen
opmerkelijk was, die hulp kwam juist ‘s morgens, als men het spijsoffer offert, op het altaar te
Jeruzalem, op een bepaalde tijd, die algemeen bekend was. Die tijd koos Elisa voor zijn uur van het
gebed (waarschijnlijk met de blik naar de tempel gericht, want zo moesten zij doen in hun gebed als
zij in de strijd uittrokken en op een afstand gelegerd waren, 1 Koningen 8:44, ten teken van zijn
gemeenschap met de tempeldienst en zijn verwachting van voorspoed krachtens de grote offerande.
Thans hebben wij geen uur te kiezen, dat wel aangenamer is dan een ander uur, omdat onze
Hogepriester ten allen tijde voorbede voor ons doet en op Zijn eigen offerande voor ons pleit. Die
tijd koos God voor het uur van de genade en goedertierenheid om eer te leggen op het dagelijkse
offer, dat veracht en versmaad werd. God verhoorde Daniëls gebed "omtrent de tijd van het
avondoffer," Daniel 9:21, want Hij zal Zijn eigen inzettingen verheerlijken. 

II. Het misleidde hun vijanden, die al gereed waren te juichen in hun verderf. De Moabieten
ontvangen bericht van de nadering van de verbonden legers. Alle strijdbare mannen, al degenen,
die de gordel aangordden en daarboven, werden opgeroepen en naar de grenzen gezonden om ze
te weerstaan en hun een warme ontvangst te bereiden, vers 21, zich vleiende dat zij gemakkelijk een
leger zouden kunnen verslaan, dat door de lange tocht door de woestijn van Edom vermoeid en
afgemat moest wezen. Maar zie hier: 

1. Hoe zij de prooi werden van hun eigen begoochelingen, en al verder en verder in hun zelfbedrog
verstrikt werden. 

A. Zij zagen het water in het dal, waar het leger van Israël gekampeerd was, en waanden dat het
bloed was, vers 22, omdat zij wisten dat dit een dor, droog dal was, en daar er geen regen was
geweest, konden zij zich niet voorstellen dat het water was. De zon scheen er op, waarschijnlijk was
de lucht rood en somber, droevig rood, een voorbode van onweer op die dag, Mattheus 16:3, en zo
bleek het ook voor hen. Daar nu dit water zo’n rood aanzien had heeft hun verbeelding, die hen
gaarne deed geloven wat gunstig voor hen was, er bloed in gezien, terwijl God toeliet dat zij zichzelf
aldus misleidden. 

B. Indien hun kamp aldus vol was van bloed, dan moeten de koningen, dachten zij, twist met elkaar
gehad hebben (wat onder bondgenoten, die verschillende belangen hebben, allicht gebeurt) en dan
hebben zij de een de ander verslagen, vers 23 want wie anders zou hen verslagen hebben. En: 

C. Indien de legers elkaar verslagen hebben, dan hebben wij niets anders te doen dan de roof te
delen. Nu dan aan de buit, gij Moabieten! Dat waren de achtereenvolgende bedenkselen en
redeneringen van sommige optimisten onder hen, die zich verstandiger en gelukkiger achtten in hun
gissingen dan hun naasten, en de overigen, die zeer gaarne wilden dat het zo zijn zou, waren geheel
bereid te geloven dat het zo was. "Quod volumus facile credimus-Wat wij wensen, geloven wij



geredelijk". Zo zijn zij, die verdelgd moeten worden, eerst misleid, Openbaring 20:8, en niemand is
zo ten volle misleid als zij, die zichzelf misleiden. 

2. Hoe noodlottig zij hun verderf tegemoet liepen. Zorgeloos stormden zij op het kamp van Israël
aan, om het te plunderen, maar geraakten uit de waan toen het te laat was. De Israëlieten, bezield
met moed door de verzekering, die Elisa hun had gegeven, van te zullen overwinnen, vielen hen
verwoed aan, versloegen hen, en vervolgden hen tot in hun eigen land, vers 24, dat zij verwoestten,
vers 25, evenals de steden. Zij bedierven de grond, stopten de waterfonteinen, velden de bomen, en
lieten slechts de koninklijke stad overeind, in welker muren zij echter met hun stormrammen grote
bressen maakten. Dit hadden de Moabieten nu van hun rebelleren tegen Israël. Wie heeft ooit zijn
hart tegen God verhard en is voorspoedig geweest? 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt ons gezegd wat de koning van Moab deed, toen hij zich door
de belegeraars tot het uiterste zag gebracht, en bemerkte, dat zijn hoofdstad hun waarschijnlijk in
handen zou vallen. 

A. Hij deed een stoute, kloekmoedige poging, hij verzamelde een keurbende van zeven honderd
man, en deed een uitval op de verschansingen van de koning van Edom, die, slechts een huurling
zijnde in deze strijd, naar hij hoopte, niet veel weerstand zou bieden als hij krachtig werd
aangevallen, en zo zou hij dan langs die weg kunnen ontkomen. Maar het gelukte niet, zelfs de
koning van Edom bleek hem te sterk, en noodzaakte hem tot de terugtocht, vers 26. 

B. Dit mislukt zijnde, deed hij wat woest en wreed was, hij nam zijn zoon, zijn eigen zoon, zijn
oudste zoon, die hem moest opvolgen die hem en zijn volk meer dan alles dierbaar moest zijn, en
offerde hem ten brandoffer op de muur, vers 27. Hiermede bedoelde hij: 

a. De gunst te verkrijgen van Kamos, zijn god, die, een duivel zijnde, zich verlustigde in bloed en
moord, en de uitroeiing van het mensdom. Hoe dierbaarder hun iets was, hoe meer welbehaaglijk,
dachten deze afgodendienaars, het voor hun goden moest wezen, als het hun als brandoffer geofferd
werd, daarom hebben zij ook tot hun eer hun kinderen in vuur verbrand. 

b. De belegeraars te verschrikken en hen tot de aftocht te dwingen. Daarom deed hij het op de
muur, voor hun ogen, opdat zij zouden zien tot welke daden van wanhoop hij instaat was veeleer
dan zich over te geven, hoe duur hij zijn stad en zijn leven zou verkopen. Hij bedoelde hiermede hen
gehaat te maken, zijn onderdanen tegen hen te verbitteren en in woede ie ontsteken. Die uitwerking
heeft het ook gehad, er werd een zeer grote toorn tegen Israël, vers 27 omdat zij hem tot dit
uiterste hadden gedreven. Hierop hebben zij het beleg opgebroken, en zijn zij weergekeerd in hun
land. Teerhartige edelmoedige mensen zullen niets doen-al is het ook rechtvaardig-dat anderen tot
daden van waanzin of wanhoop kan brengen. 



HOOFDSTUK 4

1 Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn
man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht den HEERE was vrezende; nu is de schuldheer
gekomen, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen.
2 En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide:
Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie.
3 Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet
weinig te hebben.
4 Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg,
dat vol is.
5 Zo ging zij van hem, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe; die brachten haar de vaten
toe, en zij goot in.
6 En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan;
maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil.
7 Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en
betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.
8 Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was,
dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij
daarin, om brood te eten.
9 En zij zeide tot haar man: Zie nu, ik heb gemerkt, dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos
doortrekt.
10 Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem zetten een
bed, en tafel, en stoel, en kandelaar; zo zal het geschieden, wanneer hij tot ons komt, dat hij daar
inwijke.
11 En het geschiedde op een dag, dat hij daar kwam; en hij week in die opperkamer, en leide zich
daar neder.
12 Toen zeide hij tot zijn jongen Gehazi: Roep deze Sunamietische. En als hij ze geroepen had,
stond zij voor zijn aangezicht.
13 (Want hij had hem gezegd: Zeg nu tot haar: Zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest, met al deze
zorgvuldigheid; wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot den koning, of tot den
krijgsoverste? En zij had gezegd: Ik woon in het midden mijns volks.
14 Toen had hij gezegd: Wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd: Zij heeft toch geen
zoon, en haar man is oud.
15 Daarom had hij gezegd: Roep haar. En als hij ze geroepen had, stond zij in de deur.)
16 En hij zeide: Op dezen gezetten tijd, omtrent dezen tijd des levens zult gij een zoon omhelzen. En
zij zeide: Neen, mijn heer, gij, man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet.
17 En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent den tijd des levens,
dien Elisa tot haar gesproken had.
18 Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag, dat het uitging tot zijn vader, tot de
maaiers.
19 En het zeide tot zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Hij dan zeide tot een jongen: Draag hem tot
zijn moeder.
20 En hij droeg hem, en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieen tot aan den middag
toe; toen stierf hij.



21 En zij ging op, en leide hem op het bed van den man Gods; daarna sloot zij voor hem toe, en ging
uit.
22 En zij riep om haar man, en zeide: Zend mij toch een van de jongens, en een van de ezelinnen,
dat ik tot den man Gods lope, en wederkome.
23 En hij zeide: Waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, noch sabbat. En zij
zeide: Het zal wel zijn.
24 Toen zadelde zij de ezelin, en zeide tot haar jongen: Drijf, en ga voort; houd mij niet op voort te
rijden, tenzij dan dat ik het u zegge.
25 Alzo toog zij heen, en kwam tot den man Gods, tot den berg Karmel. En het geschiedde, als de
man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi, zijn jongen, zeide: Zie, daar is de
Sunamietische.
26 Nu loop toch haar tegemoet, en zeg tot haar: Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel
met uw kind? En zij zeide: Het is wel.
27 Toen zij nu tot den man Gods op den berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe, om
haar af te stoten. Doch de man Gods zeide: Laat ze geworden; want haar ziel is in haar bitterlijk
bedroefd, en de HEERE heeft het voor mij verborgen, en mij niet verkondigd.
28 En zij zeide: Heb ik een zoon van mijn heer begeerd? Zeide ik niet: Bedrieg mij niet?
29 En hij zeide tot Gehazi: Gord uw lenden, en neem mijn staf in uw hand, en ga henen; zo gij
iemand vindt, groet hem niet; en zo u iemand groet, antwoord hem niet; en leg mijn staf op het
aangezicht van den jongen.
30 Doch de moeder van den jongen zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal
u niet verlaten! Hij stond dan op, en volgde haar na.
31 Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan; en hij leide den staf op het aangezicht van den
jongen; doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet, en bracht hem
boodschap, zeggende: De jongen is niet ontwaakt.
32 En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed.
33 Zo ging hij in, en sloot de deur voor hen beiden toe, en bad tot den HEERE.
34 En hij klom op, en leide zich neder op het kind, en leggende zijn mond op deszelfs mond, en zijn
ogen op zijn ogen, en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit. En het vlees des kinds
werd warm.
35 Daarna kwam hij weder, en wandelde in het huis eens herwaarts, en eens derwaarts, en klom
weder op, en breidde zich over hem uit; en de jongen niesde tot zevenmaal toe; daarna deed de
jongen zijn ogen open.
36 En hij riep Gehazi, en zeide: Roep deze Sunamietische. En hij riep ze, en zij kwam tot hem; en hij
zeide: Neem uw zoon op.
37 Zo kwam zij, en viel voor zijn voeten, en boog zich ter aarde, en zij nam haar zoon op, en ging
uit.
38 Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land, en de zonen der profeten zaten
voor zijn aangezicht; en hij zeide tot zijn jongen: Zet den groten pot aan, en zied moes voor de zonen
der profeten.
39 Toen ging er een uit in het veld, om moeskruiden te lezen, en hij vond een wilden wijnstok, en las
daarvan, zijn kleed vol wilde kolokwinten, en kwam, en sneed ze in den moespot; want zij kenden
ze niet.
40 Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten; en het geschiedde, als zij aten van dat moes,
dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot! En zij konden het niet eten.



41 Maar hij zeide: Brengt dan meel; en hij wierp het in den pot; en hij zeide: Schep voor het volk op,
dat zij eten. Toen was er niets kwaads in den pot.
42 En er kwam een man van Baal-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig
gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.
43 Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zeide: Geef aan
het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over, naar het woord des HEEREN.



In het vorige hoofdstuk zagen wij dat Elisa grote diensten heeft gedaan voor de drie koningen, aan
zijn gebeden en profetieën hadden zij hun leven en hun overwinning te danken. Nu zou men
verwacht hebben dat ons in het volgende hoofdstuk verhaald zou worden, welke eer Elisa hiervoor
werd aangedaan en met welke waardigheden hij werd bekleed, dat hij terstond tot een hoge
betrekking aan het hof bevorderd is geworden, tot eerste staatsminister werd aangesteld, dat Josafat
hem mee naar zijn land heeft genomen, en hen tot bevordering in zijn rijk heeft gebracht. Nee, de
wijze man heeft het leger verlost, maar geen mens gedacht aan die wijze man, Prediker 9:15. Of,
indien hem bevordering was aangeboden, heeft hij haar geweigerd, hij wilde liever goed doen in de
profetenscholen, dan in groot aanzien zijn aan het hof van vorsten. God maakte hem groot en dat
was hem genoeg. Hij maakte hem waarlijk groot, want wij vinden hem hier bezig met niet minder
dan vijf wonderen te doen. 

I. Hij vermenigvuldigde de olie van de arme weduwe, vers 1-7. 

II.Hij verkreeg voor de vrome Sunamietische de zegen van een zoon in haar ouderdom, vers 8-17. 

III. Hij wekte dat kind op tot het leven nadat het was gestorven, vers 18 -37. 

IV. Hij genas het vergiftige moes, vers 38-41. 

V. Hij spijzigde honderd mannen met twintig kleine broden, vers 42-44. 



Koningen 4:1-7 

Elisa’s wonderen waren tot nut, niet tot vertoning, ook dit wonder was dit, het was een wezenlijke
daad van barmhartigheid. Ook Christus’ wonderen waren dit, het waren niet slechts grote
wonderen, maar grote weldaden voor hen, ten behoeve waarvan zij gedaan werden. God
verheerlijkt Zijn goedheid met Zijn macht. 

I. Elisa hoort bereidwillig de klacht aan van een arme weduwe. Zij was de weduwe van een profeet,
tot wie zal zij zich dan wenden dan tot hem, die een vader was van de zonen van de profeten, en dus
belang stelde in het welvaren van hun gezin? Het schijnt dat de profeten vrouwen hadden, zowel als
de priesters, hoewel de profetie niet zoals het priesterschap als erfrecht overging van vader op zoon.
Het huwelijk is eerbaar onder allen, en ook met de heiligste roeping niet onbestaanbaar. Nu wordt
ons door de klacht van deze arme vrouw, te verstaan gegeven: 

1. Dat haar echtgenoot, één van de zonen van de profeten zijnde, aan Elisa wel bekend was.
Leraren van uitnemende gaven en positie moeten zich bekendmaken met hen, die in alle opzichten
hun minderen zijn, zich bekendmaken met hun karakter en toestand. 

2. Dat hij de naam had van een Godvruchtig man te zijn geweest. Elisa wist dat hij iemand was, die
de Heere vreesde, anders zou hij de eer van een profeet te zijn onwaardig, en voor het werk van
een profeet onbekwaam zijn geweest. Hij was iemand, die in een tijd van algemene afval aan zijn
oprechtheid had vastgehouden, een van de zeven duizend, die de knieën niet voor Baäl hadden
gebogen. 

3. Dat hij, hoewel hij een goed man en een Godvruchtig leraar was, gestorven was. De profeten,
zullen die in eeuwigheid leven? Zij die bekleed waren met de Geest van de profetie, waren hierdoor
niet gewapend tegen de slag van de dood. 

4. Dat hij arm gestorven was, en meer schulden had nagelaten dan bezittingen, waaruit zij betaald
konden worden. Hij heeft die schulden niet gemaakt door verkwisting of zich in weelde toe te geven,
want hij was iemand, die de Heere vreesde, en dus niet zo’n handelwijze durfde volgen, ja meer, de
Godsdienst legt de mensen de plicht op om niet boven hun vermogen te leven, meer uit te geven dan
God hun geeft, zelfs niet aan dingen, die op zichzelf geoorloofd zijn, want daardoor moeten zij wel in
een toestand komen waarin zij niet instaat zijn ieder het zijne te geven, en zich dus schuldig maken
aan een voortdurende daad van ongerechtigheid. Toch kan het het lot wezen van hen, die God
vrezen, schulden te hebben en onmachtig te zijn om ze te betalen, door beproevingen in de leidingen
van Gods voorzienigheid, door verliezen op zee of door slechte schulden, of door hun eigen
onvoorzichtigheid, want de kinderen van het licht zijn niet altijd wijs in de zaken van deze wereld.
Misschien was deze profeet verarmd door vervolging, toen Izebel heerste, hadden profeten moeite
genoeg om te leven, in het bijzonder zij, die een gezin hadden. 

5. Dat de schuldeiser zeer streng voor haar was. Zij had twee zonen om haar ten steun te zijn in haar
weduwstaat, en hun arbeid wordt gerekend als nagelaten goed, waarmee schulden betaald kunnen
worden, en dus moeten deze zeven jaren dienen, Exodus 21:2, om met hun arbeid die schuld af te
doen. Zij, die hun gezin onder een last van schuld achterlaten, niet evenredig aan hun bezittingen,
weten niet welk een erfenis van last en verdriet zij hun nalaten. In deze benauwdheid gaat de arme



weduwe tot Elisa, steunende op de belofte, dat het zaad van de rechtvaardige niet verlaten zal
worden. Het geslacht van de oprechten kan hulp verwachten van Gods voorzienigheid en steun van
Zijn profeten. 

II. Hij verleent krachtige, afdoende hulp aan deze arme weduwe, stelt haar in de gelegenheid haar
schuld te betalen en verder in het onderhoud van haar en haar gezin te voorzien. Hij zei niet: Wordt
warm en wordt verzadigd. maar gaf haar wezenlijke hulp. Hij heeft haar geen kleinigheid gegeven
voor haar ogenblikkelijke nood, maar zette haar in een zaak, zij moest olie verkopen, en hij
bezorgde haar een voorraad er van om te beginnen. Dit deed hij door een wonder, maar voor ons is
het een aanduiding van wat de beste manier is om liefdadigheid te bewijzen, en wat de grootste
weldaad is, die wij aan armen doen kunnen, namelijk hen zo mogelijk te helpen om het weinige dat
zij hebben te vermeerderen door hun eigen naarstigheid en verstand. 

1. Hij zei haar wat zij doen moest. Hij overwoog haar toestand. Wat zal ik u doen? De zonen van
de profeten waren arm, en het zou weinig betekenen om een collecte onder hen te houden voor
haar, maar de God van de heilige profeten is machtig om in haar nood te voorzien, al haar nooddruft
te vervullen, en als er een weinig onder haar beheer is, dan moet in haar nood voorzien worden door
Zijn zegen en door dat weinige te vermeerderen. Elisa vraagt haar daarom wat zij heeft, dat
verkocht kan worden, en bevindt dat zij niets heeft dan een kruik met olie, vers 2. Indien zij enig
zilverwerk had gehad of meubelen, hij zou haar gezegd hebben die dingen te verkopen, om haar
schulden te kunnen vereffenen. Wij kunnen datgene niet waarlijk, niet met gerustheid het onze
noemen, dat het onze niet is als onze schulden betaald zijn. Indien zij deze kruik met olie niet had
gehad, zou Gods macht voor haar hebben kunnen voorzien, maar die kruik met olie hebbende, zal
Gods macht daarmee werken, om ons te leren, om zoveel mogelijk partij te trekken van hetgeen wij
hebben. De profeet, wetende dat zij een goede naam heeft onder haar naburen, zegt haar lege
vaten van hen te lenen, vers 3, want haar eigen vaten schijnen zij verkocht te hebben, om haar
schuldeisers te betalen. Hij zegt haar de deur voor haar en haar zonen toe te sluiten, terwijl zij al die
vaten vulde uit die een kruik. Zij moet de deur sluiten om te voorkomen, dat zij door haar
schuldeisers of anderen gestoord zou worden terwijl zij er mee bezig was, opdat zij de schijn niet
zou hebben van hoogmoedig te roemen op deze wonderdadige voorziening, en gelegenheid zou
hebben om God bij deze buitengewone gelegenheid te loven en te danken. 

Merk op: 

a. De olie moest vermenigvuldigd worden bij het gieten in de vaten zoals het meel van de andere
weduwe in het gebruiken. Het middel om wat wij hebben te vermeerderen, is het te gebruiken, wie
heeft, aan die zal gegeven worden. Het is niet door de talenten op te garen, maar door er mee te
handelen, dat zij verdubbeld worden. 

b. De olie moet door haarzelf uitgegoten worden, niet door Elisa of door één van de zonen van de
profeten, om te kennen te geven dat het na ons zorgvuldig naarstig streven is, dat wij moeten
verwachten dat de zegen Gods ons zal verrijken beide voor deze en voor de andere wereld. Wat
wij hebben zal het best in onze eigen hand toenemen. 

2. Dienovereenkomstig deed zij. Zij heeft de profeet niet gezegd, dat hij slechts bedoelde met haar
te schertsen, maar vast gelovende in de Goddelijke macht en goedheid, en in zuivere



gehoorzaamheid aan de profeet, leende zij veel grote en kleine vaten van haar naburen, en goot er
haar olie in, één van haar zonen werd gebruikt om haar de ledige vaten aan te geven, en de andere
om de gevulde zorgvuldig weg te zetten, terwijl zij allen verbaasd waren hun kruik als een fontein
van levend water te zien, altijd vloeiende, en toch altijd vol, zij zien de bron niet, waaruit de toevoer
komt, maar geloven dat zij in Hem is "in wie al onze fonteinen zijn." Jobs gezegde is nu naar de letter
bewaarheid: "de rots goot mij oliebeken uit," Job 29:6. Dit was misschien in de stam van Aser, een
deel van wiens zegen was: hij dope zijn voet in olie, Deuteronomium 43:24. 

3. De olie bleef vloeien zolang zij ledige vaten had om haar te ontvangen, toen elk vat gevuld was,
stond de olie stil, want het betaamde niet dat deze kostbare vloeistof zou overlopen en als water op
de grond uitgestort zou worden, dat niet weer verzameld wordt. Wij zijn nooit nauw in God en in
Zijn macht en milddadigheid en de rijkdom van Zijn genade, al onze nauwheid is in onszelf. Het is
ons geloof dat faalt, niet Zijn belofte. Hij geeft boven ons bidden, waren er meer vaten, er zou in
God genoeg zijn om ze te vullen, genoeg voor allen, genoeg voor ieder. Was deze kruik met olie
uitgeput, zolang er nog vaten waren om er mee gevuld te worden? En zullen wij dan vrezen dat de
gouden olie, die uit de wortel en de vettigheid van de goede olijfboom vloeit, falen zal, zolang er nog
lampen zijn, die er mee voorzien moeten worden? Zacheria 4:12. 

4. De profeet zei haar wat zij doen moest met de olie, die zij had verkregen, vers 7. Zij moet haar
niet voor haar eigen gebruik houden, om haar aangezicht te doen blinken. Zij, die door Gods
voorzienigheid arm gemaakt werden moeten zich met armoedige gerieflijkheid voor zichzelf
vergenoegen-dat is: weten gebrek te lijden, zij moeten niet denken dat, als zij iets krijgen, dat beter
is dan het gewone, zij het gebruiken mogen, om hun eigen zucht tot weelde te voldoen. Neen: 

A. Zij moet de olie verkopen aan de rijken die instaat zijn haar voor hun eigen gebruik te kopen. Wij
kunnen veronderstellen dat die olie, voortgebracht zijnde door een wonder, de allerbeste was van
haar soort, zoals de wijn, die door een wonder van Christus werd voortgebracht, Johannes 2:10,
zodat zij er een goede prijs voor kon maken, en er spoedig kopers voor zou vinden. Waarschijnlijk
hebben de kooplieden haar gekocht voor de uitvoer, want olie was een van de voortbrengselen van
hun land, waarin de Israëlieten handel dreven, Ezechiel 27:17. 

B. Met het geld, dat zij voor de olie ontving, moet zij haar schuld betalen. Al was haar schuldeiser
ook te streng voor haar, moet hij het hem verschuldigde toch niet verliezen. Nu zij het kan, moet
haar eerste zorg wezen, die schuld af te doen, zelfs eer zij nog enigerlei voorziening maakt voor haar
kinderen. Het is een van de fundamentele wetten van onze Godsdienst, dat wij aan ieder het zijne
geven, iedere rechtmatige schuld betalen, al blijft er dan ook nog zo weinig voor onszelf over, en dat
wel niet uit dwang, maar gewillig en zonder murmureren, niet slechts om niet gemaand of in rechten
te worden aangesproken, maar om des gewetens wil. Zij, die een eerlijk gemoed hebben, kunnen
hun dagelijks brood niet met genoegen eten, of het moet hun eigen brood zijn. 

C. Het overige moet niet bewaard worden, maar zij moet er met haar kinderen van leven, niet van
de olie, maar van het geld, dat er voor ontvangen wordt, en waarmee zij zich instaat moeten stellen
een eerlijk bestaan te hebben. Ongetwijfeld heeft zij gedaan wat de man Gods haar zei, en daarom: 

a. Laat hen, die arm en in kommer zijn, aangemoedigd wezen om in de weg van de plicht op God te
vertrouwen ter voorziening in hun nood. Gij zult "voorzeker gevoed worden," Psalm 37:3, al is het



dan ook niet met een feestmaal. Weliswaar, wij kunnen thans geen wonderen verwachten, maar wij
kunnen goedertierenheden verwachten, zo wij op God zien en Hem verbeiden. Laat in het bijzonder
weduwen, en in zeer bijzondere zin, weduwen van profeten, op Hem bebouwen om haar en haar
vaderloze kinderen in het leven te behouden, want Hij is de Rechter van de weduwen en de Vader
van de wezen. 

b. Laat hen, die door God met overvloed gezegend werden, hem gebruiken tot eer van God, en
onder de leiding van Zijn woord, laat hen er rechtvaardig mee doen, zoals deze arme weduwe
gedaan heeft, en God blijmoedig dienen in het gebruik er van, en, evenals Elisa bereid zijn om goed
te doen aan hen, die hen nodig hebben, de blinden tot ogen, en de kreupelen tot voeten te zijn. 



Koningen 4:8-17 

Het geven van een zoon aan ouden van dagen die lang kinderloos waren, is vanouds een voorbeeld
geweest van de Goddelijke macht en gunst, in het geval van Abraham, en Izak, en Manoach, en
Elkana, hier vinden wij het als een wonder, gedaan door Elisa. Het werd gedaan ter beloning van de
vriendelijke gastvrijheid, die een Godvruchtige vrouw hem had verleend, zoals de belofte van een
zoon aan Abraham gegeven werd toen hij engelen onthaalde. Let hier op: 

I. De vriendelijkheid van de Sunamietische vrouw voor Elisa. Het is slecht genoeg gesteld in Israël,
maar toch niet zo slecht, of Gods profeet vindt nog vrienden, overal waar hij heengaat. Sunem was
een stad in de stam van Issaschar, die aan de weg lag tussen Samaria en de berg Karmel, een weg,
die Elisa dikwijls bereisde, zoals wij zien in Hoofdstuk 2:25. Daar woonde een aanzienlijke vrouw,
die een goed huis hield en zeer gastvrij was, daar haar echtgenoot een goede bezitting had, en zijn
hart op haar vertrouwde, op haar en op haar verstandig bestuur van zijn huishouding, Spreuken
31:31. Zo’n vermaarde man als Elisa kon daar niet onopgemerkt heen en weer voorbijgaan.
Waarschijnlijk placht hij ergens in een afgelegen plaats van de stad zijn intrek te nemen, maar daar
het eens ter kennis kwam van deze vrome vrouw, dat hij daar was, drong zij hem om bij haar in huis
het middagmaal te gebruiken, waarin hij, nadat zij lang had aangehouden, toestemde, vers 9. Hij was
bescheiden en wars van last of moeite te veroorzaken, nederig, en streefde niet naar omgang met
hen, die tot de hoogste stand in de maatschappij behoren, zodat het niet zonder moeite was, dat hij
er toe gebracht werd om met dat gezin bekend te worden, maar later heeft hij, als hij op zijn reizen
daar doortrok, er altijd een bezoek gebracht. Zij was zó ingenomen met haar gast, en zó begerig
naar zijn gezelschap, dat zij hem niet slechts welkom wil heten aan haar tafel, maar ook een
logeerkamer voor hem gereed wil maken in haar huis, zodat hij er langer kan blijven, niet twijfelende
of haar huls zou om zijnentwil gezegend worden, en allen die onder haar dak waren, gesticht worden
door zijn onderricht en Godvruchtig voorbeeld. Het was een goed plan, maar zij wil het niet ten
uitvoer brengen zonder er haar man mee bekend te maken, zij wil noch zijn geld uitgeven, noch
vreemdelingen uitnodigen om in zijn huis te komen, zonder zijn toestemming te vragen en te
verkrijgen, vers 9, 10. Zij zegt hem dat: 

1. De vreemdeling, die zij wil uitnodigen een heilige man Gods is, die daarom goed zou doen aan
hun gezin, en dat God de vriendelijkheid zou belonen, die hem bewezen werd, zij had gehoord, hoe
goed de weduwe van Sarepta betaald was voor haar gastvrijheid, aan Elia bewezen. 

2. Dat de vriendelijkheid, die zij hem wilde betonen, geen grote onkosten voor hen zou meebrengen.
Zij zouden slechts een kleine kamer bouwen, want zij had misschien geen kamer over in haar huis, of
geen, die stil en rustig genoeg was voor hem, die zoveel tijd doorbracht in overpeinzing en gebed, en
niet gaarne door het rumoer van het gezin gestoord wilde worden. De meubelen zullen zeer
eenvoudig wezen, geen kostbare tapijten, geen kanapé’s, geen spiegels, maar een bed, een stoel,
een tafel en een kandelaar, alles wat nodig was voor zijn gerief, niet alleen voor zijn rust, maar om te
studeren, te lezen en te schrijven. Elisa scheen zeer ingenomen met deze gerieflijkheden, want hij
ging naar binnen en legde er zich neer, vers 11, en, naar het scheen was zijn dienaar in dezelfde
kamer, want hij was alles behalve op staatsie gesteld. 

II. Elisa’s dankbaarheid voor deze vriendelijkheid. Daar hem het rustige van zijn kamer zeer
aangenaam was, en hij getroffen was door de vriendelijkheid van zijn onthaal, begon hij bij zichzelf



te overleggen, op wat wijze hij haar zou kunnen belonen. Zij, die beleefdheid en vriendelijkheid
ontvangen, behoren er naar te streven om ze ook wederkerig te bewijzen, het zou mannen Gods niet
betamen ondankbaar te zijn. 

1. Hij biedt haar aan zijn invloed voor haar aan te wenden in het hof van de koning, vers 13. Gij zijt
zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid, aldus maakt hij de vriendelijkheid
groot, die hij had ontvangen, zoals zij, die nederig zijn, plegen te doen, hoewel het voor de beurs van
iemand, die zo rijk was, en voor het hart van iemand, die zo vrijgevig was, van geen betekenis was.
Wat is er voor u te doen? Gelijk de milddadige milddadigheden beraadslaagt, zo beraadslaagt de
dankbare dankbaarheid. "Is er iets om voor u te spreken tot de koning, of tot de krijgsoverste,
voor een burgerlijk of militair ambt voor uw echtgenoot? Hebt gij enigerlei klacht in te dienen,
enigerlei verzoek te doen, een proces, dat aanhangig is waarvoor gij de steun van de groten
behoeft? Waarin kan ik u van dienst zijn?" Elisa scheen door de diensten, die hij onlangs bewezen
had, zulk een invloed verkregen te hebben, dat hij, hoewel niet zelf bevorderd er door willende
worden, instaat was, zijn vrienden bevordering te verschaffen, een Godvruchtige kan evenveel
genoegen smaken in anderen te dienen, als zichzelf tot aanzien te brengen. Maar goede diensten van
die aard heeft zij niet nodig, ik woon, zegt zij, in het midden van mijn volk, dat is: "Het is ons goed
genoeg, zoals wij zijn, wij streven naar geen bevordering." Het is gelukkig om onder ons volk te
wonen, die ons beminnen en achten, en aan wie wij instaat zijn goed te doen, en nog gelukkiger is
het om daarmee tevreden te zijn, rustig te zijn en het besef te hebben dat het ons goed gaat.
Waarom zouden zij, die gelukkig leven onder hun eigen volk begeren weelderig te leven in de
paleizen van de koningen? Het zou velen goed zijn, als zij slechts wisten wanneer zij het goed
hebben. Enige jaren later bevinden wij dat deze Sunamietische het nodig had, dat er voor haar tot de
koning werd gesproken, hoewel zij het nu niet nodig had, Hoofdstuk 8:3,4. Zij, die onder hun eigen
volk wonen, moeten niet denken dat hun berg zó vaststaat, dat hij niet bewogen kan worden, niet
kan wankelen. Zij kunnen, evenals deze Godvruchtige vrouw, genoodzaakt worden, om onder
vreemden te gaan wonen, onze blijvende stad is hierboven. 

2. Hij heeft zijn invloed voor haar aangewend in het hof des hemels, dat veel beter was. Elisa
raadpleegde zijn dienaar om haar enigerlei goed te doen, tot zo’n vrijheid heeft deze grote profeet
zijn dienaar toegelaten. Gehazi zegt hem dat zij kinderloos is, een grote bezitting heeft, maar geen
zoon om die hem na te laten, en ook geen hoop meer kon koesteren om ooit een zoon te hebben,
haar man is oud. Indien Elisa deze gunst van God voor haar kan verkrijgen, dan zou hierdoor het
enige verdriet, dat zij heeft, weggenomen worden. Dat zijn de meest welkome weldaden, die
beantwoorden aan onze behoeften. Terstond zond hij om haar, zij stond nederig en eerbiedig In de
deur, vers 15, overeenkomstig haar gewone bescheidenheid, en toen verzekerde hij haar, dat zij
binnen een jaar een zoon zal voortbrengen, vers 16. Zij had deze profeet ontvangen in de naam van
een profeet, en nu had zij niet eens het loon van een hoveling en er voor haar tot de koning werd
gesproken, maar het loon van een profeet, een zeer bijzondere zegen, gegeven door profeten als
verhoring van het gebed. De belofte was een verrassing voor haar, en zij vraagt om er toch niet
nutteloos mee gevleid te worden: "Neen, mijn heer, gij zijt een man Gods, en daarom hoop ik,
dat gij ernstig spreekt en niet met mij schertst, en niet tegen uw dienstmaagd liegt." De gebeurtenis
binnen de bepaalde tijd bevestigde de waarheid van de belofte, zij baarde een zoon, omtrent de
tijd van leven, die Elisa tot haar gesproken had, vers 17. God bouwde haar huis, ter beloning
van haar vriendelijkheid, waarmee zij een kamer had gebouwd voor de profeet. Wij kunnen ons



voorstellen welk een vreugde hierdoor in het gezin gekomen is. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die
niet gebaard hebt. 



Koningen 4:18-37 

Wij kunnen ons voorstellen dat de profeet na de geboorte van deze zoon dubbel welkom was aan
deze Sunamietische. Hij had zich verplicht aan deze Godvruchtige Sunamietische. Hij had zich
verplicht aan haar gerekend, maar van nu voortaan, en zolang als zij leeft, zal zij zich zijn
schuldenares achten, en denken dat zij nooit genoeg voor hem doen kan. Wij kunnen ook
veronderstellen dat het kind de profeet zeer dierbaar was, als het kind van zijn gebeden, en zeer
dierbaar aan de ouders, als de zoon van hun ouderdom. Maar hier is nu: 

I. De plotselinge dood van het kind, hoe dierbaar hij ook was. De gevaren van de kindsheid is hij in
zoverre te boven, dat hij kan uitgaan in het veld tot zijn vader, die ongetwijfeld genoegen smaakte in
zijn innemend gepraat, en zijn vreugde in zijn zoon is groter dan de vreugde in zijn oogst. Maar,
hetzij de koude of de hitte van het open veld beving het kind, dat met tedere zorgvuldigheid was
grootgebracht, en hij klaagt bij zijn vader over hoofdpijn, vers 19. Waarheen zullen wij met onze
klachten gaan dan tot onze hemelse Vader? Daarheen brengt de Geest van de aanneming de
gelovigen met al hun verdriet, al hun begeerten, hen lerende te roepen met onuitsprekelijke
zuchtingen. "Mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hart, mijn hart." De vader zendt hem naar de armen van
zijn moeder, de schoot van zijn moeder, weinig vermoedende dat er gevaar was in zijn
ongesteldheid, maar hopende dat hij op de schoot van zijn moeder in slaap zal vallen, en in welstand
zal ontwaken. Maar de ongesteldheid blijkt noodlottig, hij slaapt de slaap des doods, vers 20, nog
gezond en wel in de morgen, en des middags reeds dood, al de zorg en de tederheid van zijn
moeder kunnen hem niet in het leven behouden, een kind van de belofte, een kind des gebeds,
geschonken in liefde, en toch weggenomen, kleine kinderen zijn blootgesteld aan ziekte en dood.
Maar hoe bewonderenswaardig bewaart de voorzichtige, vrome moeder haar lippen onder deze
onverwachte beproeving! Geen enkel gemelijk, onbetamelijk woord komt uit haar mond, zij heeft
een sterk geloof, dat het kind tot het leven teruggeroepen zal worden, als de echte dochter van
Abrahams geloof, zowel als van zijn lenden, overlegde zij dat God machtig is hem ook uit de doden
te verwekken. Zij had gehoord van de opwekking van de zoon van de weduwe van Sarepta, en dat
de geest van Elia rustte op Elisa, en zij had zo’n vertrouwen in Gods goedheid, dat zij zeer bereid
was te geloven, dat Hij, die zo spoedig wegnam wat Hij had gegeven, zou weergeven wat Hij nu
genomen had, door dit geloof "hebben vrouwen haar doden wedergekregen," Hebreeen 11:35. In
dit geloof maakt zij geen toebereidselen voor de begrafenis van haar gestorven kind, maar wel voor
zijn opstanding, want zij legt hem op het bed van de profeet vers 21 verwachtende dat hij haar
vriend zei zijn. O vrouw, groot is uw geloof! Hij, die het gewerkt heeft, zal het niet teleurstellen. 

II. De treurende moeder wendt zich bij die gelegenheid tot de profeet, want het kwam zeer gelegen,
dat hij nu juist niet ver vandaar In de profetenschool op de berg Karmel was. 

1. Zij verzocht haar man om tot de profeet te mogen gaan, maar zegt hem niet wat haar boodschap
bij hem was, uit vrees dat hij geen geloof genoeg zou hebben om haar te laten gaan, vers 22. Het is
geen nieuwe maan of sabbat, wierp hij haar tegen, hetgeen aanduidt dat zij op deze feesten des
Heeren placht op te gaan naar de vergadering waarin hij voorging, met andere Godvruchtige
mensen, om het woord te horen en zich met hem te verenigen in gebed en lofzegging. Zij vond het
niet genoeg zijn hulp soms te hebben in haar gezin, maar, hoewel zij een aanzienlijke vrouw was,
woonde zij de openbare Godsverering bij. Maar nu was het geen van de bepaalde tijden daarvoor,
derhalve zegt haar man: "Waarom wilt gij heden tot hem gaan? Wat is er gebeurd?" "Het is niets," zei



zij, "het zal wel zijn, later zult gij dit zelf zeggen." Zie hoe deze man en vrouw met elkaar
wedijverden in wederkerige achting, zij was hem zo onderdanig en gehoorzaam, dat zij niet gaan
wilde zonder hem kennis te geven van haar tocht, en hij was zo vriendelijk voor haar, dat hij er zich
niet tegen wilde verzetten hoewel zij niet goedvond hem met het doel van haar tocht bekend te
maken. 

2. Zij haastte zich zoveel zij kon om tot de profeet te komen, vers 24, en hij, haar van verre ziende
aankomen, zond zijn dienaar tot haar om te vernemen of er ook enig ongeval was, vers 25, 26. De
vragen waren zeer nauwkeurig: Is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind?
Het betaamt de mannen Gods om met tedere belangstelling te vragen naar de welstand van hun
vrienden en hun gezinnen. Het antwoord was in het algemeen: Het is wel. Gehazi was de man niet
tot wie zij kwam met haar klacht, en daarom maakt zij zich met dit algemene antwoord van hem af,
zij zei weinig, en weinig gezegd is spoedig verantwoord, Psalm 39:2, 3, maar wat zij zei was zeer
geduldig: "Het is wèl met mij, met mijn man, met het kind" -alles wèl, en toch is het kind dood in
huis. Als God onze dierbaarste betrekkingen van ons wegroept, dan betaamt het ons kalm en rustig
te zeggen: "Het is wel, beide met hen en ons, " het is wel, want alles is wèl wat God doet, alles is wel
met hen, die heengegaan zijn, als zij naar de hemel zijn gegaan en alles is wèl met ons, die
achterblijven, indien wij door de beproeving op de weg er heen voortgeholpen worden. 

3. Toen zij tot de profeet kwam, heeft zij nederig met hem geredeneerd over haar tegenwoordige
beproeving. Zij wierp zich aan zijn voeten, als in beroering en smart, die zij niet getoond heeft voor
zij tot hem kwam, die, naar zij geloofde haar kon helpen, vers 27. Als het haar van dienst kon zijn,
dan wist zij haar lijden te tonen, evengoed als het te verbergen als het haar slechts ondienst zou
doen. Gehazi wist, dat het zijn meester zou mishagen haar aan zijn voeten te zien, en wilde haar
daarom opheffen, maar Elisa wachtte om van haar te horen, daar hij het niet onmiddellijk van God te
weten kwam wat de oorzaak was van haar smart. God openbaarde de zaken aan Zijn profeten,
naar Hij het geschikt oordeelde, niet altijd naar dat zij het begeerden. God heeft dit niet aan de
profeet bekend gemaakt, omdat hij het van de Godvrezende vrouw zelf kon vernemen. Wat zij zei
was zeer aandoenlijk. Zij beroept zich op de profeet: 

A. Betreffende haar niet begeren van de zegen, die haar nu ontnomen was: "Heb ik een zoon van
mijn heer begeerd? Neen, gij weet dat ik hem niet begeerd heb. Het was mijn voorstel niet, ik heb
niet getreurd en gekwijnd om het gemis van een zoon, zoals Hanna, noch er om gevraagd en
geroepen, zoals Rachel: Geef mij kinderen, of ik sterf." Als ons enigerlei lieflijkheid en vertroosting in
het schepsel ontnomen wordt, dan is het goed dat wij er ons hart niet op buitensporige, ongeregelde
wijze op gezet hebben, want als wij dit wèl gedaan hebben, dan hebben wij reden te vrezen dat het
in toorn was gegeven en in toorn was ontnomen. 

B. Betreffende haar volstrekt betrouwen op het woord van de profeet: Zei ik niet: Bedrieg mij
niet. Ja, dat heeft zij gezegd, vers 16, en dit verwijzen er naar kan beschouwd worden, hetzij: 

a. Als een twisten met de profeet, alsof hij haar bedrogen had, zij was bereid te denken, dat die
zegen haar gegeven was om haar te bespotten, nu hij haar zo spoedig weer was ontnomen, en dat
het beter geweest zou zijn, indien dat kind haar nooit gegeven was, dan haar er van te beroven, nu
zij begon vertroosting en genot in hem te smaken. Het verlies van een zegen moet ons de gave ervan
niet doen onderschatten. Of: 



b. Als een pleiten bij de profeet om het kind weer in het leven terug te roepen. Ik zei: Bedrieg mij
niet, en ik weet, dat gij dat niet zult. Hoe de voorzienigheid God ons ook teleurstelling moge baren,
wij kunnen er zeker van zijn dat de belofte Gods ons niet bedrogen heeft, noch ons ooit bedriegen
zal. De hoop hierop zal ons niet beschaamd maken. 

III. De wederopwekking van het kind tot het leven. Wij kunnen veronderstellen dat de vrouw een
meer omstandig bericht aan Elisa heeft gegeven van de dood van het kind, en dat hij haar een meer
uitdrukkelijke belofte heeft gegeven van zijn opstanding, dan hier verhaald is, waar ons kortelijk
gezegd wordt: 

1. Dat Elisa Gehazi zond, om in allerijl naar het dode kind te gaan, hem zijn staf gaf, en hem beval
die op het gezicht van het kind te leggen, vers 29. Ik weet niet wat hiervan te zeggen. Elisa wist dat
Elia het dode kind had opgewekt, door zich over het kind uit te strekken en te bidden, wederom en
nogmaals, kon hij dan denken het kind op te wekken door zo gering een plechtigheid als het zenden
van zijn staf, om die op zijn aangezicht te leggen, inzonderheid daar niets hem verhinderde zelf te
komen? Zal een macht als deze overgedragen worden, en wel aan geen beter man dan Gehazi was?
Bisschop Hall oppert de mening dat dit een menselijk bedenksel was maar geen Goddelijke aandrift,
en daarom ook geen kracht van uitwerking had. God wil zulke grote gunsten niet al te goedkoop
maken, zij zullen ook niet al te gemakkelijk verkregen worden, opdat zij niet worden onderschat. 

2. De vrouw besluit niet zonder de profeet zelf terug te gaan, vers 30. Ik zal u niet verlaten. Zij had
een grote verwachting van de staf, maar zij wil de hand hebben, en zij had gelijk. Misschien was het
bedoeld ons er mee te leren, niet het vertrouwen te stellen in schepselen, die dienaren zijn, waarvan
de macht van de Schepper, hun en onze Meester, alleen het gewicht zal dragen. Gehazi keert terug
"re infecta, onverrichter zake," zonder de tijding van enig teken van leven in het kind vers 31. De
jongen is niet ontwaakt, te kennen gevende dat zijn dood slechts een slaap was en dat hij
verwachtte dat hij weldra zal ontwaken. In de opwekking van dode zielen tot geestelijk leven,
kunnen leraren in hun eigen kracht niet meer doen dan Gehazi hier doen kon, zij leggen het woord,
evenals de staf van de profeet, voor hun aangezicht, maar er is geen stem of opmerking, totdat
Christus door Zijn Geest zelf komt, de letter alleen doodt, het is de Geest, die leven geeft. Het is niet
het profeteren tot dorre doodsbeenderen, dat er leven in zal brengen, de adem moet van de hemel
komen om op de gedoden te blazen. 

3. Door vurig gebed verkrijgt de profeet van God, dat dit dode kind wederkeert tot het leven. Hij
vond het kind dood op zijn eigen bed, vers 32, en sloot de deur voor hen beide toe, vers 32. Zelfs
van het dode kind wordt gesproken als van een persoon, een van de beide, want het was nog in
wezen. en niet verloren. Hij sloot alle gezelschap buiten, opdat hij de schijn niet zou hebben van te
roemen in de macht, die God hem gegeven heeft, of haar met praalvertoon te gebruiken, en om van
de mensen gezien te worden. 

4.Merk op: 

A. Met hoeveel zorg en nauwlettendheid hij zich op dit grote werk toelegde, zich misschien bewust
zijnde, dat hij God te veel had verzocht door te denken dit te kunnen uitwerken door de staf in
Gehazi’s hand, waarvoor hij zich bestraft achtte door de teleurstelling. Hij vindt het nu moeilijker dan
hij gedacht heeft, en daarom begeeft hij er zich nu met zoveel groter plechtigheid toe. 



a. Hij bad tot de Heere vers 33, waarschijnlijk zoals Elia gebeden heeft Laat toch de ziel van dit
kind in hem weerkomen. Christus heeft de doden ten leven opgewekt als gezaghebbende: "Gij
dochtertje, Ik zeg u, sta op. Jongeling, Ik zeg u, sta op. Lazarus, kom uit, " want Hij was machtig en
getrouw als een Zoon, de Heer des levens, maar Elia en Elisa deden het door gebed, als
dienstknechten. 

b. Hij legde zich neer op het kind, vers 34 alsof hij hem zijn levenswarmte en levensgeesten wilde
meedelen, aldus drukte hij de ernst en de vurigheid uit van zijn begeerte, en gaf hij een teken van de
Goddelijke macht, waarop hij betrouwde voor de volbrenging van dat grote werk. Eerst legde hij
zijn mond op de mond van het kind, alsof hij hem in de naam van God de levensadem wilde
inblazen, toen zijn ogen op de ogen van het kind, om ze weer voor het licht van het leven te
openen, toen zijn handen op de handen van het kind, om er kracht in te brengen. Daarna kwam
hij weer en wandelde in het huis, als iemand die vol zorg is, geheel ingenomen is door het werk
dat hij te doen heeft, toen ging hij weer naar boven en breidde zich weer over hem uit, vers 35.
Zij, die het middel willen wezen om geestelijk leven te brengen in de dode zielen, moeten zich aldus
wijden aan hun zaak, er zich naar schikken, en veelsoortig werkzaam zijn in het gebed voor hen. 

B. Hoe de werking trapsgewijze werd volbracht. Eerst werd het lichaam van het kind warm vers
34, hetgeen de profeet aanmoedigde om te volharden in het gebed, na een poosje niesde de jongen
tot zevenmaal toe, hetgeen een aanduiding was, niet alleen van leven, maar van levendigheid.
Sommigen merken hier op dat niezen het hoofd verheldert, en dat daar de ziekte van het kind in
gelegen was. 

C. Hoe vreugdevol het kind aan zijn moeder werd weergegeven, vers 36, 37, en allen, die er bij
betrokken waren, "waren bovenmate vertroost," Handelingen 20:12. Zie de macht van God die
doodt en levend maakt, zie de macht van het gebed, gelijk het de sleutel heeft van de wolken zo
heeft het ook de sleutel van de dood, zie de macht van het geloof, die vaste, bestendige wet van de
natuur (dat de dood een weg is, van waar men niet terugkomt), zal eerder opgeheven worden, dan
dat deze gelovige Sunamietische teleurgesteld zal worden. 



2 Koningen 4:38-44 

Wij hebben hier Elisa aan deze plaats in zijn element onder de zonen van de profeten, hen
onderwijzende en als een vader voor hen voorziende en gelukkig was het voor hen dat er iemand
over hen gesteld was, die geheel natuurlijk belang stelde in hun toestand, onder wie zij wèl gevoed
en wèl onderwezen werden. Er was honger in het land, vanwege de boosheid van degenen, die
daarin woonden, dezelfde honger als die, waarvan wij lezen in Hoofdstuk 8:1. Hij hield zeven jaren
aan, juist zolang als die in de tijd van Elia, er was een honger naar brood, maar "niet om te horen het
woord des Heeren," Amos 8:11, want de zonen van de profeten zaten voor Elisa om zijn wijsheid te
horen, zij leerden, om anderen te kunnen onderwijzen. Wij hebben hier twee voorbeelden van de
zorg, die hij droeg voor hun spijze. Christus heeft hen gespijzigd voor wie hij predikte. Elisa droeg er
nu temeer zorg voor vanwege de honger, opdat de zonen van de profeten in deze kwade tijd niet
beschaamd zouden worden, maar zelfs "in de dagen van de honger verzadigd zouden worden,"
Psalm 37:19. 

I. Hij maakte vergiftig voedsel onschadelijk en gezond. 

1. Op zekere dag, dat hij een voordracht voor hen zou houden, en de zonen van de profeten
gekomen waren om hem te horen, beval hij zijn dienaar om spijs voor hen te bereiden om hun
lichaam te voeden, terwijl hij het brood des levens brak voor hun ziel. Of er enigerlei vleesspijze
voor hen was, blijkt niet, hij beval slechts de grote pot aan te zetten om moes voor hen te koken,
vers 38. De zonen van de profeten behoren voorbeelden te zijn van matigheid en doding van het
vlees, niet begerig te zijn naar lekkernijen, maar tevreden te wezen met eenvoudig voedsel. Als zij
noch geurig toebereide spijzen hebben, noch gebak, ja, als zij slechts een schotel moes hebben voor
hun middagmaal, zo laat hen gedenken dat deze grote profeet zichzelf en zijn gasten op niets beters
onthaalde. 

2. Een van de dienaren, die uitgezonden was om moeskruiden te vergaren, bracht bij vergissing
kruiden, die schadelijk of tenminste zeer walgelijk waren, en sneed ze in de pot wilde kolokwinten
worden zij genoemd, vers 39. Sommigen denken dat het coloquintida waren een kruid van sterk
purgerende eigenschap en ongewijzigd, uiterst gevaarlijk. De zonen van de profeten schenen meer
bedreven te zijn in Godgeleerdheid dan in natuurlijke historie, en hun Bijbel meer te lezen dan hun
boek over kruidkunde. Indien sommige vruchten van de aarde schadelijk zijn, dan moeten wij dit
beschouwen als een uitwerksel van de vloek: Doornen en distelen zal zij u voortbrengen, want de
oorspronkelijke zegen had alles goed gemaakt. 

3. De gasten klaagden aan Elisa over het ongezonde van de spijze. De natuur heeft de mens het
zintuig van de smaak gegeven, niet slechts opdat gezond voedsel aangenaam zou zijn, maar opdat
het ongezonde ontdekt zou worden eer het in de maag komt, "het gehemelte smaakt de spijze," Job
12:11. Dit moes werd door de smaak er van spoedig ontdekt gevaarlijk te zijn, zodat zij uitriepen:
De dood is in de pot! vers 40. De tafel wordt dikwijls een strik, en hetgeen ons tot welzijn meest
strekken, blijkt een valstrik, hetgeen een goede reden is, waarom wij ons niet zonder vrees voeden.
Als wij de steun en het lieflijke van het leven ontvangen, dan moeten wij de verwachting van de
dood aanhouden, en vrees koesteren om te zondigen. 



4. Elisa nam terstond de slechte smaak van de spijze weg, en voorkwam de boze gevolgen van dit
ongezonde moes, zoals hij tevoren het bittere water met zout had genezen, zo genas hij nu dit bittere
moes met meel, vers 41. Waarschijnlijk was er reeds meel in, maar dat was er door een gewone
hand in gedaan, alleen maar om het moes te binden of smeuïg te maken, en dit meel was hetzelfde,
maar nu werd het er door Elisa’s hand in gedaan met de bedoeling om dit ongezonde moes gezond
te maken, en hieruit bleek, dat het meel niet de verandering heeft teweeggebracht (het meel was
slechts het teken, niet het middel), maar alleen de kracht en de macht Gods. Nu was alles wèl, er
was nu niet slechts geen dood, maar ook niets kwaads in de pot. Wij moeten Gods goedheid
erkennen, die onze spijze gezond en voedzaam maakt. Ik ben de Heere uw heelmeester. 

II. Hij deed een weinig spijze vèr reiken. 

1. Aan Elisa werd een geschenk gebracht van twintig gerstebroden en enige korenaren vers 42, een
geschenk, dat in die tijd nooit te verachten was, nu er honger was in het land. Het wordt gezegd
broden van de eerstelingen te zijn geweest, die uit de oogst aan God toekwamen en nu de
priesters en Levieten allen te Jeruzalem waren, buiten hun bereik, hebben de vrome mensen onder
hen met alle recht en rede de profeten als Gods ontvangers beschouwd, en hun eerstelingen tot hen
gebracht, hetgeen bijdroeg om hun scholen in stand te houden. 

2. Om niet ontvangen hebbende, gaf hij om niet, hij beval dat het alles de zonen van de profeten
voorgezet zou worden, niets voor zichzelf houdende, en niets voor later, laat de morgen voor het
zijne zorgen, geef het alles aan het volk, dat zij eten. Het betaamt mannen Gods edelmoedig en
vrijgevig te zijn, de vaders van de profeten om vrijgevig te zijn voor de zonen van de profeten. 

3. Hoewel de broden waarschijnlijk klein waren, niet groter dan een man gewoonlijk voor zijn
maaltijd opeten kon, heeft hij toch met twintig er van honderd mannen verzadigd, vers 43, 44. Zijn
dienaar dacht dat het slechts tandtergend was om aan zoveel mannen zo weinig spijze voor te zetten,
en het een schande voor zijn meester zou zijn om zovelen op zo’n schraal maal uit te nodigen, maar
hij heeft het in de naam van God een ruim voldoende maaltijd voor hen genoemd, en zo bleek het
ook te zijn, zij aten, en hielden over niet uit gebrek aan eetlust, maar omdat het brood onder het eten
toenam. God heeft aan Zijn kerk beloofd, dat Hij haar kost rijkelijk zal zegenen, "en haar
nooddruftigen met brood zal verzadigen," Psalm 132:15, want die Hij voedt verzadigt Hij en wat Hij
zegent wordt veel, zoals hetgeen waar Hij op blaast, weinig wordt, Haggaï 1:9. Het spijzigen van
Zijn hoorders door Christus was een veel groter wonder dan dit, maar beide leren ons dat zij, die de
Heere verbeiden in de weg van de plicht, kunnen hopen zowel beschermd als verzorgd te worden
door een bijzondere zorg van Gods voorzienigheid. 



HOOFDSTUK 5

1 Naaman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrie, was een groot man voor het aangezicht
zijns heren, en van hoog aanzien; want door hem had de HEERE den Syriers verlossing gegeven; zo
was deze man een strijdbaar held, doch melaats.
2 En er waren benden uit Syrie getogen, en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israel
gevankelijk gebracht, die in den dienst der huisvrouw van Naaman was.
3 Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van den profeet, die te
Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen.
4 Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter
gesproken, die uit het land van Israel is.
5 Toen zeide de koning van Syrie: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan den koning van Israel
zenden. En hij ging heen, en nam in zijn hand tien talenten zilvers, en zes duizend sikkelen gouds, en
tien wisselklederen.
6 En hij bracht den brief tot den koning van Israel, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal
gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn
melaatsheid.
7 En het geschiedde, als de koning van Israel den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde,
en zeide: Ben ik dan God, om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt, om een man van
zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merkt toch, en ziet, dat hij oorzaak tegen mij zoekt.
8 Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had, dat de koning van Israel zijn klederen
gescheurd had, dat hij tot den koning zond, om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd?
Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten, dat er een profeet in Israel is.
9 Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van
Elisa.
10 Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw
vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.
11 Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal
zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over
de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.
12 Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israel; zou ik
mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.
13 Toen traden zijn knechten toe, en spraken tot hem, en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u
een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, naardien hij tot u
gezegd heeft: Was u, en gij zult rein zijn?
14 Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en
zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein.
15 Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse heir, en kwam, en stond voor zijn
aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israel! Nu dan,
neem toch een zegen van uw knecht.
16 Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien ik het
neme! En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het.
17 En Naaman zeide: Zo niet; laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk
muildieren; want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den
HEERE.



18 In deze zaak vergeve de HEERE uw knecht: wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan,
om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon
nederbuigen zal; als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de HEERE vergeve toch uw
knecht in deze zaak.
19 En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
20 Gehazi nu, de jongen van Elisa, den man Gods, zeide: Zie, mijn heer heeft Naaman, dien Syrier
belet, dat men uit zijn hand niet genomen heeft, wat hij gebracht had; maar zo waarachtig als de
HEERE leeft, ik zal hem nalopen, en zal wat van hem nemen!
21 Zo volgde Gehazi Naaman achterna. En toen Naaman zag, dat hij hem naliep, viel hij van den
wagen af, hem tegemoet, en hij zeide: Is het wel?
22 En hij zeide: Het is wel; mijn heer heeft mij gezonden, om te zeggen: Zie, nu straks zijn tot mij
twee jongelingen uit de zonen der profeten, van het gebergte van Efraim gekomen; geef hun toch een
talent zilvers en twee wisselklederen.
23 En Naaman zeide: Belieft het u, neem twee talenten. En hij hield aan bij hem, en bond twee
talenten zilvers in twee buidels, met twee wisselklederen, en hij leide ze op twee van zijn jongens, die
ze voor zijn aangezicht droegen.
24 Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand, en bestelde ze in een huis; en hij liet de
mannen gaan, en zij togen heen.
25 Daarna kwam hij in, en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: Van waar, Gehazi? En hij
zeide: Uw knecht is noch herwaarts noch derwaarts gegaan.
26 Maar hij zeide tot hem: Ging niet mijn hart mede, als die man zich omkeerde van op zijn wagen u
tegemoet? Was het tijd, om dat zilver te nemen, en om klederen te nemen, en olijfbomen, en
wijngaarden, en schapen, en runderen, en knechten, en dienstmaagden?
27 Daarom zal u de melaatsheid van Naaman aankleven, en uw zaad in eeuwigheid! Toen ging hij uit
van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.



In dit hoofdstuk worden nog twee van Elisa’s wonderen vermeld. 

I. De reiniging van Naäman, een Syriër, een vreemdeling, van zijn melaatsheid, en daarbij: 

1.Het slechte van zijn toestand vers 1.. 

2. Gods voorzienigheid, die hem tot Elisa bracht, daar een gevangen dienstmaagd hem bericht
omtrent de profeet had gegeven, vers 2-4. Een brief van de koning van Syrië aan de koning van
Israël, om hem bij hem in te leiden, vers 5-7, en de uitnodiging, die Elisa hem zond, vers 8 

3. De voorgeschreven methode voor zijn genezing, zijn onderwerping er aan, na eerst
tegenwerpingen gemaakt te hebben, en zijn genezing er door, vers 9-14.. 

4. zijn erkentelijkheid jegens Elisa, vers 15-19. 

II. zijn slaan van Gehazi, zijn eigen dienaar, met deze melaatsheid. 

1. Gehazi’s zonden die bestonden in zijn meester te beliegen bij Naäman, vers 24-24, en bij zijn
meester te liegen, toen deze hem ondervroeg, vers 25. 

2. zijn straf voor die zonde. Naämans melaatsheid ging over op hem en zijn geslacht, vers 26, 27. En
zo Naämans genezing beschouwd kan worden als een voorteken van de roeping van de heidenen
zoals onze Heiland haar genomen schijnt te hebben, Lukas 4:27, dan kan Gehazi’s straf beschouwd
worden als een voorteken van de verblinding en verwerping van de Joden, die Gods genade jegens
de heidenen hebben benijd zoals Gehazi Elisa’s gunst, aan Naäman betoond benijd heeft. 



Koningen 5:1-8 

De wonderen van onze Zaligmaker waren bestemd voor de verloren schapen van het huis Israëls,
maar één er van viel, als een kruimel van de tafel, aan een Kananese vrouw ten deel, zo heeft Elisa
dit wonder gewrocht voor Naäman, een Syriër want God doet goed aan allen, en wil dat alle
mensen zalig zullen worden. Hier is: 

I. De zware beproeving, onder welke Naäman zuchtte temidden van al zijn grootheid en eer, vers 1.
Hij was een groot man in een hoge betrekking, hij was niet alleen rijk en hooggeplaatst, maar in het
bijzonder gelukkig om twee dingen: 

1. Dat hij zijn land van grote dienst is geweest, God heeft hem dit doen zijn, door hem had de
Heere de Syriërs verlossing gegeven, voorspoed in hun oorlogen, zelfs met Israël. De bewaring en
voorspoed, zelfs van hen, die God niet kennen en dienen, moeten toegeschreven worden aan Hem,
want Hij is een behouder van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen. Israël wete dat, als de
Syriërs de overhand hebben, het van de Heere is. 

2. Dat hij zijn vorst zeer welgevallig was, hij was zijn gunsteling en eerste staatsminister, zo groot
was hij, zo hoog in aanzien en eer, en daarbij een strijdbare held, maar hij was melaats, was
aangetast door die walgelijke ziekte, waardoor hij een last was voor zichzelf. Niemands grootheid,
of eer, of invloed, of dapperheid, of overwinning over vijanden, kan hem buiten het bereik brengen
van de zwaarste rampen van het menselijke leven er is menig ziekelijk, zwak lichaam onder rijke
sierlijke kledij. Ieder mens heeft het een of andere maar in zijn wezen, iets dat hem misvormt of
verkleint, het een of andere bijmengsel, dat zijn grootheid vermindert, zijn vreugde terneerslaat, hij
kan zeer gelukkig, zeer goed zijn, maar in een of ander opzicht is hij niet zo goed als hij moest
wezen, noch zo gelukkig als hij wilde wezen. Naäman was zo groot als de wereld hem maken kon,
en toch zou (zoals bisschop Hall het uitdrukt) de geringste slaaf in Syrië niet in zijn vel willen steken,
of van huid met hem ruilen. 

II. Het bericht, dat hem gegeven wordt van Elisa’s macht door een jonge dienstmaagd van zijn
echtgenote, vers 2, 3. Deze dienstmaagd was een Israëlitische van geboorte, door Gods
voorzienigheid gevankelijk naar Syrië gevoerd, en daar verhoogd in Naämans gezin, waar zij Elisa’s
roem verkondigt tot eer van Israël en Israëls God. De ongelukkige verstrooiing van het volk van
God is soms de gelukkige aanleiding gebleken tot de verspreiding van de kennis van God,
Handelingen 8:4. Deze kleine jonge dochter ging, zoals het een ware Israëlitische betaamde te rade
met de eer van haar land, kon, hoewel zij slechts een eenvoudig meisje was, een bericht geven van
de beroemde profeet, die zij in hun midden hadden. Kinderen moeten bijtijds bekend worden met
de wondere werken van God, opdat zij, waar zij ook heengaan, er van kunnen spreken. Zie Psalm
8:3. 

1. Zoals het een goede dienstmaagd betaamde, begeerde zij de gezondheid en het welvaren van
haar heer, hoewel zij een gevangene, een dienstmaagd door dwang was, en veel meer nog moeten
dienstboden door keus het goede voor hun meesters begeren. De Joden in Babylon moesten de
vrede zoeken van het land van hun gevangenschap, Jeremia 29:7. Elisa had geen van de melaatsen in
Israël gereinigd Lukas 4:27, maar deze kleine jonge dochter leidt uit de andere wonderen, die hij
gedaan heeft af dat hij haar meester kon genezen, en uit zijn gewone weldadigheid en



welwillendheid, dat hij het zou willen, hoewel deze een Syriër was. Dienstboden kunnen tot zegen
zijn in het gezin waarin zij dienen, door te zeggen wat zij weten van de heerlijkheid van God en de
eer van Zijn profeten. 

III. Hierop wendde de koning van Syrië zich ten behoeve van Naäman tot de koning van Israël.
Naäman gaf acht op dit bericht, hoewel het hem slechts door een eenvoudige dienstmaagd gegeven
werd, hij heeft om haar geringheid die tijding niet geminacht, als zij bevorderlijk kon zijn aan de
gezondheid van zijn lichaam. Hij zei niet: "Het is een dwaze praat van dat meisje, hoe kan een
profeet in Israël voor mij doen wat al de medicijnmeesters van Syrië tevergeefs aan mij beproefd
hebben?" Hij beminde noch eerde het Joodse volk, maar indien iemand uit die natie hem van zijn
melaatsheid kan genezen, zal hij dankbaar de verplichting erkennen. Ach, mochten zij, die geestelijk
ziek zijn, even geredelijk horen naar de tijding, die hun van de grote Heelmeester gebracht wordt! 

Zie, wat Naäman deed op deze wenk. 

1. Hij wilde niet om de profeet zenden, deze tot hem laten komen, maar hij wilde aan iemand, die
zoveel Goddelijke kracht in zich had dat hij instaat was krankheden te genezen, de eer bewijzen van
zelf tot hem te gaan, hoewel hij ziek was, ongeschikt om onder de mensen te komen, de reis lang, en
het land van de profeet, dat hij wilde bezoeken, vijandig land was, vorsten, denkt hij, moeten zich
neerbuigen tot profeten, als zij hen nodig hebben. 

2. Hij wilde niet vermomd gaan, hoewel zijn boodschap zijn afzichtelijke kwaal bekendmaakte, maar
ging in staatsie en met een groot gevolg, om de profeet nog meerdere eer aan te doen. 

3. Hij wilde niet met lege handen gaan, maar nam goud, zilver en kleren mede, om die zijn
geneesmeester aan te bieden. Zij, die rijkdom hebben, en gezondheid derven, tonen welke van die
twee voorrechten zij het kostelijkst achten, wat zouden zij niet willen geven voor kracht en
gezondheid van het lichaam? 

4. Hij wilde niet gaan zonder een brief aan de koning van Israël van de koning, zijn meester, die zelf
vurig zijn herstel wenste. Hij weet niet waar deze wonderwerkende profeet in Samaria te vinden is,
maar denkt dat de koning hem wèl moet weten te vinden, en dat hij de profeet zal aansporen om al
het mogelijke voor Naäman te doen. Hij wil tot hem gaan, gesteund door de invloed van twee
koningen. Indien de koning van Syrië om zijn hulp moet verzoeken, dan hoopt hij dat de koning van
Israël, als zijn opperheer, die hulp kan gebieden. De gaven en talenten van de onderdanen, denkt hij,
moeten allen aangewend worden ten dienste en ter ere van de vorst, en daarom verlangt hij dat de
koning hem verlossen zal van zijn melaatsheid, vers 6, het er voor houdende dat er een grotere
vertrouwelijkheid heerste tussen de koning en de profeet, dan er werkelijk was. 

IV. Hoe dit de koning van Israël deed schrikken, vers 7. Hij vreesde dat er in de brief: 

1. Een grote belediging was van God, en daarom scheurde hij zijn kleren, overeenkomstig de
gewoonte van de Joden, als zij hoorden of lazen wat zij dachten Godslasterlijk te zijn, en wat minder
kon het wezen, als hem Goddelijke macht werd toegeschreven? "Ben ik dan God, om te doden
met een woord, en levend te maken met een woord wie ik wil? Neen, ik beweer niet, die macht te
hebben" (Nebukadnezar beweerde dit wel, zoals wij zien in Daniël 5:19). "Ben ik dan God, om te



doden met een woord, en om levend te maken met een woord? Neen ik maak geen aanspraak op
zo’n macht. Aldus wordt die grote man, die slechte man, er toe gebracht om te erkennen dat hij
slechts een mens is. Waarom heeft die overweging er hem niet toe geleid om zichzelf te bestraffen
wegens zijn afgoderij, en heeft hij niet aldus geredeneerd: "Zal ik diegenen als goden aanbidden, die
noch doden, noch levend kunnen maken, goed noch kwaad kunnen doen?" 

2. Een slechte bedoeling voor hemzelf hij beroept zich hieromtrent op de hem omringenden: "Merkt
toch en ziet, dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Hij eist van mij dat ik een melaatse zal genezen, en
als ik het niet doe zal hij, ofschoon ik het niet kan, dit tot voorwendsel gebruiken om mij de oorlog
aan te doen, " hetgeen hij te eerder vermoedt, omdat Naäman zijn krijgsoverste is. Indien hij de
bedoeling van de brief goed had begrepen namelijk dat de koning, toen hij hem schreef de melaatse
te genezen, slechts bedoelde dat hij zorg zou dragen voor zijn genezing, hij zou in die angst niet zijn
gekomen. Wij scheppen ons dikwijls zeer veel onrust, door aan de woorden en daden van anderen,
die goed bedoeld waren, een verkeerde uitlegging te geven, het is ook jegens onszelf
barmhartigheid, of liefde, om geen kwaad te denken. Indien hij aan Elisa had gedacht en aan de
macht, die deze bezat, hij zou de brief gemakkelijk hebben begrepen, en geweten hebben wat hij te
doen had, maar hij heeft zich in verwarring gebracht door zich van de profeet te vervreemden, de
gevangen jonge dochter dacht meer aan hem dan de koning. 

V. Elisa biedt hem zijn diensten aan, hij wilde alles doen om zijn vorst gerust te doen zijn, al was hij
nu ook door hem veronachtzaamd, en al waren zijn vorige goede diensten ook door hem vergeten.
Vernemende waarom de koning zijn kleren had gescheurd, liet hij hem weten dat, zo zijn patiënt tot
hem wilde komen, hij geen vergeefse moeite zal doen, vers 8, hij zal weten, dat er een profeet in
Israël is, ( en het zou treurig met Israël gesteld zijn, indien er geen waren) dat er een profeet is in
Israël, die doen kan, wat de koning Israëls niet eens durft beproeven, en waar de profeten van Syrië
geen aanspraak op kunnen maken. Het was niet voor zijn eigen eer, maar voor de eer van God, dat
hij begeerde hun allen te doen weten, dat er een profeet is in Israël, hoewel hij door de groten
werd voorbijgezien. 



Koningen 5:9-14 

Wij hebben hier de genezing van Naämans melaatsheid. 

I. Het korte en duidelijke voorschrift, dat de profeet hem gaf met verzekerdheid van goede uitslag.
Naäman wilde Elisa eer bewijzen toen hij in zijn wagen en met al zijn gevolg aan Elisa’s deur kwam,
vers 9. Zij, die op andere tijden weinig eerbied betoonden aan profeten waren, als zij hen nodig
hadden, zeer voorkomend voor hen. Hij kwam aan Elisa’s deur als een bedelaar om een aalmoes.
Zij, die van hun geestelijke melaatsheid gereinigd willen worden, moeten aan de deur van de
Wijsheid komen, de posten van haar deuren waarnemen. Naäman verwachtte zijn beleefdheid met
gelijke beleefdheid beantwoord te zien, maar Elisa gaf hem zijn antwoord zonder enigerlei
formaliteit, wilde niet aan de deur tot hem gaan, opdat hij de schijn niet zou hebben al te zeer gevleid
te zijn door de eer, die hem was aangedaan, maar zond hem een bode om hem te zeggen. Ga heen
en was u zevenmaal in de Jordaan, hem belovende dat zijn ziekte, zo hij dit deed, genezen zou
worden. De belofte was uitdrukkelijk en bepaald: Gij zult rein zijn, de voorgeschreven methode
was duidelijk: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. Dit was niet bedoeld als een middel
tot de genezing, hoewel koude baden door velen als zeer heilzaam worden aanbevolen, maar
sommigen denken dat het voor een geval van melaatsheid veeleer schadelijk was. Maar het was
bedoeld als een teken van de genezing, en een op-de-proefstelling van zijn gehoorzaamheid, zij, die
door God geholpen willen worden, moeten doen wat hun gezegd wordt. Maar waarom heeft Elisa
een bode tot hem gezonden met deze aanwijzingen? 

1. Omdat hij zich toen had afgezonderd tot innig, vurig gebed om de genezing, en daarvan niet
afgeleid wilde worden, of: 

2. Omdat hij wist dat Naäman een hoogmoedig man was, en hij hem wilde doen weten dat voor de
grote God alle mensen op gelijke bodem staan. 

II. Naämans afkeer van de voorgeschreven methode, omdat zij niet was wat hij verwachtte, twee
dingen ergerden hem er in. 

1. Dat Elisa, naar hij dacht, hem minachting betoonde door hem orders te zenden door een dienaar,
en niet zelf tot hem naar buiten te komen, vers 11. Vol van verwachting zijnde van genezen te
worden, had hij zich voorgesteld hoe die genezing bewerkt zou worden. Zijn denkbeeld was: Hij zal
zeker tot mij uitkomen, dat is wel het minste wat hij voor mij doen kan, voor mij, een Syrische grote,
die in al deze staatsie tot hem gegaan ben, tot mij, die zo dikwijls over Israël gezegevierd heb. Hij
zal staan en de naam van de Heere, zijn God, aanroepen, en mij noemen in zijn gebed, en dan
zal hij zijn hand over de plaats strijken, en aldus de genezing tot stand brengen." En omdat dit nu
niet precies aldus geschied is, geraakt hij in toorn, vergetende: 

a. Dat hij een melaatse was, en de wet van Mozes, die Elisa nauwgezet waarnam de zodanigen van
de samenleving buitensloot, een melaatse, en bijgevolg behoorde hij niet zo streng te staan op de
vormen van de hoofse plichtplegingen. Velen hebben onder verootmoedigende leidingen van Gods
voorzienigheid een onverootmoedigd hart. Zie Numeri 12:14. 



b. Dat hij een smekeling was, een gunst verzocht, die hij niet kon eisen, en bedelaars hebben niet te
kiezen, patiënten moeten doen wat hun geneesheer hun voorschrijft. Zie in Naäman de dwaasheid
van de hoogmoed, een genezing stelt hem niet tevreden of hij moet genezen worden met ceremonie,
met veel praalvertoon en staatsie, hij veracht het genezen te worden, zo hij zijn zin niet krijgt. 

2. Dat Elisa, naar hij dacht, minachting betoonde aan zijn land, hij nam het euvel op, dat hij
heengezonden werd om zich in de Jordaan te wassen, in de Jordaan, een rivier van Israël, terwijl hij
dacht dat Abana en Parpar de rivieren van Damascus, beter waren dan alle wateren Israëls.
Met hoeveel ophef spreekt hij van deze twee rivieren, die Damascus besproeiden, en spoedig
daarna zich verenigden, en dan door de geographen "Chrysoroas-de gouden stroom-"genoemd
wordt. Hoe minachtend spreekt hij van al de wateren Israëls, hoewel God het land Israëls de roem
van alle landen heeft genoemd, inzonderheid wegens zijn waterbeken, fonteinen en diepten,
Deuteronomium 8:7. Zo gewoon is het dat God en de mens verschillen in hun oordeel. Hoe
minachtend spreekt hij van de aanwijzingen van de profeet! Zou ik mij daarin niet kunnen wassen
en rein worden? Hij zou er zich in kunnen wassen, en rein worden van vuil maar niet van
melaatsheid. Hij was er vertoornd over, dat de profeet hem gebood zich te gaan wassen om rein te
worden, hij dacht dat de profeet alles moest doen, en het behaagt hem niet, dat hem gezegd wordt
dat hijzelf iets doen moet. Of wèl, hij denkt dat dit al te eenvoudig, te gemakkelijk, te gewoon is
voor zo’n aanzienlijke man als hij, om er door genezen te worden, of hij geloofde niet dat de
genezing er door gewerkt zal worden, of indien wel, welke geneeskracht was er meer in de Jordaan
dan in de rivieren van Damascus? Maar hij bedacht niet: 

a. Dat de Jordaan behoorde aan Israëls God, van wie Hij de genezing moest verwachten, en niet
aan de goden van Damascus, zij bewaterde het land des Heeren, het heilige land, en voor een
wonderdadige genezing was de betrekking tot God van veel meer gewicht en betekenis, dan de
diepte van de bedding of de schoonheid van de stroom. 

b. Dat de Jordaan meer dan eens tevoren aan het gebod van de Almacht heeft gehoorzaamd, zij had
vanouds een doortocht verleend aan Israël, en onlangs aan Elia en Elisa, en was dus geschikter voor
zulk een doel dan de rivieren, die slechts aan de algemene wet van haar schepping hadden
gehoorzaamd, en nooit aldus onderscheiden waren geworden. Maar bovenal, de Jordaan was de
aangewezen rivier, en als hij genezing verwacht van de macht van God, dan moet hij berusten in de
wil van God. zonder te vragen waarom of waartoe. Het is iets geheel gewoons voor hen die wijs zijn
in hun eigen ogen, om minachtend neer te zien op de voorschriften van de Goddelijke wijsheid, en
boven deze de voorkeur te geven aan hun eigen bedenkselen, "zij die hun eigen gerechtigheid
zoeken op te richten willen zich van de rechtvaardigheid Gods niet onderwerpen," Romeinen 10:3. 

Naäman geraakte door zijn redenering in zo’n toorn, dat hij zich in woede van de deur van de
profeet afwendde, gereed te zweren dat hij nooit meer iets met Elisa van doen wilde hebben. En wie
zou dan daarbij iets verloren hebben? "Die de valse ijdelheden onderhouden verlaten hun
weldadigheid," Jona 2:8. Hoogmoedige mensen zijn de ergste vijanden van zichzelf. 

III. De bescheiden raad, die zijn dienaren hem gaven, om naar het voorschrift van de profeet te
handelen, waarin een stilzwijgende bestraffing van zijn toorn lag opgesloten, vers 13. Op andere
tijden wisten zij tegenover hem op hun plaats te blijven, maar hoewel zij hem nu in toorn en drift
zagen, wisten zij toch dat hij een man was, die altijd naar rede wilde luisteren, door wie zij hem ook



werd voorgehouden (een goede, doch zeer zeldzame hoedanigheid in aanzienlijke personen) en
daarom naderden zij tot hem en gebruikten de vrijmoedigheid om de zaak met hem te bespreken. Zij
hadden een hoge mening van de profeet opgevat, (daar zij misschien meer van hem gehoord hadden
door hun gesprekken met het gewone volk, dan Naäman omtrent hem gehoord had van de koning
en de hovelingen met wie hij gesproken had), en daarom vroegen zij hem de zaak nog eens in
overweging te nemen. Zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, u een vervelende,
langdurige kuur had voorgeschreven, of u aan een pijnlijke operatie had onderworpen, u
trekpleisters, of koppen-zetten, of kwijling had verordineerd, zoudt gij ze niet gedaan hebben?
Voorzeker wel. En wilt gij u dan niet aan zo’n eenvoudige en gemakkelijke methode onderwerpen
als deze. Was u en gij zult rein zijn. 

Merk op: 

1. Zijn eigen knechten gaven hem deze bestraffing en die raad, hetgeen niet meer een verkleining
voor hem was, dan dat hij door de dienstmaagd van zijn vrouw bericht had ontvangen omtrent
iemand, die hem kon genezen, vers 2. Het is een grote weldaad om personen om ons heen te
hebben, die open en vrijmoedig met ons zijn, ons getrouw onze gebreken en dwaasheden onder het
oog brengen, al zijn zij ook onze minderen. Meesters moeten naar rede van hun dienaren willen
horen, Job 31:13, 14. Gelijk wij doof moeten zijn voor de raad van de goddelozen, al wordt hij ook
gegeven door de aanzienlijkste personen, die de meest geëerde namen dragen, zo moeten wij een
open oor hebben voor goede raad, al wordt hij ons ook gegeven door degenen, die ver beneden
ons zijn. Wie spreekt doet er niet toe, zo het gesprokene slechts goed is. 

2. De bestraffing werd met grote bescheidenheid en eerbied gegeven. Zij noemen hem vader, want
dienaren moeten hun meesters eren en gehoorzamen met een soort van kinderlijke genegenheid. Bij
het geven van bestraffing en raad moet het blijken, dat zij voortkomen uit liefde en oprechte eerbied,
en dat wij er geen smaad, maar reformatie mee bedoelen. 

3. Zij was zeer redelijk en bedachtzaam. Indien de ruwe, onnadenkende dienaren toornige
gevoeligheid van hun meester hadden opgewekt, en gepoogd hadden hem te wreken op de profeet,
die (naar hij dacht) hem beledigd had, hoe noodlottig zouden de gevolgen geweest zijn! Vuur van de
hemel waarschijnlijk op hen allen! Maar tot onze grote verrassing nemen zij de partij van de profeet.
Elisa had waarschijnlijk wel bemerkt dat hetgeen hij gezegd had, Naäman uit zijn humeur heeft
gebracht, maar hij deed geen poging om hem tevreden te stellen, het was op zijn gevaar zo hij
volhardde in zijn toorn, maar Gods voorzienigheid maakt gebruik van zijn knechten, om hem tot
bedaren te brengen. Zij redeneren met hem: 

a. Uit zijn vurige begeerte naar genezing: Zoudt gij niet alles daarvoor gedaan hebben? Als zieke
zondaren er toe gekomen zijn om alles te willen doen, zich aan alles te willen onderwerpen, van alles
afstand te willen doen, om maar genezen te worden, dan, maar niet eerder, beginnen wij hoop voor
hen te koesteren. Dan zullen zij Christus aannemen op zijn voorwaarden, als zij Christus willen
hebben op elke voorwaarde. 

b. Uit het gemakkelijke van de voorgeschreven methode, het is slechts: Was u en gij zult rein zijn.
Het is te beproeven, de proefneming is goedkoop en gemakkelijk, het kan geen kwaad doen, maar
zou goed kunnen doen. De methoden, voorgeschreven voor de genezing van de melaatsheid van de



zonde, zijn zo eenvoudig, dat wij volstrekt niet te verontschuldigen zijn als wij ze niet volgen. Het is
slechts: "Geloof, en word behouden", "Bekeer u, en ontvang vergeving van zonde", "Was u, en gij
zult rein zijn." 

4. De genezing tot stand gebracht in het gebruik van het voorgeschreven middel, vers 14. Bij nader
bedenken wilde Naäman de proef toch wel nemen, maar toch, naar het schijnt, met geen groot
geloof of vastberadenheid, want terwijl de profeet hem gezegd had zich zeven maal te wassen in de
Jordaan, heeft hij er zich slechts zeven maal in gedoopt. Maar toch behaagt het Gode zich en Zijn
woord te eren door dit van kracht te doen zijn. Zijn vlees kwam weer, gelijk het vlees van een
kleine jongen, tot zijn grote verwondering en blijdschap. Dit verkrijgt men door de wil van God te
doen, door Zijn inzettingen waar te nemen. Zijn rein worden door wassing eerde de wet voor de
reiniging van melaatsen, God zal Zijn woord groot maken. 



Koningen 5:15-19 

Van de tien melaatsen, die onze Heiland gereinigd heeft, was de enige, die terugkeerde om Hem te
danken, een Samaritaan, Lukas 17:16. Deze Syriër deed het, die zich hier: 

I. Overtuigd betoont van de macht van de God van Israël, niet slechts dat Hij is, maar dat Hij alleen
God is, en dat er inderdaad geen God is op de gehele aarde dan in Israël, vers 15. Een schone,
heerlijke belijdenis! maar die tevens de ellende aantoont van de heidenwereld, want de volken die
vele goden hadden, hadden in werkelijkheid geen God, maar waren zonder God in de wereld.
Tevoren had hij gedacht dat de goden van Syrië wezenlijke goden waren, maar nu heeft de ervaring
zijn dwaling hersteld, en wist hij dat Israëls God alleen God is, de oppermachtige Heere van allen.
Indien hij andere melaatsen gereinigd had gezien het zou hem misschien niet overtuigd hebben maar
de weldaad van de genezing deed hem meer aan dan het wonder ervan. Diegenen zijn het best
instaat om van de macht van de Goddelijke genade te spreken, die haar zelf ervaren hebben. 

II. Dankbaar aan Elisa, de profeet. "Daarom heb ik om de wille van Hem, wiens dienstknecht gij
zijt, een geschenk voor u, zilver, en goud, en kleren, al wat u gevallen zal aan te nemen." Hij schatte
de genezing niet naar het gemakkelijke er van voor de profeet, maar naar de weldaad er van voor
hemzelf, en hij zou gaarne dienoverkomstig er voor willen betalen. Maar Elisa weigert edelmoedig
de beloning, hoewel hij sterk gedrongen wordt om haar aan te nemen, en, om verder dringen te
voorkomen, bekrachtigde hij zijn weigering met een eed: Zo waarachtig als de Heere leeft indien
ik het neme! vers 16, niet omdat hij het niet nodig had, want hij was arm genoeg, en wist wel wat er
mee te doen, hoe het te besteden aan de zonen van de profeten, ook niet omdat hij het
ongeoorloofd achtte, want hij ontving geschenken van anderen, maar hij wilde aan deze Syriër niets
verplicht zijn, deze moest niet zeggen: "ik heb Elisa rijk gemaakt," Genesis 14:23. Het zal ten zeerste
tot eer van God strekken, om aan deze nieuwe bekeerling te tonen, dat aan de dienstknechten van
de God Israëls geleerd was, om met heilige minachting op de rijkdom van deze wereld neer te zien,
hetgeen hem zou bevestigen in zijn geloof, "dat er geen God is dan in Israël." Zie 1 Corinthiers 9:18,
2 Corinthiers 11:9. 

III. Bekeerd tot de aanbidding van de God Israëls. Hij wil niet slechts een offerande offeren aan de
Heere uit dankbaarheid voor zijn genezing, maar hij besluit nooit aan een andere god te offeren, vers
17. Het was een gelukkige genezing van zijn melaatsheid, die hem genas van zijn afgoderij, een nog
gevaarlijker ziekte. Maar hier zijn twee voorbeelden van het zwakke en gebrekkige in zijn bekering. 

1. In één opzicht deed hij er te veel in, daar hij niet slechts de God Israëls wilde aanbidden, maar hij
wilde aardkluiten hebben uit de tuin van de profeet, of die tenminste door hem verordineerd waren,
om er een altaar van te maken, vers 17. Hij, die een poosje daarvoor zeer minachtend had
gesproken van het water van Israël, vers 12, gaat nu over tot een ander uiterste, en overschat de
aarde van Israël, veronderstellende dat (daar God geboden had een altaar van aarde te maken,
Exodus 20:24) een altaar van aarde Hem het meest welgevallig zou zijn, niet bedenkende dat de
gehele aarde van de Heere is, en haar volheid of misschien heeft zijn vervoering van genegenheid en
eerbied voor de profeet, niet alleen vanwege zijn macht, maar ook vanwege zijn deugd en
edelmoedigheid, hem-zoals wij zeggen-de grond doen liefhebben, waarop hij trad, zodat hij wenste
er een weinig van mee naar huis te nemen. Het was een beleefdheid als waarmee men heden ten
dage zegt: "doe mij het genoegen mijnheer, om mij uw portret te schenken". 



2. In een ander opzicht deed hij echter te weinig, hierin namelijk, dat hij zich de vrijheid voorbehield
om zich in het huis van Rimmon te buigen ten gerieve van de koning, zijn meester, en naar de plicht
van zijn plaats aan het hof het eiste, vers 18, in deze zaak wenste hij verontschuldigd te worden. Hij
erkent dat hij het niet behoorde te doen, maar dat hij, als hij het niet deed, zijn plaats aan het hof niet
kon behouden, hij betuigt dat hij er zich nooit meer, zoals voorheen, ter ere van de afgod zal buigen,
maar alleen ter ere van de koning, en daarom hoopt hij dat God het hem zal vergeven. Misschien
kan, alles in aanmerking genomen, hiervoor enige verschoning worden aangevoerd, al kan het niet
goedgekeurd of gerechtvaardigd worden. Maar wat ons betreft, ben ik er zeker van, dat wij: 

a. Zo wij met God in verbond tredende, een voorbehoud maken om enigerlei ons bekende zonde
aan te houden, dat voorbehoud een vernietiging is van Zijn verbond. Wij moeten al onze
overtredingen wegdoen, en generlei huis van Rimmon uitzonderen. 

b. Hoewel wij aangemoedigd worden om te bidden om vergeving van de zonden, die wij bedreven
hebben, zou het toch een spotten zijn met God en een bedriegen van onszelf, indien wij om
dispensatie vroegen om voor het vervolg met enigerlei zonde te mogen voortgaan. 

c. Zij, die niet instaat zijn om een betrekking aan het hof te verlaten als zij haar niet kunnen behouden
zonder te zondigen tegen God en hun eigen geweten geweld aan te doen, schatten de gunst van God
niet op de juiste waarde. 

d. Zij, die in waarheid het kwade haten, zullen er een gewetenszaak van maken om alle schijn van
kwaad te vermijden. Naämans ontveinzen van zijn Godsdienst kan niet goedgekeurd worden, omdat
echter met zijn belofte om aan geen anderen god te offeren, dan alleen aan de God Israëls, al veel
gewonnen was bij een Syriër, en omdat hij door vergeving te vragen in deze zaak, zulk een mate van
overtuiging en oprechtheid aan de dag legde, dat er goede hoop was op verbetering en vooruitgang,
kon de profeet in vriendschap afscheid van hem nemen met een: Ga in vrede, vers 19. Er moet met
pas bekeerden teder en voorzichtig gehandeld worden. 



