
2 KRONIEKEN 

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

Dit boek begint met de regering van Salomo en het bouwen van den tempel, en zet de geschiedenis
voort der koningen van Juda, van toen aan tot aan de gevangenschap, en eindigt dus met den val
dier doorluchtige monarchie en de verwoesting van den tempel. Gelijk deze monarchie van het huis
van David vroeger was in tijd dan de vier vermaarde monarchieën van Nebukadnezars droom, zo
overtrof zij ze ook in waardij en waardigheid. De Babylonische monarchie reken ik te beginnen met
Nebukadnezar zelf: Gij zijt dat gouden hoofd. Dat heeft slechts ongeveer zeventig jaren geduurd; de
Perzische monarchie, in verscheidene geslachten, ongeveer honderd en dertig jaren; de Griekse in
haar onderscheiden vertakkingen, ongeveer driehonderd jaren, en nog eens driehonderd jaren
gingen ver voor het Romeinse rijk. Maar gelijk ik David een groter held acht dan iemand uit de
stichters van deze monarchieën en Salomo een statiger vorst dan zij, die er de roem van waren, zo
werd ook de opvolging in rechte lijn voortgezet door geheel de monarchie, die tussen vier en
vijfhonderd jaren van groot aanbelang bleef, en na een langdurige verduistering wederom helder
blonk in het koninkrijk van den Messias, en der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen
einde zijn. Gelijk deze geschiedenis der Joodse monarchie meer authentiek is, zo is zij ook meer
onderhoudend en leerrijk dan de geschiedenissen van deze monarchieën. De geschiedenis van het
huis van David hadden wij tevoren in het eerste en tweede boek der koningen, ineengestrengeld met
die der koningen van Israël, die daar meer plaats innam dan die van Juda; maar hier hebben wij haar
in haar geheel. Veel wordt hier herhaald wat wij tevoren reeds gehad hebben, maar vele
bijzonderheden er van worden hier uitvoeriger meegedeeld, en onderscheiden zaken er aan
toegevoegd, die wij tevoren niet gehad hebben, inzonderheid met betrekking tot de zaken van den
Godsdienst; want het is een kerkgeschiedenis, geschreven ons ter lering, om volken en geslachten te
doen weten dat zij alleen dan kunnen verwachten voorspoedig te zijn, als zij zich houden op den weg
des plichts jegens God; want aldoor hebben de goede koningen voorspoed gehad en warende
slechte koningen door rampen geteisterd. De vreedzame regering van Salomo hebben wij in
Hoofdstuk 1-9. De bevlekte regering van Rehabeam in Hoofdstuk 10-12. De korte, maar bedrijvige
regering van Abia in Hoofdstuk 13. De lange en gelukkige regering van Asa in Hoofdstuk 14-16. De
Godvruchtige en voorspoedige regering van Josafat in Hoofdstuk 17-20. De goddeloze en roemloze
regering van Joram en Ahazia in Hoofdstuk 21, 22. De onvaste regeringen van Joas en Amazia in
Hoofdstuk 24, 25. De langdurige en voorspoedige regering van Uzzia in Hoofdstuk 26. De
regelmatige regering van Jotham in Hoofdstuk 27. De goddeloze en slechte regering van Achaz in
Hoofdstuk 28. De Godvruchtige, glorierijke regering van Hizkia in Hoofdstuk 29-32. De slechte
regeringen van Manasse en Amon in Hoofdstuk 33. De regering der hervorming van Josia in
Hoofdstuk 34, 35. De verderflijke regeringen van zijn zonen in Hoofdstuk 36. Neem dit alles
tezamen, en de waarheid zal blijken van dit woord van God: Die Mij Beten, zal Ik eren, maar die
Mij verachten, zullen licht geacht worden. De geleerde Dr. Whiston zegt in zijn chronologie, dat in
de historische boeken, die na de ballingschap geschreven zijn, namelijk de twee boeken der
kronieken, Ezra en Nehemia, meer fouten voorkomen in namen en getallen, dan in al de andere
boeken van het Oude Testament, door de onachtzaamheid der overschrijvers; maar al zou men dit
toegeven, dan zijn die dingen toch van zo weinig betekenis, dat wij er toch gerust op kunnen zijn dat,
in weerwil hiervan, het vaste fondament Gods staat. 



HOOFDSTUK 1

1 En Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk, want de HEERE, zijn God, was
met hem, en maakte hem ten hoogste groot.
2 En Salomo sprak tot het ganse Israel, tot de oversten der duizenden en der honderden, en tot de
richteren, en tot alle oversten in gans Israel, de hoofden der vaderen;
3 En zij gingen henen, Salomo en de ganse gemeente met hem, naar de hoogte, die te Gibeon was;
want daar was de tent der samenkomst Gods, die Mozes, de knecht des HEEREN, in de woestijn
gemaakt had.
4 (Maar de ark Gods had David van Kirjath-jearim opgebracht, ter plaatse, die David voor haar
bereid had; want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen.)
5 Ook was het koperen altaar, dat Bezaleel, de zoon van Uri, den zoon van Hur, gemaakt had,
aldaar voor den tabernakel des HEEREN; Salomo nu en de gemeente bezochten hetzelve.
6 En Salomo offerde daar, voor het aangezicht des HEEREN, op het koperen altaar, dat aan de tent
der samenkomst was; en hij offerde daarop duizend brandofferen.
7 In dienzelfden nacht verscheen God aan Salomo; en Hij zeide tot hem: Begeer, wat Ik u geven zal.
8 En Salomo zeide tot God: Gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan; en Gij hebt
mij koning gemaakt in zijn plaats;
9 Nu, HEERE God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David; want Gij hebt mij
koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde;
10 Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga; want
wie zou dit Uw groot volk kunnen richten?
11 Toen zeide God tot Salomo: Daarom, dat dit in uw hart geweest is, en gij niet begeerd hebt
rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt; maar
wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt, opdat gij Mijn volk mocht richten, waarover Ik u
koning gemaakt heb;
12 De wijsheid, en de wetenschap is u gegeven; daartoe zal Ik u rijkdom, en goederen, en eer
geven, dergelijke geen koningen, die voor u geweest zijn, gehad hebben, en na u zal dergelijke niet
zijn.
13 Alzo kwam Salomo te Jeruzalem, van de hoogte, die te Gibeon is, van voor de tent der
samenkomst; en hij regeerde over Israel.
14 En Salomo vergaderde wagenen en ruiteren, zodat hij duizend en vierhonderd wagenen, en
twaalf duizend ruiteren had; en hij leide ze in de wagensteden, en bij den koning te Jeruzalem.
15 En de koning maakte het zilver en het goud in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte
hij te zijn als wilde vijgebomen, die in de laagten zijn, in menigte.
16 En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had; en aangaande het
linnengaren, de kooplieden des konings namen het linnengaren voor den prijs.
17 En zij brachten op, en voerden een wagen uit van Egypte voor zeshonderd sikkelen zilvers, en
een paard voor eenhonderd en vijftig; en alzo voerden zij die door hun hand uit, voor alle koningen
der Hethieten, en voor de koningen van Syrie.