Koningen 5:20-27 

Naäman, een Syriër, een hoveling, een krijgsman, had veel dienaren, en wij hebben gezien, hoe
verstandig en goed zij waren, vers 13. Elisa, een heilige profeet, een man Gods heeft slechts een
dienaar, en hij blijkt een minne leugenaar te zijn. Zij, die van Elisa op een afstand hadden gehoord,
eerden hem, en ontvingen goeds uit hetgeen zij gehoord hadden, maar op hem, die gedurig voor zijn
aangezicht stond om zijn wijsheid te horen, was noch door zijn leer, noch door zijn wonderen een
goede indruk gemaakt. Men zou verwacht hebben dat Elisa’s dienaar een heilige zou zijn, (zoals
Achabs dienaar Obadja een heilige was) maar zelfs Christus had een Judas onder zijn volgelingen.
De middelen van de genade kunnen geen genade geven. De beste mensen, de beste leraren hebben
dikwijls personen om zich heen gehad, die hun tot smart en schande waren. Hoe dichter bij de kerk,
hoe verder van God. Velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Izak en
Jakob aanzitten in het koninkrijk van de hemelen, en de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen
worden. 

Hier is: 

I. Gehazi’s zonde. Het was een samengestelde zonde. 

1. Geldgierigheid, de wortel van alle kwaad, was op de bodem er van. Zijn meester verachtte de
schatten van Naäman, maar hij begeerde ze, vers 20. Zijn hart, zegt bisschop Hall, was in Naämans
koffers, en hij moet hem nalopen, om het te halen. Door wereldse rijkdom te begeren, zijn zeer velen
van het geloof afgedwaald, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. 

2. Hij keurde het af, dat zijn meester Naämans geschenk had afgewezen, hij veroordeelde hem als
een dwaas, door goud te weigeren, dat hem wordt aangeboden, benijdde zijn vriendelijkheid en
edelmoedigheid jegens deze vreemdeling, al was het ook tot welzijn van zijn ziel. Kortom, hij dacht
wijzer te zijn dan zijn meester. 

3. Toen Naäman, als iemand van fijne, beschaafde manieren van zijn wagen afklom om hem
tegemoet te gaan, vers 21, zei hij hem een opzettelijke leugen, namelijk dat zijn meester hem tot hem
gezonden had, en zo ontving hij voor zich wat Naäman voor zijn meester bestemd had. 

4. Hij belasterde zijn meester, en stelde hem laaghartig aan Naäman voor, alsof hij spoedig berouw
had van zijn edelmoedigheid, als iemand, die wispelturig was, zelf niet wist wat hij wilde, iets zei en
het dan weer herriep, op iets zwoer en dan weer zijn eed terugnam, geen edelmoedige daad kon
doen of hij moest haar terstond weer ongedaan maken. Zijn verhaal van de twee zonen van de
profeten was even dom als leugenachtig, als hij om een teken voor twee jonge scholieren verzocht
zou hebben dan zou daar waarlijk wel minder dan een talent zilver voor volstaan hebben. 

5. Er was gevaar dat hij Naäman van die heilige Godsdienst zou vervreemd hebben, die hij had
omhelsd en er zijn goede mening van verminderd zou hebben. Hij zal gereed zijn te zeggen, wat
Paulus’ vijanden omtrent hem te kennen gaven, 2 Corinthiers 12:16, 17, namelijk dat Elisa zelf hem
wel niet bezwaarde, maar, listig zijnde, hem met bedrog gevangen heeft, diegenen zendende, die
voordeel van hem zochten. Wij hopen dat hij later vernomen heeft, dat Elisa’s hand er niet in was,



en dat Gehazi genoodzaakt werd terug te geven wet hij onrechtvaardig had verkregen, want anders
zou het hem weer naar zijn afgoden hebben kunnen drijven. 

6. Dat hij zijn onrechtvaardig verkregen goed zocht te verbergen heeft zijn zonde zeer verzwaard. 

a. Hij verborg het, zoals Achan zijn door heiligschennis verkregen gewin verborgen heeft, in de
toren, een geheime, versterkte plaats, totdat hij gelegenheid zou hebben om het te gebruiken, vers
24, hij kwam tot de toren. Nu dacht hij zich in het zeker en veilig bezit er van, en hij juichte zijn
goed beleid bij het bedrog toe, waardoor hij niet alleen Naämans voorzichtigheid had verschalkt
maar ook evenzeer Elisa’s onderscheidingsvermogen, zoals Ananias en Saffira de apostelen
meenden te bedriegen. 

b. Hij ontkende het, hij kwam in, en stond voor zijn heer, gereed om zijn orders te ontvangen.
Niemand had meer de schijn van gehecht te zijn aan zijn heer, hoewel in werkelijkheid niemand
meer schadelijk voor hem was. Hij dacht zoals Efraïm: "ik ben rijk geworden, ik heb mij groot goed
verkregen, in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij", Hosea 12:8.
Zijn heer vroeg hem waar hij geweest was. "Nergens, mijn heer," zei hij, "nergens buitenshuis." De
ene leugen brengt gewoonlijk de andere voort, de weg van die zonde is bergafwaarts, heb dus de
moed waar te zijn. 

II. De straf van deze zonde. Elisa riep hem terstond tot verantwoording, en merk nu op: 

1. Hoe hij van schuld overtuigd werd. Hij dacht de profeet te bedriegen, maar hem werd spoedig te
verstaan gegeven, dat de Geest van de profetie niet bedrogen kan worden, en dat het tevergeefs
was de Heilige Geest te liegen. Elisa kan hem zeggen: 

a. Wat hij gedaan had, hoewel hij het had ontkend. Gij zegt dat gij nergens heengegaan zijt, maar
ging niet mijn hart mede? vers 26. Moest Gehazi nu nog leren dat profeten geestelijke ogen
hebben? Of dacht hij iets te kunnen verbergen voor een ziener, voor hem met wie de verborgenheid
des Heeren is? Het is dwaasheid te durven zondigen in de hoop op geheimhouding. Die zijn
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, en een valse tong is maar voor een ogenblik. De
waarheid zal uitkomen, en dikwijls komt zij op vreemde wijze aan het licht tot beschaming van hen,
die de leugen tot hun toevlucht hebben gesteld. 

b. Wat hij zich voornam, hoewel hij dat in zijn eigen borst verborgen hield. Hij kon hem tot zelfs de
gedachten en voornemens zijns harten zeggen: dat hij, nu hij deze twee talenten zilvers verkregen
had, van plan was grond te kopen en vee, Elisa’s dienst te verlaten en zich voor eigen rekening te
vestigen. Al de dwaze verwachtingen en bedenkselen van vleselijk-gezinde wereldlingen liggen open
voor God. En hij wijst hem ook op het kwaad er van: Was het een tijd om zilver te nemen? Is dit
een gelegenheid om u te verrijken? Kon gij geen beter middel vinden om geld te verkrijgen dan door
uw meester te beliegen en een struikelblok voor de voeten eens pas bekeerden te leggen?" Zij, die
wanneer en door welk middel dan ook, of het goed of slecht is, rijkdom willen verkrijgen, stellen
zich bloot aan zeer veel verzoeking. Zij, die rijk willen worden "(per fas, per nefas, rem, rem,
quocunque modo rem door recht of door onrecht, onverschillig voor beginselen", slechts op geld uit)
"doen zich verzinken in verderf en ondergang," 1 Timotheus 6:9. Oorlog, en brand, en pestilentie, en
schipbreuk zijn niet, zoals velen ze maken, gelegenheden om er geld door te verkrijgen. Het is geen



tijd om onze rijkdom te vermeerderen, wanneer wij het niet anders kunnen doen dan door middelen,
die onterend zijn voor God en Godsdienst of schadelijk voor onze broederen of voor het publiek. 

2. Hoe hij er voor gestraft werd. De melaatsheid van Naäman zal u aankleven, vers 27. Indien
hij zijn geld wil hebben, zal hij er zijn ziekte bij hebben. "Transit cum onere-het gaat aan u over met
de lasten". Hij bedacht akkers na te laten aan zijn geslacht, maar in plaats daarvan laat hij een
walgelijke kwaal na aan zijn zaad van geslacht tot geslacht. Het vonnis werd terstond voltrokken aan
hemzelf niet spoediger gezegd dan gedaan, hij ging hij van voor zijn aangezicht, melaats, wit als
de sneeuw. Aldus is hij geschandvlekt, onteerd, en draagt hij de tekenen van zijn schande overal
waar hij heengaat, aldus laadt hij op zich en zijn geslacht een vloek, die niet slechts voor het ogenblik
zijn slechtheid zal bekendmaken, maar er de gedachtenis van zal vereeuwigen. "Te arbeiden om
schatten met een valse tong, is een voortgedreven ijdelheid dergenen, die de dood zoeken,"
Spreuken 21:6. Zij, die rijkdom verkrijgen door bedrog en onrechtvaardigheid, kunnen er noch
genot noch bestendigheid van verwachten. Wat was het Gehazi nut, dat hij zijn twee talenten
verkregen heeft, nu hij er zijn gezondheid, zijn eer, zijn vrede, zijn dienst en-zo het niet door berouw
en bekering voorkomen werd-zijn ziel door verloor? Zie Job 20:12 en verv. 



HOOFDSTUK 6

1 En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats, waar wij wonen voor uw
aangezicht, is voor ons te eng.
2 Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een
plaats maken, om er te wonen. En hij zeide: Gaat heen.
3 En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan.
4 Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af.
5 En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide:
Ach, mijn heer, want het was geleend.
6 En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij
een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen.
7 En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit, en nam het,
8 En de koning van Syrie voerde krijg tegen Israel, en beraadslaagde zich met zijn knechten,
zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een.
9 Maar de man Gods zond henen tot den koning van Israel, zeggende: Wacht u, dat gij door die
plaats niet trekt, want de Syriers zijn daarhenen afgekomen.
10 Daarom zond de koning van Israel henen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en
hem gewaarschuwd had, en wachtte zich aldaar, niet eenmaal, noch tweemaal.
11 Toen werd het hart des konings van Syrie onstuimig over dezen handel; en hij riep zijn knechten,
en zeide tot hen: Zult gij mij dan niet te kennen geven, wie van de onzen zij voor den koning van
Israel?
12 En een van zijn knechten zeide: Neen, mijn heer koning! Maar Elisa, de profeet, die in Israel is,
geeft den koning van Israel te kennen de woorden, die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt.
13 En hij zeide: Gaat heen, en ziet, waar hij is, dat ik zende en hem halen late. En hem werd te
kennen gegeven, zeggende: Zie, hij is te Dothan.
14 Toen zond hij daarhenen paarden, en wagenen, en een zwaar heir; welke des nachts kwamen, en
omsingelden de stad.
15 En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir omringde de
stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.
16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen
van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.
18 Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot den HEERE, en zeide: Sla toch dit volk met
verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van Elisa.
19 Toen zeide Elisa tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; volgt mij na, en ik zal u leiden
tot den man, dien gij zoekt; en hij leidde hen naar Samaria.
20 En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: HEERE, open de ogen van
dezen, dat zij zien! En de HEERE opende hun ogen, dat zij zagen; en ziet, zij waren in het midden
van Samaria.
21 En de koning van Israel zeide tot Elisa, als hij hen zag: Zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn
vader?
22 Doch hij zeide: Gij zult hen niet slaan; zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog
gevangen hadt? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken, en tot hun heer trekken.
23 En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken; daarna liet hij hen gaan, en zij
trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriers niet meer in het land van Israel.



24 En het geschiedde daarna, dat Benhadad, de koning van Syrie, zijn gehele leger verzamelde, en
optoog, en Samaria belegerde.
25 En er werd grote honger in Samaria; want ziet, zij belegerden ze, totdat een ezelskop voor tachtig
zilverlingen was verkocht, en een vierendeel van een kab duivenmest voor vijf zilverlingen.
26 En het geschiedde, als de koning op den muur voorbijging, dat een vrouw tot hem riep,
zeggende: Help mij, heer koning!
27 En hij zeide: De HEERE helpt u niet; waarvan zou ik u helpen? Van den dorsvloer of van de
wijnpers?
28 Verder zeide de koning tot haar: Wat is u? En zij zeide: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: Geef
uw zoon, dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten.
29 Zo hebben wij mijn zoon gezoden, en hebben hem gegeten; maar als ik des anderen daags tot
haar zeide: Geef uw zoon, dat wij hem eten, zo heeft zij haar zoon verstoken.
30 En het geschiedde, als de koning de woorden dezer vrouw gehoord had, dat hij zijn klederen
scheurde, alzo hij op den muur voortging; en het volk zag, dat, ziet, een zak van binnen over zijn
vlees was.
31 En hij zeide: Zo doe mij God, en doe zo daartoe, indien het hoofd van Elisa den zoon van Safat,
heden op hem zal blijven staan!
32 (Elisa nu zat in zijn huis, en de oudsten zaten bij hem.) En hij zond een man van voor zijn
aangezicht; maar eer de bode tot hem gekomen was, had hij gezegd tot de oudsten: Hebt gijlieden
gezien, hoe die zoon des moordenaars gezonden heeft, om mijn hoofd af te nemen? Ziet toe, als die
bode komt, sluit de deur toe, en dringt hem uit met de deur; is niet het geruis der voeten van zijn heer
achter hem?
33 Als hij nog met hen sprak, ziet, zo kwam de bode tot hem af; en hij zeide: Zie, dat kwaad is van
den HEERE; wat zou ik verder op den HEERE wachten?



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Een verder bericht van Elisa’s wonderen. 

1. Hij deed ijzer op water drijven, vers 1 -7. 

2. Hij ontdekte aan de koning van Israël de verborgen raadslagen van de koning van Syrië, vers 8-
12.. 

3. Hij verloste zich uit de handen van hen, die gekomen waren om hem gevangen te nemen, vers 13-
23. 

II. De belegering van Samaria door de Syriërs, en de grote nood, waarin de stad gekomen was,
vers 24-33. De verlichting van die nood is wederom een wonder, gewrocht naar Elisa’s woord,
waarvan wij het verhaal zullen hebben in het volgende hoofdstuk. Elisa is nog een grote zegen, beide
voor de kerk en de staat, beide voor de zonen van de profeten en voor de vorst. 



Koningen 6:1-7 

Er zijn hier verscheidene dingen op te merken. 

I. Betreffende de zonen van de profeten en hun toestand en karakter. De school, waarvan hier
gesproken wordt, schijnt die van Gilgal te zijn geweest, want daar bevond zich Elisa, Hoofdstuk
4:38, en het was nabij de Jordaan. Waarschijnlijk zijn overal waar Elisa woonde, zovelen van de
zonen van de profeten als slechts konden, tot hem gekomen om het voorrecht te hebben van zijn
onderwijs, zijn raad en zijn gebeden. Ieder hunner begeerde bij hem te wonen in zijn nabijheid te
zijn. Zij, die leraren willen worden, moeten streven naar de beste middelen om kennis te verkrijgen.
Merk nu op: 

1. Dat hun aantal toenam, zodat zij gebrek hadden aan ruimte. De plaats is voor ons te eng, vers 1.
Dit was aangenaam om te horen, want er blijkt uit dat velen tot hen waren toegedaan. Ongetwijfeld
hebben Elisa’s wonderen velen tot hem getrokken, misschien namen zij te meer toe, nu Gehazi
omslagen was, en waarschijnlijk een eerlijker man in zijn plaats was gekomen om voor hun provisie
te zorgen want naar hetgeen wij lazen in Hoofdstuk 4:43 schijnt het, dat Naämans geval niet het
enige was, waarin hij zijns meesters edelmoedigheid afkeurde. 

2. Het waren nederige mannen, niet gesteld op sierlijkheid of grootheid. Toen zij ruimte nodig
hadden, stelden zij niet voor om cederhout en marmer te laten komen, en kunstige werkmeesters,
maar alleen, dat ieder van hun een timmerhout zou gaan halen, ten einde er een eenvoudig houten
gebouw van op te trekken. Het betaamt de zonen van de profeten, die belijden dat zij naar grote
dingen uitzien in de toekomende wereld, met eenvoudige dingen tevreden te zijn in deze wereld. 

3. Het waren arme mannen, mannen, die geen invloed hadden bij de groten van de aarde. Het was
een teken dat Joram koning was, en ook Izebel nog regeerde, want anders zouden de zonen van de
profeten, als zij ruimte nodig hadden, zich slechts tot de regering hebben behoeven te wenden, niet
onder elkaar behoeven te beraadslagen, om uitbreiding van hun gebouwen te verkrijgen. Gods
profeten zijn zelden in gunst geweest bij de wereld. Ja meer, zij waren zo arm, dat zij niet eens
werklieden konden aannemen, maar van hun studie voor het ogenblik moesten aflaten, om zelf het
werk te doen, ja zij konden zelfs geen gereedschappen kopen, maar moesten ze van hun naburen
lenen. En zo is dan armoede geen hinderpaal voor profetie. 

4. Het waren naarstige mannen, bereid en gewillig om zich moeite te geven. Zij begeerden niet als
luie hommels, (luie monniken had ik wel kunnen zeggen) te leven van de arbeid van anderen, maar
begeerden slechts verlof van hun president om zelf de arbeid te verrichten. Gelijk de zonen van de
profeten niet zo in bepeinzing verdiept moeten zijn, dat zij er ongeschikt door worden voor handelen,
zo moeten zij zich nog veel minder toegeven in gemakzucht, zodat zij afkerig zijn van werken. Hij die
moet eten of sterven, moet werken of verhongeren, 2 Thessalonicenzen 3:8, 10. Laat niemand
eerlijke arbeid als een last of een verkleining beschouwen. 

5. Het waren mannen, die grote waardering van en eerbied voor Elisa hebben gekoesterd. Hoewel
zij zelf profeten waren, hebben zij hem grote achting en eerbied betoond. 



a. Zij wilden volstrekt niet gaan bouwen zonder zijn toestemming, vers 2. Het is voor ons allen goed
om ons eigen oordeel te wantrouwen, zelfs als wij denken dat het op alle rede berust, en begerig te
zijn naar de raad van hen, die wijzer zijn en meer ervaring hebben dan wij. En het is inzonderheid
aanbevelenswaardig voor de zonen van de profeten, om hun vaders mee te nemen, en in alle zaken
van gewicht te handelen onder hun leiding, "permissu superiorem-met verlof van hun meerderen." 

b. Zij wilden niet gaarne hun bomen gaan vellen zonder zijn gezelschap: het believe u toch te gaan
met uw knechten, vers 3, niet alleen om ons van raad te dienen in het een of ander voorkomend
geval maar om goede orde onder ons te houden, opdat wij, onder uw oog zijnde, ons gedragen
zoals het ons betaamt." Goede discipelen begeren altijd onder goede discipline te zijn. 

6. Het waren eerlijke mannen, mannen, die in zorg waren, om aan ieder het zijne te geven. Toen een
van hun met al te heftige beweging de bijl ophief om de slag te geven, zoals zij, die slechts zelden
zulk werk verrichten, allicht geneigd zijn te doen-vloog de kop van zijn bijl in het water. Nu zei hij
niet: "Het was een ongeluk, en wie kan een ongeluk voorkomen? De steel was er niet goed aan vast,
en de eigenaar verdient het verlies te dragen." Neen, met smartelijke bezorgdheid roept hij uit: Ach
mijn heer! want het was geleend, vers 5. Ware de bijl zijn eigendom geweest, het zou hem slechts
verdrietig gemaakt hebben, dat hij nu niet verder zijn broederen kon helpen in het werk, maar
daarbij is het hem een smart, dat hij nu niet rechtvaardig kan zijn tegenover de eigenaar, tegenover
wie hij niet slechts rechtvaardig maar ook dankbaar moet wezen. Wij behoren met hetgeen wij van
iemand geleend hebben even zorgzaam te zijn als met onze eigen zaken, om het niet te verliezen of te
beschadigen, omdat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf, en hem doen zoals wij wensen,
dat ons gedaan zal worden. Waarschijnlijk was deze profeet arm, en had hij het geld niet om voor
de bijl te betalen, hetgeen het verdriet over het verlies er van nog groter maakte. Voor mensen met
een eerlijk gemoed bestaat het grievendste van de armoede hierin, dat zij niet bij machte zijn hun
schulden te betalen, niet, dat zij zelf er door aan gebrek en schande zijn blootgesteld. 

II. Betreffende Elisa, de vader van de profeten. 

1. Dat hij een zeer inschikkelijk en medelijdend man was, hij ging met de zonen van de profeten naar
het bos, toen zij zijn gezelschap begeerden, vers 3. Laat niemand, laat inzonderheid geen leraar, zich
te groot of te voornaam achten om goed te doen, maar teer en vriendelijk zijn voor allen. 

2. Dat hij een man was van grote macht, hij kon ijzer op het water doen drijven tegen deszelfs aard,
vers 6, want de God van de natuur is niet aan haar wetten gebonden. Hij heeft de steel niet naar de
bijl geworpen, maar sneed een nieuw hout af, en wierp het in de rivier. Wij behoeven het wonder
niet te verdubbelen door te veronderstellen dat het hout zonk om het ijzer te halen, het was genoeg,
dat het tot teken diende van de Goddelijke roepstem tot het ijzer om te komen bovendrijven. Gods
genade kan aldus het steenachtige ijzeren hart opheffen, dat verzonken is in het slijk van deze
wereld, en de genegenheden, die van nature uitgaan naar hetgeen aards is, verheffen en doen uitgaan
naar hetgeen boven is. 



Koningen 6:8-12 

Hier zien wij Elisa de koning helpende met zijn geest van de profetie, zoals hij tevoren de zonen van
de profeten geholpen heeft, want deze evenals andere gaven, wordt aan een ieder gegeven tot
hetgeen oorbaar is, en welk vermogen iemand heeft om goed te doen, hij wordt er een schuldenaar
door gemaakt, beide van de wijze en de onwijze. 

Merk hier op: 

1. Hoe aan de koning van Israël door Elisa bericht werd gegeven van al de plannen en bewegingen
van zijn vijand, de koning van Syrië, veel nauwkeuriger dan hij het door de opmerkzaamste en
getrouwste verspieders had kunnen ontvangen. Als de koning van Syrië in een geheime krijgsraad
het besluit nam, om een inval in het land Israël te doen op een plaats, waar hij dacht dat men dit het
minst zou verwachten en waar men het minst instaat zou zijn weerstand te bieden, dan had, eer nog
zijn orders het krijgsvolk bereikten, de koning van Israël er reeds door Elisa bericht van ontvangen,
en aldus had hij dan de gelegenheid om het kwaad te voorkomen, en dit geschiedde menigmaal, vers
8-10. Zie hier: 

a. Dat de vijanden van Gods Israël listig zijn in hun raadslagen, en rusteloos zijn in hun pogen tegen
het Israël van God. "Zij zullen het niet weten noch zien totdat wij in het midden van hen komen en
slaan hen dood," Nehemia 4:11. 

b. Al die raadslagen zijn bekend aan God, hoe zij ook in het verborgen worden beraamd. Hij weet
niet slechts wat de mensen doen, maar ook wat zij voornemens zijn te doen, en heeft velerlei
middelen om hun plannen te verijdelen. 

c. Het is ons van het grootste nut om gewaarschuwd te worden voor het gevaar, waarin wij
verkeren, zodat wij er tegen op onze hoede kunnen zijn. Het werk van Gods profeten is ons te
waarschuwen, indien wij, gewaarschuwd zijnde, ons niet redden dan is het onze eigen schuld, en dan
zal ons bloed op ons hoofd zijn. De koning van Israël wilde wèl achtgeven op Elisa’s
waarschuwingen tegen het gevaar, dat hem dreigde van de Syriërs, maar niet op de
waarschuwingen, die hij hem gaf voor het gevaar, dat hem dreigde van zijn zonden. Op zulke
waarschuwingen wordt door de meesten weinig acht geslagen, zij willen zich redden van de dood,
maar niet van de hel. 

2. Hoe dit de koning van Syrië vertoornde. Hij verdacht zijn senatoren van verraad, dat iemand zijn
raadslagen aan de koning van Israël verried, vers 11. Maar een van zijn dienaren, die door Naäman
en anderen van Elisa’s wonderen gehoord had, komt tot de gevolgtrekking dat hij het moest wezen,
die de koning van Israël dit bericht gaf, vers 12. Wat kon hij niet ontdekken, die aan Gehazi kon
zeggen wat hij dacht? Hier wordt een bekentenis van de onbegrensde kennis, zoals tevoren van de
onbegrensde macht van de God van Israël, aan Syriërs ontwrongen. Niets dat door enigerlei plaats,
op enigerlei tijd gedaan, gezegd of gedacht wordt, is buiten het bereik van de kennisneming van
God. 



Koningen 6:13-23 

I. Hier is de grote krijgsmacht, die de koning van Syrië zond om Elisa gevangen te nemen. Hij
vernam waar hij zich bevond, namelijk te Dothan, dat niet ver was van Samaria, daarheen zond hij
een sterk leger van krijgslieden, die hem ‘s nachts moesten overvallen, en hem dood of levend tot de
koning moesten brengen, vers 14. Misschien had hij gehoord dat toen slechts een hoofdman met zijn
vijftigen gezonden was om Elia gevangen te nemen, hij teleurgesteld was in zijn poging daartoe, en
daarom zond hij nu een leger tegen Elisa, alsof het vuur van de hemel, dat vijftig man had verteerd,
niet even gemakkelijk vijftig duizend kon verteren. Naäman kon hem zeggen dat Elisa in geen
versterkte plaats woonde, noch door wachten omgeven was, noch grote invloed had onder het volk,
zodat hij voor geen tumult, geen volksoploop beducht behoefde te wezen, waartoe was dan zo
groot een krijgsmacht nodig? Maar aldus hoopte hij zich van hem te verzekeren, inzonderheid als hij
hem aldus plotseling overviel. Dwaas! Geloofde hij, ja of neen, dat Elisa de koning van Israël zijn
geheime raadslagen mededeelde? Zo neen, wat had hij dan tegen hem? Zo ja, kon hij dan zo
onnozel zijn om te denken dat hij de raadslagen niet zou ontdekken, die tegen hemzelf gericht waren,
en dat hij, invloed genoeg hebbende in de hemel om ze te ontdekken, geen invloed genoeg zou
hebben om ze teniet te doen? Zij, die tegen God, tegen Zijn volk en Zijn profeten strijden, weten niet
wat zij doen. 

II. De grote vrees, die de dienaar van de profeet beving, toen hij bemerkte dat de stad door de
Syriërs was ingesloten, en het krachtige middel door de profeet aangewend om hem gerust te stellen
en zijn vrees weg te nemen. Elisa schijnt zijn dienaar gewend te hebben om vroeg op te staan, dat is
het middel om iets tot stand te brengen, het werk van de dag op zijn dag te doen. Op zijnde, hoorde
hij het gedruis van krijgsvolk, toen zag hij uit, en bemerkte dat de stad door een legermacht
omsingeld was, vers 15, welk leger ongetwijfeld geheel verzekerd was van succes, en dat zij de
lastige profeet weldra in handen zullen hebben. Merk nu op: 

1. In welk een ontsteltenis hij kwam, hij gaat terstond tot Elisa om er hem bericht van te geven.
"Ach, mijn heer," zegt hij, "hoe zullen wij doen? Wij zijn verloren, wij kunnen er niet aan denken
om te strijden of om te vluchten, wij moeten hun onvermijdelijk in handen vallen." Had hij slechts
Davids psalmen bestudeerd, die toen reeds bestonden, hij zou hebben kunnen leren "niet te vrezen
voor tien duizenden des volks," Psalm 3:7, ja ook dan niet, "ofschoon een leger hem belegerde,"
Psalm 27:3. Had hij bedacht dat hij in gezelschap was van zijn meester, door wie God grote dingen
had gedaan, en die Hij nu niet in de handen van de onbesnedenen zou laten vallen, en die, anderen
verlost hebbende, ongetwijfeld ook zichzelf kon verlossen, hij zou niet aldus ten einde raad geweest
zijn. Indien hij slechts gezegd had: Hoe zal ik doen? het zou meer te verontschuldigen zijn geweest,
zoals de noodkreet van de discipelen toen zij riepen: "Heere behoud ons, wij vergaan!" maar hij
behoefde er zijn meester niet bij in te sluiten als zijnde ook in nood, zeggende: Hoe zullen wij doen?

2. Hoe zijn meester hem geruststelde: 

A. Door woorden. Wat hij tot hem zei, vers 16, is gezegd tot alle getrouwe dienstknechten Gods,
als er van buiten strijd is en van binnen vrees. Vrees niet met de vrees, die pijn heeft, want die bij
ons zijn om ons te beschermen, zijn meer dan die bij hen zijn om ons te verderven, engelen,
oneindig meer talrijk, God oneindig machtiger." Als wij ons de redenen van onze vrees zo groot



voorstellen, dan moeten wij heldere, grote, hoge gedachten koesteren van God en de onzichtbare
wereld. "Als God voor ons is," wij weten wat volgt, Romeinen 8:31. 

B. Door een visioen, vers 17.. 

a. Er scheen Elisa veel aan gelegen te zijn dat zijn dienaar gerustgesteld en tevreden zal zijn.
Godvruchtige mensen begeren niet slechts zelf gerust te zijn, maar ook dat degenen, die hen
omringen, gerust zullen wezen. Elisa had onlangs zijn vorige dienaar weggezonden, en deze, die nu
pas in zijn dienst was gekomen had het voorrecht en voordeel nog niet van ervaring, daarom wenste
zijn meester hem een ander overtuigend bewijs te geven van de Almacht, die hem gebruikte, en die
dus ook voor hem gebruikt werd. Zij, wier geloof sterk is, moeten medelijden hebben met hen, wier
geloof zwak is en die van een vreesachtige geest zijn, en doen wat zij kunnen om hun handen te
sterken. 

b. Hij zag zich veilig en verlangde niets meer, dan dat zijn dienaar zou zien wat hij zag, namelijk een
wacht van engelen om zich heen, dezulken, die zijn meester naar de poorten van de hemel hebben
gevoerd, waren zijn beschermers tegen de poorten van de hel vurige wagens en vurige paarden.
Vuur is schrikwekkend en verterend, de macht, die gebruikt werd voor Elisa’s bescherming, kon de
aanvallers verschrikken en verteren. Gelijk engelen Gods boden zijn, zo zijn zij ook Zijn krijgslieden,
Zijn legerscharen, Genesis 32:2 Zijn legioenen, of regimenten, Mattheus 26:53 ten goede van Zijn
volk. 

c. Om zijn dienaar gerust te stellen was er niets meer nodig dan dat zijn ogen geopend werden, daar
heeft hij voor hem om gebeden, en dat heeft hij voor hem verkregen: Heere, open toch zijn ogen.
dat hij zie. Zijn lichamelijke ogen waren open en daarmee zag hij het gevaar. "Heere, open de ogen
van zijn geloof, opdat hij daarmee de bescherming zie, waaronder wij ons bevinden." De grootste
weldaad, die wij bewijzen kunnen aan hen die vreesachtig en kleinmoedig zijn is voor hen te bidden,
en hen aldus aan de machtige genade Gods te bevelen. Het openen van onze ogen zal onze vrees tot
zwijgen brengen, in het donker zijn wij altijd vreesachtig, hoe helderder blik wij hebben op de
soevereiniteit en macht van de hemel, hoe minder wij de rampen van deze aarde zullen vrezen. 

III. De schandelijke nederlaag, die Elisa het leger toebracht, dat gekomen was om hem gevangen te
nemen, zij dachten hem tot hun prooi te hebben, maar hij stak de draak met hen, zover was hij van
hen, of enig kwaad van hen, te vrezen. 

1. Hij bad God hen met verblindheid te slaan en allen werden zij terstond met verblindheid geslagen.
Zij waren niet stekeblind, noch waren zij er zich van bewust verblind te zijn, want zij konden het licht
zien, maar hun gezichtsvermogen was zó veranderd, dat zij de personen en de plaatsen niet konden
herkennen waarmee zij vroeger bekend waren, vers 18. Zij waren zó in de war, dat diegenen onder
hen op wie zij vertrouwden voor het bericht, niet wisten dat de plaats waar zij zich bevonden Dothan
was, noch dat de persoon met wie zij spraken, Elisa was, zij "tastten en stieten zich op de middag als
in de schemering," Jesaja 59:10, Job 12:24, 25, hun geheugen en hun onderscheidingsvermogen
faalden. Zie de macht van God over de geest en het verstand van de mensen naar beide zijden: Hij
verlichtte de ogen van Elisa’s vriend, en verduisterde de ogen van zijn vijanden, zodat zij wel zagen,
maar niet bemerkten, Jesaja 6:9. Voor dit tweeledig oordeel is Christus in de wereld gekomen,



namelijk "Opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden," Johannes 9:39, voor
sommigen een reuk des levens, voor anderen een reuk des doods. 

2. Toen zij aldus verbijsterd en verward waren, voerde hij hen naar Samaria, vers 19, hun
belovende dat hij hun de man zou tonen, die zij zochten, en hij deed het. Hij loog hun niet toen hij
hun zei: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet, waar Elisa is, want hij was nu buiten de stad
gekomen, en, als zij hem wilden zien, dan moesten zij naar een andere stad gaan, waar hij hen heen
zal leiden, zij die strijden tegen God en Zijn profeten bedriegen zichzelf, en worden rechtvaardig aan
hun eigen begoocheling overgelaten. 

3. Toen hij hen naar Samaria gebracht had, bad hij God dat Hij hun ogen zou openen opdat zij
zouden zien waar zij waren, vers 20 en zie, tot hun grote verschrikking waren zij in het midden van
Samaria, waar naar alle waarschijnlijkheid een genoegzame krijgsmacht aanwezig was om hen allen
te verdelgen of hen tot krijgsgevangenen te maken. Satan, de god van deze wereld, verblindt der
mensen ogen en misleidt hen aldus, zodat hij hen ten verderve voert, maar als God hun ogen verlicht,
dan zien zij zich temidden van hun vijanden, gevangen in de macht van Satan en in gevaar van de hel,
hoewel zij tevoren dachten dat hun staat goed was. De vijanden van God en Zijn kerk zullen, als zij
zich verbeelden te kunnen triomferen, zichzelf overwonnen zien en bemerken dat er over hen
getriomfeerd wordt. 

4. Toen hij hen in zijn macht had, deed hij blijken dat hij onder de invloed was van Goddelijke
goedheid, zowel als van Goddelijke macht. 

1. Hij droeg zorg om hen te beschermen tegen het gevaar, waarin hij hen gebracht had, en
vergenoegde zich er mee hun te tonen wat hij had kunnen doen, hij behoefde het zwaard niet van
een engel om zijn twistzaak te wreken het zwaard van de koning Israëls staat hem ten dienste, zo hij
er gebruik van wil maken, vers 21. Zal ik hen slaan, mijn vader (zo eerbiedig spreekt hij nu tot
hem, hoewel hij hem spoedig daarna de dood zwoer), zal ik hen slaan? En wederom, alsof hij
verlangde hen aan te vallen: Zal ik hen slaan? Misschien gedacht hij hoe misnoegd God was op zijn
vader omdat hij diegenen uit zijn handen liet ontkomen, die Hij in zijn macht had gegeven om hen te
verderven, en wilde hij niet op gelijke wijze overtreden. Maar hij heeft zo’n eerbied voor de profeet,
dat hij geen slag wil geven zonder zijn opdracht. Maar de profeet wilde volstrekt niet dat hij zich met
hen zou bemoeien, zij waren hier gebracht om overtuigd en beschaamd, niet om gedood te worden,
vers 22. Indien zij zijn gevangenen waren, die hij met zijn zwaard en zijn boog gevangen had, en hem
toen om lijfsgenade vroegen, het zou barbaars zijn geweest haar te weigeren, en indien hij haar hun
had verleend, het zou vals en verraderlijk zijn hun leed te doen, en tegen de wetten van de eer, maar
zij waren zijn gevangenen niet, zij waren Gods gevangenen en van de profeet, en daarom moet hij
hun geen leed doen. Zij, die zich verootmoedigen onder de hand Gods, nemen de beste maatregelen
om zich te beveiligen. 

2. Hij droeg zorg om hen van spijs te voorzien, hij beval de koning hen goed te onthalen en hen dan
te laten gaan, hetgeen hij deed, vers 24. 

a. Het was prijzenswaardig in de koning, dat hij tegen zijn eigen neiging, en naar het scheen, tegen
zijn belang, 1 Samuel 24:19, de profeet zo gehoorzaam was. Ja zo gaarne wilde hij Elisa verplichten,
dat hij, terwijl hem slechts bevolen was hun brood en water voor te zetten (en dat is een goede



kost voor gevangenen) hun een grote maaltijd bereidde, om de eer op te houden van zijn hof en
zijn land en van Elisa. 

b. Het was loffelijk van de profeet, dat hij zo edelmoedig was jegens zijn vijanden, die, hoewel zij
gekomen waren om hem gevangen te nemen, niet konden heengaan zonder hem te bewonderen als
de machtigste en de vriendelijkste man die zij ooit ontmoet hadden. De grote plicht om onze
vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen, die ons haten, was in het Oude Testament
zowel geboden, Spreuken 25:21, 22. "Indien degene, die u haat, hongert, geef hem brood te eten, "
Exodus 23:4, 5, als beoefend, zoals hier door Elisa. Zijn voorganger had een proeve gegeven van de
Goddelijke gerechtigheid, toen hij vlammen vuur deed komen op de hoofden van zijn vervolgers om
hen te verteren, maar hij gaf een proeve van Goddelijke goedertierenheid, door vurige kolen op hun
hoofd te hopen, om hen te vertederen, zo laat ons dan niet overwonnen worden door het kwade,
maar het kwade overwinnen door het goede. 

Eindelijk. De goede uitwerking, die dit voor het ogenblik had op de Syriërs, zij kwamen niet meer
in het land Israëls, namelijk met het doel om Elisa gevangen te nemen, zij zagen dat dit vruchteloos
was, geen van hun benden wilde er zich meer toe lenen, om zo’n groot en goed man aan te vallen.
De glorierijkste overwinning, behaald over een vijand is die, waardoor hij in een vriend wordt
veranderd. 



Koningen 6:24-33 

Deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk had eigenlijk de eerste van het volgende behoren te wezen,
want zij begint een nieuwe geschiedenis, welke daar voortgezet en geëindigd wordt. Hier is: 

I. Het beleg, dat de koning van Syrië voor Samaria sloeg, en de grote nood, die daardoor in de stad
heerste. De Syriërs hadden spoedig de vriendelijkheid vergeten, die zij onlangs in Samaria
ontvangen hadden, en zeer ondankbaar zoeken zij nu, zonder dat zij er-voorzover blijkt reden of
aanleiding toe hadden, haar te verderven, vers 24. Het land was, naar wij kunnen veronderstellen,
reeds geplunderd en verwoest, toen de hoofdstad tot de uiterste ellende was gebracht, vers 25. De
schaarste, die kortgeleden in het land had geheerst, was waarschijnlijk de oorzaak, dat de
voorraadschuren leeg waren, of de belegering moet zo plotseling en snel hebben plaatsgehad, dat zij
geen tijd hadden de stad te provianderen, zodat, terwijl van buiten het zwaard verteerde de honger
van binnen nog meer ellende veroorzaakte, Klaagliederen 4:9, want het schijnt dat de Syriërs geen
plan hadden de stad te bestormen, maar haar wilden uithongeren. Zó groot was de schaarsheid van
de levensmiddelen, dat een ezelskop, waaraan slechts weinig vlees is, en dan nog zeer onsmakelijk,
ongezond en ceremonieel onrein, verkocht werd voor zestig gulden, en een kleine hoeveelheid van
wikken, of linzen, of een dergelijke grove korensoort, toen duivenmest genaamd, voor vijf
zilverlingen, of ongeveer negen gulden. Leer overvloed te waarderen en er dankbaar voor te zijn, zie
hoe weinig geld waard is, als het in tijden van hongersnood zo geredelijk wordt afgestaan voor iets,
dat eetbaar is. 

II. De droeve klacht, waarmee een arme vrouw tot de koning kwam in deze ontzettende
hongersnood. Hij ging voorbij op de muur, om orders te geven voor het betrekken van de wacht,
het posteren van de schutters, het herstellen van de bressen en dergelijke zaken meer, toen een
vrouw uit de stad hem toeriep: Help mij, heer koning! vers 26. Tot wie zal de onderdaan, die in
nood is, zich om hulp wenden dan tot de koning, die door zijn ambt de beschermer is van het recht
en de wreker van het onrecht? Hij geeft een droevig antwoord vers 27. De Heere helpt u niet,
waarvan zou ik u helpen? Sommigen denken dat het een twistend woord was, de taal van zijn
gemelijk gemoed. "Waarom verwacht gij iets van mij, nu God zelf hard met ons handelt?" Omdat hij
haar niet kon helpen, zoals hij gaarne gewild zou hebben, van de dorsvloer of van de wijnpers, wil
hij haar in het geheel niet helpen, wij moeten ons er voor wachten om door beproevingen zuur of
gemelijk te worden. Maar het schijnt veeleer een kalmerend woord te zijn: "Laat ons tevreden
wezen en ons voordeel doen met de beproeving door tot God op te zien, want voordat Hij ons helpt
kan ik u niet helpen." 

1. Hij betreurt de leegte van de dorsvloer en de wijnpers, die waren niet wat zij geweest zijn, zelfs
die van de koning faalden. Wij lezen in vers 23 van de grote voorraad van levensmiddelen,
waarover hij te beschikken had, voldoende om een leger te kunnen onthalen, maar nu heeft hij niets,
waarmee hij een arme vrouw te hulp kon komen. Op grote overvloed volgt soms schaarste, wij
kunnen er niet zeker van wezen, dat "de dag van morgen zal zijn als deze," Jesaja 56:12, Psalm 30:7.

2. Hij bekent zich hiermede onmachtig om te helpen, tenzij God hen hielp. Zonder God zijn
schepselen hulpeloos want ieder schepsel is al hetgeen, maar ook alleen hetgeen God het doet zijn.
Maar hoewel hij haar niet kan helpen, is hij toch bereid haar te horen, vers 28. " Wat is u? Is er iets
bijzonders met u of gaat het u slechter dan uw naburen?" Gewis, zij en een van haar naburen hadden



een wrede barbaarse overeenkomst gemaakt, namelijk dat, al haar voorraad levensmiddelen op
zijnde, zij eerst haar zoon zouden koken en opeten, en dan die van haar buurvrouw, de hare was
gekookt en opgegeten, (wie kan er zonder afgrijzen aan denken!) en nu heeft haar buurvrouw haar
zoon verborgen, vers 28, 29. Zie hier een voorbeeld van de heerschappij, die het vlees heeft
verkregen over de geest, als de meest natuurlijke genegenheid van het hart aldus door de natuurlijke
lusten overheerst kunnen worden, zie het woord van God vervuld, onder de bedreigingen van Gods
oordelen over Israël om hun zonden, was deze, dat zij het vlees van hun eigen kinderen zullen eten,
Deuteronomium 28:53-57, hetgeen men ongelooflijk zou achten, en toch is het gebeurd. 

III. De toorn van de koning tegen Elisa bij die gelegenheid, hij betreurde de ramp, scheurde zijn
kleren, en had een zak over zijn vlees, vers 30, als iemand wie de ellende van zijn volk van harte
leed is, en die het betreurt dat hij de macht niet heeft hen te helpen, maar hij treurt niet over zijn
eigen ongerechtigheid noch over de ongerechtigheid van zijn volk, die de oorzaak was van deze
ramp, hij bemerkt niet dat zijn weg en handelingen hem deze dingen gedaan hebben, dat is zijn
boosheid, dat het zo bitter is. De dwaasheid van de mensen zal zijn weg omkeren, en dan gaat zijn
hart zich tegen de Heere vergrammen. In plaats van de gelofte te doen dat hij de kalveren van Dan
en Bethel zal vergruizen, het recht zijn loop zal laten hebben tegen de profeten van Baäl en van het
bos, zweert hij de dood van Elisa, vers 31. Maar waarom? Wat heeft Elisa gedaan? Zijn hoofd is
het onschuldigste en het kostbaarste van geheel Israël, maar toch moet dit vallen, tot een anathema
worden gemaakt. Zo werd in de dagen van de vervolgzieke keizers van Rome, als het rijk door een
buitengewone ramp werd getroffen, aan de Christenen de schuld gegeven, en werden zij ten
verderve gewijd: "Christianos ad leones!  De Christenen voor de leeuwen!" Misschien was Joram
aldus in toorn ontstoken tegen Elisa, omdat hij dit oordeel voorzegd had of hem bewogen had om
vol te houden en de stad niet over te geven, of liever omdat hij door zijn gebeden het beleg niet heeft
doen opbreken en de nood van de stad niet heeft verlicht, dat hij naar hij, Joram, dacht, kon doen
maar niet wilde doen, terwijl zij, voor zij zich bekeerden, en aldus voor verlossing bereid waren
gemaakt geen reden hadden om te verwachten dat de profeet voor hen zou bidden. 

IV. Elisa voorzag des konings raadslag tegen hem, vers 32. Hij zat kalm en rustig in zijn huis in
gezelschap van de oudsten, nuttig en Godvruchtig bezig ongetwijfeld, terwijl de koning als een wilde
os in het net was of als de onstuimige zee, die niet tot bedaren kan komen. Hij zei aan de oudsten
dat een beambte van de koning in aantocht was, om zijn hoofd af te hakken, en verzocht hun hem
op te houden aan de deur en hem niet binnen te laten, want de koning, zijn meester, volgde hem om
de order te herroepen, gelijk wij kunnen veronderstellen. Dezelfde geest van de profetie die Elisa
instaat stelde om te zeggen wat er op een afstand voorviel, machtigde hem om de koning de zoon
van een moordenaar te noemen, hetgeen wij, niet een gelijke buitengewone opdracht hebben, niet
mogen navolgen, verre zij het van ons de heerschappij te verachten en de heerlijkheden te lasteren.
Hij beroept zich op de oudsten of hij dit kwaad aan de koning verdiend heeft, zie of hij hierin de
zoon van een moordenaar niet is. Want welk kwaad had Elisa gedaan? Hij heeft de dodelijke dag
niet begeerd, Jeremia 17:16. 

V. De hartstochtelijke spraak van de koning toen hij kwam om de tenuitvoerbrenging van zijn bevel
om Elisa te onthoofden te voorkomen. Er schijnt een strijd te zijn geweest in zijn binnenste tussen
zijn overtuiging en zijn bederf, hij wist niet wat te zeggen, maar ziende dat de zaken tot het uiterste
zijn gekomen, geeft hij zich aan wanhoop over, vers 33. Dat kwaad is van de Heere, hierin waren
zijn denkbeelden juist en goed toegepast, het is een algemene waarheid, dat alle kwaad, dat als straf



komt, van de Heere is, als de eerste oorzaak er van, en als de soevereine rechter, Amos 3:6, en dit
behoren wij toe te passen op onze particuliere zaken en toestanden, indien alle kwaad, dan ook dit
kwaad wèlk het ook zij, waaronder wij nu zuchten, en wie er ook de werktuigen voor zijn, God is er
de eerste werker van. Maar wat hij afleidt uit deze waarheid was dwaas en goddeloos: Wat zou ik
verder op de Heere wachten? Als Eli, en David en Job zeiden: "Het is van de Heere," dan werden
zij er geduldig onder, maar deze slechte man werd er beledigend onder: "Ik zal noch erger vrezen,
want erger kan er niet komen noch iets beters verwachten, want iets beters zal nooit komen, wij zijn
allen verloren, en het is niet te verhelpen." Het is onredelijk om het wachten op God moede te zijn,
want Hij is een God van het gericht, en zalig zijn allen, die Hem verwachten. 



HOOFDSTUK 7

1 Toen zeide Elisa: Hoort het woord des HEEREN; zo zegt de HEERE: Morgen omtrent dezen tijd
zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, in
de poort van Samaria.
2 Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde den man Gods, en zeide: Zie,
zo de HEERE vensteren in den hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide: Zie, gij
zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten.
3 Er waren nu vier melaatse mannen voor de deur der poort; die zeiden, de een tot den ander: Wat
blijven wij hier, totdat wij sterven?
4 Indien wij zeggen: Laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar
sterven, en indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven; nu dan, komt, en laat ons in het leger der
Syriers vallen; indien zij ons laten leven, wij zullen leven; en indien zij ons doden, wij zullen maar
sterven.
5 En zij stonden op in de schemering, om in het leger der Syriers te komen. Toen zij aan het uiterste
van het leger der Syriers kwamen, ziet, toen was er niemand.
6 Want de HEERE had het heir der Syriers doen horen een geluid van wagenen, en een geluid van
paarden, het geluid ener grote heirkracht; zodat zij zeiden de een tot den ander: Zie, de koning van
Israel heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten, en de koningen der Egyptenaren, om
tegen ons te komen.
7 Derhalve hadden zij zich opgemaakt, en waren in de schemering gevloden, en hadden hun tenten
gelaten, en hun paarden, en hun ezelen, het leger gelijk als het was; en waren gevloden om huns
levens wil.
8 Als nu deze melaatsen aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent, en aten en
dronken, en namen van daar zilver, en goud, en klederen, en gingen henen, en verborgen het; daarna
keerden zij weder, en kwamen in een andere tent, namen van daar ook, en gingen henen, en
verborgen het.
9 Toen zeiden zij, de een tot den ander: Wij doen niet recht; deze dag is een dag van goede
boodschap, en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot den lichten morgen, zo zal ons de
ongerechtigheid vinden; daarom nu, komt, laat ons gaan, en dit aan het huis des konings
boodschappen.
10 Zo kwamen zij, en riepen tot den poortier der stad, en boodschapten hun, zeggende: Wij zijn
gekomen tot het leger der Syriers, en ziet, niemand was daar, noch eens mensen stem; maar
paarden aangebonden, en ezels aangebonden, en tenten, gelijk als zij waren.
11 En hij riep de poortiers; en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings.
12 En de koning stond op in den nacht, en zeide tot zijn knechten: Ik zal u nu te kennen geven, wat
de Syriers ons gedaan hebben; zij weten, dat wij hongerig zijn; daarom zijn zij uit het leger gegaan,
om zich in het veld te versteken, zeggende: Als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen
levend grijpen, en wij zullen in de stad komen.
13 Toen antwoordde een van zijn knechten, en zeide: Dat men toch neme vijf van de overige
paarden, die hierbinnen overgebleven zijn (zie, zij zijn als de gehele menigte der Israelieten, die
hierbinnen overgebleven zijn; zie, zij zijn als de gehele menigte der Israelieten, die vergaan zijn), laat
ons die zenden, en zien.
14 Zij namen dan twee wagenpaarden. En de koning zond het leger der Syriers achterna, zeggende:
Gaat henen, en ziet.



15 En zij volgden hen na tot de Jordaan toe; en ziet, de ganse weg was vol van klederen en
gereedschap, die de Syriers in hun verhaasten weggeworpen hadden. De boden nu keerden weder,
en boodschapten het den koning.
16 Toen ging het volk uit, en beroofde het leger der Syriers; en een maat meelbloem werd verkocht
voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, naar het woord des HEEREN.
17 De koning nu had den hoofdman, op wiens hand hij leunde, over die poort gesteld; en het volk
vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had, die het sprak, als de
koning tot hem afgekomen was.
18 Want het was geschied, gelijk de man Gods gesproken had tot den koning, zeggende: Morgen
omtrent dezen tijd zullen twee maten gerst voor een sikkel, en een maat meelbloem voor een sikkel
verkocht worden, in de poort van Samaria.
19 En die hoofdman had den man Gods geantwoord en gezegd: Zie, zo de HEERE vensteren in den
hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd: Zie, gij zult het
met uw ogen zien, doch daarvan niet eten.
20 Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.



Er is redding gekomen voor Samaria en haar koning, toen in een zekere zin de zaken hopeloos
waren en de koning wanhoopte. 

I. Zij wordt voorzegd door Elisa, en een ongelovige hoofdman wordt buitengesloten van de weldaad
ervan, vers 1, 2. 

II. Zij komt: 

1. Door een onverklaarbare verschrikking, die God over de Syriërs deed komen, vers 6 die hen in
allerijl van voor de stad deed wegtrekken vers 7.. 

2. Dit wordt gelukkig ontdekt door vier melaatsen, vers 3-5, die van hun ontdekking bericht deden
toekomen aan het hof, vers 8-11. De voorzichtige proefneming van de waarheid van het bericht
door de koning, vers 12-15. 

Eindelijk. De uitkomst beantwoordde aan de voorzegging, zowel in de plotselinge overvloed, vers
16, als in de dood van de ongelovige hoofdman, vers 17 20, want geen woord van God zal ter
aarde vallen. 



Koningen 7:1-2 

1. Elisa voorzegt hier dat in weerwil van de grote nood, die in Samaria heerste, zij binnen vier en
twintig uur overvloed zullen hebben, vers 1. De koning van Israël wanhoopte er aan en was het
wachten moede geworden, Elisa zei dit toen de nood op het hoogst was de uiterste nood van de
mens is Gods gelegenheid om Zijn macht te verheerlijken, Zijn tijd om voor Zijn volk te verschijnen
is gekomen, als "hun kracht is weggegaan," Deuteronomium 32:36. Toen zij het hadden opgegeven
om hulp te verwachten, kwam zij. "De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op
de aarde?" Lukas 18:8. De koning zei: Wat zou ik verder op de Heere wachten? En misschien
waren sommigen van de oudsten bereid om het met hem te zeggen. "Welnu", zegt Elisa, "gij hoort
wat deze zeggen, zo hoort dan nu het woord des Heeren, hoort wat Hij zegt, hoort het en geeft er
acht op, en gelooft het: morgen zal koren tegen de gewone prijs worden verkocht in de poort van
Samaria", dat is: 

a. Het beleg zal opgebroken zijn, want de poort van de stad zal open wezen en de markt zal er,
evenals voorheen, gehouden worden, aldus wordt het terugkeren van de vrede uitgedrukt, Richteren
5:11. Dan zal des Heeren volk afgaan tot de poorten om er te kopen en te verkopen. 

b. Een grote overvloed zal er het gevolg van wezen. Mettertijd zal dit als vanzelf het gevolg er van
zijn, maar dat het koren in zo korte tijd zo goedkoop zal worden, dat was iets, waaraan men zelfs
niet kon denken. Hoewel de koning van Israël zoëven nog Elisa’s leven bedreigd heeft, belooft God
zijn leven te zullen redden en het leven van zijn volk want waar de zonde overvloedig was is de
genade nog veel meer overvloedig geweest. 

2. Een hoofdman van Israël, die daarbij tegenwoordig was, sprak openlijk zijn ongeloof uit aan deze
voorzegging, vers 2. Hij was een hoveling, voor wie de koning genegenheid had als de man van zijn
rechterhand, op wie hij leunde, dat is: op wiens wijsheid hij steunde en in wie hij veel vertrouwen
stelde. Hij achtte het onmogelijk tenzij God koren uit de wolken zou doen regenen, zoals eens het
manna, met niets minder dan de herhaling van Mozes’ wonder zal hij tevreden zijn, hoewel dat van
Elia: het vermenigvuldigen van het meel in de kruik, ook aan het doel zou beantwoord hebben. 

3:Het rechtvaardige oordeel over hem uitgesproken wegens zijn ongeloof, dat hij tot zijn overtuiging
die grote overvloed zien zou, maar er tot zijn straf niet van zou eten. Ongeloof is een zonde,
waardoor de mensen God grotelijks onteren en mishagen, en zichzelf van de gunsten beroven, die
Hij voor hen bestemd had. De murmurerende Israëlieten zagen Kanaän, maar konden er niet ingaan
vanwege hun ongeloof, zodanig zal het deel wezen, zegt bisschop Patrick, van hen, die de belofte
van het eeuwige leven niet geloven, zij zullen het van verre zien, zullen Abraham zien van verre, maar
het nooit smaken, want zij verbeuren de weldaad van de belofte, zo zij het niet van zich kunnen
verkrijgen om God op Zijn woord te geloven. 



Koningen 7:3-11 

I. Hier wordt ons meegedeeld hoe het beleg van Samaria ‘s avonds was opgebroken bij het vallen
van de nacht, vers 6, 7, niet door kracht of geweld, maar door de Geest van de Heere van de
heirscharen, die verschrikking deed komen over de geest van de belegeraars. Er was geen zwaard
tegen hen getrokken, geen druppel bloed werd vergoten, het was niet door donder of hagelstenen,
dat zij verschrikt en verslagen waren, ook werden zij niet, zoals Sanheribs leger voor Jeruzalem,
door de verderfengel gedood, maar: 

1. De Heere had het heir van de Syriërs doen horen een geluid van wagens en een geluid van
paarden. De Syriërs, die Dothan belegerden, waren met verblindheid geslagen, met een
gezichtsbedrog, Hoofdstuk 6:18, van dezen, die Samaria belegerden werd het gehoor misleid,
want God weet op elk zintuig te werken ingevolge Zijn eigen raadsbesluiten, gelijk Hij een horend
oor en een ziend oog heeft gemaakt zo maakt Hij de dove en de blinde, Exodus 4:11. Of dit geluid
werkelijk door de dienst van de engelen in de lucht gemaakt werd, of slechts een geluid was in hun
oren, is niet zeker, wat het ook was, het was van God, die beide de wind uit Zijn schatkamers doet
voortkomen, en ‘s mensen geest in zijn binnenste formeert. Het gezicht van paarden en wagens had
de dienaar van de profeet bemoedigd, Hoofdstuk 6:17 het geluid van paarden en wagenen
verschrikte de heirscharen van de Syriërs, want berichten uit de onzichtbare wereld zijn of zeer
troostrijk of zeer schrikkelijk, al naar de mensen vrede hebben met God of krijg tegen Hem voeren. 

2. Dit geluid horende, leidden zij er uit af dat de koning van Israël hulp heeft verkregen van de een of
andere vreemde mogendheid, hij heeft tegen ons gehuurd de koningen van de Hethieten en de
koningen van de Egyptenaren. Er was voorzover wij weten, slechts één koning van Egypte, en
welke koningen er waren van de Hethieten, zou niemand kunnen zeggen, maar gelijk zij misleid
werden door dat verschrikkelijk geluid in hun oren, zo hebben zij zichzelf misleid door de verklaring,
die zij er van gaven. Hadden zij verondersteld dat de koning van Juda met zijn krijgsmacht was
aangerukt, er zou meer waarschijnlijkheid in geweest zijn dan te dromen van koningen van de
Hethieten en van de Egyptenaren, indien de verbeelding van sommigen van hen dit schrikbeeld
voor hun ogen had doen komen, dan zou hun verstand het toch spoedig hebben kunnen verdrijven,
hoe zou de koning van Israël, die nauw ingesloten was door de belegeraars, verstandhouding
kunnen hebben met vorsten van zo ver afgelegen landen? Wat had hij om hen ermee te huren? Het
was onmogelijk dat van de bewegingen van zo groot een heirleger niet reeds vroeger bericht zou zijn
gekomen, maar daar waren zij nu in vrees, zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen
vervaardheid was. 

3. Hierop zijn zij allen met ongelooflijke haast gevlucht, gevlucht ter wille van hun leven. Zij verlieten
hun kamp zoals het was, en zelfs hun paarden, die hun vlucht hadden kunnen verhaasten, lieten zij
achter, omdat zij zich de tijd niet gaven die los te maken, vers 7. Niemand van hun had het besef om
verkenners uit te zenden om de veronderstelde vijand te ontdekken, en nog veel minder moed
genoeg om die vijand het hoofd te bieden, al moest deze ook vermoeid zijn van een langdurige mars,
de goddelozen vluchten als niemand vervolgt. God kan, als het Hem behaagt, aan de dapperste de
moed benemen, en het kloekmoedigste hart doen sidderen, en wat hen betreft, die God niet willen
vrezen, Hij kan hen doen vrezen op het ritselen van een blad. 



II. Hoe de vlucht van de Syriërs ontdekt was door vier melaatsen. Samaria is ontzet, verlost, maar
weet het niet, de wachters op de muur hadden de aftocht van de vijand niet bespeurd, zo stil zijn zij
weggeslopen, maar Gods voorzienigheid gebruikt vier melaatsen die hun woning hadden buiten de
poort, daar zij, als ceremonieel onrein, buiten de stad gesloten waren, om de berichtgevers te zijn.
De Joden zeggen dat het Gehazi was met zijn drie zonen. Gehazi kon wel een van hen geweest zijn,
waarom hij later door de koning werd opgemerkt, Hoofdstuk 8:4. Zie hier: 

1. Hoe deze melaatsen redeneerden en tot het besluit kwamen om ‘s nachts het kamp van de Syriërs
te bezoeken, vers 3, 4. Zij waren op het punt van honger om te komen, niemand ging door de poort
om hun hulp of bijstand te geven. Gingen zij in de stad, er was niets te krijgen, zij moeten op straat
sterven, bleven zij waar zij waren, zij moeten doodhongeren in hun hut. En zo besluiten zij dan om
tot de vijand te gaan, en zich aan diens genade over te geven. Indien zij hen doden, welnu, beter te
sterven door het zwaard dan door de honger, één dood te sterven dan duizend doden te sterven.
Maar misschien zullen zij hen bij het leven behouden als voorwerpen van mededogen. Het gewone
gezond verstand zal ons de methode doen aannemen, die onze toestand wel verbeteren maar niet
verergeren kan. De verloren zoon besluit om weer te keren tot zijn vader, wiens misnoegen hij reden
heeft te vrezen, liever dan in het verafgelegen land te blijven en er van honger te sterven. Deze
melaatsen komen tot de conclusie: "Indien zij ons doden, wij zullen maar sterven," en zalig zij,
die in een andere zin aldus van sterven kunnen spreken: "Wij zullen maar sterven, dat is het ergste er
van, niet sterven en verdoemd wezen, niet beschadigd van de tweede dood." Overeenkomstig dit
besluit gingen zij in het begin van de nacht naar het kamp van de Syriërs, en vonden het, tot hun
grote verbazing, geheel verlaten, geen mens was er in te zien of te horen, vers 5. Gods
voorzienigheid had het zo beschikt, dat deze melaatsen kwamen terstond nadat de Syriërs gevlucht
waren, want zij vluchtten in de schemering, (de avondschemering), vers 7, en in de schemering
kwamen de melaatsen, vers 5, zodat er geen tijd verloren was. 

2. Hoe zij door redenering tot het besluit kwamen, om het bericht naar de stad te brengen. In de
eerste tent, tot welke zij kwamen, onthaalden zij zich op spijs en drank, vers 8, en toen begonnen zij
er aan te denken om zich te verrijken met de buit, maar zij komen tot betere gedachten, vers 9. Wij
doen niet recht, om deze goede tijdingen te verbergen voor de gemeenschap, waarvan wij leden
zijn, onder schijn van ons te wreken aan hen, die ons buitengesloten hebben, het was de wet die dit
deed, niet zij, en daarom, laat ons hun de goede tijding brengen, al wekt het hen uit hun slaap, zal het
toch als een leven uit de doden voor hen zijn. Hun eigen geweten zei hun, dat hen de ongerechtigheid
vinden zou indien zij afzonderlijk handelden en alleen zichzelf zochten, zelfzuchtige, enghartige
mensen kunnen niet verwachten wèl te varen, de aangenaamste, liefelijkste voorspoed is die, waarin
onze broederen met ons delen. Overeenkomstig dit besluit keerden zij terug naar de poort, en
maakten de schildwacht bekend met hetgeen zij ontdekt hadden, vers 10, die met deze tijding
terstond naar het hof ging, vers 11, en zij was er niet minder zeer welkom om, dat zij het eerst door
melaatsen gebracht was. 



Koningen 7:12-20 

I. Hier is de vrees van de koning, dat de terugtocht van de Syriërs slechts een krijgslist was vers 12.
Hij dacht dat zij zich in een hinderlaag hadden teruggetrokken om de belegerden naar buiten te
lokken, en hen dan aan te vallen. Hij wist dat hij geen reden had om te verwachten, dat God aldus
wonderdadig voor hem zou verschijnen, daar hij door zijn ongeloof en ongeduld Zijn gunst had
verbeurd. Hij wist niet welke reden de Syriërs konden hebben om te vluchten, want het blijkt niet
dat hij of zijn dienaren het geluid van de paarden en wagens had gehoord, waardoor de Syriërs zo
verschrikt waren. Laat hen, die, evenals hij, ongestadig zijn in al hun wegen, niet denken iets van de
Heere te zullen ontvangen, ja een schuldig geweten maakt de mensen achterdochtig en doet hen het
ergste vrezen. 

II. Hun maatregelen om zich van de waarheid te vergewissen en te voorkomen, dat zij in een strik
zouden vallen. Zij zonden verkenners uit, om te zien wat er van de Syriërs was geworden, en nu
bevonden zij dat zij allen werkelijk gevlucht waren, de aanvoerders zowel als de gewone soldaten.
Zij konden hun spoor nagaan aan de kleren, die zij weggeworpen hadden en op de weg hadden
achtergelaten, om maar met des te meer spoed voort te komen, vers 15. Hij, die de raad had
gegeven, om de verkenners uit te zenden, scheen zeer doordrongen van de betreurenswaardige
toestand, waarin het volk verkeerde, vers 13, want sprekende van de paarden, waarvan velen dood
waren, en de overigen op het punt waren om van honger te sterven, zegt hij, en herhaalt zijn
gezegde: Zij zijn als de gehele menigte van de Israëlieten. Israël placht te roemen in hun menigte,
maar nu zijn zij verminderd en tenonder gegaan. Hij adviseerde om vijf ruiters te zenden, maar het
schijnt dat er slechts twee paarden waren, geschikt om gezonden te worden, en dat waren
wagenpaarden, vers 14. Nu berouwde het de Heere over Zijn knechten, daar Hij zag dat hun kracht
weg was, Deuteronomium 32:36. 

III. De overvloed, die in Samaria kwam uit de buit van het kamp van de Syriërs, vers 16. Indien de
Syriërs de hedendaagse politiek van de oorlog hadden gevolgd, zij zouden, als zij hun bagage en
tenten niet mee konden nemen, ze liever verbrand hebben (zoals men gewoonlijk doet met de
foerage van een land) dan ze in de handen van hun vijanden te laten vallen, maar God wilde dat de
belegering van Samaria, die bedoeld was om het te verderven tot haar voordeel zou strekken, en
dat Israël nu verrijkt zou worden met de roof van de Syriërs zoals vanouds met die van de
Egyptenaren. 

1. Hoe "het vermogen van de zondaar weggelegd is voor de rechtvaardige," Spreuken 13:22, zie
ook Job 27:16, 17, en de verwoesters verwoest zien, Jesaja 33:1. 

2. Hoe in Israëls nood voorzien is op een wijze waaraan zij weinig gedacht hebben, hetgeen ons
moet aanmoedigen om in onze grootste benauwdheid op de macht en de goedheid van God te
vertrouwen. 

3. Het woord van Elisa vervuld tot in de kleinste bijzonderheden: een maat meelbloem werd
verkocht voor een sikkel. Zij, die het kamp plunderden, hadden niet alleen genoeg voor zichzelf,
maar hielden nog over, om het tegen billijke prijs te verkopen aan anderen, zodat zelfs zij, ‘die thuis
bleven in de buit deelden" Psalm 68:13, Jesaja 33:23. Op Gods belofte kan gerust vertrouwd
worden, want geen woord van Hem zal ter aarde vallen. 



IV. De dood van de ongelovige hoveling, die de waarheid van Elisa’s woord in twijfel trok.
Goddelijke bedreigingen zullen even gewis vervuld worden als Goddelijke beloften. Die niet zal
geloofd hebben, zal verdoemd worden, staat even vast als: die geloofd zal hebben zal zalig worden.
Deze hoveling: 

1. Werd door de koning aangesteld over de wacht van de poort, vers 17, om de orde te bewaren
en de openbare vrede te handhaven bij het verdelen van de buit, zoveel vertrouwen stelde de koning
in hem en zijn wijsheid, en zozeer had hij een welbehagen in zijn eer, wie groot wil zijn, moet het
algemene welzijn dienen. 

2. Hij werd in de poort door het volk vertreden, hetzij per ongeluk, daar er een grote menigte van
volk was, en hij in het midden van het gedrang was, of misschien opzettelijk, omdat hij misbruik had
gemaakt van zijn macht, hoog en gebiedend was in zijn beteugelen van het volk, dat zijn honger
wilde stillen. Hoe het zij, Gods gerechtigheid werd verheerlijkt en het woord van Elisa vervuld: hij
zag de overvloed, om zijn ongeloof tot zwijgen te brengen en te beschamen, het koren was
goedkoop zonder dat er vensters in de hemel geopend werden, en daarin zag hij zijn eigen
dwaasheid om aan God te willen voorschrijven wat Hij doen moet, en hoe Hij het moet doen, maar
van de overvloed, die hij zag, heeft hij niet gegeten, toen hij "zijn buik zou vullen, heeft God de hitte
van Zijn toorn over hem gezonden," Job 20:23, en die kwam tussen de beker en de lippen. Terecht
worden diegenen aldus getantaliseerd met de beloften van de wereld, die denken getantaliseerd te
zijn met de beloften Gods, indien geloven geen zien zal zijn, dan zal zien nog geen genieten wezen. 

Die zaak wordt herhaald, en de gebeurtenis zeer nauwkeurig vergeleken met de voorzegging vers
18-20, opdat wij er zeer bijzonder aandacht aan zullen schenken, en er uit leren: 

a. Hoe diep God beledigd wordt door ons mistrouwen van Hem, van Zijn macht, Zijn voorzienigheid
en Zijn belofte. Toen Israël zei: "Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? hoorde het de
Heere en werd verbolgen." De oneindige wijsheid zal niet beperkt worden door onze dwaasheid.
God belooft nooit het doel zonder te weten hoe in de middelen te voorzien. 

b. Hoe onzeker het leven is en de genieting er van, eer en aanzien en macht kunnen de mensen niet
beveiligen tegen een plotselinge en roemloze dood. Hem, op wie de koning leunde, heeft het volk
vertreden, hij die waande de stut en de steun te zijn van de regering, wordt als slijk op de straten
met voeten getreden, aldus is de hovaardij van alle sieraad van de mensen dikwijls verachtelijk
gemaakt. 

c. Hoe zeker en gewis Gods bedreigingen zijn, en hoe zeker zij de schuldigen zullen treffen, laat alle
mensen vrezen voor het aangezicht van de grote God die over de overheden komt als over leem, en
de koningen van de aarde vreeslijk is. 



HOOFDSTUK 8

1 Elisa nu had gesproken tot die vrouw, welker zoon hij levend gemaakt had, zeggende: Maak u op,
en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling, waar gij verkeren kunt; want de HEERE
heeft een honger geroepen, die ook in het land zeven jaren komen zal.
2 En de vrouw had zich opgemaakt, en had gedaan naar het woord van den man Gods; want zij was
gegaan met haar huisgezin, en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen, zeven jaren.
3 En het geschiedde met het einde der zeven jaren, dat de vrouw uit het land der Filistijnen
wederkeerde; en zij ging uit, dat zij tot den koning riep, om haar huis en om haar akker.
4 De koning nu sprak tot Gehazi, den jongen van den man Gods, zeggende: Vertel mij toch al de
grote dingen, die Elisa gedaan heeft.
5 En het geschiedde, als hij den koning vertelde, hoe hij een dode had levend gemaakt, ziet, zo riep
de vrouw, welker zoon hij levend gemaakt had, tot den koning, om haar huis en om haar akker.
Toen zeide Gehazi: Mijn heer koning! Dit is de vrouw, en dit is haar zoon, dien Elisa heeft levend
gemaakt.
6 En de koning ondervraagde de vrouw, en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een
kamerling, zeggende: Doe haar wederhebben alles, wat het hare was, daartoe alle inkomsten des
akkers, van den dag af, dat zij het land verlaten heeft, tot nu toe.
7 Daarna kwam Elisa te Damaskus, als Benhadad, de koning van Syrie, krank was; en men
boodschapte hem, zeggende: De man Gods is herwaarts gekomen.
8 Toen zeide de koning tot Hazael: Neem een geschenk in uw hand, en ga den man Gods tegemoet;
en vraag door hem den HEERE, zeggende: Zal ik van deze krankheid genezen?
9 Zo ging Hazael hem tegemoet, en nam een geschenk in zijn hand, te weten, alle goed van
Damaskus, een last van veertig kemelen; en hij kwam, en stond voor zijn aangezicht, en zeide: Uw
zoon Benhadad, de koning van Syrie, heeft mij tot u gezonden, om te zeggen: Zal ik van deze
krankheid genezen?
10 En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen; want de HEERE heeft mij
getoond, dat hij den dood sterven zal.
11 En hij hield zijn gezicht staande, en zette het vast tot schamens toe; en de man Gods weende.
12 Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den
kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het
zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
13 En Hazael zeide: Maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij deze grote zaak doen zou? En
Elisa zeide: De HEERE heeft mij getoond, dat gij koning zijn zult over Syrie.
14 Zo ging hij weg van Elisa, en kwam tot zijn heer, die tot hem zeide: Wat heeft Elisa tot u gezegd?
En hij zeide: Hij heeft tot mij gezegd: Gij zult zekerlijk genezen.
15 En het geschiedde des anderen daags, dat hij een deken nam, en in het water doopte, en over
zijn aangezicht uitspreidde, dat hij stierf; en Hazael werd koning in zijn plaats.
16 In het vijfde jaar nu van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, toen Josafat koning
was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Josafat, den koning van Juda, te regeren.
17 Hij was twee en dertig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaren te Jeruzalem.
18 En hij wandelde op den weg der koningen van Israel, gelijk als het huis van Achab deed; want
de dochter van Achab was hem ter vrouw geworden; en hij deed dat kwaad was in de ogen des
HEEREN.
19 Doch de HEERE wilde Juda niet verderven, om Davids Zijns knechts wil; gelijk als Hij hem
gezegd had, dat Hij hem te allen tijde voor zijn zonen een lamp zou geven.



20 In zijn dagen vielen de Edomieten van onder het gebied van Juda af, en maakten een koning over
zich.
21 Daarom toog Joram over naar Zair, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des nachts op,
en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, daartoe de oversten der wagenen; en het volk
vlood in zijn hutten.
22 De Edomieten evenwel vielen van onder het gebied van Juda af, tot op dezen dag; toen viel
Libna af in denzelfden tijd.
23 Het overige nu der geschiedenissen van Joram, en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?
24 En Joram ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven bij zijn vaderen, in de stad Davids; en
Ahazia, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.
25 In het twaalfde jaar van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, begon Ahazia, de
zoon van Jeroham, den koning van Juda, te regeren.
26 Twee en twintig jaren was Ahazia oud, als hij koning werd, en regeerde een jaar te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Athalia, de dochter van Omri, den koning van Israel.
27 En hij wandelde in den weg van het huis van Achab, en deed dat kwaad was in de ogen des
HEEREN, gelijk het huis van Achab; want hij was een schoonzoon van het huis van Achab.
28 En hij toog met Joram, den zoon van Achab, naar den strijd, te Ramoth in Gilead, tegen Hazael,
den koning van Syrie; en de Syriers sloegen Joram.
29 Toen keerde Joram, de koning, wederom, opdat hij zich te Jizreel helen liet van de slagen, die
hem de Syriers te Rama geslagen hadden, als hij streed tegen Hazael, den koning van Syrie; en
Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, kwam af, om Joram, den zoon van Achab, te
Jizreel te bezien, want hij was krank.



De gebeurtenissen vermeld in dit hoofdstuk, nopen ons terug te zien. 

I. Wij lazen tevoren van een Sunamietische vrouw, die een soort van weldoenster van Elisa is
geweest, nu wordt ons hier meegedeeld, dat zij later er te beter om gevaren is, door de raad die
Elisa haar gaf, en de gunst, die de koning haar betoonde om Elisa’s wil, vers 1-6. 

II. Wij lazen tevoren dat Hazaël bestemd was om koning van Syrië te zijn, en hier hebben wij een
bericht van zijn verheffing op de troon, en de wijze waarop hij er zich de weg naar baande, door zijn
meester te doden vers 7-15. 

III. Wij lazen tevoren, dat Joram zijn vader Josafat opvolgde in de regering over Juda 1 Koningen
22:51, hier hebben wij een kort en treurig verhaal van zijn korte en slechte regering, vers 16-24, en
het begin van de geschiedenis van de regering van zijn zoon Ahazia, vers 25-29. 



Koningen 8:1-6 

Hier hebben wij, dat: 

I. De boosheid van Israël gestraft wordt met een langdurige hongersnood, een van Gods zware
oordelen, waarmee dikwijls in de wet gedreigd is. Kanaän, dat vruchtbare land, is tot zoute grond
gemaakt, om de boosheid dergenen, die daarin wonen. De hongersnood in Samaria was spoedig
geëindigd door de opbreking van het beleg, maar noch dat oordeel, noch die barmhartigheid had
een goede invloed op hen, en daarom roept de Heere nog een hongersnood, want als Hij oordeelt,
zal Hij overwinnen, indien de kleinere oordelen de mensen niet tot berouw en bekering brengen, dan
zal Hij groter en langduriger oordelen zenden, zij staan Hem ten dienste en zullen komen, als Hij ze
roept. Door Zijn dienstknechten roept Hij tot bekering en gehoorzaamheid, en zo op Zijn
roepstemmen geen acht wordt geslagen, dan kunnen wij verwachten dat Hij de een of andere plaag
zal roepen want Hij zal gehoord worden. Deze hongersnood duurde zeven jaren, even lang als die in
Elia’s tijd, indien de mensen in tegenheid met Hem willen wandelen, dan zal Hij de oven nog heter
maken. 

II. De vriendelijkheid van de Godvruchtige Sunamietische voor de profeet beloond door de zorg,
die voor haar gedragen werd in die hongersnood, wèl werd zij niet, zoals de weduwe te Sarepta,
door een wonder gevoed, maar: 

1. Er werd haar kennis gegeven van die hongersnood, eer hij nog gekomen was, teneinde daarnaar
haar maatregelen te kunnen nemen, en haar werd gezegd naar een ander land te verhuizen, overal zo
het slechts buiten het land Israëls was, zal zij overvloed vinden. Het was in Jozefs tijd een groot
voordeel voor Egypte, dat er kennis werd gegeven van de hongersnood voordat hij kwam, en
evenzo was dit een voorrecht voor deze Sunamietische. Anderen zullen ten slotte tot vertrekken
genoodzaakt zijn, nadat zij lange tijd van de honger geleden hadden en hun bezittingen verteerd
waren, en dan konden zij zich elders niet op zo goede voorwaarden vestigen als zij, die reeds vroeg
weggegaan was, voordat de grote menigte kwam, en haar voorraad dus had kunnen meenemen. Het
is een geluk voor ons om een kwaad te voorzien, en het is onze wijsheid om, als wij het voorzien,
ons te verbergen. 

2. Door Gods voorzienigheid geleid, kon zij zich gerieflijk vestigen in het land van de Filistijnen,
die, hoewel door David tenonder gebracht, toch niet geheel uitgeroeid waren. Het schijnt dat de
hongersnood tot het land Israëls beperkt was, en dat er op de zelfde tijd in andere landen, die er aan
grensden, overvloed was, hetgeen duidelijk toont dat er de hand Gods in was zoals in de plagen van
Egypte, die onderscheid maakten tussen de Israëlieten en de Egyptenaren, en dat de zonden van
Israël, tegen wie dit oordeel gericht was, God meer tot toorn verwekten dan de zonden van hun
naburen, omdat Israël beleed tot God in betrekking te staan. "Uit alle geslachten van de aardbodem
heb Ik ulieden alleen gekend, daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken," Amos
3:2. Andere landen hadden regen als zij er geen hadden, waren vrij van sprinkhanen en rupsen, als
zij er door opgegeten werden, want sommigen denken dat dit de hongersnood was, waarvan
gesproken wordt in Joël 1:3, 4. Het is vreemd dat, toen er in de naburige landen overvloed was, er
geen personen waren, die er hun bedrijf van maakten koren in te voeren in het land Israëls, hetgeen
voorkomen zou hebben dat de inwoners naar elders vertrokken, maar gelijk zij verdwaasd waren in
hun afgoderijen, zo was hun oordeel ook verzwakt ten opzichte van hun maatschappelijke belangen. 



III. Haar verzoek aan de koning bij haar terugkomst. 

1. Toen de hongersnood voorbij was, keerde zij weer uit het land van de Filistijnen, dat land
was ook geen geschikte verblijfplaats voor Israëlieten, zij moest er niet langer blijven dan volstrekt
noodzakelijk was, want daar kon zij haar nieuwe maanden en haar sabbatten niet waarnemen, zoals
zij in haar eigen land placht te doen onder de profetenscholen, Hoofdstuk 4:23. 

2. Bij haar terugkeer vond zij zich buiten haar eigen bezitting gesloten, daar zij of aan de schatkist
was verbeurd verklaard, en door de koning aan iemand was toegewezen, of misschien was de
persoon, aan wie zij het beheer er over had toevertrouwd, ontrouw gebleken, zodat hij de bezitting
niet weer aan haar wilde afstaan, of haar rekenschap wilde geven van het beheer, geen afrekening
wilde houden van de winsten, zo moeilijk is het iemand te vinden, op wie men ten dage van de
benauwdheid vertrouwen kan, Spreuken 25:19, Micha 7:5. 

3. Om herstel van haar gerief te verkrijgen wendde zij zich tot de koning zelf, die-zij het opgemerkt
tot zijn lof-gemakkelijk tot zich liet naderen en zelf kennis nam van de klachten van zijn benadeelde
onderdanen. Er was een tijd, dat zij zo veilig en gerust onder haar volk woonde, dat zij het niet nodig
had dat er voor haar tot de koning of tot de krijgsoverste gesproken werd, Hoofdstuk 4:13, maar nu
bleken haar eigen, goede vrienden, op wie zij vertrouwd had, zo onrechtvaardig en onvriendelijk,
dat zij blij was om zich tegen hen op de koning te beroepen. Zulk een onvastheid en onzekerheid is
er in het schepsel dat hetgeen, waarop wij het meest vertrouwden, ons faalt, en datgene ons te hulp
komt, dat wij dachten nooit nodig te hebben. 

4. Zij vond de koning in gesprek met Gehazi over Elisa’s wonderen, vers 4. Het was een schande
voor hem dat hij nu nog nodig had er over ingelicht te worden, daar hij er door Elisa zelf mee
bekend had kunnen worden, indien hij zijn ogen niet had willen sluiten voor het overtuigend bewijs
van zijn zending, maar het was tot zijn lof, dat hij nu in een betere gezindheid was, en nog liever met
een melaatse wilde spreken, die instaat was er hem een goed bericht van te geven, dan er nog langer
onbekend mee te blijven. De wet verbood niet alle omgang met melaatsen, maar alleen
samenwoning met hen. Daar er in Israël geen priesters waren, had misschien de koning of iemand,
die door hem daartoe was aangesteld, het toezicht op of het onderzoek van de melaatsen, om een
oordeel over hen te spreken, en was hij zodoende met Gehazi bekend geworden. 

5. Deze gelukkige ontmoeting begunstigde zowel Gehazi’s verhaal, als haar verzoek. Gods
voorzienigheid moet erkend worden in de schikking van de omstandigheden van de gebeurtenissen
want soms blijken zij, die op zichzelf van generlei gewicht of betekenis zijn, van het uiterste belang te
wezen in de gevolgen, zoals ook hier, want: 

1. Het maakte, dat de koning geloof sloeg aan Gehazi’s verhaal, toen het aldus bevestigd werd door
de personen die er zo van nabij in waren betrokken. "Dit is de vrouw, en dit is haar zoon, zij
kunnen zelf getuigenis afleggen van het wonder, dat aan hen geschied is," vers 5. Zo heeft God hem
genoodzaakt te geloven, wat hij in twijfel had kunnen trekken, indien hij alleen Gehazi’s woord er
voor had gehad, omdat die als leugenaar gebrandmerkt was, getuige zijn melaatsheid. 

2. Het maakte hem gewillig haar verzoek toe te staan, want, wie zou niet bereid zijn gunst te
bewijzen aan een vrouw, die aldus door de hemel werd begunstigd, en een leven te onderhouden,



dat eens en nogmaals door een wonder was gegeven? Als gevolg hiervan gaf de koning bevel, dat
haar akkers haar teruggegeven zullen worden, met al de winst, die er in haar afwezigheid van
verkregen was. Indien het land aan hemzelf was toegevallen met het gewin er van, dan was het
vriendelijk en edelmoedig van hem om het ten volle te restitueren, hij wilde niet, (zoals Farao gedaan
heeft in Jozefs tijd) de kroon verrijken door de rampen van zijn onderdanen. Indien iemand anders
zich haar bezitting wederrechtelijk had toegeëigend, dan was het een daad van gerechtigheid van de
koning en behoorde het tot de plichten van zijn ambt, om haar recht te doen, Psalm 82:3, 4,
Spreuken 31:9. Het is niet genoeg dat zij, die met gezag en macht bekleed zijn, zelf geen kwaad
doen, zij moeten ook het recht handhaven van hen, aan wie onrecht gedaan is. 



Koningen 8:7-15 

I. Wij mogen hier wel vragen: wat heeft Elisa naar Damascus, de hoofdstad van Syrië gevoerd?
Was hij tot iemand anders dan tot de verloren schapen van het huis Israëls gezonden? Dat schijnt zo.
Misschien ging hij een bezoek brengen aan Naäman, zijn bekeerling, om hem te bevestigen in zijn
keus van de ware Godsdienst, hetgeen nu zoveel nodiger was, omdat hij niet meer in zijn betrekking
aan het hof schijnt geweest te zijn, want Hazaël wordt nu verondersteld krijgsoverste te zijn, hetzij,
dat hij zelf de post had opgegeven, of dat hij er uit ontzet was, omdat hij zich niet, of niet van harte,
wilde buigen in het huis van Rimmon. Sommigen denken dat hij naar Damascus ging vanwege de
hongersnood, of liever, hij ging er heen in gehoorzaamheid aan de orders, die God aan Elia had
gegeven, 1 Koningen 19:15. Ga naar Damascus en zalf Hazaël tot koning, gij of uw opvolger. 

II. Benhadad, een groot, rijk en machtig koning, was ziek. Geen eer of aanzien, geen rijkdom of
macht zal de mensen beveiligen tegen de gewone kwalen en ziekten en rampen van het menselijk
leven, paleizen en tronen zijn even toegankelijk voor ziekte en dood als de armoedigste hutten. 

III. Het kan ons verwonderen dat de koning van Syrië in zijn ziekte Elisa tot zijn orakel aannam. Er
werd hem spoedig bericht gebracht, dat de man Gods (bij die titel was hij sedert de genezing van
Naäman welbekend in Syrië) te Damascus was gekomen, vers 7. "Hij kon op geen gelegener tijd
gekomen zijn," zegt Benhadad, "ga en vraag door hem de Heere." Toen hij gezond was, boog hij
zich in het huis van Rimmon, maar nu hij ziek is, mistrouwt hij zijn afgod en zendt heen om de God
Israëls te vragen. Beproeving brengt diegenen tot God, die in voorspoed Hem gering achtten, ziekte
opent de ogen van de mensen wel eens, en doet hen hun dwalingen inzien. Dit is des te meer
opmerkelijk: 

1. Omdat niet lang geleden een koning van Israël in zijn ziekte gezonden had om de god van Ekron
te vragen, Hoofdstuk 1:2, alsof er geen God was in Israël. Soms verkrijgt God van vreemden de
eer, die Hem door Zijn eigen volk onthouden wordt. 

2. Omdat het niet lang geleden is dat deze Benhadad een grote krijgsmacht had gezonden om Elisa
als vijand te behandelen Hoofdstuk 6:14, maar nu zoekt hij hem als profeet. Onder andere
voorbeelden van de verandering die door ziekte en beproeving in der mensen gemoed
teweeggebracht wordt, is dit er een, dat zij er dikwijls andere gedachten door krijgen van de
dienstknechten Gods en dat zij er door leren de raadgevingen en gebeden op prijs te stellen van hen,
die zij gehaat en veracht hebben. 

Om de profeet eer te bewijzen. zond hij tot hem, niet om hem, alsof hij, evenals de hoofdman over
honderd, zich niet waardig achtte dat de man Gods onder zijn dak zou komen. Hij zond tot hem
door Hazaël, zijn eerste staatsminister, en niet door een gewone bode. Het is voor de grootsten en
aanzienlijksten geen verkleining om tot de profeten van de Heere te gaan. Hazaël moet tot hem gaan
naar de plaats waar hij zijn vrienden bescheiden had. Hij zond hem een kostbaar geschenk van alle
goed van Damascus, een gift van veertig kamelen vers 9, hiermede zijn genegenheid betuigende
voor de profeet, hem welkom hetende te Damascus, en in zijn onderhoud voorziende gedurende zijn
verblijf aldaar. Elisa heeft dit geschenk waarschijnlijk aangenomen (waarom niet?) hoewel hij dat
van Naäman had afgewezen. De koning beveelt Hazaël hem zijn zoon Benhadad te noemen, volgens
het spraakgebruik van de Israëlieten, die de profeten vaders noemden. Hij eerde hem als een man,



die bekend was met de verborgenheden des hemels toen hij hem vroeg: Zal ik van deze ziekte
genezen? Het is natuurlijk in ons om te willen weten wat er in de toekomst geschieden zal terwijl
men aan de dingen van de eeuwigheid weinig denkt of er naar vraagt. 

IV. Wat er voorviel tussen Hazaël en Elisa is zeer bijzonder merkwaardig. 

1. De vraag des konings beantwoordt Elisa bevestigend: gij zoudt kunnen genezen. Hij leed aan
geen dodelijke ziekte, maar hij zal op een andere wijze, door iets anders sterven, geen natuurlijke,
maar een gewelddadige dood. Er zijn velerlei wegen om uit de wereld te komen, en soms gebeurt
het dat de mensen de ene zoeken te vermijden, en vervallen op de anderen. 

2. Hij zag Hazaël met ongewone zorg en belangstelling aan, totdat Hazaël bloosde en hij zelf
weende, vers 11. Het was niet op Hazaëls gelaat, dat Elisa las wat hij doen zal, maar God heeft het
hem toen geopenbaard, en het deed tranen uit zijn ogen vloeien, hoe meer inzicht de mensen hebben
in de gebeurtenissen hoe meer smart zij hebben. 

3. Toen Hazaël vroeg waarom hij weende zei hij hem, hoeveel kwaads hij voorzag, dat hij aan het
Israël Gods doen zou, vers 12, welke verwoestingen hij zou aanrichten in hun sterkten, en welk een
wrede slachting hij onder hun mannen, vrouwen en kinderen zou aanrichten. De zonden van Israël
hebben God er toegebracht hen over te geven in de handen van hun wrede vijanden, maar Elisa
weende bij de gedachte, dat Israëlieten ooit aldus mishandeld zullen worden, want hoewel hij de
dodelijke dag heeft voorzegd, heeft hij hem toch niet begeerd. Zie welk een verwoesting de oorlog
aanricht, welk een verwoesting de zonde teweegbrengt, en hoe de natuur van de mens veranderd is
door de val, en zelfs van gewone menselijkheid ontbloot is geworden. 