Aan het einde van het vorige boek lazen wij hoe God Salomo groot maakte, en dat Israël hem
gehoorzaamde. God en Israël werkten samen om hem te eren. Nu hebben wij hier een bericht. 

I. Hoe hij God eerde door offeranden, vers 1-6, en door gebed vers 7-12. 

II. Hoe hij Israël eerde door hun sterkte rijkdom en koophandel te vermeerderen, vers 13-17. 



2 Kronieken 1:1-12 

I. Hier is Salomo’s grote voorspoed, vers 1. Hoewel hem zijn recht betwist was, werd hij toch, daar
God met hem was, "versterkt in zijn koninkrijk", zijn hart en zijn handen werden gesterkt, en zijn
invloed op het volk. Gods tegenwoordigheid zal onze sterkte wezen. 

II. Zijn grote vroomheid en Godsvrucht. Zijn vader was een profeet en een psalmist, hij hield zich
het meest bij de ark, maar Salomo, veel in zijn Bijbel gelezen hebbende van de tabernakel, die
Mozes had gebouwd, en de altaren aldaar, bewees er meer eerbied aan dan David scheen gedaan
te hebben. Beiden deden wèl en geen van beide moet gelaakt worden. Laat hem, wiens ijver
voornamelijk naar de ene Godsdienstige richting uitgaat, hem niet verachten, wiens ijver het meest
aangewend wordt in een andere richting. Laat hen elkaar noch oordelen, noch verachten. 

1. Al zijn grote mannen moesten in zover Godvruchtige mannen zijn, dat zij zich met hem moesten
verenigen in de aanbidding Gods. Hij sprak tot de oversten en richteren, de vorsten en hoofden van
de vaderen, om met hem naar Gibeon te gaan, vers 3. 

Gezag en invloed zijn goed besteed aan hen, die ze aldus gebruiken willen voor de eer en
heerlijkheid Gods en ter bevordering van de Godsdienst. Het is onze plicht om hen, op wie wij
invloed hebben, te doen delen in de plechtigheid van de Godsdienst, en het is zeer wenselijk dat
velen zich met ons verenigen in die plechtigheden, hoe meer hoe beter en hoe meer het op de hemel
gelijkt. 

Salomo begon zijn regering met dit openbare, Godvruchtige bezoek aan Gods altaar, en dat was een
zeer goed teken. Magistraten zullen dan waarschijnlijk wèl handelen voor zichzelf en voor hun volk,
als zij aldus bij het begin van hun loopbaan en hun werk God medenemen. 

2. Hij offerde aldaar zeer vele offers aan God, vers 6, duizend brandoffers, en misschien nog een
groter aantal dankoffers, waarvan hij en zijn gezelschap maaltijd hielden voor het aangezicht des
Heeren. Waar God overvloedig zaait, verwacht Hij dienovereenkomstig te oogsten. 

Zijn vader David had hem overvloed van runderen en schapen nagelaten, 1 Kronieken 27:29, 31, en
zo gaf Hij Gode wat Hem er uit toekwam. 

De ark was te Jeruzalem, vers 4 maar het altaar was te Gibeon, vers 5, en daar bracht hij zijn
offeranden, want het altaar heiligt de gave. 

3. Hij zond een goed gebed op tot God, dat gebed met de verhoring ervan hadden wij tevoren in 1
Koningen 3:5 en verder. 

A. God zei hem te vragen wat hij wilde niet alleen om hem op de rechte weg te stellen om de
gunsten te verkrijgen, die voor hem waren weggelegd (bidt en gij zult ontvangen, opdat uw
blijdschap vervuld zij) maar ook om hem te beproeven en te zien wat in zijn hart was. 

Het karakter van de mensen komt uit in hun keuze en hun begeerte. Wat zoudt gij willen hebben?
stelt een mens evenzeer op de proef als: Wat zoudt gij doen? Aldus heeft God Salomo op de proef



gesteld om te zien of hij een van de kinderen was van deze wereld, die zeggen: Wie zal ons het
goede doen zien, of van de kinderen des lichts, die zeggen: Heere, verhef Gij over ons het licht Uws
aanschijns. Naar onze keus is zullen wij ontvangen, en datgene, waaraan wij de voorkeur geven, zal
waarschijnlijk ons deel zijn, hetzij rijkdom of genot van deze wereld of geestelijke schatten en
genietingen. 