4. Hazaël is ten hoogste verwonderd over deze voorzegging, vers 15. Wat! zegt hij, is uw knecht
een hond, dat hij deze grote zaak doen zou! Hij beschouwt deze grote zaak: 

A. Als een daad van macht, die door niemand dan door een gekroond hoofd gedaan kan worden,
het moet wel een machtige potentaat zijn, die er ook maar aan kan denken om zó de overhand te
hebben over Israël, en dus kan ik dit niet zijn. Velen worden opgeheven tot een heerschappij,
waaraan zij nooit gedacht hebben, en dikwijls blijkt het hun ten kwade te zijn, Prediker 8:9. 

B. Als een daad van grote wreedheid, die niet gedaan kan worden dan door iemand, die alle eer en
deugd afgelegd heeft, "en dus", zegt hij, zal ik het nooit van mij kunnen verkrijgen om mij daaraan
schuldig te maken, is uw knecht een hond, om te scheuren en te verslinden? ik zou het niet kunnen,
tenzij ik een hond zou zijn." Zie hier: 

a. Welk een slechte dunk hij had van de zonde, hij beschouwde haar als een grote slechtheid, die
eerder door een roofdier dan door een mens gedaan kon worden. Het is mogelijk, dat een
goddeloos man onder overtuiging en bedwang van het natuurlijk geweten grote afschuw te kennen
geeft van een zonde, die hij later toch zal plegen. 

b. Welk een goede dunk hij had van zichzelf, hoeveel beter dan hij waard was. Hij dacht dat het
onmogelijk was, dat hij zulke barbaarsheden kon doen, als de profeet voorzag. Wij zijn zeer geneigd



te denken dat wij voldoende gewapend zijn tegen de zonden, door welke wij later toch
overmeesterd worden, zoals Petrus, Mattheus 26:35. 

Eindelijk. Als antwoord hierop zei Elisa hem slechts, dat hij koning zal zijn over Syrië, dan zal hij
macht hebben om dit te doen, en dan zal hij het van zich kunnen verkrijgen om het te doen. Hoge
eerambten brengen verandering in der mensen gezindheid en manieren, maar die verandering is
zelden een verbetering. "Gij weet niet wat gij doen zult, als gij er toe komt om koning te zijn, maar ik
zeg u, dat gij dit doen zult." Zij die klein en onbeduidend zijn in de wereld kunnen zich niet
voorstellen hoe sterk de verzoekingen zijn van macht en voorspoed, en als zij ooit daartoe geraken,
dan zullen zij bevinden hoe bedrieglijk hun hart was, en hoeveel slechter dan zij vermoed hebben. 

V. Welk kwaad Hazaël hierop aan zijn meester gedaan heeft. Indien hij er aanleiding toe nam uit
hetgeen Elisa gezegd had, dan lag de schuld bij hem, niet in het woord. 

1. Laaghartig bedroog hij zijn meester en beloog hij de profeet, vers 14. Hij heeft tot mij gezegd:
gij zult zeker genezen. Dit was een lage leugen, hij had hem gezegd dat hij zal sterven, vers 10,
maar dat hield hij verborgen, dat verzweeg hij, hetzij omdat hij de koning niet uit zijn humeur wilde
brengen door een slechte tijding, of omdat hij aldus beter zijn bloedig plan kon volvoeren, dat hij
gevormd had toen hem werd gezegd, dat hij zijn opvolger zal zijn. De duivel brengt de mensen ten
verderve, door hun te zeggen dat zij zeker genezen zullen en wèl zullen varen, hen aldus in slaap
wiegende, zodat zij gerust zijn, terwijl er niets meer noodlottig is dan dat. Dit was een kwaad voor
de koning, die er het voordeel door verloor van de waarschuwing om zich op de dood te bereiden,
en een kwaad voor Elisa, die men daardoor voor een vals profeet zou houden. 

2. Hij heeft zijn meester wreed vermoord en aldus het woord van de profeet in vervulling gebracht,
vers 15. Hij doopte een deken in koud water, en spreidde hem uit over zijn gelaat onder
voorwendsel van hem verkoeling en verfrissing te bezorgen, maar hij deed het zo, dat het hem de
adem afsneed en hem dadelijk smoorde, daar hij zwak was en zich niet kon verweren, of misschien
was hij in slaap. Zulk een zeepbel is het leven ook van de voornaamsten van de mensen, en zozeer
zijn vorsten blootgesteld aan geweld. Hazaël, die Benhadads vertrouweling was, is zijn moordenaar,
en sommigen denken dat hij er nooit van verdacht werd, en het niet anders aan het licht kwam dan
door de pen van de gewijde geschiedschrijver. Wij vonden deze trotse monarch 1 Koningen 20 als
schrik van de helden in het land van de levenden, maar "hij daalt ter helle neer met zijn
ongerechtigheid op zijn beenderen", Ezechiel 32:27. 



Koningen 8:16-24 

Wij hebben hier een kort bericht van het leven en de regering van Joram, een van de slechtsten van
de koningen van Juda, maar de zoon en opvolger van Josafat, een van de besten. Ouders kunnen
aan hun kinderen geen genade geven, velen, die zelf Godvruchtig waren, hebben het verdriet en de
schande gehad om hen die uit hen zijn voortgekomen, goddeloos en slecht te zien, laat de gezinnen,
die aldus beproefd worden, dit niet vreemd achten. Als de kinderen van Godvruchtige ouders slecht
zijn, dan zijn zij gewoonlijk erger dan anderen, de onreine geest brengt zeven andere mede, bozer
dan hij zelf, Lukas 11:26. Een volk wordt soms rechtvaardig gestraft met de ellende van een slechte
regering, omdat het van de zegeningen en weldaden van een goede regering geen goed gebruik heeft
gemaakt. 

Let betreffende deze Joram: 

I. Op het algemene denkbeeld, dat hiervan zijn slechtheid wordt gegeven, vers 18, hij deed gelijk
het huis van Achab, en erger kon hij niet doen. Zijn karakter wordt getekend naar het slechte
voorbeeld, dat hij heeft gevolgd, want de mensen zijn zoals hun gezelschap is en het voorbeeld, dat
zij volgen. Geen vergissing is noodlottiger voor jonge lieden dan een vergissing in de keuze van de
personen met wie zij omgaan, en naar wier goede mening zij zich schatten. Joram verkoos zich het
huis van Achab ten voorbeeld te stellen, liever dan zijns vaders huis, en dat was zijn verderf. Wij
vinden een bijzonder bericht van zijn goddeloosheid in 2 Kronieken 21 moord, afgoderij, vervolging,
alles wat slecht was. 

II. De gelegenheid van zijn slechtheid. Zijn vader was een zeer Godvruchtig man, en heeft er
ongetwijfeld zorg voor gedragen hem de goede kennis des Heeren te leren, maar: 

1. Het is zeker dat hij verkeerd deed door hem met de dochter van Achab te doen huwen, geen
goed kon voortkomen uit een verbintenis met een afgodische familie, maar alle kwaad met zo’n
dochter van zo’n moeder, als Athalia, de dochter van Izebel, was. De ontaarding van de oude
wereld ontstond uit de ongelijke huwelijken van belijders met onheiligen, zij die slecht gehuwd zijn,
zijn reeds half verdorven. 

2. Ik vrees dat hij er niet goed aan gedaan heeft om hem nog bij zijn leven koning te maken. Er
wordt hier gezegd, vers 16, hij begon te regeren toen Josafat koning was. Hiermede streelde hij
zijn hoogmoed, (en niets is verderfelijker voor jonge lieden) gaf hem toe in zijn eerzucht in de hoop
van hem door toegeven beter gezind te maken, en zo bracht hij een vloek op zijn geslacht, zoals Eli
wiens zonen zich vervloekt hebben gemaakt, en hij heeft hen niet eens zuur aangezien. Josafat heeft
deze slechte zoon tot onderkoning aangesteld eens toen hij met Achab naar Ramoth in Gilead
aftoog, van welks Josafats zeventiende jaar 1 Koningen 22:51, Jorams tweede jaar gemaakt wordt,
Hoofdstuk 1:17, en later in zijn twee en twintigste jaar, toen hij hem deelgenoot heeft gemaakt in de
regering, en van dat tijdstip worden Jorams acht jaren gedateerd, drie jaren dus voor de dood van
zijn vader. Het is voor vele jonge lieden schadelijk geweest al te vroeg tot hun staat en rang te
komen. Samuël heeft er niets mee gewonnen, dat hij zijn zonen tot rechters heeft gemaakt. 

III. De bestraffing van de Voorzienigheid, waaronder hij was vanwege zijn goddeloosheid. 



1. De Edomieten, die sedert Davids tijd altijd onder de regering van de koningen van Juda zijn
geweest, dus ongeveer honderd en twintig jaren, kwamen in opstand, vers 20. Hij beproefde hen
tenonder te brengen, en bracht hun een nederlaag toe, maar hij kon zijn overwinning niet zo
vervolgen, dat hij zijn heerschappij over hen herwon de Edomieten vielen evenwel af, vers 22, en
daarna zijn zij bittere vijanden van de Joden geworden, zoals blijkt uit de profetie van Obadja, en
Psalm 137:7. Nu werd Izaks profetie vervuld, dat deze Ezau, de oudste, Jakob, de jongste, zou
dienen, maar in vervolg van tijd "zijn juk van zijn hals zal afrukken," Genesis 27:40. 

2. In dezelfde tijd viel Libna af. Dat was een stad in Juda, in het hart van het land, een priesterstad.
De inwoners van die stad stonden op tegen zijn regering, omdat hij de Heere de God van zijn
vaderen had verlaten, en hen gedwongen zou hebben om dit ook te doen, 2 Kronieken 21:10, 11.
Om hun Godsdienst in stand te houden, verklaarden zij zich tot een vrije staat, en misschien hebben
andere steden dit ook gedaan. 

3. Zijn regering was kort, God sneed hem af in het midden van zijn dagen, toen hij pas veertig jaren
oud was, en slechts acht jaren had geregeerd, mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter
helft brengen. 

IV. De genadige zorg van Gods voorzienigheid om het koninkrijk van Juda in het huis van David in
stand te houden niettegenstaande de afval en de rampen van Jorams regering, vers 19. Doch de
Heere wilde Juda niet verderven. Hij zou het gemakkelijk gekund hebben, Hij zou het
rechtvaardig hebben kunnen doen, het zou voor Hem geen verlies zijn geweest, zo Hij het gedaan
had, maar Hij wilde het niet doen om Davids wil, niet om enigerlei verdienste van hem, waardoor hij
die gunst over zijn geslacht kon eisen, als een verschuldigd recht, maar terwille van een belofte, die
hem gedaan was, dat Hij hem te allen tijde voor zijn zonen een lamp zou geven, dat is: een opvolging
van koningen van geslacht tot geslacht, door welke zijn naam in ere zou blijven schitteren, zoals een
lamp brandend wordt gehouden door een gestadige toevoer van olie. Aldus moet zijn geslacht niet
uitsterven, totdat het eindigde in de Messias, die Zoon van David, aan wie men alle heerlijkheid van
het huis Zijns vaders zal hangen, en in wiens eeuwig koninkrijk deze belofte aan David vervuld is: "Ik
heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht," Psalm 132:17. 

Het einde van deze goddeloze en roemloze regering, vers 23, 24. Er wordt ons hier niets bijzonders
van hem gezegd, maar in 2 Kronieken 21:19, 20 wordt ons meegedeeld, dat hij stierf aan een
ernstige ziekte, en heenging zonder begeerd te zijn. 



Koningen 8:25-29 

Evenals er onder gewone personen mensen zijn, die wij klein of onbeduidend noemen, daar zij geen
groot figuur maken en zeer weinig in tel zijn, en nog minder op enigerlei prijs worden gesteld, zo zijn
er ook onder de koningen sommigen, die wij, in vergelijking met anderen, kleine koningen kunnen
noemen. Zodanig een was deze Ahazia, hij maakt een klein figuur in de geschiedenis, en, omdat hij
slecht is, is hij gering, van geen waarde in Gods ogen. Het is maar al te duidelijk een bewijs van de
verwantschap tussen Josafat en Achab, dat zij dezelfde namen hadden in hun familie, en wel op
dezelfde tijd, waarmee zij elkaar, naar wij kunnen veronderstellen, een beleefdheid wilden bewijzen.
Achab had twee zonen, Ahazia en Joram, die achtereenvolgens geregeerd hebben, Josafat had een
zoon Joram, en een kleinzoon Ahazia genaamd, die evenzo elkaar hebben opgevolgd in de regering.
Het is waar: een naam maakt geen natuur, maar het was toch een slecht voorteken voor Josafats
geslacht, dat hij namen ontleend heeft aan Achabs geslacht, of, indien deze ongelukkige familie haar
namen aan hem ontleend heeft, dan werd er toch de Godvruchtige betekenis niet van meegedeeld
aan de personen, die ze droegen. Ahazia, de Heere aangrijpende, en Joram, de Heere is
verhoogd. 

Ahazia, koning van Israël, had slechts twee jaren geregeerd, Ahazia, koning van Juda, slechts één
jaar. Hier wordt ons gezegd dat zijn betrekking tot Achabs familie de aanleidende oorzaak was: 

1. Van zijn goddeloosheid, vers 27. hij wandelde in de weg van het huis van Achab, dat
afgodische bloeddorstige huis, want zijn moeder was Achabs dochter, vers 26, zodat hij de
goddeloosheid met de moedermelk heeft ingezogen. "Partus sequitur ventrem-Het kind zal naar de
moeder aarden." Als mannen zich vrouwen kiezen, dan moeten zij er aan denken dat zij moeders
kiezen voor hun kinderen en dat het hun plicht is om daarnaar hun keus te regelen. 

2. Van zijn val. Joram, de broeder van zijn moeder, heeft hem aangezocht om zich bij hem te voegen
voor de herovering van Ramoth in Gilead, een poging, die Achab noodlottig is geweest, en dit was
zij ook voor Joram, zijn zoon, want op deze expeditie werd hij gewond, vers 28, en hij keerde terug
naar Jizreël om genezen te worden, terwijl hij zijn leger in het bezit van de plaats liet. Ook Ahazia
keerde terug, maar ging naar Jizreël om Joram te bezoeken vers 29. Gods voorzienigheid heeft het
zo beschikt, dat hij, die door het huis van Achab verleid en verdorven werd, met dit huis zou
vergaan, als de mate van hun ongerechtigheid vol was, gelijk wij in het volgende hoofdstuk zien
zullen. Zij, die delen in de zonden van de zondaren, moeten verwachten ook in hun plagen te zullen
delen. 



HOOFDSTUK 9

1 Toen riep de profeet Elisa een van de zonen der profeten, en hij zeide tot hem: Gord uw lenden,
en neem deze oliekruik in uw hand, en ga heen naar Ramoth in Gilead.
2 Als gij daar zult gekomen zijn, zo zie, waar Jehu, de zoon van Josafat, den zoon van Nimsi, is; en
ga in, en doe hem opstaan uit het midden zijner broederen, en breng hem in een binnenste kamer.
3 En neem de oliekruik, en giet ze uit op zijn hoofd, en zeg: Zo zegt de HEERE: Ik heb u tot koning
gezalfd over Israel. Doe daarna de deur open, en vlied, en vertoef niet.
4 Zo ging de jongeling, die jongeling van den profeet, naar Ramoth in Gilead.
5 En toen hij inkwam, ziet, daar zaten de hoofdmannen van het heir, en hij zeide: Ik heb een woord
aan u, o hoofdman! En Jehu zeide: Tot wien van ons allen? En hij zeide: Tot u, o hoofdman!
6 Toen stond hij op, en ging in huis; hij dan goot de olie op zijn hoofd, en hij zeide tot hem: Zo zegt
de HEERE, de God Israels: Ik heb u gezalfd tot koning over het volk des HEEREN, over Israel.
7 En gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan, opdat Ik het bloed van Mijn knechten, de profeten,
en het bloed van alle knechten des HEEREN, wreke van de hand van Izebel.
8 En het ganse huis van Achab zal omkomen; en Ik zal van Achab uitroeien, wat mannelijk is, ook
den beslotene en verlatene in Israel.
9 Want Ik zal het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en als het
huis van Baesa, den zoon van Ahia.
10 Ook zullen de honden Izebel eten op het stuk lands van Jizreel, en er zal niemand zijn, die haar
begrave. Toen deed hij de deur open en vlood.
11 En als Jehu uitging tot de knechten zijns heren, zeide men tot hem: Is het al wel? Waarom is deze
onzinnige tot u gekomen? En hij zeide tot hen: Gij kent den man en zijn spraak.
12 Maar zij zeiden: Het is leugen; geef het ons nu te kennen. En hij zeide: Zo en zo heeft hij tot mij
gesproken, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik heb u gezalfd tot koning over Israel.
13 Toen haastten zij zich, en een iegelijk nam zijn kleed, en leide het onder hem, op den hoogsten
trap; en zij bliezen met de bazuin, en zeiden: Jehu is koning geworden!
14 Alzo maakte Jehu, de zoon van Josafat, den zoon van Nimsi, een verbintenis tegen Joram.
(Joram nu had Ramoth in Gilead bewaard, hij en gans Israel, uit oorzake van Hazael, den koning
van Syrie;
15 Maar de koning Joram was wedergekeerd, opdat hij zich te Jizreel helen liet van de slagen, die
hem de Syriers geslagen hadden, als hij streed tegen Hazael, den koning van Syrie.) En Jehu zeide:
Zo het ulieder wil is, laat niemand van de stad uittrekken, die ontkome, om dit in Jizreel te gaan
verkondigen.
16 Toen reed Jehu, en toog naar Jizreel; want Joram lag aldaar; en Ahazia, de koning van Juda, was
afgekomen, om Joram te bezien.
17 De wachter nu stond op den toren te Jizreel, en zag den hoop van Jehu, als hij aankwam, en
zeide: Ik zie een hoop. Toen zeide Joram: Neem een ruiter, en zend dien hunlieden tegemoet, en dat
hij zegge: Is het vrede?
18 En de ruiter te paard toog heen hem tegemoet, en zeide: Zo zegt de koning: Is het vrede? En Jehu
zeide: Wat hebt gij met den vrede te doen? Keer om naar achter mij. En de wachter gaf het te
kennen, zeggende: De bode is tot hen gekomen, maar hij komt niet weder.
19 Toen zond hij een anderen ruiter te paard; en als deze tot hen gekomen was, zeide hij: Zo zegt de
koning: Is het vrede? En Jehu zeide: Wat hebt gij met den vrede te doen? Keer om naar achter mij.
20 En de wachter gaf dit te kennen, zeggende: Hij is tot aan hen gekomen, maar hij komt niet weder;
en het drijven is als het drijven van Jehu, den zoon van Nimsi, want hij drijft onzinniglijk.



21 Toen zeide Joram: Span aan. En men spande zijn wagen aan. Zo toog Joram, de koning van
Israel, uit, en Ahazia, de koning van Juda, een ieder op zijn wagen; en zij togen uit Jehu tegemoet, en
vonden hem op het stuk lands van Naboth, den Jizreeliet.
22 Het geschiedde nu, als Joram Jehu zag, dat hij zeide: Is het ook vrede, Jehu? Maar hij zeide: Wat
vrede, zo lang als de hoererijen van uw moeder Izebel, en haar toverijen zo vele zijn?
23 Toen keerde Joram zijn hand, en vlood, en zeide tot Ahazia: Het is bedrog, Ahazia!
24 Maar Jehu spande den boog met volle kracht, en schoot Joram tussen zijn armen, dat de pijl
door zijn hart uitging; en hij kromde zich in zijn wagen.
25 Toen zeide Jehu tot Bidkar, zijn hoofdman: Neem, werp hem op dat stuk lands van Naboth, den
Jizreeliet; want gedenk, als ik en gij nevens elkander achter zijn vader Achab reden, dat hem de
HEERE dezen last opleide, zeggende:
26 Zo Ik gisteravond niet gezien heb het bloed van Naboth, en het bloed zijner zonen, zegt de
HEERE, en Ik u dat niet vergelde op dit stuk lands, zegt de HEERE. Nu dan, neem, werp hem op
dat stuk lands, naar het woord des HEEREN.
27 Als Ahazia, de koning van Juda, dat zag, zo vlood hij door den weg van het huis des hofs; doch
Jehu vervolgde hem achterna, en zeide: Slaat hem ook op den wagen, aan den opgang naar Gur, die
bij Jibleam is; en hij vlood naar Megiddo, en stierf aldaar.
28 En zijn knechten voerden hem naar Jeruzalem, en zij begroeven hem in zijn graf, bij zijn vaderen
in de stad Davids.
29 In het elfde jaar nu van Joram, den zoon van Achab, was Ahazia koning geworden over Juda.
30 En Jehu kwam te Jizreel. Als Izebel dat hoorde, zo blankette zij haar aangezicht, en versierde
haar hoofd, en keek ten venster uit.
31 Toen nu Jehu ter poorte inkwam, zeide zij: Is het wel, o Zimri, doodslager van zijn heer?
32 En hij hief zijn aangezicht op naar het venster, en zeide: Wie is met mij? Wie? Toen zagen op
hem twee, drie kamerlingen.
33 En hij zeide: Stoot ze van boven neder. En zij stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed
aan den wand en aan de paarden gesprengd werd; en hij vertrad haar.
34 Als hij nu ingekomen was, en gegeten en gedronken had, zeide hij: Ziet nu naar die vervloekte,
en begraaf ze; want zij is eens konings dochter.
35 En zij gingen heen om haar te begraven; doch zij vonden niet van haar, dan het bekkeneel, en de
voeten, en de palmen harer handen.
36 Toen kwamen zij weder, en gaven het hem te kennen, en hij zeide: Dit is het woord des
HEEREN, dat Hij gesproken heeft door den dienst van Zijn knecht Elia, den Thisbiet, zeggende: Op
het stuk lands van Jizreel zullen de honden het vlees van Izebel eten.
37 En het dode lichaam van Izebel zal zijn gelijk mest op het veld, in het stuk lands van Jizreel, dat
men niet zal kunnen zeggen: Dit is Izebel.



Hazaël en Jehu waren de mannen, die aangewezen waren om de werktuigen te zijn van Gods
gerechtigheid in het straffen en uitroeien van het huis van Achab. Aan Elia was geboden hen aan te
stellen tot deze dienst, maar op Achabs verootmoediging werd hem uitstel verleend, en zo werd het
aan Elisa overgelaten hen aan te stellen. Van Hazaëls verheffing op de troon van Syrië lazen wij in
het vorige hoofdstuk en nu zullen wij Jehu op de troon van Israël zien komen, hem, die aan het
zwaard van Hazaël ontkwam zoals Joram en Ahazia, moet Jehu doden, en daarvan geeft dit
hoofdstuk ons een bericht. 

I. Aan Jehu wordt door de dienst van een van de profeten een opdracht gezonden om de regering
op zich te nemen en het huis van Achab uit te roeien, vers 1-10. 

II. Een snelle volvoering van deze opdracht. 

1. Hij deelt haar mee aan zijn oversten, vers 11-15.. 

2. Hij trekt terstond op naar Jizreël, vers 16-20, en daar doodt hij Joram, de koning van Israël, vers
20-26, en Ahazia, de koning van Juda, vers 27-29, enIzebel, vers 30-37. 



Koningen 9:1-10 

Wij hebben hier de zalving van Jehu tot koning, die toen een bevelhebber was (waarschijnlijk
opperbevelhebber) van de krijgsmacht die tegen Ramoth in Gilead was opgetrokken vers 14. Daar
streed hij voor de koning, zijn meester, maar ontving orders van een hogere Koning om tegen hem
te strijden. Het blijkt niet dat Jehu naar de regering gestaan heeft of dat hij er ooit aan heeft gedacht,
de opdracht, die hem gegeven was, was hem een verrassing. Sommigen denken dat hij tevoren
reeds door Elia was gezalfd, aan wie God bevolen had dit te doen, maar in het geheim en met een
wenk, dat hij niet handelend moest optreden voor hij nadere orders had ontvangen zoals Samuël
David heeft gezalfd lang voordat hij tot de troon kwam, maar dat is volstrekt niet waarschijnlijk,
want dan moeten wij veronderstellen dat Elia ook Hazaël had gezalfd. Neen toen God hem gebood
deze dingen te doen gebood Hij hem Elisa te zalven om een profeet te zijn in zijn plaats, en het te
doen als hij heengegaan zal zijn, en naardat God hem leiden zal. Hier is: 

I. De opdracht gezonden. Elisa ging niet zelf heen om Jehu te zalven, omdat hij oud was en
ongeschikt voor zo’n reis, en zo welbekend, dat hij er niet in het geheim kon heengaan, niet kon
komen en gaan zonder opgemerkt te worden, daarom zendt hij één van de zonen van de profeten
om het te doen vers 1. Zij eerden hem niet alleen als hun vader, hoofdst 2:15, maar gehoorzaamden
hem ook als hun vader. De dienst om Jehu te zalven: 

1. Bracht gevaar mede, 1 Samuel 16:2, en daarom was het niet goed dat Elisa zelf er zich aan zou
blootstellen, maar één van de zonen van de profeten, wiens leven minder kostbaar was en die het
ook met minder gevaar doen kon. 

2. Vereiste arbeid en moeite, en dus was een jonge man in zijn volle kracht er beter voor geschikt.
Laat de jeugd arbeiden en laat de rijpheid van jaren besturen. 

3. Maar het was ook een eervolle dienst om een koning te zalven, en die hem waarnam kon hopen
er later voor bevorderd te zullen worden, daarom heeft Elisa ter aanmoediging van de jonge
profeten er één van hen voor gebruikt, hij wilde al de eer niet voor zichzelf houden, en aan de jonge
profeten een aandeel er in niet misgunnen. Toen hij hem zond: 

A. Gaf hij hem de olie mede, waarmee hij Jehu moest zalven. Neem deze oliekruik in uw hand.
Salomo werd gezalfd met olie uit de tabernakel, 1Kon. 1:39. Die was nu niet te krijgen, maar olie
uit de hand van een profeten was van gelijke waarde als olie uit Gods huis. Het was niet de
standvastige gewoonte om koningen te zalven, maar in het geval dat de opvolger betwist werd, zoals
in het geval van Salomo, of bij een onderbreking in de opvolging, zoals in die van Joas, Hoofdstuk
11:12 of bij de overgang van de regering op een ander geslacht, zoals hier en in het geval van David,
werd het gedaan. Het kan ook in het algemeen geschied zijn, hoewel de Schrift er geen melding van
maakt. 

B. Hij legde hem de woorden in de mond, die hij moest spreken, vers 3. Ik heb u tot koning
gezalfd, en ongetwijfeld heeft hij hem ook al het overige gezegd, dat hij gesproken heeft, vers 7-10.
Zij, die door God op Zijn boodschap worden uitgezonden, zullen niet zonder volledige instructies
gaan. 



Hij beval hem ook: 

a. Het in het geheim te doen, Jehu af te zonderen van de overige hoofdlieden, en hem te zalven in
een binnenste kamer, vers 2, opdat Jehu’s vertrouwen in zijn opdracht op de proef gesteld zou
worden, daar hij er geen getuigen van had om haar te bevestigen. Dat hij zo plotseling opgewekt
was tot de dienst, zal een genoegzaam bewijs zijn, dat hij er toe gezalfd is, een ander bewijs was niet
nodig. De zaak, die betekend werd, was het beste bewijs van het teken. 

b. Het snel en vaardig te doen. Er toe heengaande moet hij zijn lenden gorden, als hij de daad
volbracht heeft, moet hij vlieden en niet vertoeven om een beloning te ontvangen, of om onthaald
te worden, of om te zien wat Jehu doen zou. Het betaamt de zonen van de profeten vlug en vaardig
te zijn bij hun werk, het te doen als mannen, die het haten om te talmen en te beuzelen. Zij moeten
als engelen wezen, die snellijk vliegen. 

II. De opdracht overgegeven. De jonge profeet heeft zijn werk schielijk volbracht. Hij was spoedig
te Ramoth in Gilead, vers 4, vond er de hoofdlieden bij elkaar, hetzij aan de maaltijd of in krijgsraad
vergaderd, vers 5. Met de gerustheid en zekerheid, die betaamden aan een boodschapper Gods, in
weerwil van het geringe van zijn voorkomen, onderscheidde hij Jehu van de overigen en riep hem
naar buiten, niet wachtende tot het hem gelegen zou komen of hem om verschoning vragende dat hij
hem stoorde maar als iemand bekleed met gezag, zei hij: Ik heb een woord aan u, o hoofdman.
Misschien had Jehu enigerlei kennis bekomen van deze zaak, om nu de schijn niet te hebben van al
te zeer naar die eer te staan, vroeg hij: Tot wie van ons allen? Opdat later niet gezegd zou worden,
dat hij die waardigheid verkreeg door het eerst te spreken, maar allen er van overtuigd zouden zijn
dat hij werkelijk de aangewezen persoon was Toen de profeet met hem alleen was, zalfde hij hem,
vers 6. De zalving des Geestes is een verborgen zaak, het is de nieuwe naam, welke niemand kent,
dan die hem ontvangt. Hiermede: 

1. Bekleedt hij hem met de koninklijke waardigheid: Zo zegt de Heere, de God van Israël, wiens
boodschapper ik ben en wiens woord ik spreek: ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Hij geeft
hem een onbetwistbaar recht, maar herinnert hem er aan dat hij koning gemaakt is: 

a. Door de God Israëls, van Hem moet hij zijn macht zien afgeleid, want door Hem regeren de
koningen, voor Hem moet hij haar gebruiken, en aan Hem is hij er voor verantwoordelijk.
Magistraten zijn de dienaren Gods, en moeten dus handelen in afhankelijkheid van Hem, en met een
algehele toewijding aan Hem en Zijn heerlijkheid. 

b. Over het Israël Gods. Hoewel het volk van Israël ellendig verdorven was, en al de eer verbeurd
had van tot Hem in betrekking te staan, worden zij hier toch het volk des Heeren genoemd, want
Hij had recht op hen en had hun nog geen scheidbrief gegeven. Jehu moet het volk, waarover hij
koning was gemaakt, beschouwen als het volk des Heeren, niet als zijn vazallen, maar als Gods
vrijen, Zijn zonen, Zijn eerstgeborenen, die niet mishandeld niet getiranniseerd moeten worden,
Gods volk, en daarom geregeerd voor Hem, en overeenkomstig Zijn wetten. 

2. Hij geeft hem instructies voor zijn tegenwoordige dienst, die bestond in het huis van Achab uit te
roeien, vers 7, niet opdat hij zich daardoor de weg naar de troon zal effenen, en er zich het bezit van
zal verzekeren, maar om de oordelen Gods te volvoeren aan dat schuldig en schadelijk geslacht. Hij



noemt Achab zijn heer, opdat die betrekking geen bezwaar zou zijn. "Hij was uw heer, en uw hand
op te heffen tegen zijn zoon en opvolger zou niet slechts lage ondankbaarheid zijn, maar verraad,
muiterij. en al wat slecht is, indien gij niet onmiddellijk van God bevel hadt gekregen om het te doen,
maar gij zijt onder hogere verplichtingen aan uw Heer in de hemel dan aan uw heer Achab. Hij, uw
Heer in de hemel, heeft besloten dat het gehele huis van Achab zal omkomen, en dat wel door uw
hand, vrees niet, heeft Hij het u niet geboden? Vrees niet dat het zonde is, Zijn gebod zal u
rechtvaardigen en verdedigen, vrees geen gevaar, Zijn gebod zal u beveiligen en voorspoedig
maken. 

Opdat hij met verstand en op de rechte wijze dit grote oordeel aan het huis van Achab zal
volvoeren, zegt hij hem: 

a. Wat hun misdaad was, wat de grond is van de twist, en waarom God deze twist met hen had,
opdat hij het oog zou hebben op hetgeen waar God het oog op had, en dat was het bloed van
Gods dienstknechten, de profeten, en andere getrouwe aanbidders van God, dat zij vergoten
hebben, en dat nu van de hand van Izebel geëist wordt. Dat zij afgodendienaars waren, was erg
genoeg, en verdiende al het kwaad dat over hen gebracht werd, toch wordt daar nu geen melding
van gemaakt, maar de twist, die God met hen heeft, is dat zij vervolgers zijn, niet zozeer dat zij Gods
altaren hebben neergeworpen, als wel, dat zij zijn profeten met het zwaard gedood hebben. Door
niets wordt de maat van de ongerechtigheid van een vorst of een volk zo gevuld als hierdoor, en
niets brengt een zekerder en zwaarder verderf over hen. Dat was de zonde, die de eerste
verwoesting over Jeruzalem heeft gebracht, 2 Kronieken 36:16 en ook de laatste verwoesting,
Mattheus 23:37, 38. Izebels hoererijen en toverijen waren niet zo Godtergend als haar vervolgen
van de profeten, van wie zij sommigen heeft gedood, en de overigen in hoeken en spelonken heeft
gedreven, 1 Koningen 18:4.. 

b. Wat hun vonnis was, zij werden veroordeeld om ten enenmale uitgeroeid te worden, niet
gekastijd, maar verdelgd te worden. Dit moet Jehu weten, opdat zijn oog niet zou sparen uit
medelijden, gunst of genegenheid. Allen, die tot Achab behoorden moeten gedood worden, vers 8.
Er wordt hem een voorbeeld gegeven van de verdelging, die bedoeld was, In de verdelging van de
geslachten van Jerobeam en van Baesa, vers 9, en inzonderheid wordt hem bevolen Izebel de
honden voor te werpen, vers 10. Al dat koninklijk bloed was weinig genoeg, ja te weinig, om
vergoeding te doen of te boeten voor het bloed van de profeten, van de heiligen en martelaren, dat
in Gods schatting van hoge waardij is. 

De profeet, zijn boodschap verricht hebbende, spoedde zich naar huis terug en liet Jehu om te
overwegen wat hem te doen stond, en leiding van God te vragen. 



Koningen 9:11-15 

Na een wijle keerde Jehu terug in het vertrek, waar de andere hoofdlieden nog bijeen waren, en
hield zich alsof er niets was voorgevallen, daar hij de zaak nog voor zich scheen te willen houden,
maar zij drongen hem om er hun mededeling van te doen. Laat ons dus zien wat er tussen hem en de
hoofdlieden voorviel. 

1. Met welk een minachting spreken deze hoofdlieden van de jonge profeet, vers 11. Waarom is
deze onzinnige tot u gekomen? Wat had hij met u te verhandelen? En waarom betoonde gij hem
de inschikkelijkheid om hem een afzonderlijk onderhoud toe te staan? Zijn profeten een geschikt
gezelschap voor hoofdlieden? Zij noemen hem een onzinnige, omdat hij een van degenen was, die
niet met hen meeliepen tot dezelfde uitgieting van de overdadigheid, 1Petr. 4:4, maar een leven
leidden van zelfverloochening, doding van het vlees en minachting van de wereld, en hun tijd
doorbrachten in oefeningen van de Godsvrucht, om die dingen hielden zij de profeten voor
onzinnigen, de profeet is een dwaas, de man des Geestes is onzinnig, Hosea 9:7. Zij, die geen
Godsdienst hebben, spreken gewoonlijk met minachting van Godsdienstige mensen, en beschouwen
hen als waanzinnigen. Van onze Heiland werd gezegd: Hij is uitzinnig, van Johannes de Doper: Hij
heeft een duivel, het is een arme droefgeestige mens, van Paulus: de grote geleerdheid brengt hem
tot razernij. De hoogste wijsheid wordt aldus voorgesteld als dwaasheid, en zij, die het beste begrip
hebben van zichzelf, als buiten zichzelf te zijn. Misschien heeft Jehu het als een bestraffing bedoeld
voor zijn vrienden, toen hij zei: "Gij kent de man, gij weet dat hij een profeet is waarom noemt gij
hem dan een onzinnige? Gij kent zijn spraak, gij weet dat zijn wijze van spreken niet voortkomt uit
waanzin, maar uit inspiratie, Goddelijke ingeving." Of: "Daar hij een profeet is, kunt gij wel raden
waarom hij tot mij kwam, namelijk om mij op mijn gebreken te wijzen, en mij mijn plicht te leren,
daar behoef ik u dus geen mededeling van te doen." Zo dacht hij van hen af te komen, maar zij
drongen hem om te zeggen wat er was voorgevallen. "Het is leugen", zeggen zij "wij kunnen niet
gissen wat hij van u wilde, zeg het ons dus." Aldus er toe gedrongen zijnde, zei hij hun dat de profeet
hem tot koning gezalfd had, en waarschijnlijk toonde hij hun de olie op zijn hoofd, vers 12. Hij
wist niet of sommigen van hen hem niet misschien, hetzij uit trouw aan Joram of uit afgunst op hem,
zouden tegenstaan en de opstand in de geboorte zouden smoren, maar hij steunde op het Goddelijk
bestel, en vreesde niet hiervoor uit te komen, wetende op wie hij vertrouwde. Hij, die hem
verhoogde, zal hem bijstaan. 

2. Met welk een eerbied zij de nieuwe koning begroetten op de eerste kennisgeving van zijn
bevordering tot de troon, vers 13. Hoe gering zij ook dachten over de profeet, die hem had gezalfd,
en over diens ambt, toch drukten zij grote eerbied uit voor de koninklijke waardigheid van hem, die
gezalfd was, en waren zij ijverig om hem met bazuingeschal tot koning uit te roepen. Ten teken van
hun onderworpenheid en trouw aan hem, van hun welgezindheid voor zijn persoon en regering,
legden zij hun kleren onder hem, om er op te staan of te zitten op de hoogste trap voor de ogen van
de krijgslieden, die op de eerste wenk samenkwamen om de plechtigheid mee te vieren. God heeft
het hun in het hart gegeven om hem aldus geredelijk te erkennen, want Hij neigt het hart van het
volk, zowel als van de koningen, gelijk waterbeken naar welk kanaal het Hem behaagt. Misschien
waren zij verontrust onder Jorams regering of hadden zij een bijzondere genegenheid voor Jehu.
Hoe dit zij, de dingen waren rijp voor de omwenteling, en allen kwamen zij tot Jehu, en maakten zij
een verbintenis tegen Joram, vers 14. 



3. Met wat omzichtigheid Jehu te werk ging. Hij was in gunstiger conditie dan Joram, en daar wist
hij goed partij van te trekken. Hij was bij het leger, Joram had het verlaten en was zwaar gewond
naar huis gegaan. Jehu’s verstandig beleid bleek in twee dingen. 

a. Hij was vriendschappelijk beleefd tegenover de hoofdlieden en wilde niets doen zonder hun raad
en toestemming. "Zo het ulieder wil is, zullen wij zo en zo doen, maar anders niet" waarmee hij zijn
eerbied te kennen gaf voor hun oordeel, en zijn vertrouwen in hun trouw, hetgeen hun genoegen
deed, en waardoor hij hen aan zich verbond. Het is de wijsheid van hen, die zich willen verheffen en
hun verheffing duurzaam willen maken, om hun vrienden mee te nemen. 

b. Dat hij aldus het plan heeft beraamd Joram te overvallen en te die einde snel te handelen, om te
voorkomen dat hij bericht kreeg van hetgeen er gebeurde. Laat niemand van de stad uittrekken,
om dit in Jizreël te gaan verkondigen zodat het verderf als een strik over hem en zijn huis komen
zal. Het plotselinge van een aanval draagt soms evenveel bij om hem te doen gelukken, als de kracht
er van. 



Koningen 9:16-29 

Het was van Ramoth in Gilead naar Jizreël meer dan een dagmars, halverwege tussen die twee
plaatsen moet over de Jordaan worden getrokken. Wij kunnen veronderstellen dat Jehu zo snel
mogelijk opgerukt is, en alle mogelijke voorzorgen genomen heeft om te voorkomen dat te Jizreël
tijdingen zouden aankomen voordat hij er zelf was, en eindelijk hebben wij hem, eerst binnen het
gezicht, en daarna binnen het bereik van de ten verderve gewijde koning. 

I. Jorams wachter ontdekt hem en zijn gevolg eerst op een afstand, en geeft de koning kennis van de
nadering van een troep, maar hij weet niet of het vrienden of vijanden zijn. Maar de koning
(ongeduldig om te vernemen wat er aan de hand is, en misschien bevreesd dat de Syriërs, die hem
gewond hadden, door het spoor van zijn bloed geleid, hem vervolgden tot in zijn paleis, om hem
gevangen te nemen) zond eerst een bode, en daarna een tweede, om hem bericht te brengen, vers
17 -19. Hij was nog nauwelijks bekomen van de schrik, die hem in de veldslag had bevangen, en
zijn schuldig geweten hield hem voortdurend in angst. Iedere bode deed dezelfde vraag: "Is het
vrede? Zijt gij van ons of van onze vijanden? Brengt gij goede of slechte tijdingen?" leder kreeg
hetzelfde antwoord: Wat hebt gij met de vrede te doen? Keer om naar achter mij, vers 18, 19,
alsof hij gezegd had: "Het is niet aan u, maar aan hem, die u gezonden heeft, dat ik antwoord zal
geven op die vraag, zorg gij nu maar voor uw eigen veiligheid, keer u naar achter mij en schaar u
onder mijn volgelingen." De wachter geeft kennis dat de boden gevangen genomen zijn, en bemerkt
eindelijk dat de aanvoerder van de troep dreef gelijk Jehu, die bekend scheen te zijn om zijn
onzinnig drijven, waardoor hij zich een man toonde van een vurig temperament, ijverig in hetgeen hij
te doen had. Een man van zo’n heftig karakter was het meest geschikt voor de dienst, die aan Jehu
was opgedragen. De wijsheid van God wordt gezien in de keus van geschikte werktuigen om voor
Zijn werk gebruikt te worden. Maar het strekt niemand tot eer om voor zijn onzinnigheid of
onstuimigheid bekend te zijn. Die heerschappij heeft over zijn geest is beter dan de sterke. De
Chaldeeuwse paraphrast geeft een tegenovergestelde lezing: Het leiden is als het leiden van Jehu,
want hij leidt bedaard. En hij schijnt ook niet zeer snel te zijn aangekomen, want dan zou er geen tijd
zijn geweest voor alles wat gedaan werd. Sommigen denken dat hij verkoos langzaam te marcheren
ten einde aan Joram de tijd te geven om tot hem naar buiten te komen, en hem te doden vóór hij
weer in de stad kwam. 

II. Joram zelf gaat uit hem tegemoet, en neemt Ahazia, de koning van Juda, mee, geen van beide
uitgerust voor de strijd, daar zij geen vijand verwachtten, maar in haast om hun nieuwsgierigheid te
bevredigen. Hoe wonderlijk heeft Gods voorzienigheid het soms zo beschikt, dat de mensen zich
haastten om hun verderf tegemoet te gaan, als hun dag gekomen was, waarop zij zouden vallen. 

1. De plaats, waar Joram Jehu ontmoette, was onheilspellend, het stuk land van Naboth, de
Jizreëliet, vers 21. Het blote gezicht van die plek grond was genoeg om Joram te doen sidderen en
Jehu te doen triomferen, want de schuld van Naboths bloed streed tegen Joram, en de kracht van
Elia’s vloek streed voor Jehu. De omstandigheden van de gebeurtenissen worden door de
Goddelijke voorzienigheid soms zo geregeld, dat de straf beantwoordt aan de zonde, zoals in een
spiegel het aangezicht is tegen het aangezicht. 

2. Jorams vraag was nog dezelfde. "Is het ook vrede, Jehu? Is alles wel. Komt gij terug,
vluchtende voor de Syriërs, of als meer dan overwinnaar over hen?" Hij schijnt vrede verwacht te



hebben, zodat hij aan niets anders kon denken. Het is iets geheel gewoons, dat grote zondaars, als
zij reeds op de rand van het verderf zijn, zich nog vleien met de mening dat alles wel met hen is, en
dat zij zich nog vrede toeroepen. 

3. Jehu gaf een zeer onverwacht antwoord, en wel met een wedervraag: Wat vrede kunt gij
verwachten, zolang als de hoererijen van uw moeder Izebel, ( die hoewel koningin-weduwe, in
werkelijkheid koningin-regentes was) en haar toverijen zovele zijn? Zie hoe open en rond Jehu
met hem handelt. Vroeger durfde hij dit niet, maar nu was hij van een andere geest. Zondaren zullen
niet altijd gevleid worden, er komt een tijd, wanneer hun de volle waarheid zal worden gezegd, "als
men hun ongerechtigheid bevindt, die te haten is," Psalm 36:3. Merk op: 

a. Hij legt hem de goddeloosheid van zijn moeder ten laste, omdat hij haar eerst geleerd had, en
haar daarna met zijn koninklijke macht had beschermd. Zij staat daar nu beschuldigd van hoererij,
lichamelijke en geestelijke, afgoden dienende, en die dienende met de daden van de onkuisheid en
ongebondenheid, ook van toverij, bezweringen en waarzeggerijen, gebruikt ter ere van haar
afgoden, en die dan nog vermenigvuldigd, de hoererijen en de toverijen, die vele zijn, want zij, die
zich op een slechte weg begeven, weten niet waar zij stil kunnen staan. De ene zonde brengt de
andere voort. 

b. Daarom ontzegt hij hem alle recht en aanspraak op vrede. "Wat vrede kan er komen tot het huis,
waarin zoveel goddeloosheid heerst, waarover nooit berouw werd betoond?" De weg van de zonde
kan nooit de weg van de vrede zijn, Jesaja 57:21. Wat vrede kunnen zondaars hebben met God,
wat vrede met hun eigen geweten, welk goed, welke vertroosting kunnen zij verwachten in het leven,
in de dood of na de dood, die in hun schulden wandelen? Geen vrede zolang als in de zonde wordt
volhard, maar zodra men er zich van bekeert en haar laat, is er vrede. 

4. De straf werd terstond voltrokken. Toen Joram van de misdaden van zijn moeder hoorde,
ontzonk hem de moed, terstond begreep hij dat de dag van de afrekening, waarmee lang gedreigd
was, gekomen is, en hij riep: Het is bedrog, Ahazia! Jehu is onze vijand, en het is tijd voor ons om
een goed heenkomen te zoeken." Beiden vluchtten, maar: 

A. Joram, de koning van Israël, werd terstond gedood, vers 24. Jehu doodde hem met eigen hand.
De boog werd door hem niet in zijn eenvoudigheid gespannen, zoals die, waarvan de noodlottige pijl
tussen de voegen van zijns vaders harnas drong, neen, Jehu richtte de pijl tussen Jorams schouders
terwijl hij vlood, (het was een van Gods pijlen, "die Hij tegen de hitsige vervolgers te werk stelt,"
Psalm 7:14, en hij drong door tot zijn hart, zodat hij op de plaats dood bleef. Hij was nu de
opperste tak van Achabs geslacht, en werd dus het eerst afgesneden. Hij stierf als misdadiger onder
het vonnis van de wet, dat Jehu, de uitvoerder nog vervolgt in de beschikking over het dode
lichaam. Naboths wijngaard was daar dichtbij, hetgeen hem het oordeel voor de geest bracht dat
Elia over Achab had uitgesproken: Zo Ik gisteravond niet gezien heb het bloed van Naboth en
het bloed van zijn zonen, zegt de Heere, en Ik u dat niet vergelde op dit stuk land, vers 25, 26,
het bloed van Naboth zelf, en het bloed van zijn zonen, die òf, als delende in zijn misdaad tegelijk
met hem ter dood gebracht werden, òf later in het geheim werden vermoord, opdat zij geen beroep
zouden doen op de wet, of op de een of andere wijze de dood van hun vader zouden wreken, òf
wel van hartzeer waren gestorven over zijn verlies, of (daar zijn gehele bezitting, zowel als zijn
wijngaard verbeurd verklaard was) hun middel van bestaan hadden verloren, hetgeen gelijk stond



met het verlies van hun leven. Daarvoor moet met het huis van Achab worden afgerekend, en
datzelfde stuk land, waarvan hij zich met zoveel hoogmoed en genoegen had meester gemaakt ten
koste van de schuld van onschuldig bloed te vergieten, werd nu de plaats, het schouwtoneel, waar
het dode lichaam van zijn zoons lag, een schouwspel geworden zijnde van de wereld. Aldus is de
Heere bekend geworden, Hij heeft recht gedaan. 

B. Ahazia, de koning van Juda, werd vervolgd, en niet ver vandaar weldra gedood, vers 27, 28. 

a. Hoewel hij nu in Jorams gezelschap was, zou hij toch niet gedood zijn, als hij niet samengevoegd
was met het huis van Achab in verwantschap en ongerechtigheid, door zijn zonde had hij zich tot een
hunner gemaakt, en daarom moet het hem gaan zoals het hun ging. Maar: 

b. Misschien zou hij toen niet met hen gevallen zijn, indien hij niet in hun gezelschap ware gevonden.
Het is gevaarlijk om verkeer te hebben met boosdoeners, wij kunnen er door verstrikt raken in hun
schuld en hun ellende. 



Koningen 9:30-37 

De schuldigste van geheel het huis van Achab was Izebel. Zij was het, die de Baälsdienst had
ingevoerd, de profeten des Heeren had gedood de moord op Naboth had beraamd, eerst haar man,
en daarna haar zonen had aangepord tot goddeloosheid. Een vervloekte wordt zij hier genoemd,
vers 34, een vloek voor het land, en voor wie allen, die het goed meenden met hun land, een vloek
hadden. Haar heerschappij was over drie regeringen, maar nu is eindelijk de dag gekomen, dat zij
moet vallen. Wij lezen van een valse profetes in de kerk van Thyatire die met Izebel wordt
vergeleken, en met haar naam genoemd, Openbaring 2:20. Haar goddeloosheid is dezelfde, Gods
dienstknechten verleidende tot afgoderij, een lange tijd werd haar gegeven opdat zij zich zou
bekeren, vers 21, evenals aan Izebel, en een verschrikkelijk oordeel over haar gebracht ten slotte,
zoals hierover Izebel, vers 22, 23. Zodat Izebels verderf beschouwd kan worden als een type van
het verderf over afgodendienaars en vervolgers, inzonderheid over die grote hoer, die moeder van
de hoererijen, die zich dronken heeft gemaakt met het bloed van de heiligen en de volken
dronken heeft gemaakt met de wijn van haar hoererijen als God het in het hart van de koningen
van de aarde zal geven om haar te haten, Openbaring 17:2-5, 6, 16. Nu zien wij hier: 

I. Hoe Izebel het oordeel trotseert. Zij hoorde dat Jehu haar zoon had gedood, hem gedood had
wegens haar hoererijen en toverijen, en zijn dood lichaam op het stuk land van Naboth had
geworpen naar het woord des Heeren, en dat hij nu naar Jizreël kwam, waar zij niet anders kon
verwachten, dan nu ook als slachtoffer van zijn wrekend zwaard te zullen vallen. Zie nu hoe zij haar
lot tegentreedt, zij plaatste zich aan een venster aan de ingang van de poort om Jehu te beledigen en
te trotseren. 

1. In plaats van zich te verbergen als iemand, die bevreesd is voor de Goddelijke wraak, stelde zij er
zich aan bloot en versmaadde het om te vluchten, zij lacht om vrees, en wordt niet ontsteld. Zie hoe
een hart, dat verhard is tegen God, Hem tot het laatste toe tart, "tegen Hem aanloopt met de nek,"
Job 15:26. Maar nooit heeft iemand zich aldus tegen Hem verhard en is voorspoedig geweest. 

2. In plaats van zich te verootmoedigen en zich in zware rouw te kleden over haar zoon blankette
zij haar aangezicht en versierde haar hoofd, opdat zij zou verschijnen in haar karakter dat is,
(naar zij dacht) groot en majestueus, hopende Jehu hierdoor ontzag in te boezemen, hem van zijn
stuk te brengen, en hem te stuiten in zijn loop. "De Heere, de Heere van de heirscharen, riep tot
geween en tot rouwklage, en tot kaalheid en tot omgorden met een zak, maar zie daar is blanketten
en versieren en een wandelen in verzet met God", Jesaja 22:12, 13. Geen stelliger voorteken van
verderf dan een onverootmoedigd hart onder verootmoedigende omstandigheden. Laat geblankette
gezichten eens in Izebels spiegel zien, en dan zien hoe zij zich aanstaan. 

3. In plaats van te sidderen voor Jehu, het werktuig van Gods wraak, denkt zij hem te doen sidderen
door die dreigende vraag: Had Zimri vrede, die zijn heer doodsloeg? 

Merk op: 

a. Zij lette niet op de hand van God, die uitgegaan was tegen haar geslacht, maar beledigde en
trotseerde hem, die slechts het zwaard was in Zijn hand. Als wij in benauwdheid zijn dan zijn wij



maar al te geneigd om hartstochtelijk uit te varen tegen het werktuig van onze benauwdheid, terwijl
wij ons behoorden te onderwerpen aan God, en slechts toornig moesten zijn op onszelf. 

b. Zij verlustigde zich in de gedachte, dat hetgeen Jehu nu deed gewis in verderf op zijn eigen hoofd
zou uitlopen, en dat hij er geen vrede in zou hebben. Hij had alle aanspraken op vrede voor haar
afgewezen, vers 22, en nu denkt zij, dat ook zijn vrede afgesneden is. Het is niets nieuws dat zij, die
Gods werk doen, beschouwd worden als buiten de weg van de vrede te zijn. IJverige hervormers,
getrouwe bestraffers worden met moeite en onrust bedreigd, maar laat hen in geen ding verschrikt
worden, Filipp. 1:28. 

c. Zij haalde een precedent aan om hem terug te houden van met zijn onderneming voort te gaan,
"Had Zimri vrede? Neen, die had hij niet, door bloed en verraad kwam hij op de troon, en binnen
zeven dagen was hij genoodzaakt om het paleis boven zijn hoofd te verbranden, en hemzelf er mede,
en kunt gij verwachten dat het u beter zal gaan?" Indien de zaak gelijk stond, het zou zeer gepast zijn
geweest om hem dit in herinnering te brengen, want de oordelen van God over hen, die ons zijn
voorgegaan op een zondige weg, moeten ons tot waarschuwing strekken, om niet in hun
voetstappen te treden. Maar het voorbeeld van Zimri was niet van toepassing op Jehu. Zimri was
niet gemachtigd om te doen wat hij deed hij werd er slechts toe aangespoord door zijn eigen
eerzucht en wreedheid, terwijl Jehu door een van de zonen van de profeten gezalfd was, en dit deed
op bevel van God, die hem rechtvaardigen zal in hetgeen hij hierin deed. Bij ons vergelijken van
personen en zaken moeten wij nauwkeurig het kostelijke van het snode onderscheiden, en wèl
toezien dat wij in het lot van zondige mensen het oordeel niet lezen over mensen, die nuttig en tot
zegen zijn. 

II. Jehu vroeg om hulp tegen haar, hij zag op naar het venster, geheel niet verschrikt door de
dreigementen van haar onbeschaamde doch machteloze woede, en riep: Wie is met mij? Wie? vers
32. Hij was geroepen om Gods werk te doen in de hervorming van het volk en hen te straffen, die
het verleid en verdorven hadden, en hier roept hij om bijstand voor dat werk, zag hij, of er iemand
was die ondersteunde, Jesaja 63:5. Hij richt een banier op, en roept, evenals Mozes, "Wie de Heere
toebehoort kome tot mij," Exodus 32:26, en als de psalmist: ‘Wie zal voor mij staan tegen de
boosdoeners?" Psalm 94:16. Als het werk van de reformatie ter hand genomen is, dan is het tijd om
te vragen: "Wie kiest er de zijde van?" 

III. Haar eigen dienaren leveren haar over aan zijn rechtvaardige wraak. Twee of drie kamerlingen
zagen uit naar Jehu met een uitdrukking op hun gelaat, die hem aanmoedigde om te geloven dat zij
aan zijn zijde waren, en hun riep hij toe, niet om haar te grijpen en gevangen te houden tot nadere
orders, maar om haar terstond naar beneden te werpen, dat ook een manier was om boosdoeners
te stenigen, namelijk hen van een steilte neer te werpen. Aldus werd wraak aan haar geoefend voor
het stenigen van Naboth. Zij stieten haar van boven neer, vers 33. Indien Gods gebod Jehu zal
rechtvaardigen, dan zal zijn gebod hen rechtvaardigen. Misschien hadden zij een stille, verborgen
afkeer van Izebels slechtheid, en haatten zij haar, hoewel zij haar dienden. Of misschien was zij
wreed en beledigend voor haar omgeving, en waren zij blij met de gelegenheid om aan haar
gewroken te worden, of wel, ziende Jehu’s voorspoed en welslagen, hoopten zij zich aangenaam bij
hem te maken, om aldus hun plaats aan het hof te behouden. Hoe dit nu zij: aldus werd zij smadelijk
ter dood gebracht, verpletterd tegen de muur en op het plaveisel, en toen vertreden door de



paarden, die bespat waren met haar bloed en haar hersenen. Zie het einde van hoogmoed en
wreedheid, en zeg: De Heere is rechtvaardig. 

IV. Tot zelfs de honden voltooiden haar schande en haar verderf, overeenkomstig de profetie.
Nadat Jehu enige spijs en drank gebruikt had in het paleis, bedacht hij om aan Izebels sekse en rang
toch de eerbied te betonen van haar te laten begraven. Slecht als zij was, was zij toch een
koningsdochter, echtgenote van de koning, moeder van een koning Ziet nu naar die vervloekte en
begraaf haar, vers 34. Maar hoewel hij vergeten had wat de profeet had gezegd, vers 10 :ook
zullen de honden Izebel eten, God had het niet vergeten. Terwijl hij at en dronk, verslonden de
honden haar dood lichaam, de honden, die gaan rondom de stad, Psalm 59:7, en zich voeden met
aas, zodat er niets van haar was overgebleven dan haar naakte schedel-het geblankette aangezicht
was verdwenen-en haar voeten en handen. De hongerige honden hadden geen eerbied voor haar
rang en afkomst, de dochter van een koning was hun niets meer dan een gewoon persoon. Als wij
ons lichaam vertroetelen en er zo keurig op zijn, zo laat ons bedenken hoe gering en vernederd het
is, en dat het weldra de prooi zal zijn of van de wormen onder de grond, of van de roofdieren boven
de grond. Toen aan Jehu hiervan kennis werd gegeven, herinnerde hij zich de bedreiging, 1
Koningen 21:23 :De honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jizreël. Niets moest van haar
overblijven dan de gedenktekenen van haar slechtheid en schande. Zij placht met grote staatsie in
het openbaar te verschijnen, en dan was de roep: "Dit is Izebel! Welk een majestueuze houding en
gestalte! Welk een groots schoon aanzien heeft zij!" Maar nu zal dit niet meer van haar gezegd
worden. Wij hebben dikwijls de goddelozen zien begraven Prediker 8:10, maar soms hebben zij,
zoals deze hier, geen begrafenis, Prediker 6:3. Izebels naam bleef in de Heilige Schrift niet anders
dan als geschandvlekt bestaan. Men kon niet eens zeggen: "Dit is Izebels stof, dit is Izebels graf" of
"dit is Izebels zaad." Aldus zal de naam van de goddelozen verrotten, verrotten boven de grond. 



HOOFDSTUK 10

1 Achab nu had zeventig zonen te Samaria; en Jehu schreef brieven, dewelke hij zond naar Samaria,
tot de oversten van Jizreel, de oudsten, en tot de voedsterheren van Achab, zeggende:
2 Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, dewijl de zonen van uw heer bij u zijn, ook de
wagenen en de paarden bij u zijn, mitsgaders een vaste stad, en wapenen;
3 Zo ziet naar den beste en gerechtigste van de zonen uws heren, zet dien op zijns vaders troon; en
strijdt voor het huis uws heren.
4 Doch zij vreesden gans zeer, en zeiden: Ziet, twee koningen bestonden niet voor zijn aangezicht,
hoe zouden wij dan bestaan?
5 Die dan over het huis was, en die over de stad was, en de oudsten, en de voedsterheren zonden
tot Jehu, zeggende: Wij zijn uw knechten, en al wat gij tot ons zeggen zult, zullen wij doen; wij zullen
niemand koning maken; doe wat goed is in uw ogen.
6 Toen schreef hij ten tweeden male tot hen een brief, zeggende: Zo gij mijn zijt, en gij naar mijn
stem hoort, neemt de hoofden van de mannen, de zonen uws heren, en komt tot mij morgen omtrent
dezen tijd naar Jizreel. (De zonen nu de konings, zeventig mannen, waren bij de groten der stad, die
hen opvoedden.)
7 Het geschiedde dan, als die brief tot hen kwam, dat zij de zonen des konings namen, en zeventig
mannen sloegen; en zij leiden hun hoofden in korven, die zij tot hem zonden naar Jizreel.
8 En er kwam een bode, en boodschapte hem, zeggende: Zij hebben de hoofden van de zonen des
konings gebracht. En hij zeide: Legt ze in twee hopen, aan de deur der poort, tot morgen.
9 En het geschiedde des morgens, toen hij uitging, dat hij stil stond, en tot al het volk zeide: Gij zijt
rechtvaardig. Ziet, ik heb een verbintenis gemaakt tegen mijn heer, en heb hem doodgeslagen; en
wie heeft alle deze geslagen?
10 Weet nu, dat niets van het woord des HEEREN, hetwelk de HEERE tegen het huis van Achab
gesproken heeft, zal op de aarde vallen; want de HEERE heeft gedaan, wat Hij door den dienst van
Zijn knecht Elia gesproken heeft.
11 Daartoe sloeg Jehu al de overgeblevenen van het huis van Achab te Jizreel, en al zijn groten, en
zijn bekenden, en zijn priesteren; totdat hij hem geen overigen liet overblijven.
12 En hij maakte zich op, en toog heen en ging naar Samaria; en zijnde te Beth-heked der herderen,
op den weg,
13 Vond Jehu de broederen van Ahazia, den koning van Juda, en hij zeide: Wie zijt gijlieden? En zij
zeiden: Wij zijn de broederen van Ahazia, en zijn afgekomen, om de zonen des konings en de zonen
der koningin te groeten.
14 Toen zeide hij: Grijpt hen levend. En zij grepen hen levend; en zij sloegen hen bij den bornput van
Beth-heked, twee en veertig mannen, en hij liet niet een van hen over.
15 En van daar gegaan zijnde, zo vond hij Jonadab, den zoon van Rechab, hem tegemoet; die hem
groette; en hij zeide tot hem: Is uw hart recht, gelijk als mijn hart met uw hart is? En Jonadab zeide:
Het is, ja, het is; geef uw hand. En hij gaf zijn hand, en hij deed hem tot zich op den wagen klimmen.
16 En hij zeide: Ga met mij, en zie mijn ijver aan voor den HEERE. Zo deden zij hem rijden op zijn
wagen.
17 En toen hij te Samaria kwam, sloeg hij allen, die aan Achab te Samaria overgebleven waren,
totdat hij hem verdelgd had, naar het woord des HEEREN, dat Hij tot Elia gesproken had.
18 En Jehu verzamelde al het volk, en zeide tot hen: Achab heeft Baal een weinig gediend; Jehu zal
hem veel dienen.



19 Nu daarom roept alle profeten van Baal, al zijn dienaren, en al zijn priesteren tot mij, dat niemand
gemist worde; want ik heb een grote offerande aan Baal; al wie gemist wordt, zal niet leven. Doch
Jehu deed dat door listigheid, opdat hij de dienaren van Baal ombracht.
20 Verder zeide Jehu: Heiligt Baal een verbods dag. en zij riepen dien uit.
21 Ook zond Jehu in het ganse Israel; en alle Baalsdienaren kwamen, dat niet een man overbleef,
die niet kwam; en zij kwamen in het huis van Baal, dat het huis van Baal vervuld werd van het ene
einde tot het andere einde.
22 Toen zeide hij tot dengene, die over het klederhuis was: Breng voor alle dienaren van Baal de
kleding uit. En hij bracht voor hen de kleding uit.
23 En Jehu kwam met Jonadab, den zoon van Rechab, in het huis van Baal; en hij zeide tot de
dienaren van Baal: Onderzoekt, en ziet toe, dat hier misschien bij u niemand zij van de dienaren des
HEEREN, maar van de dienaren van Baal alleen.
24 Toen zij nu inkwamen, om slachtofferen en brandofferen te doen, bestelde zich Jehu daarbuiten
tachtig mannen, en hij zeide: Zo iemand van de mannen, die ik in uw handen gebracht heb, ontkomt,
zijn ziel zal voor deszelfs ziel zijn.
25 En het geschiedde, als hij voleind had het brandoffer te doen, dat Jehu zeide tot de trawanten en
tot de hoofdmannen: Komt in, slaat hen, dat niemand uitkome. En zij sloegen hen met de scherpte
des zwaard; en de trawanten en hoofdmannen wierpen hen weg; daarna kwamen zij tot de stad in
het huis van Baal;
26 En zij brachten de opgerichte beelden uit het huis van Baal, en verbrandden ze.
27 Zij braken ook het opgerichte beeld van Baal af; daartoe braken zij het huis van Baal af, en
maakten dat tot heimelijke gemakken, tot op dezen dag.
28 Alzo verdelgde Jehu Baal uit Israel.
29 Maar van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed, na te volgen,
week Jehu niet af, te weten, van de gouden kalveren, die te Beth-el en die te Dan waren.
30 De HEERE dan zeide tot Jehu: Daarom dat gij welgedaan hebt, doende wat recht is in Mijn
ogen, en hebt aan het huis van Achab gedaan, naar alles, wat in Mijn hart was, zullen u zonen tot het
vierde gelid op den troon van Israel zitten.
31 Maar Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des HEEREN, des Gods van Israel, met zijn
ganse hart; hij week niet van de zonden van Jerobeam, die Israel zondigen deed.
32 In die dagen begon de HEERE Israel af te korten, want Hazael sloeg ze in alle landpalen van
Israel:
33 Van de Jordaan af, tegen den opgang der zon, het ganse land van Gilead, der Gadieten, en der
Rubenieten, en der Manassieten; van Aroer, dat aan de beek van Arnon is, en Gilead, en Basan.
34 Het overige nu der geschiedenissen van Jehu, en al wat hij gedaan heeft, en al zijn macht, zijn die
niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel?
35 En Jehu ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem te Samaria, en zijn zoon Joahaz werd
koning in zijn plaats.
36 En de dagen, die Jehu over Israel geregeerd heeft in Samaria, zijn acht en twintig jaren.



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Een verder bericht van Jehu’s volvoering van zijn opdracht. Hij roeide uit: 

1. Al de zonen van Achab, vers 1-10.. 

2. Alle bloedverwanten van Achab, vers 11-14, 17. 

3. Achabs afgoderij, van zijn ijver daartegen nam hij Jonadab tot getuige, vers 15, 16, hij riep al de
aanbidders van Baäl op tot een vergadering, vers 18-23, en doodde hen allen, vers 24, 25, en toen
schafte hij die afgoderij af, vers 26-28. 

II. Een kort bericht van de administratie van zijn regering. 

1.De oude afgoderij van Israël bleef in stand namelijk de aanbidding van de kalveren, vers 29-31.. 

2. Dit bracht Gods oordelen over hen door Hazaël, en daarmee eindigt zijn regering, vers 32-36. 



Koningen 10:1-14 

Wij verlieten Jehu in het rustig bezit van Jizreël, triomferende over Joram en Izebel, en moeten hem
nu volgen op zijn verdere bewegingen. Hij wist dat het gehele huis van Achab uitgeroeid moest
worden, en daarom gaat hij voort met het bloedig werk, en doet het niet bedrieglijk, Jeremia 48:10,
of ten halve. 

I. Hij liet aan al de zonen Achabs het hoofd afhouwen door hun eigen voedsterheren of voogden te
Samaria. Achab had zeventig zonen (of kleinzonen), Gideons aantal zonen, Richteren 8:30.. Met
zovelen, die zijn naam droegen, was er alle waarschijnlijkheid dat zijn geslacht in stand zou blijven,
en toch is het plotseling verdelgd. Zulk een pijlkoker vol van pijlen kon zijn huis toch niet
beschermen tegen de wraak Gods. Talrijke gezinnen, waarin goddeloosheid heerst, moeten niet
verwachten lang te zullen bloeien. Deze zonen van Achab waren nu te Samaria, een versterkte stad,
misschien daarheen gebracht bij gelegenheid van de oorlog met Syrië, als een plaats van veiligheid
voor hen, of misschien wel op de tijding van Jehu’s opstand. Met hen waren de oversten van Jizreël,
dat is: de hoge beambten van het hof, die naar Samaria gingen om zich te beveiligen of om te
beraadslagen over hetgeen geschieden moest. Diegenen van hen, die nog onder opzicht waren,
hadden hun onderwijzers bij zich, aan wie de zorg voor hun opvoeding en onderricht was
opgedragen, overeenkomstig hun geboorte en rang, maar het is te vrezen dat zij hen opvoedden in
de afgoderijen van het huis huns vaders en Baälsaanbidders van hen maakten. Jehu achtte het niet
geschikt om zijn krijgsmacht naar Samaria te brengen om hen te doden, maar opdat de hand Gods
er zoveel duidelijker in gezien zou worden, deed hij hen door hun voogden of voedsterheren
ombrengen. 

1. Hij zond een oproep, een soort van uitdaging, aan hun vrienden om voor hen op te komen, hen bij
te staan, vers 2, 3. "Gij, die van harte het huis van Achab zijt toegedaan nu is het de tijd om er voor
op te komen. Samaria is een versterkte stad, gij zijt in het bezit ervan, gij hebt een krijgsmacht onder
uw bevel, gij kunt van de leden van de koninklijke familie de vaardigste en bekwaamste kiezen om u
aan te voeren. Gij weet dat gij niet aan de oudste gebonden zijt, tenzij hij de beste en gerechtigste is
van de zonen van uw heer. Indien gij enige kloekmoedigheid hebt, toont het, plaatst één van hun op
de troon van zijn vader, en ondersteunt hem met uw leven en uw vermogen." Niet dat hij begeerde
dat zij dit zouden doen, of verwachtte dat zij het doen zouden, maar aldus verweet hij hun hun
lafhartigheid en toonde hij hun hun volslagen onmacht om tegen de raadsbesluiten Gods te strijden.’
"Doet het zo gij durft, en ziet wat er van komen zal." Zij, die hun Godsdienst hebben verlaten,
hebben daarmee dikwijls ook hun gezond verstand en hun moed verloren, en verdienen dat men het
hun verwijt, en er hen om bestraft. 

2. Hiermede verkreeg hij dat zij zich aan hem onderwierpen. Zij redeneren voorzichtig met zichzelf:
Zie, twee koningen bestonden niet voor zijn aangezicht, maar vielen als offers van zijn woede,
hoe zouden wij dan bestaan? vers 4. Daarom boden zij hem hun onderwerping aan. "Wij zijn uw
knechten, uw onderdanen, en al wat gij tot ons zeggen zal, zullen wij doen, of het recht of
onrecht is, en wij zullen niemand in mededinging met u stellen." Zij zagen dat het nutteloos was om
met hem te strijden, en daarom was het in hun belang om zich aan hem te onderwerpen. Met veel
meer reden kunnen wij ons door met onszelf te redeneren tot onderwerping brengen aan de grote
God. Veel koningen en grote mannen zijn gevallen voor Zijn toorn om hun boosheid, hoe zullen wij



dan bestaan? Tergen wij de Heere? Zijn wij sterker dan Hij? Neen, wij moeten of buigen, of
breken. 

3. Hiervan wordt gebruik gemaakt om hen tot de scherprechters te maken van hen, die onder hun
voogdij stonden, vers 6. Zo gij voor mij zijt, neemt de hoofden van de zonen van uw heer, en
komt tot mij morgen omtrent deze tijd. Hij wist dat het gedaan moest worden, en was er afkerig
van om het zelf te doen, maar men zou denken dat hij niet kon verwachten, dat zij het zouden doen.
Konden zij aldus het in hen gestelde vertrouwen verraden? Konden zij zo wreed zijn jegens de
zonen van hun heer? Het schijnt dat zij zich zó diep bogen in de aanbidding van de opgaande zon,
dat zij het gedaan hebben, zij hebben de hoofden van deze zeventig prinsen afgehouwen, en zonden
die in een korf als een geschenk aan Jehu, vers 7. Leer hieruit geen vriend te geloven, niet op een
leidsman te vertrouwen die niet zelf door beginselen van deugd en Godsvrucht geleid wordt. Men
kan nauwelijks verwachten dat hij, die ontrouw is geworden aan zijn God, ooit trouw zal zijn aan zijn
vorst. Maar let op Gods gerechtigheid in hun ongerechtigheid. Deze oudsten van Jizreël waren
goddeloos onderdanig en gehoorzaam geweest aan Izebels order voor de moord op Naboth, 1
Koningen 21:11. Waarschijnlijk roemde zij in de macht, die zij over hen had, en nu maakt dezelfde
lage gezindheid hen even plooibaar voor Jehu, en even bereid om zijn orders uit te voeren voor de
moord op de zonen van Achab. Laat niemand naar willekeurige macht staan, opdat hij niet
bevonden worde een steen te wentelen, die te eniger tijd op hem zal wederkeren. Vorsten, die hun
volken tot slaven maken, slaan de kortste weg in om hen tot rebellen te maken, en door, evenals
Izebel, der mensen geweten geweld aan te doen, verliezen zij alle invloed op hen. 

Toen de afgehouwen hoofden tot hem gebracht werden, heeft hij hun loos hun daad verweten, maar
erkende er de hand Gods in. 

a. Hij schijnt hen te laken, die de volvoerders zijn geweest van deze wraak. De hoofden werden op
twee hopen gelegd bij de poort de gepaste plaats van het gericht. Daar heeft hij het volk voor God
en de wereld vrijgesproken, vers 9. Gij zijt rechtvaardig, en naar hetgeen de oversten van Samaria
nu gedaan hadden, sprak hij, vergelijkenderwijs, zichzelf vrij, "ik doodde slechts één, zij hebben
deze allen gedood, ik deed het door een verbintenis en met een doel, zij hebben dit enkel uit
inschikkelijkheid gedaan en met blinde gehoorzaamheid. Laat dan het volk van Samaria of iemand
van de vrienden van het huis van Achab, mij nooit verwijten hetgeen ik gedaan heb, nu hun eigen
oudsten en de voedsterheren zelf de wezen dit aangedaan hebben." Het is iets geheel gewoons dat
zij, die iets gedaan hebben, dat zeer slecht is, ter vermindering van hun schuld trachten anderen aan
te sporen om nog iets slechters te doen. Maar, 

b. Hij schrijft het alles toe aan het rechtvaardig oordeel Gods, vers 10. De Heere heeft gedaan wat
Hij door de dienst van Zijn knecht Elia gesproken heeft. God is de werker niet van der mensen
zonde, maar zelfs door hetgeen zij doen uit slechte beginselen, brengt Hij Zijn eigen doeleinden tot
stand, en verheerlijkt Hij Zijn naam, en Hij is rechtvaardig in hetgeen waar zij onrechtvaardig in zijn.
Als de Assyriër tot de roede gemaakt wordt van Gods toom, en het werktuig van Zijn gerechtigheid,
dan meent hij het zo niet en zijn hart denkt alzo niet, Jesaja 10:7. 

II. Hij ging voort met allen te verdelgen, die van het huis van Achab waren overgebleven niet slechts
hen, die zijn afstammelingen waren maar ook hen, die in enigerlei betrekking tot hem stonden, al de
beambten van zijn huis staatsministers, die onder hem bevel voerden, en hier zijn groten genoemd



worden, vers 11, al zijn bloedverwanten en vrienden, die gedeeld hebben in zijn goddeloosheid, zijn
priesters of huiskapelanen, die hij gebruikte in zijn afgodische eredienst, en die zijn handen sterkten,
dat hij zich niet zou afkeren van zijn boze weg. Dit gedaan hebbende in Jizreël ging hij nu hetzelfde
doen in Samaria, vers 17 hij versloeg allen, die van Achab te Samaria overgebleven waren. Dit
was bloedig werk, en moet thans in generlei geval tot precedent gesteld worden. Laat de schuldigen
lijden, maar niet om hunnentwille ook de onschuldigen. Misschien waren die ontzettende
verdelgingen bedoeld als typen van de laatste verdelging van alle goddelozen. God heeft een zwaard
dat dronken is geworden in de hemel, en het zal neerdalen op het volk, dat Hij verbannen heeft, en
dan zal het vol zijn van bloed. Jesaja 34:5, 6, Dan zal Zijn oog niet verschonen en zal Hij niet sparen.

III. Door Gods voorzienigheid werden de broederen van Ahazia op zijn weg geleid, toen hij tot deze
strafvoltrekking uitging, en hij versloeg hen desgelijks, vers 12-14. De broeders van Ahazia waren
gedood door de Arabieren 2 Kronieken 22:1, maar deze waren de zonen van zijn broederen, zoals
het aldaar in vers 8 verklaard wordt, en zij worden gezegd vorsten van Juda te zijn, die Ahazia
dienden. Verscheidene dingen werkten samen om hen bloot te stellen aan de wraak, die Jehu thans
volvoerde. 

1. Zij waren takken van Achabs huis, daar zij afstamden van Athalia, en daarom waren zij in zijn
opdracht begrepen. 

2. Zij waren besmet met de goddeloosheid van het huis van Achab. 

3. Zij waren nu op weg om hun hof te gaan maken aan de prinsen van het huis van Achab, Wij zijn
afgekomen om de zonen van de koning en de zonen van de koningin te groeten, van Joram en
Izebel, hetgeen toonde dat zij met hen verbonden waren in genegenheid, zowel als in
bloedverwantschap. Deze prinsen, twee en veertig in getal, die bestemd waren als schapen ten offer,
werden met plechtigheid gedood bij de bornput van Beth-Heked. De Heere is bekend geworden,
Hij heeft recht gedaan. 



Koningen 10:15-28 

Jehu, zijn werk voortzettende: 

I. Doet hier aanzoek om de vriendschap van een Godvruchtig man, Jonadab, de zoon van Rechab,
vers 15, 16. Hoewel deze Jonadab van de wereld was afgestorven, en zich weinig inliet met haar
zaken, (gelijk blijkt uit zijn last aan zijn nakomelingen, die zij nog driehonderd jaren daarna getrouw
en nauwkeurig opvolgden, om geen wijn te drinken en niet in steden te wonen, Jeremia 35:6 verv.)
en is hij toch bij deze gelegenheid uitgegaan om Jehu te ontmoeten, ten einde hem aan te moedigen
in het werk, waar God hem toe geroepen had. De steun van een Godvruchtig man zal door grote en
aanzienlijke mannen, indien zij wijs zijn gewaardeerd worden en zij zullen er zichzelf naar schatten.
David bad: "Laat hen tot mij keren die U vrezen", Psalm 119:79. Deze Jonadab was geen profeet,
geen priester of Leviet, geen vorst of overste, maar wij kunnen veronderstellen, dat hij een zeer
uitnemend man was ten opzichte van Godsvrucht en wijsheid, en dat hij de algemene achting genoot
vanwege het leven van Godsvrucht en zelfverloochening, dat hij heeft geleid. Jehu, hoewel hij een
krijgsman was kende hem en had achting voor hem. Hij heeft er wel niet aan gedacht om hem te
ontbieden maar toen hij hem ontmoette hield hij stil-hoewel hij toen waarschijnlijk met evenveel
onstuimigheid dreef als altijd-om hem aan te spreken, en hier wordt ons meegedeeld wat er tussen
hen voorviel. 

1. Jehu groette hem, hij zegende hem luidt het oorspronkelijke, betoonde hem de eerbied en de
genegenheid, die verschuldigd waren aan iemand, die zo’n groot voorbeeld was van ernstige
Godsvrucht. 

2. Jonadab verzekerde hem, dat hij hem oprecht was toegedaan en van harte het goede wenste voor
zijn zaak. Jehu beleed dat zijn hart met hem was, dat hij een oprechte genegenheid voor hem
koesterde, eerbied had voor de kroon van zijn nazireërschap, en wenste te weten of hij dezelfde
genegenheid koesterde voor hem, en genoegen had in de kroon van de koninklijke waardigheid, die
God op zijn hoofd heeft geplaatst. Is uw hart recht? Dat is een vraag, die wij dikwijls onszelf moeten
doen: "ik doe een goede belijdenis, heb een goede naam verkregen onder de mensen, maar is mijn
hart recht? Ben ik innerlijk oprecht voor God?" Jonadab gaf er hem zijn woord voor: Het is, ja het
is, en gaf hem zijn hand als een onderpand van zijn hart, stemde met hem in, erkende hem in het
werk van de wraak en van de reformatie, waaraan hij nu bezig was. 

3. Jehu liet hem op zijn wagen klimmen en nam hem mee naar Samaria. Hij deed hem eer aan door
hem bij zich in de wagen te nemen, -Jonadab was niet dikwijls in een wagen, en vooral niet met een
koning-maar hij ontving groter eer van hem en van de steun, die hij aan zijn tegenwoordig werk
verleende. Alle sobere lieden zullen er te betere gedachten om hebben van Jehu, nu zij Jonadab bij
hem in de wagen zien. Dit was niet de eerste maal dat de Godsvrucht van sommigen gebruikt werd
om de staatkunde van anderen te dienen, en dat listige mensen zich versterkt hebben door vrome
mensen aan hun zijde te krijgen. Jonadab was vreemd aan de kunstenarijen van vleselijke wijsheid,
en heeft in eenvoudigheid en oprechtheid Gods in de wereld verkeerd, en daarom: indien Jehu een
dienstknecht Gods is en een vijand van Baäl, dan zal hij zijn trouwe vriend wezen. "Kom dan," zegt
Jehu, "ga met mij en zie mijn ijver aan voor de Heere, en dan zult gij reden zien om mijn zaak te
omhelzen." Dat wordt gewoonlijk voor niet wèl gezegd gehouden van Jehu, als reden gevende om te



vermoeden dat zijn hart niet recht was in hetgeen hij deed voor God, en dat de ijver, die hij
voorwendde voor de Heere, in werkelijkheid ijver was voor hemzelf en zijn bevordering. Want: 

a. Hij roemde er op, en sprak alsof God buitengewone verplichting aan hem er voor had. 

b. Hij verlangde dat die ijver gezien zou worden, dat er op gelet zou worden, zoals de Farizeeën, die
alles deden om van de mensen gezien te worden. Een oprecht hart wenst Gode te behagen en
verlangt naar niets meer dan Zijn goedkeuring. Als wij naar de toejuiching van de mensen streven en
hun lof tot ons hoogste doel maken, dan handelen wij uit een verkeerd beginsel. Of Jehu verder zag,
kunnen wij niet beoordelen, hoe het zij, Jonadab ging met hem, en heeft hem waarschijnlijk
aangevuurd en geholpen in de verdere volvoering van zijn opdracht, vers 17 verdelgende al de
vrienden van Achab in Samaria. Een mens kan wreedheid haten en toch gerechtigheid liefhebben,
kan zeer verre van bloeddorstig zijn, en toch "zijn voeten kunnen wassen in het bloed van de
goddelozen," Psalm 58:11. 

II. Beraamt de verdelging van al de dienaren van Baäl. De Baälsdienst was de schreeuwende zonde
van het huis van Achab, die wortel van deze afgoderij was uitgerukt, maar er bleven nog zeer velen,
die er mee besmet waren, en er was gevaar dat door deze anderen ermee besmet zouden worden.
De wet van God gebood uitdrukkelijk dat zij ter dood gebracht moesten worden, maar zij waren zo
talrijk, en zo verspreid door alle delen van het koninkrijk, en misschien zo verschrikt door Jehu’s
optreden, dat het moeilijk zou zijn hen allen te ontdekken, en een eindeloos werk om hen een voor
een te vervolgen en ter dood te brengen. Jehu’s plan is dus ze allen tegelijk te verdelgen. 

1. Door een list, een bedrog, brengt hij hen allen in de tempel van Baäl. Hij gaf voor Baäl meer te
willen dienen dan Achab hem ooit gediend heeft, vers 18. Misschien heeft hij dit ironisch gezegd, of
om het gros van het volk op de proef te stellen, of zij zich tegen een besluit als dit zouden verzetten,
zich zouden vertoornen over zijn bedreiging om de afgoderijen van zijn voorganger nog te
vermeerderen, gelijk zij Rehabeams dreigement euvel opgenomen hebben, om de lasten, door zijn
voorganger opgelegd, zwaarder te maken, en zouden zeggen: "indien dit gebeurt, dan hebben wij
geen deel aan Jehu, geen erve aan de zoon van Nimsi." Maar het schijnt veeleer gesproken met
opzet om de aanbidders van Baäl te bedriegen, en dan kan het niet gerechtvaardigd worden. De
waarheid Gods heeft niemands leugen nodig. Hij liet een proclamatie uitgaan, waarin alle dienaren
van Baäl opgeroepen werden om zich met hem te komen verenigen voor een offer aan Baäl, vers
19, 20, niet alleen de profeten en priesters, maar allen in geheel het koninkrijk, die Baäl aanbaden,
die nu lang zo talrijk niet meer waren als in Elia’s tijd. Wij kunnen veronderstellen dat Jehu’s
vrienden wel wisten wat hij voorhad, en zij waren er niet aan geërgerd, maar de dweepzieke,
verdwaasde Baälsaanbidders begonnen zich zeer gelukkig te gevoelen, en zij dachten dat de gouden
tijd voor hen terugkeerde. Joram had het beeld van Baäl weggedaan, Hoofdstuk 3:2, als Jehu het
weer wil oprichten dan hebben zij hun wens, en dan zullen zij met vreugde uit alle delen van het land
opgaan naar Samaria om de plechtigheid te vieren. Het deed hun genoegen het huis van Baäl vervuld
te zien, vers 21, hun priesters te zien in hun ambtsgewaad, vers 22, en zelf droegen zij het een of
ander teken om hun betrekking tot Baäl aan te duiden, want er was kleding voor alle dienaren van
Baäl. 

2. Hij droeg zorg dat geen van de dienaren des Heeren zich onder hen zou bevinden, vers 23. Dit
hielden zij voor een voorzorg om de aanbidding van Baäl niet door vreemden te laten ontheiligen,



maar het was toch vreemd dat zij niet zagen, dat zij hierdoor in een val gelokt waren, niet
bespeurden dat er een aanslag tegen hen gesmeed werd. Maar het is geen wonder, dat zij, die zich
door Baäl lieten bedriegen, (zoals alle afgodendienaars door hun afgoden bedrogen waren) zich
door Jehu lieten bedriegen tot hun verderf. 

3. Hij geeft orders om hen allen ter dood te brengen, en Jonadab heeft zich hierin met hem verenigd,
vers 23. Na een nauwkeurig onderzoek om zeker te zijn dat geen van de dienaren Gods daar was,
hetzij om de anderen te vergezellen, of uit nieuwsgierigheid, en er dus geen tarwe onder dit onkruid
gemengd was, en nadat tachtig mannen op wacht waren gesteld aan al de deuren van Baäls tempel,
opdat niemand zou ontkomen, vers 24, werden de wachten naar binnen gezonden om allen te doden
met de scherpte van het zwaard en hun bloed met hun offeranden te mengen als een
rechtvaardige wraak over hetgeen zij zelf soms gedaan hadden, als zij in hun blinden ijver zich
sneden met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten, I
Koningen 18:28. Dienovereenkomstig werd gedaan, en hoewel dit schijnbaar wreed was, was het,
de natuur van hun misdaad in aanmerking genomen, in werkelijkheid rechtvaardig. De Heere is een
ijverig God. 

4. De afgodendienaars aldus verdelgd zijnde werd de afgoderij zelf vernietigd. De gebouwen,
behorende bij het huis van Baäl (die zo talrijk waren en zo statig, dat zij hier een stad worden
genoemd), waar de Baälspriesters met hun gezinnen woonden, werden verwoest, al de beeldjes en
schilderijen, die Baäls tempel versierden, met het grote beeld van Baäl, zelf werden naar buiten
gebracht en verbrand, vers 26, 27, de tempel van Baäl werd afgebroken en tot een mesthoop
gemaakt, het riool of de zinkput van de stad, opdat de gedachtenis er aan te schande zou worden.
Aldus werd de Baälsdienst volkomen vernietigd in Israël, voor het tegenwoordige tenminste, hoewel
hij eens zo de overhand had, dat er van al de duizenden van Israël slechts zeven duizend waren, die
de knieën niet voor Baäl hadden gebogen, en deze bleven nog verborgen. Aldus zal God al de
goden van de heidenen teniet doen, en vroeg of laat over allen triomferen. 



Koningen 10:29-36 

Dit is al het bericht, dat wij hebben van Jehu’s regering, hoewel zij acht en twintig jaren geduurd
heeft. De voortgang er van beantwoordde niet aan het roemrijke begin. Wij hebben hier: 

I. Gods goedkeuring van hetgeen Jehu gedaan heeft. Door velen zal hij waarschijnlijk gelaakt zijn als
verraderlijk en wreed, zal hij een rebel, een overweldiger, een moordenaar genoemd zijn en kwaad
over hem zijn voorspeld, geen geslacht op die wijze verhoogd, zal wel spoedig ten verderve gaan, "
maar God zei: gij hebt wèl gedaan, vers 30, en dus betekende het weinig wat anderen zeiden. 

1. God verklaarde dat hetgeen hij gedaan had recht was. Het kan met recht betwijfeld worden of hij
het deed uit een goed beginsel en of hij niet enige verkeerde maatregelen genomen heeft bij het doen
er van, en toch zegt God: Gij hebt wel gedaan, doende wat recht is in Mijn ogen. De uitroeiing
van afgodendienaars en afgoderij was iets, dat recht was in Gods ogen, want het is een
ongerechtigheid, waarover Hij even zeker en even streng bezoeking zal doen als over iedere andere,
het was naar alles dat in Zijn hart was, al wat Hij begeerde, al wat Hij bedoelde, Jehu heeft zijn
werk ten einde gebracht. 

2. God beloofde hem ter beloning: dat zijn kinderen tot in het vierde geslacht op de troon Israëls
zullen zitten. Dit was meer dan hetgeen plaats had met de andere koninklijke families van dat rijk.
Wel waren er vier koningen van het huis van Achab: Omri, Achab, Ahazia en Joram, maar de laatste
twee waren broeders, zodat de koninklijke waardigheid in dat huis bleef tot in het derde geslacht, en
geheel deze dynastie heeft slechts ongeveer vijf en veertig jaren geregeerd, terwijl die van Jehu zich
uitstrekte over vier geslachten, behalve hemzelf, en ongeveer honderd en twintig jaren geregeerd
heeft. Geen dienst voor God gedaan zal onbeloond blijven. 

II. Jehu’s onachtzaamheid in hetgeen hij verder te doen had. Hieruit bleek dat zijn hart niet recht was
voor God, dat hij partijdig was in zijn reformatie. 

1. Hij heeft niet al het kwaad weggedaan. Hij week af van de zonden van Achab, maar niet van de
zonden van Jerobeam, hij schafte Baäl af, maar bleef de kalveren aanhangen. De aanbidding van
Baäl was wel een groter kwaad, snoder en misdadiger in Gods ogen, maar toch was de aanbidding
van de kalveren een groot kwaad. De ware bekering is niet slechts een bekering van grove zonde,
maar van alle zonde, niet alleen van valse goden, maar van valse aanbidding. De aanbidding van
Baäl verzwakte en verminderde Israël, daarom kon hij daar gemakkelijk afstand van doen, maar de
aanbidding van de kalveren was een politieke afgoderij, ingevoerd en in stand gehouden om redenen
van staat, om de terugkeer van de tien stammen tot het huis van David te voorkomen, en daarom
heeft Jehu haar in stand gehouden. De ware bekering is niet slechts een bekering van verwoestende
zonden, maar ook van zonden die gewin opleveren, niet alleen van de zonden die schadelijk zijn
voor wereldlijke belangen maar ook van die, welke ze bevorderen, in die te verlaten ligt het grote
bewijs, dat wij onszelf kunnen verloochenen en op God vertrouwen. 