B. Als een echte zoon van David gaf hij aan geestelijke zegeningen de voorkeur boven tijdelijke
zegeningen. Zijn bede is: Geef mij wijsheid en wetenschap. Hij erkent dat dit begeerlijke gaven zijn,
en dat God de gever ervan is, Spreuken 2:6. Op twee dingen wordt hier gepleit, die wij niet in 1
Koningen hebben gehad. 

a. "Gij hebt mij koning gemaakt in mijns vaders plaats", vers 8. 

"Heere, Gij hebt mij op de plaats mijns vaders gesteld, en daarom kan ik in het geloof U om genade
vragen om mij bekwaam te maken voor de plicht ervan." Als wij reden hebben om te geloven dat
God ons roept tot een dienst, dan hebben wij ook reden om te hopen dat Hij er ons bekwaam toe
zal maken. Maar dat is nog niet alles. 

"Heere, Gij hebt mij in deze plaats van David gesteld, van die groten en Godvruchtigen man, die
haar zo uitnemend vervuld heeft, geef mij dan nu wijsheid, opdat Israël geen schade lijde door die
verandering. Moet ik regeren in de plaats van mijn vader? Heere, geef mij dan de geest mijns
vaders." 

De uitnemendheid van hen, die ons zijn voorgegaan, en de verplichting, die op ons rust om het
goede werk, dat zij begonnen hebben, voort te zetten, moeten ons aansporen tot een Godvruchtigen
wedijver en ons gebed tot God verlevendigen om wijsheid en genade dat wij in onze dag het werk
Gods even goed en getrouw doen, als zij het in hun tijd gedaan hebben. 

b. "Laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David", vers 9. 

Hij bedoelt de belofte nopens zijn opvolger: "Heere geef mij, ter vervulling van dat woord wijsheid".
Wij bevinden niet dat wijsheid onder de dingen was, die beloofd waren, maar ter vervulling van wat
beloofd was, was zij nodig, 2 Samuel 7:13-15. 

De belofte was: Hij zal Mijn naam een huis bouwen, Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen, hij
zal Mij zijn tot een zoon en Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. 

"Welnu Heere, tenzij Gij mij wijsheid geeft, zal Uw huls niet gebouwd worden en zal de stoel mijns
koninkrijks niet worden bevestigd, ik zal mij gedragen op een wijze, die niet betaamt aan mijn
betrekking tot U als Vader, Uwe genade verbeuren, en daarom, Heere, geef mij wijsheid." 

Gods beloften zijn onze beste pleitgronden in het gebed: "Gedenk des woords tot Uwen knecht
gesproken". Kinderen kunnen troost smaken door de beloften van het verbond, waarop hun ouders
aanspraak voor hen maakten in hun doop. 



Het beste middel om de weldaad van de beloften te ontvangen en de voorrechten van het verbond,
is: vurig te zijn in het gebed tot God om wijsheid en genade om er de plichten van te vervullen. 

4. Zijn gebed werd genadiglijk verhoord, vers 11, 12. 

a. God gaf hem de wijsheid, om welke hij gevraagd had, omdat hij er om gevraagd had. 

Wijsheid is een gave, die God even vrijelijk en mildelijk geeft als ieder andere gave, aan hen die haar
waarderen en er om worstelen en besloten zijn er gebruik van te maken, en Hij verwijt de armen
bidders hun dwaasheid niet, Jakobus 1:5. Gods genade zal hun nooit ontbreken, die in oprechtheid
begeren hun plicht te kennen en te doen. 

b. God gaf hem de rijkdom en de eer, waar hij niet om had gevraagd. Zij, die de tegenwoordige
dingen het ijverigst najagen, zullen ze zeer waarschijnlijk niet verkrijgen, terwijl zij, die zich aan Gods
voorzienigheid toevertrouwen, indien zij de meesten van die dingen al niet verkrijgen, er toch de
meeste lieflijkheid van hebben. 

Zij, wier doeleinde deze wereld is, zullen de andere wereld niet bereiken en in deze wereld nog
teleurgesteld worden, maar zij, wier doeleinde de andere wereld is, zullen haar niet alleen verkrijgen
en er volle voldoening in smaken, maar nog van deze wereld zoveel als gerieflijk en goed voor hen is
ontvangen. 



2 Kronieken 1:13-17 

1. Hier is: Salomo’s ingaan tot de regering, vers. 13. Hij kwam van voor de tent van de
samenkomst, en hij regeerde over Israël. Hij wilde geen regeringsdaden doen, voor hij die daad
van Godsverering gedaan had, wilde geen eer nemen voor zichzelf, voor hij eer had gegeven aan
God, eerst de tabernakel en dan de troon. Maar toen hij wijsheid van God had verkregen, heeft hij
zijn talent niet begraven, maar de gave ontvangen hebbende, bediende hij dezelve, hij gaf zich niet
over aan gemak en genot, maar legde zich toe op de zaken, hij regeerde over Israël. 

2. De pracht en luister van zijn hof, vers 14. Hij vergaderde wagens en ruiters. Zullen wij hem
hiervoor prijzen? Wij prijzen hem niet, want het was de koning verboden de paarden voor zich te
vermenigvuldigen, Deuteronomium 17:16. 

Ik herinner mij niet dat wij ooit zijn Godvruchtige vader in een wagen gevonden hebben of te paard,
op zijn hoogst reed hij op een muilezel. Wij moeten er naar streven om hen, die ons voorgegaan zijn,
te overtreffen in Godsvrucht veeleer dan in grootheid. 

3. De rijkdom en de koophandel van zijn rijk. Goud en zilver maakte hij zeer goedkoop, voor ieder
verkrijgbaar, vers 15. 

De toeneming van goud vermindert de waarde ervan, maar de toeneming van genade verhoogt haar
waarde, hoe meer de mensen daarvan hebben, hoe meer zij haar waarderen, hoeveel beter is het
dus om wijsheid te verkrijgen dan goud! 