2. Hij heeft kwaad weggedaan, maar op het goede geen acht geslagen, vers 31 :Hij nam niet waar
te wandelen in de wet van de Heere, de God van Israël. De Baälsdienst schafte hij af, maar de
aanbidding Gods heeft hij niet waargenomen, in Zijn wet niet gewandeld. Grote zorg en ijver heeft
hij aan de dag gelegd om een valse godsdienst uit te roeien, maar voor de ware Godsdienst: 



a. Toonde hij geen zorg, daarop gaf hij geen acht, hij leefde zorgeloos voort, legde er zich volstrekt
niet op toe om God te behagen en zijn plicht te doen, gaf geen acht op de Schrift, op de profeten op
zijn eigen geweten. Het is te vrezen dat zij, die achteloos voortleven, geen genade hebben want waar
een goed beginsel in het hart is, daar zal het de mensen omzichtig maken, daar zal de begeerte zijn
om God te behagen, daar zal men bevreesd zijn om iets te doen, dat Hem beledigt. 

b. Hij toonde geen ijver, wat hij deed ten opzichte van de Godsdienst, deed hij niet van harte, hij
deed het alsof hij het niet deed, zonder geestdrift, zonder belangstelling. Hij scheen een man te zijn,
die zelf weinig Godsdienstzin had, en toch gebruikte God hem als een werktuig om in Israël een
reformatie teweeg te brengen. Het is jammer dat zij, die goed doen aan anderen, zelf niet altijd goed
zijn. 

III. Het oordeel, dat nog onder zijn regering over Israël kwam. Wij hebben reden te vrezen dat,
toen Jehu zelf geen acht nam om te wandelen in Gods wet, het volk over het algemeen even
zorgeloos was als hij, zowel in het waarnemen van de Godsdienst, als in hun levenswandel. Er was
een algemeen verval van vroomheid, en een toeneming van onheiligheid, en daarom is het niet te
verwonderen, dat het volgende nieuws, dat wij nu horen, is: In die dagen begon de Heere Israël in
te korten, vers 32. Aan alle zijden maakten hun naburen inbreuk op hen, zij kwamen tekort in hun
plicht jegens God, en daarom heeft God hen ingekort in uitgebreidheid, welvaart en macht. Hazaël,
koning van Syrië, was meer dan ieder ander kwellend en schadelijk voor hen, sloeg hen in alle
landstreken van Israël, in het bijzonder in de landstreken aan de andere kant van de Jordaan, die
het dichtst bij hem lagen, en het meest blootgesteld aan vijandelijke invallen, op deze viel hij gedurig
aan, en verwoestte ze. Nu boetten de Rubenieten en Gadieten voor de keus van hun voorouders om
hun erfdeel aan die zijde van de Jordaan te hebben, om welke Mozes hen bestraft had Numeri 32.
Nu deed Hazaël wat Elisa voorzien en voorzegd had dat hij doen zou. Maar toch had God, omdat
hij het deed, een twist met hem en zijn rijk, zoals wij zien in Amos 1:3, 4. Omdat zij van Damascus
Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst, daarom, zegt God, zal Ik een vuur in Hazaëls
huis zenden dat zal Benhadads paleizen verteren. 

Eindelijk, Het einde van Jehu’s regering vers 34-36. Er wordt in het algemeen nota genomen van
zijn macht, maar omdat hij niet waarnam om God te dienen, is de gedachtenis van zijn grote daden
en ondernemingen terecht in vergetelheid begraven. 



HOOFDSTUK 11

1 Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en
bracht al het koninklijke zaad om.
2 Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, den zoon van
Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zettende hem en zijn
voedster in een slaapkamer; en zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet gedood werd.
3 En hij was met haar verstoken in het huis des HEEREN zes jaren; en Athalia regeerde over het
land.
4 In het zevende jaar nu zond Jojada, en nam de oversten van honderd met de hoofdmannen, en met
de trawanten, en hij bracht hen tot zich, in het huis des HEEREN; en hij maakte een verbond met
hen, en hij beedigde hen in het huis des HEEREN, en hij toonde hun den zoon des konings.
5 En hij gebood hun, zeggende: Dit is de zaak, die gij doen zult: een derde deel van u, die op den
sabbat ingaan, zullen de wacht waarnemen van het huis des konings;
6 En een derde deel zal zijn aan de poort Sur; en een derde deel aan de poort achter de trawanten;
zo zult gij waarnemen de wacht van dit huis, tegen inbreking.
7 En de twee delen van ulieden, allen, die op den sabbat uitgaan, zullen de wacht van het huis des
HEEREN waarnemen bij den koning.
8 En gij zult den koning rondom omsingelen, een ieder met zijn wapenen in zijn hand, en hij, die
tussen de ordeningen intreedt, zal gedood worden; en zijt gij bij den koning, als hij uitgaat, en als hij
inkomt.
9 De oversten dan van honderd deden naar al wat de priester Jojada geboden had, en namen ieder
zijn mannen, die op den sabbat ingingen, met degenen, die op den sabbat uitgingen; en zij kwamen
tot den priester Jojada.
10 En de priester gaf aan de oversten van honderd de spiesen en de schilden, die van den koning
David geweest waren, die in het huis des HEEREN geweest waren.
11 En de trawanten stonden, ieder met zijn wapenen in zijn hand, van de rechterzijde van het huis,
tot de linkerzijde van het huis, naar het altaar en naar het huis toe, bij den koning rondom.
12 Daarna bracht hij des konings zoon voor, en zette hem de kroon op, en gaf hem de getuigenis; en
zij maakten hem koning, en zalfden hem; daartoe klapten zij met de handen, en zeiden: De koning
leve!
13 Toen Athalia hoorde de stem der trawanten en des volks, zo kwam zij tot het volk in het huis des
HEEREN.
14 En zij zag toe, en ziet, de koning stond bij den pilaar, naar de wijze, en de oversten en de
trompetten bij den koning; en al het volk des lands was blijde, en blies met trompetten. Toen
verscheurde Athalia haar klederen, en zij riep: Verraad, verraad!
15 Maar de priester Jojada gebood aan de oversten van honderd, die over het heir gesteld waren,
en zeide tot hen: Brengt haar uit tot buiten de ordeningen, en doodt, wie haar volgt, met het zwaard;
want de priester had gezegd: Laat ze in het huis des HEEREN niet gedood worden.
16 En zij leiden de handen aan haar; en zij ging den weg van den ingang der paarden naar het huis
des konings, en zij werd daar gedood.
17 En Jojada maakte een verbond tussen den HEERE en tussen den koning, en tussen het volk, dat
het den HEERE tot een volk zou zijn; mitsgaders tussen den koning en tussen het volk.
18 Daarna ging al het volk des lands in het huis van Baal, en braken dat af; zijn altaren en zijn
beelden verbraken zij recht wel; en Mattan, den priester van Baal, sloegen zij dood voor de altaren.
De priester nu bestelde de ambten in het huis des HEEREN.



19 En hij nam de oversten van honderd, en de hoofdmannen, en de trawanten, en al het volk des
lands; en zij brachten den koning af uit het huis des HEEREN, en kwamen door den weg van de
poort der trawanten tot het huis des konings, en hij zat op den troon der koningen.
20 En al het volk des lands was blijde, en de stad werd stil, nadat zij Athalia met het zwaard gedood
hadden bij des konings huis.
21 Joas was zeven jaren oud, toen hij koning werd.



De omwenteling in het rijk van Israël was spoedig voltooid in Jehu’s vestiging, nu moeten wij eens
nagaan hoe het stond met de zaken in het rijk van Juda, dat zijn hoofd (zoals het dan was) had
verloren op dezelfde tijd en door dezelfde hand als Israël het zijne, maar daar bleven de zaken
langer in verwarring dan in Israël, na enige jaren werden zij echter in goeden staat gebracht, zoals
wij in dit hoofdstuk bevinden. 

I. Athalia maakt zich meester van de regering en brengt geheel de koninklijke familie om het leven,
vers 1.. 

II. Joas, een kind van een jaar, wordt wonderbaarlijk in het leven behouden vers 2, 3. 

III. Toen hij zes jaren oud was, werd hij vertoond en door Jojada tot koning gemaakt, vers 4-12. 

IV. Athalia wordt gedood, vers 13-16.. 

V. Zowel de burgerlijke als de godsdienstige belangen van het rijk zijn bij Joas in goede handen,
vers 17-21. En zo werden de zaken weer in goede orde geleid. 



Koningen 11:1-3 

God had aan David de instandhouding beloofd van zijn geslacht, hetgeen genoemd wordt: een lamp
toerichten voor Zijn Gezalfde, en dit moet ons wel iets groots toeschijnen, nu wij gelezen hebben
van de algehele verdelging van zoveel koninklijke geslachten, het een na het andere. Nu zien wij hier
Davids lamp bijna uitgeblust, maar toch wonderbaar bewaard. 

I. Zij was bijna uitgeblust door de barbaarse wreedheid van Athalia, de koningin-moeder, die,
vernomen hebbende dat haar zoon Ahazia door Jehu gedood was, zich opmaakte en al het
koninklijke zaad ombracht, vers 1, allen van wie zij wist dat zij verwant waren aan de kroon. Haar
echtgenoot, Joram, had al zijn broeders, de zonen van Josafat, gedood, 2 Kronieken 21:4. De
Arabieren hadden al de zonen van Joram gedood, 2 Koningen 22:1. Jehu had al hun zonen gedood,
2 Kronieken 22:8, en ook Ahazia zelf. Nooit voorzeker werd koninklijk bloed zo kwistig vergoten,
gelukkig de mensen van mindere rang en geboorte, die beneden de aandacht zijn van afgunst en
mededinging! Maar alsof dit alles nog gering was, brengt nu Athalia nog allen om, die van het
koninklijk zaad waren overgebleven. Het was vreemd dat iemand van de zwakkere kunne zo wreed
was, dat een vrouw, die zelf een dochter van de koning, de echtgenote van een koning, eens de
moeder van de koning was, zo wreed kon zijn voor een koninklijke familie, een familie nog wel,
waarin zij zelf was opgenomen, maar zij deed het: 

1. Uit eerzucht, zij dorstte naar de regering, en dacht dat zij er op geen andere wijze toe kon
geraken. Opdat niemand met haar zou regeren, doodde zij zelfs de kinderen en de zuigelingen, die
na haar geregeerd zouden kunnen hebben, uit vrees voor een mededinger moet niemand overblijven
om haar opvolger te zijn. En 

2. Uit wraakzucht en woede tegen God. Het huis van Achab geheel uitgeroeid zijnde, en ook haar
zoon Ahazia, omdat hij er aan verwant was, besloot zij om, als het ware bij wijze van weerwraak,
het huis van David te verdelgen, zijn geslacht uit te roeien in trotsering van Gods belofte om het te
bestendigen. Het was een dwaze en vruchteloze poging, immers, wie kan Gods belofte tenietdoen?
Men zegt wel eens dat grootmoeders meer houden van haar kleinkinderen dan van haar eigen
kinderen, en toch is Ahazia’s moeder de moedwillige moordenares van Ahazia’s zonen, en dat nog
wel in hun prille jeugd, toen zij meer dan iemand anders verplicht was hen te verzorgen en op te
voeden, wel mocht zij genoemd worden: Athalia de goddeloze, 2 Kronieken 24:7, Izebels eigen
dochter, maar hierin was God rechtvaardig en bezocht de ongerechtigheid van Joram en Ahazia,
deze ontaarde takken van het huis van David, aan hun kinderen. 

II. Het werd wonderbaarlijk bewaard door de vrome zorg van een van Jorams dochters (die de
echtgenote was van Jojada, de priester, die een van de zonen van de koning, Joas genaamd, weg
stal uit het midden van de zonen van de koning, en hem verborg, vers 2, 3. Die was een vuurbrand
uit het vuur gerukt, hoevelen gedood werden, wordt ons niet gezegd, maar het schijnt dat dit kind in
de armen van zijn voedster niet gemist werd, of dat er niet naar gevraagd of gezocht werd, tenminste
dat het niet werd gevonden. De persoon, die hem redde, was zijn eigen tante, de dochter van de
goddeloze Joram. Voor hen, die God beschermd wil hebben, zal Hij beschermers verwekken. De
plaats, waar hij veilig verborgen was, was het huis des Heeren, een van de kamers, die tot de tempel
behoorden, een plaats, die Athalia weinig bezocht. Door hem daarheen te brengen, stelde zijn tante
hem onder Gods bijzondere bescherming, en zo verborg zij hem in het geloof, zo was Davids woord



bewaarheid aan één uit zijn eigen zaad: Hij "verbergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, Hij
verbergt mij in het verborgene van Zijn tent," Psalm 27:5. Met goede reden heeft deze Joas, toen hij
opgegroeid was, er zich toe begeven om de breuken van het huis des Heeren te herstellen, want het
was hem een toevlucht geweest. Nu was de belofte, gedaan aan David, besloten in een enkel leven,
en toch faalde zij niet. Aldus zal God aan de Zoon van David naar Zijn belofte een geestelijk zaad
verzekeren, dat, hoewel het soms tot een zeer klein getal verminderd is, ja schijnbaar verloren is,
toch bestendig zal worden tot aan het einde van de tijd, soms is het verborgen, wordt het niet gezien,
maar verborgen in Zijn tent, en ongedeerd. Het was een bijzondere leiding van Gods voorzienigheid,
dat Joram, hoewel een koning, een goddeloze koning, zijn dochter tot vrouw gaf aan Jojada, een
priester, een Godvruchtige priester. Sommigen hebben het misschien een verkleining geacht voor de
koninklijke familie om een dochter met een geestelijke te doen trouwen, maar het bleek een gelukkig
huwelijk te zijn, waardoor de koninklijke familie van de ondergang werd gered, want Jojada’s
invloed in de tempel gaf haar de gelegenheid om het kind te redden, en haar invloed op de
koninklijke familie, gaf hem de gelegenheid om hem op de troon te plaatsen. Zie de wijsheid en de
zorg van Gods voorzienigheid, en hoe Hij toebereidselen maakt om hetgeen Hij bedoelt tot stand te
brengen, en zie welke zegeningen zij bereiden voor hun geslacht, die hun kinderen uithuwelijken aan
hen, die wijs en Godvruchtig zijn. 



Koningen 11:4-12 

Zes jaren heeft Athalia getiranniseerd. Wij hebben geen bijzonder bericht van haar regering,
ongetwijfeld was zij uit één stuk met haar begin, terwijl Jehu de Baälsdienst in Israël uitroeide, heeft
zij hem ingevoerd in Juda, zoals blijkt uit 2 Kronieken 24:7. Het hof en het rijk van Juda waren
verdorven door bloedverwantschap met het huis van Achab, en nu is een uit dat huis een vloek en
een plaag voor beide, met zondige vriendschap gaat het niet beter. En gedurende al die tijd lag Joas
verborgen, recht hebbende op de kroon en ervoor bestemd, en toch levend begraven, als het ware
in onbekendheid. De zonen en erfgenamen des hemels zijn nu verborgen, "de wereld kent hen niet, 1
Johannes 3:1, maar de tijd is vastgesteld wanneer zij in heerlijkheid zullen verschijnen zoals Joas in
zijn zevende jaar. Toen kon hij vertoond worden, hij was nu geen klein kindje meer, maar had zijn
eerste leerjaren van het leven reeds achter de rug, en, aan het eerste kritieke jaar gekomen zijnde,
had hij een goede schrede vooruit gedaan naar de mannelijke leeftijd. Het volk was Athalia’s
tirannie toen al moede geworden en was rijp voor een omwenteling. Hoe die omwenteling tot stand
kwam, wordt ons hier meegedeeld. 

I. De leider in deze grote zaak was Jojada de priester, waarschijnlijk de hogepriester, of tenminste
de sagan, ( zoals de Joden hem noemden) of een onderhorige van de hogepriester. Door zijn
geboorte en zijn ambt was hij een man, bekleed met gezag, wie het volk door de wet verplicht was
te gehoorzamen, inzonderheid als er geen wettige koning was op de troon, Deuteronomium 17:12.
Door zijn huwelijk was hij verwant aan de koninklijke familie, en indien geheel het koninklijke zaad
ware omgekomen, dan zou zijn echtgenote, als dochter van Joram meer recht gehad hebben op de
kroon dan Athalia. Door zijn grote gaven en zijn Godsvrucht was hij toegerust om zijn land te
dienen, en betere dienst kon hij er niet aan bewijzen, dan door het te bevrijden van Athalia’s
overweldiging, en wij hebben reden te geloven dat hij deze zaak niet ondernomen heeft vóór hij God
om raad had gevraagd en met Zijn wil was bekend geworden, hetzij door profeten, of door de urim
of door beide. 

II. Hij ging tewerk met groot beleid gelijk het betaamde aan zo’n wijs en Godvruchtig man als
Jojada was. 

1. Hij kwam overeen voor de zaak met de oversten over honderd en de hoofdlieden, de mannen,
die een kerkelijk, burgerlijk of militair ambt bekleedden. Hij liet hen bij zich in de tempel komen,
beraadslaagde met hen, legde hun de grieven voor, waaronder zij nu zuchtten, nam hun de eed van
geheimhouding af, en, bevindende dat zij gewillig en bereid waren om zich met hem te verenigen,
toonde hij hun de zoon van de koning, vers 4, en zozeer waren zij overtuigd van zijn trouw, dat zij
geen reden zagen om bedrog te vermoeden. Wij kunnen ons voorstellen welk een aangename
verrassing het was voor de Godvruchtigen onder hen, die vreesden dat het huis en geslacht van
David uitgeroeid waren, om nog zo’n vonk onder de as te vinden. 

2. Hij posteerde de priesters en Levieten, die meer onmiddellijk onder zijn bestuur stonden, aan de
verschillende toegangen van de tempel om er de wacht te houden, en stelde hen onder het bevel van
de oversten over honderd, vers 9. David had de priesters verdeeld in afdelingen, die beurtelings
dienst deden, iedere sabbatmorgen kwam een nieuwe afdeling om de dienst waar te nemen, maar de
afdeling van de vorige week ging niet buiten dienst vóór de sabbatavond, zodat op de sabbatdag
wanneer dubbele dienst gedaan moest worden, er een dubbel aantal priesters was om dienst te



doen, beide die inkwamen en die uitgingen gebruikte Jojada om bij deze grote gelegenheid dienst te
doen, hij voorzag hen van wapenen uit de magazijnen van de tempel, namelijk de spiesen en schilden
van David, zijn eigene, of die hij van zijn vijanden genomen had, en aan de eer Gods had gewijd,
vers 10. Waren zij oud en ouderwets-het feit dat zij van David geweest waren, kon hen, die ze
gebruikten, herinneren aan Gods verbond met hem, tot welks handhaving en verdediging zij nu
handelend moesten optreden. 

Hun werd bevolen twee dingen te doen. 

a. De jonge koning te beschermen tegen belediging, zij moeten de wacht waarnemen van het huis
van de koning, vers 5, hem omsingelen, en bij hem wezen, om hem te beveiligen tegen de
aanhangers van Athalia, want nog waren er van dezulken, die dorstten naar koningsbloed. 

b. Zij moeten de heilige tempel er voor bewaren om ontheiligd te worden door een toeloop van
volk, dat bij deze gelegenheid zal samenkomen, vers 6. Gij zult waarnemen de wacht van dit
huis, opdat er niet ingebroken worde, en opdat het niet afgebroken worde, er geen troepen van
vreemdelingen in komen of degenen, die onrein zijn. Hij was niet zo vervuld van ijver voor de
beraamde omwenteling, dat hij er de Godsdienst door vergat. In tijden van de grootste beroering
moet zorg gedragen worden Ne detrimentum capiat ecclesia-Dat er op de heilige dingen Gods
geen inbreuk wordt gemaakt. Het is opmerkelijk dat Jojada aan ieder zijn plaats aanwees, zowel
als zijn werk, vers 6, 7, want goede orde draagt zeer veel bij tot het welslagen van een grote
onderneming, laat iedereen zijn plaats kennen en houden, en verdedigen, en dan zal het werk
spoedig gedaan zijn. 

3. Toen de wachten opgesteld waren, werd de koning tevoorschijn gebracht, vers 12. Verheug u
zeer, gij dochter Zions, want uw koning verschijnt op uw heilige berg, wel nog een kind, maar niet
zo’n kind, dat een wee brengt over het land, want hij is een zoon van de edelen, de zoon van David,
Prediker 10:17. Wel nog een kind, maar hij had een goede voogd en opvoeder en, wat nog beter is,
een goede God, tot wie hij zich kon begeven. 

a. Zonder uitstel gaat Jojada over tot de kroning van deze jonge koning, want hoewel hij nog niet
instaat is om de zaken van het rijk te behartigen, zal hij er toch trapsgewijs toe bekwaam worden, en
dit geschiedde met grote plechtigheid, vers 12. Ten teken dat hij met de koninklijke macht werd
bekleed, zette hij hem de kroon op, hoewel zij nog te groot en te zwaar was voor zijn hoofd. De
koninklijke voorrechten werden waarschijnlijk bewaard in de tempel, en zo was dan de kroon onder
hun bereik. 

b. Ten teken van zijn verplichting om door de wet te regeren en zich het woord Gods tot richtsnoer
te stellen, gaf hij hem de getuigenis, dat is: hij gaf hem een Bijbel in de hand, waarin "hij moest lezen
al de dagen van zijn leven," Deuteronomium 17:18, 19. 

c. Ten teken dat hij de Geest zou ontvangen, om hem bekwaam te maken voor het grote werk,
waartoe hij was geroepen zalfde hij hem. Hoewel van de zalving van hun koningen alleen nota wordt
genomen in geval van een onderbreking in de opvolging, zoals hier, en in het geval van Salomo, weet
ik toch niet of die plechtigheid niet aan al hun koningen placht te geschieden, tenminste die van het



huis van David, omdat hun koningschap een type was van het koningschap van Christus, die gezalfd
was boven Zijn medegenoten, boven al de zonen van David. 

d. Ten teken dat het volk hem aannam en zich onderwierp aan zijn regering, klapten zij met de
handen van vreugde, en gaven uitdrukking aan hun hartelijke goede wensen voor hem: De koning
leve! En zo maakten zij hem koning, maakten zij hem hun koning, stemden zij in, en werkten samen
met de Goddelijke beschikking. Zij hadden reden om zich te verblijden, dat er nu een einde kwam
aan Athalia’s tirannie, en in het vooruitzicht van de herstelling en bevestiging van de Godsdienst door
een koning, die onder de leiding was van zo’n Godvruchtige man als Jojada. Zij hadden reden hem
welkom te heten op de troon, wie hij van rechtswege toekwam, en te bidden: Hij leve, die tot hem
kwam als leven uit de dood, en in wie het huis van David zou leven. Met zulke uitingen van
blijdschap en voldoening moet het koninkrijk van Christus welkom worden geheten in ons hart, als
Zijn troon daarin is opgericht, en Satan, de overweldiger, uitgeworpen wordt, "Hosanna, gezegend
is Hij, die komt, " klap met de handen en zeg: "De Koning Jezus leve, leve in eeuwigheid, leve en
regere, en heerse in mijn ziel en in geheel de wereld." Het is beloofd, Psalm 72:15. "Hij zal leven, en
men zal gedurig voor Hem bidden," voor Hem en voor Zijn koninkrijk. 



Koningen 11:13-16 

Wij kunnen veronderstellen dat zij van plan waren om, als de plechtigheid van de inhuldiging van de
koning voorbij was, een bezoek te brengen aan Athalia, om haar ter verantwoording te roepen voor
de moorden, de overweldiging en de tirannie, waaraan zij zich schuldig had gemaakt, maar evenals
haar moeder Izebel bespaarde zij hun die moeite, zij ging uit, hun tegemoet, en verhaastte alzo haar
verderf. 

1. Het gedruis horende, kwam zij verschrikt aan om te zien wat er gaande was vers 13. Jojada en
zijn vrienden begonnen in stilte, maar nu zij hun kracht zagen, maakten zij bekend wat er plaatsvond.
Het schijnt dat op Athalia weinig acht werd geslagen, want anders zou zij wel bericht hebben
ontvangen van deze stoutmoedige aanslag, eer zij met haar eigen oren het gedruis hoorde. Indien het
plan ontdekt was voordat het ten uitvoer werd gebracht, het zou vernietigd zijn kunnen worden,
maar nu was het te laat. Het was vreemd dat zij, toen zij het gedruis hoorde, zo onbezonnen was om
zelf te komen, en voorzover blijkt onvergezeld te komen, zij was toch zeker niet zo veronachtzaamd,
dat zij niemand had, die voor haar ging zien wat er gaande was, of niemand, die haar kon
vergezellen, maar zij was ellendig verdwaasd door de vervoering van vrees en toorn, die zich
meester van haar had gemaakt, die God wil verderven, verdwaast Hij. 

2. Ziende wat geschied was, riep zij om hulp. Zij zag de koningsplaats bij de pilaar ingenomen door
iemand, aan wie de vorsten en het volk hulde deden, vers 14, en had reden om tot de
gevolgtrekking te komen dat haar macht ten einde was, daar zij wist dat die macht haar niet
toekwam, maar zij haar slechts door overweldiging bezat. Dit deed haar haar kleren verscheuren, als
iemand die buiten zichzelve was, en uitroepen: "Verraad, verraad! Komt mij te hulp tegen de
verraders!" Josefus voegt er bij, dat zij riep: Doodt hem, die de plaats van de koning inneemt. Wat
nu geschiedde was de hoogste gerechtigheid, en toch wordt het gebrandmerkt als de hoogste
misdaad, zij zelf was de grootste verraadster, en toch roept zij het eerst en het luidst: Verraad!
verraad! Zij, die zelf de grootste schuldigen zijn, zijn gewoonlijk het heftigst in het verwijten van
anderen. 

3. Jojada gaf bevel om haar ter dood te brengen als afgodendienares, als overweldigster en vijandin
van de openbaren vrede. Er werd zorggedragen: 

a. Om haar niet in de tempel of in een van de voorhoven te doden uit eerbied voor die heilige plaats,
die niet verontreinigd moest worden door het bloed van enigerlei menselijk offer, al werd het ook
nog zo rechtvaardig ten offer gebracht. 

b. Dat al wie voor haar zou blijken te zijn, met haar gedood zou worden. Wie haar volgt om haar te
beschermen of te redden, haar dienaren, die besloten zijn haar aan te kleven en de zaak van hun
rechtmatige, wettigen soeverein niet willen omhelzen, doodt met het zwaard, maar niet tenzij zij
haar nu volgen," vers 15. Overeenkomstig deze bevelen hebben zij, toen Athalia naar het paleis
trachtte te ontkomen door de stallen, haar vervolgd en haar daar gedood, vers 16. Alzo moeten
omkomen al Uwe vijanden, o Heere! Geef aldus de bloeddorstige hoer bloed te drinken, want zij is
het waardig. 



Koningen 11:17-21 

Jojada heeft nu het moeilijkste deel van zijn werk ten einde gebracht, door de dood van Athalia was
de weg tot de troon voor zijn jonge vorst geëffend, nu moet hij zijn voordeel gebruiken om de
omwenteling te voltooien en de regering te bevestigen. 

Wij hebben hier een bericht van twee dingen. 

I. Van het goede fundament, dat hij legde door een oorspronkelijk contract, vers 17. Nu vorst en
volk samen waren in Gods huis, heeft hij zorggedragen dat zij, eer zij heengingen, tezamen een
verbond zouden maken met God, en een wederzijds verbond met elkaar, opdat zij een recht begrip
zouden hebben van hun plicht jegens God en jegens elkaar. 

1. Hij poogde de belangen van de Godsdienst onder hen te verzekeren door een verbond tussen hen
en God. Koning en volk zullen het sterkst aan elkaar verbonden zijn, als beide zich verbonden
hebben aan de Heere. God had van Zijn kant reeds beloofd hun God te zijn-Jojada kon hun dit
tonen in het boek van de getuigenis, -nu moeten koning en volk van hun zijde overeenkomen en
beloven dat zij de Heere tot een volk zullen zijn. In dit verbond staat de koning op gelijke bodem
met de onderdanen, hij is evenzeer verplicht en gehouden als iemand van hen om de Heere te
dienen. Hiermede verbinden zij zich Baäl te verzaken, die velen van hun gediend hadden, en zich
onder Gods bestuur te stellen. Het staat goed met een volk, als alle veranderingen, die er mee
voorvallen, ertoe bijdragen om de Godsdienst onder hen te doen herleven, te versterken en te
bevorderen. En diegenen zullen waarschijnlijk voorspoedig zijn, die hun loopbaan in de wereld weer
beginnen onder nieuwe en merkbare verplichtingen aan God. Door ons verbond met God worden
de banden van elke betrekking versterkt. Zij "gaven zichzelf eerst aan de Heere, en daarna aan ons,"
2 Corinthiers 8:5. 

2. Toen stelde hij zowel de kroningseed vast als de eed van trouw aan de koning, door welke de
koning verplicht was te regeren overeenkomstig de wet en zijn onderdanen te beschermen, en zij
zich verplichtten om, zolang als hij dat deed, hem te gehoorzamen en hem getrouw te zijn.
Verbonden zijn nuttig zowel om ons te herinneren aan de verplichtingen, die reeds op ons rusten, als
om de banden er van nog vaster te maken. Het is in alle betrekkingen goed, dat de partijen elkaar
ten volle begrijpen, in het bijzonder in de betrekking tussen vorst en onderdaan, opdat de een wete
waar de grenzen zijn van zijn macht en voorrechten, en de ander van zijn vrijheid en van zijn
eigendom, en mochten de oude grenspalen, die onze vaderen gemaakt hebben, nooit teruggezet
worden. 

II. Het goed begin op deze grondslag. 

1. Ingevolge hun verbond met God hebben zij terstond de afgoderij afgeschaft, die de vorige
koningen uit inschikkelijkheid jegens het huis van Achab ingevoerd hadden, vers 18. Al het volk des
lands, het grauw, verzamelde zich om hun ijver te tonen tegen afgoderij en, nu zij zo goed
aangevoerd werden onder zo goede leiding stonden, wilde ieder de hand lenen om Baäls tempel,
zijn altaren en zijn beelden neer te werpen. Al zijn aanbidders schenen hem verlaten te hebben,
slechts zijn priester, Mattan, bleef alleen bij het altaar over, hoewel allen Baäl verlieten, wilde hij hem
trouw blijven, en zo werd hij er gedood, het beste offer, dat ooit op dat altaar gebracht was. Baäls



tempel verwoest hebbende, stelden zij beambten aan in het huis des Heeren om toe te zien, dat de
dienst van God geregeld volbracht werd, en wel door de daartoe bevoegde personen, op de
bestemde tijd, en naar de voorgeschreven wijze. 

2. Ingevolge hun verbond met elkaar gaven zij hun bereidwilligheid voor elkaar te kennen. 

a. De koning werd in statige optocht naar het paleis gevoerd, en zat daar op de troon van het
gericht, vers 19, "de stoelen van het huis van David," gereed en bereid om gehoor te verlenen aan
ieder van zijn onderdanen, die een rechtszaak had en zich op hem beriep, die hij dan naar Jojada
zou verwijzen om door hem beoordeeld te worden. 

b. Het volk was blij en Jeruzalem was rustig, vers 20. Josefus zegt dat zij een vreugdefeest vierden
van vele dagen, waardoor Salomo’s opmerking bewaarheid werd: "Een stad springt op van vreugde
over het welvaren van de rechtvaardigen, en als de goddelozen vergaan is er gejuich," Spreuken
11:10. 



HOOFDSTUK 12

1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning, en regeerde veertig jaren te Jeruzalem; en de
naam zijner moeder was Zibja van Ber-seba.
2 En Joas deed dat recht was in de ogen des HEEREN, al zijn dagen, in dewelke de priester Jojada
hem onderwees.
3 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.
4 En Joas zeide tot de priesteren: Al het geld der geheiligde dingen, dat gebracht zal worden in het
huis des HEEREN, te weten het geld desgenen, die overgaat tot de getelden, het geld van een ieder
der personen naar zijn schatting, en al het geld, dat in ieders hart komt, om dat te brengen in het huis
des HEEREN,
5 Zullen de priesters tot zich nemen, een ieder van zijn bekende; en zij zullen de breuken van het huis
verbeteren, naar alles wat er voor breuk bevonden zal worden.
6 Maar het geschiedde in het drie en twintigste jaar van den koning Joas, dat de priesters de
breuken van het huis niet gebeterd hadden.
7 Toen riep de koning Joas den priester Jojada en de andere priesteren, en zeide tot hen: Waarom
betert gijlieden niet de breuken van het huis? Nu dan, neemt geen geld van uw bekenden, dat gij het
zoudt geven voor de breuken van het huis.
8 En de priesters bewilligden van het volk geen geld te nemen, noch de breuken van het huis te
verbeteren.
9 Maar de priester Jojada nam een kist, en boorde een gat in haar deksel, en zette die bij het altaar
ter rechterhand, als iemand inkwam in het huis des HEEREN; en de priesters, die den dorpel
bewaarden, staken daarin al het geld, dat ten huize des HEEREN gebracht werd.
10 Het geschiedde nu, als zij zagen, dat veel gelds in de kist was, dat des konings schrijver met den
hogepriester opkwam, en zij bonden het samen, en telden het geld, dat in het huis des HEEREN
gevonden werd.
11 En zij gaven het geld wel gewogen in handen der verzorgers van dat werk, die gesteld waren
over het huis des HEEREN; en zij besteedden het uit aan de timmerlieden en aan de bouwlieden, die
het huis des HEEREN vermaakten;
12 En aan de metselaren, en aan de steenhouwers, en om hout en gehouwen stenen te kopen, om de
breuken van het huis des HEEREN te verbeteren, en voor al wat uitgegeven werd voor het huis, om
dat te beteren.
13 Evenwel werden niet gemaakt voor het huis des HEEREN zilveren schalen, gaffelen,
sprengbekkens, trompetten, noch enig gouden vat, of zilveren vat, van het geld, dat ten huize des
HEEREN gebracht werd.
14 Maar zij gaven dat aan degenen, die het werk deden; en zij verbeterden daarmede het huis des
HEEREN.
15 Daartoe eisten zij geen rekening van de mannen, wien zij dat geld in hun handen gaven, om aan
degenen, die het werk deden, te geven; want zij handelden trouwelijk.
16 Het geld van schuldoffer, en het geld van zondofferen werd ten huize des HEEREN niet
gebracht; het was voor de priesteren.
17 Toen trok Hazael, de koning van Syrie op, en krijgde tegen Gath, en nam haar in; daarna stelde
Hazael zijn aangezicht, om tegen Jeruzalem op te trekken.
18 Maar Joas, de koning van Juda, nam al de geheiligde dingen, die Josafat, en Joram, en Ahazia,
zijn vaderen, de koningen van Juda, geheiligd hadden, en zijn geheiligde dingen, en al het goud, dat



gevonden werd in de schatten van het huis des HEEREN, en van het huis des konings, en zond het
tot Hazael, den koning van Syrie; toen trok hij op van Jeruzalem.
19 Het overige nu der geschiedenissen van Joas, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in
het boek der kronieken der koningen van Juda?
20 En zijn knechten stonden op, en maakten een verbintenis, en sloegen Joas, in het huis van Millo,
dat afgaat naar Silla;
21 Want Jozacar, de zoon van Simeath, en Jozabad, de zoon van Somer, zijn knechten, sloegen
hem, dat hij stierf; en zij begroeven hem met zijn vaderen in de stad Davids; en Amazia, zijn zoon,
werd koning in zijn plaats.



In dit hoofdstuk hebben wij de geschiedenis van de regering van Joas, die niet beantwoordt aan het
glorierijk begin er van, waarvan wij het bericht hadden in het vorige hoofdstuk. Op veertigjarige
leeftijd was hij niet zo groot als toen hij zeven jaren oud was, toch moet zijn regering tot de betere
soort gerekend worden. In 2 Kronieken 24 heeft zij een veel slechter aanzien dan hier, want daar
zien wij hem schuldig aan het bloed van een van de profeten, hier wordt ons alleen gezegd: 

I. Dat hij goed handelde zolang als Jojada leefde, vers 1-3.. 

II Dat hij zorgzaam en ijverig was voor het herstellen van de tempel, vers 4-16. 

III. Dat hij na een laag verdrag met Hazaël, vers 17, 18. roemloos is gestorven, vers 19-21. 



Koningen 12:1-3 

Het algemene bericht, dat hier van Joas wordt gegeven, is: 

1. Dat hij veertig jaren geregeerd heeft, daar hij nog zeer jong was toen hij koning is geworden, zou
hij naar de loop van de natuur veel langer geregeerd kunnen hebben, maar hij werd afgesneden, toen
hij pas zeven en veertig jaren oud was, vers 1. 

2. Dat hij deed wat recht was, zolang als Jojada leefde om hem te onderwijzen, vers 2. Veel jonge
lieden zijn te spoedig tot hun rang en staat gekomen, hebben rijkdom gehad, en macht, en vrijheid
eer zij die wisten te gebruiken en dat heeft slechte gevolgen voor hen gehad, maar Joas was goed
beschut tegen dit gevaar: 

a. Door zo’n goede leidsman te hebben in Jojada, zo’n wijs en ervaren man, en die hem zo trouw
was. 

b. Door zoveel wijsheid te hebben, dat hij naar hem luisterde en zich door hem liet leiden, ook toen
hij volwassen was. Het is een grote zegen voor jonge lieden, inzonderheid voor jonge vorsten en alle
jonge lieden van aanzien, om onder goede leiding te wezen, en omringd te zijn van dezulken, die hen
leren om te doen wat recht is in de ogen des Heeren, en zij zullen dan goed en verstandig handelen
voor zichzelf, als zij zich door de zodanigen willen laten raden en leiden, een kind, dat aan zichzelf
overgelaten is, beschaamt zijn moeder, maar een kind overgelaten aan zulk onderricht en zo’n
leiding, kan tot eer en welstand komen. 

3. Dat de hoogten niet werden weggenomen, vers 3. Overal in het land hadden zij altaren, beide
voor offers en voor reukwerk, ter ere van de God Israëls alleen, maar in mededinging met, of
tenminste in stilzwijgende minachting van Zijn altaar te Jeruzalem. Deze afzonderlijke altaren waren
misschien meer in gebruik gedurende de laatste slechte regeringen dan vroeger, omdat het niet veilig
was op te gaan naar Jeruzalem, en de tempeldienst ook niet naar behoren werd waargenomen, het
kan ook zijn, dat Jojada ze oogluikend heeft toegelaten, omdat sommige welmenende personen er
blij mee waren, als zij niets beters konden hebben, en hij hoopte dat door de reformatie in de
tempeldienst, en door de zaken op de goede ordelijke voet te herstellen, het volk wel
langzamerhand van hun hoogten weggetrokken zou worden, en deze dus vanzelf zouden
verminderen, of misschien had noch de koning noch de priester ijver genoeg om hun hervorming zó
ver uit te strekken, noch kracht of moed genoeg om zich tegen zo’n ingewortelde gewoonte te
verzetten. 



Koningen 12:4-16 

Wij hebben hier een bericht van de herstelling van de tempel, onder de regering van Joas. 

I. Het schijnt dat er herstellingen nodig waren voor de tempel, hoewel Salomo hem zeer solide
gebouwd had, de beste materialen er voor gebruikt heeft, en alles op de beste manier gedaan heeft,
geraakte hij na verloop van tijd toch in verval, en er werden breuken in gevonden, vers 5, op de
daken, aan de muren of vloeren, de zoldering of de betimmering, aan de vensters aan de beschotten,
die de voorhoven van elkaar verdeelden. Zelfs tempels lijden door slijtage, de hemelse tempel zal
nooit oud worden. Maar het was niet alleen de tand des tijds, die deze breuken heeft gemaakt, de
zonen van Athalia hadden het huis Gods opengebroken, 2 Kronieken 24:7, en uit vijandschap
tegen de tempeldienst er de gebouwen van beschadigd, en de priesters hadden geen zorg gedragen
om de breuken bijtijds te herstellen, zodat zij al erger en erger werden. Deze landlieden waren het
niet waard, dat deze kostelijke wijngaard hun op zo gemakkelijke voorwaarden verhuurd was, die
het niet konden bijbrengen om de wijnpers in behoorlijke staat te onderhouden, Mattheus 21:33.
Met Terecht heeft hun grote landheer hen dus in rechten vervolgd wegens deze toegelaten
verwoesting en door Zijn oordelen over hun trouweloze nalatigheid bezoeking gedaan toen deze
door hen verwaarloosde tempel met de grond gelijk werd gemaakt. 

II. De koning zelf schijnt de eerste en de ijverigste geweest te zijn om voor de herstelling zorg te
dragen. Wij bevinden niet dat de priesters er over klaagden, of dat Jojada zelf er voor ijverde, maar
de koning zelf was zeer ijverig voor de zaak. 

1. Omdat hij koning was, en God eist en verwacht van hen, die macht hebben, dat zij haar gebruiken
ter handhaving en tot steun van de Godsdienst, het herstel van grieven, de verbetering en
wederoprichting van het vervallene, ter opwekking van de bedienaren van de Godsdienst om hun
plicht te doen en van het volk om hun plicht te betrachten. 

2. Omdat de tempel hem tot veilige schuilplaats heeft gestrekt in zijn kinderjaren, en in dankbare
herinnering daaraan betoont hij zich nu ijverig voor de eer van de tempel. Zij, die de vertroosting en
de weldaad hebben ervaren van Godsdienstige bijeenkomsten, zullen de beschimping er van tot hun
last maken, Zefanja 3:18, de steun er van tot hun zorg, en de voorspoed er van tot hun voornaamste
reden van blijdschap achten. 

III. Aan de priesters werd bevolen geld bijeen te brengen voor deze herstellingen, en zorg te dragen
dat het werk gedaan werd. De koning had de zaken van zijn rijk te behartigen en kon dus zelf geen
toezicht houden op deze zaak, maar stelde de priesters er toe aan, de geschiktste personen er voor,
en die, naar men zou denken, haar het meest ter harte zouden nemen. 

1. Hij gaf hun orders voor het heffen van het geld voor de geheiligde dingen, zij moeten niet wachten
totdat het ingebracht werd, maar zij moeten het opvragen, waar zij wisten dat het verschuldigd was
in hun respectieve districten, hetzij als losgeld krachtens de wet, Exodus 30:13, of als schattingsgeld
volgens de wet, Leviticus 27:2, 3, of als een vrijwillige offerande, vers 4. Dit moesten zij inzamelen,
ieder van zijn bekenden, en er werd verondersteld dat er niemand was, die niet bij de een of andere
priester bekend was. Wij moeten de gelegenheid waarnemen, die God ons geeft, om hen, met wie
wij meer bijzonder bekend zijn, op te wekken tot hetgeen goed is. 



2. Hij gaf hun orders om het geld, dat zij verzameld hadden, te besteden aan het verbeteren van de
breuken van het huis, vers 5 

IV. Deze methode heeft niet aan zijn doel beantwoord, vers 6. Er kwam weinig geld in, hetzij dat de
priesters onachtzaam waren en het volk niet opgeroepen hebben om het door hen verschuldigde te
komen betalen, of dat het volk zo weinig vertrouwen had in het bestuur en beheer van de priesters,
dat zij nalatig waren om hun het geld in handen te geven. Indien zij hen wantrouwden zonder reden,
dan was dit schande voor het volk, indien met reden dan was het schande voor de priesters. Het
geld, dat inkwam, werd niet voor het aangewezen doel gebruikt, de breuken van het huis werden
niet gerestaureerd. Het heeft nog zo’n haast niet, dachten de priesters misschien, wij kunnen de
tempel, zoals hij is, nog wel wat langer gebruiken, en daarom hebben zij de zaak nog maar wat
uitgesteld. Werk aan de kerk gaat gewoonlijk langzaam, maar het is jammer dat onder alle mensen
het juist de mannen van de kerk zijn, die zich zo langzaam en traag betonen. Misschien vonden zij
het nodig om het weinige geld, dat inkwam, aan te wenden voor het onderhoud van de priesters,
wier inkomsten wel zeer verminderd moesten zijn, nu de tien stammen geheel afgevallen waren en de
andere twee ellendig verdorven waren. 

V. Er werden dus andere middelen beraamd, de koning had er zijn hart op gezet, dat de breuken
van het huis gerepareerd zouden worden, vers 7. Zijn latere afval geeft ons reden om te twijfelen
of hij even grote genegenheid had voor de tempeldienst als voor het gebouw. Velen hebben grote
ijver aan de dag gelegd voor het bouwen en versieren van kerken, en voor andere vormen van
Godzaligheid, maar waren toch vreemd aan de kracht er van. Evenwel, wij prijzen zijn ijver, en
keuren het niet in hem af, dat hij zelfs zijn voogd bestraft heeft, toen hij hem nalatig zag. Zijn
bestraffing had tengevolge, dat de priesters zich onwaardig erkenden om langer voor dat werk
gebruikt te worden, er in bewilligden dat andere maatregelen genomen werden, en het geld, dat zij
ontvangen hadden, in andere handen overgaven, vers 8. Het was eerlijk van hen dat zij, bevindende
zelf geen genoegzame geestkracht te hebben voor dat werk, niet verhinderden dat anderen het
deden. Men sloeg dan nu een andere weg in. 

1. Het geld moest nu niet aan particulieren betaald of in handen gegeven worden, maar in een
openbare kist gestort worden, en toen werd het goed en in grote overvloed door de lieden
opgebracht, niet alleen betaalden zij wat zij schuldig waren, maar zij brachten vrijwillige gaven voor
zo’n goed werk. De hogepriester en de staatssecretaris telden het geld, dat er in de kist was en
legden het weg voor het gebruik van hetgeen, waar het voor bestemd was. Als de openbare
penningen eerlijk besteed worden, dan zullen de openbare contributiën ook goed opgebracht
worden. Het geld, dat gegeven werd, deden zij in de kist door een gat in het deksel, zodat het niet
teruggenomen kon worden, om te kennen te geven dat wat men eens aan God heeft afgestaan niet
teruggevraagd moet worden. Een ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. 

b. De kist werd aan de rechterhand gesteld als men binnenkwam, waarop, naar sommigen denken,
gezinspeeld wordt in het voorschrift voor het doen van aalmoezen, door onze Heiland gegeven: "laat
uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet." Maar, terwijl zij zoveel zij konden bijeenbrachten
voor het herstel van de tempel maakten zij toch geen inbreuk op hetgeen vastgesteld was voor het
onderhoud van de priesters vers 16, het geld van schuldoffer en het geld van zondoffers, dat hun
gegeven was door de wet, Leviticus 5:16, 17, werd hun gegeven. Laat de dienaren van de tempel
niet verhongeren onder schijn van de breuken des tempels te beteren. 



2. Om het geld, dat bijeengebracht was, te besteden. 

a. Zij gaven het nu niet de priesters in handen, die in zulke zaken niet bedreven waren, daar zij ander
werk hadden te behartigen, maar in handen van hen, die het werk deden, of tenminste van de
verzorgers ervan vers 11. Aan hen kon die zaak het geschiktst toevertrouwd worden, wier werk
en beroep het was. "Tractant fabrilia fabri-ieder zijn vak," maar laat hen, die ten oorlog, ten heiligen
oorlog, worden geroepen, zich niet inwikkelen in de zaken van dit leven. Zij, aan wie dit werk nu
werd opgedragen, deden het: 

a.a. Zorgzaam, zij kochten de materialen, en betaalden de werklieden, vers 12. De zaken worden
met vaardigheid gedaan, als diegenen er voor gebruikt worden, die er verstand van hebben, weten
wat de beste manier is om het aan te vatten 

b.b. Met getrouwheid, zij waren zo bekend om hun eerlijkheid, dat het niet nodig was hun
rekeningen na te zien. Laat allen, aan wie het beheer over openbare kassen wordt toevertrouwd, of
aan wie openbaar werk is opgedragen hieruit leren met getrouwheid te handelen als degenen die
weten, dat-al doen de mensen het niet-God rekenschap van hen zal eisen. Zij, die denken dat het
geen zonde is de regering te bedriegen, of het land of de kerk, zullen er anders over gaan denken als
God hun hun zonde ordelijk voorstelt. 

b. Zij hebben het niet besteed aan versierselen voor de tempel, aan gouden of zilveren vaten, maar
aan noodzakelijke herstellingen, vers 13, 14, waaruit wij kunnen leren om bij al onze uitgaven
datgene te laten voorgaan wat het nodigst is, en handelende voor het publiek, te handelen zoals wij
voor onszelf zouden handelen. Wij bevinden dat, toen de herstellingen voltooid waren, wat er over
was, besteed werd aan gouden en zilveren vaatwerk ten dienste van de tempel, 2 Kronieken 24:14. 



Koningen 12:17-21 

Toen Joas van God was afgevallen, en zowel een afgodendienaar als een vervolger was geworden,
ging de hand des Heeren tegen hem uit, en het laatste van hem was erger dan het eerste. 

1. Zijn rijkdom en zijn eer waren een gemakkelijke prooi voor zijn naburen. Hazaël, na Israël
gekastijd te hebben, Hoofdstuk 10:32 bedreigde ook Juda en Jeruzalem. Hij had Gath, een sterke
stad, ingenomen, vers 17, en wilde vandaar met zijn krijgsmacht oprukken tegen Jeruzalem, de
koninklijke stad, de heilige stad, maar welker schaduw vanwege haar zondigheid van haar was
geweken. Joas had noch de moed, noch de kracht om hem het hoofd te bieden, maar gaf hem al de
geheiligde dingen en al het goud, dat in zijn schatkist en in de schatten van de tempel gevonden
werd, vers 18, om hem te bewegen naar een andere zijde op te rukken. Misschien zou dit
verontschuldigd kunnen worden als zorg voor de openbare veiligheid en omdat het beter was het
goud van de tempel af te staan, dan de tempel zelf aan gevaar bloot te stellen maar: 

a. Zo hij God niet had verlaten en Zijn bescherming had verbeurd, dan zou hij niet in die uiterste
nood zijn gekomen, maar Hazaël tot de aftocht hebben kunnen noodzaken. 

b. Hij verkleinde zich, en stelde zich zeer laag aan, verloor de eer van een vorst, een krijgsman en
ook van een Israëliet, door de geheiligde dingen te vervreemden. 

c. Hij heeft zich en zijn rijk verarmd. En: 

d. Hij heeft Hazaël uitgelokt om terug te komen, nu hij zonder slag of stoot zo’n rijke buit verkregen
heeft. En die uitwerking heeft het ook gehad, want in het volgende jaar trok het leger van Syrië op
tegen Jeruzalem, vernietigde de vorsten van het volk en plunderde de stad, 2 Kronieken 24:23, 24. 

2. Zijn leven werd een gemakkelijke prooi voor zijn knechten. Zij maakten een verbintenis tegen
hem en doodden hem, vers 20, 21. Zij beoogden niet het koninkrijk in bezit te nemen, want zij
hebben er zich niet tegen verzet dat zijn zoon hem opvolgde, maar zij wilden wraak aan hem oefenen
voor door hem bedreven kwaad, en in de Kronieken wordt ons meegedeeld dat zijn vermoorden
van de profeet, de zoon van Jojada, er de aanleiding toe was. Hoe onrechtvaardig zij hierin nu ook
waren-aan hun was de wraak niet, en aan hun was het niet te vergelden-God was er rechtvaardig in,
en dit was niet de enige keer, dat Hij zelfs aan koningen heeft doen weten dat het op hun gevaar
was, zo zij Zijn gezalfden aanraakten en Zijn profeten kwaad deden, en dat, als Hij komt om de
bloedstortingen te zoeken, het bloed van profeten de rekening zeer hoog zal maken. Aldus viel Joas,
die begon in de geest en eindigde in het vlees. God stelt gewoonlijk tekenen van Zijn ongenoegen op
afvalligen, zelfs in dit leven, want van alle zondaren zijn zij het, die het meest de Heere smaden. 



HOOFDSTUK 13

1 In het drie en twintigste jaar van Joas, den zoon van Ahazia, den koning van Juda, werd Joahaz,
de zoon van Jehu, koning over Israel, te Samaria, en regeerde zeventien jaren.
2 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; want hij wandelde na de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed; hij week daarvan niet af.
3 Daarom ontstak des HEEREN toorn tegen Israel; en Hij gaf hen in de hand van Hazael, den
koning van Syrie, en in de hand van Benhadad, den zoon van Hazael, al die dagen.
4 Doch Joahaz bad des HEEREN aangezicht ernstelijk aan; en de HEERE verhoorde hem; want Hij
zag de verdrukking van Israel, dat de koning van Syrie hen verdrukte.
5 (Zo gaf de HEERE Israel een verlosser, dat zij van onder de hand der Syriers uitkwamen; en de
kinderen Israels woonden in hun tenten, als te voren.
6 Nochtans weken zij niet af van de zonden van het huis van Jerobeam, die Israel zondigen deed;
maar hij wandelde daarin; en het bos bleef ook staan te Samaria.)
7 Want hij had Joahaz geen volk laten overblijven dan vijftig ruiteren en tien wagenen, en tien
duizend voetvolks; want de koning van Syrie had hen omgebracht, en had hen dorsende gemaakt als
stof.
8 Het overige nu der geschiedenissen van Joahaz, en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht, zijn die
niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel?
9 En Joahaz ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem te Samaria; en Joas, zijn zoon, regeerde
in zijn plaats.
10 In het zeven en dertigste jaar van Joas, den koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahaz,
koning over Israel, te Samaria, en regeerde zestien jaren.
11 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van al de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed, maar hij wandelde daarin.
12 Het overige nu der geschiedenissen van Joas, en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht,
waarmede hij gestreden heeft tegen Amazia, den koning van Juda, zijn die niet geschreven in het
boek der kronieken der koningen van Israel?
13 En Joas ontsliep met zijn vaderen, en Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te
Samaria, bij de koningen van Israel.
14 Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van dewelke hij stierf; en Joas, de koning van
Israel, was tot hem afgekomen, en had geweend over zijn aangezicht, en gezegd: Mijn vader, mijn
vader, wagen Israels en zijn ruiteren!
15 En Elisa zeide tot hem: Neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen.
16 En hij zeide tot den koning van Israel: Leg uw hand aan den boog, en hij leide zijn hand daaraan;
en Elisa leide zijn handen op des konings handen.
17 En hij zeide: Doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa:
Schiet. En hij schoot. En hij zeide: Het is een pijl der verlossing des HEEREN, en een pijl der
verlossing tegen de Syriers; want gij zult de Syriers slaan in Afek, tot verdoens toe.
18 Daarna zeide hij: Neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot den koning van Israel: Sla
tegen de aarde. En hij sloeg driemaal; daarna stond hij stil.
19 Toen werd de man Gods zeer toornig op hem, en zeide: Gij zoudt vijf maal of zesmaal geslagen
hebben; dan zoudt gij de Syriers tot verdoens toe geslagen hebben; doch nu zult gij de Syriers
driemaal slaan.
20 Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met
het ingaan des jaars.



21 En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den
man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd
hij levend, en rees op zijn voeten.
22 Hazael nu, de koning van Syrie, verdrukte Israel, al de dagen van Joahaz.
23 Doch de HEERE was hun genadig, en ontfermde Zich hunner, en wendde Zich tot hen, om Zijns
verbonds wil met Abraham, Izak en Jakob; en Hij wilde hen niet verderven, en heeft hen niet
verworpen van Zijn aangezicht, tot nu toe.
24 En Hazael, de koning van Syrie, stierf, en zijn zoon Benhadad werd koning in zijn plaats.
25 Joas nu, de zoon van Joahaz, nam de steden weder in, uit de hand van Benhadad, den zoon van
Hazael, die hij uit de hand van Joahaz, zijn vader, met krijg genomen had; Joas sloeg hem driemaal,
en bracht de steden aan Israel weder.



Dit hoofdstuk voert ons weer terug naar de geschiedenis van de koningen van Israël, en
inzonderheid naar die van het geslacht van Jehu. Wij hebben hier een bericht van de regering 

I. van zijn zoon Joahaz, die zeventien jaren geduurd heeft. zijn slecht karakter in het algemeen, vers
1, 2. De moeilijkheid, waarin hij gebracht werd, vers 3, en de slechte staat van zijn zaken, vers 7.
Zijn verootmoediging voor God, en Gods mededogen over hem, vers 4, 5, en opnieuw vers 23.
Toch volhardt hij in zijn afgoderij vers 6. Zijn dood, vers 8,9. 

II. Van zijn kleinzoon Joas, die zestien jaren geduurd heeft. Hier is een algemeen bericht van zijn
regering in de gewone vorm, vers 11-13, maar een bijzonder bericht van de dood van Elisa in zijn
tijd. Het vriendelijk bezoek dat de koning hem bracht, vers 14, en de bemoediging, die hij de koning
gaf, omtrent zijn oorlog met Syrië, vers 15-19. zijn dood en begrafenis, vers 20, en een wonder,
gewrocht door de aanraking van zijn gebeente, vers 21. Eindelijk. Het voordeel, door Joas behaald
op de Syriërs overeenkomstig zijn voorzegging, vers 24, 25. 



Koningen 13:1-9 

Dit algemene bericht van de regering van Joahaz en van de toestand van Israël gedurende deze
zeventien jaren, is kort, maar toch lang genoeg, om ons twee dingen te doen zien, die zeer treffend
en leerrijk zijn. 

I. Israëls heerlijkheid ingerekend in de as, begraven, verloren, te schande gemaakt. Hoe weinig
gelijkt Israël hier op wat het geweest is, en wat het had kunnen zijn! Hoe is zijn kroon ontheiligd, en
zijn eer in het stof gelegd! 

1. Het was Israëls eer, dat zij de enig levende en ware God aanbaden, die een Geest is, dat zij
regelen hadden, door Hemzelf vastgesteld, waarnaar zij Hem moesten aanbidden, maar door de
heerlijkheid van hun onverderflijke God te veranderen in de gelijkenis van een beeld van een os de
waarheid Gods in een leugen, verloren zij deze eer, en maakten zij zich gelijk aan de volken, die het
werk van hun eigen handen aanbaden. Wij bevinden hier dat de koning wandelde in de zonden van
Jerobeam vers 2, en dat het volk er niet van afweek, maar daarin wandelde, vers 6. Geen groter
smaad kon er zijn dan deze twee vergoodde kalveren waren voor een volk, dat onderwezen was in
de dienst van God, en aan hetwelk de levende orakelen waren toevertrouwd. In geheel de
geschiedenis van de tien stammen zien wij nooit, dat die afgoderij ook maar het minst aan het
wankelen werd gebracht, onder iedere regering was het kalf nog altijd hun god, en zonderden zij
zich af tot die schaamte. 

2. Het was Israëls eer, dat zij onder de bijzondere bescherming van de hemel genomen waren. God
zelf was hun hoog vertrek, het schild van hun hulp, en het zwaard van hun hoogheid. Welgelukzalig
waart gij o Israël, te dien opzichte. Maar hier, evenals dikwijls tevoren, vinden wij hen ontdaan van
deze heerlijkheid, en blootgesteld aan de smaad en de beledigingen van hun naburen. Zij hadden
door hun zonden God tot toorn verwekt, en toen gaf Hij hen in de hand van Hazaël en van
Benhadad, vers 3. Hazaël verdrukte Israël, vers 22. Nooit voorzeker was enig volk zo geplukt en
geplunderd door zijn naburen als Israël. Dit hebben zij zelf over zich gebracht door zonde, toen zij
God er toe gebracht hadden hun omheining weg te nemen, heeft de schoonheid, de vruchtbaarheid
van hun land hun naburen slechts verlokt om op hen te azen. Zozeer was Israël onder deze regering
naar de diepte gebracht door de vele rooftochten van de Syriërs in hun land, dat de gehele
krijgsmacht van de rijken, die zij te velde konden brengen, bestond uit niet meer dan vijftig ruiters,
tien wagens, en tien duizend man voetvolk, een armzalig leger! vers 7. Zijn de duizenden Israëls
hiertoe gekomen? Hoe is het goud zo verdonkerd! De verdorvenheid van een natie zal gewis haar
vernedering, haar verval veroorzaken. 

II. Sommige vonken van Israëls aloude heerlijkheid gloren nog onder deze as. Niettegenstaande al
deze twisten wordt het niet vergeten, dat dit volk het Israël van God is, en dat Hij Israëls God is.
Want: 

1. Het was de aloude eer van Israël, dat zij een biddend volk waren, en hier zien wij iets van die eer
herleven, want Joahaz, hun koning heeft in deze benauwdheid des Heeren aangezicht ernstig
aangebeden, vers 4, zich om hulp gewend, niet tot de kalveren (welke hulp konden die hem
verlenen?) maar tot de Heere. Het betaamt koningen bedelaars te zijn aan Gods deur, en de



voornaamsten om ootmoedige smekelingen te zijn aan de voetbank van Zijn troon. De nood zal hen
er heen drijven. 

2. Het was de aloude eer van Israël, "dat de Heere hun nabij was zo dikwijls als zij Hem aanriepen,"
Deuteronomium 4:7, en zo was Hij hun ook nu nabij. Ofschoon Hij rechtvaardig zijn gebed had
kunnen afwijzen, als zijnde Hem een gruwel, verhoorde de Heere Joahaz, hoorde naar zijn gebed
voor zichzelf en voor zijn volk, vers 4, en Hij gaf Israël een verlosser, vers 5 niet in Joahaz zelf,
want al zijn dagen heeft Hazaël Israël verdrukt, maar in zijn zoon, aan wie God, als verhoring van het
gebed van zijn vader, voorspoed gaf tegen de Syriërs, zodat hij de steden heroverde, die zij van zijn
vader genomen hadden, vers 25. God heeft het gebed van Joahaz genadig verhoord, niet om
zijnentwil, noch ter wille van dat onwaardige volk, maar om Zijns verbonds wil met Abraham, vers
23. Hij had lang tevoren beloofd, dat Hij in dusdanige nood Zijn verbond zou gedenken, Leviticus
26:42. Zie hoe vaardig God is om genade te betonen, hoe bereid om het gebed te verhoren, hoe
gaarne Hij een reden wil vinden om genadig te zijn, want anders zou Hij niet zó ver terugzien naar
dat aloude verbond, het welk Israël zo menigmaal had verbroken, en waarvan zij alle weldaden
verbeurd hadden. Laat dit ons voor altijd aan Hem verbinden, en zelfs diegenen, die Hem verlaten
hebben, aanmoedigen om tot Hem weer te keren, want bij Hem is vergeving opdat Hij gevreesd
wordt. 



Koningen 13:10-19 

Wij hebben hier Joas, de zoon van Joahaz en kleinzoon van Jehu, op de troon van Israël. Het huis
van Jehu bedoelde er waarschijnlijk een beleefdheid mee te betonen aan het huis van David, dat zij
aan deze vermoedelijke erfgenaam van de kroon de naam gaven van hem, die toen koning van Juda
was. 

I. Het algemene bericht, dat hier van hem en zijn regering gegeven wordt, is tamelijk gelijk aan dat,
hetwelk wij reeds gehad hebben, en er is niet veel merkwaardigs in, vers 10-13. Hij was geen van
de slechtsten en toch, omdat hij de oude en politieke afgoderij van het huis van Jerobeam in stand
hield, wordt van hem gezegd: Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Dat éne kwaad
was genoeg om een onuitwisbaar schandmerk op zijn naam te zetten, want, hoe weinig kwaad de
mensen er ook in zagen, in de ogen des Heeren was het een zeer groot kwaad, en wij zijn er zeker
van dat Zijn oordeel naar waarheid is. Het is opmerkelijk hoe licht de gewijde schrijver zijn daden
voorbijgaat, en zijn macht, waarmee hij oorlog voerde, het aan de gewone geschiedschrijvers
overlatende om die te vermelden, terwijl hij alleen nota neemt van de eerbied, die hij aan Elisa
betoonde. Een goede daad zal in Gods boek van meer belang zijn dan twintig grote, en in Zijn
schatting verkrijgt iemand een betere reputatie door een profeet te eren, dan door een koning met
zijn leger te overwinnen. 

II. Er zijn in het bijzondere bericht van hetgeen tussen hem en Elisa voorviel verscheidene
merkwaardige zaken. 

1. Elisa werd ziek, vers 14. 

Merk op: 

a. Hij leefde lang, want het was nu omstreeks zestig jaren sedert hij voor het eerst geroepen werd
om profeet te zijn. Het was een grote zegen voor Israël, en inzonderheid voor de zonen van de
profeten, dat hij zolang gespaard bleef, en een brandende en lichtende kaars was. Elia voleindigde
zijn getuigenis in het vierde deel van die tijd. Aan Gods profeten is hun tijd vastgesteld, voor
sommigen is die tijd langer, voor anderen korter, al naar de Oneindige Wijsheid het goed oordeelt. 

b. In het laatste gedeelte van zijn tijd, van de zalving van Jehu, die plaats had vijf en veertig jaren
voordat Joas begon te regeren, vinden wij geen melding van hem gemaakt, totdat wij hem hier op
zijn sterfbed vinden. Hij kon tot het laatste toe nuttig en tot zegen geweest zijn, zonder zo bekend en
beroemd te zijn als hij placht te wezen. Zijn bloeitijd was korter dan zijn leeftijd. Laat oude lieden
niet klagen omdat zij nu weinig bekend en gezocht zijn, maar veeleer blijde zijn om nu in afzondering
te leven. 

c. De geest van Elia rustte op Elisa, en toch wordt hij niet in een vurige wagen naar de hemel
gehaald, zoals Elia, maar hij verlaat de wereld langs de gewone weg, en er wordt een bezoeking
over hem gedaan naar aller mensen bezoeking Wie zal als God sommigen eert boven anderen, die
toch in gaven van de genade hun minderen niet zijn, daar iets op te zeggen hebben? Mag Hij met het
Zijne niet doen wat Hij wil? 



2. Koning Joas bezocht hem in zijn ziekte, en weende over zijn aangezicht, vers 14. Het was een
blijk dat er iets goeds in hem was, dat hij waardering en genegenheid had voor een getrouw profeet,
zover was het van hem om hem te haten en te vervolgen als een beroerder Israëls, dat hij hem eerde
en liefhad als een van de grootste zegeningen van zijn koninkrijk, en treurde over zijn verlies. Er zijn
zodanigen geweest, die het woord Gods niet wilden gehoorzamen, maar aan wie de getrouwe
dienstknechten er van toch zo geopenbaard waren in hun geweten, dat zij niet anders konden dan
hen eren. 

Merk hier op: 

a. Toen de koning hoorde van Elisa’s ziekte, kwam hij om hem te bezoeken, en om uit zijn
stervende mond zijn raad en zegen te ontvangen, en het was, hoewel hij een koning was, geen
verkleining voor hem om aldus hem te eren die God geëerd had. Het kan van groot geestelijk nut en
voordeel voor ons zijn om aan het ziekbed en sterfbed van goede Godvruchtige leraren en van
andere Godvruchtige mensen te komen, opdat wij leren te sterven, en aangemoedigd worden in de
Godsdienst, door de levende vertroosting, die zij er van smaken in hun stervensuur. 

b. Hoewel Elisa zeer oud was, gedurende lange tijd nuttig en tot zegen is geweest en, naar de
gewone loop van de natuur niet lang meer kon leven, heeft toch de koning, toen hij zag dat hij ziek
was en waarschijnlijk ging sterven, over hem geweend. De ouden van dagen hebben de meeste
ervaring en kunnen dus het slechtst gemist worden. In vele gevallen is een oud getuige tien jonge
waard. 

c. Hij uitte zijn droefheid in dezelfde woorden, waarin Elisa zijn droefheid over de wegneming van
Elia had te kennen gegeven: Mijn vader mijn vader. Waarschijnlijk had hij ze gehoord of gelezen in
deze vermaarde geschiedenis. Zij, die rechtmatige eer geven aan het geslacht, dat voor hen
heengaat, worden dikwijls beloond met een zelfde eer van het geslacht, dat na hen komt. Die
bevochtigt, bevochtigt met tranen, zal ook zelf een vroege regen worden, Spreuken 11:25. 

d. Deze koning was hierin zelfzuchtig: hij betreurde het verlies van Elisa, omdat hij Israëls wagen was
en zijn ruiters, en daarom slecht gemist kon worden, toen Israël zo arm was aan wagens en ruiters,
zoals wij gezien hebben in vers 7, daar zij met alles en alles slechts vijftig ruiters en tien wagens
bezaten. Zij, die beseffen hoeveel Godvruchtige mensen bijdragen tot de bescherming van een volk
en het afweren van Gods oordelen, zullen reden zien om hun heengaan te betreuren. 

3. Elisa gaf de koning sterke verzekeringen van zijn voorspoed tegen de Syriërs, Israëls
tegenwoordige verdrukkers, en moedigde hem aan om de oorlog met kracht tegen hen voort te
zetten. Elisa wist dat hij zo ongaarne van hem scheidde, omdat hij hem beschouwde als het grote
bolwerk van het koninkrijk tegen deze gemene vijand, en steunde op zijn zegen en zijn gebed in zijn
plannen tegen hem. "Welnu" zegt Elisa, "als dat het is, dat u zo treurig maakt, zo laat het u niet
beroeren, als ik in mijn graf ben, zult gij over de Syriërs zegevieren. Ik sterf, maar God zal u gewis
bezoeken. Hij heeft van de Geest over, en kan andere profeten verwekken om voor u te bidden."
Gods genade is niet gebonden aan een hand. Hij kan Zijn werklieden begraven, en toch Zijn werk
voortzetten. 



Om de koning met moed te bezielen tegen de Syriërs geeft hij hem een teken, hij beveelt hem een
boog en pijlen te nemen, vers 15, om hem te kennen te geven dat hij, ten einde zijn koninkrijk van
de Syriërs te verlossen, een krijgshaftige houding moet aannemen en besluiten, zich aan de gevaren
en vermoeienissen van de krijg bloot te stellen. God zal de werker wezen, maar hij moet het
werktuig zijn. En hij geeft hem een teken, dat hij voorspoedig zal zijn door hem te zeggen: 

A. Dat hij een pijl moet afschieten in de richting van Syrië, vers 16, 17. Ongetwijfeld wist de koning
beter een boog te hanteren dan de profeet, maar omdat de pijl, die nu afgeschoten werd, zijn
betekenis kreeg van de Goddelijke inzetting, ontvangt hij, alsof hij nu gedisciplineerd moest worden,
het woord van bevel van de profeet. Leg uw hand aan de boog: Doe het venster open, Schiet. Ja
meer, alsof hij een kind was, dat nooit tevoren een boog had gespannen, legde Elisa zijn handen
op de handen van de koning, om te kennen te geven dat hij in geheel zijn krijgstocht tegen de
Syriërs moet opzien tot God om leiding en kracht, zijn eigen handen niet genoegzaam moet achten
voor zijn werk, maar moet voortgaan in afhankelijkheid van de Goddelijke hulp. "Die mijn handen
oefent ten strijde," Psalm 18:35, 144:1. De bevende handen van de stervende profeet die de
medewerking en mededeling aanduidden van de kracht Gods, gaven aan deze pijl meer kracht dan
de hand van de koning in diens volle sterkte. De Syriërs hadden zich meester gemaakt van het land,
dat oostwaarts lag, Hoofdstuk 10:33. Daarheen wordt dus de pijl gericht en de profeet geeft aan het
afschieten van deze pijl-hoewel hij in zekere zin in ‘t wilde weg afgeschoten werd, zo’n betekenis,
dat het: 

a. een opdracht werd aan de koning om de Syriërs aan te vallen in weerwil van hun macht en van
hun in-bezit-zijn van het land. 

b. Een belofte van voorspoed daarin, het is een pijl van de verlossing tegen de Syriërs. Het is
God, die verlossing gebiedt, en als Hij haar werkt, wie zal haar keren? De pijl van de verlossing is
van Hem. "Hij schoot Zijn pijlen " en het werk is volbracht, Psalm 18:15. "Gij zult de Syriërs slaan
in Afek, waar zijn nu gelegerd zij, of waar zij al hun strijdkrachten zullen samentrekken, tot
verdoens toe, diegenen van hen, die u en uw koninkrijk kwellen en verdrukken." 

B. De pijlen tegen de aarde te slaan, vers 18, 19. De profeet, hem in de naam Gods verzekerd
hebbende van de overwinning over de Syriërs, wil nu zien welk gebruik hij van zijn overwinning zal
maken, of hij haar met meer kracht en ijver zal voortzetten dan Achab, toen Benhadad in zijn macht
was. Om hiervan de proef te nemen, beveelt hij hem de pijlen tegen de aarde te slaan. "Geloof dat
zij door de pijl van des Heeren verlossing ter aarde neergeworpen, aan uw voeten gelegd zullen
worden, en toon mij nu wat gij hun doen zult als gij hen terneergeworpen ziet, of gij doen zult zoals
David gedaan heeft, toen God hem "de nek van zijn vijanden heeft gegeven, hen vergruisd heeft als
stof voor de wind," Psalm 18:41 -43. De koning toonde niet die vurige ijver, die men bij deze
gelegenheid van hem verwacht zou hebben, hij sloeg de pijlen driemaal tegen de aarde, niet meer.
Hetzij uit dwaas medelijden met de Syriërs, hun barmhartigheid willende betonen, die hem noch zijn
volk ooit barmhartigheid hadden bewezen, of zouden bewijzen, sloeg hij, alsof hij bang was hun zeer
te doen of tenminste hen te verderven. Of misschien heeft hij slechts driemaal, en dat nog maar zeer
flauwtjes, geslagen, omdat hij het dwaas en kinderachtig vond voor een koning om met zijn pijlen
tegen de grond te slaan, en driemaal was genoeg om zich zo dwaas en kinderachtig aan te stellen,
alleen maar om de profeet genoegen te doen. Maar door het teken te verachten verloor hij de zaak,
die betekend werd, tot grote smart van de stervende profeet, die toornig op hem was, en hem zei,



dat hij vijf of zes maal had moeten slaan. Waarom zou hij, niet nauw zijnde in de macht en de belofte
Gods, nauw zijn in zijn eigen verwachtingen en pogingen? Het kan niet anders dan een smart zijn
voor Godvruchtige mensen, om hen, voor wie zij het goede wensen, in hun eigen licht te zien staan,
te zien hoe zij hun zegeningen opgeven, en hun voordeel verliezen tegen hun geestelijke vijanden,
waardoor zij deze dan het voordeel geven over zichzelf. 



Koningen 13:20-25 

Wij moeten ons nu wenden naar: 

I. Het graf van Elisa. Hij stierf in goede ouderdom, en zij begroeven hem, en wat hier nu volgt toont
aan: 

1. Welk een macht er was in zijn leven om oordelen af te wenden, want terstond na zijn dood
kwamen benden van Moabieten in het land vallen, geen grote legers om hen op het slagveld tegen te
treden, maar plunderende, sluipende benden, die bij verrassing roofden en moordden. God heeft
velerlei middelen om een tergend volk te kastijden. De koning duchtte alleen gevaar van de zijde van
de Syriërs, maar zie, de Moabieten doen invallen in zijn land. Last en moeite komen soms van die
zijde vanwaar wij ze het minst verwachtten. De vermelding hiervan terstond na de dood van Elisa
geeft te kennen, dat de wegneming van Gods getrouwe profeten een voorbode is van komende
oordelen. Als gezanten teruggeroepen worden, dan kan men de komst van herauten verwachten. 

2. Welke macht er was in zijn dood lichaam het deelde leven mee aan een ander dood lichaam, vers
21. Dit grote wonder, hoewel zeer beknopt meegedeeld, was een afdoend bewijs van zijn zending,
en een bevestiging van al zijn profetieën. Het was ook een duidelijke aanwijzing van een leven na dit
leven. Toen Elisa gestorven was, was er geen einde aan hem, want dan zou hij dit niet hebben
kunnen doen. Uit werking kunnen wij bestaan afleiden. Hieruit bleek, dat de Heere nog de God was
van Elisa, en daarom leefde Elisa nog, want Hij is "niet de God van de doden, maar van de
levenden." En het kan ook misschien zien op Christus, door wiens dood en begrafenis het graf voor
alle gelovigen tot een veilige en gelukkige doortocht naar het leven is gemaakt. Het gaf ook te
kennen dat Elisa wel was gestorven, maar dat in de kracht van de beloften door hem gedaan, Israëls
belangen, ofschoon zij nu geheel vergeten en verloren schijnen, herleven en opnieuw bloeien zullen.
Het dode lichaam van een man werd door zijn naburen ten grave gebracht, toen zij op enige afstand
van de plaats, waar het begraven zou worden, een troep Moabieten zagen aankomen, en vrezende
in hun handen te vallen, legden zij het lijk in het naastbijzijnde graf, hetwelk het graf van Elisa bleek
te zijn. Op de aanraking van zijn gebeente herleefde de dode, stond op, en ging waarschijnlijk naar
huis naar zijn vrienden. Josefus verhaalt deze geschiedenis anders, en wel op de volgende manier:
"Dieven hadden een eerzaam reiziger beroofd en vermoord, en zijn dood lichaam in Elisa’s graf
geworpen, waarop het terstond herleefde." Elia werd geëerd bij zijn heengaan, Elisa werd geëerd na
zijn heengaan. God gaf aldus eer naar het Hem behaagde, maar op de een of andere wijze zal de
rust van al de heiligen heerlijk zijn, Jesaja 11:10. Het is goed nabij de heiligen te zijn, ons deel met
hen te hebben in het leven en in de dood. 

II. Acht geven op het zwaard van Joas, koning van Israël, en wij zien het voorspoedig tegen de
Syriërs. 

1. De reden van zijn voorspoed was Gods gunst vers 23. De Heere was hun genadig, en
ontfermde zich over hun in hun ellende, en wendde zich tot hen. De verschillende uitdrukkingen
hier gebruikt, die dezelfde betekenis hebben, roepen ons om de triomfen van de Goddelijke
goedheid op te merken in de verlossing van zo’n hardnekkig volk, en ze te bewonderen. Het was de
goedertierenheid des Heeren, dat zij niet vernield waren, omdat Hij hen nog niet wilde verderven.
Hij voorzag dat zij zich ten slotte zelf zullen verderven, maar thans wilde Hij hun nog uitstel verlenen,



hun nog tijd geven tot berouw en bekering. Het langzame van Gods handelingen tegen de zondaren
moet verklaard worden tot eer van Zijn genade maar niet tot beschuldiging van Zijn gerechtigheid. 

2. De uitwerking van deze voorspoed was weldadig voor Israël. Hij nam uit de handen van
Benhadad de steden Israëls, die de Syriërs in bezit hadden vers 25. Dit was een ware weldaad voor
die steden zelf, die hierdoor verlost werden van het juk van de verdrukking, evenals voor geheel het
koninkrijk, dat zeer versterkt werd door de terugbrenging van die steden. Driemaal heeft Joas de
Syriërs geslagen, juist zoveel maal als hij de pijlen tegen de grond had geslagen, en toen hielden zijn
overwinningen op. Velen hebben berouw gehad van hun wantrouwen, en van hun nauw zijn in hun
begeerten, toen het te laat was. 



HOOFDSTUK 14

1 In het tweede jaar van Joas, den zoon van Joahaz, den koning van Israel, werd Amazia koning, de
zoon van Joas, den koning van Juda.
2 Vijf en twintig jaren was hij oud, toen hij koning werd, en regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Joaddan van Jeruzalem.
3 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, nochtans niet als zijn vader David; hij deed
naar alles, wat zijn vader Joas gedaan had.
4 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.
5 Het geschiedde nu, als het koninkrijk in zijn hand versterkt was, dat hij zijn knechten sloeg, die
den koning, zijn vader, geslagen hadden,
6 Doch de kinderen der doodslagers doodde hij niet; gelijk geschreven is in het wetboek van
Mozes, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen voor de kinderen niet gedood
worden, en de kinderen zullen voor de vaders niet gedood worden; maar een ieder zal om zijn
zonde gedood worden.
7 Hij sloeg de Edomieten in het Zoutdal tien duizend, en nam Sela in met krijg, en noemde haar
naam Jokteel, tot op dezen dag.
8 Toen zond Amazia boden tot Joas, den zoon van Joahaz, den zoon van Jehu, den koning van
Israel, zeggende: Kom, laat ons elkanders aangezicht zien.
9 Maar Joas, de koning van Israel, zond tot Amazia, den koning van Juda, zeggende: De distel, die
op den Libanon is, zond tot den ceder, die op den Libanon is, zeggende: Geef uw dochter mijn zoon
ter vrouw; maar het gedierte des velds, dat op den Libanon is, ging voorbij, en vertrad den distel.
10 Gij hebt de Edomieten dapper geslagen, daarom heeft uw hart u verheven; heb de eer, en blijf in
uw huis; want waarom zoudt gij u in het kwade mengen, dat gij vallen zoudt, gij en Juda met u?
11 Doch Amazia hoorde niet; daarom toog Joas, de koning van Israel, op, zodat hij en Amazia, de
koning van Juda, elkanders aangezicht zagen te Beth-semes, dat in Juda is.
12 En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israel, en zij vloden, een iegelijk in zijn tenten.
13 En Joas, de koning van Israel, greep Amazia, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon
van Ahazia, te Beth-semes, en kwam te Jeruzalem; en hij brak aan den muur van Jeruzalem, van de
poort van Efraim tot aan de Hoekpoort, vierhonderd ellen.
14 En hij nam al het goud, en het zilver, en al de vaten, die gevonden werden in het huis des
HEEREN, en in de schatten van des konings huis, mitsgaders gijzelaars; en hij keerde weder naar
Samaria.
15 Het overige nu der geschiedenissen van Joas, wat hij gedaan heeft, en zijn macht, en hoe hij
gestreden heeft tegen Amazia, den koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel?
16 En Joas ontsliep met zijn vaderen, en werd te Samaria begraven bij de koningen van Israel; en
zijn zoon Jerobeam werd koning in zijn plaats.
17 Amazia nu, de zoon van Joas, koning van Juda, leefde na den dood van Joas, den zoon van
Joahaz, den koning van Israel, vijftien jaren.
18 Het overige nu der geschiedenissen van Amazia, is dat niet geschreven in het boek der kronieken
der koningen van Juda?
19 En zij maakten een verbintenis tegen hem te Jeruzalem, dat hij vluchtte naar Lachis; maar zij
zonden hem na tot Lachis, en doodden hem aldaar.
20 En zij brachten hem op paarden; en hij werd te Jeruzalem begraven, bij zijn vaderen, in de stad
Davids.



21 En het ganse volk van Juda nam Azaria (die nu zestien jaren oud was), en maakten hem koning in
plaats van zijn vader Amazia.
22 Die bouwde Elath, en bracht haar weder aan Juda, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen
was.
23 In het vijftiende jaar van Amazia, den zoon van Joas, den koning van Juda, werd te Samaria
koning, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israel, en regeerde een en veertig jaren.
24 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet van alle zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed.
25 Hij bracht ook weder de landpale van Israel van den ingang van Hamath, tot aan de zee van het
vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israel, dat Hij gesproken had door den
dienst van Zijn knecht Jona, den zoon van Amitthai, den profeet, die van Gath-hefer was.
26 Want de HEERE zag, dat de ellende van Israel zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen noch
verlatenen waren, en dat Israel geen helper had.
27 En de HEERE had niet gesproken, dat Hij den naam van Israel van onder den hemel verdelgen
zou; maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas.
28 Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht, hoe
hij gekrijgd heeft, en hoe hij Damaskus en Hamath, tot Juda behorende, aan Israel wedergebracht
heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel?
29 En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israel; en zijn zoon Zacharia werd
koning in zijn plaats.



Dit hoofdstuk bevat de geschiedenis van de opvolging in de koninkrijken van Juda en van Israël. 

I. In het koninkrijk van Juda hebben wij hier de gehele geschiedenis (zoveel er van als in dit boek
vermeld is) van de regering van Amazia, zijn goed karakter, vers 1-4. De gerechtigheid, die hij
oefende aan de moordenaars van zijn vader, vers 5, 6. Zijn overwinning over de Edomieten, vers 7.
Zijn oorlog met Joas, en zijn nederlaag in die oorlog, vers 8-14. Zijn val ten laatste door een
samenzwering, die tegen hem gesmeed werd, vers 17-20. En het begin van de regering van Azaria,
vers 21, 22. 

II. In het rijk van Israël, het einde van de regering van Joas, vers 15,16, en de gehele geschiedenis
van Jerobeam, zijn zoon, de tweede van die naam, vers 23-29. Hoeveel grote mannen staan in een
klein bestek in Gods boek! 



Koningen 14:1-7 

Amazia is de koning, van wie wij hier een bericht hebben, hij was de zoon en opvolger van Joas.
Laat ons hem beschouwen: 

1. In de tempel, daar heeft hij, tot op zekere hoogte, wèl gehandeld, zoals Joas, maar niet zoals
David, vers 3, Hij begon goed, maar heeft niet volhard, Hij deed dat recht was in de ogen des
Heeren, bezocht Gods altaren, gaf acht op Gods Woord, maar niet zoals zijn vader David. Het is
niet genoeg om te doen wat onze vrome voorgangers gedaan hebben, enkel en alleen om de
gewoonte aan te houden wij moeten het doen zoals zij het gedaan hebben, uit hetzelfde beginsel van
geloof en Godsvrucht, en met dezelfde oprechtheid en trouw. Er wordt hier, evenals tevoren, nota
van genomen, dat de hoogten niet werden weggenomen, vers 4. Het is moeilijk zich te ontdoen
van die verdorvenheden, welke door langdurig gebruik als het ware recht van bestaan hebben
verkregen. 

2. Op de stoel van het gericht, en daar zien wij hem gerechtigheid oefenen aan de verraders en
moordenaars van zijn vader, niet terstond nadat hij de troon had bestegen, want dan zou er allicht
beroering door ontstaan zijn, hij heeft dit voorzichtig uitgesteld totdat het koninkrijk in zijn hand
versterkt was, vers 5. Een oproerige partij trapsgewijze te verzwakken, als het niet veilig is haar te
prikkelen of te verbitteren, blijkt dikwijls het beste middel om haar macht voor goed te vernietigen.
Door langzaam te werk te gaan zal de gerechtigheid met zekerheid te werk gaan, en dikwijls handelt
zij het wijst als zij niet terstond handelt. Hier is de wijsheid nuttig tot bestuur en leiding. Amazia deed
dit: 

a. Overeenkomstig de aloude wet dat: "Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens
vergoten worden." Laat de verraders en moordenaars niet verwachten dat zij als andere mensen
naar hun graf zullen gaan, laat hen "naar de kuil toevlieden en laat niemand hen vasthouden"
Spreuken 28:17. 

b. Onder de beperking van de wet. De kinderen van de doodslagers doodde hij niet omdat de
wet van Mozes uitdrukkelijk bepaald had dat de kinderen niet voor de vaders gedood zullen
worden, vers 6. Waarschijnlijk is hier nota van genomen, omdat hij personen in zijn omgeving had,
die hem deze strengheid aanrieden, zowel in wraakoefening, omdat koningsmoord een
buitengewone misdaad was als in staatkundig beleid, omdat de kinderen tegen hem konden
samenspannen om de dood van hun vaderen te wreken. Maar tegenover die meningen stelde hij de
uitdrukkelijke wet van God, Deuteronomium 24:16, waarnaar hij recht had te spreken, en waaraan
hij besloten had zich te houden en op God te vertrouwen voor wat er de gevolgen van zijn konden.
God bezoekt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen omdat ieder mens schuldig is voor
Zijn aangezicht en tegenover Hem des doods schuldig is, zodat Hij geen onrecht doet wanneer Hij
om de zonde van de vader een leven van hen eist, dat toch reeds verbeurd was. Maar aan aardse
vorsten laat Hij niet toe dit te doen, voor hen zijn de kinderen onschuldig, en moeten dus niet lijden
alsof zij schuldig waren. 

3. Op het slagveld, en daar zien wij hem triomferen over de Edomieten, vers 7. De Edomieten
vielen van onder het gebied van Juda af in de tijd van Joram, Hoofdstuk 8:22, nu voert hij oorlog
tegen hen, om hen weer te onderwerpen, doodt tien duizend van hen, en neemt de hoofdstad in van



Steenachtig Arabië, genaamd Sela, een rots, en gaf er een nieuwe naam aan. Een uitvoeriger bericht
van deze krijgstocht vinden wij in 2 Kronieken 25:5 en verv. 



Koningen 14:8-14 

Na de verdeling van het rijk heeft Juda gedurende verschillende opvolgingen veel geleden van de
vijandschap van Israël. Na Asa’s tijd heeft het onder verscheidene opvolgingen nog meer geleden
van de vriendschap van Israël evenals door de verbintenis en de verwantschap met hen. Nu zien wij
hen weer in vijandschap tegenover elkaar, nadat zij gedurende enige eeuwen in vriendschappelijke
verhouding tot elkaar stonden. 

I. Zonder enigerlei aanleiding, en zonder een reden voor de twist op te geven, daagt Amazia Joas uit
om met hem te strijden, vers 8. "Kom, laat ons elkanders aangezicht zien, laat ons onze krachten
meten in het strijdperk." Had hij hem tot een persoonlijk tweegevecht uitgedaagd, de dwaling zou
hem alleen gegolden hebben, maar neen, zij moeten beide hun gehele strijdmacht te velde brengen,
en van beide zijden moeten duizenden levens opgeofferd worden aan zijn gril. Hierin toonde hij zich
hoogmoedig, vermetel en kwistig in bloedvergieten. Sommigen denken dat hij bedoelde het kwaad
te wreken, dat de ontevreden, afgedankte Israëlieten onlangs bij hun terugkeer in zijn land hadden
aangericht, 2 Kronieken 25:13, en dat hij ijdel genoeg was om te denken dat hij het rijk van Israël
ten onder zou kunnen brengen, om het dan weer met Juda te verenigen. De lippen van de zot komen
in twist, en zijn mond roept naar slagen. Aan hen, die uitdagen, kan het begin van het krakeel ten.
laste gelegd worden, hetwelk is gelijk een, die het water opening geeft. Hij, die zo belust is op strijd
of op het voeren van processen, kan er spoedig genoeg van hebben, en de eerste wezen om er
berouw van te hebben. 

II. Joas zond hem een ernstige bestraffing voor zijn uitdaging, met de raad om haar in te trekken,
vers 9, 10. 

1. Hij vernedert zijn hoogmoed door zichzelf te vergelijken bij een ceder, een statige boom, en
Amazia bij een distel, een armzalig onkruid, hem zeggend dat hij, wel verre van hem te vrezen, hem
verachtte, en het evenzeer beneden zich achtte om iets met hem te doen te hebben of een verbintenis
aan te gaan, als de ceder om zijn dochter aan een distel te huwen. Het aloude huis van David acht hij
niet waardig om op een dag met het huis van Jehu genoemd te worden, al was dit ook pas van
gisteren. Hoe kan een nederig man glimlachen, als hij hoort hoe twee trotse, minachtende mannen
hun vernuft te werk stellen om elkaar te onderschatten en te verlagen! 