Hij begon ook een handel met Egypte, vanwaar hij paarden en linnen garen invoerde en weer
uitvoerde naar de koningen van Syrië met grote winst ongetwijfeld, vers 16, 17. dit hadden wij
tevoren, 1 Koningen 10:28. 29. 

Het is de wijsheid van vorsten, de industrie te bevorderen en de handel aan te moedigen in hun
gebied. Misschien heeft Salomo de wenk begrepen om linnenfabrieken op te richten en het linnen
dan uit te voeren naar andere landen, uit wat zijn eigen vlijtige moeder hem leerde toen zij onder de
bezigheden van de deugdelijke huisvrouw ook dit noemde: zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het,
en zij levert de koopman gordels, Spreuken 31:24. In alle arbeid is voordeel. 



HOOFDSTUK 2

1 Salomo nu dacht voor den Naam des HEEREN een huis te bouwen, en een huis voor zijn
koninkrijk.
2 En Salomo telde zeventig duizend lastdragende mannen, en tachtig duizend mannen, die houwen
zouden in het gebergte; mitsgaders drie duizend en zeshonderd opzieners over dezelve.
3 En Salomo zond tot Huram, den koning van Tyrus, zeggende: Gelijk als gij met waren mijn vader
David gedaan hebt, en hebt hem cederen gezonden, om voor hem een huis te bouwen, om daarin te
wonen, zo doe ook met mij.
4 Zie, ik zal een huis voor den Naam des HEEREN, mijns Gods, bouwen, om Hem te heiligen, om
reukwerk der welriekende specerijen voor Zijn aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des
gedurigen broods, en voor de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten, en op de
nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden des HEEREN, onzes Gods; hetwelk voor eeuwig is in
Israel.
5 En het huis, dat ik zal bouwen, zal groot zijn; want onze God is groter dan alle goden.
6 Doch wie zou de kracht hebben, om voor Hem een huis te bouwen, dewijl de hemelen, ja, de
hemel der hemelen, Hem niet bevatten zouden? En wie ben ik, dat ik voor Hem een huis zou
bouwen, ten ware om reukwerk voor Zijn aangezicht aan te steken?
7 Zo zend mij nu een wijzen man, om te werken in goud, en in zilver, en in koper, en in ijzer, en in
purper, en karmozijn, en hemelsblauw, en die weet graveerselen te graveren, met de wijzen, die bij
mij zijn in Juda en in Jeruzalem, die mijn vader David beschikt heeft.
8 Zend mij ook cederen, dennen, en algummimhout uit Libanon; want ik weet, dat uw knechten het
hout van Libanon weten te houwen; en zie, mijn knechten zullen met uw knechten zijn.
9 En dat om mij hout in menigte te bereiden; want het huis, dat ik zal bouwen, zal groot en
wonderlijk zijn.
10 En zie, ik zal uw knechten, den houwers, die het hout houwen, twintig duizend kor uitgeslagen
tarwe, en twintig duizend kor gerst geven; daartoe twintig duizend bath wijn, en twintig duizend bath
olie.
11 Huram nu, de koning van Tyrus, antwoordde door schrift, en zond tot Salomo: Daarom dat de
HEERE Zijn volk lief heeft, heeft Hij u over hen tot koning gesteld.
12 Verder zeide Huram: Geloofd zij de HEERE, de God Israels, Die den hemel en de aarde
gemaakt heeft, dat Hij den koning David een wijzen zoon, kloek in voorzichtigheid en verstand,
gegeven heeft, die een huis voor den HEERE, en een huis voor zijn koninkrijk bouwe!
13 Zo zend ik nu een wijzen man, kloek van verstand, Huram Abi;
14 Den zoon ener vrouw uit de dochteren van Dan, en wiens vader een man geweest is van Tyrus,
die weet te werken in goud, en in zilver, in koper, in ijzer, in stenen, en in hout, in purper, in
hemelsblauw, en in fijn linnen, en in karmozijn, en om alle graveersels te graveren, en om te
bedenken allen vernuftigen vond, die hem zal voorgesteld worden, met uw wijzen, en de wijzen van
mijn heer, uw vader David.
15 Zo zende nu mijn heer zijn knechten de tarwe en de gerst, de olie en den wijn, die hij gezegd
heeft.
16 En wij zullen hout houwen uit den Libanon, naar al uw nooddruft, en zullen het tot u met vlotten,
over de zee, naar Jafo brengen; en gij zult het laten ophalen naar Jeruzalem.
17 En Salomo telde al de vreemde mannen, die in het land van Israel waren, achtervolgens de
telling, met dewelke zijn vader David die geteld had; en er werden gevonden honderd drie en vijftig
duizend en zeshonderd.



18 En hij maakte uit dezelve zeventig duizend lastdragers, en tachtig duizend houwers in het
gebergte, mitsgaders drie duizend en zeshonderd opzieners, om het volk te doen arbeiden.



Salomo’s koophandel, waarvan wij aan het einde van het vorige hoofdstuk gelezen hebben, en de
aanmoediging, die hij gaf aan koopman en fabrikant waren zeer prijzenswaardig. Maar bouwen was
het werk, waartoe hij bestemd was, en daaraan wijdt hij zich hier. Wij hebben nu: 

I. Salomo’s besluit om de tempel en een koninklijk paleis te bouwen en zijn aanstelling van
werklieden er voor, vers 1, 2-17, 18. 

II. Zijn verzoek aan Huram, koning van Tyrus, om hem van werklieden en materialen te voorzien
vers 3-10. 11. Hurams vriendelijk antwoord en bereidwillig toestaan van dat verzoek, vers 11 -16. 



2 Kronieken 2:1-10 

Salomo’s wijsheid was hem gegeven, niet bloot tot bespiegeling en voor zijn eigen vermaak (hoewel
dit inderdaad een vorstelijk vermaak is) en ook niet bloos voor onderhoudende gesprekken met zijn
vrienden, maar om haar in praktijk te brengen, en zo begeeft hij zich dan terstond aan het werk. 

Merk op: 

I. Hoe hij bij zichzelf het besluit neemt tot deze zaak, vers 1. 

Hij dacht te bouwen, in de eerste plaats: een huis voor de Naam des HEEREN. Het is
voegzaam dat Hij, die de eerste is, het eerst bediend wordt, eerst een tempel en dan een paleis,
een huis, niet zozeer voor zichzelf en voor zijn gerief en zijn staatsie, als wel voor het koninkrijk,
voor de eer ervan onder zijn naburen en tot betamelijke ontvangst van het volk, als zij zich tot hun
vorst wilden wenden, zodat hij in beide het openbare welzijn op het oog had. Diegenen zijn de wijste
mannen, die zich het meeste te koste geven voor de eer en de naam des Heeren en het welzijn van
de gemeenten, wij zijn niet voor onszelf geboren, maar voor God en ons land. 

II. Zijn gezantschap naar Huram, koning van Tyrus, om zijn hulp te verzoeken in de volvoering van
zijn plannen. 

De inhoud van zijn boodschap aan hem is hier tamelijk gelijk aan die van 1 Koningen 5:2 en verder..
Maar hier is zij uitvoeriger. 

1. De redenen, waarom hij zich tot Huram wendt, zijn hier uitvoeriger opgegeven, zowel ter inlichting
van Huram als om hem tot inwilliging te bewegen. 

A. Hij pleit op zijns vaders belangstelling in Huram en de vriendschap, die hij van hem had
ontvangen, vers 3. Gelijk als gij met mijn vader David gedaan hebt, zo doe ook met mij. 

Gelijk wij vriendelijkheid moeten bewijzen aan zo kunnen wij ook vriendelijkheid verwachten van de
vrienden onzes vaders, en wij behoren gemeenschap met hen te onderhouden. 

B. Hij geeft een voorstelling van zijn plan om de tempel te bouwen, hij bestemde hem tot een plaats
van Godsverering, vers 4, opdat al de offeranden, die God had voorgeschreven voor de eer van Zijn
naam daar geofferd zouden worden. 

Het huis werd gebouwd om Gode gewijd te zijn en gebruikt te worden in Zijn dienst, dat moeten wij
in al ons doen op het oog hebben, alles wat wij hebben en doen moet aan de ere Gods gewijd zijn. 

Hij noemt tot inlichting van Huram verschillende bijzondere diensten, die er verricht moesten
worden. De verborgenheden van de waren Godsdienst hadden geen geheimhouding nodig, zoals de
bijgelovige plechtigheden van de heidenen. 

C. Hij poogt Huram zeer grote en hoge gedachten in te boezemen van de God Israël’s, door
uitdrukking te geven aan de ontzaglijke eerbied, die hij koesterde voor Zijn heiligen Naam. 



Onze God is groter dan alle goden, dan alle afgoden, alle vorsten. Afgoden zijn niets, vorsten zijn
gering, en beide zijn onder bestuur en bedwang van de God Israël’s, en daarom: 

a. Moet het huis groot zijn, niet in evenredigheid van de grootheid van die God, aan wie het gewijd
zal zijn (want tussen het eindige en oneindige kan geen evenredigheid bestaan), maar in enige
evenredigheid tot de grote waardering van en eerbied die wij hebben voor die God. 

b. "Maar al is het ook nog zo groot, het kan toch geen woning zijn voor de grote God, Iaat Huram
niet denken dat de God Israël’s, zoals de goden van de heidenen, woont in tempelen met handen
gemaakt, Handelingen 17:24, neen, de hemel van de hemelen kan Hem niet bevatten. 

Het huis is slechts bedoeld tot gerief van de priesters en de aanbidders, opdat zij een geschikte,
voegzame plaats hebben om offers voor Hem te branden. 

c. Hoewel hij een machtig vorst was, zag hij op zichzelf als de eer onwaardig om in dit grote werk
gebruikt te worden. Wie ben ik, dat ik voor Hem een huis zou bouwen. Het behoort tot de
wijsheid, waarmee wij moeten wandelen bij degenen die buiten zijn, om zorgvuldig te waken tegen
alle misverstand, dat door iets wat wij zeggen of doen zou kunnen ontstaan ten opzichte van God, en
dat doet Salomo hier in zijn onderhandeling met Huram. 

2. Het verzoek, dat hij hem doet, is hier meer gespecificeerd. 

a. Hij verlangt dat Huram hem een wijzen man om te werken zal zenden, vers 7. Hij had wijze
mannen bij zich in Jeruzalem en Juda, waarin David voorzien had, 1 Kronieken 22:15. Laat hen niet
denken dat er ook onder de Joden geen bekwame werklieden waren, maar zend mij een man om
hen te besturen. "Er zijn vernuftige mennen te Jeruzalem, maar niet zulke bekwame graveurs als te
Tyrus, en daar tempelwerk het beste in zijn soort moet zijn, zo laat mij de beste werklieden hebben,
die te krijgen zijn. 

b. Met goede materialen, vers 8, cederhout en ander hout in menigte, vers 8, 9, want het huis zal
groot en wonderlijk zijn, dat is: zeer statig en prachtig, geen kosten moeten er voor gespaard
worden, geen kunst er aan ontbreken. 