2. Hij voorzegt zijn val, het gedierte van het veld vertrad de distel, en maakte aldus een einde
aan de onderhandeling met de ceder, zo gemakkelijk denkt Joas Amazia te kunnen verpletteren, en
zo weinig instaat acht hij hem om weerstand te bieden. 

3. Hij toont hem de dwaasheid van zijn uitdaging: "Gij hebt de Edomieten een zwak, ongewapend,
ongedisciplineerd volk, dapper geslagen, en daarom denkt gij nu iedereen te kunnen overwinnen, het
geregelde leger van Israël even gemakkelijk ten onder te kunnen brengen, uw hart heeft u verheven."
Zie waar de wortel is van alle zonde, hij is in het hart, daaruit vloeit zij voort, en dat moet de schuld
er van dragen. Het is niet de voorzienigheid Gods, niet de gebeurtenis, niet de gelegenheid, waarin
die ook moge bestaan, die de mensen hoogmoedig, of vleselijk gerust, of ontevreden maakt, het is
hun eigen hart, dat het doet. "Gij zijt trots op de slag, die gij Edom hebt toegebracht, alsof gij nu
voor geheel het mensdom geducht zijt geworden." Diegenen misleiden zichzelf, die hun eigen daden



vergroten en omdat zij met een kleine voorspoed gezegend werden en een weinigje roem hebben
behaald, zich nu tot alles instaat en bekwaam achten. 

4. Hij raadt hem aan om tevreden te wezen met de roem, die hij verkregen had, en die niet in de
waagschaal te stellen door te haken naar hetgeen buiten zijn bereik is. "Waarom zoudt gij u in het
kwade mengen, zoals dwazen, die zich in twist willen mengen", Spreuken 20:3. Velen zouden
genoeg eer en rijkdom gehad hebben, indien zij slechts hadden geweten wanneer zij genoeg hadden.
Hij waarschuwt hem voor de gevolgen, die niet alleen voor hemzelf noodlottig zullen zijn, maar ook
voor zijn rijk dat hij behoort te beschermen. 

III. Amazia blijft bij zijn besluit, en de uitkomst was slecht. Hij zou beter hebben gedaan met thuis te
blijven, want Joas heeft hem zo in het aangezicht gezien, dat hij hem beschaamd maakte, uitdagers
blijken gewoonlijk aan de verliezende kant te staan. 

1. Zijn leger werd verslagen en verstrooid, vers 12. Josefus zegt: "Toen zij de slag zouden beginnen,
werden zij door zulk een angst en schrik bevangen, dat zij het zwaard niet konden trekken, en
iedereen zich trachtte te redden door de vlucht." 

2. Hijzelf werd gevangen genomen door de koning van Israël, en toen had hij er genoeg van om zijn
aangezicht te zien. Amazia’s stamboom wordt hier ietwat plotseling vermeld de zoon van Joas, de
zoon van Ahazia, misschien wel omdat hij zich verhovaardigd had op de eer en waardigheid van
zijn voorouders, of omdat hij nu boette voor hun ongerechtigheid. 

3. De overwinnaar kwam te Jeruzalem, dat hem gedwee de poorten opende, en toch brak hij hun
muur af en, zoals Josefus zegt, reed in triomf in zijn wagen door de bres, tot versmaadheid van hen,
en teneinde, als het hem behaagde, bezit te nemen van de koninklijke stad. 

4. Hij plunderde Jeruzalem, nam alles weg, dat van waarde was, en keerde met buit beladen terug
naar Samaria, vers 14. Van Joas werd gezegd, dat hij deed dat kwaad was in de ogen des
Heeren, en van Amazia, dat hij deed wat recht was, en toch triomfeert Joas aldus over Amazia, en
waarom? Omdat God in Amazia’s lot wilde tonen dat Hij de hovaardigen weerstaat, of omdat-wat
zij overigens ook waren-Joas zich onlangs eerbiedig had betoond jegens een van Gods profeten,
Hoofdstuk 13:14, en Amazia beledigend jegens een andere, 2 Kronieken 25:16, en God eren wil,
die Hem en Zijn profeten eren, maar dat zij, die hen verachten, en Hem, in hen licht geacht zullen
worden. 



Koningen 14:15-22 

In deze weinige verzen vinden wij het bericht, dat drie koningen ten grave gebracht worden. 

1. Joas, koning van Israël, vers 15, 16. Wij hebben tevoren al gelezen van zijn begrafenis Hoofdstuk
13:12, 13. Maar omdat de geschiedschrijver nog een verder bericht had te geven van zijn leven en
zijn daden, maakt hij hier nogmaals melding van zijn dood en begrafenis. 

2. Amazia, koning van Juda, vijftien jaren heeft hij zijn overwinnaar, de koning van Israël, nog
overleefd, vers 17. Een man kan nog lang leven, nadat hij te schande is gemaakt, kan diep
vernederd zijn (zoals Amazia ongetwijfeld geweest is), en er toch niet van sterven. Zijn daden
worden gezegd geschreven te zijn in zijn annalen, vers 18, maar niet zijn macht, want zijn wreedheid
toen hij de Edomieten tenonder had gebracht, en zijn trotsheid toen hij de koning Israëls uitdaagde,
toonden dat hij ontbloot was van ware moed. Hij werd gedood door zijn eigen onderdanen, die hem
haatten wegens zijn wanbestuur, vers 19, en omdat hij Jeruzalem onaangenaam voor hen had
gemaakt daar de smadelijke bres in hun muur aan zijn dwaasheid en vermetelheid te danken was.
Hij vluchtte naar Lachis. Hoelang hij daar verborgen of beschut was, wordt ons niet gezegd maar
eindelijk werd hij er vermoord, vers 19. De woede van de rebellen ging niet verder, want zij
brachten hem op een wagen naar Jeruzalem en hebben er hem begraven bij zijn vaderen. 

3. Azaria volgde zijn vader op, maar niet voor twaalf jaren na de dood van zijn vader, want Amazia
stierf in het vijftiende jaar van Jerobeam, zoals blijkt uit de vergelijking van vers 23 met vers 2, maar
Azaria begon zijn regering niet voor het zeven en twintigste jaar van Jerobeam, Hoofdstuk 15:1,
want bij de dood van zijns vader was hij nog maar vier jaar oud, zodat gedurende de twaalf jaren
voor hij zestien jaar was, de regering in handen was van beschermers. Hij regeerde zeer lang,
Hoofdstuk 15:2, en toch wordt het bericht van zijn regering snel afgehandeld en plotseling
afgebroken, vers 22. Hij bouwde Elath, dat aan de Edomieten had behoord, maar waarschijnlijk
door zijn vader hernomen was, vers 17, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen was, alsof
dat, van alles wat hij gedaan heeft, het enige was, van de moeite waard om vermeld te worden, of
liever, het wordt gezegd van koning Amazia, hij bouwde het, en spoedig daarna stierf Amazia. 



Koningen 14:23-29 

Hier is een bericht van de regering van Jerobeam II. Ik vrees dat het een aanduiding is van de
genegenheid, die het huis van Jehu koesterde voor de zonden van Jerobeam de zoon van Nebat,
die Israël zondigen deed, dat zij een vermoedelijke erfgenaam van de kroon naar zijn naam hebben
genoemd, die naam eervol achtende, die in het boek Gods als eerloos is gebrandmerkt. 

I. Zijn regering was lang, de langste van al de koningen Israëls, hij regeerde een en veertig jaren,
maar zijn tijdgenoot Azaria, de koning van Juda, regeerde nog langer, namelijk twee en vijftig jaren.
Deze Jerobeam regeerde even lang als Asa, 1 Koningen 15:10 en toch deed de een wat goed en de
ander wat kwaad was. Wij kunnen het karakter van de mensen niet afmeten naar de lengte van hun
leven of naar hun uitwendige voorspoed, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. 

II. Zijn karakter was gelijk aan dat van de overigen van deze koningen, hij deed wat kwaad was,
vers 24 want hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, hij handhaafde de aanbidding van
de kalveren, en liet daarvan niet af denkende dat daar geen kwaad in was, omdat: het de wijze van
doen was van al zijn voorouders en voorgangers, maar een zonde is er niet minder kwaad om in
Gods ogen-wat zij ook in onze ogen moge zijn-omdat zij van oudsher gepleegd werd, en het is een
beuzelachtige reden tegen goeddoen, dat wij gewoon zijn geweest kwaad te doen. 

III. Toch was hij meer voorspoedig dan de meesten onder hen, want hoewel hij in dat opzicht deed
dat kwaad was in de ogen des Heeren, zal er waarschijnlijk in andere opzichten iets goeds in hem
geweest zijn, en daarom heeft God zich aan hem betuigd: 

1. Door profetie. Hij verwekte Jona, de zoon van Amitthai, een Galileër (zozeer vergisten zij zich,
die zeiden dat in "Galilea geen profeet is opgestaan," Johannes 7:5 en door hem gaf Hij Zijn
voornemens van gunst over Israël te kennen in weerwil van hun tergingen. Hij moedigde hem en zijn
rijk aan om de wapens op te vatten tot herovering van hun aloude bezittingen, en (hetgeen niet
weinig bijdroeg tot hun voorspoed) verzekerde hun van de overwinning. Het is een teken, dat God
Zijn volk niet verstoten heeft, als Hij getrouwe leraren onder hen laat blijven, toen Elisa, die de
handen van Joas had gesterkt, was heengegaan, werd Jona gezonden, om zijn zoon te bemoedigen.
Gelukkig het land, dat een opvolging heeft van profeten, die gelijklopend is met de opvolging van
vorsten, opdat het woord des Heeren besta tot in eeuwigheid. Van deze Jona lezen wij veel in het
kleine boek van de Schrift, dat zijn naam draagt. Waarschijnlijk was het, toen hij een jonge man
was, geschikt voor zo’n expeditie, dat God hem naar Ninevé zond en dat het was, toen hij nog
slechts weinig bekend was met de gezichten Gods, dat hij wegvluchtte en zich verbitterde, zoals hij
gedaan heeft. Indien dit zo is, dan is het een ontwijfelbaar bewijs van de vergeving van zijn fouten en
dwaasheden, dat hij later gebruikt werd als een boodschapper van de genade bij Israël. Een
opdracht staat gelijk met een vergeving, en hij, die zelf genade heeft gevonden in weerwil van zijn
tergingen, kon zoveel te beter hen aanmoedigen om op genade te hopen in weerwil van de hunne.
Sommigen, die in het begin dwaas en driftig waren en hun werk zeer lomp en onhandig gedaan
hebben, bleken later toch zeer nuttig en voortreffelijk te zijn, de mensen moeten om iedere fout niet
dadelijk weggeworpen worden. 

2. Door Zijn voorzienigheid, de uitkomst was naar het woord des Heeren, zijn wapens waren
voorspoedig, hij bracht weer de landpale Israëls, heroverde de grenssteden en landstreken, die



lagen van Hamath in het noorden tot aan de zee van het vlakke veld, dat is de zee van Sodom in het
zuiden, van welke alle de Syriërs zich meester hadden gemaakt, vers 25. Er worden hier twee
redenen gegeven, waarom God hen met deze overwinningen gezegend heeft. 

a. Omdat de ellende zeer bitter was en dat maakte hen tot voorwerpen van Zijn mededogen, vers
26. Hij zag generlei teken van hun berouw en reformatie, maar Hij zag dat de ellende van Israël
zeer bitter was. Zij, die woonden in de landstreken, waarvan de vijand zich meester had gemaakt,
werden ellendig verdrukt en geknecht, zij konden niets het hunne noemen. De overigen waren, naar
wij kunnen veronderstellen, zeer verarmd door de herhaalde invallen van de vijanden om hen te
plunderen en te beroven, en voortdurend verschrikt door hun bedreigingen, zodat er geen
opgeslotenen noch verlatenen waren, stad en land werden verwoest, beroofd van hun rijkdom, en er
was geen helper. In veel streken van het land waren zij in het begin van Jerobeams regering tot dit
uiterste gebracht, toen God in ontferming over hen hoorde het geroep van hun benauwdheid, (want
er wordt hier geen melding gemaakt van de stem van hun gebed) en bracht verlossing voor hen door
de hand van Jerobeam. Laat hen, die zich in rampzalige toestand bevinden zich vertroosten met de
ontferming Gods, wij lezen van Gods ingewanden van de barmhartigheid, Jesaja 63:15, Jeremia
31:20, en dat Hij barmhartig en genadig is, Psalm 86:15.. 

b. Omdat het raadsbesluit nog niet was uitgegaan voor hun algeheel verderf. Hij had nog niet
gesproken dat Hij de naam Israëls verdelgen zou, vers 27, en omdat Hij het niet gesproken heeft,
zal Hij het niet doen. Indien dit verstaan wordt van de verstrooiing van de tien stammen, dan heeft
Hij het gezegd, en niet lang daarna gedaan (uitstel van straf is nog geen kwijtschelding) indien van de
volstrekte uitdelging van de naam Israël, dan heeft Hij dit nooit gezegd, en zal Hij het ook nooit
zeggen, want die naam blijft nog onder de hemel in het Evangelie-Israël, en zal blijven tot aan het
einde der tijden, en omdat zij voor het ogenblik die naam droegen, die deze blijvende eer zal
hebben, bewees Hij hun deze gunst, zowel als om der wille van de aloude eer diens naams,
Hoofdstuk 13:23. 

Eindelijk. Hier is het einde van Jerobeams regering, wij lezen in vers 28 van zijn macht en hoe hij
gekrijgd heeft, maar in vers 29, dat hij ontsliep met zijn vaderen, want ook de machtigste moet
buigen voor de dood en kan aan die strijd niet ontkomen. 

Er zijn in Israël vele profeten geweest, een gestadige opvolging van hen door alle eeuwen, maar geen
van hun heeft zijn profetieën in geschrifte gelaten, totdat die van deze tijd het begonnen te doen, en
hun profetieën maken deel uit van de canon van de Schrift. Het was onder de regering van deze
Jerobeam, dat Hosea (die gedurende lange tijd geprofeteerd heeft) begon te profeteren, en hij was
de eerste, die zijn profetieën geschreven heeft, daarom wordt het woord des Heeren door hem het
begin van het woord des Heeren genoemd, Hosea 1:2. Toen begon dat deel van het woord des
Heeren geschreven te worden, en in die tijd profeteerde Amos, en schreef zijn profetie, spoedig
daarna Micha en toen Jesaja in de dagen van Achaz en Hizkia. Zo heeft God zich nooit zonder
getuigen gelaten, maar heeft Hij ook in de donkerste en meest ontaarde tijden van de kerk
sommigen verwekt om er brandende en lichtende kaarsen in te zijn, voor hun eigen tijd door hun
prediking en hun leven, en enkelen om door hun geschriften licht te doen afstralen op ons, op wie de
einden van de eeuwen gekomen zijn. 



HOOFDSTUK 15

1 In het zeven en twintigste jaar van Jerobeam, den koning van Israel, werd koning Azaria, de zoon
van Amazia, den koning van Juda.
2 Hij was zestien jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaren te Jeruzalem;
en de naam zijner moeder was Jecholia van Jeruzalem.
3 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar al wat zijn vader Amazia gedaan had.
4 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.
5 En de HEERE plaagde den koning, dat hij melaats werd tot den dag zijns doods; en hij woonde in
een afgezonderd huis; doch Jotham, de zoon des konings, was over het huis, richtende het volk des
lands.
6 Het overige nu der geschiedenissen van Azaria, en al wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven
in het boek der kronieken der koningen van Juda?
7 En Azaria ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in de stad Davids; en
zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.
8 In het acht en dertigste jaar van Azaria, den koning van Juda, regeerde Zacharia, de zoon van
Jerobeam, over Israel te Samaria, zes maanden.
9 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk als zijn vaderen gedaan hadden; hij
week niet af van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed.
10 En Sallum, de zoon van Jabes, maakte een verbintenis tegen hem, en sloeg hem voor het volk, en
doodde hem; en hij werd koning in zijn plaats.
11 Het overige nu der geschiedenissen van Zacharia, ziet, dat is geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel.
12 Dit was het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had tot Jehu, zeggende: U zullen zonen van
het vierde gelid op den troon van Israel zitten; en het is alzo geschied.
13 Sallum, de zoon van Jabes, werd koning, in het negen en dertigste jaar van Uzzia, den koning van
Juda; en hij regeerde een volle maand te Samaria.
14 Want Menahem, de zoon van Gadi, toog op van Thirza, en kwam te Samaria, en sloeg Sallum,
den zoon van Jabes, te Samaria, en doodde hem, en werd koning in zijn plaats.
15 Het overige nu der geschiedenissen van Sallum, en zijn verbintenis, die hij maakte, ziet, die zijn
geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel.
16 Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af;
omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in
stukken.
17 In het negen en dertigste jaar van Azaria, den koning van Juda, werd Menahem, de zoon van
Gadi, koning over Israel, en regeerde tien jaren te Samaria.
18 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week al zijn dagen niet af van de
zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed.
19 Toen kwam Pul, de koning van Assyrie, tegen het land; en Menahem gaf aan Pul duizend
talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zoude zijn, om het koninkrijk in zijn hand te sterken.
20 Menahem nu bracht dit geld op van Israel, van alle geweldigen van vermogen, om den koning
van Assyrie te geven, voor elk man vijftig zilveren sikkels; alzo keerde de koning van Assyrie weder,
en bleef daar niet in het land.
21 Het overige nu der geschiedenissen van Menahem, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel?
22 Daarna ontsliep Menahem met zijn vaderen; en zijn zoon Pekahia werd koning in zijn plaats.



23 In het vijftigste jaar van Azaria, den koning van Juda, werd Pekahia, de zoon van Menahem,
koning over Israel, en regeerde twee jaren te Samaria.
24 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed.
25 En Pekah, de zoon van Remalia, zijn hoofdman, maakte een verbintenis tegen hem, en sloeg hem
te Samaria, in het paleis van het huis des konings, met Argob en met Arje, en met hem vijftig mannen
van de kinderen der Gileadieten; alzo doodde hij hem, en werd koning in zijn plaats.
26 Het overige nu der geschiedenissen van Pekahia, en al wat hij gedaan heeft, ziet, dat is
geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel.
27 In het twee en vijftigste jaar van Azaria, den koning van Juda, werd Pekah, de zoon van Remalia,
koning over Israel, en regeerde twintig jaren te Samaria.
28 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed.
29 In de dagen van Pekah, den koning van Israel, kwam Tiglath-pilezer, de koning van Assyrie, en
nam Ijon in, en Abel-beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en Galilea, het ganse
land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrie.
30 En Hosea, de zoon van Ela, maakte een verbintenis tegen Pekah, den zoon van Remalia, en sloeg
hem, en doodde hem, en werd koning in zijn plaats; in het twintigste jaar van Jotham, den zoon van
Uzzia.
31 Het overige nu der geschiedenissen van Pekah, en al wat hij gedaan heeft, ziet, dat is geschreven
in het boek der kronieken der koningen van Israel.
32 In het tweede jaar van Pekah, den zoon van Remalia, den koning van Israel, werd Jotham
koning, de zoon van Uzzia, den koning van Juda.
33 Vijf en twintig jaren was hij oud, als hij koning werd, en regeerde zestien jaren te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Jerusa, de dochter van Zadok.
34 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN; naar alles, wat zijn vader Uzzia gedaan had,
deed hij.
35 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten;
dezelve bouwde de hoge poort aan het huis des HEEREN.
36 Het overige nu der geschiedenissen van Jotham, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven
in het boek der kronieken der koningen van Juda?
37 In die dagen begon de HEERE in Juda te zenden Rezin, den koning van Syrie, en Pekah, den
zoon van Remalia.
38 En Jotham ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van zijn vader
David; en zijn zoon Achaz werd koning in zijn plaats.



In dit hoofdstuk 

I. Vinden wij de beknopte geschiedenis van twee koningen van Juda: 

1. Van Azaria of Uzzia, vers 1-7.. 

2. Van Jotham, zijn zoon, vers 32-33. 

II. De geschiedenis van velen van de koningen Israëls, die terzelfder tijd geregeerd hebben, wordt
kortelijk verhaald, vijf achtereenvolgenden, die op één na allen vermoord werden, en hun
moordenaars waren hun opvolgers. Zacharia, de laatste van het huis van Jehu, regeerde een maand,
en werd toen gedood en opgevolgd door Menahem, vers 13-15. 

3. Menahem regeerde tien jaren of liever tiranniseerde, zo barbaars was zijn wreedheid, vers 16 en
zo onredelijk zijn afpersingen, vers 20 en toen stierf hij in zijn bed, zijn zoon volgde hem op, en heeft
geboet voor zijn vader, vers 16-22.. 

4. Pekahia regeerde twee jaren en werd toen gedood en opgevolgd door Pekah vers 23-26.. 

5. Pekah regeerde twintig jaren, en werd toen gedood en opgevolgd door Hosea, de laatste van al
de koningen van Israël vers 27-31, want de dingen haasten zich nu voorwaarts naar de eindelijke
vernietiging van dat koninkrijk. 



Koningen 15:1-7 

Dit is een kort bericht van de regering van Azaria. 

1. Het meeste ervan is algemeen, en hetzelfde, dat van anderen werd meegedeeld. Hij begon jong
en regeerde lang, vers 2, deed meestal wat recht was, vers 3. Het was gelukkig voor het rijk dat een
goede regering een langdurige was, maar hij had geen ijver en moed genoeg om de hoogten weg te
nemen, vers 4. 

2. Hetgeen bijzonder is, vers 5, (dat God hem sloeg met melaatsheid) is met de reden ervan
uitvoeriger vermeld in 2 Kronieken 26:16 en verv, waar wij ook een vollediger bericht vinden van
het roemrijke van het eerste gedeelte van zijn regering, zowel als van het smadelijke van het laatste
gedeelte ervan. Hij deed wat recht was, zoals Amazia, evenals hij begon hij goed, maar schoot
tekort vóór hij eindigde. 

a. Hier wordt ons gezegd dat hij melaats werd. De grootste en voornaamste mannen zijn niet alleen
onderhevig aan de gewone rampen, maar ook aan de gewone zwakheden en gebreken van de
menselijke natuur, en als zij zich schuldig maken aan snode zonden, dan zijn zij zo goed als de
geringsten blootgesteld aan de zwaarste slagen van de Goddelijke wraak. 

b. God sloeg hem met deze melaatsheid om hem te kastijden wegens zijn hovaardig inbreuk maken
op het priesterambt. Als voorname mensen hoogmoedige mensen zijn, dan zal God hen op de een of
andere wijze vernederen, en hen doen weten dat Hij boven hen is, en tegen hen is, want Hij
weerstaat de hovaardigen. 

c. Dat hij melaats was tot de dag van zijn dood, hoewel wij reden hebben te geloven dat hij er
berouw van heeft gehad en de zonde hem vergeven was, maar ter waarschuwing van anderen bleef
hij onder dit teken van Gods misnoegen zolang als hij leefde, en misschien strekte dit tot welzijn van
zijn ziel.. 

d. Dat hij woonde in een afgezonderd huis, daar hij door de wet ceremonieel onrein was, en aan
deze tucht moest hij hoewel hij koning was, zich onderwerpen, hij, die hoogmoedig Gods tempel
binnendrong en priester wilde zijn, wordt rechtvaardig buitengesloten uit zijn eigen paleis en voor
altijd als een gevangene, of een kluizenaar, opgesloten. Wij veronderstellen dat zijn afgezonderd
huis zo gerieflijk en aangenaam mogelijk voor hem was ingericht. Sommigen vertalen het woord
door een vrij huis, waarin hij vrijheid had voor vermaak of genoegen, maar toch was het een grote
vernedering voor iemand, die zozeer een man van eer is geweest, en ook een bedrijvig man, om zo
van de samenleving te zijn buitengesloten, en altijd in een afgezonderd huis te wonen, het zou het
leven tot een last maken, zelfs voor koningen, al gaan deze ook altijd slechts met hun minderen om,
zelfs de meest bespiegelende, nadenkende mensen zouden het spoedig moede worden. 

e. Dat zijn zoon als zijn onderkoning optrad zowel voor de zaken van zijn hof, want hij was over
het huis, als van het rijk, want hij richtte het volk des lands, en het was een troost voor hem, en
een zegen voor zijn rijk, dat hij zo’n zoon had, die zijn plaats kon innemen. 



Koningen 15:8-31 

Het waren de beste dagen van het rijk van Israël, toen Jehu’s geslacht regeerde. Er waren onder zijn
regering en de drie volgende wel veel afschuwelijke verdorvenheden in Israël, maar de kroon ging
over van vader op zoon, de koningen stierven in hun bed, en er werd wel enige zorg gedragen voor
de openbare aangelegenheden, maar nu zijn die dagen voorbij, en de geschiedenis, die wij in deze
verzen hebben, en die ongeveer drie en dertig jaren omvat toont ons de zaken van dat koninkrijk in
de uiterste verwarring. Wee de bevruchte vrouwen vers 16, en wee de zogende vrouwen in die
dagen, want toen moesten er wel grote verdrukkingen zijn, toen om de vele overtreding van de
vorsten van het land. 

I. Laat ons nu iets opmerken in het algemeen betreffende deze ongelukkige omwentelingen, en de
rampen, waarvan zij wel vergezeld moesten gaan in deze slechte tijden, zoals zij met recht genoemd
kunnen worden. 

1. God had het volk van Israël op de proef gesteld door oordelen zowel als door zegeningen, Zijn
dienstknechten, de profeten, hadden er de roepstemmen van verklaard, en toch kwamen zij niet tot
berouw en bekering, daarom heeft God rechtvaardig die rampen over hen gebracht, zoals Mozes
hen gewaarschuwd had: "zo gij met Mij in tegenheid wandelen zult, zo zal Ik over u zevenvoudig
slagen toevoegen," Leviticus 26:21, en verv. 

2. God vervulde Zijn belofte aan Jehu, dat zijn zonen tot in het vierde geslacht na hem op de troon
van Israël zouden zitten, dat een grotere gunst was dan aan een van de andere koninklijke families
voor hem of na hem bewezen werd. God had gezegd dat het zo zijn zou, Hoofdstuk 10:30, en in dit
hoofdstuk, vers 12, wordt ons gezegd, dat het alzo geschied is. Zie hoe stipt God Zijn beloften
houdt, deze rampen had God reeds lang voor Israël bestemd, en zij verdienden ze, maar zij werden
niet gezonden voordat dit woord ten volle bewaarheid was geworden. Aldus heeft God Jehu
beloond voor zijn ijver om de Baälsdienst en het huis van Achab uit te roeien, en toch, toen de mate
van de zonden van het huis van Jehu vol was, heeft God het bloed er aan gewroken, dat toen
vergoten werd, en "de bloedschulden van Jizreël" wordt genoemd, Hosea 1:4. 

3. Al deze koningen deden dat kwaad was in de ogen des Heeren, want zij wandelden in de
zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat. Hoewel zij onderling in strijd waren, kwamen zij toch
hierin overeen, de afgoderij te bestendigen, en het volk beminde dit, hoewel zij van vat in vat
geledigd waren, bleef die smaak in hen, en was die reuk niet veranderd. Het was inderdaad treurig
dat, toen zij zo dikwijls van regering veranderden, hoewel die verandering nooit een verbetering
was), onder al die strijdende belangen, geen van hun ooit gedacht heeft, dat het evenzeer in zijn
belang was de kalveren te vernietigen, als anderen het in hun belang achtten ze in tact te houden. 

4. Ieder van deze (behalve één) rebelleerde tegen zijn voorganger, en doodde hem, Sallum,
Menahem, Pekah en Hosea, allen verraders en moordenaars, en toch allen koningen voor een tijd,
één van hun tien, een ander twintig, en nog een ander negen jaren, want God kan toelaten dat de
boosheid voorspoedig is, en voor een tijdje de rijkdom en de eer bezit, maar vroeg of laat zal bloed
bloed hebben, en met hem, die verraderlijk gehandeld heeft, zal verraderlijk gehandeld worden, de
ene goddeloze wordt dikwijls tot een gesel gemaakt voor de andere, en ten slotte is iedere
goddeloze een verderf voor zichzelf. 



5. De eerzucht van de groten maakte het volk ongelukkig, hier is Tifsah, een stad van Israël, met al
haar landpalen op barbaarse wijze verwoest door een van deze kroonpretendenten, vers 16, en
ongetwijfeld zijn zij allen door bloed heen gewaad naar de troon. Ook kon geen van deze koningen
alleen omkomen. Geen erger pesten voor een land, geen grotere beroerders van Israël, dan zulke
mannen, die er zich niet om bekommeren hoezeer de welvaart en de rust van hun land opgeofferd
worden aan hun wraak en zucht tot heerschappij. 

6. Terwijl de natie aldus verbrokkeld werd door binnenlandse verdeeldheden, togen de koningen
van Assyrië, eerst de één, daarna een ander, vers 19, 29, er tegen op, en deden wat hun behaagde.
Niets werkt er meer toe mee om een natie tot een gemakkelijke prooi te maken van de gemene
vijand, dan binnenlandse woelingen en strijd om de oppermacht, gelukkig het land waar die
gevestigd is. 

7. Zodanig was de toestand van Israël even vóór zij geheel ten ondergang waren gebracht en
gevankelijk waren weggevoerd, want dat geschiedde in het negende jaar van Hosea, de laatste van
deze overweldigers. Indien zij zich in die dagen van verwarring en verbijstering voor God hadden
verootmoedigd en Zijn aangezicht hadden gezocht, die eindverwoesting zou voorkomen zijn, maar
als God oordeelt, zal Hij overwinnen. Deze verdeeldheid, de vrucht van een bozen geest, die onder
hen gezonden was, verhaastte die gevangenschap, want een koninkrijk, aldus tegen zichzelf
verdeeld, zal spoedig ten val komen. 

II. Laat ons een kort overzicht nemen van deze regeringen. 

1. Zacharia, de zoon van Jerobeam, begon te regeren in het acht en dertigste jaar van Azaria, of
Uzzia, koning van Juda, vers 8. Sommigen van de nauwkeurigste tijdrekenkundigen achten dat
tussen Jerobeam en zijn zoon Zacharia de troon twee en twintig jaren vacant is geweest, anderen
zeggen elf jaren, vanwege de beroeringen en verdeeldheden, die in het rijk heersten, en dan was het
niet vreemd, dat Zacharia vóór hij nog goed op de troon was gezeten, reeds afgezet werd. Hij
regeerde zes maanden en toen sloeg Sallum hem voor het volk en doodde hem, misschien wel
zoals Caesar gedood werd in de senaat, of wel, hij heeft hem openlijk gedood als een misdadiger,
met de goedkeuring van het volk, bij hetwelk hij zich om het een of ander gehaat had gemaakt.
Aldus eindigde de dynastie van Jehu. 

2. Maar had Sallum vrede, die zijn heer heeft gedood? Neen, één maand van dagen mat zijn
regering af, vers 13, en toen werd hij afgesneden. Misschien wordt door de profeet, die toen leefde,
hiernaar verwezen, "nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen," Hosea 5:7. Een
heerschappij gefundeerd in bloed en verraad is zelden lang van duur. Menahem, hetzij daartoe
aangespoord door zijn misdaad of opgewekt door zijn voorbeeld, heeft hem spoedig gedaan wat hij
zijn meester gedaan heeft, hij doodde hem en werd koning in zijn plaats, vers 14. Waarschijnlijk
was hij generaal van het leger, dat toen te Thirza gekampeerd was, en, horende van Sallums verraad
en overweldiging, haastte hij zich om ze te gaan straffen zoals Omri in een gelijk geval Zimri gestraft
heeft, 1 Koningen 16:17. 

3. Menahem hield het rijk tien jaren in bezit, vers 17. Maar terwijl wij gehoord hebben dat de
koningen van het huis van Israël goedertieren koningen zijn, 1 Koningen 20:31, was deze
Menahem (de schande van zijn land) zo buitensporig wreed voor diegenen van zijn eigen volk, die



enigszins aarzelden om zich aan hem te onderwerpen, dat hij niet slechts een stad verwoestte met
haar landpalen, maar vergetende dat hij zelf van een vrouw geboren was, heeft hij alle bevruchte
vrouwen in stukken gehouwen, vers 16. Wèl kan het ons verbaasd doen staan, dat het ooit in het
hart van enig man is opgekomen om zo barbaars te wezen, en dat iemand zo volkomen van alle
menselijk gevoel ontbloot kon zijn. Door deze wrede wijze van handelen hoopte hij zich te
versterken en door schrikaanjaging allen aan zijn zijde te krijgen. Hij schijnt zijn doel echter niet
bereikt te hebben, want toen de koning van Assyrië tegen hem optrok, had hij: 

a. Zó weinig vertrouwen in zijn volk, dat hij hem niet als vijand durfde tegemoet te treden, maar zich
genoodzaakt zag om voor grote schatten de vrede van hem te kopen, en had hij: 

b. Zozeer hulp nodig om het koninkrijk in zijn hand te sterken, dat hij in zijn verdrag met hem
(een verdrag waarmee de koning van Assyrië later zeer goed zijn voordeel wist te doen) bedong dat
hij hem tegen zijn eigen onderdanen te hulp zou komen, die hem niet genegen waren. Het was een
zeer grote som geld, waarmee hij zijn vriendschap kocht, niet minder dan duizend talenten aan zilver
vers 19, welk geld Menahem, waarschijnlijk door militaire executie, afperste van allen met een
groot vermogen, zeer bedachtzaam de armen sparende, en-zoals betaamde-de last opleggende aan
hen, die het best instaat waren om hem te dragen. Dit geld werd de koning van Assyrië gegeven,
als soldij voor zijn leger voor elk man vijftig zilveren sikkels. Aldus bevrijdde hij zich voor het
ogenblik van de koning van Assyrië, die daar niet in het land bleef, vers 20. Maar diens leger had
nu met zó weinig moeite zó’n rijke buit verkregen, dat het hen aanmoedigde om weldra terug te
komen, en toen hebben zij alles verwoest, en aldus was hij de verrader van zijn land, die er de
beschermer van had moeten wezen. 

4. Pekahia, de zoon van Menahem, volgde zijn vader op, maar regeerde slechts twee jaren en werd
toen verraderlijk gedood door Pekah, vallende onder de last van zijn eigen en van de
ongerechtigheid van zijn vader. Evenals tevoren wordt van hem gezegd, dat hij niet afweek van de
zonden van Jerobeam, dit wordt nog vermeld om aan te tonen, dat God rechtvaardig was in deze
verwoesting over hen te brengen, die niet lang daarna gekomen is, omdat zij zich niet wilden
bekeren, vers 24. Deze Pekah scheen enige personen van aanzien aan zijn zijde te hebben gehad,
twee hunner worden hier genoemd, vers 25, en met hun hulp bereikte hij zijn doel. 

5. Pekah heeft het koninkrijk, hoewel hij het door verraad had verkregen, twintig jaren in bezit
gehad, vers 27, zolang duurde het, eer zijn geweld op zijn eigen hoofd terugkwam, maar het kwam
ten slotte toch. Deze Pekah de zoon van Remalia: 

a. Wist zich naar buiten meer aanzien te verschaffen dan een van de anderen van deze
overweldigers, want hij was zelfs in het laatst van zijn tijd (in de regering van Achaz, die begon in zijn
zeventiende jaar) een schrik voor het rijk van Juda zoals wij zien in Jesaja 7:1 en verv. 

b. Hij verloor een groot deel van zijn rijk aan de koning van Assyrië, verscheidene steden worden
hier geroemd, vers 29 die hem ontnomen werden, het gehele land van Gilead aan de andere kant
van de Jordaan, en Galilea in het noorden, bevattende de stammen van Nafthali en Zebulon, werden
veroverd, en de inwoners gevankelijk naar Assyrië gevoerd. Door dit oordeel heeft God hem
gestraft voor zijn aanslag tegen Juda en Jeruzalem. Toen werd voorzegd dat men binnen twee of drie
jaar, nadat hij deze aanslag gedaan heeft, de buit van Samaria dragen zal voor het aangezicht van de



koning van Assur, eer een kind dat toen geboren was, zal kunnen roepen. "Mijn vader of mijn
moeder," Jesaja 8:4, en hier hebben wij de vervulling van die voorzegging. 

c. Spoedig daarna verloor hij het leven door de toorn van zijn landgenoten, die waarschijnlijk
misnoegd op hem waren omdat hij hen blootgesteld liet aan een vreemde vijand, toen hij zijn inval
deed in Juda. Daarvan maakte Hosea gebruik en, om de kroon te bemachtigen, doodde hij hem en
werd koning in zijn plaats. Voorzeker moet iemand toen wel belust zijn geweest op een kroon, die
er zoveel in de waagschaal voor wilde stellen, want de kroon van Israël was, nu zij haar schoonste
bloemen en juwelen had verloren, meer dan ooit met doornen gevoerd en in de laatste tijd was zij
noodlottig geweest voor ieder hoofd, dat haar had gedragen, zij was verbeurd aan de Goddelijke
gerechtigheid, en zal nu eerlang in het stof gelegd worden. Een wijs man zou die kroon niet van de
straat hebben willen oprapen, maar Hosea waagt er zich aan, en het is hem duur te staan gekomen. 



Koningen 15:32-38 

Wij hebben hier een kort bericht van de regering van Jotham, koning van Juda, van wie ons gezegd
wordt: 

1. Dat hij zeer goed regeerde, deed dat recht was in de ogen des Heeren, vers 34. Josefus schrijft
hem een zeer schoon karakter toe, dat hij vroom was voor God, rechtvaardig jegens de mensen, en
zich inspande voor het algemene welzijn, dat hij, zo iets verkeerd ging, zorg droeg het te herstellen,
in één woord, dat hij geen van de deugden van een goed vorst miste. Hoewel de hoogten niet
werden weggenomen, heeft hij toch, om het volk er van af te leiden en hen dicht bij Gods heiligdom
te houden, grote eerbied betoond voor de tempel, en de hoge poort gebouwd, door welke hij naar
de tempel ging. Als magistraten niet alles kunnen doen wat zij wensten te doen ter onderdrukking
van ondeugd en onheiligheid, zo laat hen dan zoveel temeer doen ter ondersteuning en bevordering
van Godsvrucht en deugd, en om deze in eer te brengen. Als zij de hoogten van de zonde niet
kunnen neerwerpen, zo laat hen de hoge poort van Gods huis bouwen en versieren. 

2. Dat hij stierf in het midden van zijn dagen, vers 33. Van de meesten van de koningen van Juda
wordt ons gezegd, hoe oud zij waren toen zij aan de regering kwamen, en daarnaar kan dan
berekend worden hoe oud zij waren toen zij stierven, maar ik herinner mij niet dat rekening is
gehouden van de leeftijd van één van de koningen Israëls, maar alleen van de duur van hun regering.
Deze eer heeft God gelegd op de koningen van het huis van David boven die uit andere geslachten.
En uit deze opgaven blijkt dat geen van al de koningen van Juda Davids leeftijd heeft bereikt,
zeventig jaar, de gewone leeftijd van de mens. Asa’s leeftijd vind ik niet opgegeven, Uzzia is acht en
zestig jaar oud geworden, Manasse zeven en zestig, en Josafat zestig jaar, en deze waren de drie
oudsten, velen van hen, die van aanzien waren, hebben de vijftig jaar niet bereikt. Deze Jotham stierf
toen hij een en veertig jaar was. Hij was een te grote zegen om lang te blijven leven onder zo’n
onwaardig volk. Zijn dood was een oordeel, inzonderheid als men het karakter van zijn zoon en
opvolger in aanmerking neemt. 

3. Dat in zijn dagen het bondgenootschap gevormd werd tegen Juda door Rezin en de zoon van
Remalia, de koning van Syrië en de koning van Israël, dat in het begin van de regering van Achaz zo
geducht scheen dat, op het vernemen er van, het hart van deze vorst en van het volk zich bewoog
"gelijk de bomen van het woud bewogen worden door de wind" Jesaja 7:2. De bondgenoten waren
onrechtvaardig in de aanslag, en toch wordt hier gezegd: De Heere begon hen in Juda te zenden
zoals Hij Simeï David deed vloeken, en van Job wegnam hetgeen waar de Sabeërs hem van hadden
beroofd. Mensen zijn Gods hand, het zwaard is de roede in Zijn hand, waar Hij gebruik van maakt
naar het Hem behaagt om er Zijn rechtvaardige raadsbesluiten mee te dienen, hoewel de mensen
onrechtvaardig zijn in hun bedoelingen. Deze storm begon zich te verheffen onder de regering van de
Godvruchtige Jotham, maar die daalde ten grave in vrede, en hij barstte los over zijn ontaarde zoon. 



HOOFDSTUK 16

1 In het zeventiende jaar van Pekah, den zoon van Remalia, werd Achaz koning, de zoon van
Jotham, den koning van Juda.
2 Twintig jaren was Achaz oud, toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaren te Jeruzalem; en
hij deed niet dat recht was in de ogen des HEEREN zijns Gods, als zijn vader David.
3 Want hij wandelde in den weg der koningen van Israel; ja, hij deed ook zijn zoon door het vuur
gaan, naar de gruwelen der heidenen, die de HEERE voor de kinderen Israels verdreven had.
4 Hij offerde ook en rookte op de hoogten en op de heuvelen, ook onder alle groen geboomte.
5 Toen toog Rezin, de koning van Syrie, op, met Pekah, den zoon van Remalia, den koning van
Israel, naar Jeruzalem ten strijde; en zij belegerden Achaz, maar zij vermochten niet met strijden.
6 Te dierzelfder tijd bracht Rezin, de koning van Syrie, Elath weder aan Syrie, en wierp de Joden uit
Elath; en de Syriers kwamen te Elath, en hebben daar gewoond tot op dezen dag.
7 Achaz nu zond boden tot Tiglath-pilezer, den koning van Assyrie, zeggende: Ik ben uw knecht en
uw zoon; kom op, en verlos mij uit de hand van den koning van Syrie, en uit de hand van den koning
van Israel, die zich tegen mij opmaken.
8 En Achaz nam het zilver en het goud, dat in het huis des HEEREN, en in de schatten van het huis
des konings gevonden werd, en hij zond den koning van Assyrie een geschenk.
9 Zo hoorde de koning van Assyrie naar hem; want de koning van Assyrie toog op tegen
Damaskus, en nam haar in, en voerde hen gevankelijk naar Kir, en hij doodde Rezin.
10 Toen toog de koning Achaz Tiglath-pilezer, den koning van Assyrie, tegemoet, naar Damaskus;
en gezien hebbende een altaar, dat te Damaskus was, zo zond de koning Achaz aan den priester
Uria de gelijkenis van het altaar, en zijn afbeelding, naar zijn ganse maaksel.
11 En Uria, de priester, bouwde een altaar, naar alles, wat de koning Achaz van Damaskus
ontboden had; alzo deed de priester Uria, tegen dat de koning Achaz van Damaskus kwam.
12 Als nu de koning van Damaskus gekomen was, zag de koning het altaar en de koning naderde
tot het altaar, en offerde daarop.
13 En hij stak zijn brandoffer aan, en zijn spijsoffer, en goot zijn drankoffer en sprengde het bloed
zijner dankofferen op dat altaar.
14 Maar het koperen altaar, dat voor het aangezicht des HEEREN was, dat bracht hij van het
voorste deel van het huis, van tussen zijn altaar, en van tussen het huis des HEEREN, en hij zette het
aan de zijde zijns altaars noordwaarts.
15 En de koning Achaz gebood Uria, den priester, zeggende: Steek op het grote altaar aan het
morgenbrandoffer, en het avondspijsoffer, en des konings brandoffer, en zijn spijsoffer, en het
brandoffer van al het volk des lands, en hun spijsoffer, en hun drankofferen; en spreng daarop al het
bloed des brandoffers, en al het bloed des slachtoffers; maar het koperen altaar zal mij zijn, om te
onderzoeken.
16 En Uria, de priester, deed naar alles, wat de koning Achaz geboden had.
17 En de koning Achaz sneed de lijsten der stellingen af, en nam die van boven het wasvat weg, en
deed de zee af van de koperen runderen, die daaronder waren; en hij zette die op een stenen vloer.
18 Daartoe het deksel des sabbats, dat zij in het huis gebouwd hadden, en den buitensten ingang des
konings nam hij weg van het huis des HEEREN, vanwege den koning van Assyrie.
19 Het overige nu der geschiedenissen van Achaz, wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het
boek der kronieken der koningen van Juda?
20 En Achaz ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven bij zijn vaderen, in de stad Davids; en
Hizkia, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.



Dit hoofdstuk wordt geheel ingenomen door de geschiedenis van de regering van Achaz. Hij had
een goede vader en een nog betere zoon, en toch was hij zelf een van de slechtste koningen van
Juda. 

I.Hij was een berucht afgodendienaar, vers 1-4.. 

II.Hij huurde met de schatten van de tempel en met zijn eigen schatten de koning van Assyrië om
een inval te doen in Syrië en Israël, vers 5-9. 

III. Naar het voorbeeld van een afgodsaltaar, dat hij te Damascus zag, maakte hij een nieuw altaar
in Gods tempel vers 10-16. 

IV. Hij misbruikte en verduisterde de meubelen van de tempel, vers 17, 18. En zo eindigt zijn
geschiedenis, vers 19, 20. 



Koningen 16:1-4 

Wij hebben hier een algemene schets van de regering van Achaz, weinig en kwaad waren zijn
dagen, weinig, want hij stierf op zes en dertigjarige leeftijd, kwaad, want hier wordt ons gezegd: 

1. Dat hij niet deed dat recht was, zoals David, vers 2, dat is: hij had de belangstellende zorg en
genegenheid niet voor de voor God ingestelde eredienst, waar David zo vermaard om was. Hij had
geen liefde voor de tempel, legde zich niet toe op zijn plicht jegens God, en gaf geen acht op Zijn
wet. Hierin was hij ongelijk aan David. Het was hem tot eer, dat hij van het huis en geslacht Davids
was, en hij had het aan Gods verbond met David te danken dat hij nu op de troon was, hetgeen zijn
goddeloosheid verzwaarde, dat hij een schande was voor die eervoller naam en dat geslacht, en zo
werd het in werkelijkheid een schande voor hemzelf, -Degeranti genus opprobrium-Een goede
afkomst is een schande voor hem, die er van ontaardt-en dat hij hoewel de weldaad van Davids
Godsvrucht genietende, toch niet in de voetstappen ervan trad. 

2. Dat hij wandelde in de weg van de koningen Israëls, vers 3, die allen de kalveren aanbaden. Hij
was niet aan hen verwant zoals Joram en Ahazia aan het huis van Achab verwant waren, maar ex
mero motu-zonder enigerlei aansporing-wandelde hij in hun weg. De koningen van Israël voerden
politiek en redenen van staat aan voor hun afgoderij, maar Achaz bezat zo’n voorwendsel niet, in
hem was het zo onredelijk en zo onstaatkundig mogelijk. Zij waren zijn vijanden, en hadden met hun
afgoderij bewezen vijanden te zijn van zichzelf, en toch wandelde hij in hun weg. 

3. Hij deed ook zijn zonen door het vuur gaan ter ere van zijn afgoden. In 2 Kronieken 28:3
wordt uitdrukkelijk van hem gezegd dat hij hen brandde in het vuur: hij verbrandde sommigen van
hen, en deed anderen van hen (Hizkia zelf niet uitgezonderd, hoewel het er hem later niet slechter om
is gegaan) tussen twee vuren doorgaan, of hij liet hen door een vlam trekken, ten teken dat zij de
afgod gewijd waren. 

4. Dat hij deed naar de gruwelen van de heidenen, die de Heere voor de kinderen Israëls
verdreven had. Het was een blijk van zijn grote dwaasheid, dat hij zich in zijn godsdienst wilde
laten leiden door hen die hij voor zijn ogen in de gracht zag vallen, en van zijn grote goddeloosheid,
dat hij de zeden en gewoonten wilde volgen, waarvan God gezegd had dat zij Hem een gruwel zijn,
het voorbeeld dus wilde volgen van hen, die God uitgeworpen had, zodat hij bepaald in tegenheid
wandelde met God. 

5. Dat hij offerde en rookte op de hoogten vers 4. Als zijn vader slechts ijver genoeg had gehad
om ze weg te nemen, het zou het bederf van zijn zonen hebben kunnen voorkomen, maar zij, die een
zonde oogluikend toelaten, weten niet welke gevaarlijke strikken zij leggen voor hen, die na hen
komen. Hij verliet Gods huis, was die plaats moede, waar hij, in zijns vaders tijd, dikwijls
opgehouden was voor het aangezicht des Heeren, en ging nu zijn gebeden doen op hoge heuvelen,
waar hij een beter uitzicht had, en onder groene bomen, waar hij van een aangenamer schaduw
genoot. Het was een godsdienst van weinig waarde, die geleid werd door luim of gevoel, niet door
geloof. 



Koningen 16:5-9 

Hier is: 

1. De aanslag van zijn verbonden naburen, de koningen van Syrië en Israël, tegen hem. Zij dachten
zich meester te maken van Jeruzalem, en er iemand van hen tot koning aan te stellen, Jesaja 7:6.
Daarin zijn zij niet geslaagd, maar de koning van Syrië heroverde Elath, een belangrijke haven aan
de Rode Zee, die Amazia van de Syriërs had genomen, Hoofdstuk 14:22. Wat kunnen zij
behouden, die hun Godsdienst hebben verloren? Laat hen verwachten van nu voortaan aan de
verliezende hand te zijn. 

2. Zijn plan om van hen bevrijd te worden. God hebbende verlaten, had hij moed noch kracht om
zijn vijanden het hoofd te bieden, ook kon hij niet met vrijmoedigheid God om hulp vragen, maar hij
maakte zijn hof aan de koning van Assyrië, en verkreeg van hem dat hij hem te hulp kwam. Zij, wier
hart hen veroordeelt, zullen in de dag van de benauwdheid overal heengaan, maar niet tot God. Was
het omdat er geen God in Israël was, dat hij tot de Assyriërs zond om hulp? Was de Rots van de
eeuwen uit Zijn plaats bewogen, dat hij op deze gebroken rietstaf steunde? De zonde zelf was haar
eigen straf. Weliswaar, hij heeft zijn doel bereikt: de koning van Assyrië hoorde naar hem, om zijn
eigen belangen te dienen viel hij Damascus aan, waardoor hij een krachtige afleiding gaf aan de
koning van Syrië, vers 9, en hem noodzaakte zijn aanslag tegen Achaz op te geven, voerde de
Syriërs gevankelijk weg naar Kir, zoals Amos duidelijk voorzegd had, Hoofdstuk 1:5, maar alles in
aanmerking genomen, heeft hij er toch een slechte koop mee gedaan, want om zijn doel te bereiken: 

A. Heeft hij zichzelf geknecht, vers 7. Ik ben uw knecht en uw zoon, dat is: "Zo gij mij slechts deze
dienst wilt bewijzen, zal ik u eren en gehoorzamen als een meester, of een vader." Indien hij zich
aldus voor God had verootmoedigd en om Zijn gunst had gesmeekt, hij zou op gemakkelijker
voorwaarden verlossing hebben verkregen, hij zou zijn geld hebben kunnen behouden en slechts
afstand behoeven te doen van zijn zonden, maar als de verloren zoon het huis van zijn vader verlaat,
wordt hij spoedig een slaaf van de hardsten van de meesters, Lukas 15:15. 

B. Hij heeft zich verarmd, want hij nam het zilver en goud uit de schat van de tempel en van het rijk,
en zond het aan de koning van Assyrië, vers 8. Kerk en staat moeten uitgezogen worden om deze
zijn nieuwe beschermheer en voogd tevreden te stellen. Ik weet niet welk recht hij had om aldus
over de publieke fondsen te beschikken, maar gewoonlijk zullen zij, die zich in verlegenheid en
benauwdheid hebben gebracht door de ene zonde, er zich uit zien te redden door een andere, en zij,
die zichzelf van God vervreemd hebben, zullen geen bezwaar maken om Zijn rechten te
vervreemden. 



Koningen 16:10-16 

Hoewel Achaz zelf op hoogten geofferd had, op heuvels en onder alle groen geboomte vers 4, was
Gods altaar totnutoe toch op zijn plaats blijven staan, en in gebruik gebleven, des konings
brandoffer en zijn spijsoffer, vers 15, waren er op geofferd geworden door de priester, die er aan
diende, maar hier zien wij het door de goddeloze Achaz weggenomen, en een ander, een afgodisch
altaar, in de plaats ervan gesteld, een vermeteler aanslag tegen de Godsdienst dan nog ooit door de
slechtste koningen gewaagd werd. 

I. Het model van dit nieuwe altaar werd door de koning zelf naar één, dat te Damascus was,
genomen, vers 10. De koning van Assyrië had Damascus ingenomen, en Achaz ging er heen om
hem geluk te wensen met zijn succes en hem zijn dank te betuigen voor de vriendelijkheid, die hij
hem met deze veldtocht had bewezen, en om, als zijn knecht en zijn zoon, zijn bevelen te ontvangen.
Als hij getrouw was geweest aan zijn God, hij zou het niet nodig gehad hebben om aldus te kruipen
voor een buitenlandse mogendheid. Toen hij te Damascus was en misschien de merkwaardigheden
van de stad bezichtigde of liever zich met hen verenigde in hun afgodsdienst-want terwijl hij daar
was, vond hij er geen kwaad in, om te doen zoals zij deden-zag hij een altaar, dat hem uitermate
behaagde, niet zo’n eenvoudig, ouderwets altaar als dat, hetwelk hij door opvoeding en gewoonte te
Jeruzalem bezocht, maar dat met kunstig snijwerk en beelden was versierd. Er waren vele dingen
aan, die, naar hij dacht, vol van betekenis waren, hij vond ze verwonderlijk, bekoorlijk, zeer
geschikt om de Godsdienstzin op te wekken. Salomo had, in vergelijking met deze geniale
kunstenaar, slechts een zeer bekrompen begrip van kunst, dacht hij. Juist zo’n altaar moet hij ook
hebben, met niets minder kan hij tevreden wezen. Terstond moet het model er van genomen
worden, en hij kan niet wachten tot hijzelf naar Jeruzalem terugkeert, maar in allerijl zendt hij het
model aan Uria de priester, met bevel om er streng nauwkeurig een altaar naar te maken, en het
tegen zijn terugkomst gereed te hebben. Het voorbeeld, door God aan Mozes getoond op de berg
of aan David door de Geest, was niet te vergelijken met dit voorbeeld van Damascus gezonden. Het
hart van afgodendienaars wandelt hun ogen na, om welke reden het gezegd wordt hun afgoden na te
hoereren, maar de ware aanbidders aanbidden de waren God door het geloof. 

II. Het maken er van door Uria, de priester vers 11. Deze Uria was waarschijnlijk de hogepriester,
die toen de tempeldienst bestuurde. Aan hem gaf Achaz zijn begeerte te kennen (want wij lezen niet
dat hij hem uitdrukkelijke orders gezonden heeft) om naar dit model een altaar te doen maken. En
zonder het minste bezwaar te maken begeeft hij zich terstond aan het werk, daar hij er misschien
even verzot op was als de koning, of tenminste volkomen bereid was om de koning te behagen, en
daardoor zijn gunst te winnen. Misschien zou hij voor zijn toegeven aan de koning hierin, de
verontschuldiging kunnen aanvoeren, dat het een middel was, waardoor hij hem aan de tempel te
Jeruzalem kon houden, om aldus zijn algehele verlaten er van voor de hoogten en de bossen te
voorkomen. "Laat ons hem hierin ter wille zijn," denkt Uria, "dan zal hij al zijn offeranden tot ons
brengen, want uit dit gewin hebben wij onze welvaart." Maar welk voorwendsel hij nu ook tot zijn
dienst had, het was uiterst laag en slecht van hem om dit altaar te maken uit inschikkelijkheid voor
een afgodische vorst, hij die een priester, een hogepriester was! Want hiermede: 

1. Gaf hij zijn gezag veil, en ontwijdde hij de kroon van zijn priesterschap door zich de dienaar te
maken van de lusten van de mensen. Er is geen groter schande voor de bedienaren van de
Godsdienst dan slaafse onderworpenheid aan zulke goddeloze bevelen als deze. 



2. Was hij ontrouw aan zijn roeping. Als priester was hij gebonden en verplicht om Gods inzettingen
te handhaven en te verdedigen, en tegen alle nieuwigheden te getuigen en ze tegen te staan. En dat
hij de koning hielp om een altaar op te richten tegenover het altaar, waaraan hij, naar Goddelijk
bestel daartoe geheiligd zijnde, dienen meest, was zo’n daad van trouweloosheid en verraad, als
waardoor hij terecht als een eerloze gebrandmerkt is voor het nageslacht. Indien hij het maken van
dit altaar slechts oogluikend had toegelaten, indien hij door dreigementen er toe gedreven was,
indien hij gepoogd had het de koning te ontraden of slechts het maken er van had uitgesteld tot aan
de terugkomst van de koning, teneinde er eerst met hem over te spreken, het zou zo slecht niet
geweest zijn, maar om zo gewillig zijn gebod op te volgen, alsof hij blij was met de gelegenheid om
hem te verplichten dat was zo’n belediging van de God, die hij diende, dat er volstrekt geen
verontschuldiging voor te vinden is. 

III. De inwijding er van. Bemerkende dat de koning er zijn hart op gezet had, droeg Uria zorg om
het gereed te hebben tegen dat hij terugkwam, en plaatste het bij het koperen altaar, meer iets
verder van de deur van de tempel. De koning was er zeer mee ingenomen, naderde er toe met allen
mogelijke eerbied, en offerde er zijn brandoffer enz. op, vers 12, 13. Zijn offeranden werden niet
aan de God Israëls gebracht, maar aan de goden van Damascus zoals wij lezen in 2 Kronieken
28:23, en toen hij het altaar van de Syriërs overnam, is het niet te verwonderen dat hij ook hun
goden overnam. Naäman, de Syriër, nam de God Israëls aan toen hij aarde van het land Israëls
verkreeg om er een altaar van te maken. 

IV. De wegneming van Gods altaar om er plaats voor te maken. Uria was zo bescheiden, dat hij dit
altaar aan het lagere einde van het voorhof had gesteld en Gods altaar aan zijn plaats had gelaten,
tussen dit en het huis des Heeren, vers 14. Maar Achaz was hiermede niet tevreden, hij
verplaatste Gods altaar naar een afgelegen hoek aan de noordzijde van de voorhof, en zette zijn
eigen altaar in de plaats ervan. Hij denkt dat zijn nieuwe altaar veel statiger is en veel fraaier, laat
daarom dat oude altaar terzijde gesteld worden als een vat waaraan men geen lust heeft. Zijn
bijgelovig verzinsel heeft eerst tegen Gods heilige inzetting gestoten, maar die ten laatste
uitgestoten. Diegenen zullen er spoedig toe komen om van God niets te maken, die er niet mee
tevreden zijn om hun alles van Hem te maken. Achaz heeft-misschien wel uit vrees voor het volk-het
koperen altaar niet geheel durven vernielen, maar hij gebood dat al de offeranden op zijn nieuwe
altaar geofferd moesten worden, vers 15. Het koperen altaar, zegt hij, zal mij zijn om te
onderzoeken. Het uitgeworpen hebbende om het gebruik waartoe het was ingesteld, namelijk om
de gaven te heiligen, die er op geofferd werden, geeft hij voor het te willen verheffen boven zijn
inzetting, en dat is iets dat bijgelovige lieden gewoonlijk doen. Het altaar was nooit bestemd om een
orakel te zijn, maar Achaz wil het daarvoor gebruiken. Schijnbaar verheft en verheerlijkt de Roomse
kerk de sacramenten van Christus, maar verderft ze erbarmelijk. Maar sommigen geven een andere
zin aan Achaz’ voornemen. "Wat betreft het koperen altaar, ik zal overwegen wat daarmee gedaan
moet worden, en er orders voor geven." De Joden zeggen dat hij later van het koper er van de
vermaarde zonnewijzer heeft gemaakt, die Achaz’ zonnewijzer wordt genoemd, Hoofdstuk 20:11.
Van de lage inschikkelijkheid van de ellendige, lafhartige priester voor de hoogmoedige aanmatiging
en overweldiging van een slechte koning wordt nogmaals nota genomen, vers i6. Uria, de priester,
deed naar alles, wat de koning Achaz geboden had. Ellendig staat het met de groten van de
aarde, als zij die hen moesten bestraffen voor hun zonden hen er in versterken en dienen. 



Koningen 16:17-20 

1. Hier zien wij Achaz de tempel schenden, niet het gebouw, maar de meubelen ervan. 

a. Hij sneed de lijsten af van de stellingen, waarop de wasvaten gesteld waren, 1 Koningen 7:28, 29,
en nam het gegoten bassin van de runderen af, vers 17. De priesters gebruikten haar voor
wassingen, hij scheen dus een bijzondere wrok tegen hen te hebben. Het is een van de grootste
nadelen, die men aan de Godsdienst kan toebrengen, als men de reiniging belet van de priesters,
dienstknechten van de Heere. 

b. Hij nam het deksel van de sabbat weg, dat opgericht was, hetzij ter ere van de sabbat, of ten
gerieve van de priesters, als zij op de sabbat in groter aantal dienst deden dan op andere dagen.
Wat dit deksel ook geweest zij, met de wegneming er van scheen hij minachting voor de sabbat
bedoeld te hebben, aldus de deur wijd open stellend voor alle goddeloosheid. 

c. De ingang van de koning, die ten gerieve van de koninklijke familie naar het huis des Heeren
voerde, (misschien wel de opgang, die Salomo gemaakt had en die door de koningin van Scheba
zozeer werd bewonderd, 1 Koningen 10:5) keerde hij naar een andere zijde, om te tonen dat hij niet
voornemens was het huis des Heeren ooit weer te bezoeken. Dit deed hij om de koning van Assyrië
genoegen te doen, die hem misschien een tegenbezoek had gebracht en iets aan te merken had op
die ingang, als een ongerief en een ontsiering van zijn paleis. Als zij. die een betere toegang hebben
tot het huis des Heeren, die, om hun naburen te believen, naar een andere zijde keren, dan gaan zij
bergafwaarts naar hun verderf. 

2. Achaz verliet het leven in het midden van zijn dagen, toen hij zes en dertig jaar oud was, vers 19,
en liet zijn koninkrijk nu aan een beter man, Hizkia, zijn zoon, vers 20, die een even groot vriend van
de tempel bleek te zijn, als zijn vader er een vijand van was. Misschien heeft hij die eigen zoon door
het vuur doen gaan en hem daardoor aan Moloch gewijd maar God heeft door Zijn genade hem als
een brandhout uit het vuur gerukt. 



HOOFDSTUK 17

1 In het twaalfde jaar van Achaz, den koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over
Israel te Samaria, en regeerde negen jaren.
2 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; evenwel niet, als de koningen van Israel, die
voor hem geweest waren.
3 Tegen hem toog op Salmaneser, koning van Assyrie; en Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een
geschenk gaf.
4 Maar de koning van Assyrie bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot So, den koning van
Egypte, boden gezonden had, en het geschenk aan den koning van Assyrie niet als te voren van jaar
tot jaar opbracht; zo besloot hem de koning van Assyrie, en bond hem in het gevangenhuis.
5 Want de koning van Assyrie toog op in het ganse land; ja, hij kwam op naar Samaria, en hij
belegerde haar drie jaren.
6 In het negende jaar van Hosea, nam de koning van Assyrie Samaria in, en voerde Israel weg in
Assyrie, en deed ze wonen in Halah, en in Habor, aan de rivier Gozan, en in de steden der Meden.
7 Want het was geschied, dat de kinderen Israels gezondigd hadden tegen den HEERE, hun God,
Die hen uit Egypteland opgebracht had, van onder de hand van Farao, den koning van Egypte; en
hadden andere goden gevreesd;
8 En hadden gewandeld in de inzettingen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der
kinderen Israels verdreven had, en der koningen van Israel, die ze gemaakt hadden.
9 En de kinderen Israels hadden de zaken, die niet recht zijn, tegen den HEERE, hun God,
bemanteld; en hadden zich hoogten gebouwd in al hun steden, van den wachttoren af tot de vaste
steden toe.
10 En zij hadden zich staande beelden opgericht en bossen, op allen hogen heuvel en onder alle
groen geboomte.
11 En zij hadden daar gerookt op alle hoogten, gelijk de heidenen, die de HEERE van hun
aangezichten weggevoerd had; en zij hadden kwade dingen gedaan, om den HEERE tot toorn te
verwekken.
12 En zij hadden de drekgoden gediend, waarvan de HEERE tot hen gezegd had: Gij zult deze zaak
niet doen.
13 Als nu de HEERE tegen Israel en tegen Juda, door den dienst van alle profeten, van alle zieners,
betuigd had, zeggende: Bekeert u van uw boze wegen en houdt Mijn geboden, en Mijn inzettingen,
naar al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u door de hand van Mijn knechten, de
profeten, gezonden heb;
14 Zo hoorden zij niet, maar zij verhardden hun nek, gelijk de nek hunner vaderen geweest was, die
aan den HEERE, hun God, niet geloofd hadden.
15 Daartoe verwierpen zij Zijn inzettingen, en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gemaakt had,
en Zijn getuigenissen, die Hij tegen hen betuigd had, en wandelden de ijdelheid na, dat zij ijdel
werden, en achter de heidenen, die rondom hen waren, van dewelke de HEERE hun geboden had,
dat zij niet zouden doen gelijk die.
16 Ja, zij verlieten al de geboden des HEEREN, huns Gods, en maakten zich gegoten beelden, twee
kalveren; en maakten bossen, en bogen zich voor alle heir des hemels, en dienden Baal.
17 Ook deden zij hun zonen en hun dochteren door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerijen, en
gaven op vogelgeschrei acht, en verkochten zich, om te doen dat kwaad was in de ogen des
HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken.



18 Daarom vertoornde zich de HEERE zeer over Israel, dat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht;
er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen.
19 Zelfs hield Juda de geboden des HEEREN, huns Gods, niet; maar zij wandelden in de inzettingen
van Israel, die zij gemaakt hadden.
20 Zo verwierp de HEERE het ganse zaad van Israel, en bedrukte hen, en gaf ze in de hand der
rovers, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had.
21 Want Hij scheurde Israel van het huis van David af, en zij maakten Jerobeam, den zoon van
Nebat, koning; en Jerobeam dreef Israel af van achter den HEERE, en hij deed ze een grote zonde
zondigen.
22 Alzo wandelden de kinderen Israels in alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had; zij weken
daarvan niet af;
23 Totdat de HEERE Israel van Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den
dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israel weggevoerd uit zijn land naar Assyrie, tot
op dezen dag.
24 De koning nu van Assyrie bracht volk van Babel, en van Chuta, en van Avva, en van Hamath, en
Sefarvaim, en deed hen wonen in de steden van Samaria, in de plaats der kinderen Israels; en zij
namen Samaria erfelijk in, en woonden in haar steden.
25 En het geschiedde in het begin hunner woning aldaar, dat zij den HEERE niet vreesden; zo zond
de HEERE leeuwen onder hen, die enigen van hen doodden.
26 Daarom spraken zij tot den koning van Assyrie, zeggende: De volken, die gij vervoerd hebt, en
hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des Gods van het land niet; daarom
heeft Hij leeuwen onder hen gezonden, en ziet, zij doden hen, dewijl zij niet weten de wijze des
Gods van het land.
27 Toen gebood de koning van Assyrie, zeggende: Brengt een der priesteren daarheen, die gijlieden
van daar weggevoerd hebt, dat zij henentrekken, en wonen aldaar; en dat hij hun lere de wijze des
Gods van het land.
28 Zo kwam een uit de priesteren, die zij van Samaria weggevoerd hadden, en woonde te Beth-el;
en hij leerde hun, hoe zij den HEERE vrezen zouden.
29 Maar elk volk maakte zijn goden; en zij stelden ze in de huizen der hoogten, die de Samaritanen
gemaakt hadden, elk volk in hun steden, waarin zij woonachtig waren.
30 Want de lieden van Babel maakten Sukkoth Benoth, en de lieden van Chut maakten Nergal, en
de lieden van Hamath maakten Asima,
31 En de Avieten maakten Nibhaz en Tartak, en de Sefarvieten verbrandden hun zonen voor
Adramelech en Anamelech, de goden van Sefarvaim, met vuur.
32 Ook vreesden zij den HEERE, en maakten zich van hun geringsten priesteren der hoogten,
dewelke voor hen dienst deden in de huizen der hoogten.
33 Zij vreesden den HEERE, en dienden ook hun goden, naar de wijze der volken, van dewelke zij
die weggevoerd hadden.
34 Tot op dezen dag toe doen die naar de eerste wijzen; zij vrezen den HEERE niet, en zij doen niet
naar hun inzettingen, en naar hun rechten, en naar de wet, en naar het gebod, dat de HEERE
geboden heeft aan de kinderen van Jakob, dien Hij den naam Israel gaf.
35 Nochtans had de HEERE een verbond met hen gemaakt, en had hun geboden, zeggende: Gij zult
geen andere goden vrezen, noch u voor hen nederbuigen, noch hen dienen, noch hun offerande
doen.
36 Maar den HEERE, Die u uit Egypteland met grote kracht en met een uitgestrekten arm
opgevoerd heeft, Dien zult gij vrezen, en voor Hem zult gij u buigen, en Hem zult gij offerande doen;



37 En de inzettingen, en de rechten, en de wet, en het gebod, die Hij u geschreven heeft, zult gij
waarnemen te doen te allen dag; en gij zult andere goden niet vrezen.
38 En het verbond, dat Ik met u gemaakt heb, zult gij niet vergeten; en gij zult andere goden niet
vrezen.
39 Maar den HEERE, uw God, zult gij vrezen; en Hij zal u redden uit de hand van al uw vijanden.
40 Doch zij hoorden niet, maar zij deden naar hun eerste wijze.
41 Maar deze volken vreesden den HEERE, en dienden hun gesneden beelden; ook doen hun
kinderen en hun kindskinderen, gelijk als hun vaders gedaan hebben, tot op dezen dag.



Dit hoofdstuk geeft ons een bericht van de gevankelijke wegvoering van de tien stammen en eindigt
dus de geschiedenis van dat koninkrijk, nadat het ongeveer twee honderd en vijf en zestig jaren had
bestaan, sedert de verheffing van Jerobeam, de zoon van Nebat op de troon. 

I. Het bevat een kort verhaal van deze ondergang, vers 1-6. 

II. Gedachten hierover en een aanduiding van de oorzaken er van ter rechtvaardiging van God, en
ter waarschuwing van anderen vers 7-23. 

III. Een bericht van de volken, die hen opvolgden in het bezit van het land, en het mengelmoes van
Godsdienst onder hen, vers 24-41. 



Koningen 17:1-6 

Wij hebben hier de regering en de val van Hosea, de laatste van de koningen van Israël, betreffende
wie wij opmerken: 

I. Dat hij, hoewel hij zich door verraad en moord de weg heeft gebaand tot de troon zoals wij lazen
in Hoofdstuk 15:30, echter niet in het bezit er van is gekomen dan zeven of acht jaren later, want het
was in het vierde jaar van Achaz dat hij Pekah heeft gedood maar zelf begon hij niet vóór het
twaalfde jaar van Achaz te regeren, vers 1. Of het door de koning van Assyrië of door de koning
van Juda, of door sommigen van zijn eigen volk was, dat hij zolang buiten het bezit van de door hem
begeerde troon bleef, blijkt niet. Met recht werd hij aldus voor zijn slechte handelingen gestraft, en
zo werd het woord van de profeet vervuld: Nu zullen zij zeggen: Wij hebben geen koning, want
wij hebben de Heere niet gevreesd, Hosea 10:3. 

II. Dat hij wel slecht was, maar toch niet zo slecht als de koningen Israëls, die voor hem geweest
waren, vers 2, niet zó gehecht aan de kalven als zij geweest waren. Eén ervan-dat te Dan werd,
naar de Joden zeggen, tevoren door de koning van Assyrië weggevoerd in deze veldtocht,
Hoofdstuk 15:29 waarnaar de profeet misschien verwijst: Uw kalf, o Samaria! heeft u verstoten,
Hosea 8:5 hetgeen hem zoveel minder vertrouwen deed stellen in het andere. En sommigen zeggen
dat Hosea het verbod had opgeheven om ter aanbidding naar Jeruzalem op te gaan, dat de vorige
koningen hun onderdanen hadden opgelegd, terwijl hij het aan hen, die het wensten, heeft
toegestaan. Wat zullen wij nu denken van de beschikking van Gods voorzienigheid, dat de
ondergang van het rijk van Israël plaats had toen een van zijn beste koningen regeerde? Uw
oordelen, o God, zijn een grote afgrond. God wilde hiermede tonen dat Hij met dit verderf over
hen te brengen de bedoeling had te straffen: 

1. Niet alleen de zonden van dat geslacht, maar ook die van de vorige eeuwen, en met hen af te
rekenen voor de ongerechtigheden van hun vaderen, die zich toorn hadden vergaderd als een schat. 

2. Niet alleen de zonden van hun koningen, maar de zonden van het volk. Mocht Hosea ook niet zo
slecht wezen als de vorige koningen, het volk was even slecht als degenen, die vóór hen geweest
waren, en het verzwaarde hun slechtheid en verhaastte hun ondergang, dat hun koning hun niet zo
slecht een voorbeeld gaf als de vorige koningen, hun reformatie niet in de weg stond, hij
veroorloofde hun beter te handelen, maar zij handelden even slecht als ooit tevoren, waardoor de
schuld van hun zonde en hun verderf geheel voor hun rekening kwam. 

III. Dat het verderf trapsgewijze kwam. Zij waren gedurende enige tijd schatplichtig gemaakt aan de
koning van Assyrië, eer zij gevankelijk weggevoerd werden, vers 3, en indien dit kleinere oordeel
hen had verootmoedigd en tot bekering had gebracht, het grotere zou voorkomen zijn. 

IV. Dat zij het zelf over zich hebben gebracht door de slinkse middelen, die zij aanwendden om zich
van het juk van de koning van Assyrië te bevrijden, vers 4. Indien de koning en het volk van Israël
zich tot God hadden gewend, zich met Hem hadden verzoend, hun gebed tot Hem gericht hadden zij
zouden hun vrijheid, hun welvaart en eer hebben herkregen, maar zij betaalden de schatting niet, en
vertrouwden op de koning van Egypte, om hen bij te staan in hun afval van de koning van Assyrië,
hetgeen, indien het gelukt was, hen toch slechts van meesters en verdrukkers had doen veranderen.



Maar Egypte was hun tot een gebroken rietstaf geworden. Dit heeft de koning van Assyrië er toe
gebracht om strenger tegen hen op te treden. Door te worstelen in het net, waardoor men omvangen
is, geraakt men er slechts te meer in verward. 

V. Dat het een volkomen verwoesting was die over hen kwam. 

1. De koning van Israël werd gevangen genomen, hij werd gebonden en opgesloten, waarschijnlijk
bij verrassing gevangen genomen zijnde eer Samaria belegerd werd. 

2. Het land Israël werd tot een prooi gemaakt. Het leger van de koning van Assyrië trok door het
gehele land, maakte er zich meester van, vers 5, en handelde met het volk als met verraders, die met
het zwaard van de gerechtigheid gestraft moesten worden, veeleer dan als met eerlijke vijanden. 

3. De koninklijke stad van Israël werd belegerd en eindelijk ingenomen. Drie jaren hield zij nog
stand, nadat het land reeds was veroverd en ongetwijfeld hebben de inwoners gedurende die tijd
veel ellende doorstaan, hetgeen niet in bijzonderheden vermeld is, maar juist het beknopte van het
verhaal en het lichte heengaan over deze zaak geeft, dunkt mij, te kennen dat zij van God waren
verlaten, en dat Hij thans niet, zoals vroeger, de benauwdheid van Israël aanzag. 

4. Het volk van Israël werd gevankelijk naar Assyrië gevoerd, vers 6. Het gros van het volk, zij die
van enig aanzien waren, werden met geweld naar het land van de overwinnaars gebracht om er
slaven en bedelaars te zijn. 

a. Aldus behaagde het hem heerschappij over hen te voeren en te tonen dat zij volkomen in zijn
macht waren. 

b. Door hen van hun bezittingen, hun roerend en hun onroerend goed te beroven, en hen bloot te
stellen aan al de ongemakken, ontberingen en smaad van een verplaatsing naar een vreemd land,
onder de macht van een gebiedend, ruw leger, strafte hij hen voor hun rebellie en hun poging om zijn
juk af te werpen. 

c. Aldus heeft hij alle dergelijke pogingen belet voor het vervolg, en zich het bezit van hun land
verzekerd. 

d. Aldus verkreeg hij het voordeel van hun dienst in zijn eigen land, zoals Farao van hun voorouders,
en zo was dit onwaardig volk verloren zoals zij gevonden waren, eindigden zij, zoals zij waren
begonnen, in slavernij en onder verdrukking. 

e. Aldus maakte hij plaats voor diegenen van zijn eigen land, die weinig hadden en weinig in hun
eigen land te doen hadden om zich te vestigen in een goed land, een land, overvloeiende van melk en
honing. In dit alles diende hij zichzelf door deze gevangenschap van de tien stammen. Hier wordt ons
gezegd naar welke plaatsen in zijn rijk hij hen heengevoerd heeft, naar Halah en Habor, plaatsen,
die naar wij kunnen veronderstellen, ver van elkaar gelegen waren, opdat zij geen verstandhouding
met elkaar zouden hebben, zich niet zouden verenigen om aldus weer tot een geduchte macht te
worden. Wij hebben reden te geloven dat zij daar, na enigen tijd, zo vermengd raakten met de
volken, dat zij er in opgingen, en dus verloren waren, en aan de naam Israël niet meer gedacht



werd. Zij, die God vergaten, werden zelf vergeten, zij, die er zich op toelegden om als de andere
volken te zijn, werden onder hen begraven, en zij, die God niet wilden dienen in hun eigen land,
werden dienstbaar gemaakt aan hun vijanden in een vreemd land. Waarschijnlijk zijn het de
aanzienlijken en vermogenden onder hen, die gevankelijk zijn weggevoerd, terwijl veel van de
geringere lieden achtergelaten werden, velen uit iedere stam die, hetzij tot Juda overgingen, of
onderdanen werden van de Assyrische kolonies, en hun nakomelingen waren de Galileërs en
Samaritanen. Maar aldus eindigde Israël als volk, nu zijn zij Lo-ammi, niet een volk, geworden,
en Lo-ruchama, niet ontfermd, niet begenadigd. Nu heeft Kanaän hen uitgespuwd. Wie zou toen
wij lazen van hun intocht onder Hosea, de zoon van Nun, gedacht hebben dat zo hun uittocht zou
wezen onder Hosea, de zoon van Ela? Aldus is Romes roem en heerlijkheid onder Augustus vele
eeuwen daarna ondergegaan onder Augustulus. Gods voorzienigheid heeft het verdonkeren van de
eer van de tien stammen zo beschikt, dat de eer van Juda, de koninklijke stam, en van Levi, de
priesterlijke stam, die nog overbleven, er met zoveel helderder glans door zou schitteren. Toch
vinden wij nog een getal van ieder van de twaalf stammen verzegeld, Openbaring 7, behalve van
Daniel Jakobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing, Jakobus 1:1, en Paulus spreekt
van de twaalf stammen, die gedurig nacht en dag God dienen, Handelingen 26:7. Zodat, hoewel
wij nooit lezen van de terugkeer van hen, die gevankelijk weggevoerd werden, en geen reden
hebben om geloof te slaan aan de gissing van sommigen, dat zij nog als een afgezonderd volk ergens
in een afgelegen hoek van de wereld bestaan, een overblijfsel van hen toch ontkomen is, om de
naam Israël in stand te houden totdat die in de Evangeliekerk gedragen ging worden als het
geestelijk Israël, waarin hij eeuwig blijven zal, Galaten 6:16. 



Koningen 17:7-23 

De ondergang van het rijk van Israël werd slechts kort verhaald, maar in deze verzen wordt hij door
de gewijde geschiedschrijver uitvoerig besproken en verklaard, de redenen er van aangeduid, die
niet ontleend zijn aan ondergeschikte oorzaken, zoals de zwakheid van Israël, hun onstaatkundig
beleid, en de kracht en toenemende grootheid van de Assyrische monarch, dit alles wordt
voorbijgezien, en alleen de eerste oorzaak opgegeven. 

1. Het was de Heere, die Israël wegdeed van Zijn aangezicht. Wie er ook de werktuigen van
waren, Hij was de werker van deze ramp, het was een verwoesting van de Almachtige, de
Assyriër was slechts de roede van Zijn toorn, Jesaja 10:5. Het was de Heere, die het zaad Israëls
verwierp, want anders zouden hun vijanden de overhand niet over hen gehad hebben vers 20. Wie
heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israël de rovers? Is het niet de Heere? Jesaja
42:24. Wij verliezen het voordeel van de nationale oordelen, als wij er de hand Gods niet in zien en
de vervulling van de Schrift, want ook daarvan wordt hier nota genomen, vers 23. De Heere deed
Israël weg van Zijn aangezicht, van Zijn gunst en uit hun land, gelijk als Hij gesproken had door
de dienst van al Zijn knechten de profeten. Hemel en aarde zullen eerder voorbijgaan dan dat een
tittel van Gods woord ter aarde zal vallen. Als Gods woord en Zijn werken met elkaar vergeleken
worden, dan zal men bevinden dat zij niet slechts overeenkomen, maar dat zij elkaar verklaren en
ophelderen. Maar waarom heeft God een volk willen verderven, dat verwekt en tot een
maatschappij was geworden door een wonder, zoals dit toch met Israël geweest is? Waarom heeft
Hij, hetgeen Hijzelf ten koste van zo heel veel gedaan heeft, weer ongedaan willen maken? Was dit
zuiver en alleen een daad van vrijmacht? Neen, het was een daad van noodzakelijke gerechtigheid.
Want: 

2. Zij hebben Hem hiertoe verwekt door hun goddeloosheid. Was het Gods doen? Neen, het was
hun eigen doen, hun weg en hun handelingen hebben hun deze dingen gedaan, en het was hun
eigen boosheid, die hen strafte. Dit wordt hier door de gewijde schrijver uitvoerig aangetoond,
opdat het zou blijken dat God hun geen onrecht heeft gedaan, en opdat anderen het zullen horen en
vrezen. Komt en ziet wat het was, dat al dit kwaad heeft teweeggebracht, hun macht heeft
verbroken, hun eer in het stof heeft gelegd: het was zonde, en niets anders, die scheiding heeft
gemaakt tussen hen en God. Dit wordt hier treffend als de oorzaak aangetoond van de
verwoestingen Israëls. Hij wijst hier: 

I. Op hetgeen God voor Israël gedaan heeft om hen te verbinden aan Zijn dienst. 

1. Hij gaf hun hun vrijheid, vers 7. Hij bracht hen uit Egypteland van onder de hand van Farao,
die hen verdrukte, verklaarde dat zij een vrij volk waren-Israël is Mijn zoon-en bewerkte hun
vrijheid met een hoge hand. Aldus waren zij uit plicht en dankbaarheid gehouden en verplicht om
Zijn dienstknechten te zijn, want Hij had hun banden losgemaakt, en Hij, die hen uit de hand van de
koning van Egypte had gered, zou ook niet zo in tegenspraak met zichzelf gehandeld hebben om hen
in de hand van de koning van Assyrië over te leveren, als Hij gedaan heeft, indien zij niet door hun
ongerechtigheid hun vrijheid hadden verraden en zichzelf hadden verkocht. 

2. Hij heeft hun Zijn wet gegeven, en was zelf hun koning, zij waren onder een onmiddellijke
Godsregering, zij konden niet pleiten op onwetendheid omtrent goed en kwaad, zonde en plicht,



want God had hen zeer bijzonder gewaarschuwd tegen de dingen, die Hij hun hier ten laste legt, vers
15 :Dat zij niet zouden doen gelijk de heidenen, vers 15. Zij konden ook volstrekt niet in twijfel
zijn omtrent hun verplichting om deze last in acht te nemen, want het waren de geboden en
inzettingen van de Heere, hun God, vers 15, zodat zij de plicht niet konden betwisten om ze te
houden. Alzo heeft Hij geen ander volk gedaan, Psalm 147:19, 20. 

3. Hij gaf hun hun land, want Hij heeft de heidenen voor hun aangezicht verdreven, vers 8, om
voor hen plaats te maken, en dat Hij hen uitwierp om hun afgoderijen was een duidelijke en
krachtige waarschuwing aan Israël om niet te doen zoals zij. 

II. Wat zij tegen God gedaan hebben in weerwil van de verplichtingen, die Hij hun had opgelegd. 

1. In het algemeen. Zij zondigden tegen de Heere, hun God vers 7, zij hadden de zaken die niet
recht zijn, tegen de Heere, hun God, bemanteld, dat is: zij deden ze in het geheim zo verknocht
waren zij aan hun boze praktijken, dat zij, als zij ze niet in het openbaar konden doen uit
schaamtegevoel, of uit vrees ze in het geheim deden, wel een bewijs van hun atheïsme, daar zij
dachten dat hetgeen in het verborgen geschiedde door het oog van God niet gezien werd, zodat zij
er dan ook niet ter verantwoording om geroepen zouden worden. En wederom, zij deden slechte
dingen in lijnrechte tegenspraak met de wet van God, zodat het scheen alsof zij het met
voorbedachte rade deden om de Heere tot toorn te verwekken, vers 11, in minachting van Zijn
gezag en in trotsering van Zijn gerechtigheid. Zij verwierpen Zijn inzettingen en Zijn verbond,
vers 15 wilden zich noch gebonden achten door Zijn gebod, noch door hun eigen instemming met
het verbond, maar verwierpen de verplichting van beide, en daarom heeft God rechtvaardig hen
verworpen, vers 20. Zie Hosea 4:6. Zij verlieten alle geboden van de Heere, hun God, vers 16,
verlieten de weg, verlieten het werk, die deze geboden hun voorschreven, ja eindelijk: zij
verkochten zich te doen dat kwaad was in de ogen van de Heere, dat is: zij gaven zich geheel en
al over aan de zonde, zoals slaven aan de dienst van hen, aan wie zij verkocht zijn, en door hun
hardnekkig blijven in de zonde verhardden zij hun hart dermate, dat het zedelijk onmogelijk voor
hen was om weer op de rechte weg te komen zoals iemand die onherroepelijk zijn vrijheid verkocht
heeft. 

2. In het bijzonder. Hoewel zij ongetwijfeld aan velerlei onzedelijkheid schuldig waren en al de
geboden van de tweede tafel hadden overtreden, wordt hier toch niets dan hun afgoderij genoemd,
die was van alles het meest Godtergend, het was het geestelijk overspel, dat het huwelijksverbond
verbrak, en dat de deur opende voor alle andere goddeloosheid, dat wordt hier telkens en nogmaals
aangeduid als de zonde, die het verderf over hen bracht. 

a. Zij vreesden andere goden, vers 7, dat is: aanbaden die, en bewezen hun hulde, alsof zij hun
misnoegen vreesden. 

b. Zij wandelden in de inzettingen van de heidenen, die strijdig waren met Gods inzettingen, vers
8, zij deden zoals de heidenen, vers 11, zij wandelden achter de heidenen, die rondom hen
waren, vers 15, gaven dus de eer veil van hun karakter als een bijzonder volk, en gingen in tegen
Gods bedoeling met hen, welke was dat zij onderscheiden zouden zijn van de heidenen. Moesten zij,
die van God geleerd waren, ter school gaan bij de heidenen? Moesten zij, die Gode afgezonderd
waren, zich regelen naar de volken die door Hem waren verlaten? 



c. Zij wandelden in de inzettingen van de afgodische koningen van Israël, vers 8, in alle zonden
van Jerobeam vers 22. Als hun koningen zich de macht aanmatigden om de inzettingen Gods te
veranderen, of er iets aan toe te voegen, dan onderwierpen zij zich aan hen, en dachten dat het
gebod van hun koningen hun vrijspraak zou zijn, hen zou rechtvaardigen in hun ongehoorzaamheid
aan het gebod van God. 

d. Zij hadden zich hoogten gebouwd in al hun steden, vers 9, al was het maar een toren voor de
wachter, een landstad, die geen muren maar slechts een toren had om de wacht te beschutten in
tijden van gevaar, of slechts een hut voor schaapherders, dan moest zij nog geëerd worden met een
hoogte, en die dan met een altaar, was het een bemuurde stad, dan moest zij nog verder versterkt
worden met een hoogte, Gods heiligdom hebbende verlaten, maakten zij zich overal hoogten, die zij
als heiligdommen beschouwden, en waarin ieder deed naar zijn -luim of inval, en zijn gebeden richtte
tot de god, die hem behaagde. Hiermede werden heilige dingen ontheiligd en gemeen gemaakt, toen
hun altaren als steenhopen waren op de voren van de velden, Hosea 12:12. 

e. Zij hadden zich staande beelden opgericht "‘asherim", zoals sommigen denken, dat dit woord
overgezet moet worden, dat wij vertalen door bossen, of astaroth, volgens anderen, vers 10 in
strijd met het tweede gebod. Zij hadden drekgoden gediend, vers 12, het werk hunner eigen
handen, de schepselen hunner verbeelding, hoewel God hun zeer bijzonder gezegd heeft dat zij deze
zaak niet moesten doen. 

f. Zij hadden gerookt, dat is reukwerk geofferd op alle hoogten ter ere van vreemde goden, want
voor de ware God was dit een oneer, vers 11. 

g. Zij wandelden de ijdelheid na, zo worden de afgoden genoemd, omdat zij goed noch kwaad
konden doen, maar de onbeduidendste dingen waren, die men zich denken kan, zij, die hen
aanbaden, waren hun gelijk, en zo werden zij ijdel en nergens van nut, vers 16, ijdel in hun
godsdienstige verrichtingen, die dom en bespottelijk waren, en zo werden zij ijdel in geheel hun
wandel. 

h. Behalve de gegoten beelden, namelijk de twee kalveren, aanbaden zij nog al het heir des
hemels, de zon de maan en de sterren, want het is niet bedoeld van het hemelse heir van de engelen,
zij konden zich niet zover verheffen boven de zichtbare dingen, om aan deze te denken, en daarbij
dienden zij ook nog Baäl, de vergoddelijkte helden van de heidenen, vers 16. 

i. Zij deden hun zonen en hun dochters door het vuur gaan, ten teken dat zij ze aan hun afgoden
gewijd hadden, en eindelijk: zij gebruikten waarzeggerijen, en gaven op vogelgeluiden acht om
leiding en bestuur te ontvangen van de goden, die zij dienden en vereerden. 

III. Welke middelen door God werden aangewend om hen af te brengen van hun afgoderijen, en
met hoe weinig goed gevolg. Hij betuigde tegen hen, toonde hun hun zonden, waarschuwde hen
voor de noodlottige gevolgen er van door alle profeten, en al de zieners, (zo werden de profeten
vroeger genoemd) en had hen gedrongen, om zich te bekeren van hun boze wegen, vers 13. Wij
hebben min of meer van profeten gelezen onder alle regeringen. Hoewel zij Gods priestergeslacht
hadden verlaten, heeft Hij hen niet zonder een opvolging van profeten gelaten, die zich ten taak
stelden om hen de goede kennis des Heeren te leren maar alles tevergeefs, vers 14, zij wilden niet



horen, maar verhardden hun nek, volhardden in hun afgoderijen, en waren gelijk hun vaderen die
hun nek niet wilden buigen onder Gods juk, omdat zij in Hem niet geloofden, Zijn waarheden niet
aannamen, op Zijn beloften niet durfden vertrouwen. Het schijnt te verwijzen naar hun vaderen in de
woestijn, dezelfde zonde, die hen buiten Kanaän hield, heeft deze er uit verdreven, en die zonde was
ongeloof. 

IV. Hoe God hen voor hun zonde heeft gestraft. Hij vertoornde zich zeer over Israël, vers 18,
want in zake Zijn aanbidding is Hij een ijverig God, en door niets acht Hij zich meer beledigd dan
hierdoor, dat de eer, die Hem alleen toekomt, aan enigerlei schepsel gegeven wordt. Hij verdrukte
hen, vers 20, en gaf hen in de hand van de rovers in de dagen van de richteren en van Saul, en
daarna in de dagen van de meeste van hun koningen, om te zien of zij door de oordelen Gods ook
opgewekt zouden worden om na te denken en hun wegen te verbeteren. Maar toen al deze
tuchtigingen niet hebben gebaat om de dwaasheid van hen uit te drijven, heeft God eerst Israël
afgescheurd van het huis van David, onder hetwelk zij gelukkig hadden kunnen wezen. Gelijk
Juda hierdoor verzwakt werd, zo werd Israël er door verdorven, want zij maakten een man koning,
die hen wegdreef van achter de Heere en hen een grote zonde deed zondigen, vers 21. Dit was
een nationaal oordeel, en de straf voor hun vroegere afgoderijen, en, ten slotte, deed Hij hen weg
van Zijn aangezicht, vers 18, 23, zonder hun hoop te geven om hen uit hun gevangenschap weer te
brengen. 

Eindelijk. Hier is temidden van dat alles een klacht tegen Juda, vers 19. Zelfs hield Juda de
geboden van de Heere, hun God, niet, hoewel zij nog niet geheel en al zo slecht en verdorven
waren als Israël, wandelden zij toch in de inzettingen van Israël, en dit verzwaarde de zonde van
Israël, dat zij er Juda mee besmet hebben, zie Ezechiel 23:1-1. Zij, die zonde brengen in een land of
in een gezin, brengen er een pest in, en zullen het kwaad. dat er uit volgt, hebben te verantwoorden. 



Koningen 17:24-41 

Nooit ging een land verloren (zegt men) uit gebrek aan een erfgenaam. Toen de kinderen Israëls van
hun bezit beroofd en uit Kanaän verdreven waren, heeft de koning van Assyrië er spoedig de
overbevolking van zijn land heengebracht, de zodanigen, die hij wel graag wilde missen, en die hem
tot knechten en de nog overgebleven Israëlieten tot meesters zouden zijn, en hier hebben wij een
bericht van deze nieuwe inwoners, wier geschiedenis hier verhaald wordt, opdat wij afscheid kunnen
nemen van Samaria, alsmede van de Israëlieten, die gevankelijk naar Assyrië gevoerd zijn. 

I. Betreffende de Assyriërs, die in het land gebracht werden, wordt ons gezegd: 

1. Dat zij in het bezit waren gesteld van Samaria, en in de steden ervan woonden, vers 23. Het komt
dikwijls voor dat landen van eigenaars veranderen, maar het is treurig dat het heilige land een
heidens land geworden is. Zie hierin wat de zonde doet. 

2. Dat God bij hun eerste komst leeuwen onder hen zond. Waarschijnlijk was hun aantal
onvoldoende om het land te bevolken, hetgeen maakte dat het wild gedierte boven hen
vermenigvuldigde, Exodus 23:29 :maar behalve de natuurlijke oorzaak was er blijkbaar de hand
Gods in, die de Heere van de heirscharen van alle schepselen is en Zijn eigen doeleinden kan doen
dienen door welke van hen Hem behaagt, door kleinen of groten, door leeuwen of door luizen. God
beschikte hun dit ruwe welkom, om hun hoogmoed en onbeschaamdheid te beteugelen en hun te
doen weten dat, hoewel zij Israël hadden overwonnen, de God van Israël toch macht genoeg had
om met hen te handelen, dat Hij hun vestiging in dit land had kunnen voorkomen door leeuwen te
gebieden tot de dienst van Israël, en dat Hij hun vestiging toeliet, niet om de wille van hun
gerechtigheid, maar vanwege de slechtheid van Zijn eigen volk, en dat zij thans onder Zijn bezoeking
waren. Zij hadden in hun eigen land zonder God geleefd, en werden niet met leeuwen geplaagd,
maar als zij dat doen in dit land, dan doen zij het op hun gevaar. 

3. Dat zij wegens deze verdrietelijkheid een vertoog zonden aan de koning, hun meester, waarin zij
waarschijnlijk het verlies blootlegden dat hun jonge kolonie door de leeuwen had geleden, en wezen
op de voortdurende vrees waarin zij verkeerden, dat zij het beschouwden als een oordeel over hen
omdat zij de God van het land niet aanbaden, hetgeen zij niet konden doen omdat zij niet wisten hoe
zij Hem moesten aanbidden, vers 26. De God Israëls was de God van geheel de wereld, maar in
hun onwetendheid noemen zij Hem de God van het land, en dat zij begrepen dat zij binnen Zijn
bereik waren en wel graag op goede voet met Hem wilden zijn, hierin de Israëlieten beschaamd
makende, die niet zo gereed waren als zij, om de stem van Gods oordelen te horen, en de God van
het land niet hadden gediend, hoewel Hij de God was van hun vaderen, en hun grote weldoener, en
hoewel zij wèl onderwezen waren in de wijze van Zijn aanbidding. Assyriërs verzoeken om
onderwezen te worden in hetgeen de Israëlieten haatten te leren. 

4. Dat de koning van Assyrië zorg droeg om hun de wijze van de God van het land te doen
onderwijzen, vers 27, 28, niet uit enigerlei genegenheid voor die God, maar om zijn onderdanen van
de leeuwen te verlossen. Te dien einde zond hij een van de priesters terug, die hij gevankelijk had
weggevoerd. Een profeet zou hun meer goed gedaan hebben, want dit was slechts een van de
priesters van de kalveren die daarom verkoos te Bethel te wonen, ter wille van de oude bekendheid,
en hoewel deze hen kon leren beter te doen dan zij deden, was het toch niet waarschijnlijk dat hij



hen goed onderwees om wezenlijk goed te doen, tenzij hij zijn eigen volk beter had onderwezen.
Hoe dit zij: hij kwam onder hen wonen om hen te leren hoe zij de Heere moesten vrezen, of hij hen
uit het boek van de wet onderwees of hun slechts mondeling onderricht gaf, is niet zeker. 

5. Dat zij, aldus onderwezen zijnde, een gemengde godsdienst aannamen, de God Israëls aanbaden
zij uit vrees, en hun eigen afgoden uit liefde, vers 33. Zij vreesden de Heere, maar dienden hun
eigen goden, zij kwamen allen overeen om de God van het land te aanbidden naar de wijze, de
Joodse feesten te houden en het ritueel van de offeranden aan te nemen, maar ieder volk maakte
daarenboven ook zijn eigen goden, niet alleen voor hun eigen gebruik in hun gezinnen, maar om in de
huizen van de hoogten gesteld te worden, vers 29. Van ieder land worden hier de afgoden genoemd,
vers 30, 31. De geleerden weten de betekenis van verscheidene van deze namen niet aan te duiden,
en zijn het onder elkaar er niet over eens onder welke voorstellingen deze goden werden
aangebeden. Naar de traditie van de Joodse geleerden werd Sukkoth-Benoth aangebeden in een
hen en kuikens, Nergal in een haan, Asima in een gladde geit, Nibhaz in een hond, Tartak in een
ezel, Adrammelech en Anammelech waren slechts schakeringen van Moloch, de één werd
voorgesteld als een pauw, de ander als een fazant. Sukkoth-Benoth (de naam betekent: de tent van
de dochters) was waarschijnlijk Venus, Nergal, door de Perzen aangebeden, was het vuur. Zie
hoe verijdeld afgodendienaars waren in hun verbeelding, en sta verbaasd over hun domheid. Zelfs
onze onwetendheid omtrent deze afgoden leert ons de vervulling van het woord, dat God heeft
gesproken: dat deze valse goden zullen vergaan, Jeremia 10:11. Zij zijn allen in vergetelheid
begraven, terwijl de naam van de ware God tot in eeuwigheid zal bestaan. 

6. Dit mengelmoes van bijgelovigheid wordt hier gezegd te bestaan tot op deze dag, vers 41, tot
aan de tijd wanneer dit boek geschreven werd, en lang daarna, meer dan drie honderd jaren, tot aan
de tijd van Alexander de Grote, toen Manasse, broeder van Jaddus, de hogepriester van de Joden,
huwde met de dochter van Sanballat, de gouverneur of stadhouder van Samaria en tot de
Samaritanen overging. Deze kreeg van Alexander verlof om een tempel op de berg Gerizim te
bouwen. Daardoor trok hij velen van de Joden tot zich en bewoog de Samaritanen om al hun
afgoden weg te werpen en alleen de God van Israël te aanbidden. Hun godsdienst was echter nog
met zoveel bijgelovigheid vermengd, dat onze Heiland hun zegt: Gijlieden aanbidt wat gij niet
weet, Johannes 4:22. 

II. Betreffende de Israëlieten, die naar het land van Assyrië gevoerd werden: de gewijde
geschiedschrijver heeft aanleiding om van hen te spreken in vers 33, aantonende dat hun opvolgers
in het land deden zoals zij gedaan hebben, naar de wijze van de volkeren, die zij weggevoerd
hadden, zij aanbaden beide de God van Israël en deze andere goden, maar wat deden de
gevangenen in het land van hun verdrukking? Waren zij door hun beproeving en benauwdheid tot
berouw en bekering gekomen? Neen, zij doen naar de eerste wijze, vers 34. Toen de twee stammen
later gevankelijk naar Babylon gevoerd werden, zijn zij daardoor van hun afgoderij genezen, en
daarom zijn zij na zeventig jaren met vreugde teruggebracht, maar de tien stammen werden in de
vuuroven verhard, en daarom zijn zij er rechtvaardig in teloor gegaan, overgelaten om te vergaan. 

Deze hun hardnekkigheid wordt hier verzwaard door de overweging: 



1. Van de eer, die God hun heeft aangedaan als het zaad van Jakob, wie Hij de naam Israël gaf,
en naar hem werden zij aldus genoemd, maar zij waren een smaad voor de eervolle naam, naar
welke zij genoemd waren. 

2. Van het verbond, dat met hen gemaakt was, en de last, die Hij hun gaf, die hier ten volle herhaald
is, namelijk, dat zij de Heere Jehovah alleen, die hen uit Egypteland had opgevoerd, zouden
vrezen en dienen, vers 36. Dat zij, Zijn inzettingen en rechten in geschrifte ontvangen hebbende, ze
te allen tijde zouden waarnemen en doen, vers 37, en nooit het verbond zouden vergeten, dat
God met hen gemaakt heeft, de beloften en voorwaarden van dat verbond, in het bijzonder het grote
artikel er van, dat hier driemaal herhaald is, omdat het hun zo dikwijls was ingeprent, er zozeer op
werd aangedrongen, dat zij geen andere goden zullen vrezen. Hij had hun gezegd dat Hij, zo zij
zich dicht bij Hem hielden, hen redden zou uit de hand van al hun vijanden, vers 39, maar toen
zij in de hand van hun vijanden waren en redding nodig hadden, waren zij zo stompzinnig, en hadden
zij zo weinig begrip of besef van hun eigen belangen, dat zij naar de eerste wijze deden, vers 40, zij
dienden de ware God en de valse goden, alsof zij er geen verschil in zagen. Efraïm is vergezeld
met de afgoden, laat hem varen. Zo hebben zij gedaan, en zo deden de volken, die hen
opvolgden, wèl mocht de apostel vragen: Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want
beide Joden en Grieken zijn allen onder de zonde, Romeinen 3:9. 



HOOFDSTUK 18

1 Het geschiedde nu in het derde jaar van Hosea, den zoon van Ela, den koning van Israel, dat
Hizkia koning werd, de zoon van Achaz, koning van Juda.
2 Vijf en twintig jaren was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem, en de naam zijner moeder was Abi, een dochter van Zacharia.
3 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader David gedaan had.
4 Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij
verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe
haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.
5 Hij betrouwde op den HEERE, den God Israels, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle
koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren.
6 Want hij kleefde den HEERE aan; hij week niet van Hem na te volgen, en hij hield Zijn geboden,
die de HEERE aan Mozes geboden had.
7 Zo was de HEERE met hem; overal, waar hij henen uittrok, handelde hij kloekelijk; daartoe viel
hij af van den koning van Assyrie, dat hij hem niet diende.
8 Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe, en haar landpalen, van den wachttoren af tot de vaste steden
toe.
9 Het geschiedde nu in het vierde jaar van den koning Hizkia (hetwelk was het zevende jaar van
Hosea, den zoon van Ela, den koning van Israel) dat Salmaneser, de koning van Assyrie, opkwam
tegen Samaria, en haar belegerde.
10 En zij namen haar in ten einde van drie jaren, in het zesde jaar van Hizkia; het was het negende
jaar van Hosea, den koning van Israel, als Samaria ingenomen werd.
11 En de koning van Assyrie voerde Israel weg naar Assyrie, en deed hen leiden in Halah, en in
Habor, bij de rivier Gozan, en in de steden der Meden.
12 Daarom dat zij de stem des HEEREN, huns Gods, niet waren gehoorzaam geweest, maar Zijn
verbond overtreden hadden; en al wat Mozes, de knecht des HEEREN, geboden had, dat hadden
zij niet gehoord, noch gedaan.
13 Maar in het veertiende jaar van den koning Hizkia kwam Sanherib, de koning van Assyrie, op
tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in.
14 Toen zond Hizkia, de koning van Juda, tot den koning van Assyrie, naar Lachis, zeggende: Ik
heb gezondigd, keer af van mij, wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Toen leide de koning van
Assyrie Hizkia, den koning van Juda, driehonderd talenten zilvers, en dertig talenten gouds op.
15 Alzo gaf Hizkia al het zilver, dat gevonden werd in het huis des HEEREN, en in de schatten van
het huis des konings.
16 Te dier tijd sneed Hizkia het goud af van de deuren van den tempel des HEEREN, en van de
posten, die Hizkia, de koning van Juda, had laten overtrekken, en gaf dat aan de koning van
Assyrie.
17 Evenwel zond de koning van Assyrie Tartan, en Rabsaris, en Rabsake, van Lachis tot den koning
Hizkia, met een zwaar heir naar Jeruzalem; en zij togen op, en kwamen naar Jeruzalem. En als zij
optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij den watergang des oppersten vijvers, welke is bij
den hogen weg van het veld des vollers.
18 En zij riepen tot den koning; zo ging tot hen uit Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en
Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier.
19 En Rabsake zeide tot hen: Zegt nu tot Hizkia: Zo zegt de grote koning, de koning van Assyrie:
Wat vertrouwen is dit, waarmede gij vertrouwt?



20 Gij zegt (doch het is een woord der lippen): Er is raad en macht tot den oorlog; op wien
vertrouwt gij nu, dat gij tegen mij rebelleert?
21 Zie nu, vertrouwt gij u op dien gebroken rietstaf, op Egypte, op denwelken zo iemand leunt, zo
zal hij in zijn hand gaan, en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen, die op
hem vertrouwen.
22 Maar zo gij tot mij zegt: Wij vertrouwen op den HEERE, onzen God; is Hij die niet, Wiens
hoogten en Wiens altaren Hizkia weggenomen heeft, en tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft:
Voor dit altaar zult gij u buigen te Jeruzalem?
23 Nu dan, wed toch met mijn heer, den koning van Assyrie; en ik zal u twee duizend paarden
geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven.
24 Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enigen vorst van de geringste knechten mijns heren
afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte, om de wagenen en om de ruiteren.
25 Nu, ben ik zonder den HEERE opgetogen tegen deze plaats, om die te verderven? De HEERE
heeft tot mij gezegd: Trek op tegen dat land, en verderf het.
26 Toen zeide Eljakim, de zoon van Hilkia, en Sebna, en Joah tot Rabsake: Spreek toch tot uw
knechten in het Syrisch, want wij verstaan het wel; en spreek met ons niet in het Joods, voor de oren
des volks, dat op den muur is.
27 Maar Rabsake zeide tot hen: Heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden, om deze
woorden te spreken? Is het niet tot de mannen, die op den muur zitten, dat zij met ulieden hun drek
eten, en hun water drinken zullen?
28 Alzo stond Rabsake, en riep met luider stem in het Joods; en hij sprak en zeide: Hoort het woord
des groten konings, des konings van Assyrie!
29 Zo zegt de koning: Dat Hizkia u niet bedriege: want hij zal u niet kunnen redden uit zijn hand.
30 Daartoe dat Hizkia u niet doe vertrouwen op den HEERE, zeggende: De HEERE zal ons
zekerlijk redden, en deze stad zal niet in de hand van den koning van Assyrie gegeven worden.
31 Hoort naar Hizkia niet; want zo zegt de koning van Assyrie: Handelt met mij door een geschenk,
en komt tot mij uit, en eet, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgeboom; en drinkt een
ieder het water zijns bornputs;
32 Totdat ik kom, en u haal in een land, als ulieder land, een land van koren en van most, een land
van brood en van wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honig; zo zult gij leven en niet
sterven; en hoort niet naar Hizkia, want hij hitst u op, zeggende: De HEERE zal ons redden.
33 Hebben de goden der volken, ieder zijn land, enigszins gered uit de hand van den koning van
Assyrie?
34 Waar zijn de goden van Hamath, en van Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim, Hena en
Ivva? Ja, hebben zij Samaria uit mijn hand gered?
35 Welke zijn ze onder alle goden der landen, die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de
HEERE Jeruzalem uit mijn hand redden zou?
36 Doch het volk zweeg stil en antwoordde hem niet een woord; want het gebod des konings was,
zeggende: Gij zult hem niet antwoorden.
37 Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de
zoon van Asaf, de kanselier, tot Hizkia, met gescheurde klederen; en zij gaven hem de oorden van
Rabsake te kennen.



Toen de profeet Efraïm had veroordeeld wegens leugen en bedrog, heeft hij zich hiermede getroost
dat Juda nog heerste met God en getrouw was met de heiligen, Hosea 12:1. Het was een zeer
treurig gezicht, dat het laatste hoofdstuk ons gaf op de verwoestingen van Israël, maar dit hoofdstuk
toont ons de zaken van Juda in diezelfde tijd in een gunstig licht, opdat het zou blijken dat God het
zaad van Abraham niet geheel had verstoten, Romeinen 11:1. Hizkia op de troon: 

I. Hij hervormt zijn koninkrijk, vers 1-6. 

II. Hij is voorspoedig in al zijn ondernemingen, vers 7, 8, en dat wel terzelfder tijd, dat de tien
stammen gevankelijk weggevoerd werden vers 9-12. 

III. Toch wordt hij aangevallen door Sanherib, de koning van Assyrië, vers 13. Er wordt aan zijn
land een schatting opgelegd, vers 14-16. Jeruzalem wordt belegerd vers 17. God wordt gelasterd,
hijzelf gesmaad, en zijn volk aangezocht om tegen hem te rebelleren, in een boosaardige
redevoering, gehouden door Rabsake, vers 19-37. Maar hoe heerlijk het geëindigd is tot eer en
vertroosting van onze grote hervormer, zal het volgende hoofdstuk ons verhalen. 



Koningen 18:1-8 

Wij hebben hier een algemeen bericht van de regering van Hizkia. Hier is: 

I. Zijn grote Godsvrucht, die des te meer verwonderlijk is, omdat zijn vader uiterst snood en
goddeloos was, een van de slechtsten van de koningen, en toch is hij-Hizkia-een van de besten,
hetgeen ons te kennen kan geven, 

1. Dat het goed, hetwelk in iemand gevonden wordt, niet van de natuur is, maar door genade
gewerkt is, door vrije en vrijmachtige genade, die tegen nature in de goeden olijfboom inent wat van
nature wild was, Romeinen 11:24. 

2. Dat die genade over de grootste moeilijkheden zegeviert, Achaz heeft zijn zoon waarschijnlijk een
slechte opvoeding gegeven zowel als een slecht voorbeeld. Aan Uria, de priester, was misschien
opgedragen hem te onderwijzen, wij kunnen veronderstellen dat zijn dienaren en metgezellen aan
afgoderij waren overgegeven, en toch werd Hizkia uitnemend goed en Godvruchtig, als Gods
genade wil werken wie of wat zal het dan keren? 

A. Hij was een echte zoon van David, die zeer veel ontaarde zonen had, vers 3. Hij deed wat recht
was in de ogen des Heeren, naar alles dat zijn vader David gedaan had, met wie het verbond
was gemaakt, en daarom had hij ook recht op de weldaden en voordelen ervan. Wij hebben gelezen
van sommigen van hen, die deden wat recht was, maar niet gelijk David, Hoofdstuk 14:3. Zij
hadden Gods inzettingen niet lief zoals hij, en hebben er zich niet zo aan gehouden, maar Hizkia was
een tweede David, had dezelfde liefde voor Gods woord en Gods huis als hij er voor gehad heeft.
Laat ons niet verschrikt worden door de vrees voor een toenemend verval van deugd en
Godsvrucht alsof, wanneer de tijden en de mensen slecht zijn, zij als vanzelf al slechter en slechter
moeten worden dat is volstrekt niet gezegd, want na veel slechte koningen heeft God er een
verwekt, die als David zelf was. 

B. Hij was een ijverig hervormer van zijn rijk, en, zoals wij bevinden in 2 Kronieken 29:3, hij begon
er bijtijds mede, toog aan het werk zodra hij de troon had beklommen, en liet geen tijd verloren
gaan. Hij vond zijn koninkrijk zeer verdorven, het volk zeer bijgelovig, het is dit altijd geweest, maar
onder de laatste regering erger dan ooit. Door de invloed van zijn goddeloze vader was het land
overstroomd van afgoderij. Wij kunnen veronderstellen dat zijn geest in hem ontstoken was, terwijl
zijn vader leefde, zoals Paulus’ geest in hem ontstoken was te Athene, en daarom, zodra hij de
macht in handen had, begaf hij er zich toe om haar uit te roeien, vers 4, hoewel hij, in aanmerking
genomen hoezeer het volk er aan verknocht was, wel kon denken dat het niet zonder tegenstand zou
geschieden. 

a. De beelden en de bossen waren bepaald afgodisch en van heidense oorsprong, deze verbrak en
vernietigde hij, hoewel zijn eigen vader ze had opgericht en er genegenheid voor had betoond, zal dit
ze toch niet beschermen. Wij moeten, om onze aardse ouders te eren, nooit God onteren. 

b. De hoogten zijn bij bijzondere gelegenheden gebruikt door de profeten, en waren totnutoe door
de goede koningen oogluikend toegelaten, maar zij waren een belediging voor de tempel, en in strijd
met de wet, die gebood dat zij daar alleen moesten aanbidden, en daar zij niet onder het toezicht



waren van de priesters, gaven zij gelegenheid voor de invoering van afgodische gebruiken. Daarom
heeft Hizkia, die zich Gods woord, niet het voorbeeld van zijn voorgangers, als regel stelde, een wet
gemaakt om ze weg te nemen, de kapellen, tabernakelen en altaren, die er waren opgericht, af te
breken, en het gebruik er van te verbieden, welke wet met kracht in werking werd gesteld, en het is
waarschijnlijk, dat het ontzettend oordeel, dat nu over het rijk van Israël was gekomen vanwege hun
afgoderij, Hizkia nog te meer ijverig deed zijn, en het volk nog te meer gewillig heeft gemaakt om
zich naar hem te voegen. Het is wel, als het ongeluk van onze naburen ons ter waarschuwing is. 

c. De koperen slang was oorspronkelijk op Gods bevel opgericht, maar omdat zij tot afgoderij
misbruikt was, verbrijzelde hij haar. De kinderen Israëls hadden haar meegebracht naar Kanaän,
waar zij haar hebben opgericht wordt ons niet gezegd, maar zij schijnen haar zorgvuldig bewaard te
hebben als een gedachtenis aan Gods goedheid jegens hun vaderen in de woestijn, en als een
overgeleverd bewijs van de waarheid van dat verhaal, Numeri 21:9, ter bemoediging van de zieken
om zich tot God te wenden om genezing, en van boetvaardige zondaren om zich tot Hem te wenden
om genade. Maar toen zij, in verloop van tijd, begonnen het schepsel meer te aanbidden dan de
Schepper, werden zij die geen beelden wilden aanbidden, ontleend aan de heidenen, zoals
sommigen van hun naburen gedaan hebben, door de verzoeker er toe gebracht om wierook te
branden voor de koperen slang, omdat deze op bevel van God zelf gemaakt was, en een werktuig
ten goede voor hen is geweest. Maar in zijn vrome ijver voor Gods eer heeft Hizkia het volk niet
slechts verboden haar te aanbidden, maar opdat zij nooit meer aldus misbruikt zou worden, toonde
hij het volk dat het Nehustan, niets anders dan een stuk koper was, en dat het daarom ijdel en
goddeloos was om er wierook voor te branden. Toen verbrijzelde hij haar, dat is, gelijk bisschop
Patrick het verklaart, hij vergruisde haar tot stof, dat hij in de lucht strooide opdat er niets van zou
overblijven. Indien iemand mocht denken dat de eer, die aan deze koperen slang toekwam,
verminderd werd, dan zal hij haar volkomen hersteld zien in Johannes 3:14, waar onze Heiland haar
tot een type verklaart van Hemzelf. Als goede dingen vergood worden, dan is het beter ze weg te
doen dan ze te houden. 

C. Hierin was hij ongeëvenaard, vers 5, na hem was zijns gelijke niet onder alle koningen van
Juda, noch onder degenen, die voor hem geweest waren. Voor twee dingen was hij uitnemend in
zijn reformatie. 

a. Voor moed en betrouwen op God. In die afschaffing van de afgoderij was gevaar het misnoegen
van zijn onderdanen gaande te maken en hen tot rebellie tegen hem te brengen, maar hij
vertrouwde op de Heere, de God Israëls, dat Hij hem steunen zou in hetgeen hij deed en hem zou
behoeden voor kwaad. Een vast geloof in de algenoegzaamheid Gods om ons te beschermen en te
belonen zal er veel toe bijdragen, om ons oprecht, stoutmoedig en krachtig te maken in de weg van
onze plicht, zoals Hizkia geweest is. Toen hij tot de troon kwam, vond hij zijn koninkrijk omringd
door vijanden, maar hij heeft geen vreemde hulp tegen hen gezocht, zoals zijn vader gedaan heeft,
maar vertrouwde op de God van Israël om de bewaarder van Israël te zien. 

b. Voor standvastigheid en volharding in zijn plichtsbetrachting, hierin was niemand hem gelijk, dat
hij met een vast besluit de Heere aanhing, niet afweek van Hem na te volgen, vers 6. Sommigen
van zijn voorgangers zijn goed begonnen, doch vielen af, maar evenals Kaleb heeft hij volhard de
Heere na te volgen. Hij heeft niet slechts alle afgodische gebruiken afgeschaft, maar hield Gods
geboden en heeft in alles nauwgezet zijn plicht betracht. 



II. Zijn grote voorspoed, vers 7, 8. Hij was met God, en toen was God met hem, en daar God zo
bijzonder met hem was, handelde hij kloekelijk overal waarheen hij uittrok. Hij had
verwonderlijker voorspoed in al zijn ondernemingen, in zijn oorlogen, zijn gebouwen, en in het
bijzonder in zijn reformatie, want dat goede werk werd met minder moeilijkheid voortgezet, dan hij
zich heeft kunnen voorstellen. Zij, die Gods werk doen met het oog op Zijn eer en heerlijkheid en
met vertrouwen op Zijn kracht, kunnen verwachten er voorspoedig in te zullen wezen, groot is de
waarheid, en zij zal overmogen. Bemerkende, dat hij voorspoed had: 

1. Wierp hij het juk af van de koning van Assyrië, waaraan zijn vader zich laaghartig had
onderworpen. Dit wordt genoemd: van hem af te vallen of tegen hem te rebelleren, omdat de
koning van Assyrië het zo noemde, maar het was in werkelijkheid een handhaven van de
rechtmatige rechten van zijn kroon, die Achaz niet had mogen vervreemden. Indien het al
onvoorzichtig was om die stoute worsteling nu reeds te beginnen, zie ik toch niet in dat het, zoals
sommigen denken, onrechtvaardig was. Toen hij de afgoderij van de volken had uitgeworpen, kon
hij ook wel het juk van hun verdrukking afwerpen. De zekerste weg tot de vrijheid is God te dienen.

2. Hij deed een krachtige aanval op de Filistijnen, en sloeg hen tot Gaza toe, zowel de landelijke
dorpen als de vaste steden, van de wachttoren af tot de vaste steden toe, die plaatsen weer in
zijn rijk terugbrengende, waarvan zij zich in zijns vaders tijd hadden meester gemaakt, 2 Kronieken
28:18. Toen hij het bederf had uitgezuiverd, dat zijn vader had ingevoerd, kon hij verwachten de
bezittingen te herwinnen, die zijn vader verloren had. Zijn overwinningen over de Filistijnen had
Jesaja geprofeteerd, Hoofdstuk 14:28 en verv. 



Koningen 18:9-16 

Het koninkrijk van Assyrië was nu aanzienlijk geworden, hoewel wij er voor de laatste regering
nooit van gelezen hebben: zodanige veranderingen zijn er in de zaken van volken en geslachten, zij,
die min en gering waren, worden geducht, terwijl daarentegen zij, die een groot aanzien hadden en
veel gerucht hebben gemaakt in de wereld, naar de diepte worden gebracht. Wij hebben hier een
bericht: 

I. Van de voorspoed van Salmaneser, koning van Assyrië, tegen Israël, zijn belegering van Samaria,
vers 9, zijn inneming van die stad, vers 10, en zijn wegvoering van het volk in gevangenschap, vers
11, met de reden, waarom God dit oordeel over hen heeft gebracht, vers 12, omdat zij aan de
stem van de Heere, hun God, niet gehoorzaam waren geweest. In het vorige hoofdstuk werd dit
uitvoeriger verhaald, maar het is hier herhaald: 

1. Als hetgeen, waardoor Hizkia en zijn volk opgewekt werden om met zoveel ijver de afgoderij uit
te zuiveren uit hun land, daar zij het verderf zagen, dat er over Israël door gekomen was. Toen het
huis van hun buurman in brand stond, en hun eigen huis door die brand bedreigd werd, was het tijd
om het gevloekte ding weg te werpen. 

2. Als hetgeen Hizkia zeer betreurde, maar niet kon verhinderen, omdat hij er de macht niet toe had.
De tien stammen waren afgevallen van, en waren dikwijls kwellend geweest voor, het huis van
David, zelfs nog onder de regering van zijn vader, daar zij echter van het zaad Israëls waren, kon
hun rampspoed hem niet verblijden. 

3. Als hetgeen Hizkia en zijn rijk blootstelde aan de koning van Assyrië, daar het er veel
gemakkelijker door werd voor hem om hem aan te vallen. Van de tien stammen wordt hier gezegd,
dat zij Gods geboden noch wilden horen noch doen, vers 12. Velen zullen er zich mee vergenoegen
gehoor te geven aan God die Hem echter niets meer willen geven, Ezechiel 33:31. Maar dezen, vast
besloten hebbende hun plicht niet te doen, wilden zij ook niet van horen. 

II. Van de aanslag van Sanherib, de koning van Assyrië, die Salmanezer was opgevolgd, tegen
Juda, waarin hij aangemoedigd was door de voorspoed van zijn voorganger tegen Israël, met wiens
eer en roem hij wilde wedijveren en wiens overwinningen hij wilde voortzetten. De inval, die hij deed
was een grote ramp voor dat rijk, waarmee God het geloof van Hizkia wilde beproeven en het volk
wilde kastijden, dat "een huichelachtig volk" wordt genoemd, Jesaja 10:6, omdat zij niet van harte
instemden met Hizkia’s reformatie, niet gewillig en gaarne afstand deden van hun afgoden, maar die
in hun hart behielden en misschien ook wel in hun huizen, hoewel de hoogten waren weggenomen.
Zelfs tijden van reformatie kunnen blijken zware en moeilijke tijden te zijn, zwaar en moeilijk
gemaakt door hen, die de reformatie tegenstaan, en dan zal de schuld er van aan de hervormers
gegeven worden. Deze ramp kan geacht worden Hizkia zwaar getroffen te hebben, als men
bedenkt: 

1. Hoeveel van zijn land hij er door verloor, vers 13. De koning van Assyrië nam alle-of de meeste-
vaste steden van Juda weg, de grenssteden en de garnizoenssteden, en toen viel al het overige hem
natuurlijk ook in handen. De verwarring, waarin het land door deze vijandelijke inval gebracht werd,
wordt beschreven door de profeet Jesaja, Hoofdstuk 10:28-32. 



2. Hoe duur hij de vrede gekocht heeft. Hij zag Jeruzalem zelf in gevaar van de vijand in handen te
vallen, evenals Samaria, en hij was bereid de veiligheid van de stad te kopen ten koste van: 

a. Een vernederende onderwerping: "ik heb gezondigd, door te weigeren de gewone schatting te
betalen, en ben bereid de vergoeding te doen, die van mij geëist zal worden," vers 14. Waar was
Hizkia’s moed? Waar zijn bebouwen op God? Waarom heeft hij Jesaja niet geraadpleegd eer hij
deze kruipende boodschap zond? 

b. Een zeer grote som geld, drie honderd talenten zilver en dertig talenten goud, dat niet jaarlijks
betaald moest worden, maar als losgeld voor het ogenblik, meer dan twee millioen vier honderd
duizend gulden. Om deze som bijeen te krijgen was hij genoodzaakt niet slechts de schatkist van het
land te ledigen, vers 15, maar de gouden platen van de deuren en pilaren van de tempel af te nemen,
vers 16. Hoewel de tempel het goud heiligde dat hij er aan gewijd had, dacht hij dat, omdat de
nood dringend was, hij daarmee doen mocht, zoals zijn vader David (die hij zich ten voorbeeld had
gesteld) met de toonbroden gedaan heeft, en dat het noch goddeloos noch onvoorzichtig was om
een deel te geven, ten einde het geheel te behouden. Zijn vader Achaz had de tempel geplunderd in
minachting er van, 2 Kronieken 28:24. Hij had wat zijn vader weggenomen had met interest
terugbetaald, en nu vraagt hij met alle eerbied, om het slechts in de nood en voor een beter
doeleinde te mogen lenen, met het vaste voornemen om het, zodra hij er toe instaat zal zijn, ten volle
terug te geven. 



Koningen 18:17-37 

I. Hier is Jeruzalem belegerd door het leger van Sanherib, vers 17. Hij zond drie van zijn grootste
krijgsoversten met een groot leger tegen Jeruzalem. Is dit de grote koning, de koning van Assyrië?
Neen, noem hem zo niet hij is een laaghartig, vals, verraderlijk man, waardig om door alle eeuwen
heen eerloos verklaard te worden, laat hem nooit met ere worden genoemd, die zo eerloos kon
wezen om Hizkia’s geld te nemen, dat hij hem gaf op voorwaarde dat hij zijn leger zou doen
wegtrekken, en toen, in plaats van, volgens de overeenkomst, het land te verlaten, naar de
hoofdstad optrok en het geld ook niet terugzond. Het zijn voorwaar slechte, eerloze mensen, en zo
zullen wij hen noemen, al zijn zij ook nog zo groot en voornaam, wier beginsel het is hun woord en
belofte niet verder bindend te doen zijn dan met hun belangen strookt. Nu had Hizkia maar al te veel
reden om berouw te hebben van zijn verdrag met Sanherib, waardoor hij wel armer maar volstrekt
niet veiliger is geworden. 

II. Hizkia, zijn vorsten en zijn volk beschimpt en beledigd door Rabsake, de voornaamste
woordvoerder van de drie generaals en die de meest schampere taal tot zijn beschikking had. Hij
had ongetwijfeld van Sanherib instructies ontvangen omtrent hetgeen hij zeggen moest, die bedoelde
hierdoor een nieuwe twist met Hizkia te zoeken. Hij had beloofd om na de ontvangst van Hizkia’s
geld, zijn leger te doen terugtrekken, en daarom schaamt hij zich om onmiddellijk een krachtige
aanval op Jeruzalem te doen, maar hij zendt Rabsake om Hizkia te bewegen de stad over te geven
en, zo hij weigert, dan zal dit hem tot voorwendsel (wel een zeer armzalig voorwendsel!) dieper, om
haar te belegeren en, zo zij weerstand biedt, haar stormenderhand in te nemen. Rabsake heeft de
onbeschaamdheid om een audiëntie van de koning zelf te vragen bij de watergang van de bovenste
vijver, buiten de muren, maar Hizkia heeft de voorzichtigheid om te weigeren persoonlijk te
onderhandelen, en zendt drie commissarissen, (de voornaamste staatsdienaren) om te horen wat hij
te zeggen heeft, maar met de last om die dwaas niet te antwoorden naar zijn dwaasheid, vers 36,
want zij konden hem niet overtuigen, maar zouden hem gewis prikkelen, en Hizkia had van zijn
vader David geleerd te geloven dat God zou horen als hij "gelijk een dove zou zijn, die niet hoort,"
Psalm 38:14-16. Eenmaal hebben zij zijn rede onderbroken, doch slechts om hem te verzoeken
thans in het Syrisch tot hem te spreken dan zouden zij overwegen wat hij gezegd heeft en er de
koning rapport van doen, en zo zij hem dan geen bevredigend antwoord brachten, dan kon hij zich
op het volk beroepen door in het Joods te spreken, vers 26. Dit was een redelijk verzoek en
overeenkomstig het gebruik bij onderhandelingen, namelijk dat de gevolmachtigden de zaken onder
elkaar regelen en vaststellen, voordat er iets van openbaar wordt gemaakt. Maar Hizkia bedacht
niet dat hij met een onredelijk man te doen had, anders zou hij dat verzoek niet gedaan hebben,
want het heeft Rabsake slechts verbitterd, en hem nog ruwer en onstuimiger gemaakt, vers 27.
Tegen alle regelen van welvoeglijkheid en eer ging hij in plaats van met de commissarissen te
onderhandelen, dreigende taal voeren tegen het krijgsvolk, trachtte hij hen te bewegen om te
deserteren of te rebelleren, dreigde dat, zo zij weerstand mochten bieden, hij hen tot het uiterste van
hongersnood zou brengen, en toen ging hij voort met zijn rede, waarvan de strekking is Hizkia, zijn
vorsten en zijn volk te bewegen de stad over te geven. 

Merk op, hoe hij om hiertoe te komen: 

1. Zijn meester, de koning van Assyrië, verheerlijkt, telkens en nogmaals noemt hij hem de grote
koning, de koning van Assyrië, vers 19, 28. Welk een afgod maakt hij van die vorst, wiens



creatuur hij was! God is de grote Koning, maar in zijn oog was Sanherib een kleine god, en hij zou
hun dezelfde eerbied voor hem willen inboezemen, die hij voor hem had, om hen aldus door
verschrikking tot onderwerping aan hem te brengen, maar voor hen, die door het geloof de Koning
van de koningen zien in Zijn macht en heerlijkheid, heeft zelfs de koning van Assyrië een klein, min
aanzien. Wat zijn de grootsten en machtigsten van de mensen, als zij met God worden vergeleken of
als God komt om met hen te strijden? Psalm 82:6, 7. 

2. Hij poogt hen te doen geloven dat het zeer voordelig voor hen zijn zou om zich maar over te
geven. Indien zij weerstand bieden dan moeten zij niets anders verwachten dan uit gebrek aan
levensmiddelen het geringste kruid te moeten eten, want alle toevoer van levensmiddelen zal door de
belegeraars worden afgesneden, maar zo zij willen capituleren zien gunst willen winnen door een
geschenk en zich aan zijn genade willen overgeven, dan zullen zij een zeer goede behandeling van
hem ondervinden, vers 31. Ik vraag mij af hoe Rabsake zonder te blozen van schaamte kon spreken
van een overeenkomst te maken door een geschenk, als toch zijn meester zo kort geleden zijn
overeenkomst met Hizkia had geschonden, die door zo’n groot geschenk verkregen was, vers 14.
Kunnen diegenen verwachten dat men hen vertrouwen zal, die zich zo ergerlijk trouweloos betoond
hebben? Maar: Ad populum phaleras Verguld slechts de keten, en het volk zal zich laten
binden. Hij denkt allen te sussen met een belofte dat, zo zij zich slechts op genade of ongenade
willen overgeven, zij wel verwachten moeten tot gevangenen te worden gemaakt, maar dat zal in
werkelijkheid voor hun geluk wezen. Men vraagt zich af hoe hij kon denken door zulke misleidende
redeneringen te zullen overmogen, maar aldus is het, dat de duivel iedere dag de zondaren misleidt
door zijn verzoekingen. Hij zal hen er van moeten overtuigen: 

a. Dat hun gevangenschap een geluk voor hen zijn zal, hun voordelig zal wezen, want dat een ieder
van zijn vijgeboom zal eten en van zijn wijnstok, vers 31. Ofschoon de eigendom van hun
bezittingen aan de overwinnaars zal overgaan, zullen zij er toch het vrije gebruik van hebben, maar
hij zegt hun er nu niet bij, wat hij hun later zeggen zou, dat dit zou wezen met die verstarde, dat het
zoveel en zolang zou wezen, als het de overwinnaars zou behagen. 

b. Dat hun ballingschap hun zeer voordelig zal wezen: totdat ik kom en haal u in een land als uw
eigen land, en in welk opzicht zal dit dan beter voor hen zijn, als zij er toch niets hun eigendom in
kunnen noemen? 

3. Wat hij in het bijzonder bedoelt, is hen te overtuigen dat het volstrekt nutteloos zou zijn om
weerstand te bieden. Wat vertrouwen is dit, waarmee gij vertrouwt? Aldus beschimpt en hoont
hij Hizkia, vers 19. Tot het volk zegt hij, vers 29, Dat Hizkia u niet bedriege tot uw verderf, want
hij zal u niet kunnen redden, gij moet buigen of breken." Het zou goed wezen als zondaren zich
wilden onderwerpen aan de kracht van dit betoog, door met God verzoend te worden, namelijk dat
het onze wijsheid is ons aan Hem te onderwerpen, omdat het ijdel en nutteloos is om met Hem te
strijden. Wat vertrouwen is dit waarmee zij vertrouwen, die Hem weerstaan? Zijn wij sterker dan
Hij? Of wat zullen wij er mee winnen om distelen en doornen voor een verterend vuur te stellen?
Maar Hizkia was niet zo hulpeloos en weerloos als Rabsake hem wel wilde voorstellen. 

Op drie punter veronderstelt hij, dat Hizkia zou kunnen vertrouwen, en van alle drie poogt hij de
ongenoegzaamheid aan te tonen. 



A. Zijn eigen militaire toebereidselen. Gij zegt: Daar is raad en macht tot de oorlog, en wij
bevinden dat hij die ook had, 2 Kronieken 32:3. Maar dat gaat hij met minachting voorbij: "Het is
een woord van de lippen, gij zijt niet tegen ons opgewassen, vers 20.. Met de meest mogelijke
hoogheid en minachting tart hij hem om van al zijn volk twee duizend man bijeen te brengen, die een
paard kunnen berijden, dan zal hij hem twee duizend paarden geven. Hij geeft te kennen, doch
valselijk, dat hij geen mannen had of geen, die geschikt waren voor de strijd, vers 23. Aldus denkt
hij hem terneer te werpen door hoogheid en spotternij en wil met hem wedden dat een overste van
de geringste knechten van zijn heer instaat is om hem en geheel zijn krijgsmacht te verslaan en te
vernietigen. 

B. Zijn verbond met Egypte. Hij veronderstelde dat hij op Egypte rekende voor wagens en ruiters,
vers 24, omdat de koning van Israël dit gedaan had, en van dit vertrouwen zegt hij met recht: Het is
een gebroken rietstaf, vers 21 hij zal niet slechts de man falen, die er op steunt en verwacht dat hij
zijn gewicht zal kunnen dragen, maar zal in zijn hand gaan en die doorboren en al zijn zijden
splijten, zoals de profeet deze gelijkenis nog nader uitwerkt met toepassing op Egypte, Ezechiel
29:6, 7. Zo is de koning van Egypte, zegt hij, en waarlijk, zo is de koning van Assyrië voor Achaz
geweest, die op hem vertrouwde, maar hij benauwde hem en sterkte hem niet, 2 Kronieken
28:20. Zij, die op de menselijke arm vertrouwt, zullen hem niet beter dan een gebroken rietstaf
bevinden, maar God is de rots van de eeuwen. 

C. Zijn invloed bij God en zijn betrekking tot Hem. Dit was werkelijk Hizkia’s fundament, vers 22.
Hij hield zich staande door te steunen op de macht en de belofte van God, daarmee heeft hij zich en
zijn volk bemoedigd, vers 30. De Heere zal ons zeker redden, en wederom vers 32. Hij wist dat
dit hun grote steun was, en daarom is hij het uitvoerigst in zijn poging om dit aan het wankelen te
brengen, zoals Davids vijanden, die al hun kunstgrepen in het werk stelden om hem van zijn
vertrouwen op God af te brengen, Psalm 3:3, 11:1, en dat hebben ook Christus’ vijanden gedaan,
Mattheus 27:43. 

Op drie dingen wijst Rabsake om hun vertrouwen op God aan het wankelen te brengen maar zij zijn
allen onwaar. 

A. Dat Hizkia Gods bescherming verbeurd had door de hoogten en de altaren weg te nemen vers
22. Hier meet hij de God van Israël af naar de goden van de heidenen, die zich verlustigden in de
menigte van altaren en tempels, en komt hij tot de gevolgtrekking dat Hizkia de God van Israël ten
zeerste had beledigd door zijn volk te verplichten om op slechts één altaar te offeren. Aldus wordt
een van de beste daden, die hij ooit in zijn leven gedaan heeft, verkeerd uitgelegd en voorgesteld als
goddeloos en heiligschennend, door iemand, die de wet van de God van Israël niet kende of niet
wilde kennen. Indien hetgeen in werkelijkheid goed en Gode welbehagelijk is door onwetende en
boosaardige mensen voorgesteld wordt als kwaad en Godtergend, dan moeten wij dat niet vreemd
vinden of er ons over verbazen. Indien dit heiligschennend was, dan wenste Hizkia dit altijd te
blijven. 

B. Dat God nu orders had gegeven voor de verwoesting van Jeruzalem, vers 25. Ben ik zonder de
Heere opgetogen tegen deze plaats om die te verderven? Dit is niets dan een ijdel snoeven. Hij
heeft zelf niet gedacht dat hij een opdracht had van God om te doen wat hij deed, (door wie zou hij
haar hebben ontvangen?) maar hij wendt dit voor om het volk, dat op de muur was, te



verschrikken. Indien er enige grond was voor zijn beweren, dan zou hij genomen kunnen zijn van de
geschriften van de profeten, waarvan hij misschien kennis had bekomen, en die er op wezen dat de
hand van God was in het verderf van de tien stammen, en nu dacht hij evengoed volmacht van God
te hebben om Jeruzalem als Samaria te belegeren en in te nemen. Velen, die tegen God hebben
gestreden, hebben voorgewend een opdracht van Hem te hebben. 

C. Dat, al zou ook JAHWEH, de God van Israël, hen willen beschermen tegen de koning van
Assyrië, Hij er toch de macht niet toe zou hebben, met deze Godslastering besluit hij zijn rede, vers
33-35. Hij vergelijkt de God van Israël met de goden van de volken die hij overwonnen en tenonder
heeft gebracht, stelt Hem op een lijn met hen, en komt tot de gevolgtrekking dat, omdat zij hun
aanbidders niet hebben kunnen beschermen en verlossen, de God Israëls de Zijnen evenmin zal
kunnen beschermen en verlossen. Zie hier: 

Ten eerste. Zijn hoogmoed. Als hij een stad veroverde, achtte hij ook over haar goden te hebben
gezegevierd, en liet er zich geweldig op voorstaan. Zijn hoge dunk van de afgoden maakte dat hij
een hoge dunk had van zichzelf, daar hij hun te sterk bleek. 

Ten tweede. Zijn Godslastering, de God van Israël was geen lokale godheid, maar de God van de
gehele aarde, de enig levende en ware God, de Oude van dagen, en had zich dikwijls bewezen
boven alle goden te zijn, toch acht hij Hem niets meer te zijn dan de nieuwbakken, denkbeeldige
goden van Hamath en Arpad. Volgens de overlevering van de Joden was Rabsake een afvallige
Jood, hetgeen hem zo bedreven maakte in de Joodse taal. Indien dit zo is, dan was zijn
onwetendheid omtrent de God van Israël zoveel minder te verontschuldigen en zijn vijandschap
zoveel minder vreemd, want afvalligen zijn gewoonlijk de bitterste en boosaardigste vijanden,
getuige Julianus. Het moet erkend worden dat er in deze rede van Rabsake veel beleid en kunst is,
maar daarbij ook zeer veel hoogmoed, boosaardigheid, leugen en Godslastering, een greintje
oprechtheid en eerlijkheid zou meer waard zijn geweest dan al dat vernuft en die redekunst. 

Eindelijk. Er wordt ons gezegd wat de commissarissen van Hizkia deden. 

1. Zij zwegen stil, niet omdat zij niets vanwege en voor Hizkia te zeggen hadden, zij zouden hem
gemakkelijk en rechtvaardiglijk zijns meesters trouweloosheid hebben kunnen verwijten en zijn
woord verbreken en hem gevraagd kunnen hebben: Welke godsdienst moedigt u aan te hopen dat
dat voorspoedig zal zijn? Zij hadden hem tenminste de ernstige wenk kunnen geven, die Achab aan
Benhadad gegeven heeft, toen deze hem dezelfde onbeschaamde eisen heeft gesteld: -Die zich
aangordt beroeme zich niet als die zich losmaakt maar de koning had hun bevolen hem niet te
antwoorden, en zij hielden zich aan hun instructies. Er is een tijd om te zwijgen zowel als een tijd om
te spreken, en er zijn van de zodanigen, aan wie iets Godsdienstigs of redelijks te zeggen een
werpen van paarlen voor de zwijnen zou wezen. Wat zou men aan een waanzinnige kunnen zeggen?
Waarschijnlijk heeft hun zwijgen Rabsake nog trotser en geruster gemaakt, en zo werd zijn hart
opgeheven en verhard tot zijn verderf. 

2. Zij scheurden hun klederen, in verfoeiing van zijn Godslastering en in smart over de geminachten
treurigen toestand van Jeruzalem, welks smaad hun een last was. 



3. Zij hebben de zaak getrouwelijk de koning bekend gemaakt, en hem de woorden van Rabsake te
kennen gegeven, opdat hij zou overwegen wat er gedaan moest worden, welke maatregelen
genomen moesten worden, en welk antwoord zij op Rabsake’s eis zouden brengen. 



HOOFDSTUK 19

1 En het geschiedde, als de koning Hizkia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen, en bedekte zich
met een zak, en ging in het huis des HEEREN.
2 Daarna zond hij Eljakim, den hofmeester, en Sebna, den schrijver, en de oudsten der priesteren,
met zakken bedekt, tot Jesaja, den profeet, den zoon van Amoz;
3 En zij zeiden tot hem: Alzo zegt Hizkia: Deze dag is een dag der benauwdheid, en der schelding,
en der lastering; want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, en er is geen kracht om te
baren.
4 Misschien zal de HEERE, uw God, horen al de woorden van Rabsake, denwelken zijn heer, de
koning van Assyrie, gezonden heeft, om den levenden God te honen, en te schelden, met woorden,
die de HEERE, uw God, gehoord heeft; hef dan een gebed op voor het overblijfsel, dat gevonden
wordt.
5 En de knechten van den koning Hizkia kwamen tot Jesaja.
6 En Jesaja zeide tot hen: Zo zult gij tot uw heer zeggen: Zo zegt de HEERE: Vrees niet voor de
woorden, die gij gehoord hebt, waarmede Mij de dienaars van den koning van Assyrie gelasterd
hebben.
7 Zie, Ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal, en weder in zijn land keren; en Ik
zal hem door het zwaard in zijn land vellen.
8 Zo kwam Rabsake weder, en vond den koning van Assyrie, strijdende tegen Libna; want hij had
gehoord, dat hij van Lachis vertrokken was.
9 Als hij nu hoorde van Tirhaka, den koning van Cusch, zeggen: Ziet, hij is uitgetogen om tegen u te
strijden, zond hij weder boden tot Hizkia, zeggende:
10 Zo zult gij spreken tot Hizkia, den koning van Juda, zeggende: Laat u uw God niet bedriegen, op
welken gij vertrouwt, zeggende: Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrie niet gegeven
worden.
11 Zie, gij hebt gehoord, wat de koningen van Assyrie aan alle landen gedaan hebben, die
verbannende; en zoudt gij gered worden?
12 Hebben de goden der volken, die mijn vaders verdorven hebben, dezelve gered, als Gozan, en
Haran, en Rezef, en de kinderen van Eden, die in Telasser waren?
13 Waar is de koning van Hamath, en de koning van Arpad, en de koning der stad Sefarvaim, Hena
en Ivva?
14 Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen, en die gelezen had, ging hij op in het huis
des HEEREN, en Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN.
15 En Hizkia bad voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: O HEERE, God Israels, Die tussen
de cherubim woont! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt den
hemel en de aarde gemaakt.
16 O, HEERE! neig Uw oor en hoor, doe, HEERE! Uw ogen open en zie, en hoor de woorden van
Sanherib, die dezen gezonden heeft, om den levenden God te honen.
17 Waarlijk, HEERE, hebben de koningen van Assyrie die heidenen en hun land verwoest;
18 En hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het werk van
mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die verdorven.
19 Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand; zo zullen alle koninkrijken der aarde
weten, dat Gij, HEERE, alleen God zijt.
20 Toen zond Jesaja, de zoon van Amoz, tot Hizkia, zeggende: Zo spreekt de HEERE, de God
Israels: Dat gij tot Mij gebeden hebt tegen Sanherib, den koning van Assyrie, heb Ik gehoord.



21 Dit is het woord, dat de HEERE over hem gesproken heeft: De jonkvrouw, de dochter van Sion,
veracht u, zij bespot u, de dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u.
22 Wien hebt gij gehoond en gelasterd? en tegen Wien hebt gij de stem verheven, en uw ogen
omhoog opgeheven? Tegen den Heilige Israels!
23 Door middel uwer boden hebt gij den HEERE gehoond, en gezegd: Ik heb met de menigte
mijner wagenen beklommen de hoogten der bergen, de zijden van den Libanon; en ik zal zijn hoge
cederbomen, en zijn uitgelezen dennebomen afhouwen; en zal komen in zijn uiterste herberg, in het
woud zijns schonen velds.
24 Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren; en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren
der belegerde plaatsen verdroogd.
25 Hebt gij niet gehoord, dat Ik zulks lang te voren gedaan heb en dat van oude dagen af
geformeerd heb? Nu heb Ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn, om de vaste steden te verstoren tot
woeste hopen.
26 Daarom waren haar inwoners handeloos; zij waren verslagen en beschaamd; zij waren als het
gras des velds, en de groene grasscheutjes, het hooi der daken, en het brandkoren, eer het over
einde staat.
27 Maar Ik weet uw zitten, en uw uitgaan, en uw inkomen, en uw woeden tegen Mij.
28 Om uw woeden tegen Mij, en dat uw woeling voor Mijn oren opgekomen is, zo zal Ik Mijn haak
in uw neus leggen, en Mijn gebit in uw lippen, en Ik zal u doen wederkeren door dien weg, door
denwelken gij gekomen zijt.
29 En dat zij u een teken, dat men in dit jaar eten zal, wat van zelf gewassen is; en in het tweede
jaar, wat daarvan weder uitspruit; maar zaait in het derde jaar, en maait, en plant wijngaarden, en
eet hun vruchten.
30 Want het ontkomene, dat overgebleven is van het huis van Juda, zal wederom nederwaarts
wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen.
31 Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene van den berg Sion; de ijver
van den HEERE der heirscharen zal dit doen.
32 Daarom zo zegt de HEERE van den koning van Assyrie: Hij zal in deze stad niet komen, noch
daar een pijl inschieten; ook zal hij met geen schild daarvoor komen, en zal geen wal daartegen
opwerpen.
33 Door den weg, dien hij gekomen is, door dien zal hij wederkeren; maar in deze stad zal hij niet
komen, zegt de HEERE.
34 Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns
knechts wil.
35 Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger
van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die
allen waren dode lichamen.
36 Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrie, en toog henen, en keerde weder; en hij bleef te
Nineve.
37 Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch, zijn god, zich nederboog, dat Adramelech en
Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard versloegen; doch zij ontkwamen in het land van Ararat; en
Esar-haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.



In het vorige hoofdstuk lazen wij van de grote benauwdheid, waarin Jeruzalem verkeerde, en wij
verlieten het belegerd, beledigd en verschrikt, op het punt om door de Assyriërs te worden
verzwolgen. Maar in dit hoofdstuk hebben wij een bericht van de heerlijke verlossing niet door
zwaard of boog maar door gebed en profetie en door de hand eens engels. 

I. In grote bekommernis zond Hizkia tot de profeet Jesaja, en verzocht om zijn gebeden, vers 1-5,
en ontving een antwoord des vredes van hem, vers 6, 7. 

II. Sanherib zond een brief aan Hizkia om hem door schrikaanjaging tot onderwerping te brengen
vers 13.. 

III. Hierop beveelt Hizkia in een zeer plechtig gebed zijn zaak aan God, de rechtvaardige rechter, en
smeekt Hem om hulp, vers 14-19. 

IV. Door Jesaja zendt God hem een zeer troostrijke boodschap, hem verzekerende van uitkomst en
redding, vers 20-34. 

V. Het leger van de Assyriërs werd gedood door een engel, en Sanherib zelf gedood zijn eigen
zonen, vers 35-37. Zo heeft God zich verheerlijkt en Zijn volk verlost. 



2 Koningen 19:1-7 

De inhoud van Rabsake’s rede aan Hizkia meegedeeld zijnde, zou men verwacht hebben-en
waarschijnlijk heeft Rabsake dit verwacht dat hij een krijgsraad zou beleggen, waarin gedelibereerd
zou worden of het niet het beste zou zijn om maar te capituleren. Voordat de belegering plaatshad,
"had hij raad gehouden met zijn vorsten en zijn helden", 2 Kronieken 32:3, maar dat baatte thans
niet. Zijn grootste troost is dat hij een God heeft, tot wie hij heen kan gaan, en wij hebben hier een
bericht van hetgeen er tussen hem en zijn God voorviel bij deze gelegenheid. 

I. Hizkia toonde diepe smart over de oneer, die door Rabsake’s Godslastering Gode was
aangedaan. Toen hij het hoorde hoewel slechts uit de tweede hand, scheurde hij zijn klederen en
bedekte zich met een zak, vers 1. Godvruchtige mensen plachten dit te doen, als zij hoorden van
enigerlei smaad, die op Gods naam werd geworpen, en voorname mensen moeten het geen
verkleining voor zich achten, om aldus hun leedwezen te betonen over de belediging van de eer van
de grote God. Koninklijke klederen zijn niet te kostbaar om gescheurd, en koninklijk vlees is niet te
goed om met een zak bedekt te worden in verootmoediging om de smaad, die aan God werd
aangedaan, en vanwege de gevaren en verschrikkingen van Jeruzalem. Hiertoe riep God thans, en
Hij was misnoegd over hen, die niet alzo gezind waren, Jesaja 22:12-24. "Zie daar is vreugde en
blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen, hoewel het een dag van beroering en van
vertreding en van verwarring is in het dal des gezichts", vers 5, hetgeen op deze zelfde gebeurtenis
ziet. De koning in een zak, maar velen van zijn onderdanen in zachte klederen. 

II. "Hij ging in het huis des Heeren", naar het voorbeeld van de psalmist die, als hij gegriefd was over
de trotsheid en de voorspoed van de goddelozen, "in Gods heiligdommen inging, en op hun einde
merkte", Psalm 73:17. Hij ging in het huis Gods om te overdenken en te bidden, en zijn geest tot
kalmte te brengen na deze beroering. Hij overwoog niet welk antwoord hij aan Rabsake zou
zenden, maar gaf de zaak Gode in handen: ‘Heere, Gij zult voor mij antwoorden’. 

In het huis des Heeren vond hij een rust en schuilplaats, een schatkamer, een magazijn, een raadzaal,
alles wat hij behoefde, en alles in God. Als de vijanden van de kerk zeer vermetel en zeer dreigend
zijn, dan is het de wijsheid en de plicht van de vrienden van de kerk om zich tot God te wenden, om
zich op Hem te beroepen, en hun zaak in Zijn handen over te geven. 

III. Hij zond tot de profeet Jesaja, en wel door eerbare boodschappers, ten teken van de grote
eerbied, die hij voor hem koesterde, teneinde om zijn gebeden te verzoeken, vers 2-4. 

Eljakim en Sebna waren twee van hen die de woorden van Rabsake hadden gehoord en het best
instaat waren om Jesaja op de hoogte van de zaak te brengen. De oudsten van de priesters moesten
in een tijd van benauwdheid zelf voor het volk bidden, Joël 2:17, maar zij moeten nu om Jesaja’s
gebed gaan vragen omdat hij beter kon bidden en meer invloed had in de hemel. De boodschappers
moesten met zakken bedekt tot hem gaan, omdat zij de koning moesten vertegenwoordigen, die nu
aldus gekleed was. 

Hun boodschap aan Jesaja was: "Hef een gebed op voor het overblijfsel, dat gevonden wordt", dat
is: voor Juda, dat slechts een overblijfsel is nu de tien stammen weg zijn, voor Jeruzalem, dat slechts
een overblijfsel is nu de vaste steden van Juda genomen zijn. 



Het is zeer wenselijk en hetgeen wij zeer moeten begeren als wij in benauwdheid zijn dat onze
vrienden voor ons zullen bidden. Door hierom te vragen eren wij God, eren wij het gebed, eren wij
onze broeders. 

Als wij de gebeden van anderen voor ons begeren, dan moeten wij daarom niet aflaten van voor
onszelf te bidden. Toen Hizkia tot Jesaja het verzoek zond om voor hem te bidden, "ging hij zelf in
het huis des Heeren, om zelf zijn gebed tot God op te zenden". Zeer bijzonder moeten wij het gebed
begeren van hen, die van God tot ons spreken. Hij is "een profeet en hij zal voor u bidden", Genesis
20:7. 

De grote Profeet is de grote Voorbidder. Diegenen zullen waarschijnlijk overmogen bij God, die hun
gebeden opheffen, dat is: die hun hart opheffen in het gebed. Als het zeer slecht staat met de
belangen van Gods kerk, als er slechts nog een overblijfsel is, haar vrienden weinig talrijk en zwak,
en daarbij nog in verwarring en verlegenheid zijn, dan is het tijd om ons gebed op te heffen voor dat
overblijfsel. 

1. Om Jesaja tot bidden op te wekken, wordt hem met nadruk op twee dingen gewezen. 

a. Op hun vrees voor de vijand, vers 3. Hij is trots en beledigend, het is een dag van de
benauwdheid en van de schelding en van de lastering, wij worden gesmaad. 

God wordt onteerd, nooit was zo’n koning en zo’n koninkrijk zo vertreden en verguisd als wij,
"onze ziel is veel te zat des spots van de weeldigen, van de verachting van de hovaardigen", en het is
als een zwaard in ons gebeente om te horen hoe zij ons betrouwen op God smaden en zeggen: Waar
is nu uw God? 

En wat nog het ergste van alles is: wij zien niet hoe wij het kunnen verhelpen en ons van die smaad
kunnen bevrijden. Onze zaak is goed, ons volk is getrouw, maar wij worden overweldigd door hun
groot aantal, de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, nu is het de tijd, het kritieke ogenblik,
wanneer indien ooit, wij geholpen moeten worden, een enkele slag, die de vijand zou treffen, zou
onze wensen vervullen. 

Maar helaas, wij zijn niet bij machte die slag toe te brengen, daar is geen kracht om te baren.
Onze toestand is allertreurigst en eist spoedige hulp, zoals een vrouw in barensnood, die geheel
uitgeput is door haar weeën, zodat zij de kracht niet heeft om het kind ter wereld te brengen. 

Vergelijk hiermede Hosea 13:13. Wij zijn op het punt van om te komen, "zo gij iets kunt wees met
innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons". 

b. Hun hoop op God. Tot Hem zien zij op, op Hem steunen zij, en vertrouwen dat Hij voor hen zal
verschijnen, een woord van Hem zal de schaal doen overhellen en het bezwijkende overblijfsel
redden, als Hij slechts de woorden van Rabsake bestraft, dat is: ze weerlegt, vers 4 , als Hij het op
zich neemt de Godslasteraar te overtuigen en te schande te maken, dan zal alles wèl wezen. En zij
vertrouwen dat Hij dit doen zal, niet om de wille van hun verdienste, maar om de wille van Zijn eigen
eer, omdat hij "de levende God gehoond heeft" door Hem op een lijn te stellen met dove en stomme
afgoden. 



Zij hebben reden om te denken dat de uitkomst goed zal zijn, omdat zij God kunnen vragen om Zijn
twistzaak te twisten, Psalm 74:22. 

Sta op, o God! twist Uwe twistzaak. "Hij is de Heere uw God," zeggen zij tot Jesaja, "de uwe,
wiens eer u ter harte gaat, en wiens gunst gij deelachtig zijt". Hij heeft de lasterlijke woorden van
Rabsake gehoord, en daarom misschien zal Hij ze horen en bestraffen. Wij hopen het. 

Help ons met uw gebeden om de zaak voor Hem te brengen, en dan zullen wij haar gerust aan Hem
overlaten. 

IV. God zond door Jesaja een boodschap aan Hizkia, om hem de verzekering te geven dat Hij zich
zal verheerlijken in het verderf van de Assyriërs. Hizkia zond tot Jesaja, niet om te vragen naar
hetgeen gebeuren zal, met welke boodschap velen tot de profeten hebben gezonden (zal ik van deze
ziekte genezen? en dergelijke dingen meer), maar om zijn hulp te vragen bij het volbrengen van zijn
plicht. 

Dat was zijn zorg en zijn begeerte, en daarom liet God hem weten wat de uitkomst zijn zal ter
beloning van zijn zorg om zijn plicht te doen, vers 6, 7. 

1. God acht dat de zaak Hem aangaat. Zij hebben Mij gelasterd. 

2. Hij bemoedigt Hizkia, die zeer verschrikt is: Vrees niet voor de woorden, die gij gehoord hebt,
het zijn slechts woorden, hoewel trotse vurige woorden, en woorden zijn slechts wind. 

3. Hij beloofde de koning van Assyrië erger te verschrikken dan Rabsake hem verschrikt heeft, Ik
zal een wind over hem geven, vers 7,, een verwoestende ademtocht, die zijn leger zal vernietigen,
waarop hij door schrik en angst bevangen en naar zijn land gedreven wordt, waar de dood hem zal
ontmoeten. Deze korte bedreiging uit de mond van God zal werking doen, als al de machteloze
dreigementen uit Rabsake’s mond in damp zullen opgaan. 



2 Koningen 19:8-19 

Rabsake, zijn boodschap overgeleverd en geen antwoord ontvangen hebbende of hij dit stilzwijgen
voor toestemming hield, of voor minachting blijkt niet-liet zijn leger voor Jeruzalem onder het bevel
van de andere generaals, en ging zelf tot de koning, zijn meester, om nadere orders. Hij vond hem
Libna belegerende, een stad, die van Juda was afgevallen, Hoofdstuk 8:22. 

Of hij al of niet Lachis heeft ingenomen, is niet zeker, sommigen denken dat hij er van weggetrokken
is, omdat hij de inneming er van onuitvoerbaar achtte, vers 8. 

Maar hij was nu verschrikt door het gerucht, dat de koning van Cusch, wiens land grensde aan dat
van de Arabieren, met een groot heir tegen hem was uitgetrokken, vers 9. 

Dit deed hem verlangen om zo spoedig mogelijk in het bezit van Jeruzalem te komen. Om de stad
met geweld te nemen zou hem meer tijd en manschappen kosten dan hij te missen had, daarom
vernieuwt hij zijn aanval op Hizkia om hem te bewegen de stad gedwee aan hem over te geven.
Hem eens een inschikkelijk man gevonden hebbende, Hoofdstuk 18:14, toen hij zei: "Wat gij mij
opleggen zult, zal ik dragen", hoopte hij hem weer door schrikaanjaging tot onderwerping te
brengen, maar tevergeefs. 

I. Sanherib zond Hizkia een brief, een beledigende, Godlasterlijke brief, om hem te bewegen
Jeruzalem over te geven, daar het toch geheel nutteloos voor hem zijn zou om weerstand te bieden.
Zijn brief is van dezelfde strekking als Rabsake’s redevoering, er wordt niets nieuws in aangevoerd. 

Rabsake had tot het volk gezegd: "Laat Hizkia u niet bedriegen" Hoofdstuk 18:29. 

Sanherib schrijft aan Hizkia. Laat u uw God niet bedriegen vers 10. 

Zij, die "de God Jakobs tot hun hulp hebben, en wier verwachting op de Heere hun God is",
behoeven niet te vrezen door Hem bedrogen te worden, zoals de heidenen door hun goden
bedrogen werden. Om Hizkia te verschrikken en hem van zijn anker weg te drijven, maakt hij zich
en zijn daden groot. Zie hoe trots hij roemt: 

1. Op de landen, die hij veroverd heeft, vers 11, alle landen, en ten enenmale heeft verwoest! Hoe
worden de molshopen van zijn overwinningen opgeblazen tot bergen! Zover was hij van alle landen
verwoest te hebben dat op dit ogenblik het land van Cusch en Tirkaha, zijn koning, een
verschrikking voor hem waren. Welke verbazende hyperbolen kan men verwachten in de lof, die
hoogmoedige mensen zichzelf toezwaaien! 

2. Van de goden, die hij overwonnen heeft, vers 12. "Ieder overwonnen volk had zijn goden, die zo
weinig instaat waren ze te verlossen, dat zij met hen gevallen zijn, en zal dan uw God u verlossen?" 

3. Van de koningen, die hij tenonder heeft gebracht vers 13, de koning van Hamath, en de koning
van Arpad. Hetzij hij de vorst of de afgod bedoelt, hij wil zichzelf voorstellen als groter dan beide,
en dus is hij zeer geducht, is hij de schrik van de machtigen in het land van de levenden. 



II. Hizkia sluit die brief in een andere, een biddende, een gelovige brief, en zendt hem aan de Koning
van de koningen, die oordeelt in het midden van de goden. Hizkia was niet zo hooghartig om de
brief niet te willen ontvangen, hoewel wij kunnen onderstellen dat het opschrift hem zijn rechtmatige
titels niet gaf, toen hij hem ontvangen had, was hij niet zo achteloos dat hij hem niet las, toen hij hem
gelezen had geraakte hij niet in drift, waardoor hij hem in dezelfde tergende, beledigende taal ging
beantwoorden, neen, maar hij ging onmiddellijk naar de tempel, en breidde de brief uit voor het
aangezicht des Heeren vers 14. 

Niet alsof God het nodig had dat Hem brieven getoond worden, -Hij wist wat er in stond voordat
Hizkia het wist, -maar hiermee gaf hij te kennen dat hij God erkende in al zijn wegen, dat hij de
beledigingen die zijn vijanden hem aandeden, niet wenste te vergroten of te verzwaren, ze niet erger
wilde voorstellen dan zij waren, maar ze in haar ware licht wenste te stellen, en dat hij zich ten
opzichte van geheel de zaak aan God en Zijn rechtvaardig oordeel onderwierp. 

Hiermee wilde hij zich ook opwekken tot het gebed, dat hij in de tempel kwam doen, en wij hebben
ook alle mogelijke hulpmiddelen nodig om ons te sterken tot die plicht. 

In het gebed, dat Hizkia nu deed, terwijl die brief daar open voor hem lag: 

1. Aanbidt hij God, dat Sanherib had gelasterd, vers 15 noemt Hem de God Israels omdat Israël
Zijn bijzonder volk was, en de God, die tussen de cherubim woont, omdat dit de bijzondere
woonstede was van Zijn heerlijkheid op aarde, maar hij geeft Hem eer als "de God van de gehele
aarde", en niet, zoals Sanherib zich verbeeldde dat Hij was, alleen "de God Israëls", beperkt tot de
tempel. 

Laat hen zeggen wat zij willen, Gij zijt de vrijmachtige Heere, want Gij zijt God, de God van de
goden de enige Heere, Gij alleen, Heere van al de koninkrijken van de aarde, en rechtmatige Heere,
want Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Schepper zijnde van alles zijt Gij door onbetwistbaar
recht de eigenaar en regeerder van alles. 

2. Hij doet een beroep op God betreffende de onbeschaamdheid en Godslastering van Sanherib,
vers 16. O, HEERE! neig Uw oor en hoor, doe, HEERE! Uw ogen open en zie, en hoor de
woorden van Sanherib, die dezen gezonden heeft, om den levenden God te honen. 

Hier is het met zijn handtekening voorzien, zwart op wit. Indien Hizkia alleen beledigd en gescholden
was, hij zou het voorbij hebben laten gaan, maar het is God, de levende God, die gehoond is, de
ijverige God. "Heere, wat zult Gij nu Uw groten naam doen?" 

3. Hij erkent Sanheribs triomfen over de goden van de heidenen, maar onderscheidt tussen hen en
de God Israëls, vers 17, 18. 

Zij hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, niet instaat zichzelf te
helpen of hun aanbidders bij te staan, en daarom is het geen wonder dat zij hen vernield hebben, en
in hen te vernielen hebben zij, schoon zij het niet wisten, in werkelijkheid de gerechtigheid gediend
van de God Israëls, die besloten heeft al de goden van de heidenen te verdelgen. 



Maar zij dwalen, die denken dat zij daarom ook Hem te sterk kunnen zijn. Hij is geen van de goden,
die door mensenhanden gemaakt zijn, Hij zelf heeft alles gemaakt, Psalm 115:3, 4. 

4. Hij bidt dat God zich nu zal verheerlijken in de nederlaag van Sanherib en de verlossing van
Jeruzalem uit zijn handen, vers 18. 

Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand, want als wij overwonnen worden ons
land veroverd wordt zoals andere landen, dan zullen zij zeggen dat Gij overwonnen zijt zoals de
goden dier landen overwonnen zijn, maar Heere, onderscheid U door ons te onderscheiden, en laat
de gehele wereld weten, en tot de bekentenis gebracht worden, dat Gij, HEERE, alleen God zijt,
de uit zichzelf bestaande, vrijmachtige God, en dat alle voorgewende goden ijdelheid en een leugen
zijn. 

De beste pleitgronden in het gebed zijn die, welke ontleend zijn aan Gods eer, en daarom begint ook
het gebed onzes Heeren met: "Uw Naam worde geheiligd", en besluit met: "U is de heerlijkheid". 

Wij hebben hier het genadig uitvoerige antwoord, dat God op het gebed van Hizkia heeft gegeven.
De boodschap, die Hij hem door dezelfde hand had gezonden, vers 6, 7, zou, naar men kon
denken, een voldoend antwoord op zijn gebed kunnen zijn, maar opdat hij een sterke vertroosting
zou hebben, wordt hij bemoedigd door twee onveranderlijke dingen, "in welke het onmogelijk is, dat
God liege", Hebreeen 6:18. God verzekert hem, in het algemeen dat zijn gebed tegen Sanherib
gehoord is, vers 20. De toestand van hen, die de gebeden van Gods volk tegen zich hebben, is zeer
rampzalig. Want als de verdrukten tot God roepen tegen de verdrukker, dan zal Hij hen verhoren,
Exodus 22:23. God hoort en verhoort, en dan zal "het heil van Zijn rechterhand zijn met
mogendheden", Psalm 20:7. 

Deze boodschap spreekt van twee dingen: 

I. Van schande over Sanherib en zijn krijgsmacht, hier wordt voorzegd dat hij vernederd en
verbroken zal worden. De profeet richt op sierlijke wijze zijn rede tot hem, zoals in Jesaja 10:5. "O
Assyriër, de roede Mijns toorns". Niet dat deze boodschap hem gezonden was maar wat hier tot
hem gezegd wordt, werd hem bekend gemaakt door de gebeurtenis zelf. De Voorzienigheid sprak
het tot hem met kracht en nadruk, en misschien werd zijn eigen hart genoodzaakt hem dit toe te
fluisteren, want God heeft meer dan een middel om tot zondaars te spreken in Zijn toorn "en hen te
verschrikken in Zijn grimmigheid", Psalm 2:5. 

1. Sanherib wordt hier voorgesteld als de verachting van Jeruzalem, vers 21. Hij dacht de
verschrikking te zijn van de dochter van Zion, deze kuise en schone maagd, en dat hij haar door zijn
dreigementen zou dwingen zich aan hem te onderwerpen. Maar een maagd zijnde in haars Vaders
huis en onder Zijn bescherming, trotseert, veracht, bespot zij u. Uw machteloze boosaardigheid is
belachelijk. Hij die in de hemel zit, belacht u, en daarom doen ook zij het, die onder Zijn schaduw
zijn gezeten. Met dit woord bedoelde God de vrees van Hizkia tot zwijgen te brengen, van hem en
van zijn volk. 

Hoewel de vijand voor het oog van de zinnen zeer geducht scheen, was hij voor het oog des geloofs
geheel verachtelijk. 



2. Als een vijand van God, en dat was genoeg om hem rampzalig te maken. Hizkia zei in zijn gebed:
"Heere, hij heeft U gehoond", vers 16.. "Dat heeft hij, zegt God", en Ik neem het op als tegen
Mijzelf", vers 22. "Wien hebt gij gehoond?" Is het niet de Heilige Israëls, wiens eer Hem dierbaar is,
en die macht heeft haar te handhaven, welke macht de goden van de heidenen niet hebben? "Nemo
me impune lacesset’ -Niemand zal Mij ongestraft beledigen". 

3. Als een hoogmoedige, verwaande dwaas die grote, opgeblazen woorden van de ijdelheid sprak,
en zichzelf roemde over een valse gift, door zijn roemen, of snoeven, zowel als door zijn dreigen de
Heere horende. Want 

a. Hij verheerlijkte bovenmate zijn eigen daden, en verre boven hetgeen zij werkelijk waren, vers
23, 24. Dit was niet in de brief die hij schreef, maar God laat aan Hizkia weten dat Hij niet slechts
zag wat daarin geschreven was maar ook hoorde wat hij elders zei, waarschijnlijk in zijn toespraken
tot zijn raadslieden of tot zijn legers. God neemt nota van het roemen of snoeven van hoogmoedige
mensen, en zal hen ter verantwoording roepen opdat "Hij hen ziet en tenonder brengt", Job 40:7. 

Welk een prachtige, machtige figuur denkt Sanherib te maken! Zijn wagens drijvende naar de top
van de hoogste bergen, zich een weg banende door bossen en stromen door alle beletselen
heenbrekende, zich meester makende van alles wat hem aanstond, niets kon voor hem stand
houden, niets hem worden onthouden, geen heuvels te hoog om door hem te worden beklommen,
geen bomen te zwaar om door hem te worden geveld, geen wateren zo diep of hij zal ze uitdrogen,
alsof hij de macht van God had, die spreekt en het geschiedt. 

b. Hij eigende zich de eer toe van al deze grote dingen te doen, terwijl het in werkelijkheid alles des
Heeren doen was, vers 25, 26. 

In zijn brief had Sanherib zich beroepen op hetgeen Hizkia gehoord had, vers 11. Gij hebt gehoord
wat de koningen van Assyrië gedaan hebben, maar in antwoord hierop wordt hij herinnerd aan
hetgeen God vanouds voor Israël gedaan heeft, de Rode Zee opdrogende, hen leidende door de
woestijn, hen plantende in Kanaän. 

Wat betekent, hiermede vergeleken, uw doen? En wat aangaat de verwoestingen, die gij op de
aarde hebt aangericht, inzonderheid in Juda, gij zijt slechts het werktuig in Gods hand, een bloot stuk
gereedschap. "Ik heb dat doen komen", Ik gaf u uw macht, gaf u uw voorspoed, en maakte u wat
gij zijt, Ik heb u opgewekt, om vaste steden te verwoesten, ten einde de inwoners te straffen voor
hun goddeloosheid. Daarom waren haar inwoners bandeloos. Hoe dwaas en onbeschaamd was het
van hem om zich boven God te verheffen, op hetgeen hij door Hem en onder Hem gedaan heeft.
Sanheribs snoeverijen hier worden verklaard in Jesaja 10:13 14. "Door de kracht mijner hand heb
ik het gedaan, en door mijn wijsheid", enz, en zij worden beantwoord in vers 15 :"Zal een bijl zich
beroemen tegen dien, die daarmee houwt?" Het is zeker ongerijmd voor de vlieg op het wiel om te
zeggen: Welk een stof maak ik! of voor het zwaard in de hand, om te zeggen: Welk een slachting
richt ik aan! Als God de eerste werker is in alles wat geschiedt, dan is roemen voor altijd
uitgesloten. 



4. Als onder de teugel en de bestraffing van die God, die hij gelasterd had. Al zijn bewegingen
waren, 

a. Onder de Goddelijke kennisneming, vers 27. "Ik weet uw zitten" en wat gij in het geheim
beraadslaagt en bedoelt, "uw uitgaan en uw inkomen, uw heen en weer gaan, en uw woeden tegen
Mij" en Mijn volk, het tumult uwer hartstochten, het tumult uwer toebereidselen, het geraas en getier,
dat gij maakt, Ik weet het alles. Dat was meer dan Hizkia wist, die bericht wenste te hebben van de
bewegingen des vijands, maar waartoe was het nodig als toch het oog van God hem voortdurend
gadeslaat? 2 Kronieken 16:9. 

b. Onder het Goddelijk toezicht, vers 28. Ik zal Mijn haak in uw neus leggen, gij grote leviathan,
mijn gebit in uw lippen, gij grote behemoth. Ik zal u in bedwang houden, u richten en regelen, u
heenwenden waarheen Ik wil en u naar huis terugzenden, "re infecta", onverrichter zake,
teleurgesteld daar gij uw doel niet hebt bereikt. Het is voor alle de vrienden van de kerk een grote
troost, dat God een haak in de neus en een gebit in de lippen heeft van al haar vijanden dat zelfs hun
toorn Hem kan doen dienen en loffelijk maken, en dan het overblijfsel er van kan opbinden. Hier zal
Hij zich stellen tegen de hoogmoed van de golven. 

II. Van redding en blijdschap voor Hizkia en zijn volk. Dit zal hun een teken zijn van Gods gunst en
dat Hij met hen verzoend is, en dat "Zijn toorn is afgekeerd", Jesaja 12:1, een wonder in hun ogen
(want dat is soms de betekenis van een teken), een teken ten goede, en een onderpand van de
verdere zegen, die God nog voor hen heeft weggelegd, dat aan hun tegenwoordige benauwdheid in
elk opzicht een goed einde zal komen. 

1. De levensmiddelen waren schaars en duur, en hoe zullen zij aan voedsel komen? De vruchten van
de aarde waren verteerd door het leger van de Assyriërs, Jesaja 32:9, 10 en verv. Wel, zij zullen
niet slechts in het land wonen, maar ook voorzeker gevoed worden. Als God hen verlost, zal Hij hen
niet laten verhongeren, hen niet, als zij aan het zwaard zijn ontkomen van honger laten sterven. 

"Eet in dit jaar dat vanzelf gewassen is", en gij zult er genoeg van vinden. Hebben de Assyriërs
geoogst wat gij gezaaid hebt? Gij zult oogsten wat gij niet gezaaid hebt. Maar het volgende jaar was
sabbatjaar, wanneer het land moest rusten en zij noch zaaien noch oogsten mochten. Wat moeten zij
in dat jaar doen? Wel "Jehove-jireh", (de Heere zal voorzien). Gods zegen zal hun zaad en arbeid
besparen en ook in dat jaar zal wat vanzelf groeit dienen om hen te onderhouden, om hen er aan te
herinneren dat de aarde vruchten voortbracht, voordat er een mens was om haar te bebouwen,
Genesis 1:11. En dan zal in het derde jaar hun landbouw als naar gewoonte zijn, dan zullen zij zaaien
en oogsten zoals zij plachten te doen. 

2. Het land was verwoest, de gezinnen waren verstrooid, alles was in verwarring, hoe kon het
anders, als het vertreden was door zo’n heirleger? Wat dat nu betreft: er is beloofd dat "het
ontkomene, dat overgebleven is van de huize Juda", dat is de landelijke bevolking, wederom in hun
eigen woonsteden geplant zullen worden, op hun eigen bezittingen worden gevestigd, er wortelen
zullen schieten, zich zullen vermenigvuldigen en rijk worden, vers 30. 

Zie hoe hun voorspoed beschreven wordt, het is een "nederwaarts" wortelen, en een "opwaarts"
vrucht dragen, wèl gevestigd zijnde, en wèl voorzien voor zichzelf en dan goed doende aan anderen.



Zodanig is de voorspoed van de ziel, het is een nederwaarts wortelen door geloof in Christus, en
dan een vruchtbaar zijn in de vruchten van de gerechtigheid. 

3. De stad was ingesloten, niemand ging uit of kwam in, maar nu zal het overblijfsel in Jeruzalem en
Zion vrijelijk uitgaan, en niemand zal hen hinderen of verschrikken, vers 31. 

Grote verwoesting is aangericht geworden in de stad en op het land, maar zowel in de stad als op
het land was een overblijfsel, dat ontkomen is, een type van het behouden overblijfsel van hen, die
waarlijk Israëlieten zijn, zoals blijkt uit de vergelijking van Jesaja 10:22, 23 (waar van deze zelfde
gebeurtenis gesproken wordt) met Romeinen 9:27, 28. Zij zullen uitgaan in de heerlijke vrijheid van
de kinderen Gods. 

4. De Assyriërs rukten voorwaarts naar Jeruzalem en zouden het binnen weinig tijds formeel
belegerd hebben, en het liep groot gevaar hun in handen te vallen. Maar hier wordt beloofd dat het
beleg, dat zij vreesden, voorkomen zal worden, hoewel de vijand thans (naar het schijnt) voor de
stad gelegerd was, zullen zij toch nooit "in de stad komen", ja, zij zullen er niet eens een pijl in
schieten, vers 32, 33. 

Hij zal genoodzaakt zijn zich met schande terug te trekken en zal geheel zijn onderonderneming
duizend maal berouwen. God zelf neemt de verdediging van de stad op zich vers 34, en die persoon,
die plaats, moet wel veilig wezen, waarvan Hij de bescherming op zich genomen heeft. 

5. De eer en de trouw van God zijn verpand voor het doen van dit alles. Dat zijn grote dingen, maar
hoe zullen zij tot stand komen? Wel, de ijver des Heeren van de heirscharen zal dit doen, vers
31. 

Hij is de Heere van de heirscharen, heeft alle schepselen onder Zijn bevel, tot Zijn dienst, daarom is
Hij instaat om het te doen. "Hij ijvert over Jeruzalem en over Zion met een grote ijver", Zacheria
1:14, haar als een kuise maagd ondertrouwd hebbende, zal Hij haar niet laten beledigen of
mishandelen, vers 21. 

"Gij hebt reden te denken dat gij het niet waardig zijt, dat zulke grote dingen voor u gedaan worden,
maar Gods ijver zal het doen." Zijn ijver: 

a. Voor zijn eigen eer, vers 34. "Ik zal het doen om Mijnentwil, om Mij een eeuwige naam te
maken." Gods redenen om genadig te zijn vloeien voort uit Hemzelf. 

b. Om Zijn waarheid: "Ik zal het doen om Mijns knechts Davids wil, niet om de wille van zijn
verdienste, maar om de belofte aan hem gedaan en het verbond, dat met hem gemaakt is deze
gewisse weldadigheden Davids." Zo worden al de verlossingen van de kerk gewerkt om der wille
van Christus, de Zone Davids. 



2 Koningen 19:35-37 

Soms duurde het lang eer het woord van de profetie tot vervulling kwam en wat beloofd was
geschiedde, maar hier was niet zodra het woord gesproken of het werk was gedaan. 

I. Het leger van de Assyriërs werd geheel verslagen. In de nacht, welke onmiddellijk volgde na het
zenden van deze boodschap aan Hizkia juist toen de vijand zich voor de stad had nedergeslagen en
zich gereed maakte om zoals wij nu zeggen-de loopgraven te openen, in die nacht werd het gros van
hun leger verslagen door een engel, vers 35. 

Hizkia had geen genoegzame krijgsmacht tot zijn beschikking om een uitval op hen te doen en hun
legerkamp aan te vallen, en God wilde ook niet dat dit door zwaard of boog geschieden zou, maar
in het holle van de nacht zond Hij om hen aan te vallen Zijn engel, een verderfengel, die hun
schildwachten, hoe waakzaam ook, konden ontdekken noch weerstaan. Het was niet door het
zwaard van een machtige, noch door het zwaard van een geringe-dat is, niet door het zwaard van
enig mens maar van een engel, dat het Assyrische leger vallen moest, Jesaja 31:8, van zo’n engel als
die de eerstgeborenen van Egypte verslagen heeft. 

Josefus zegt dat het geschiedde door een pestilentie, die hen terstond dood neervelde. Het aantal
van de verslagenen was zeer groot, honderd vijf en tachtig duizend mannen onder wie ook
waarschijnlijk Rabsake was. Toen de belegerden zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die
allen waren dode lichamen, er was nog nauwelijks een levende onder hen te bespeuren. 

Sommigen denken dat bij die gelegenheid de 76ste psalm werd geschreven, waarin wij lezen dat de
stouthartigen beroofd zijn geworden en hun slaap gesluimerd hebben, hun laatsten, hun
langdurigen slaap, vers 6. 

Zie hoe groot in kracht en vermogende heilige engelen zijn, als een engel in een nacht zo’n slachting
kan aanrichten. Zie hoe zwak de machtigsten van de mensen zijn voor de almachtige God. Wie heeft
ooit zijn hart tegen Hem verhard en is voorspoedig geweest? De hoogmoed en de Godslastering van
de koning zijn gestraft door de verdelging van zijn leger. Al deze levens opgeofferd aan de
heerlijkheid van God en de veiligheid van Zion. De profeet toont aan dat die grote vergadering
aldaar werd toegelaten om "als garven te zijn tot de dorsvloer," Micha 5:12, 13. 

II. De koning van Assyrië werd hierdoor tot de uiterste beschaming en verlegenheid gebracht,
beschaamd om zich aldus na al zijn trots roemen en grootspreken verslagen te zien, niet instaat om
zijn veroveringen voort te zetten en zich wat hij had te verzekeren-want wij kunnen onderstellen dat
dit de bloem was van zijn leger-en in voortdurenden angst om zelf ook door zo’n slag geveld te
worden. Hij vertrok en toog heen en keerde weer, die wijze van uitdrukking toont de grote
beroering en verbijstering aan, waarin hij verkeerde, vers 36, en het duurde niet lang voordat God
ook hem afsneed door de handen van twee van zijn zonen, vers 37. 