3. Hier is Salomo’s verbintenis om de werklieden te onderhouden, vers 10, hun zo en zoveel tarwe
en gerst, zo en zoveel wijn en olie te geven. Hij heeft zijn werklieden niet met water en brood
gevoed, maar met overvloed en met van alles het beste. Zij, die arbeiders gebruiken, moeten zorg
dragen niet alleen dat zij goed betaald worden, maar ook wel voorzien van hetgeen goed en gezond
voor hen is. Laat de rijke meesters voor hun arme werklieden doen wat zij wensen dat hun gedaan
zou worden, als zij in hun plaats waren. 



2 Kronieken 2:11-18 

I. Wij hebben hier het antwoord van Huram op Salomo’s verzoek, waarin hij grote achting betoont
aan Salomo en veel bereidwilligheid om hem van dienst te zijn. Personen van minder aanzien kunnen
van deze groten leren om vriendelijk en inschikkelijk te zijn. 

1. Hij prijst Israël gelukkig wijl zij zo’n koning hebben, vers 18.. 

Daarom dat de HEERE Zijn volk lief heeft, heeft Hij u over hen tot koning gesteld. Een wijze
en goede regering is een grote zegen voor een volk en kan wel als een bijzonder teken van Gods
gunst beschouwd worden. Hij zegt niet: "Omdat de Heere u liefheeft" (hoewel dit waar was, 2
Samuel 12:24) "heeft Hij u koning gemaakt", maar "omdat Hij Zijn volk liefheeft". 

Vorsten moeten op zichzelf zien als bevorderd, verhoogd, te zijn voor het algemene welzijn, niet
voor hun eigen persoonlijke voldoening, en moeten zo regeren, dat er uit blijkt dat zij in liefde
werden gegeven en niet in toorn. 

2. Hij looft God omdat Hij aan David zo’n opvolger heeft gegeven, vers 12. Het schijnt dat Huram
niet alleen het Joodse volk zeer welgezind was en een welgevallen had aan hun voorspoed, maar dat
hij zelf tot de Joodse Godsdienst bekeerd was, en "Jehova, de God Israël’s" aanbad (die bij die
naam niet bekend was onder de naburige volken), als de God, die de hemel en de aarde gemaakt
heeft, en als de bron van macht, zowel als van bestaan, want Hij stelt koningen aan. 

Nu het volk van Israël zich dicht aan de wet en de aanbidding Gods hield, en aldus hun eer
bewaarde, waren de naburige volken even gewillig om door hen in de waren Godsdienst
onderwezen te worden. als zij in de dagen van hun afval geweest zijn om zich door de afgoderijen en
bijgelovigheden van hun naburen te laten besmetten. 

Dit maakt hen hoog, dat zij aan vele volken leenden maar niet aan hen ontleenden, hun de waarheid
leenden, en geen dwaling aan hen ontleenden, gelijk het hun schande was, toen het
tegenovergestelde plaatsvond. 

3. Hij zond hem een zeer bekwaam vernuftig werkman, die niet in gebreke zou blijven om in alles
aan zijn verwachting te beantwoorden. 

Het was een man die zowel Joods als heidens bloed in de aderen had, want zijn moeder was een
Israëlitische vrouw, Huram dacht dat zij van de stam van Dan was, en daarom zegt hij dit hier, vers
14 : 

maar zij schijnt van de stam van Nafthali te zijn geweest, 1 Koningen 7:14. 

Zijn vader was een Tyriër, een goed voorteken van de vereniging van Jood en heiden in de
Evangelietempel, zoals later de bouw van de tweede tempel grotelijks bevorderd werd door Darius,
Ezra 6, die ondersteld werd de zoon te zijn geweest van Esther een Israëliet dus van moeders zijde. 



4. Hij verbindt zich om hem al het hout te leveren, dat hij nodig had, en nam op zich om het hem af
te leveren te Jaffo, en gaf daarbij te kennen dat hij op Salomo rekende voor het onderhoud van de
werklieden, zoals hij beloofd had, vers 15, 16. Deze overeenkomst hadden wij in 1 Koningen 5:8,
9. 

II. De orders, die Salomo gaf ten opzichte van de werklieden. Hij wilde de vrijgeboren Israëlieten
niet gebruiken voor het zware werk zelfs niet van de tempel, niet eens om er opzichters over te
wezen, hiervoor gebruikte hij vreemdelingen, die tot de Joodse Godsdienst bekeerd waren, geen
land tot erfdeel hadden in Kanaän zoals de Israëlieten, en zich dus toelegden op ambachten en hun
brood verdienden door vernuft en vlijt, er was een groot aantal van deze in het land, vers 17, die, zo
zij tot de gevloekte volken behoorden, misschien in het geval en dus ook onder de wet waren van de
Gibeonieten, om houthouwers te wezen voor de gemeente. 

Indien zij dit niet waren, dan was in vele gevallen door de wet van Mozes voor hen voorzien en
waren zij op gelijken voet met de geboren Israëlieten, deze waren uit dankbaarheid verplicht te doen
wat zij konden ten diepste van de tempel. Ongetwijfeld werden zij echter goed betaald in geld of
geldswaarde, want de wet luidde: "Gij zult de vreemdeling niet verdrukken". 

Wij hebben hier hun verdeling (in vers 2, en nogmaals in 18), hun gehele getal bedroeg honderd
vijftig duizend man. 

Kanaän was een vruchtbaar land, dat spijze opleverde voor zoveel monden meer dan de talrijke
inboorlingen, en de tempel een zeer groot gebouw, dat werk opleverde voor zoveel handen. 

Dr. Fuller oppert de mening dat de schikking, die bijzonder voor deze bouw gemaakt was namelijk
om alles vooraf klaar te maken, het werk noodwendig moest vermeerderen ik denk echter dat
hierdoor zoveel te meer plaats gelaten werd voor die ontzaglijke menigte van werklieden, die er
voor gebruikt werden, want in het woud van de Libanon konden zij allen tegelijk aan het werk zijn
zonder elkaar in de weg te zijn, en dit hadden zij op de berg Zion niet gekund. 

En indien er niet zo ontzaglijk een menigte van werklieden gebruikt was voor zo groot en kunstig een
gebouw dat in zeven jaar tijds begonnen en voltooid werd, de bouw zou, voor zoveel ik weet, wel
even lang hebben kunnen duren als die van de Pauluskerk in Londen. 



HOOFDSTUK 3

1 En Salomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den berg Moria, die zijn
vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, op den dorsvloer van Ornan, den
Jebusiet.
2 Hij begon nu te bouwen in de tweede maand, op den tweeden dag, in het vierde jaar van zijn
koninkrijk.
3 En deze zijn de grondleggingen van Salomo, om het huis Gods te bouwen: de lengte in ellen, naar
de eerste mate, was zestig ellen, en de breedte twintig ellen.
4 En het voorhuis, hetwelk vooraan was, was in de lengte, naar de breedte van het huis, twintig
ellen, en de hoogte honderd en twintig; hetwelk hij van binnen overtrok met louter goud.
5 Het grote huis nu overdekte hij met dennenhout; daarna overtoog hij dat met goed goud; en hij
maakte daarop palmen en ketenwerk.
6 Hij overtoog ook het huis met kostelijke stenen tot versiering; het goud nu was goud van Parvaim.
7 Daartoe overdekte hij aan het huis de balken, de posten en de wanden daarvan, en de deuren
daarvan met goud; en hij graveerde cherubs aan de wanden.
8 Verder maakte hij het huis van het heilige der heiligen, welks lengte, naar de breedte van het huis,
was twintig ellen, en de breedte daarvan twintig ellen; en hij overtoog dat met goed goud, tot
zeshonderd talenten.
9 En het gewicht der nagelen was tot vijftig sikkelen gouds; en hij overtoog de opperzalen met goud.
10 Ook maakte hij, in het huis van het heilige der heiligen, twee cherubim van uittrekkend werk, en
hij overtoog die met goud.
11 Aangaande de vleugelen der cherubim, hun lengte was twintig ellen; des enen vleugel was van vijf
ellen, rakende aan den wand van het huis, en de andere vleugel van vijf ellen, rakende aan den
vleugel des anderen cherubs.
12 Insgelijks was de vleugel des anderen cherubs van vijf ellen, rakende aan den wand van het huis;
en de andere vleugel was van vijf ellen, klevende aan den vleugel des anderen cherubs.
13 De vleugelen dezer cherubim spreidden zich uit twintig ellen; en zij stonden op hun voeten, en hun
aangezichten waren huiswaarts.
14 Hij maakte ook den voorhang van hemelsblauw, en purper, en karmozijn, en fijn linnen; en hij
maakte cherubs daarop.
15 Nog maakte hij voor het huis twee pilaren, van vijf en dertig ellen in lengte; en het kapiteel, dat
op derzelver hoofd was, was van vijf ellen.
16 Ook maakte hij ketenen, als in de aanspraakplaats, en hij zette ze op de hoofden der pilaren;
daartoe maakte hij honderd granaatappelen, en zette ze tussen de ketenen.
17 En hij richtte de pilaren op voor aan den tempel, een ter rechterhand, en een ter linkerhand; en hij
noemde den naam van den rechter Jachin, en den naam van den linker Boaz.



In het boek van de koningen hadden wij een veel uitvoeriger bericht van de tempelbouw, dan wij er
hier in dit boek van de kronieken van vinden. In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. De plaats en de tijd van de tempelbouw, vers 1, 2. 

II. De afmetingen en rijke versiering er van, vers 3-9. 

III. De cherubs in het heilige van de heiligen, vers 10-13. 

IV. De voorhang vers 14. 

V. De twee pilaren, vers 15-17. Van dit alles hadden wij reeds een bericht in 1Kon. 6, 7. 



2 Kronieken 3:1-9 

1. Hier is de plaats waar de tempel gebouwd werd. Salomo had geen vrijheid om die plaats te
kiezen, hij was dus ook niet in verlegenheid om die keus te bepalen, zij was tevoren aangewezen, 1
Kronieken 22:1, hetgeen een verlichting was voor zijn gemoed. 

a. Het moet te Jeruzalem wezen, want dat was de plaats, die God had verkoren om er zijn naam te
stellen. 

De koninklijke stad moet de heilige stad zijn, daar moet "de getuigenis Israël’s zijn want daar zijn de
stoelen des gerichts gezet", Psalm 122:4, 5. 

b. Het moet op de berg Moria wezen die, naar sommigen denken, dezelfde plaats was in het land
Moria, waar Abraham Izaak heeft geofferd, Genesis 22:2. 

De Targoem zegt dit uitdrukkelijk en voegt er bij: "Maar hij werd verlost door het woord des
Heeren, en in zijn plaats werd een ram voorzien". 

Dat was een afschaduwing van Christus’ offeren van zichzelf, en daarom werd de tempel, die ook
een type van Hem was, gevoeglijk daar gebouwd. 

c. Het moest wezen daar waar, de HEERE aan David is verschenen en hem geantwoord heeft door
vuur, 1 Kronieken 21:18, 26. 

Daar werd eenmaal verzoening gedaan, en daarom moet, ter gedachtenis daarvan, daar nog
verzoening gedaan worden. Daar, waar God mij ontmoet heeft, kan ik hopen dat Hij mij wederom
ontmoeten zal. 

d. Het moet wezen in de plaats, die David bereid had, niet alleen die hij gekocht had met zijn geld,
maar die hij door Goddelijke aanwijzing had gekozen. Het was Salomo’s wijsheid om naar geen
gerieflijker plaats te zoeken, maar te berusten in hetgeen God bepaald had, wat er ook tegen mocht
wezen. 

e. Het moet wezen op de dorsvloer van Oman, hetgeen daar deze een Jebusiet was, bemoediging
geeft aan de heidenen, ons echter verplicht om op tempelwerk te zien als hetgeen waarvoor arbeid
des geestes wordt vereist niet minder dan dorsen lichamelijk werk is. 