1. Zij, die het deden, waren zeer slecht om hun eigen vader te doden (dien zij verplicht waren te
beschermen) en dat terwijl hij zijn god aanbad! Het was een afschuwelijke misdaad! Maar: 



2. God was er rechtvaardig in. Rechtvaardiglijk wordt aan de zonen toegelaten om tegen hun vader,
die hen teelde, te rebelleren, toen hij rebelleerde tegen de God, die hem gemaakt heeft. Zij, wier
kinderen ongehoorzaam en oneerbiedig jegens hen zijn, moeten eens bedenken en nagaan of zij zelf
dit niet geweest zijn jegens hun Vader in de hemel. De God Israëls heeft genoeg gedaan om hem er
van te overtuigen dat Hij de enig ware God is, die hij dus behoorde te aanbidden, maar hij volhardt
in zijn afgoderij en zoekt bescherming bij zijn valse god tegen een God van onweerstaanbare macht. 

Rechtvaardiglijk is zijn bloed gemengd met zijn offerande, die door zo’n klaar, duur verkregen
bewijs van zijn dwaasheid om afgoden te aanbidden, niet overtuigd wil worden. 

Aan zijn zonen, die hem vermoord hadden, werd toegelaten te ontkomen, er werd geen vervolging
tegen hen ingesteld, zijn onderdanen waren misschien de regering moede van zo hoogmoedig een
man en blijde hem kwijt te wezen. En zijn zonen kunnen temeer verschoonlijk door hen geacht zijn in
hetgeen zij gedaan hebben, indien het waar is (wat bisschop Patrick gist) dat hij nu de gelofte deed
van hen aan zijn god te offeren, zodat het tot eigen lijfsbehoud was dat zij hem opofferden. Zijn
opvolger was een andere zoon van hem, Esar-Haddon, die niet, zoals zijn vader, zijn veroveringen
scheen te willen uitbreiden, maar er veeleer een goed gebruik van wilde maken, want hij was de
eerste die kolonies van Assyriërs gezonden heeft om het land van Samaria te bewonen, hoewel dit
tevoren al vermeld is Hoofdstuk 17:24, zoals blijkt uit Ezra 4:2, waar de Samaritanen zeggen: het
was Esar-Haddon, die ons herwaarts heeft doen optrekken. 



HOOFDSTUK 20

1 In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam
tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet
leven.
2 Toen keerde hij zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE, zeggende:
3 Och, HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart
gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer.
4 Het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des
HEEREN tot hem geschiedde, zeggende:
5 Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de HEERE, de God van uw
vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan
den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN;
6 En Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrie
verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om Mijns
knechts Davids wil.
7 Daarna zeide Jesaja: Neemt een klomp vijgen; en zij namen ze, en leiden ze op de zweer, en hij
werd genezen.
8 Hizkia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken, dat de HEERE mij gezond maken zal, en dat
ik den derden dag in des HEEREN huis zal opgaan?
9 En Jesaja zeide: Dit zal u een teken van den HEERE zijn, dat de HEERE het woord, dat Hij
gesproken heeft, doen zal: Zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan, of tien graden achterwaarts
keren?
10 Toen zeide Hizkia: Het is der schaduwe licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de
schaduw tien graden achterwaarts kere.
11 En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw tien graden achterwaarts
keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz' zonnewijzer.
12 Te dier tijd zond Berodach Baladan de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een
geschenk aan Hizkia; want hij had gehoord, dat Hizkia krank geweest was.
13 En Hizkia hoorde naar hen, en hij toonde hun zijn ganse schathuis, het zilver, en het goud, en de
specerijen, en de beste olie, en zijn wapenhuis, en al wat gevonden werd in zijn schatten; er was
geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat hij hun niet toonde.
14 Toen kwam de profeet Jesaja tot den koning Hizkia, en zeide tot hem: Wat hebben die mannen
gezegd, en van waar zijn zij tot u gekomen? En Hizkia zeide: Zij zijn uit verren lande gekomen, uit
Babel.
15 En hij zeide: Wat hebben zij gezien in uw huis? En Hizkia zeide: Zij hebben alles gezien, wat in
mijn huis is; geen ding is er in mijn schatten, dat ik hun niet getoond heb.
16 Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor des HEEREN woord.
17 Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en wat uw vaderen tot dezen dage toe opgelegd
hebben, naar Babel weggevoerd zal worden; er zal niets overgelaten worden, zegt de HEERE.
18 Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij
hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel.
19 Maar Hizkia zeide tot Jesaja: Het woord des HEEREN, dat gij gesproken hebt, is goed. Ook
zeide hij: Zou het niet, naardien vrede en waarheid in mijn dagen wezen zal?



20 Het overige nu der geschiedenissen van Hizkia, en al zijn macht, en hoe hij den vijver en den
watergang gemaakt heeft, en water in de stad gebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Juda?
21 En Hizkia ontsliep met zijn vaderen; en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.



I. In dit hoofdstuk hebben wij Hizkia’s ziekte en zijn herstel in verhoring van gebed, in vervulling van
een belofte, in het gebruik van middelen, en bevestigd door een teken, vers 1-11. 

II. Hiskia’s zonde en zijn herstel daarvan vers 12-19. In die beide aangelegenheden is Jesaja Gods
boodschapper tot hem geweest. 

III. Het einde van zijn regering, vers 20, 21. 



Koningen 20:1-11 

De gewijde geschiedschrijver had ons de Godlasterende Sanherib getoond afgesneden in het
midden van zijn uitzicht op het leven, hier toont hij ons de biddende Hizkia verlost in het midden van
zijn uitzicht op de dood, de dagen van de eerste verkort, die van de laatste verlengd. 

I. Wij hebben hier Hizkia’s ziekte. In die dagen, dat is: in hetzelfde jaar, waarin de koning van
Assyrië Jeruzalem had belegerd, want hij heeft in het geheel negen en twintig jaren geregeerd, en
daar hij nu nog vijftien jaren heeft geleefd, moet hij nu in het veertiende jaar van zijn regering
geweest zijn, Hoofdstuk 18:13. 

Sommigen denken dat dit was in de tijd, toen de Assyriërs de stad belegerden, of er toebereidselen
voor maakten, omdat God belooft, vers 6 : Ik zal deze stad beschermen welke belofte later
herhaald werd, toen het gevaar het dreigendst was, Hoofdstuk 19:34. 

Anderen denken dat het kort na Sanheribs nederlaag was, en dan toont het ons het onzekere van al
onze genietingen en vertroostingen in deze wereld. Hizkia wordt temidden van zijn triomferen in de
gunst van God en over de strijdmacht van zijn vijanden door ziekte bevangen, en bevindt zich onder
het vonnis des doods, daarom moeten wij ons altijd verheugen met beving. Hij schijnt door de pest
te zijn aangetast, want wij lezen van de zweer, of pestbuil vers 7. 

Dezelfde ziekte, die de Assyriërs had gedood, was ook over hem gekomen, God nam haar van hem
af en legde haar op zijn vijanden. Geen grootheid of goedheid vrijwaart tegen ziekte, zware,
dodelijke ziekte. Hizkia is nu onlangs boven de meeste mensen bevoorrecht door de hemel, en toch
is hij in het midden van zijn dagen, -nog onder de veertig jaren-ziek en stervende, en misschien
vreesde hij nog te meer dat zijn ziekte hem noodlottig zou zijn, omdat zijn vader op ongeveer die
leeftijd gestorven is, nog twee of drie jaar jonger. In het midden van het leven ontmoet ons de dood. 

II. Er wordt hem een boodschap gezonden om zich op de dood te bereiden. Zij wordt hem gebracht
door Jesaja, die in het vorige hoofdstuk tweemaal de brenger was van een goede tijding voor hem.
Wij kunnen niet verwachten van Gods profeten iets anders te ontvangen dan wat zij van de Heere
hebben ontvangen, en wij moeten het welkom heten of het ons aangenaam of onaangenaam is. Hij
zegt hem: 

1. Dat zijn ziekte dodelijk is en, zo hij niet door een wonder van genade herstelt, stellig noodlottig zal
zijn. Gij zult sterven, en niet leven. 

2. Dat hij zich daarom zo spoedig mogelijk gereed moet maken voor de dood. Dit moeten wij ons
ten sterkste verplicht achten te doen als wij nog gezond zijn, maar het sterkst komt die roepstem tot
ons als wij ziek worden. Dan moeten wij het hart bereiden door vernieuwde daden van bekering en
geloof en overgegevenheid aan God met een blijmoedig vaarwel aan deze wereld en een welkom
aan de betere wereld, en, zo het tevoren nog niet geschied is, (dat het beste en verstandigste is) het
huis bereiden. Maak uw testament, beschik over hetgeen gij hebt, breng uw zaken zo goed mogelijk
in orde, tot gerief en gemak van hen die na u komen. Jesaja spreekt tot Hizkia niet van zijn
koninkrijk, maar alleen van zijn huis. David, een profeet zijnde, had macht om te bepalen, wie na



hem regeren zou, maar andere koningen hebben zich niet vermeten om hun kroon, evenals hun
goederen en bezittingen, te vermaken. 

III. Zijn gebed, dat hij toen gebeden heeft. Hij bad tot de Heere, vers 2. Is iemand ziek? Laat er
voor hem, laat er met hem gebeden worden, en laat hem zelf bidden. Hizkia had bevonden, zoals wij
in het vorige hoofdstuk gezien hebben, dat het niet tevergeefs was om tot God te gaan, en dat op het
gebed des geloofs een antwoord des vredes volgt, en daarom zal hij God aanroepen zolang als hij
leeft. 

Gebedsverhoring wekt ons op, moedigt ons aan, om te volharden in gebed. Hij had nu in zichzelf het
vonnis des doods ontvangen, en: 

1. Zo dit vonnis vernietigbaar is, dan moet het vernietigd worden door het gebed. Als God
voornemens van genade heeft, dan wil Hij er om verzocht worden, Ezechiel 36:37. Wij hebben
niet, omdat wij niet bidden, of niet recht bidden. 

2. Zo het niet vernietigbaar is, dan is gebed het beste middel om zich voor de dood te bereiden,
omdat wij door het gebed kracht en genade verkrijgen om ons instaat te stellen goed te eindigen. 

Merk op: 

A. De omstandigheden bij dit gebed. 

a. Hij keerde zijn aangezicht om naar de wand, waarschijnlijk toen hij te bed lag. Dit deed hij
misschien tot afzondering. Hij kon zich niet naar zijn binnenkamer begeven, zoals hij placht te doen,
maar zo goed als hij kon zonderde hij zich af, wendde hij zich af van het gezelschap dat om hem
heen was, teneinde met God te spreken. Als wij voor ons gebed niet zo alleen en afgezonderd
kunnen wezen als wij wensen, of er de uitwendige vorm van eerbied en plechtigheid niet aan kunnen
geven, dan moeten wij het daarom niet nalaten, maar er ons toe schikken zo goed als wij kunnen.
Sommigen denken dat hij zijn aangezicht omkeerde naar de tempel, om te tonen hoe gaarne hij
derwaarts op zou willen gaan, om zijn gebed te bidden, (zoals hij vroeger gedaan heeft, Hoofdstuk
19:1, 14), indien hij er toe instaat ware geweest, en gedenkende hoe grote aanmoediging gegeven
was aan alle gebeden, die in, of met het aangezicht naar, dat huis gedaan zouden worden. Christus is
onze tempel, op Hem moeten wij in al onze gebeden het oog hebben, want niemand, geen mens of
gebed, komt tot de Vader dan door Hem. 

b. Hij weende geheel zeer. Sommigen leiden hier uit af dat hij niet gewillig was om te sterven. Het
ligt in de aard van de mens om beducht te zijn voor de scheiding van lichaam en ziel, en het was niet
vreemd indien de Oud-Testamentische heiligen, aan wie de toekomende wereld slechts duister
geopenbaard was, niet zo bereid waren om deze wereld te verlaten als Paulus en andere Nieuw-
Testamentise heiligen. Er was ook iets bijzonders in Hizkia’s geval, hij was nu in het midden van zijn
zegenrijke arbeid, hij had een goed werk van reformatie begonnen, dat, vreesde hij, vanwege het
bederf des volks ter aarde zou vallen, indien hij nu stierf. 

Indien dit was voor de nederlaag van het Assyrische leger, zoals sommigen denken, dan kan hij
afkerig zijn geweest van te sterven, omdat zijn rijk in groot, dreigend gevaar was van te gronde te



gaan. Het blijkt niet dat hij toen een zoon had, Manasse, die hem heeft opgevolgd, werd pas drie
jaren later geboren, en zo hij kinderloos sterft, dan zullen beide de vrede van zijn rijk en de belofte,
gedaan aan David, in gevaar zijn. 

Doch misschien waren het slechts tranen van dringend smeken, uitdrukkingen van diepe aandoening
in het gebed. Jakob heeft geweend en gesmeekt, en onze gezegende Heiland heeft hoewel Hij
volkomen gewillig en bereid was te sterven, toch gebeden en smekingen met sterke roeping en
tranen geofferd tot dengenen, "die Hem uit de dood kon verlossen," Hebreeen 5:7. 

Laat Hizkia’s gebed zijn tranen verklaren, en daarin vinden wij niets, dat hem aanduidt als onder een
vrees voor de dood te zijn, die pijn heeft. 

B. Het gebed zelf: Heere, gedenk toch dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een
volkomen hart gewandeld heb, en wil mij of in het leven sparen, opdat ik voortga met aldus voor
Uw aangezicht te wandelen, of indien mijn werk afgedaan is, wil mij dan ontvangen in die
heerlijkheid, welke Gij bereid hebt voor hen die aldus wandelen. 

Merk hier op: 

a. De beschrijving van Hizkia’s Godsvrucht: hij heeft zijn wandel in de wereld gehad met oprechte
bedoelingen. "Ik heb gewandeld voor Uw aangezicht, als onder Uw oog, en met het oog gericht op
U, uit een recht beginsel, in waarheid en met een volkomen hart en naar een rechte regel, ik heb
gedaan dat goed is in Uwe ogen." 

b. De vertroosting, die hij smaakte door hieraan te denken, het maakte zijn ziekbed zacht. Het
getuigenis van het geweten voor ons, dat wij in oprechtheid voor Gods aangezicht hebben
gewandeld, zal ons grotelijks tot steun en blijdschap strekken als wij de dood in het aangezicht
moeten zien, 2 Corinthiers 1:12. 

c. Zijn nederig melding maken er van bij God. Och Heere, gedenk toch, niet alsof God het nodig
heeft om door ons aan iets indachtig gemaakt te worden, Hij is groter dan ons hart, en weet alle
dingen, of als zou de beloning verschuldigd zijn en alsof zij geëist kon worden, als iets dat de mens
toekomt, alleen Christus’ gerechtigheid verkrijgt ons genade en barmhartigheid, maar op onze
oprechtheid mag gepleit worden als op de voorwaarde van het verbond, die God in ons gewerkt
heeft. "Heere, het is het werk Uwer eigen handen, erken het, Heere." 

Hizkia bidt niet: "Heere, spaar mij," of "Heere, neem mij tot U, Gods wil geschiede," maar, Heere
gedenk mij, laat mij, hetzij ik leve of sterve, de Uwe zijn. 

IV. Het antwoord, dat God onmiddellijk op dit gebed van Hizkia gegeven heeft. De profeet was nog
slechts tot aan het middelvoorhof gegaan, toen hij teruggezonden werd met een andere boodschap
aan Hizkia, vers 4,5, om hem te zeggen dat hij herstellen zal. 

Niet dat er bij God ja en neen is of dat Hij zegt en dan weer Zijn zeggen terugroept, maar op
Hizkia’s gebed, dat Hij voorzag en waartoe Zijn Geest hem geneigd had, heeft God voor hem
gedaan wat Hij anders niet gedaan zou hebben. 



God noemt Hizkia hier de voorganger Zijns volks, om te kennen te geven dat Hij hem dit uitstel
verleende om de wille Zijns volks, omdat zij in deze tijd van oorlog zo’n voorganger of kapitein
slecht konden missen. Hij noemt zich de God Davids om te kennen te geven dat Hij hem uitstel
verleende vanwege het verbond, gemaakt met David, en de belofte dat Hij hem altijd een lamp
toerichten zal. 

In Zijn antwoord: 

1. Eert God zijn gebeden door de nota, die Hij er van neemt, en Zijn verwijzen er naar in deze
boodschap. Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Gebeden, waarin veel leven en
aandoening des harten is, zijn zeer bijzonder welbehagelijk aan God. 

2. God overtreft zijn gebeden, doet meer dan waarom hij vroeg. Hij bad slechts dat God zijn
oprechtheid wilde gedenken maar God belooft hier: 

a. Hem te herstellen uit zijn ziekte, Ik zal u gezond maken. Krankheden zijn Zijn dienaressen, gelijk
zij gaan waarheen Hij ze zendt, zo komen zij als Hij ze terugroept, Mattheus 8:8, 9. ‘Ik ben de
HEERE uw Heelmeester!," Exodus 15:26. 

b. Hem dermate gezond te maken, dat hij ten derden dage zal opgaan in het huis des Heeren, om
dankzegging te doen. God kende Hizkia’s hart, hoe innig hij de woning van Gods huis beminde en
de plaats van Zijn heerlijkheid, en dat hij, zodra hij weer wèl was, de openbare inzettingen zou gaan
bijwonen: daarheen heeft hij zijn aangezicht gekeerd toen hij ziek was, en daarheen zal hij zijn voeten
richten zodra hij hersteld is, en daarom wijl er niets was, dat hem meer genoegen zou doen, belooft
Hij hem dit. Laat mijne ziel leven, en zij zal U loven, de man, die door Christus genezen was,
werd spoedig daarna "in de tempel gevonden," Johannes 5:14. 

c. Doordat vijftien jaren aan zijn leven werden toegevoegd, is hij toch geen oud man geworden, het
zal hem slechts tot vier of vijf en vijftigjarige leeftijd brengen, toch was dit langer dan hij verwacht
had te zullen leven. Zijn huurceel, die hij dacht afgelopen te zijn, werd vernieuwd. Wij weten van
geen enkel ander voorbeeld dat aan iemand gezegd werd hoelang hij zou leven, deze Godvruchtige
heeft er ongetwijfeld een goed gebruik van gemaakt, maar God heeft ons wijselijk hieromtrent in het
onzekere gelaten, opdat wij ten allen tijde bereid zouden zijn. 

d. Jeruzalem te verlossen van de koning van Assyrië, vers 6. 

Hierop was Hizkia’s hart evenzeer gezet als op zijn herstel uit de ziekte, en daarom wordt er de
belofte van herhaald. 

Indien dit was na de opbreking van het beleg, dan was er toch nog wel reden om te vrezen dat
Sanherib zich weer herstellen en terugkeren zou. Neen zegt God, Ik zal deze stad beschermen. 

V. De middelen, die tot zijn herstel werden aangewend, vers 7. 

Jesaja was zijn arts, hij schreef een uitwendig middel voor, iets zeer goedkoops en gewoons, "legt
een klomp vijgen op de zweer, om haar te doen rijpen, zodat de ziektestof langs die weg



verwijderd zal worden." Dit kon iets bijdragen tot de genezing, en toch in aanmerking genomen de
hoogte, waartoe de ziekte was gekomen, en hoe plotseling zij tot staan werd gebracht, was de
genezing er niet minder wonderdadig om. Als wij ziek zijn, dan is het onze plicht om gebruik te
maken van de middelen, die de natuur te hulp kunnen komen, want anders vertrouwen wij niet op
God, maar verzoeken Hem. Eenvoudige, gewone geneesmiddelen moeten niet veracht worden,
want velen van de zodanigen heeft God in Zijn genade dienstbaar gesteld voor de mens, uit
aanmerking van de armen. Wat God voorschrijft zal Hij van kracht doen zijn ten goede. 

Vl. Het teken, dat gegeven werd ter aanmoediging van zijn geloof. 

1. Hij verzocht er om, niet uit wantrouwen in de macht of de belofte van God, of dat hij er aan
twijfelde, maar omdat hij hetgeen beloofd was als zeer groot beschouwde, wel waardig was om
aldus bevestigd te worden, en omdat God zich op die wijze placht te verheerlijken en gunst te
betonen aan Zijn volk. En hij gedacht hoe misnoegd God geweest is op zijn vader, omdat hij
geweigerd had zo’n teken te vragen, Jesaja 7:10 12. 

Merk op: Hizkia vroeg: welk is het teken, niet dat ik zal opgaan naar de stoelen des gerichts of naar
de poort, maar dat ik in het huis des Heeren zal opgaan?" Daarvoor wenste hij te herstellen, dat
hij God mocht verheerlijken, Zijn lof mocht vertellen in de poorten van Zion. Het is niet de
moeite waard om voor iets anders te leven dan om God te dienen. 

2. Het werd hem in de keus gegeven of de zon voorwaarts of achterwaarts zou gaan, want voor de
Almacht was dit gelijk, en het zou zoveel waarschijnlijker zijn geloof bevestigen, indien hij koos wat
hij dacht het moeilijkst te zijn, misschien verwijst hiernaar het woord van de profeet, Jesaja 45:11,
‘Vraagt Mij van toekomende dingen, van Mijne kinderen, geeft Mij bevel van het werk Mijner
handen." 

Men onderstelt dat de graden halve uren waren, en dat het juist middag was toen het voorstel
gedaan werd, en nu is de vraag: "Zal de zon teruggaan naar haar plaats om zeven uur in de morgen
of vooruitgaan naar haar plaats om vijf uur na de middag?" 

3. Hij verlangt ootmoedig dat de zon tien graden achterwaarts zal gaan, omdat beide wel een groot
wonder zouden zijn, maar daar het de natuurlijke loop van de zon was om voorwaarts te gaan, zal
haar achterwaarts gaan nog temeer vreemd en opvallend zijn en voor Hizkia nog meer de betekenis
hebben, dat hij "tot de dagen van zijn jonkheid zal wederkeren," Job 33:25, en van het verlengen van
zijn levensdag. Dienovereenkomstig geschiedde het, op het gebed van Jesaja, vers 11 , hij riep op
bijzondere volmacht en leiding God aan en God deed de zon tien graden achterwaarts gaan, hetgeen
voor Hizkia (want voor hem was het teken bedoeld) zichtbaar was door het teruggaan van de
schaduw op de zonnewijzer van Achaz, waarop hij waarschijnlijk door het venster van zijn kamer
zien kon, en hetzelfde werd opgemerkt op alle andere zonnewijzers, tot zelfs in Babylon toe, 2
Kronieken 32:31. 

Of die teruggaande beweging van de zon gradueel was of "per saltum"  plotseling-als met een
sprong, of zij terugging met dezelfde tred als waarmee zij gewoon was voorwaarts te gaan,
waardoor de dag tien uren langer werd dan gewoonlijk of plotseling terugging en na een kleine wijle
weer teruggebracht werd naar haar plaats, zodat er geen verandering kwam in de toestand van de



hemellichamen (zoals de geleerde bisschop Patrick denkt) wordt ons niet gezegd, maar dit
wonderwerk toont de macht van God in hemel zowel als op aarde, hoezeer Hij achtslaat op het
gebed, en de grote gunst, die Hij betoont aan Zijn uitverkorenen. 

De schijnbaar aannemelijke afgoderij van de heidenen was hun aanbidding van de zon, maar door
dit wonder werd zij tentoongesteld als de grootste dwaasheid en ongerijmdheid, want hieruit bleek
dat hun god onder het bedwang was van de God Israëls. 

Dr. Lightfoot oppert het denkbeeld dat de vijftien liederen Hammaälôth of van de opgangen Psalm
120 en verv. misschien aldus genoemd zijn, omdat zij door Hizkia gekozen werden om met
begeleiding van zijn snarenspel gezongen te worden, Jesaja 38:20 ter herinnering aan dit wonder en
aan de vijftien jaren, die aan zijn leven toegevoegd werden, en hij wijst er op dat veel in deze
psalmen van toepassing is op Jeruzalems benauwdheid en verlossing en op Hizkia’s ziekte en
herstel. 

I. Hier wordt een gezantschap aan Hizkia gezonden door de koning van Babel, om hem geluk te
wensen met zijn herstel, vers 12. De koningen van Babel waren tot nu toe slechts onderkoningen
geweest van de koningen van Assyrië en aan hen schatplichtig, en Nineve was de koninklijke stad.
Wij vinden Babel onderworpen aan de koning van Assyrië, Hoofdstuk 17:24. Maar deze koning
van Babel begon zelfstandig op te treden, en langzamerhand ondergingen de dingen zulk een
verandering, dat Assyrië aan de koningen van Babel onderworpen werd. Deze koning van Babel
zond een gezantschap om Hizkia te begroeten en zich in een dubbel opzicht aangenaam bij hem te
maken. 

1. Ten opzichte van de Godsdienst. De Babyloniërs aanbaden de zon, en bemerkende welke eer
hun god Hizkia had aangedaan door om zijnentwil terug te gaan, achtten zij zich ook verplicht hem te
eren. Het is goed diegenen tot onze vrienden te hebben, van wie wij bemerken dat zij gunstgenoten
des hemels zijn. 

2. Ten opzichte van burgerlijke belangen. Indien de koning van Babel er nu aan dacht om van de
koning van Assyrië af te vallen, dan was het staatkundig beleid om Hizkia aan zijn zijde te krijgen, in
verhoring van wiens gebeden en tot wiens bescherming de hemel die noodlottigen slag aan de koning
van Assyrië had toegebracht. Hij achtte zich verplicht aan Hizkia en zijn God voor de verzwakking
van de Assyrische krijgsmacht, en hij had reden om te geloven dat hij geen machtiger, schatbaarder
bondgenoot kon hebben dan in hem, die zoveel invloed had in de bovenwereld. Daarom heeft hij
hem alle mogelijke beleefdheid bewezen door hem gezanten, brieven en een geschenk te zenden. 

II. Het vriendelijke onthaal, dat Hizkia deze gezanten gaf, vers 13.. 

Het was zijn plicht hun beleefdheid te bewijzen en hen te ontvangen met de eerbied, die aan
gezanten verschuldigd is, maar hij ging er te ver in. 

1. Hij hoorde naar hen. Hoewel zij afgodendienaars waren, werd hij toch gemeenzaam met hen,
bewilligde hij er gaarne in om een verbond aan te gaan met de koning, hun meester en stond hun
alles toe, waarvoor zij gekomen waren. Hij was openhartiger met hen dan hij behoorde te wezen, en
was niet genoeg op zijn hoede. Welke reden had hij, die in verbond was met God, om zo gretig een



verbond aan te nemen met een heidensen vorst, of om zoveel waarde te hechten aan zijn betoon van
eerbied? Welke eer kon dit gezantschap toevoegen aan iemand, die zo hogelijk door God
begunstigd en geëerd werd, dat hij er zo hoog mee ingenomen was? 

2. Hij was er al te zeer op gesteld om hun zijn paleis te tonen, zijn schatten en zijn magazijnen, opdat
zij zouden zien en aan hun meester konden zeggen welk een groot koning hij was, en hoe wèl de eer
waardig, die hun meester hem aandeed. Er is niet gezegd dat hij hun de tempel toonde, het boek van
de wet, en de wijze van de Godsverering, teneinde hen voor de ware Godsdienst te winnen,
waartoe hij nu een goede gelegenheid had, maar uit hoffelijkheid jegens hen, uit vrees dat zij er door
beledigd zouden zijn liet hij dit na, en toonde hun de rijke meubelen van zijn huis, zijn schatten, die
hij vergaderd had, nadat de koning van Assyrië zijn schatkist geledigd had, zijn zilver en goud en
specerijen. Al de kostbaarheden, die hij bezat, toonde hij hun, hetzij in eigen persoon of door zijn
beambten. En welk kwaad was daar nu in? 

Wat is er, dat meer gewoonlijk en naar wij denken meer onschuldig gedaan wordt, dan om aan
vreemdelingen de rijkdommen en zeldzaamheden van een land te laten zien? Onze vrienden onze
huizen en de meubelen er van, onze tuinen, onze stallen en onze boekerijen te tonen? Maar zo wij dit
doen in de hoogmoed van ons hart, zoals Hizkia het gedaan heeft, om de lof en de toejuiching van
de mensen te verkrijgen en er God de lof niet voor geven dan wordt het zonde voor ons, zoals het
zonde is geworden voor hem. 

III. Hizkia wordt over deze zaak ondervraagd, vers 14, 15. 

Jesaja, die dikwijls zijn vertrooster is geweest, is nu zijn bestraffer. De gezegende Geest is beide,
Johannes 16:7, 8. Evangeliedienaren moeten beide zijn, al naar de gelegenheid het meebrengt. Jesaja
sprak in de naam van God, en daarom roept hij hem ter verantwoording als iemand, die met gezag is
bekleed. Wie zijn dezen? Vanwaar komen zij? Wat wijlen zij? Wat hebben zij gezien?" 

Hizkia onderwierp zich niet alleen aan deze ondervraging, (hij vroeg hem niet: "Wat gaat het u aan,
of, waar bemoeit gij u mede?") maar deed een openhartige bekentenis: geen ding is er in mijn
schatten, dat ik hun niet getoond heb. Waarom heeft hij hen dan niet tot Jesaja gebracht en hem
aan hen getoond, die zonder enige twijfel de beste schat was, die hij had in zijn gebied, en die door
zijn gebeden en profetieën het middel is geweest voor al de wonderen, waarnaar deze gezanten zijn
komen vragen? Ik hoop dat Hizkia thans dezelfde waardering had voor Jesaja, die hij voor hem
gehad heeft in zijn benauwdheid, maar het zou hem betaamd hebben dit te tonen, door deze
gezanten in de eerste plaats tot hem te brengen, waardoor de misstap, die hij deed, voorkomen zou
zijn. 

IV. Het vonnis over hem geveld wegens zijn hoogmoed en ijdelheid, en het al te grote behagen, dat
hij had in de dingen van deze wereld, nadat hij onlangs zo innig bekend was geworden met de
Goddelijke dingen. Het vonnis luidt, vers 17, 18 

1. Dat de schatten, waarop hij zo trots was, later een prooi van de vijand zullen worden, die zijn
geslacht er van zullen beroven. Het is rechtvaardig in God om ons datgene te ontnemen, hetwelk ons
een oorzaak is tot hoogmoed en waarop wij ons vertrouwen stellen. 



2. Dat de koning van Babel, met wie hij zo gaarne een verbintenis sloot, de vijand zal wezen, aan
wie zijn schatten ten prooi zullen worden. Niet dat het om deze zonde was, dat dit oordeel over hen
gebracht werd, de zonden van Manasse, zijn afgoderijen en moorden waren de oorzaak van deze
ramp, maar zij wordt nu aan Hizkia voorzegd om hem de dwaasheid te doen zien van zijn hoogmoed
en van zijn waardering van de koning van Babel, en er hem beschaamd over te maken. 

Hizkia wilde de koning van Babel behulpzaam zijn om zich te verheffen en de buitensporige macht
van de koningen van Assyrië te fnuiken, maar hem wordt gezegd dat de adder, die hij aan zijn
boezem koestert, weldra die boezem zal bijten en dat zijn koninklijk zaad de slaven zullen worden
van de koning van Babel, hetgeen vervuld werd, Daniel 1:1 en verv. Door niets kon Hizkia meer
vernederd zijn dan door zo’n gedachte. Babel zal het verderf wezen van hen, die Babel beminnen.
Wijs en gelukkig dus zijn zij, "die van haar uitgaan," Openbaring 18:4. 

V. Hizkia’s ootmoedige en geduldige onderwerping aan dit vonnis. Merk op, hoe hij door
redenering met zichzelf tot die onderworpenheid komt. 

1. Hij stelt het vast als een waarheid, dat het woord des Heeren goed is, ook dit woord hoewel het
een bedreiging is want dat zijn al Zijn woorden. Het is niet slechts recht, maar goed, want gelijk Hij
niemand onrecht doet zo bedoelt Hij ook geen kwaad voor Godvruchtigen. Het is goed, want Hij
zal er goed uit doen voortkomen, en mij goed doen door het vooruitzicht er van. Dit behoren wij te
geloven van elke beschikking van Zijn voorzienigheid, zij is goed, zij werkt mee ten goede. 

2. Hij neemt nota van datgene in dit woord, dat goed was, namelijk dat hij dit kwaad niet zal
beleven, en er nog veel minder in zal delen. Hij maakt het beste van dit kwade: Is het niet goed? Ja
voorzeker is het goed, en beter dan ik verdien. Als oprechte boetvaardigen onder de bestraffingen
Gods zijn, dan noemen zij ze niet alleen rechtvaardig, maar goed, zij onderwerpen zich niet slechts
aan de straf hunner ongerechtigheid, maar nemen haar aan. Dat heeft Hizkia gedaan, en hieruit bleek
dat hij zich waarlijk verootmoedigde om de verheffing zijns harten. 

Als wij te eniger tijd onder duistere beschikkingen zijn van Gods voorzienigheid, als de
vooruitzichten donker zijn ten opzichte van onze persoonlijke belangen of van de openbare
aangelegenheden, dan moeten wij letten op hetgeen voor ons is, zowel als op wat tegen ons is,
opdat wij God eren door dankzegging, en onze ziel bezitten in onze lijdzaamheid. 

Wat de openbare aangelegenheden betreft, wij moeten ze goed achten, indien vrede en waarheid in
onze dagen wezen zal. Dat is: wat ons overigens ook moge ontbreken, zo wij vrede en waarheid
hebben, is het goed, als de ware Godsdienst beleden en beschermd wordt, als wij Bijbels en leraren
hebben en er in vrede van kunnen genieten zonder verschrikt te zijn door oorlog of vervolging.
Welke benauwdheid er ook kome, als wij heengegaan zullen zijn, het is goed, zo in onze degen alles
wèl is. 

Niet alsof wij onverschillig en onbezorgd moeten zijn omtrent het nageslacht, het is een smart om
kwaad te voorzien, maar wij moeten erkennen dat de opschorting van de oordelen een grote gunst is
in het algemeen, en als zij zolang uitgesteld worden, dat wij in vrede kunnen sterven, dan is dit een
bijzondere gunst jegens ons. Wij weten niet hoe wij de beproeving zouden dragen, en daarom
hebben wij reden om het goed te achten, zo wij slechts veilig in de hemel zijn eer zij komt. 



Eindelijk. Hier is het besluit van Hizkia’s leven en van zijn geschiedenis, vers 20, 21. In 2 Kronieken
29 -32 is veel meer vermeld van Hizkia’s werk van reformatie dan in dit Boek van de koningen, en
in de burgerlijke kronieken die nu niet meer in wezen zijn, schijnt nog veel meer verhaald te zijn van
zijn macht en de goede diensten door hem bewezen aan Jeruzalem, inzonderheid van zijn brengen
van water door buizen naar de stad. 

Overvloed van water te hebben, zonder er om te twisten en zonder verschrikt te worden door het
gedruis van de schutteren tussen de plaatsen waar men water schept, het bij-de-hand hebben ten
onze gerieve, dat moet als een grote zegen en weldaad beschouwd worden, want gebrek aan water
is een grote ramp. Maar hier verlaat hem deze geschiedschrijver. 

Hij ontsliep met zijn vaderen, en zijn troon kwam in het bezit van een zoon die zeer slecht was,
want oudere kunnen aan hun kinderen geen genade geven. De goddeloze Achaz was de zoon van
een Godvruchtigen vader en de vader van een Godvruchtigen zoon, de heilige Hizkia was de zoon
van een goddeloze vader en de vader van een goddeloze zoon. 

Toen het land niet hervormd was zoals het had moeten wezen door een goede regering, werd het
geteisterd en rijpte het tot verderf door een slechte, maar werd dan weer op de proef gesteld door
een goede, opdat het zou blijken hoe afkerig God er van was Zijn volk te verstoten. 



HOOFDSTUK 21

1 Manasse was twaalf jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde vijf en vijftig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Hefzi-bah.
2 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar de gruwelen der heidenen, die de
HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had.
3 Want hij bouwde de hoogten weder op, die Hizkia, zijn vader, verdorven had; en hij richtte Baal
altaren op, en maakte een bos, gelijk als Achab, de koning van Israel, gemaakt had, en boog zich
neder voor al het heir des hemels, en diende ze.
4 En hij bouwde altaren in het huis des HEEREN, waarvan de HEERE gezegd had: Te Jeruzalem
zal Ik Mijn Naam zetten.
5 Daartoe bouwde hij altaren voor al het heir des hemels, in beide de voorhoven van het huis des
HEEREN.
6 Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht; en
hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren; hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN,
om Hem tot toorn te verwekken.
7 Hij stelde ook een gesneden beeld van het bos, dat hij gemaakt had, in het huis, waarvan de
HEERE gezegd had tot David, en tot zijn zoon Salomo: In dit huis, en in Jeruzalem, die Ik uit alle
stammen van Israel verkoren heb, zal Ik Mijn Naam zetten in eeuwigheid.
8 En Ik zal niet voortvaren den voet van Israel te bewegen uit dit land, dat Ik hun vaderen gegeven
heb; alleenlijk, zo zij waarnemen te doen, naar alles, wat Ik hun geboden heb, en naar de ganse wet,
die Mijn knecht Mozes hun geboden heeft.
9 Maar zij hoorden niet; want Manasse deed hen dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die
de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels verdelgd had.
10 Toen sprak de HEERE door den dienst van Zijn knechten, de profeten, zeggende:
11 Dewijl dat Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, erger doende dan al wat
de Amorieten gedaan hebben, die voor hem geweest zijn, ja, ook Juda door zijn drekgoden heeft
doen zondigen;
12 Daarom, alzo zegt de HEERE, de God Israels: Ziet, Ik zal een kwaad over Jeruzalem en Juda
brengen, dat een ieder, die het hoort, beide zijn oren klinken zullen.
13 En Ik zal over Jeruzalem het meetsnoer van Samaria trekken, mitsgaders het paslood van het
huis van Achab; en Ik zal Jeruzalem uitwissen, gelijk als men een schotel uitwist; men wist dien uit,
en men keert hem om op zijn holligheid.
14 En Ik zal het overblijfsel Mijns erfdeels verlaten, en zal ze in de hand hunner vijanden geven; en
zij zullen tot een roof en plundering worden al hun vijanden.
15 Daarom, dat zij gedaan hebben dat kwaad was in Mijn ogen, en Mij tot toorn verwekt hebben,
van dien dag, dat hun vaderen van Egypte uitgegaan zijn, ook tot op dezen dag toe.
16 Daartoe vergoot Manasse ook zeer veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem van het ene einde
tot het andere vervuld had; behalve zijn zonde, die hij Juda zondigen deed, doende wat kwaad was
in de ogen des HEEREN.
17 Het overige der geschiedenissen van Manasse, en al wat hij gedaan heeft, en zijn zonde, die hij
gezondigd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?
18 En Manasse ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in den hof van zijn huis, in den hof van
Uzza; en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.
19 Amon was twee en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Mesullemet, een dochter van Haruz van Jotba.



20 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; gelijk als zijn vader Manasse gedaan had.
21 Want hij wandelde in al den weg, dien zijn vader gewandeld had, en hij diende de drekgoden,
die zijn vader gediend had, en hij boog zich voor die neder.
22 Zo verliet hij den HEERE, den God zijner vaderen, en hij wandelde niet in den weg des
HEEREN.
23 En de knechten van Amon maakten een verbintenis tegen hem, en zij doodden den koning in zijn
huis.
24 Maar het volk des lands versloeg allen, die tegen den koning Amon een verbintenis gemaakt
hadden; en het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.
25 Het overige nu der geschiedenissen van Amon, wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in
het boek der kronieken der koningen van Juda?
26 En men begroef hem in zijn graf, in den hof van Uzza; en zijn zoon Josia werd koning in zijn
plaats.



In dit hoofdstuk hebben wij een kort maar treurig bericht van de regering van twee koningen van
Juda Manasse en Amon. 

I. Betreffende Manasse, al het bericht, dat wij hier van hem hebben is: 

1. Dat hij zich heeft overgegeven aan zonde, aan allerlei goddeloosheid, afgoderij en moord, vers 1-
9 en vers 16.. 

2. Dat God hem, en om zijnentwil Jeruzalem, heeft overgegeven aan het verderf, vers 10-18. 

In het Boek van de Kronieken hebben wij een bericht van zijn rampen en benauwdheden, en van
zijn bekering. 

II. Van Amon wordt ons alleen gezegd dat hij leef de in zonde vers 19 22, spoedig gestorven is
door het zwaard, en de vrome Josia tot opvolger had, vers 23-26. 

Onder deze twee regeringen werd Jeruzalem zeer verdorven en verzwakt en zo ging het snel zijn
verderf tegemoet. 



Koningen 21:1-9 

Hoe heerlijk waren onze overdenkingen over de laatste regering! Hoeveel lieflijke gezichtspunten
hadden wij van Zion in haar heerlijkheid, dat is: in haar reinheid en de overwinning van de koning in
zijn schoonheid! Want wat gezegd wordt in Jesaja 33:17 heeft betrekking op Hizkia, en naar
hetgeen daar volgt in vers 20 was Jeruzalem "een geruste woonplaats, omdat zij een stad van de
gerechtigheid was," Jesaja 1:26. 

Maar nu hebben wij een treurig werk voor ons, moeten wij over onaangename grond reizen, en
kunnen niet anders dan zwaarlijk voortvaren. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne
goud zo veranderd! De schoonheid van Jeruzalem is bevlekt, weg is al haar heerlijkheid, al haar
blijdschap. Deze verzen geven een bericht van deze regering, dat haar doet kennen als in alle
opzichten het tegenovergestelde van de laatste en, in zekeren zin, het verderf er van. 

I. Manasse begon jong. Hij was pas twaalf jaren oud toen hij koning werd, vers 1, geboren toen
zijn vader omstreeks twee en veertig jaren oud was, drie jaren na zijn ziekte. Indien hij tevoren
zonen had, dan waren zij of dood, of terzijde gezet als onbekwaam. Zij wisten nu nog niets kwaads
van hem, en zij hoopten dat hij zou blijken goed te zijn, maar hij bleek zeer slecht te wezen, en
misschien heeft hiertoe bijgedragen dat hij zo jong reeds aan de regering kwam, wat hem echter
volstrekt niet verontschuldigt, want zijn kleinzoon Josia was nog jonger toen hij koning werd, en
heeft toch goed geregeerd. Maar nog zo jong zijnde: 

1. Werd hij door deze eer opgeblazen en hoogmoedig en, denkende dat hij, omdat hij zeer groot
was, ook zeer wijs was, liet hij er zich op voorstaan om alles wat zijn vader gedaan had ongedaan te
maken. Het is voor nieuwelingen iets geheel gewoons om zich te verheffen door hoogmoed, en aldus
in het oordeel des duivels te vallen. 

2. Hij liet zich gemakkelijk beïnvloeden en terzijde afwenden door verleiders. Zij, die vijandig waren
aan Hizkia’s reformatie en genegenheid hadden behouden voor de oude afgoderijen vleiden hem,
hadden dus zijn oor, en gebruikten zijn macht naar hun welgevallen. Velen zijn ten verderve gegaan,
doordat zij al te vroeg tot eer en aanzien zijn gekomen. 

II. Hij regeerde lang, het langst van de koningen van Juda, vijf en vijftig jaren. Dit was de enige
langdurige regering, die slecht was, Joram heeft slechts acht jaren en Achaz zestien jaren geregeerd.
Wat nu die van Manasse betreft, wij hopen dat in het begin de zaken gingen zoals onder zijn vader,
en dat in de laatste tijd van zijn regering, na zijn bekering, de Godsdienst weer de overhand kreeg,
en ongetwijfeld had God, toen de zaken op het ergst waren, toch nog Zijn overblijfsel, die nog aan
hun oprechtheid vasthielden. Hoewel hij lang regeerde, heeft hij toch enige tijd als gevangene in
Babel doorgebracht, die wel als een vermindering van die jaren beschouwd kan worden, maar hij
wordt er toch bij gerekend, omdat toen zijn bekering is begonnen. 

III. Hij regeerde zeer slecht. 

1. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, en daar hij goed opgevoed was, moest hij wel
weten dat het kwaad was, vers 2. 



Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren als met opzet, om Hem tot toorn te verwekken,
vers 6. 

Hij deed naar de gruwelen van de heidenen vers 2, en zoals Achab, vers 3, zich niet latende
waarschuwen door het verderf, dat over de volkeren van Kanaän en over het huis van Achab
gekomen is om hun afgoderij, ja hij deed erger dan de heidenen, die de Heere voor het
aangezicht van de kinderen Israëls verdelgd had, vers 9. Als het heilige zaad ontaardt, dan zijn zij
gewoonlijk erger dan de ergste onheiligen. 

Meer in het bijzonder: 

A. Hij bouwde de hoogten weer op, die zijn vader verdorven had, vers 3.. 

Aldus heeft hij de nagedachtenis van zijn waardige vader beledigd, hoewel hij wist hoezeer hij door
God bevoorrecht en door de mensen geëerd was. Waarschijnlijk was hij het eens met Rabsake,
Hoofdstuk 18:22, dat het een slechte daad was van Hizkia om ze weg te nemen, en wendde hij voor
de eer van God en de stichting des volks op het oog te hebben met ze te herbouwen. Daar begon hij
mede, maar ging voort met hetgeen veel erger was, want: 

B. Hij richtte afgodsbeelden op voor Baäl "‘asheret", dat wij vertalen door "bos", en "al het heir des
hemels, de zon en de maan, de andere planeten en de sterrenbeelden", deze aanbad en diende hij,
vers 3,, gaf hun namen aan de beelden die hij maakte, en dan bewees hij er hulde aan, en bad hen
om hulp. Voor deze bouwde hij altaren, vers 5, en ongetwijfeld heeft hij op deze altaren offeranden
geofferd. 

C. Hij deed zijn zoon door het vuur gaan, waarmee hij hem wijdde aan Moloch, in minachting van
het zegel van de besnijdenis, waarmee hij aan God gewijd was. 

D. Hij maakte de duivel tot zijn orakel, en in minachting beide van urim en de profetie pleegde hij
guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht, en, evenals Saul, raadpleegde hij waarzeggers, die
voorgaven door de sterren of de wolken, door geluksdagen of ongeluksdagen goede of kwade
voortekenen, de vlucht van de vogels of de ingewanden van dieren de toekomst te voorspellen.
Dezulken waren zeer in aanzien bij hem, het waren zijn vertrouwde vrienden. Hun kunstenarijen
streelden zijn verbeeldingen wonnen zijn vertrouwen, en zijn raadsbesluiten werden door hen geleid. 

E. Later bevinden wij, vers 16, dat hij veel onschuldig bloed vergoot ter bevrediging van zijn
hartstocht en wraakzucht. Sommigen werden misschien in het geheim vermoord, anderen onder
schijn van recht en wet gedood. Waarschijnlijk was veel van het bloed, dat hij vergoot, het bloed
van hen, die zijn afgoderij tegenstonden, er tegen getuigden, en de knieen niet voor Baäl wilden
buigen. 

Het bloed van de profeten wordt zeer bijzonder Jeruzalem ten laste gelegd, en waarschijnlijk heeft
hij velen van hen ter dood gebracht. Volgens de overlevering van de Joden heeft hij Jesaja in
stukken doen zagen, en velen denken dat de apostel hiernaar verwijst, Hebreeen 11:37,, waar hij
spreekt van de zodanigen, die aldus gemarteld werden. 



Drie dingen worden hier vermeld als verzwaringen van Manasse’s afgoderij. 

a. Dat hij beelden en altaren stelde in het huls des Heeren, vers 4, in de twee voorhoven van de
tempel, vers 5, in het huis waarvan God tot Salomo had gezegd: hier zal ik Mijn naam zetten, vers
7. 

Aldus trotseerde hij God in Zijn aangezicht, heeft hij Hem onbeschaamd beledigd door Zijn
mededingers als onder zijn oog te stellen, als iemand, die noch bevreesd was voor Gods toorn, noch
zich schaamde over zijn dwaasheid en slechtheid. Aldus ontwijdde hij wat Gode geheiligd was, heeft
hij eigenlijk God uit Zijn eigen huis gezet, en de rebellen in het bezit ervan gesteld. 

Zo hebben de getrouwe aanbidders van God, als zij naar de plaats kwamen, die Hij had
verordineerd tot de vervulling van hun plicht jegens Hem, tot hun grote smart en verschrikking
andere goden gereed gevonden om hun offeranden te ontvangen. God had gezegd dat Hij hier Zijns
naams gedachtenis wilde stichten, Zijn naam zou zetten tot in eeuwigheid, en hier werd hij dan ook
bewaard terwijl de afgodische altaren op een afstand gehouden werden, maar Manasse heeft, door
ze in Gods huis te brengen, gedaan wat hij kon om de eigendom te veranderen en de naam van de
God Israëls niet meer in gedachtenis te doen zijn. 

b. Dat hij hierdoor een groten smaad aandeed aan het woord van God en aan Zijn verbond met
Israël. Let op de gunst, die Hij dit volk betoond had door Zijn naam onder hen te zetten-de
goedheid, die Hij hun wilde bewijzen, door hen niet uit dit goede land te bewegen, en het
redelijke van Zijn verwachtingen van hen, alleenlijk zo zij waarnemen te doen naar alles wat Ik
hun geboden heb, vers 7, 8. 

In deze goede verhouding stond Israël tot God, en zij hadden zo goed een vooruitzicht om gelukkig
te zijn als enig volk kon hebben, maar zij hoorden niet, vers 9. Zij wilden niet dicht bij God
gehouden worden, noch door Zijn geboden noch door Zijn beloften, beide hebben zij achter hun rug
geworpen. 

c. Dat hij hierdoor het volk van God verleid heeft, hen heeft verdorven, hen tot afgoderij heeft
gebracht, vers 9 hij heeft Juda doen zondigen, vers 11, zoals Jerobeam Israël heeft doen zondigen.

Zijn voorbeeld was genoeg om het gros van het onnadenkende volk te verderven, die doen zouden
wat hun koning deed, of het recht of onrecht was. Allen, die naar bevordering stonden, wilden doen
zoals het hof deed, en anderen dachten dat het het veiligst was, om zich naar de koning te voegen uit
vrees van hem tot vijand te maken. 

Zo werd op deze en die wijze de heilige stad tot een hoer gemaakt, en het was Manasse, die haar
aldus maakte. Diegenen zullen zeer veel te verantwoorden hebben, die niet alleen zelf slecht zijn,
maar helpen om anderen slecht te maken. 



2 Koningen 21:10-18 

Hier wordt het oordeel over Juda en Jeruzalem uitgesproken, en het is een zwaar oordeel. De
profeten waren gezonden, in de eerste plaats om hun de kennis van God te leren, hen te herinneren
aan hun plicht en er hen in te leiden. Indien zij hierin niet slaagden, dan moesten zij hen bestraffen om
hun zonden en hun die ordelijk voor ogen stellen, opdat zij er berouw van zouden hebben en zich
zouden bekeren, en terug zouden keren tot hun plicht. 

Indien zij ook hierin niet slaagden, en de zondaars volhardden in hun boosheid, dan moesten zij hun
de oordelen Gods aanzeggen, opdat de verschrikking daarvan diegenen zou opwekken tot bekering,
die voor de verplichtingen, welke Zijn liefde hun oplegde, ongevoelig waren, of opdat de
tenuitvoerbrenging er van ter bestemder tijd het bewijs zou zijn van de Goddelijke zending van de
profeten, die haar voorzegd hadden. De profeten werden als rechters gezonden tot degenen, die hen
niet wilden horen en ontvangen als leraren. Wij hebben hier: 

I. Het noemen van de misdaad. De beschuldiging wordt voorgelezen, waarop het vonnis gegrond is,
vers 11. Manasse heeft zelf goddeloos gedaan, hoewel hij betere dingen kende, heeft zelfs de
Amorieten gerechtvaardigd, wier voorbeeld hij volgde, door hen nog te overtreffen in
goddeloosheid, en het volk van God verdorven, aan wie hij geleerd had te zondigen, en dat hij
gedwongen had te zondigen, en daarenboven-hoewel dit al slecht genoeg was-heeft hij Jeruzalem
vervuld van onschuldig bloed, vers 16 zijn moorden vermenigvuldigd in elke hoek van de stad, en
de mate van Jeruzalems bloedschulden tot aan de rand gevuld, Mattheus 23:32 , en dit alles tegen de
kroon en de majesteit van de Koning van de koningen, de vrede zijns rijke, en de wetten, die tegen
zulke gevallen verordineerd waren. 

II. Een voorzegging van het oordeel, dat God dieswege over hen brengen zal. Zij hebben gedaan
dat kwaad is, en daarom zal Ik een kwaad over hen brengen, vers 12, het zal komen, en het is
niet verre meer. Het oordeel zal 

1. Zeer vreeslijk wezen, het gerucht er van zal de mensen de oren doen klinken, vers 12, dat is:
hun hart zal beven. Het zal een groot gerucht maken in de wereld en aanleiding geven tot velerlei
bespiegelingen. 

2. Evenals de zonden van Jeruzalem aan die van Samaria en van het huis van Achab gelijk waren, zo
zal ook het oordeel aan hun oordeel gelijk zijn, vers 13. 

Als God gericht stelt naar het richtsnoer, dan zal het het richtsnoer zijn van Samaria, aan Jeruzalem
toemetende wat het deel en lot is geweest van Samaria, als Hij de gerechtigheid stelt naar het
paslood, dan zal het het paslood zijn van het huis van Achab, hetzelfde verderf aftekenende,
waaraan dat rampzalig geslacht gewijd was. Zie Jesaja 28:17. 

Zij, die anderen gelijken en navolgen in hun zonden, moeten verwachten dat het hun gaan zal zoals
het die gegaan is. 

3. Dat het een volkomen verwoesting zal zijn. Ik zal Jeruzalem uitwissen, gelijk als men een
schotel uitwist. Dit geeft te kennen: 



a. Dat alles in wanorde zal gebracht worden hun staat zal verwoest, onderstboven gekeerd worden,
en zijn grondslagen zullen uit hun voegen worden gerukt. 

b. Dat de stad ontledigd zal worden van haar inwoners, die er het vuil van geweest zijn, zoals een
schotel geledigd is als men hem afwist, zij zullen allen gevankelijk weggevoerd worden, het land zal
aan zijn sabbaten een welgevallen hebben, en weggelegd worden als een schotel, die afgewist is.
Zie de gelijkenis van de pot in Ezechiel 24:1-14, die hieraan niet ongelijk is. 

c. Dat dit echter ter uitzuivering van Jeruzalem zal zijn, niet tot algehele en volstrekte verwoesting
ervan. De schotel zal niet nedergeworpen, in stukken gebroken of gesmolten worden, maar slechts
afgewist. Dit zal de vrucht zijn: eerst het wegnemen van de zondaars, en dan van de zonde. 

4. Dat zij verwoest zullen worden, omdat zij verlaten zijn, vers 14. Ik zal het overblijfsel mijns
erfdeels verlaten. Rechtvaardig worden zij, die God verlaten, door Hem verlaten, nooit verlaat Hij
echter de mensen voordat zij Hem verlaten hebben, maar als God een volk verlaat, dan is hun
schaduw, dat is hun bescherming, van hen geweken en dan worden zij een prooi, een gemakkelijke
prooi, van al hun vijanden. Van de zonde wordt hier gesproken als van de alfa en de omega van hun
rampen. 

a. Oude schuld kwam in gedachtenis als hetgeen, dat begon de maat te vullen, vers 15. Zij hebben
Mij tot toorn verwekt van hun ontvangenis en geboorte als een volk af, van die dag dat hun
vaderen van Egypte uitgegaan zijn. Met de mannen van dit geslacht, wat in de voetstappen treedt
van hun vaderen, wordt rechtvaardig afgerekend voor de zonden van hun vaderen. 

b. Het was de schuld van het bloed die de maat vol maakte, vers 16. Niets roept luider en brengt
zekerder wraak dan dat. 

Dit is alles wat wij hier van Manasse hebben, hij staat daar schuldig verklaard en veroordeeld, maar
wij hopen in het boek van de Kronieken te horen van zijn berouw en zijn aanneming door God.
Intussen moeten wij aan deze plaats ons vergenoegen met slechts een wenk te hebben van zijn
bekering (want daarvoor willen wij het gaarne houden), dat hij, waarschijnlijk volgens zijn eigen
bevel, begraven werd in de hof van zijn huis, vers 18 want waarlijk verootmoedigd zijnde om zijn
zonden, achtte hij zich niet meer waardig een zoon genoemd te worden, een zoon van David, en
daarom zelfs niet waardig dat zijn dood lichaam in de graven van zijn vaderen begraven zou worden.
Ware boetvaardiger nemen schande voor zichzelf, geen eer, en de naam en de achting van een
onschuldige hebbende verloren zal nu de naam van een boetvaardige het begerenswaardigste voor
hem zijn, en beter is het, en meer eervol, voor een zondaar om boetvaardig te sterven en in een hof
begraven te worden, dan onboetvaardig te sterven en in de grafstede van de koningen te worden
begraven. 



2 Koningen 21:19-26 

Hier is een kort bericht van de korte en roemloze regering van Amon, de zoon van Manasse. Hetzij
dat Manasse, in zijn blinde en domme ijver voor zijn afgoden, zijn andere zonen had opgeofferd, of
dat zij, aan zijn afgoden gewijd zijnde, door het volk werden afgewezen,... zo was het, dat zijn
opvolger een zoon was die pas werd geboren toen hij vijf en veertig jaren oud was. En van hem
wordt ons gezegd: 

1. Dat zijn regering zeer slecht was. Hij verliet de God van zijn vaderen, vers 22, was
ongehoorzaam aan de geboden, die aan zijn vaderen waren gegeven, ontkende het verbond met zijn
vaderen gemaakt, hij wandelde niet in de weg des Heeren, maar in al de weg, die zijn vader
gewandeld had, vers 20, 21 22. 

Hij trad in de voetstappen van zijn vaders afgoderij en heeft weer opgericht wat zijn vader in zijn
laatste dagen had neergeworpen. Zij, die een slecht voorbeeld geven, kunnen wel zelf tot berouw en
bekering komen, maar kunnen er volstrekt niet zeker van zijn dat degenen, die zij door hun
voorbeeld tot zonde hebben gebracht, ook tot bekering zullen komen. Het is dikwijls geheel anders. 

2. Dat zijn einde zeer tragisch was. Hij had tegen God gerebelleerd, en nu maakten zijn knechten
een verbintenis tegen hem, en doodden hem, waarschijnlijk uit persoonlijke wrok, nadat hij
slechts twee jaren geregeerd had, vers 23. 

Zijn knechten, die hem behoorden te behoeden vermoordden hem, zijn huis, dat zijn kasteel zijn
sterkte moest wezen, was de plaats van zijn terdoodbrenging. Hij had Gods huis ontheiligd door zijn
afgoden, en nu liet God zijn huis verontreinigd worden door zijn bloed. Hoe onrechtvaardig zij nu
ook waren, die het gedaan hebben, God was rechtvaardig in toe te laten dat het gedaan werd. 

Hierop heeft het volk des lands door hun vertegenwoordigers twee dingen gedaan. 

a. Zij deden gerechtigheid aan de verraders, die de koning gedood hadden, en brachten hen ter
dood, want hoewel hij een slechte koning was, was hij toch hun koning, en het maakte deel uit van
hun trouw om zijn dood te wreken. Aldus zuiverden zij zich van de hand gehad te hebben in de
misdaad, en deden wat zij moesten doen om anderen van gelijke snode daden te weerhouden. 

b. Zij deden een weldaad aan zichzelf door zijn zoon Josia koning te maken in zijn plaats, die de
samenzweerders waarschijnlijk voorbij hadden willen gaan, maar het volk stond hem bij en vestigde
hem op de troon, aangemoedigd misschien door de aanduidingen, die reeds vroeg in hem te
bespeuren waren, van een goede gezindheid. Nu was er een zeer gelukkige verandering, na een van
de slechtsten van al de koningen van Juda gehad te hebben, kregen zij nu een van de besten. "Nog
eens", zegt God, "zal de proef met hen genomen worden door een reformatie, en zo zij slaagt, het is
wel, maar zo niet, dan zal Ik hen daarna afhouwen." Amon werd begraven in dezelfde hof, waarin
zijn vader begraven was, vers 26. Heeft zijn vader zichzelf onder die vernedering gebracht, het volk
zal hem er onder brengen, daar het ook hem niet waardig acht om bij de koningen te worden
begraven. 



HOOFDSTUK 22

1 Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adaja, van Bozkath.
2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN; en hij wandelde in al den weg van zijn vader
David, en week niet af ter rechter hand noch ter linkerhand.
3 Het geschiedde nu in het achttiende jaar van den koning Josia, dat de koning den schrijver Safan,
den zoon van Azalia, den zoon van Mesullam, zond in het huis des HEEREN, zeggende:
4 Ga op tot Hilkia, den hogepriester, opdat hij het geld opsomme, dat in het huis des HEEREN
gebracht is, hetwelk de wachters des dorpels van het volk verzameld hebben;
5 En dat zij dat geven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld zijn over het huis des
HEEREN; opdat zij het geven aan degenen, die het werk doen, dat in het huis des HEEREN is, om
de breuken van het huis te beteren;
6 Aan de timmerlieden en de bouwlieden, en de metselaars, en om hout en gehouwene stenen te
kopen, om het huis te beteren.
7 Doch er werd met hen geen rekening gehouden van het geld, dat in hun hand geleverd was, want
zij handelden trouwelijk.
8 Toen zeide de hogepriester Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek in het huis des
HEEREN gevonden; en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het.
9 Daarna kwam Safan, de schrijver, tot den koning, en bracht den koning bescheid weder, en hij
zeide: Uw knechten hebben het geld, dat in het huis gevonden was, samengebracht, en hebben het
gegeven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des HEEREN.
10 Ook gaf Safan, de schrijver, den koning te kennen, zeggende: De priester Hilkia heeft mij een
boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings.
11 Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen
scheurde.
12 En de koning gebood Hilkia, den priester, en Ahikam, den zoon van Safan, en Achbor, den zoon
van Michaja, en Safan, den schrijver, en Asaja, den knecht des konings, zeggende:
13 Gaat henen, vraagt den HEERE voor mij, en voor het volk, en voor het ganse Juda, over de
woorden dezes boeks, dat gevonden is; want de grimmigheid des HEEREN is groot, dewelke tegen
ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden dezes boeks, om te
doen naar al wat voor ons geschreven is.
14 Toen ging de priester Hilkia, en Ahikam, en Achbor, en Safan, en Asaja henen tot de profetes
Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder
(zij nu woonde te Jeruzalem, in het tweede deel), en zij spraken tot haar.
15 En zij zeide tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Zegt tot den man, die u tot mij gezonden
heeft:
16 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over deze plaats brengen, en over haar inwoners, namelijk
al de woorden des boeks, dat de koning van Juda gelezen heeft.
17 Daarom dat zij Mij verlaten, en anderen goden gerookt hebben, opdat zij Mij tot toorn
verwekten met al het werk hunner handen, zo zal Mijn grimmigheid aangestoken worden, tegen deze
plaats, en niet uitgeblust worden.
18 Maar tot den koning van Juda, die u gezonden heeft, om den HEERE te vragen, alzo zult gij tot
hem zeggen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Aangaande de woorden, die gij gehoord hebt;
19 Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht des HEEREN vernederd hebt,
als gij hoordet, wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot een



verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor Mijn aangezicht
geweend hebt; zo heb Ik u ook verhoord, spreekt de HEERE.
20 Daarom zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld
worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats brengen zal. En zij
brachten den koning het antwoord weder.



Met dit hoofdstuk begint de regering van de Godvruchtige koning Josia, wiens Godsvrucht zoveel
helderder schittert na zoveel goddeloosheid, en voordat de grote verwoesting kwam, die hij niet
vermocht ai te wenden, In vers 1, 2 wordt ons zijn algemeen karakter beschreven, waarna wij een
bijzonder bericht hebben van de eerbied, die hij betoonde: 

I. voor Gods huis, waaraan hij herstellingen aanbracht vers 3-7. 

II. voor Gods boek, door welks lezing hij diep getroffen was vers 8-11. 

III. voor Godsboden, die hij hierop raadpleegde, vers 12, 14. 

IV. En door wie hij een antwoord ontving van God, met de bedreiging van de verwoesting van
Jeruzalem, vers 15, 17, 

V. maar met de belofte van gunst voor hem, vers 18, 20. 

Hierop begaf hij zich tot het heerlijke werk van de reformatie, waarvan wij het bericht hebben in het
volgende hoofdstuk. 



Koningen 22:1-10 

Betreffende Josia wordt ons hier gezegd: 

I. Dat hij zeer jong was, toen hij begon te regeren, vers 1, hij was pas acht jaren oud. Salomo zegt:
Wee u, land, welks koning een kind is, maar gelukkig zijt gij, land, als uw koning zulk een kind is.
Het Engelse Israël had eenmaal een koning, die zo’n kind was, in Eduard Vl. Josia, jong zijnde, had
nog geen boze indrukken ontvangen van het slechte voorbeeld van zijn vader en zijn grootvader,
maar had spoedig een oog voor hun dwalingen en God gaf hem de genade om er zich door te laten
waarschuwen. Zie Ezechiel 18:14 en verv. 

II. Dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, vers 2. 

Zie de vrijmacht van de Goddelijke genade: de vader voorbijgegaan en overgelaten om in zijn zonde
te sterven, de zoon een uitverkoren vat. 

Zie de triomf dier genade: Josia is geboren uit een goddeloze vader, er wordt hem geen goede
opvoeding geen goed voorbeeld gegeven, maar wèl heeft hij velen om zich heen, die hem aanraden
in zijns vaders voetstappen te treden, en weinigen, die hem goede raad geven, en toch wordt hij
door Gods genade tot een uitnemend heilige gemaakt, wordt hij "afgehouwen van de wilde
olijfboom, en ingeënt in de goede olijfboom," Romeinen 11:24. 

Voor de genade is niets onmogelijk. Hij wandelde op een goeden weg, en keerde zich niet ter zijde
af (zoals sommigen van zijn voorgangers gedaan hebben, die goed begonnen waren), noch ter
rechter, noch ter linkerhand, er zijn dwalingen aan beide zijden, maar God hield hem op de rechte
weg, hij verviel noch in bijgeloof, noch tot goddeloosheid. 

III. Dat hij zorg droeg om de tempel te herstellen. Dit deed hij in het achttiende jaar van zijn
regering, vers 3, vergel. 2 Kronieken 34:8. 

Hij begon veel vroeger de Heere te zoeken, (zoals blijkt uit 2 Kronieken 34:3, maar het is te vrezen
dat het werk van de reformatie slechts langzaam voortging en veel tegenstand ontmoette, zodat hij
niet tot stand kon brengen wat hij wenste en bedoelde, voordat hij voor goed in zijn macht bevestigd
was. 

De overweging dat wij gedurende onze minderjarigheid onvermijdelijk tijd verloren hebben moet
ons, als wij tot onze jaren zijn gekomen, aansporen om met des te meer kracht in de dienst van God
te arbeiden. Laat begonnen zijnde, is het ons nodig hard te werken. 

Hij zond Safan de secretaris van staat, tot Hilkia, de hogepriester, om een opgave van het geld, dat
te dien einde verzameld was door de dorpelwachters, vers 4, want zij schijnen ongeveer dezelfde
maatregelen genomen te hebben om het geld bijeen te brengen, als Joas genomen heeft, Hoofdstuk
12:9. 



Als het volk weinig tegelijk gaf, was de last onmerkbaar, en de bijdragen vrijwillig gegeven zijnde,
werd er niet over geklaagd. Hij gebood dat het geld, aldus bijeengebracht, besteed zou worden aan
het herstellen van de tempel, vers 5, 6. 

En nu schijnen de werklieden, evenals in de tijd van Joas, zich zo wèl gekweten te hebben, dat er
met hen geen rekening werd gehouden, vers 7, hetgeen voorzeker vermeld is tot lof van de
werklieden, dat zij zo’n reputatie hadden voor eerlijkheid, maar of het ook tot lof is van degenen, die
hen gebruikten, weet ik niet, geld, zeggen wij, moet men zijn eigen vader natellen. Het zou niet
verkeerd geweest zijn om rekening te houden met de werklieden, opdat ook anderen van hun
eerlijkheid overtuigd zouden zijn. 

IV. Dat bij die herstelling van de tempel het wetboek werd gevonden en tot de koning gebracht,
vers 8, 10. Sommigen denken dat het de autografie of het oorspronkelijke manuscript was van de
vijf boeken van Mozes door zijn eigen hand anderen denken dat het een aloude en authentieke copie
was. Zeer waarschijnlijk was het het exemplaar, dat op bevel van Mozes in het heilige van de
heiligen was neergelegd, Deuteronomium 31:24 en verv. 

1. Het schijnt dat dit wetboek vermist en verloren was, hetzij onachtzaam verlegd of onverschillig in
een hoek geworpen (zoals sommigen met hun Bijbels doen) door hen, die er de waarde niet van
kenden, en toen vergeten was, of het werd boosaardig verborgen, weggestopt door een van de
afgodische koningen of hun agenten, die door Gods voorzienigheid, of door hun eigen geweten,
weerhouden werden om het te vernielen en te verbranden maar het begroeven in de hoop, dat het
nooit weer aan het licht zou komen, of, zoals sommigen denken, het kan zorgvuldig weggeborgen
zijn door sommige van zijn vrienden, opdat het niet in de handen van zijn vijanden zou vallen. Wie nu
ook de instrumenten waren van zijn bewaring, wij moeten er de hand Gods in erkennen. 

Indien dit het enige authentieke exemplaar was van de pentateuch, dat toen in wezen was, en er zo
ternauwernood aan ontkomen is om verloren te gaan, dan vraag ik mij af, of het hart van alle
Godvruchtigen niet gebeefd heeft voor die heilige schat, zoals Eli’s hart gebeefd heeft voor de ark,
en voorzeker hebben wij nu reden om God te danken, te danken op onze knieën, voor de gelukkige
omstandigheid, dat Hilkia toen dat boek gevonden heeft, gevonden heeft toen hij "het niet zocht,"
Jesaja 65:1. 

Indien de heilige schriften niet van God waren, zij zouden niet tot op de huldige dag bestaan. Gods
zorg voor de Bijbel bewijst dat het Zijn woord is. 

2. Of dit nu al of niet het authentieke exemplaar was, dat toen bestond, de dingen er in vervat
schijnen beide voor de koning en de hogepriester nieuw te zijn geweest, want op de lezing er van
scheurde de koning zijn klederen. Wij hebben reden te denken dat het gebod, dat de koning zich
een afschrift van de wet moest maken, en dat, wat de openbare lezing van de wet ieder zevende jaar
voorschreef Deuteronomium 17:18, 31:10, 11, gedurende lange tijd niet opgevolgd was, en als de
ingestelde middelen om de Godsdienst in stand te houden, veronachtzaamd worden, dan zal er
spoedig in de Godsdienst zelf verval komen. 



Maar van de andere kant, indien het wetboek verloren was, dan schijnt het moeilijk te bepalen, aan
welke regel Josia zich hield om te doen wat recht is in de ogen des Heeren en hoe de priesters en
het volk de ceremoniën van hun Godsdienst in stand hielden. 

Ik ben geneigd te denken dat het volk in het algemeen zich vergenoegde met uittreksels van de wet,
(zoals onze uittreksels van landswetten) waarvan de priesters hen hadden voorzien, ten einde aan
zichzelf de moeite te sparen van het hele boek af te schrijven, en aan het volk van het te lezen, een
soort van ritueel, als leidraad bij het waarnemen van hun Godsdienst, maar uitlatende wat zij
geschikt oordelen, inzonderheid de beloften en de bedreigingen, Leviticus 26, Deuteronomium 28
enz, want ik bemerk dat dit de gedeelten van de wet waren, die zulk een sterke indruk gemaakt
hebben op Josia, vers 13, want die waren nieuw voor hem. 

Geen uittreksels van de Bijbel, geen overzicht of kort begrip van zijn inhoud, -hoewel die hun
nuttigheid kunnen hebben-kunnen ons werkelijk en volledig met de wil van God bekendmaken of de
kennis van God bewaren, zoals de Bijbel zelf dit doet. 

Het was niet te verwonderen dat het volk zo verdorven was, als het wetboek zo zeldzaam een zaak
onder hen was, waar dit openbaar gezicht ontbreekt, zal het volk omkomen. 

Zij, die gepoogd hebben hen te verderven, hebben ongetwijfeld alles aangewend om dat boek uit
hun handen te houden. De kerk van Rome kon het gebruik van de beelden niet anders in stand
houden dan door het gebruik van de Schrift te verbieden. 

3. Het was een treffend blijk van Gods gunst, en een teken ten goede voor Josia en zijn volk, dat het
wetboek aldus ter rechter tijd aan het licht werd gebracht, om die gezegende reformatie te leiden en
aan te moediger, die Josia had begonnen. 

Het is een teken, dat God genade heeft weggelegd voor een volk, als Hij Zijn wet onder hen
grootmaakt, haar heerlijk. maakt, hen voorziet van middelen tot vermeerdering van de kennis van de
Schrift. De overzetting van de Bijbel in de volkstalen was de roem, de kracht en de blijdschap van
de hervorming van het Pausdom. Het is opmerkelijk, dat zij bezig waren met een goed werk,
namelijk de herstelling van de tempel, toen zij het wetboek vonden. 

Zij, die naar hun beste weten hun plicht doen, zullen hun kennis en hun weten zien toenemen, aan wie
heeft, zal gegeven worden. Het wetboek was een overvloedige beloning voor al hun zorg, moeite en
onkosten om de tempel te herstellen. 

4. Hilkia, de priester, was uitermate verheugd over deze ontdekking. O, zegt hij tot Safan, "verheug
u met mij, want ik heb het wetboek gevonden, eureka, eureka, ik heb gevonden, ik heb het juweel
van onschatbare waarde gevonden, hier, breng het de koning, het is het kostbaarste juweel aan zijn
kroon lees het hem voor, hij wandelt in de weg van zijn vader David, en als hij hem gelijkt, dan zal
hij het wetboek liefhebben en welkom heten, dat zijn verlustiging zal zijn en zijn raadgever." 



2 Koningen 22:11-20 

Wij horen niets meer van het herstellen van de tempel, dat goede werk ging ongetwijfeld geregeld
voort, maar het wetboek, dat er in gevonden werd, houdt ons nu bezig, en wèl mag het dit, het
wordt niet weggelegd in het kabinet des konings als een zeldzaamheid, een antiquiteit, die
bewonderd moet worden maar het wordt de koning voorgelezen. 

Diegenen bewijzen hun Bijbel de meeste eer, die hem bestuderen, er zich dagelijks mee
onderhouden, zich voeden met dat brood en wandelen bij dat licht, mannen van eer en van zaken
moeten bekendheid met het woord van God als hun grootste eer en hun beste zaak beschouwen. 

I. Wij hebben hier de indruk, die het lezen van de wet op Josia heeft gemaakt. Hij scheurde zijn
klederen, als een, die zich schaamde over de zonde van zijn volk en bevreesd is voor de toorn
Gods. Hij had reeds lang gedacht dat de toestand van zijn rijk slecht was vanwege de afgoderijen en
de goddeloosheid, die er in gevonden werden, maar nooit heeft hij gedacht dat hij zo slecht was als
hij nu zag dat hij was, door het wetboek, dat hem voorgelezen werd. Het scheuren van zijn klederen
betekende het scheuren van zijn hart vanwege de oneer, die God was aangedaan, en het verderf,
dat hij over zijn volk zeg komen. 

II. Hierop wendde hij zich tot God. Gaat heen, vraagt de Heere voor mij, vers 13. Vraagt: 

1. "Wat wij moeten doen om Gods toorn van ons af te wenden en de oordelen te voorkomen, die
onze zonden verdiend hebben." Overtuiging van zonde en van Gods toorn moet ons doen vragen:
Wat zullen wij doen om behouden te worden? Waarmee zullen wij de Heere tegenkomen?
Indien gij aldus de Heere wilt vragen, doet het spoedig, eer het te laat is. 

2. "Wat wij kunnen verwachten, en waar wij ons op hebben voor te bereiden." Hij erkent: Onze
vaderen hebben niet gehoord naar de woorden dezes boeks, indien dit de regel des rechts is, dan
hebben onze vaderen zeer zeker veel verkeerds gedaan. Nu het gebod gekomen is is de zonde
weer levend geworden, bleek zij zonde te zijn. 

In de spiegel van de wet zag hij de zonden zijns volks talrijker en snoder dan hij ze tevoren gezien
had, en bovenmate zondig. Hieruit leidt hij met zekerheid af: "de grimmigheid des Heeren is groot,
dewelke tegen ons aangestoken is, indien dit het woord van God is en ongetwijfeld is het dit-en als
Hij getrouw is aan Zijn woord-en voorzeker zal Hij dit wezen-dan zijn wij allen verloren. Ik heb niet
gedacht dat de bedreigingen van de wet zo streng en de vervloekingen van het verbond zo
schrikkelijk zijn, als ik ze nu bevind te zijn, het is tijd om op onze hoede te wezen, als deze van
kracht tegen ons zijn." 

Zij, die in waarheid bevreesd zijn voor Gods toorn, moeten wel zeer sterk verlangen om Zijn gunst
deelachtig te worden, en begerig zijn om te weten hoe zij met Hem verzoend kunnen worden.
Magistraten moeten vragen voor hun volk, en zien hoe zij de oordelen Gods, waardoor zij bedreigd
worden, kunnen afwenden. 

Met deze vraag zond Josia: 



a. Sommigen van zijn rijksgroten, die met name genoemd worden, vers 12, en nogmaals in vers 14.
Aldus eerde hij het orakel door personen van de eerste rang er heen te zenden. 

b. Tot Hulda, de profetes, vers 14. De geest van de profetie, deze onwaardeerbare schat, was soms
gelegd, niet alleen in aarden vaten, maar in de zwakkere vaten, opdat de uitnemendheid van de
kracht zij van God. Mirjam was behulpzaam bij het uitvoeren van Israël uit Egypte, Micha 6:4 ,
Debora heeft hen gericht, en nu onderwees Hulda hen omtrent de wil en de bedoeling Gods, en dat
zij gehuwd was stond haar volstrekt niet in de weg om een profetes te wezen, het huwelijk is
eerlijk onder allen. 

Het was een zegen voor Jeruzalem dat zij, toen de Bijbels schaars waren, profeten hadden, zoals
toen later de profetie had opgehouden, er meer Bijbels waren want God laat zich nooit zonder
getuigen omdat Hij de zondaars zonder verontschuldiging wil laten. 

Jeremia en Zefanja hebben in die tijd geprofeteerd, en toch hebben de boden des konings zich tot
Hulda begeven, waarschijnlijk omdat haar echtgenoot een betrekking had aan het hof (want hij was
klederbewaarder) zij waren beter en langer met haar bekend, en waren meer verzekerd van haar
zending dan van die van anderen. Zij hadden haar waarschijnlijk bij andere gelegenheden
geraadpleegd, en bevonden dat het woord Gods in haar mond waarheid was. 

Zij was in de nabijheid, want zij woonde te Jeruzalem in een plaats, genaamd "mishbeh", de tweede
rij van gebouwen van het koninklijk paleis. De Joden zeggen dat zij profeteerde onder de vrouwen
de hofdames, daar zij zelf tot deze behoorde en die waarschijnlijk daar haar vertrekken hadden.
Gelukkig het hof, dat een profetes binnen zijn omtrek had, en haar wist te waarderen! 

III. Het antwoord, dat hij op zijn vraag van God ontving, niet in de taal van een hoveling: "Wil Zijnen
Majesteit mijn nederigen dienst aanbieden, en hem doen weten dat dit de boodschap is, die ik voor
hem heb van de God Israëls," maar in het dialect van een profetes sprekende van Hem, voor wie
allen op gelijke bodem staan. Zegt tot de man, die u tot mij gezonden heeft, vers 15. Zelfs
koningen, die voor ons goden zijn, zijn voor God mensen, en als zodanig zal met hen gehandeld
worden, want er is geen aanneming des persoons bij God. 

1. Zij laat hem weten welke oordelen God voor Juda en Jeruzalem bewaart, vers 16, 17. Mijne
grimmigheid zal aangestoken worden tegen deze plaats, en wat is de hel zelf anders dan het vuur
van Gods toorn aangestoken tegen zondaren? Let op de mate en de duur er van, zij is zo
aangestoken, dat zij niet uitgeblust zal worden, het raadsbesluit is uitgegaan, het is nu te laat om
het te voorkomen, de ongerechtigheid van Jeruzalem zal niet verzoend worden door slachtoffer of
door spijsoffer. De hel is een onuitblusselijk vuur. Het verwijst: 

a. Naar hun zonden. "Zij hebben ze als het ware met opzet bedreven, om Mij tot toorn te
verwekken, het is een vuur, dat zij zelf ontstoken hebben, zij wilden Mij tot toorn verwekken, en nu
ten laatste is Mijn toorn ook tegen hen ontstoken." 

b. Naar Gods bedreigingen. "Het kwaad, dat Ik over hen breng is naar de woorden des boeks, dat
de koning van Juda gelezen heeft, de Schrift is erin vervuld, zij, die niet gebonden wilden zijn door



het gebod, zullen gebonden worden door de straf." God zal door onboetvaardige zondaren niet
minder schrikkelijk bevonden worden dan Zijn Woord Hem voorstelt. 

2. Zij laat hem weten welke genade God voor hem bewaart. 

a. Er wordt nota genomen van zijn grote liefde voor de eer Gods, en van zijn zorg voor het
koninkrijk, vers 19. Uw hart is week geworden. God zal hen onderscheiden, die zichzelf
onderscheiden. Het gros van het volk was verhard, hun hart was niet verootmoedigd, zo was het
ook met de slechte koningen, zijn voorgangers, geweest, maar Josia’s hart was week, hij ontving de
indrukken van Gods woord, beefde er voor, en onderwierp er zich aan, hij was uitermate bedroefd
om de smaadheid, die Gode was aangedaan door de zonden van zijn vaderen en van zijn volk, hij
was bevreesd voor de oordelen Gods, die hij over Jeruzalem zag komen, en heeft ze vurig
afgebeden. 

Dat is weekheid van hart, en aldus heeft hij zich voor het aangezicht des Heeren vernederd, en
uitdrukking gegeven aan zijn vrome gemoedsbeweging door zijn klederen te scheuren en voor God
te wenen, waarschijnlijk in zijn binnenkamer, maar Hij, die in het verborgen ziet, zegt dat het voor
Zijn aangezicht was, en dat Hij het gehoord heeft, en iederen traan van vertedering in Zijn fles heeft
gelegd. 

Zij, die het meest Gods toorn vrezen, zullen hem waarschijnlijk het minst ondervinden. 

Het schijnt dat de woorden van Leviticus 26:32 :"Ik zal dat land verwoesten" Josia het meest
getroffen hebben, want toen hij hoorde van een verwoesting en vloek, dat is: dat God hen zou
verlaten en ten kwade afscheiden, (want voor het hiertoe kwam, waren zij noch verlaten, noch
gevloekt), verscheurde hij zijn klederen, dat trof hem in het hart. 

b. Dat een uitstel verleend is tot na zijn dood, vers 20. Ik zal u verzamelen tot uw vaderen. De
heiligen hadden toen ongetwijfeld een troostrijk vooruitzicht van gelukzaligheid na de dood, want
anders zou het verzameld worden tot hun vaderen niet zo dikwijls een zaak van belofte geweest zijn,
als wij bevinden dat het geweest is. Josia heeft niet overmocht om het oordeel zelf te voorkomen,
maar God beloofde hem dat hij het niet beleven, niet zien zou, hetgeen (inzonderheid in aanmerking
genomen dat hij stierf in het midden van zijn dagen, eer hij veertig jaren oud was) slechts een geringe
beloning zou geweest zijn voor zijn uitnemende Godsvrucht, indien er geen andere wereld was,
waarin hij overvloedig beloond zal worden Hebreeen 11:16. 

Als de rechtvaardige "weggeraapt wordt voor het kwaad, dan zal hij ingaan in de vrede," Jesaja
57:1, 2. Dit is het, wat hier aan Josia wordt beloofd, gij zult met vrede in uw graf verzameld
worden, wat niet ziet op de manier van zijn dood, want hij is gesneuveld in de krijg, maar op de tijd
er van, het was kort voor de gevangenschap in Babylon, deze grote ramp, in vergelijking waarmee
al het overige als niets was, zodat van hem in waarheid gezegd kon worden dat hij in vrede
gestorven is, en niet geleefd heeft om in die ramp te delen. Hij stierf in de liefde en de gunst van
God, die zo’n vrede verzekeren als door geen omstandigheid in de wijze van sterven, neen, zelfs niet
door het sterven op een slagveld kon veranderd of verstoord worden. 



HOOFDSTUK 23

1 Toen zond de koning henen, en tot hem verzamelden al die oudsten van Juda en Jeruzalem.
2 En de koning ging op in het huis des HEEREN, en met hem alle man van Juda, en alle inwoners
van Jeruzalem, en de priesters en de profeten, en al het volk, van den minste tot den meeste; en hij
las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des HEEREN gevonden
was.
3 De koning nu stond aan den pilaar, en maakte een verbond voor des HEEREN aangezicht, om
den HEERE na te wandelen, en Zijn geboden, en Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen met ganser
harte en met ganser ziele te houden, bevestigende de woorden dezes verbonds, die in dit boek
geschreven zijn. En het ganse volk stond in dit verbond.
4 En de koning gebood den hogepriester Hilkia, en den priesteren der tweede ordening, en den
dorpelbewaarders, dat zij uit den tempel des HEEREN alle gereedschap, dat voor Baal, en voor het
beeld van het bos, en voor al het heir des hemels gemaakt was, uitbrengen zouden; en hij
verbrandde dat buiten Jeruzalem in de velden van Kidron, en liet het stof daarvan naar Beth-el
dragen.
5 Daartoe schafte hij de Chemarim af, die de koningen van Juda gesteld hadden, opdat men roken
zou op de hoogten, in de steden van Juda, en rondom Jeruzalem, mitsgaders, die voor Baal, de zon,
en de maan, en de andere planeten, en al het heir des hemels rookten.
6 Hij bracht ook het beeld van het bos uit het huis des HEEREN weg, buiten Jeruzalem, tot de beek
Kidron, en verbrandde het aan de beek Kidron, en vergruisde het tot stof; en hij wierp het stof
daarvan op de graven der kinderen des volks.
7 Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af, die aan het huis des HEEREN waren, alwaar de
vrouwen huisjes voor het beeld van het bos weefden.
8 En hij bracht al de priesters uit de steden van Juda, en verontreinigde de hoogten, alwaar die
priesters gerookt hadden, van Geba af tot Ber-seba toe; en hij brak de hoogten der poorten af, ook
die aan de deur der poort van Jozua, den overste der stad, was, welke aan iemands linkerhand was,
in de stadspoort gaande.
9 Doch de priesters der hoogten offerden niet op het altaar des HEEREN te Jeruzalem; maar zij
aten ongezuurde broden in het midden van hun broederen.
10 Hij verontreinigde ook Thofeth, dat in het dal der kinderen van Hinnom is, opdat niemand zijn
zoon of zijn dochter voor den Molech door het vuur deed gaan.
11 En hij schafte de paarden af, die de koningen van Juda voor de zon gesteld hadden, van den
ingang van het huis des HEEREN, tot de kamer van Nathan-melech, den hoveling, die in Parvarim
was; en de wagenen der zon verbrandde hij met vuur.
12 Verder de altaren die op het dak der opperzaal van Achaz waren, die de koningen van Juda
gemaakt hadden, mitsgaders de altaren, die Manasse in de twee voorhoven van het huis des
HEEREN gemaakt had, brak de koning af; en hij verbrijzelde ze van daar, en wierp het stof daarvan
in de beek Kidron.
13 De hoogten ook, die vooraan Jeruzalem waren, dewelke waren ter rechterhand van den berg
Mashith, die Salomo, de koning van Israel, voor Astoreth, het verfoeisel der Sidoniers, en voor
Kamos, het verfoeisel der Moabieten, en voor Milchom, den gruwel der kinderen Ammons,
gebouwd had, verontreinigde de koning.
14 Insgelijks brak hij de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij vervulde hun plaats met
mensenbeenderen.



15 Daartoe ook het altaar, dat te Beth-el was, en de hoogte, die Jerobeam, de zoon van Nebat,
dewelke Israel zondigen deed, gemaakt had; te zamen dat altaar en die hoogte brak hij af; ja, hij
verbrandde de hoogte, hij vergruisde ze tot stof, en hij verbrandde het bos.
16 En als Josia zich omkeerde, zag hij de graven, die daar op den berg waren, en zond henen, en
nam de beenderen uit de graven, en verbrandde ze op dat altaar, en verontreinigde dat; naar het
woord des HEEREN, dat de man Gods uitgeroepen had, die deze woorden uitriep.
17 Verder zeide hij: Wat is dat voor een grafteken, dat ik zie? En de lieden der stad zeiden tot hem:
Het is het graf van den man Gods, die uit Juda kwam, en deze dingen, die gij tegen dit altaar van
Beth-el gedaan hebt, uitgeroepen heeft.
18 En hij zeide: Laat hem liggen, dat niemand zijn beenderen verroere. Zo bevrijdden zij zijn
beenderen, met de beenderen van den profeet, die uit Samaria gekomen was.
19 Daartoe nam Josia ook weg al de huizen der hoogten, die in de steden van Samaria waren, die
de koningen van Israel gemaakt hadden, om den HEERE tot toorn te verwekken; en hij deed
dezelve naar al de daden, die hij te Beth-el gedaan had.
20 En hij slachtte al de priesteren der hoogten, die daar waren, op de altaren, en verbrandde
mensenbeenderen op dezelve. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem.
21 En de koning gebood het ganse volk, zeggende: Houdt den HEERE, uw God, pascha, gelijk in
dit boek des verbonds geschreven is.
22 Want gelijk dit pascha was er geen gehouden, van de dagen der richteren af, die Israel gericht
hadden, noch in al de dagen der koningen van Israel, noch der koningen van Juda.
23 Maar in het achttiende jaar van den koning Josia, werd dit pascha den HEERE te Jeruzalem
gehouden.
24 En ook deed Josia weg de waarzeggers, en de duivelskunstenaars, en de terafim, en de
drekgoden, en alle verfoeiselen, die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden; opdat hij
bevestigde de woorden der wet, die geschreven waren in het boek, dat de priester Hilkia in het huis
des HEEREN gevonden had.
25 En voor hem was geen koning zijns gelijke, die zich tot den HEERE, met zijn ganse hart, en met
zijn ganse ziel, en met zijn ganse kracht, naar al de wet van Mozes, bekeerd had; en na hem stond
zijns gelijke niet op.
26 Nochtans keerde zich de HEERE van den brand Zijns groten toorns niet af, waarmede Zijn toorn
brandde tegen Juda, om al de tergingen, waarmede Manasse Hem getergd had.
27 En de HEERE zeide: Ik zal Juda ook van Mijn aangezicht wegdoen, gelijk als Ik Israel
weggedaan heb; en Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die Ik verkoren heb, en het huis, waarvan
Ik gezegd heb: Mijn Naam zal daar wezen.
28 Het overige nu der geschiedenissen van Josia, en al wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven
in het boek der kronieken der koningen van Juda?
29 In zijn dagen toog Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen den koning van Assyrie, naar
de rivier Frath; en de koning Josia toog hem tegemoet, en hij doodde hem te Megiddo, als hij hem
gezien had.
30 En zijn knechten voerden hem dood op een wagen van Megiddo, en brachten hem te Jeruzalem,
en begroeven hem in zijn graf; en het volk des lands nam Joahaz, den zoon van Josia, en zalfden
hem, en maakten hem koning in zijns vaders plaats.
31 Drie en twintig jaren was Joahaz oud, toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Hamutal, de dochter van Jeremia, van Libna.
32 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vaderen gedaan
hadden.



33 Doch Farao Necho liet hem binden te Ribla in het land van Hamath, opdat hij te Jeruzalem niet
regeren zou; en hij leide het land een boete op van honderd talenten zilvers en een talent gouds.
34 Ook maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Josia, koning, in de plaats van zijn vader Josia,
en veranderde zijn naam in Jojakim; maar Joahaz nam hij mede, en hij kwam in Egypte, en stierf
aldaar.
35 En Jojakim gaf dat zilver en dat goud aan Farao; doch hij schatte het land, om dat geld naar het
bevel van Farao te geven; een ieder naar zijn schatting eiste hij het zilver en goud af van het volk des
lands, om aan Farao Necho te geven.
36 Vijf en twintig jaren was Jojakim oud, toen hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem;
en de naam zijner moeder was Zebudda, een dochter van Pedaja, van Ruma.
37 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vaders gedaan hadden.



Wij hebben hier: 

I. De gelukkige voortzetting van Josia’s goede regering en de voortgang van de reformatie, die hij
had begonnen, lezende de wet, vers 1, 2, vernieuwende het verbond, vers 3 reinigende de tempel,
vers 4, afgoden en afgoderij, uitroeiende met al de overblijfselen ervan in alle plaatsen, waar zijn
macht reikte, vers 5-20, een plechtig pascha vierende, vers 21-23, de waarzeggers en
duivelskunstenaars wegdoende uit het land, vers 24, en in dat alles te werk gaande met
buitengewone kracht, vers 25. 

II. Het ongelukkig einde er van door zijn ontijdige dood als een teken van de voortduring van Gods
toorn tegen Jeruzalem, vers 26-30. 

III. De nog ongelukkiger gevolgen van zijn dood in de slechte regering van zijn twee zonen, Joahaz
en Jojakim, vers 31-37. 



Koningen 23:1-3 

Josia had een boodschap van God ontvangen, dat het verderf van Jeruzalem niet was af te wenden,
maar dat hij alleen zijn eigen ziel zou bevrijden, maar daarom gaat hij nu niet in wanhoop stil zitten,
besluitende om nu maar niets te doen voor zijn land, omdat hij niet alles kon doen wat hij wenste,
neen hij zal zijn plicht doen, en dan de uitkomst aan God overlaten. Er wordt besloten tot een
openbare reformatie, indien iets het bedreigde verderf kon afwenden, dan moet dit het wezen en hier
hebben wij de toebereidselen tot deze reformatie. 

1. Hij riep een algemene vergadering van de staten bijeen, de oudsten, de magistraten, of
vertegenwoordigers van Juda en Jeruzalem, om met hem samen te komen in het huis des Heeren,
met de priesters en profeten, de gewone en de buitengewone dienaren van de Godsdienst, opdat
het, daar zij allen er zich mee verenigden, een nationale daad zou worden, waardoor te meer
waarschijnlijkheid zou bestaan om nationale oordelen te voorkomen. Zij werden allen opgeroepen
om de vergadering bij te wonen, opdat de zaak met des te meer plechtigheid gedaan zou worden,
allen hun advies zouden uitbrengen en er behulpzaam in zouden zijn, en opdat zij, die ertegen waren,
er van afgebracht zouden worden om tegenstand te bieden. Parlementen zijn volstrekt geen
verkorting van de eer en de macht van goede vorsten, maar wel een grote steun voor hen. 

2. Inplaats van tot deze vergadering een redevoering te houden, gebood hij dat het wetboek voor
haar gelezen zou worden, ja hij schijnt het zelf gelezen te hebben, vers 2, als iemand, die er diep
door was aangedaan, en die verlangend was dat ook zij er door getroffen zouden worden. Josia
acht het niet beneden zich om de lezer te zijn, evenmin als Salomo het beneden zich heeft geacht om
een prediker, en David zelf om een dorpelwachter te zijn in het huis van God. 

Behalve de bijeenkomst van de aanzienlijken, waren ook nog alle man van Juda en de inwoners
van Jeruzalem gekomen om de wet te horen lezen. Het is in werkelijkheid in het belang van de
vorsten om de kennis van de Schriften in hun gebied te bevorderen. Indien het volk slechts even vast
besloten is om de wet te gehoorzamen als hij om naar de wet te regeren, dan zal het koninkrijk
gelukkig zijn. Alle mensen hebben er belang bij de Schriften te kennen, en allen, die in hoogheid zijn,
om er de kennis van te verspreiden. 

3. Inplaats van wetten voor te stellen om hen te bevestigen in hun plicht, stelde hij voor een
vereniging te vormen, om zich gezamenlijk te verbinden aan God, vers 3. Het boek van de wet was
het boek des verbonds, dat, zo zij Gode een volk zouden zijn, Hij hun een God zou wezen, hier nu
verbinden zij zich om te doen wat hunner was, niet twijfelende of God zou dan doen wat Zijns is. 

a. Het verbond was dat zij de Heere zouden nawandelen in onderworpenheid aan Zijn wil, in Zijn
inzettingen en naar Zijn beschikkingen, naar Zijn roepstemmen zouden horen, en op Zijn bewegingen
acht zouden geven, dat zij al Zijn geboden, zedelijke, ceremoniëele en rechterlijke nauwgezet
zouden onderhouden met gehele harte en ganser ziele, met alle mogelijke zorg en oplettendheid,
met oprechtheid, kracht, kloekmoedigheid en standvastigheid, en aldus de voorwaarden van het
verbond zouden nakomen, in vertrouwen op de beloften ervan. 

b. Die het verbond aangingen, waren in eerste plaats de koning zelf, die bij zijn pilaar stond,
Hoofdstuk 11:14, en openlijk zijn instemming betuigde met dit verbond, om hun het voorbeeld te



geven en hen te verzekeren, niet alleen van zijn bescherming, maar van zijn voorgang, en al de hulp,
die zijn macht hun kon verlenen in hun gehoorzaamheid. Het is geen verkorting van de vrijheid, ook
niet van de vorsten zelf om in banden van verplichting te zijn jegens God. Ook het gehele volk
stond in dit verbond, dat is: zij gaven te kennen dat zij er mee instemden en beloofden dat zij er
zich aan zouden houden. Het is goed en nuttig om ons met alle mogelijke plechtigheid te verbinden
tot onze plicht, en het is inzonderheid goed en tijdig na een tijd van afval tot zonde, en verval van
hetgeen goed is. Een eerlijk gemoed deinst niet terug voor een stellige verbintenis om te doen wat
goed is, en te laten wat kwaad is. 



2 Koningen 23:4-24 

Wij hebben hier een bericht van een reformatie, zoals wij totnutoe in de gehele geschiedenis van de
koningen van Juda er geen aangetroffen hebben, zo’n volkomen uitzuivering van al de verfoeiselen,
en zulk een grondslag gelegd van een heerlijk goed werk, en hier moet ik mij verbazen over twee
dingen: 

1. Dat zoveel slechte dingen ingeslopen zijn en zolang in stand zijn gebleven. 

2. Dat niettegenstaande de wegneming van die slechte dingen en het hoopvol vooruitzicht dat hier
gegeven is op een gelukkige vestiging Jeruzalem toch binnen weinige jaren volkomen verwoest
werd, en zelfs dit de stad niet heeft kunnen redden, want het gros des volks haatte de reformatie en
wilde zich niet bekeren. "Tevergeefs heeft de smelter zo vlijtig gesmolten en daarom zal men hen een
verworpen zilver noemen," Jeremia 29:30. 

Laat ons hier letten: 

I. Op de overvloed van goddeloosheid, die er was in Juda en Jeruzalem, men zou het niet mogelijk
geacht hebben dat in Juda, waar God bekend was, in Israël, waar Zijn naam groot was, in Salem, in
Zion, waar Zijn woning was, zulke verfoeiselen gevonden waren, als waarvan wij hier het bericht
hebben. Josia had nu achttien jaren geregeerd, en had zelf het volk een goed voorbeeld gegeven, de
Godsdienst in stand gehouden in overeenstemming met de wet, en toch was, toen hij een onderzoek
instelde naar de afgoderij, de diepte en de omvang van mesthoop, die hij weg te voeren had, schier
ongelooflijk. 

1. Zelfs in het huis des Heeren, de heilige tempel, die Salomo had gebouwd en gewijd voor de eer
en de aanbidding van de God Israëls, werden vaten gevonden, allerlei gereedschap voor de
aanbidding van Baäl en voor het beeld van het bos, en voor al het heir des hemels, vers 4 

Hoewel Josia de aanbidding van afgoden verboden had, werden de middelen voor die aanbidding
zorgvuldig bewaard, zelfs in de tempel, om weer gebruikt te worden als het tegenwoordige verbod
opgeheven zou zijn, ja zelfs stond het beeld van het bos in de tempel, vers 6. Sommigen houden het
voor het beeld van Venus, dezelfde als Astaroth. 

2. Juist aan de ingang van het huis des Heeren was een paardestal, die daar gehouden werd-zou
men het geloven? -voor godsdienstige doeleinden, het waren heilige paarden die voor de zon
gesteld waren, vers 11, alsof zij die nodig had, die vrolijk is "als een held om het pad te lopen",
Psalm 19:6 , of liever, zij wilden er zich de snelheid van haar bewegingen mee voorstellen, die zij
groot bewonderden, aldus door hun godsdienst de dichterlijke fabel bevestigende van de
zonnewagen. Een weinig filosofie, zonder enigerlei theologie, zou hun de dwaasheid daarvan hebben
kunnen aantonen, en er hen beschaamd over kunnen maken. Sommigen zeggen dat die paarden in
staatsie uitgeleid werden om de opgaande zon tegemoet te gaan: anderen, dat de aanbidders van de
zon er op uitreden om de opgaande zon te gaan aanbidden, het schijnt, dat zij de wagen van de zon
trokken, die het volk aanbad. Het is vreemd dat mensen, die het geschreven woord van God
bezaten, zo verijdeld zijn geworden in hun overleggingen! 



3. Dicht bij het huis des Heeren waren huizen van de schandjongens, waarin zij zich aan allerlei
ongebondenheid overgaven, zelfs aan de zonden, die tegennatuurlijk zijn, en dat alles geschiedde
onder schijn van godsdienst, ter ere van hun onreine godheden, lichamelijke en geestelijke hoererij
gingen samen, en de oneerlijke bewegingen waaraan zij zich hadden overgegeven waren de straf
voor hun ijdele overleggingen, zij, die God onteerden, werden rechtvaardiglijk overgelaten om aldus
zichzelf te onteren Romeinen 1:24 en verv. Daar waren vrouwen die huisjes weefden voor het
beeld van het bos, vers 7, tenten voor het beeld van Venus, waar de aanbidders zich aan allerlei
ongebondenheid en wellust overgaven, en dat nog wel in het huls des Heeren. 

Diegenen hebben kwaad gedaan die het huis onzes Vaders tot een huis van koophandel hebben
gemaakt, die het tot een moordenaarskuil hebben gemaakt, deden erger, maar het ergste van allen
deden zij, die het "Horrendum dictu!" (Afschuwelijk om het mee te delen!) tot een bordeel hebben
gemaakt, in onbeschaamde trotsering van de heiligheid van God en van Zijn tempel, wel mag de
apostel dat "gruwelijke afgoderijen" noemen. 

4. Er werden vele afgodische altaren gevonden, vers 12, sommigen in het paleis, op het dak van de
opperzaal van Achaz. De daken van hun huizen waren plat, en zo maakten zij die tot hun hoogten,
en stelden er altaren op, Jeremia 19:13, Zefanja 1:5, huisaltaren. 

De koningen van Juda deden dit, en hoewel Josia er noodt gebruik van heeft gemaakt, zijn zij er tot
aan die tijd toch gebleven. Manasse had in het huis des Heeren altaren gebouwd voor zijn afgoden,
na zijn bekering heeft hij ze weggenomen en buiten de stad geworpen, 2 Kronieken 33:15, maar ze
niet vernield. 

Zijn zoon Amon schijnt ze weer in de voorhoven van de tempel gehecht te hebben, daar heeft Josia
ze gevonden, en ze vandaar verbrijzeld, vers 12. 

5. Er was ook Thofeth in het dal van Hinnom zeer dicht bij Jeruzalem, waar het beeld van Molech
stond, de god van onnatuurlijke wreedheid zoals anderen van onnatuurlijke onreinheid waren,
waarvan sommigen hun kinderen offerden, die verbrandende in het vuur, terwijl anderen hen aan
hem wijdden door hen door het vuur te doen gaan, vers 10, "afmattende voor niets" Habakuk 2:13. 

Men onderstelt dat dit Thofeth genoemd werd, van "thof", (een trommel), omdat zij onder het
verbranden van de kinderen op trommels sloegen, opdat de kreten van de kinderen niet gehoord
zouden worden. 

6. Er waren hoogten vooraan Jeruzalem, die Salomo gebouwd had, vers 13. Wij kunnen
veronderstellen dat de altaren en beelden van deze hoogten door sommigen van de vorige
Godvruchtige koningen weggenomen waren, of misschien heeft Salomo zelf ze na zijn bekering
weggenomen, maar de gebouwen, of sommige delen er van, zijn staan gebleven, evenals andere
hoogten, tot aan Josia’s tijd. 

Zij, die verdorvenheden invoeren in de Godsdienst, weten niet hoever zij kunnen reiken, noch hoe
lang zij in stand zullen blijven, oudheid is geen stellig bewijs van waarheid. Er waren ook hoogten in
geheel het rijk, van Gibea aan tot Berseba toe, vers 8, en hoogten van de poorten aan de deur
van de poort van de overste van de stad. 



Op deze hoogten-denkt bisschop Patrick-offerden zij reukwerk ter ere van de beschermgoden, aan
wie de afgodische koningen de bescherming hunner stad hadden opgedragen, en waarschijnlijk had
de overste of gouverneur van de stad een afzonderlijk altaar voor zijn "penates" of huisgoden. 

7. Er waren afgodische priesters, die aan al deze afgodsaltaren dienst deden, vers 5, "chemarim",
(zwarte mannen), of die zwart droegen. Zie Zefanja 1:4. Zij, die offerden aan Osiris of de Tammuz
beweenden, Ezechiel 8:14, of die de helse goden aanbaden, droegen zwarte klederen als
rouwbedrijvenden. Deze afgodische priesters hadden de koningen van Juda gesteld opdat men
roken zou op de hoogten, dat is: er reukwerk zou offeren, het schijnen priesters uit het huis van
Aaron geweest te zijn, die aldus hun waardigheid ontheiligden, en er waren ook anderen, die in het
geheel geen recht hadden op het priesterschap, die reukwerk brandden voor Baäl. 

8. Er waren waarzeggers en duivelskunstenaars, vers 24. Als zij de duivel aanbaden als hun god,
dan is het niet te verwonderen dat zij hem raadpleegden als hun orakel. 

II. Hoe volkomen heeft de Godvruchtige Josia al deze overblijfsen van de afgoderij vernietigd! Zo
groot is zijn ijver voor de Heere van de heirscharen en zijn heilige verontwaardiging tegen alles wat
Hem mishaagt, dat niets voor hem bestaan zal. 

De wet gebood dat alle overblijfselen van de afgoderij van de Kanaänieten vernietigd moesten
worden, Deuteronomium 7:5, en nog veel meer moesten dus de overblijfselen van de afgoderij van
de Israëlieten vernietigd worden, in wie het nog zoveel meer goddeloos, onheilig en trouweloos was.

1. Hij gebiedt aan Hilkia en de andere priesters om de tempel te zuiveren. Dat behoorde tot hun
werk vers 4. Weg met al de vaten die voor Baai gemaakt waren. Nooit moeten zij tot de dienst van
God worden gebruikt, neen, ook niet bewaard worden tot gewoon gebruik, zij moeten allen
verbrand worden, en de as er van naar Bethel worden gebracht. 

Die plaats is de algemene bron geweest van de afgoderij, want daar was een van de kalveren
opgericht, en daar zij naast Juda lag, was vandaar de besmetting in dat koninkrijk gekomen, en
daarom maakt hij haar nu tot de mesthoop van de afgoderij, waarheen hij het vuil en afschrapsel van
alles heenbrengt, opdat zij, die er zo op verzot waren, zo mogelijk een afkeer er van zouden krijgen. 

2. De afgodische priesters werden allen afgezet, diegenen van hen, die niet van het huis van Aaron
waren, en aan Baäl hadden geofferd of aan andere goden, liet hij volgens de wet ter dood brengen,
vers 20. 

Hij slachtte hen op hun eigen altaren, de meest welbehaaglijke offerande, die er ooit op geofferd
was, een offer aan de gerechtigheid van God. 

Hun, die nakomelingen waren van Aaron en toch reukwerk geofferd hadden op de hoogten,
verbood hij om ooit tot het altaar des Heeren te naderen, zij hadden die eer verbeurd, vers 9. 

Hij bracht hen uit de steden van Juda, vers 8, opdat zij geen kwaad zouden doen in het land door
in het geheim de afgodische gebruiken in stand te houden, maar hij vergunde hun van het
ongezuurde brood te eten (het brood van de spijsoffers) Leviticus 2:4, 5 , 



in het midden hunner broederen, bij wie zij moesten wonen opdat zij, onder hun toezicht zijnde,
weerhouden zouden worden van kwaad doen en onderwezen zouden worden om goed te doen. 

Dat brood, dat ongezuurde brood (zwaar en onsmakelijk als het was) was meer dan zij verdienden,
en kon dienen om hen in het leven te behouden, maar of hun veroorloofd werd van al de offeranden
te eten, zoals aan priesters, die een gebrek hadden, vergund was, Leviticus 21:22, wat in het
algemeen de spijs huns Gods genoemd wordt, kan met recht betwijfeld worden. 

3. Al de beelden werden in stukken gebroken en verbrand, het beeld van het bos, de een of andere
godin, werd tot stof vergruisd en het stof daarvan op de graven van de kinderen des volks
geworpen, op de algemene begraafplaats van de stad. Volgens de wet werd iemand door de
aanraking van een graf ceremoniëel onrein, zodat hij door het daar te werpen het ten uiterste onrein
verklaarde, en niemand het kon aanraken zonder er onrein door te worden. "Hij wierp het in de
graven" zegt de Chaldeer, te kennen gevende, dat hij alle afgoderij buiten zijn gezicht begraven wilde
hebben, als iets dat walging en afkeer opwekt, en vergeten moest worden, zoals doden vergeten
worden. 

Hij vervulde de plaats van de bossen met mensenbeenderen, gelijk hij de as van de beelden naar
de graven bracht, om haar te vermengen met de beenderen van de doden, zo voerde hij de
beenderen van de doden naar de plaats waar de beelden geweest waren opdat naar beide zijden
voor de afgoderij walging en afkeer verwekt zou worden, en het volk weggehouden zou worden
zowel van het stof van de beelden als van de overblijfselen van de plaatsen waar zij aangebeden
werden, dode mensen en dode goden waren tamelijk gelijk aan elkaar en geschikt om samen te
gaan. 

4. Al de slechte huizen werden vernield, die broeinesten van de goddeloosheid, die afgodendienaars
herbergden, de huizen van de schandjongens, vers 7, weg er mee! weg er mee! maak ze met de
grond gelijk! Evenzo werden de hoogten afgebroken en met de grond gelijk gemaakt, vers 8, zelfs
die, welke aan de gouverneur van de stad behoorde, want niemands aanzien of macht moet hem
beschermen in afgoderij en onheiligheid. Laat de oversten in de eerste plaats verplicht worden zich
te verbeteren, dan zal het volk er te eerder door geïnfluenceerd worden. Hij verontreinigde de
hoogten, vers 8, en wederom in vers 13. Hij deed alles wat hij kon om ze verfoeilijk te maken, zodat
het volk er geen behagen meer in had, zoals Jehu deed, toen hij van het huis van Baäl heimelijke
gemakken maakte, 2 Koningen 10:27. 

Thofeth, dat in tegenstelling met andere plaatsen van afgoderij in een dal was, terwijl de anderen op
heuvelen of hoogten waren, werd evenzo verontreinigd vers 40, het werd tot een begraafplaats van
de stad gemaakt. Hierover hebben wij geheel een leerrede in Jeremia 19:1-15 en verv. waarin
gezegd wordt: Zij zullen in Thofeth begraven worden, en de hele stad wordt gedreigd Thofeth
gelijk gemaakt te zullen worden. 

5. De paarden, die aan de zon gegeven waren, werden weggenomen en tot gewoon gebruik
aangewend, en aldus verlost van de ijdelheid, waaraan zij onderworpen waren, en de wagenen van
de zon (hoe jammer, dat deze paarden en wagenen gehouden werden als de wagenen Israëls en hun
ruiteren!) verbrandde hij met vuur, en indien de zon een vlam is, dan geleken zij nooit zo op haar als
toen zij tot vurige wagenen werden gemaakt. 



6. De waarzeggers en de duivelskunstenaars werden weggedaan, vers 24.. Waarschijnlijk werden
diegenen van hen, die van toverij overtuigd werden, ter dood gebracht, en aldus anderen van die
duivelse praktijken teruggehouden. 

In dit alles heeft hij in oprechtheid acht geslagen op de woorden van de wet, die geschreven
waren in het boek, dat nu onlangs gevonden was, vers 24. dit stelde hij zich ten richtsnoer, daarop
hield hij in geheel zijn reformatie het oog gevestigd. 

III. Hoe zijn ijver zich uitstrekte over al de steden Israëls, die binnen zijn bereik waren. De tien
stammen waren gevankelijk weggevoerd, de Assyrische kolonies hebben het land niet geheel
bevolkt, zodat vele steden zich waarschijnlijk onder de bescherming van de koning van Juda hebben
gesteld, 2 Kronieken 30:6. Dezen bezoekt hij hier om zijn reformatie door te voeren. Zover onze
invloed reikt, moeten onze pogingen gaan om goed te doen en de goddeloosheid van de goddelozen
te doen eindigen. 

1. Hij verontreinigde en verbrak Jerobeams altaar te Bethel met de hoogte en het bos, die er bij
behoorden, vers 15, 16. Het gouden kalf scheen weg te zijn, -uw kalf, 0 Samaria! heeft u verstoten,
-maar het altaar was er nog, en zij, die aan hun oude afgoderij verkleefd waren, maakten er nog
gebruik van. Dit werd, 

a. Verontreinigd, vers 16. In zijn vrome ijver doorzocht Josia de oude zetels van de afgoderij, en zag
de graven op de berg, waarin waarschijnlijk de afgodische priesters begraven lagen, niet ver van het
altaar, aan hetwelk zij dienst gedaan hadden, en waarop zij zó verzot waren, dat zij verlangden dat
hun gebeente in zijn nabijheid zou rusten. Deze opende hij, nam er de beenderen uit, en verbrandde
die op het altaar, om te tonen dat hij dit met die priesters zelf zou gedaan hebben, indien zij nog
leefden, zoals hij dan ook deed met hen, die hij nog in leven vond, vers 20 , aldus ontwijdde en
verontreinigde hij het altaar en maakte het verfoeilijk. 

Tegen afgodendienaars wordt de bedreiging gericht, dat "hun beenderen uitgespreid zullen worden
voor de zon," Jeremia 8, 1, 2 , wat daar bedreigd en hier ten uitvoer werf gelegd (aanduidende dat
hun ongerechtigheid op hun beenderen is, Ezechiel 32:27), is een aanduiding van een straf na de
dood, weggelegd voor hen, die in deze of een andere zonde onboetvaardig leven en sterven. 

Het verbranden van de beenderen zou-indien dit alles ware-een kleine zaak zijn, maar als het wijst
op de pijniging van de ziel in een heftiger vlam, Lukas 16:24, dan is het zeer schrikkelijk. Zoals dit
Josia’s daad was, schijnt zij het gevolg te zijn van een plotseling opgekomen besluit. 

Hij zou het niet gedaan hebben, indien hij zich toen juist niet had omgekeerd en de "raven bespeurd
had, en toch was het meer dan drie honderd en vijftig jaren tevoren voorzegd, toen dit altaar het
eerst door Jerobeam gebouwd was, 1 Koningen 13:2. 

God heeft altijd voorzien, en soms voorzegd, als iets dat gewis geschieden zal, hetgeen ons toch
geheel en al toevallig schijnt des konings hart is in de hand des Heeren koning Josia’s hart was dit,
en Hij heeft het, (eer hij het wist, Hooglied 6:1 geneigd om dit te doen. Geen woord van God zal ter
aarde vallen. 



b. Het altaar werd afgebroken, hij brak het af met alles wat er toe behoorde, vers 15, verbrandde
wat brandbaar was en, daar een afgod niets ter wereld is, ging hij zover met de vernietiging er van
als hij kon, want hij vergruisde het tot stof, en maakte het als stof in de wind. 

2. Hij vernietigde al de huizen van de hoogten, al die synagogen van Satan, die in de steden van
Samaria waren, vers 19. Dezen hadden de koningen van Israël gebouwd, en God verwekte deze
koning van Juda om ze neer te werpen tot eer van het aloude huis van David van hetwelk de tien
stammen waren afgevallen. De priesters heeft hij met recht op hun eigen altaren geofferd, vers 20. 

3. Zorgvuldig liet hij het graf ongeschonden van de man Gods, die uit Juda kwam om dit te
voorzeggen, het was die Godvruchtige profeet, die deze dingen tegen het altaar van Bethel heeft
uitgeroepen, maar toch zelf door een leeuw gedood werd omdat hij ongehoorzaam was aan het
woord des Heeren. Om echter te tonen dat Gods misnoegen tegen hem niet verder ging, maar daar
eindigde, heeft God het zo beschikt dat, toen alle graven er om heen geschonden werden, het zijne
veilig was, vers 17, 18, en niemand heeft zijn beenderen weggenomen, hij is ingegaan in de vrede, en
daarom zal hij rusten op zijn slaapstede, Jesaja 57:2. 

De oude, liegende profeet, die begeerd had zo dicht mogelijk bij hem begraven te worden, schijnt
goed geweten te hebben wat hij deed, want ook zijn stof, vermengd zijnde met dat van de goede
profeet, werd om zijnentwille bewaard. Zie Numeri 23:10. 

Eindelijk. Er wordt ons hier meegedeeld welk een plechtig pascha Josia en zijn volk na al deze
gebeurtenissen gehouden hebben. Toen zij de oude zuurdesem uit het land hadden uitgezuiverd,
hebben zij zich tot het houden van het feest begeven. Toen Jehu de eredienst van Baäl had teniet
gedaan, heeft hij toch geen acht gegeven om in de geboden en inzettingen des Heeren te wandelen,
maar Josia dacht dat wij leren moeten goed te doen, en niet slechts moeten laten wat kwaad is, en
dat het middel om alle verfoeilijke gewoonten buiten te houden, is alle verordineerde inzettingen in
stand te houden, zie Leviticus 18:30, en daarom gebood hij al het volk om het pascha te houden, dat
niet slechts een gedachtenis was aan hun bevrijding uit Egypte, maar ook een teken van hun
toewijding aan Hem, die hen uitgevoerd had, en van hun gemeenschap met Hem. 

Dit vond hij geschreven in het wetboek, dat hier het boek des verbonds wordt genoemd, want
hoewel het Goddelijk gezag met ons kan handelen in de weg van volstrekt gebod, Gods genade
buigt zich neer tot verbondshandelingen, en daarom nam hij het waar. Wij hebben niet zo’n uitvoerig
bericht van het houden van dit pascha als van dat, hetwelk in Hizkia’s tijd gehouden werd, 2
Kronieken 30, maar in het algemeen wordt gezegd dat, gelijk dit pascha er geen onder de vorige
regeringen gehouden was van de dagen van de richteren af, vers 22, wat als in het voorbijgaan
aanduidt dat hoewel het bericht, dat het Boek van de Richteren ons geeft omtrent de toestand van
Israël onder hun regering zeer treurig is, er toch ook toen gouden dagen waren. 

Dit pascha schijnt buitengewoon te zijn ten opzichte van het aantal en de Godsvrucht van hen, die er
aan deelnamen, van hun slachtoffers en spijsoffers, en hun nauwkeurig waarnemen van de wetten
van het feest, en het was niet, zoals bij Hizkia’s pascha, dat velen er deel aan namen, die zich niet
gereinigd hadden naar de reinigheid des heiligdoms en het aan de Levieten werd toegestaan om het
werk van de priesters te doen. 



Wij hebben reden te geloven dat gedurende al de jaren, die Josia nog geregeerd heeft, de
Godsdienst heeft gebloeid, en dat de feesten des Heeren zorgvuldig werden waargenomen, maar bij
dit pascha heeft de voldoening, die zij smaakten in de vernieuwing des verbonds, de reformatie, die
er het gevolg van was, en de herleving van een inzetting, waarvan zij de Goddelijke oorsprong in het
wetboek hadden gevonden, en die gedurende langen tijd of geheel veronachtzaamd of slechts
achteloos gehouden was, hen in een vervoering van heilige vreugde gebracht. En het heeft Gode
behaagd hun ijver voor de vernietiging van de afgoderij te belonen met buitengewone tekenen van
Zijn tegenwoordigheid en gunst, en dit alles werkte er toe mede, om het tot een zeer bijzonder
pascha te maken. 



2 Koningen 23:25-30 

Na het lezen van deze verzen moeten wij zeggen: "HEERE, Uwe gerechtigheid is als de bergen
Gods," duidelijk zichtbaar, onomstootbaar en onbetwistbaar, maar "Uwe oordelen zij een grote
afgrond,’ Psalm 36:7 Wat zullen wij hiertoe zeggen? 

I. Hier wordt erkend dat Josia een van de beste koningen was, die ooit op Davids troon hebben
gezeten, vers 25. Gelijk Hizkia ongeëvenaard was door geloof en bebouwen op God in
benauwdheid, Hoofdstuk 18:5, zo was Josia ongeëvenaard in oprechtheid en ijver om het werk van
de reformatie door te voeren. Hierin was niemand hem gelijk: 

1. Dat hij zich tot den HEERE had bekeerd, zich tot Hem had gewend, van wie ijn vaderen waren
afgevallen. Het is de ware Godsdienst om zich te wenden tot God, als die wij verkoren hebben en
beminnen. Hij deed wat hij kon om ook zijn koninkrijk tot de Heere te wenden. 

2. Dat hij dit deed met zijn gehele hart en zijn gehele ziel, zijn neigingen en bedoelingen waren
recht in hetgeen hij deed. Diegenen maken niets van hun Godsdienst, die er geen werk des harten
van maken. 

3. Dat hij het deed met zijn gehele kracht, met kracht en kloekmoedigheid en vastberadenheid,
want anders zou hij ook niet door de moeilijkheden zijn heengekomen, waarmee hij te worstelen
had. Wat grote dingen kunnen wij tot stand brengen in de dienst van God, zo wij er slechts kloek en
krachtig in zijn! 

4. Dat hij dit deed naar al de wet van Mozes in nauwkeurige waarneming van die wet. Zijn ijver
heeft hem tot geen onregelmatigheid vervoerd, in alles wat hij deed wandelde hij naar de regel van
de wet. 

II. In weerwil hiervan werd hij afgesneden door een gewelddadiger dood, in het midden van zijn
dagen, en weinige jaren daarna ging zijn koninkrijk te gronde. Na zo’n reformatie zou men beide
voor de koning en het koninkrijk niets dan voorspoed, eer en roem verwacht hebben, maar wij
vinden integendeel beide onder een wolk. 

1. Zelfs dit hervormde koninkrijk blijft ten verderve getekend. Nochtans, vers 26, keerde zich de
HEERE van den brand Zijns groten toorns niet af. Het is zeker waar wat God gesproken heeft
door de profeet Jeremia, Hoofdstuk 18 vers 7 en 8 : "In een ogenblik zal Ik spreken over een volk
en over een koninkrijk, dat Ik zal uitrukken, en afbreken, en verdoen, maar indien datzelve volk,
over welk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw zal hebben over
het kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te doen". 

En daarom moeten wij tot de gevolgtrekking komen dat Josia’s volk zich wel onderwierp aan zijn
macht, maar Josia’s beginselen niet van harte was toegedaan. Zij waren omgekeerd door macht,
maar zij hebben zich niet vrijwillig bekeerd van hun bozen weg, maar behielden nog hun liefde voor
hun afgoden, en daarom heeft Hij, die het hart van de mensen kent, het vonnis niet willen herroepen,
dat Juda weggedaan werd, en ook Jeruzalem verworpen zal worden, vers 27. 



Maar zelfs deze verwoesting was bedoeld tot hun krachtige, afdoende reformatie, zodat wij moeten
zeggen, niet alleen dat de misdadigers hun mate van ongerechtigheid gevuld hadden en rijp waren
voor het verderf, maar ook dat de ziekte tot haar hoogtepunt was gekomen, en nu genezing kon
intreden, en dit zal al de vrucht wezen, namelijk de wegneming van de zonde. 

2. Als een bewijs hiervan wordt zelfs de hervormende koning afgesneden in het midden van zijn
zegenrijken arbeid, in barmhartigheid over hem, opdat hij het kwaad niet zien zou, dat over zijn
koninkrijk ging komen, maar in toorn over zijn volk, want zijn dood baande de weg voor hun
verderf. 

De koning van Egypte schijnt in oorlog geweest te zijn met de koning van Assyrië (zo wordt de
koning van Babel nu genoemd), Josia’s rijk lag tussen die beide, daarom achtte hij het in zijn belang
om de koning van Egypte tegen te staan, en de toenemende, dreigende grootheid van zijn macht te
fnuiken, want, hoewel hij toen betuigde geen kwade bedoelingen te hebben tegen Josia, zou toch,
indien het hem gelukte om de rivier van Egypte met de Eufraat te verenigen, het land van Juda
weldra door die beide overstroomd worden, daarom toog Josia hem tegemoet, en werd gedood in
de eersten slag, die tussen hen geleverd werd, vers 29, 30. Hier: 

a. Kunnen wij Josia’s gedrag niet rechtvaardigen. Hij had geen duidelijke roeping om zich in die
krijg te mengen, wij bevinden ook niet dat hij God gevraagd heeft door de urim of door de profeten
omtrent deze zaak. Wat had hij te doen om als vriend en bondgenoot van de koning van Assyrië op
te treden en te handelen? Moest hij de goddeloze helpen, en die de HEERE haten liefhebben? 

Als de koningen van Egypte en Assyrië met elkaar twisten, dan had hij reden om te geloven dat God
er voor hem en zijn volk goed uit zou doen voortkomen, en dat hun twisten een middel zou wezen
om elkaar te verzwakken. 

Sommigen verstaan de belofte, die hem gedaan was, dat hij met vrede in zijn graf verzameld zal
worden, in een zin waarin zij niet vervuld werd, omdat hij door zijn misstap in deze zaak er het
voorrecht van verbeurd had. God heeft beloofd ons te bewaren in al onze wegen, maar als wij
buiten onze weg gaan, dan werpen wij onszelf buiten Zijn bescherming. 

Naar mijn opvatting van de belofte geloof ik dat zij wèl vervuld is, want hij stierf in vrede met God
en zijn geweten, en heeft de verwoesting van Juda en van Jeruzalem door de Chaldeën niet gezien,
toch begrijp ik dat deze beschikking van Gods voorzienigheid een bestraffing voor hem was wegens
zijn roekeloosheid. 

b. Wij moeten Gods rechtvaardigheid waarderen in het wegnemen van zulk een juweel van een
ondankbaar volk, dat het niet wist te waarderen. Zij hebben zijn dood zeer betreurd, en grote rouw
over hem bedreven, 2 Kronieken 35:25, hiertoe gedrongen door Jeremia, die er hun de betekenis
van verklaarde, en hun zei welk een dreigend voorteken het was. Maar zij hebben van de
zegeningen, die zij genoten door zijn leven, geen goed gebruik gemaakt, en nu leerde God hun de
waarde er van, door ze te moeten derven. 



2 Koningen 23:31-37 

Nadat Josia in zijn graf was gelegd heeft Jeruzalem geen enkele goede gelukkige dag meer gezien,
de moeilijkheden en benauwdheden volgden elkaar op, totdat het binnen twee en twintig jaar geheel
verwoest werd. 

Van de regering van twee van zijn zonen wordt hier een kort bericht gegeven, de eerste zien wij hier
als gevangene, de laatste als schatplichtige van de koning van Egypte, en beide reeds in het begin
hunner regering in die toestand. De koning van Egypte had Josia gedood, en hoewel hij
oorspronkelijk geen bedoelingen had tegen Juda, schijnt hij nu toch, geprikkeld door de tegenstand,
die Josia hem had geboden geheel zijn krijgsmacht tegen zijn geslacht en zijn land gekeerd te
hebben. Indien Josia’s zonen in zijn voetstappen hadden gewandeld, het zou er hun om zijn
Godsvrucht te beter om gegaan zijn, maar er van afwijkende, verging het hun te slechter om zijn
roekeloosheid. 

I. Jóahaz, een jongere zoon, werd het eerst koning gemaakt door het volk des lands, waarschijnlijk
omdat men bemerkte dat hij van een meer werkzamer, krijgshaftigen aard was dan zijn oudere
broeder en de koning van Egypte het hoofd zou kunnen bieden, om zijns vaders dood te kunnen
wreken, dat het volk misschien meer verlangde als punt van eer, de omdat zij wensten zijns vaders
reformatie voort te zetten, en daarnaar was dan ook de uitkomst. 

1. Hij deed kwaad, vers 32. Hoewel hij een goede opvoeding had genoten en een goed voorbeeld
had ontvangen en, naar wij kunnen onderstellen, menig goed gebed voor hem was opgezonden,
deed hij toch wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en het is te vrezen dat hij dit reeds bij het
leven zijns vaders is begonnen te doen want zijn regering was zo kort dat hij daarin niet veel van zijn
slecht karakter heeft kunnen tonen. 

Hij deed naar alles, wat zijn goddeloze vaderen gedaan hadden. Hij heeft geen tijd gehad om
veel te doen, maar hij heelt zich zijn voorbeelden gekozen en toonde wie hij gezind was na te volgen,
in wiens voetstappen hij wilde wandelen, en dit gedaan hebbende, wordt hij hier geacht gedaan te
hebben naar al het kwaad, dat zij gedaan hebben, die hij zich voorstelde te zullen navolgen. 

De keuze van de personen, die jongelieden zich ten voorbeeld stellen, is van groot en ernstig belang,
een dwaling in die keus is noodlottig, Filipp. 3:17, 18. 

2. Doende wat kwaad is, is het niet te verwonderen dat het hem slecht verging. Slechts drie
maanden was hij koning, en toen werd hij reeds tot een gevangene gemaakt, en als gevangene heeft
hij geleefd en is hij gestorven. 

De koning van Egypte liet hem binden, vers 33 uit vrees dat hij hem nog moeilijkheden zou
berokkenen, en voerde hem naar Egypte, waar hij spoedig daarna is gestorven, vers 34. 

Deze Jóahaz is de jonge leeuw, waarvan Ezechiel spreekt in zijn weeklage over de vorsten Israëls
die leerde roof te roven en mensen opat dat was het kwaad, dat hij deed in de ogen des HEEREN,
maar de volken hoorden van hem hij werd gegrepen in hun groeve en zij brachten hem met haken
naar Egypteland, Ezechiel 19:1-4. Zie Jeremia 22:10-12. 



II. Eljakim, een andere zoon van Josia, werd koning gemaakt door de koning van Egypte, er wordt
niet gezegd: in de plaats van Jóahaz, deze regering was zo kort, dat zij nauwelijks van de moeite
waard was om er nota van te nemen, maar in de plaats van Jósia. De kroon van Juda was totnutoe
altijd overgegaan van vader op zoon, en nooit voor toen van broeder op broeder, eenmaal was er
een dergelijke opvolging in het huis van Achab, maar voor nu nooit in het huis van David. 

De koning van Egypte, zijn macht getoond hebbende door hem koning te maken, toonde haar nog
verder door zijn naam te veranderen, hij noemde hem Jójakim, een naam, die betrekking heeft op
Jehovah, want hij bedoelde niet hem afvallig te maken van de Godsdienst van zijn land, of hem die te
doen vergeten, alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijns gods, laat hem het ook doen. De
koning van Babel heeft dit niet gedaan met hen, wier namen hij veranderd heeft, Daniel 1:7. 

Van deze Jójakim wordt ons hier gezegd: 

1. Dat de koning van Egypte hem arm maakte, een zeer grote schatting van hem eiste, honderd
talenten zilvers en een talent gouds, vers 33, dat hij met grote moeite zijn onderdanen afperste, en
het aan Farao gaf vers 35. 

Vroeger hadden de Israëlieten de Egyptenaren beroofd, nu beroven de Egyptenaren Israël, zie hoe
treurige verandering de zonde teweegbrengt. 

2. Dat hetgeen hem arm maakte hem toch niet goed maakte. 

In weerwil van de bestraffingen van de Voorzienigheid, waaronder hij was en waardoor hij van
zonde overtuigd, verootmoedigd en tot bekering gebracht had moeten worden, deed hij dat kwaad
was in de ogen des HEEREN, vers 37, en bereidde zich aldus nog grotere oordelen, want die zal
God zenden indien de mindere oordelen het werk niet doen waartoe zij gezonden waren. 



HOOFDSTUK 24

1 In zijn dagen toog Nebukadnezar, de koning van Babel, op, en Jojakim werd zijn knecht drie
jaren; daarna keerde hij zich om, en rebelleerde tegen hem.
2 En de HEERE zond tegen hem de benden der Chaldeen, en de benden der Syriers, en de benden
der Moabieten, en de benden der kinderen Ammons, en zond hen tegen Juda, om dat te verderven,
naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den dienst Zijner knechten, de profeten.
3 Zekerlijk geschiedde dit naar het bevel des HEEREN tegen Juda, dat Hij hen van Zijn aangezicht
wegdeed, om de zonden van Manasse, naar alles, wat hij gedaan had;
4 Als ook om het onschuldig bloed, dat hij vergoten had, zodat hij Jeruzalem met onschuldig bloed
vervuld had; daarom wilde de HEERE niet vergeven.
5 Het overige nu der geschiedenissen van Jojakim, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven
in het boek der kronieken der koningen van Juda?
6 En Jojakim ontsliep met zijn vaderen; en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats.
7 De koning nu van Egypte toog voortaan niet meer uit zijn land; want de koning van Babel had, van
de rivier van Egypte af tot aan de rivier Frath, ingenomen al wat van den koning van Egypte was.
8 Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.
9 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader gedaan had.
10 Te dier tijd togen de knechten van Nebukadnezar, den koning van Babel, naar Jeruzalem; en de
stad werd belegerd.
11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad, als zijn knechten die
belegerden.
12 Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot den koning van Babel, hij, en zijn moeder, en zijn
knechten, en zijn vorsten, en zijn hovelingen; en de koning van Babel nam hem gevangen in het
achtste jaar zijner regering.
13 En hij bracht van daar uit al de schatten van het huis des HEEREN, en de schatten van het huis
des konings; en hij hieuw alle gouden vaten af, die Salomo, de koning van Israel, in den tempel des
HEEREN gemaakt had, gelijk als de HEERE gesproken had.
14 En hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten, en alle strijdbare helden, tien
duizend gevangen, en alle timmerlieden en smeden; niemand werd overgelaten, dan het arme volk
des lands.
15 Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, mitsgaders des konings moeder, en des konings
vrouwen, en zijn hovelingen; daartoe de machtigen des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem
naar Babel;
16 En alle kloeke mannen tot zeven duizend, en timmerlieden en smeden tot een duizend, en alle
helden, die ten oorlog geoefend waren; dezen bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel.
17 En de koning van Babel maakte Mattanja, deszelfs oom, koning in plaats van hem, en
veranderde zijn naam in Zedekia.
18 Zedekia was een en twintig jaren oud, als hij koning werd, en hij regeerde elf jaren te Jeruzalem;
en de naam zijner moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia, van Libna.
19 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat Jojakim gedaan had.
20 Want het geschiedde, om den toorn des HEEREN tegen Jeruzalem en tegen Juda, totdat Hij hen
van Zijn aangezicht weggeworpen had. En Zedekia rebelleerde tegen den koning van Babel.



De zaken rijpen voor en spoeden zich heen naar de algehele verwoesting van Jeruzalem. Wij lieten
Jójakim op de troon, waarop hij door de koning van Egypte geplaatst was. Nu hebben wij hier: 

I. De moeilijkheden van zijn regering, hoe hij in onderworpenheid werd gebracht aan de koning van
Babel, en streng gekastijd werd voor zijn poging om zijn juk af te werpen, vers 2-6, en hoe ook
Egypte door Nebukadnezar was veroverd, vers 7. 

II. De verwoestingen onder de regering zijns zoons, die slechts drie maanden heeft geduurd, waarna
hij en al zijn rijksgroten genoodzaakt zijnde zich op genade of ongenade over te geven, gevankelijk
naar Babel gevoerd werden vers 8-16. 

III. De toebereidselen van de volgende regering, (die de laatste was) voor de algehele verwoesting
van Jeruzalem, waarvan het volgende hoofdstuk ons het bericht geeft, vers 17-20. 



2 Koningen 24:1-7 

Wij hebben hier de eerste vermelding van een naam, die beide in de geschiedenissen en in de
profetieën van het Oude Testament een groot figuur maakt, namelijk Nebukadnezar koning van
Babel, vers 1, het gouden hoofd. Een machtig vorst, die de schrik was van de machtigen in het land
van de levenden, en toch zou zijn naam niet bekend zijn in de Heilige Schrift indien hij niet gebruikt
zou zijn geworden in de verwoesting van Jeruzalem en de gevangenschap van de Joden. 

I. Hij maakte zich Jójakim schatplichtig, en hield hem drie jaren in onderworpenheid, vers 1.
Nebukadnezar begon zijn regering in het vierde jaar van Jójakim, in zijn achtste jaar maakte hij hem
tot zijn gevangene, maar herstelde hem op de troon na zijn belofte van trouw, die belofte heeft hij
ongeveer drie jaren gehouden maar toen kwam hij in opstand, waarschijnlijk in de hoop van hulp te
zullen ontvangen van de koning van Egypte. Indien Jójakim zijn God had gediend, zoals hij Hem had
moeten dienen, hij zou geen dienstknecht van de koning van Babel geweest zijn, maar God wilde
hem aldus het verschil doen kennen tussen Zijn dienst en de dienst van de koninkrijken van de
landen 2 Kronieken 12:8. 

Indien hij berust had in zijn dienstbaarheid en zijn woord had gehouden, zijn toestand zou niet
slechter geweest zijn, maar rebellerende tegen de koning van Babel stortte hij zich in grotere
moeilijkheid. 

II. Toen hij rebelleerde zond de koning van Babel zijn krijgsmacht tegen hem om zijn land te
verwoesten, benden van Chaldeën, Syriërs Moabieten, Ammonieten, die nu allen in de dienst en de
soldij waren van de koning van Babel, vers 2, en daarbij toonden dat zij hun oude vijandschap tegen
Israël en Israëls God hadden behouden. 

Toch wordt hier niet gezegd dat zij een opdracht hadden van de koning van Babel, maar wel dat de
Koning van de koningen hen had gezonden. De Heere zond al deze benden tegen hem. En wederom
in vers 3 : 

Zekerlijk geschiedde dit naar het bevel des HEEREN tegen Juda, want anders zou het bevel van
Nebukadnezar het niet gekund hebben. Velen dienen Gods doeleinden zonder er zich van bewust te
zijn. 

Twee dingen heeft God bedoeld door toe te laten dat Juda aldus geteisterd werd. 

1. De straf van de zonden van Manasse, die God thans bezocht aan het derde en vierde geslacht.
Zolang heeft Hij gewacht met die te bezoeken, om te zien of het volk berouw zou hebben en zich
zou bekeren, maar zij bleven onboetvaardig, in weerwil van Josia’s pogingen tot hervorming, en zij
waren gereed en bereid om bij de eerste omkering weer in hun vroegere afgoderij te vervallen. 

Nu zal het oude oordeel over hen komen, dat bij God was opgesloten verzegeld in Zijn schatten,
Deuteronomium 32:34, Job 14:17, en gedenkende daaraan, heeft Hij Juda van voor Zijn aangezicht
weggedaan, en liet Hij van de wereld weten dat de tijd de schuld van de zonde niet wegneemt, en
dat uitstel van straf geen kwijtschelding is van straf. 



Alles wat Manasse gedaan heeft werd herdacht, maar inzonderheid het onschuldig bloed, dat hij
heeft vergoten, wij kunnen veronderstellen dat daar veel bloed bij was van Gods getuigen en van
Zijn aanbidders, daarom wilde de HEERE niet vergeven. 

Is er dan behalve het lasteren van de Heilige Geest nog een onvergeeflijke zonde? Dit is bedoeld van
het kwijtschelden van tijdelijke straf. 

Manasse heeft berouw gehad en zich bekeerd, en wij hebben reden te geloven dat zelfs de
vervolgingen en de moorden, waaraan hij zich had schuldig gemaakt, hem vergeven waren, zodat hij
verlost was van de toekomenden toorn, maar als nationale zonden lag de last er van nog op het land.

Misschien leefden nu nog sommigen, die er aan geholpen en er toe aangezet hadden, en ook de
tegenwoordige koning had onschuldig bloed op zijn geweten, zoals blijkt uit Jeremia 22:17. 

Zie welk een tergende zonde moord is, hoe luid zij roept, en hoe lang! Zie hoe nodig het is voor de
volken om de zonden hunner vaderen te betreuren, opdat zij er niet voor lijden. 

2. God bedoelde er de vervulling mee van de profetieën, het was naar het woord des Heeren dat Hij
gesproken had door de dienst van Zijn knechten de profeten. Veeleer zal Juda weggedaan worden
van voor Zijn aangezicht, ja veeleer zullen hemel en aarde voorbijgaan, dan dat een enig woord van
God ter aarde zal vallen. Bedreigingen zullen even zeker ten uitvoer worden gelegd als beloften
vervuld zullen worden, indien het niet door de bekering des zondaars voorkomen wordt. 

III. Ook de koning van Egypte werd door de koning van Babel tenonder gebracht en hem een groot
deel van zijn land ontnomen, vers 7. 

Het was nog niet lang geleden dat hij Israël had verdrukt, Hoofdstuk 23:33 , nu wordt hij zelf naar
beneden gebracht, buiten staat gesteld om iets te beproeven ter verkrijging van hetgeen hij verloren
had, of om zijn bondgenoten te hulp te komen, hij durft niet meer uit zijn land komen. Later heeft hij
beproefd om Zedekia enige hulp te verlenen, maar werd genoodzaakt zich terug te trekken, Jeremia
37:7. 

IV. Jójakim, zijn land verwoest ziende en hij zelf in gevaar de vijand in handen te vallen, stierf van
hartzeer, naar het schijnt, in het midden van zijn dagen, vers 6. 

Alzo ontsliep Jójakim met zijn vaderen, maar er wordt niet gezegd, dat hij begraven werd bij
zijn vaderen, want ongetwijfeld is de profetie van Jeremia vervuld geworden, dat hij niet beklaagd
zal worden, zoals zijn vader, en dat hij "met een ezelsbegrafenis begraven zal worden," Jeremia
22:18, 19, en zijn dood lichaam weggeworpen worden, Jeremia 36:30. 



2 Koningen 24:8-20 

Dit had de geschiedenis moeten wezen van de regering van koning Jojachin, maar helaas, het is
slechts de geschiedenis van koning Jojachins gevangenschap, zoals het genoemd wordt, Ezechiel
1:2. 

Hij kwam tot de kroon, niet om de eer te hebben van haar te dragen maar om de schande te hebben
van haar te verliezen, "Ideo tantum venerat, ut exiret", (Hij kwam slechts in, om weer uit te gaan). 

I. Zijn regering was kort en onbeduidend. Hij regeerde slechts drie maanden, en toen werd hij
gevankelijk naar Babel gevoerd, evenals dit met zijn vader waarschijnlijk geschied zou zijn, indien hij
slechts zoveel langer geleefd had. 

Welk een ongelukkige jonge vorst was dit, die in een vallend huis geworpen werd en op een
nederzinkende troon! 

Welk een onnatuurlijke vader had hij, die hem voortbracht om voor hem te lijden, en die door zijn
eigen zonde en dwaasheid niets had om hem na te laten dan zijn eigen ellende! 

Toch heeft deze jonge vorst nog lang genoeg geregeerd om te tonen dat hij rechtvaardig leed voor
de zonden van zijn vaderen, want hij trad in hun voetstappen, vers 9. 

Hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zoals zij gedaan hebben, hij deed niets om de
erfenis van de vloek te doen wegnemen, zijn kroon van haar lasten te ontdoen en daarom: "Transit
cum onere", (gaan de lasten over met de kroon), met zijn eigen ongerechtigheid zullen die van zijn
vaderen ook voor zijn rekening komen. 

II. De rampen, die over hem, zijn gezin en zijn volk reeds bij het begin van zijn regering gekomen
zijn, waren zeer zwaar. 

1. Jeruzalem werd belegerd door de koning van Babel, vers 10, 11. 

Hij had zijn krijgsmacht gezonden om het land te verwoesten, en nu kwam hij zelf en sloeg het beleg
voor de stad. Nu werd het woord van God vervuld, Deuteronomium 28:49 en verv. 

De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre.... een volk, stijf van aangezicht.... dat
zal eerst de vrucht uws lands opeten en dan u belegeren in al uw poorten, vers 52. 

2. Jojachin heeft zich terstond op genade of ongenade overgegeven. 

Zodra hij hoorde dat de koning van Babel in persoon tegen de stad was gekomen, wiens naam toen
al zeer geducht was geworden, besloot hij tot de overgave en ging tot hem uit, vers 12. 

Als hij zich met God had verzoend en de methode had gevolgd die Hizkia in een gelijk geval heeft
aangenomen, dan had hij de koning van Babel niet behoeven te vrezen, maar hem kloekmoedig, met
ere en voorspoed hebben kunnen weerstaan, (een zou er duizend gejaagd hebben) maar daar hem



het geloof en de Godsvrucht van een Israëliet ontbrak, ontbrak hem ook de kloekmoedigheid van
een man, een krijgsman, een vorst. 

Hij gaf zich over met geheel de koninklijke familie, met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn dienaren en
zijn vorsten, en zo werden zij krijgsgevangenen, dit was er het gevolg van dat zij dienstknechten
waren van de zonde. 

3. Nebukadnezar plunderde de schatten zowel van de kerk als van de staat, en voerde van beide
het goud en het zilver weg, vers 13. 

Nu was het woord van God, door Jesaja, vervuld, Hoofdstuk 20:17. 

Zelfs de vaten van de tempel, die Salomo gemaakt en opgelegd had, om gebruikt te worden als de
oude versleten zouden zijn, nam hij weg van de tempel en begon ze in stukken te snijden, maar bij
nader bedenken, bewaarde hij ze voor zijn eigen gebruik, want wij bevinden dat Belsazar er wijn uit
dronk, Daniel 5:2, 3. 

4. Zeer velen van de inwoners van Jeruzalem voerde hij gevankelijk weg ten einde de stad te
verzwakken en zich zoveel beter de heerschappij er over te verzekeren, en deszelfs opstand te
voorkomen, alsmede om zich te verrijken met de bezittingen of met de dienst van hen, die hij
wegvoerde. 

Sommigen waren reeds acht Jaren tevoren weggevoerd in het eerste jaar van Nebukadnezar en het
derde van Jojakim, onder wie Daniel en zijn medegenoten waren. Zie Daniel 1:1, 2. Dezen hadden
zich door hun edel gedrag zozeer in zijn goede mening aanbevolen, dat hij meer van hen begeerde.
Nu voerde hij: 

a. De jonge koning zelf en zijn gezin weg, vers 13, en wij bevinden, Hoofdstuk 25:27-27, dat hij
zeven en dertig jaren in strenge gevangenschap heeft doorgebracht. 

b. Al de rijksgroten, de vorsten en beambten, wier rijkdom bewaard werd tot hun eigen kwaad
Prediker 5:12, daar zij de vijand er toe brachten om van hen het eerst zijn prooi te maken. 

c. Al de krijgslieden, alle strijdbare helden, vers 14, de machtigen des lands, vers 15, alle
kloeke mannen, alle helden, die ten oorlog geoefend waren vers 16. 

Dezen konden zichzelf niet verdedigen, en de overwinnaar wilde hen niet achterlaten om hun land te
verdedigen, maar voerde hen weg om in zijn dienst gebruikt te worden. 

d. Al de handwerkslieden en smeden, die krijgswapenen vervaardigden, door deze te nemen heeft
hij in werkelijkheid de stad ontwapend overeenkomstig de staatkunde van de Filistijnen, 1 Samuel
13:19. 

In deze gevangenschap werd ook de profeet Ezechiël weggevoerd, Ezechiel I: 1, 2, en Mordechai,
Esther 2:6. 



Deze Jojachin wordt ook Jechonia genoemd, 1 Kronieken 3:16 en in minachting Chonia, Jeremia
22:24, waar zijn gevangenschap voorzegd is. 

III. De opvolger door de koning van Babel aangesteld in zijn plaats. God had hem kinderloos
aangeschreven, Jeremia 22:30, en daarom werd de regering toevertrouwd aan zijn oom. 

De koning van Babel maakte Mattanja, de zoon van Josia, koning, en om hem er aan te herinneren
en aan de gehele wereld bekend te maken, dat hij zijn afhangeling was, veranderde hij zijn naam en
noemde hem "Zedekia", vers 17. 

God heeft soms Zijn volk ten laste gelegd: dat zij koningen hebben gemaakt, maar niet uit Hem,
Hosea 8:4, en om hen daarvoor te straffen zal nu de koning van Babel koningen over hen aanstellen.

Diegenen worden rechtvaardig van hun vrijheid beroofd, die haar gebruiken tegen Gods gezag.
Deze Zedekia was de laatste van de koningen van Juda, de naam, die de koning van Babel hem gaf,
betekent de gerechtigheid des Heeren, wat een voorteken was van de verheerlijking van Gods
gerechtigheid in zijn verderf. 

1. Zie hoe goddeloos deze Zedekia was. 

Hoewel de oordelen Gods over zijn drie onmiddellijke voorgangers een waarschuwing voor hem
hadden kunnen wezen, om niet in hun voetstappen te treden heeft hij toch gedaan dat kwaad was in
de ogen des Heeren, evenals de anderen, vers 19. 

2. Zie hoe onverstandig hij was. Gelijk zijn voorgangers hun moed hadden verloren, zo verloor hij
met zijn Godsdienst zijn beleid want hij rebelleerde tegen de koning van Babel, vers 20, wiens
schatplichtige hij was, en aldus beledigde hij hem, met wie hij volstrekt onmachtig was om te
strijden, en die, zo hij hem trouw ware gebleven, hem beschermd zou hebben, hetgeen wel de
grootste dwaasheid was, die hij doen kon, en het verderf van zijn rijk heeft verhaast. 

Dit geschiedde, om den toorn des HEEREN tegen Jeruzalem en tegen Juda, totdat Hij hen van
Zijn aangezicht weggeworpen had. 

Als zij, aan wie de raadslagen van een volk zijn toevertrouwd, onverstandig en tegen hun ware
belangen handelen, dan moeten wij er het misnoegen Gods in opmerken. 

Het is om de zonden van een volk, dat God de getrouwen de spraak beneemt, en van de ouden
oordeel wegneemt, en wat tot de openbare vrede dient voor hun ogen verbergt. Wie God wil
verderven verdwaast Hij. 



HOOFDSTUK 25

1 En het geschiedde in het negende jaar zijner regering, in de tiende maand, op den tienden der
maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse heir, en
legerde zich tegen haar; en zij bouwden tegen haar sterkten rondom.
2 Zo kwam de stad in belegering, tot in het elfde jaar van den koning Zedekia.
3 Op den negenden der vierde maand, als de honger in de stad sterk werd, en het volk des lands
geen brood had,
4 Toen werd de stad doorgebroken, en al de krijgslieden vloden des nachts door den weg der
poort, tussen de twee muren, die aan des konings hof waren (de Chaldeen nu waren tegen de stad
rondom), en de koning trok door den weg des vlakken velds.
5 Doch het heir der Chaldeen jaagde den koning na, en zij achterhaalden hem in de vlakke velden
van Jericho, en al zijn heir werd van bij hem verstrooid.
6 Zij dan grepen den koning, en voerden hem opwaarts tot den koning van Babel, naar Ribla; en zij
spraken een oordeel tegen hem.
7 En zij slachtten de zonen van Zedekia voor zijn ogen, en men verblindde Zedekia's ogen, en zij
bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel.
8 Daarna in de vijfde maand, op den zevenden der maand (dit was het negentiende jaar van
Nebukadnezar, den koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht
des konings van Babel, te Jeruzalem.
9 En hij verbrandde het huis des HEEREN, en het huis des konings, mitsgaders alle huizen van
Jeruzalem; en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur.
10 En het ganse heir der Chaldeen, dat met den overste der trawanten was, brak de muren van
Jeruzalem rondom af.
11 Het overige nu des volks, die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen, die tot den koning
van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, voerde Nebuzaradan, de overste der
trawanten, gevankelijk weg.
12 Maar van de armsten des lands liet de overste der trawanten enigen overig tot wijngaardeniers en
tot akkerlieden.
13 Verder braken de Chaldeen de koperen pilaren, die in het huis des HEEREN waren, en de
stellingen, en de koperen zee, die in het huis des HEEREN was; en zij voerden het koper daarvan
naar Babel.
14 Zij namen ook de potten, en de schoffelen, en de gaffelen, en de rookschalen, en al de koperen
vaten, daar men den dienst mede deed.
15 En de overste der trawanten nam weg de wierookvaten en de sprengbekkens, wat geheel goud
en wat geheel zilver was.
16 De twee pilaren, de ene zee, en de stellingen, die Salomo voor het huis des HEEREN gemaakt
had; het koper van al deze vaten was zonder gewicht.
17 De hoogte van een pilaar was achttien ellen, en het kapiteel daarop was koper; en de hoogte des
kapiteels was drie ellen; en het net, en de granaatappelen op het kapiteel rondom, waren alle van
koper; en dezen gelijk had de andere pilaar, met het net.
18 Ook nam de overste der trawanten Seraja, den hoofdpriester, en Zefanja, den tweeden priester,
en de drie dorpelbewaarders.
19 En uit de stad nam hij een hoveling, die over de krijgslieden gesteld was, en vijf mannen uit
degenen, die des konings aangezicht zagen, die in de stad gevonden werden, mitsgaders den



oversten schrijver des heirs, die het volk des lands ten oorlog opschreef, en zestig mannen van het
volk des lands, die in de stad gevonden werden.
20 Als Nebuzaradan, de overste der trawanten, dezen genomen had, zo bracht hij hen tot den
koning van Babel, naar Ribla.
21 En de koning van Babel sloeg hen, en doodde hen te Ribla, in het land van Hamath. Alzo werd
Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd.
22 Maar aangaande het volk, dat in het land van Juda overgebleven was, dat Nebukadnezar, de
koning van Babel, had laten overblijven, daarover stelde hij Gedalia, den zoon van Ahikam, den
zoon van Safan.
23 Toen nu al de oversten der heiren, zij en hun mannen, hoorden, dat de koning van Babel Gedalia
tot overste gesteld had, kwamen zij tot Gedalia naar Mizpa; namelijk, Ismael, de zoon van Nethanja,
en Johanan, de zoon van Kareah, en Seraja, de zoon van Tanhumeth, de Netofathiet, en Jaazanja,
de zoon van den Maachathiet, zij en hun mannen.
24 En Gedalia zwoer hun en hun mannen, en zeide tot hen: Vreest niet van te zijn knechten der
Chaldeen, blijft in het land, en dient den koning van Babel, zo zal het u wel gaan.
25 Maar het geschiedde in de zevende maand, dat Ismael, de zoon van Nethanja, den zoon van
Elisama, van koninklijk zaad, kwam, en tien mannen met hem; en zij sloegen Gedalia, dat hij stierf;
mitsgaders de Joden en de Chaldeen, die met hem te Mizpa waren.
26 Toen maakte zich al het volk op, van de minste tot den meeste, en de oversten der heiren, en
kwamen in Egypte; want zij vreesden voor de Chaldeen.
27 Het geschiedde daarna in het zeven en dertigste jaar der wegvoering van Jojachin, den koning
van Juda, in de twaalfde maand, op den zeven en twintigsten der maand, dat Evilmerodach, de
koning van Babel, in het jaar, als hij koning werd, het hoofd van Jojachin, den koning van Juda, uit
het gevangenhuis, verhief.
28 En hij sprak vriendelijk met hem, en stelde zijn stoel boven den stoel der koningen, die bij hem te
Babel waren.
29 En hij veranderde de klederen zijner gevangenis, en hij at geduriglijk brood voor zijn aangezicht,
al de dagen zijns levens.
30 En aangaande zijn tering, een gedurige tering werd hem van den koning gegeven, elk dagelijks
bestemde deel op zijn dag, al de dagen zijns levens.



Sedert de tijd van David is Jeruzalem altijd een vermaarde plaats geweest, schoon van gelegenheid
was zij, een vreugde van de gehele aarde. 

Zolang het Boek van de Psalmen bestaat, zal die naam een grote klank hebben. 

In het Nieuwe Testament lezen wij er veel van, toen het, evenals nu, rijp voor het verderf. Aan het
einde van de Bijbel lezen wij van een nieuw Jeruzalem, alles wat dus Jeruzalem betreft, is onze
opmerking waardig. In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. De algehele verwoesting van Jeruzalem door de Chaldeers, de stad belegerd en ingenomen, vers
1-4 de huizen verbrand, vers 8, 9, de muur afgebroken vers 10, en de inwoners gevankelijk
weggevoerd, vers 11, 12. De heerlijkheid van Jeruzalem was: 

II. Dat het de koninklijke stad was, daar waren de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis
van David, maar die heerlijkheid is nu geweken, want de vorst is tot een ellendigen gevangene
gemaakt, het koninklijke zaad verdelgd, vers 5-7, en de voornaamste beambten zijn ter dood
gebracht, vers 18-21. 

Dat het de heilige stad was, daar was de getuigenis Israëls maar die heerlijkheid is geweken, want
Salomo’s tempel is tot de grond toe afgebrand, vers 9, en de heilige vaten, die nog overbleven zijn
naar Babel gevoerd vers 13-17. 

Aldus is Jeruzalem als een weduwe geworden, Klaagliederen 1:1. Ikabod: waar is de ere? 

De verbijstering en verstrooiing van het overblijfsel, dat in Juda onder Gedalja was achtergelaten,
vers 22-26. 

III. De gunst, die na zeven en dertig jaren van gevangenschap aan Jojachin, de gevangen koning van
Juda, werd bewezen, vers 27-30. 



Koningen 25:1-7 

Wij lieten koning Zedekia in opstand tegen de koning van Babel, Hoofdstuk 24:20, bedoelende en
pogende zijn juk af te werpen, toen hij daartoe volstrekt niet bij machte was, en ook de rechte
methode er niet toe aanwendde door eerst God tot zijn vriend te maken. Nu hebben wij hier een
bericht van de noodlottige gevolgen dier poging. 

I. Het leger van de koning van Babel sloeg het beleg voor Jeruzalem, vers 1. Wat kon hen hinderen,
nu het land reeds in hun bezit was? Hoofdstuk 24:2. 

Zij bouwden daartegen sterkten rondom, vanwaar zij door de krijgskunst, die zij toen bezaten, het
beschoten, er werktuigen des doods in wierpen, en er het nodige levensonderhoud uit hielden. 

Vroeger was Jeruzalem omringd door de gunst van God als met een rondas, maar nu was hun
schaduw, dat is hun bescherming, van hen geweken, en hun vijanden omringden hen van alle kanten.

Zij, die door de zonde God er toe gebracht hebben om hen te verlaten, zullen bevinden dat kwaden
zonder getal hen zullen omgeven. 

Twee jaren heeft dit beleg geduurd, eerst trok het leger zich terug uit vrees voor de koning van
Egypte, Jeremia 37:11, maar bemerkende dat hij niet zo machtig was als zij dachten, keerden zij
spoedig terug met het vaste besluit niet weg te trekken van de stad, vóór zij er zich meester van
gemaakt hadden. 

II. Gedurende dit beleg heerste er grote hongersnood in de stad, vers 3,, zodat zij gedurende lange
tijd hun brood met gewicht en met kommer aten, Ezechiel 4:16. 

Aldus werden zij gestraft voor hun gulzigheid en overdaad, hun zatheid van brood en hun zich
weiden zonder vreze, eindelijk was er geen brood voor het volk des lands, dat is voor het gewone
volk, de krijgslieden, waardoor zij verzwakt werden en ongeschikt voor de dienst. 

Uit gebrek aan voedsel aten zij nu hun eigen kinderen, zie dit voorzegd door de profeet Ezechiel
5:10, en beweend door een anderen, Klaagliederen 4:3 en verv. 

Jeremia heeft de koning ernstig aangeraden om zich over te geven, Jeremia 38:17, maar zijn hart
was verhard tot zijn verderf. 

III. Eindelijk werd de stad stormenderhand ingenomen, zij werd doorgebroken, vers 4. 

De belegeraars maakten een bres in de muur, door welke zij met geweld naar binnendroegen, de
belegerden, niet instaat de stad langer te verdedigen, poogden haar zo spoedig mogelijk te verlaten,
velen waren ongetwijfeld reeds over de kling gejaagd, daar het zegevierende leger zeer verbitterd
was door hun hardnekkigheid. 

IV. De koning, zijn gezin en al zijn rijksgroten vluchtten in de nacht langs een verborgen weg, die de
belegeraars 6f niet hadden ontdekt, of waar zij nu het oog niet ophielden, vers 4. 



Maar zij, die wanen aan Gods oordelen te kunnen ontkomen, misleiden zich evenzeer als zij, die
denken ze te kunnen trotseren, de voeten van hem, die ze ontvlucht, zullen even gewis falen als de
handen van hem, die er tegen strijdt, als God oordeelt zal Hij overwinnen. 

Er werd de Chaldeën bericht gegeven van des konings vlucht, en welke weg hij had ingeslagen,
zodat zij hem spoedig achterhaalden, vers 5. 

Zijn lijfwacht werd verstrooid, ieder zorgde voor zijn eigen veiligheid. Had hij zich onder Gods
bescherming gesteld, dan zou die hem nu niet gefaald hebben. Spoedig viel hij de vijanden in handen
en nu wordt ons gezegd wat zij met hem deden. 

1. Hij werd tot de koning van Babel gebracht en terechtgesteld voor een krijgsraad wegens zijn
rebelleren tegen hem, die hem koning gemaakt had en aan wie hij trouw had gezworen. God en de
mensen twistten met hem hierover, zie Ezechiel 17:16 en verv. 

De koning van Babel lag nu te Ribla, (dat tussen Judea en Babel was gelegen) ten einde orders te
kunnen geven beide aan zijn hof in zijn land en aan zijn leger daarbuiten. 

2. Zijn zonen werden voor zijn ogen gedood, hoewel zij nog kinderen waren, opdat dit treurig
toneel, het laatste dat zijn ogen aanschouwden, een blijvenden indruk van smart en afschuw in zijn
gemoed zou teweegbrengen, en hem zijn leven lang zou bijblijven. 

Door zijn zonen te doden toonden zij hun verontwaardiging over zijn trouweloosheid, feitelijk
verklaarden zij dat noch hij noch een van de zijnen geschikt was om vertrouwd te worden, en dat zij
dus ook niet geschikt waren om te leven. 

3. Zij staken hem de ogen uit, en daarmee ontnamen zij hem het lieflijke van het menselijke leven,
dat zelfs de ellendige en de bitter bedroefden van gemoed gegeven is, het licht van de zon, waardoor
hij ook tot generlei dienst meer instaat was. 

Hij vreesde bespot te worden, en daarom wilde hij zich niet laten bewegen om zich over te geven,
Jeremia 38:19, maar wat hij vreesde kwam dubbel en dwars over hem en heeft ongetwijfeld zijn
ongeluk zeer verzwaard, want gelijk doven denken dat iedereen van hen spreekt, zo denken blinden
dat iedereen om hen lacht. 

Hierdoor werden twee profetieën, die in tegenspraak schenen met elkaar, beide vervuld. 

Jeremia profeteerde dat Zedekia naar Babel gebracht zou worden, Jeremia 32:5, 34:3. 

Ezechiel profeteerde dat hij Babel niet zien zou, Ezechiel 12:13. 

Hij is derwaarts heengevoerd, maar zijn ogen uitgestoken zijnde heeft hij het niet gezien, aldus
eindigde hij zijn dagen eer zijn leven geëindigd was. 

4. Zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel, hij, die blind was
behoefde niet gebonden te worden zijn blindheid bond hem maar tot zijn grotere smaadheid voerden



zij hem gebonden heen, alleen maar, terwijl gewone misdadigers in ijzeren boeien geslagen werden,
Psalm 105:18, 107:10, werd hij, een vorst zijnde, met koperen ketenen gebonden maar, dat het
metaal ietwat edeler en lichter was, was hem, daar hij toch in boeien was, tot weinig troost. 

Laat het niet vreemd geacht worden als zij, die door de boeien van de ongerechtigheid gehouden
werden er toe komen om aldus vastgehouden te worden met banden van de ellende, Job 36:8. 



2 Koningen 25:8-21 

Hoewel wij reden hebben te geloven dat het leger van de Chaldeërs zeer verwoed was op de stad
vanwege haar langdurige hardnekkige tegenstand, hebben zij daarom toch niet zodra zij de stad
genomen hadden, alles te vuur en te zwaard verwoest, (wat gewoonlijk geschiedt in zulke gevallen),
maar ongeveer een maand later (vergelijk vers 8 met vers 1, werd Nebuzaradan gezonden met
orders om de verwoesting van Jeruzalem te voltooien. 

Deze tijdsruimte gaf God hun om zich te bekeren na al de vorige dagen van Zijn lankmoedigheid,
maar tevergeefs, voorzoveel blijkt was hun hart nog verhard, en daarom wordt het oordeel nu tot het
uiterste voltrokken. 

1. De stad en de tempel werden verbrand vers 9. Het blijkt niet dat de koning van Babel
voornemens was om kolonies te zenden om Jeruzalem te bevolken, en daarom gebood hij dat het,
als een nest van rebellen, in de as gelegd moest worden. 

Over het verbranden van het huis des konings en van de groten kan men zich niet zeer verwonderen,
(de inwoners hadden ze door hun zonden brandbaar gemaakt) maar dat het huis des Heeren in deze
vlammen zou vergaan, dat dit heilig en heerlijk huis met vuur verbrand zou worden, Jesaja 64:11, is
zeer vreemd, dat huis, waarvoor David toebereidselen heeft gemaakt, en dat Salomo met zo grote
onkosten gebouwd heeft, dat huis, waarop te allen dage Gods hart en Zijn ogen waren, 1 Koningen
9:3, had dat niet als een vuurbrand uit dat vuur gerekt kunnen worden? Neen, het moet, tegen Gods
oordelen, niet onbrandbaar zijn, dit statige, majestueuze gebouw moet in de as gelegd worden en
wel waarschijnlijk met de ark, want de vijanden hadden gehoord hoe duur het misbruiken daarvan
de Filistijnen te staan is gekomen, en durfden haar dus niet medenemen, ook hebben haar vrienden
geen zorg gedragen om haar te behouden, want dan zouden wij wel van haar gehoord hebben in de
tweede tempel. 

Wel zegt ons een schrijver van een van de apocriefe boeken dat de profeet Jeremia haar uit de
tempel wist te krijgen en haar in een spelonk van de berg Nebo aan de andere kant van de Jordaan
heeft verborgen, 2 Macab. 2:4, 5, maar dat kon niet, daar Jeremia toen in strenge gevangenschap
was. 

Door het verbranden van de tempel heeft God willen tonen hoe weinig Hem gelegen is aan
uitwendige pracht in Zijn eredienst, als het leven en de kracht van de Godsdienst veronachtzaamd
worden. 

Het volk bebouwde op de tempel, alsof die hen in hun zonden zou beschermen, Jeremia 7:4, maar
hierdoor liet God hun weten dat zij, als zij hem ontheiligd hebben een leugen tot hun toevlucht
gesteld hebben. Deze tempel had daar nu ongeveer vierhonderd en twintig, sommigen zeggen
vierhonderd en dertig, jaren gestaan, het volk had de beloften verbeurd, die nopens hem gedaan
waren, en nu moeten die beloften verstaan worden van de Evangelietempel, die Gods ruste is tot in
eeuwigheid. 



Het is opmerkelijk dat de tweede tempel door de Romeinen verbrand werd in dezelfde maand en
op dezelfde dag dier maand, waarop de eerste tempel verbrand werd door de Chaldeen, hetgeen,
zegt Josefus, de tienden Augustus is geweest. 

2. De muren van Jeruzalem werden afgebroken, vers 10, alsof het zegevierende leger er zich op
wilde wreken, dat zij het zolang buiten de stad hadden gehouden, of tenminste eenzelfde tegenstand
voor het vervolg wilde voorkomen. 

De zonde neemt de beschermende omheining weg van een volk. Deze muren werden nooit
herbouwd voordat Nehemia het gedaan heeft. 

3. Het overblijfsel van het volk werd gevankelijk naar Babel gevoerd, vers 11. 

De meesten van de inwoners waren omgekomen door het zwaard of door de hongersnood, of
waren met de koning gevlucht, want er wordt gezegd in vers 5 :zijn heir werd van bij hem
verstrooid, zodat er slechts weinigen overgebleven waren, die met de deserteurs-allen tezamen
slechts achthonderd en twee en dertig personen-zoals blijkt uit Jeremia 52:29, gevankelijk
weggevoerd werden, alleen de armsten des lands werden achtergelaten, vers 12, om de grond te
bebouwen en wijngaardeniers te zijn voor de Chaldeën. 

Soms is armoede een bescherming, want zij, die niets hebben, hebben niets te verliezen. Als de rijke
Joden, die de armen hadden verdrukt, tot vreemdelingen, ja tot gevangenen werden gemaakt in des
vijands land, hadden de armen, die zij hadden veracht en verdrukt, vrijheid en vrede in hun eigen
land, aldus heeft Gods voorzienigheid soms op treffende wijze hoogmoediger vernederd en
nederiger bevoorrecht. 

4. De koperen vaten en andere zaken, die tot de tempel behoorden, werden weggevoerd, de
meeste gouden en zilveren vaten waren reeds vroeger weggevoerd, de twee vermaarde koperen
pilaren, Jachin en Boaz, die sterkte en vastigheid betekenden van het huis Gods, werden in stukken
gebroken, en het koper er van naar Babel gevoerd, vers 13. 

Als de betekenis van de dingen verzondigd is, waartoe zouden dan de tekenen blijven? Achaz had
heiligschennend de lijsten van de stellingen afgesneden, en de koperen zee op een stenen vloer gezet,
Hoofdstuk 16:17, rechtvaardig worden dus de stellingen zelf en de koperen zee in des vijands hand
overgeleverd. 

Het is rechtvaardig in God om Zijn inzettingen weg te nemen van hen, die ze ontheiligen en
misbruiken, ze verkorten of onderdrukken. 

Sommige dingen van goud en zilver waren er nog, vers 15,, die nu weggevoerd werden, maar het
meeste van deze buit bestond uit koper, zo groot een hoeveelheid, dat het gezegd wordt zonder
gewicht te zijn vers 16. 

De wegvoering van de vaten en gereedschappen waar men de dienst mee deed, vers 14, maakte
een einde aan de dienst. 



Het was rechtvaardig in God om het voorrecht van Zijn aanbidding weg te nemen van hen, die haar
zolang veronachtzaamd hebben en boven haar de voorkeur aan een valsen eredienst hebben
gegeven, zij, die vele altaren wilden hebben, zullen er nu geen enkel hebben. 

5. Verscheidenen van de aanzienlijken werden in koelen bloede omgebracht, Seraja, de
hoofdpriester, die de vader was van Ezra, (zoals blijkt uit Ezra 7:de tweede priester, die als het
nodig was, de dienst voor hem waarnam, en de drie dorpelbewaarders van de tempel, vers 18, de
generaal van het leger, vijf raadsheren, (later werden er zeven aangesteld, Jeremia 52:25) de minister
van oorlog of betaalmeester van het leger, en zestig land edellieden, die zich in de stad schuil hadden
gehouden, deze allen, personen van enig aanzien zijnde, werden tot de koning van Babel gebracht,
vers 19, 20, die gebood hen allen ter dood te brengen, vers 21, toen zij redelijkerwijs konden hopen
dat de bitterheid des doods voorzeker geweken was. 

In zijn toorn en wraakzucht beschouwde de koning van Babel deze als het werkzaamst in de
tegenstand die hem geboden was, maar wij kunnen onderstellen dat de Goddelijke gerechtigheid op
hen zag als de aanvoerders in de afgoderij en goddeloosheid, die door deze verwoestingen werden
gestraft. Dit voltooide de ramp. 

Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd, ongeveer acht honderd en zestig jaren nadat
zij er door Jozua in het bezit van waren gesteld. 

Nu werd de Schrift vervuld: "De Heere zal u, mitsgaders uw koning, die gij over u gesteld zult
hebben doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt", Deuteronomium 28:36. 

De zonde heeft hun vaderen veertig jaren buiten Kanaän gehouden, en nu verdreef zij hen er uit, de
Heere is bekend door de oordelen, die Hij uitvoert, en handhaaft het woord dat Hij gesproken heeft
Amos 3:2 :"Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend, daarom zal Ik alle
ongerechtigheden over ulieden bezoeken". 



Koningen 25:22-30 

In deze verzen hebben wij: 

I. De verstrooiing van het overblijvende volk. De stad Jeruzalem was geheel verwoest. In het land
van Juda waren nog enige overgebleven vers 22, die de storm hadden doorstaan, en aan wie geen
klein voorrecht in die tijd hun ziel, dat is hun leven, hun tot een buit was gegeven. Zie nu: 

1. In welk een goede positie zij gebracht werden. De koning van Babel benoemde Gedalia, een uit
hen, tot overste of gouverneur, en onder hem, tot hun beschermer. Hij was een zeer goed man. Zijn
vader, Ahikam, had Jeremia gesteund en beschermd, toen de vorsten zijn dood hadden gezworen,
Jeremia 26:24. Het is waarschijnlijk dat deze Gedalia op raad van Jeremia tot de Chaldeën was
overgegaan en zich zo goed had gedragen dat de koning van Babel hem het gouverneurschap
opdroeg. Hij woonde niet te Jeruzalem, maar te Mizpa in het land van Benjamin, een plaats, die in
Samuëls tijd vermaard was. Daarheen kwamen zij, die van Zedekia gevloden waren, vers 4, en
stelden zich onder zijn bescherming, vers 23 die hij hun toezegde, indien zij zich geduldig en
vreedzaam onder de regering van de koning van Babel hielden, vers 24. Hoewel Gedalia de pracht
en macht niet had van een regerend vorst, zou hij toch een groter zegen voor hen geweest kunnen
zijn dan velen van hun koningen geweest waren inzonderheid daar hij Jeremia tot raadsman had die
zich nu onder hen bevond, en groot belang stelde in hun zaken, Jeremia 40:5, 6. 

2. Welk een noodlottige slag hun spoedig daarna werd toegebracht door de dood van Gedalia, twee
maanden nadat hij het gouverneurschap op zich had genomen. De algehele uitroeiing van de Joden
uit het land voor het tegenwoordige was vastgesteld, en daarom is het ijdel voor hen om er aan te
denken om er weer wortel te schieten het gehele land moet uitgeplukt worden, Jeremia 45:4, en toch
zijn het niet de Chaldeën, die deze hoopvolle moedgevende vestiging vernietigden, maar sommigen
van henzelf, hetgeen tot hun vrede diende was verborgen voor hun ogen, zodat zij niet wisten
wanneer zij het goed hadden, en het niet geloofden als het hun gezegd werd. 

A. Zij hadden een goeden landvoogd uit hun eigen volk, en uit wrok tegen de Chaldeën doodden zij
hem, omdat hij door Nebukadnezer was aangesteld, vers 25. 

Ismaël, die tot de koninklijke familie behoorde, was wangunstig op zijn bevordering en de gelukkige
vestiging des volks onder hem, en besloot hem ten verderve te brengen, laaghartig vermoordde hij
hem en al zijn vrienden, Joden zowel als Chaldeën. Nebukadnezar zou geen boosaardiger vijand van
hun vrede hebben kunnen of willen wezen dan deze ontaarde loot van het huis van David er van
geweest is. 

B. Zij waren nog in hun eigen goed land, maar zij verlieten het en gingen naar Egypte uit vrees voor
de Chaldeën, vers 25. De Chaldeën hadden reden genoeg om beledigd te zijn wegens de moord op
Gedalia, maar indien zij, die bleven, nederig betuigd en aangetoond hadden dat de daad alleen voor
rekening kwam van Ismaël en zijn partij, dan kunnen wij onderstellen dat zij, die er onschuldig aan
waren, ja er grotelijks door leden, er niet voor gestraft zouden zijn, maar onder voorwendsel van
deze vrees gingen zij allen, tegen de raad van Jeremia, naar Egypte, waar zij zich waarschijnlijk
langzamerhand met de Egyptenaren vermengden, zodat er nooit meer van hen als Israëlieten
gehoord werd. Zo werd er door hun eigen dwaasheid en ongehoorzaamheid een voleinding met hen



gemaakt, opdat, na al het overige, ook het laatste vers van dat hoofdstuk van de bedreigingen in
vervulling zou gaan: "De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren" Deuter. 28:68. Deze
gebeurtenissen zijn uitvoeriger verhaald door de profeet Jeremia, Hoofdstuk 40-45. "Quaeque ipse
miserrima vidit, et quorum pars magna fuit" (Welke tonelen hij gedoemd was te aanschouwen, en
waaraan hij een treurig aandeel nam). 

II. De herleving van de gevangen vorst. Van Zedekia horen wij niet meer nadat hij blind naar Babel
was gevoerd. Het is waarschijnlijk dat hij niet lang meer heeft geleefd, maar dat hij, toen hij stierf,
met enig eerbetoon werd begraven, Jeremia 34:5. Van Jojachin, of Jechonia, die zich vrijwillig had
onderworpen Hoofdstuk 24:12, wordt ons hier gezegd dat zodra Evilmerodach, na de dood zijns
vaders Nebukadnezar, de troon besteeg, hij hem bevrijdde uit de gevangenis, waarin hij zeven en
dertig jaren had doorgebracht-hij was nu vijf en vijftig jaren oud-en vriendelijk tot hem sprak, hem
meer eerbied bewees dan aan een van de andere koningen, die zijn vader in gevangenschap had
gevoerd, vers 28, hem vorstelijke klederen gaf inplaats van zijn gevangenisklederen, hem onderhield
in zijn eigen paleis, vers 29, en hem een jaarwedde toestond voor hem en zijn gezin, die enigermate
overeenkwam met zijn rang, elk dagelijks bestemd deel op zijn dag, al de dagen zijns levens.
Beschouw dit: 

1. Als een zeer gelukkige verandering in Jojachins toestand, eer en vrijheid te hebben, na zo langen
tijd in gevangenschap en smaad te hebben doorgebracht, de overvloed en de genoegens van een hof
te smaken, na zolang aan het enge en de ellende van een gevangenis gewoon te zijn geweest, was als
het wederkeren van de morgen na een zeer donkeren vervelenden nacht. Laat niemand zeggen dat
hij nooit meer het goede zal aanschouwen, omdat hij sedert lang weinig meer dan kwaad gezien
heeft, de ongelukkigsten weten niet welk een gelukkige, gezegende wending door Gods
voorzienigheid in hun zaken kan komen noch welke vertroostingen er nog voor hen zijn weggelegd,
naar de jaren in dewelke zij het kwaad gezien hebben, Psalm 90:15. 

De dood van beproefde heiligen zal voor hen zo’n verandering wezen als deze voor Jojachin was,
hij zal hen verlossen uit hun gevangenis, het lichaam, die gevangeniskledij, van hen afwerpen, en de
weg banen tot hun verhoging, hen naar de troon, naar de tafel zenden van de Koning van de
koningen in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. 

2. Als een zeer edelmoedige daad van Evilmerodach. Hij dacht dat zijn vader het juk van zijn
gevangenen te zwaar had gemaakt, en daarom heeft hij het met de teerhartigheid van een man en de
eer van een vorst lichter gemaakt. 

Al de koningen, die hij in zijn macht had, schijnen bevoorrecht te zijn, maar Jojachin boven die allen,
sommigen denken dat het was om de oudheid van zijn geslacht en de eer van zijn beroemde
voorvaderen, David en Salomo, waarschijnlijk kon geen van de koningen van de volken er op
bogen af te stammen van een zo lange reeks van koningen ineen rechte lijn van opvolging en dat wel
uitsluitend in de mannelijke linie, als de koningen van Juda. 

De Joden zeggen dat deze Evilmerodach zelf gevangen was gezet door zijn eigen vader, nadat deze
uit zijn krankzinnigheid was hersteld, wegens de een of andere verkeerdheid, waaraan hij zich in die
tijd had schuldig gemaakt, en dat hij in de gevangenis vriendschap had gesloten met Jojachin,
tengevolge waarvan hij hem, zodra hij er de macht toe had, deze vriendelijkheid heeft beloond. 



Sommigen opperen de mening dat Evilmerodach van Daniel en zijn metgezellen de beginselen van de
ware Godsdienst heeft geleerd en hun wèl genegen was, en dat hij dieswege gunst heeft bewezen
aan Jojachin. 

3. Als een vriendelijke beschikking van Gods voorzienigheid ter bemoediging van de Joden in hun
gevangenschap en ter ondersteuning van hun geloof en hun hoop op bevrijding ter bestemder tijd. 

Dit viel voor juist omstreeks de middernacht van hun gevangenschap, zes en dertig van de zeventig
jaren waren nu voorbijgegaan, en bijna evenveel jaren waren nog voor hen, en thans hun koning
aldus bevorderd te zien moet hun een troostrijk onderpand zijn geweest van hun eigen verlossing ter
bestemder tijd. 

Aldus gaat de oprechten het licht op in de duisternis, ten einde hen aan te moedigen om te hopen
zelfs in een wolkigen donkeren dag, dat ten tijde des avonds het licht zal wezen. Zo laat ons dan als
wij in verwarring en verlegenheid zijn niet wanhopen. 
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