2. De tijd, wanneer er aan begonnen werd, niet voor het vierde jaar van Salomo’s regering, vers 2.
Niet alsof de eerste drie jaren verbeuzeld werden of doorgebracht in beraadslaging of zij de tempel
al of niet zouden bouwen, neen zij werden gebruikt in de noodzakelijke toebereidselen er voor,
waarmee drie jaren spoedig genoeg heengingen, in aanmerking genomen hoeveel handen bij elkaar
en aan het werk gezet moesten worden. 

Sommigen maken de gissing dat dit een sabbatsjaar was, of jaar van vrijlating en rust voor het land,
als het volk, ontslagen zijnde van hun landbouwbedrijf, zoveel gemakkelijker de hand kon lenen om



het werk te beginnen, en dan zou het jaar, waarin de bouw voleindigd was, ook een sabbatsjaar zijn,
en zo hadden zij dan de tijd om de plechtigheid van de inwijding bij te wonen. 

3. De afmetingen ervan, waaromtrent Salomo, evenals voor andere dingen, instructies had
ontvangen van zijn vader. 

Deze zijn de grondleggingen van Salomo, om het huis Gods te bouwen.. 

Naar die regelen ging hij te werk, zoveel ellen de lengte en breedte, naar de eerste maat, dat is: naar
de maat, die het eerst was vastgesteld, er was geen reden om daar verandering in te brengen toen
aan het werk begonnen werd, want de afmetingen waren door Goddelijke wijsheid bepaald, en "wat
God doet zal in eeuwigheid zijn, daar is niet aan toe te doen, en daar is niet af te doen", Prediker
3:14. Zijn eerste maat zal de laatste zijn. 

4. De versieringen van de tempel, het houtwerk was zeer fraai, en toch was het van binnen met
louter goud overtrokken, vers 4, met goed goud, vers 5, en dit was opgewerkt met palmen en
ketenwerk. 

Het goud was goud van Parvaïm, vers 6, het beste goud. "De balken, de posten en de wanden en
de deuren werden overdekt met goud", vers 7. 

Het heilige van de heiligen, dat ongeveer tien meter in het vierkant was, "met goed goud overtogen",
vers 8. 

De opperzalen zelfs of liever de boven-vloer of zoldering, waren boven, beneden en opzij met goud
overtogen. Iedere spijker of schroef waarmee de gouden platen aan de muren bevestigd waren,
woog vijftig sikkelen of had er de waarde van, het werkloon daaronder begrepen. 

Er werden zeer veel kostelijke stenen aan de Heere gewijd, 1 Kronieken 29:2, 8, en deze werden
hier en daar geplaatst of ingevoegd, waar zij het best konden uitkomen. 

De fraaiste huizen maken thans geen hogere aanspraken voor versiering, dan goede verf op
zoldering en muren, maar de versieringen van de tempel waren van rijker substantie. 

Hij overtoog het huis met kostelijke stenen tot versiering, vers 6, omdat het een type was van
het nieuwe Jeruzalem, waarin geen tempel is, omdat het een en al tempel is, de muren, poorten en
fondamenten er van worden gezegd van kostelijke stenen en paarlen te zijn, Openbaring 21:18, 19,
21. 



2 Kronieken 3:10-17 

Hier is een bericht: 

1. Van de twee cherubs, die in het heilige van de heiligen gesteld waren. Er waren reeds twee boven
de ark, die met hun vleugelen het verzoendeksel bedekten, dat waren kleine. 

Nu het heilige van de heiligen vergroot was, bleven deze zoals zij waren, daar zij tot de ark
behoorden, die niet vernieuwd moest worden, zoals al de andere gereedschappen van de
tabernakel, maar die twee grote werden er bijgevoegd, op Gods bevel ongetwijfeld, om het heilige
van de heilige te vullen, dat anders een leeg, kaal aanzien zou gehad hebben, zoals een kamer, die
ongemeubileerd is. Deze cherubs worden gezegd beeldhouwwerk te zijn, vers 10, waarschijnlijk
bestemd om de engelen voor te stellen, die de Goddelijke majesteit omringen en dienen. Iedere
vleugel strekte zich vijf ellen uit, zodat het geheel twintig ellen bedroeg, vers 12, 13, en dat was juist
de breedte van het heilige van de heiligen, vers 8. Zij stonden op hun voeten, als dienaren, hun
aangezicht binnenwaarts gekeerd naar de ark, vers 13, opdat het zou blijken dat zij daar niet gesteld
waren om aangebeden te worden (want dan zou hun een zittende houding gegeven zijn, als op een
troon, met hun aangezicht naar de aanbidders gekeerd). 

Wij moeten geen engelen aanbidden, maar aanbidden met engelen, want wij zijn in gemeenschap
met hen gekomen, Hebreeen 12:22, en moeten de wil van God doen, zoals de engelen hem doen.
Het denkbeeld, dat wij Hem aanbidden, voor wie de engelen hun aangezicht bedekken, kan er toe
bijdragen om ons eerbied in te boezemen bij ons naderen tot God. Vergelijk 1 Corinthiers 11, 10
met 2 Kronieken vers. 6:2. 

2. Van de voorhang, die de tempel van het heilige van de heiligen scheidde, vers 14. 

Hierdoor werd de duisternis aangeduid van die bedeling, en de afstand, waarop de aanbidders
gehouden werden, maar bij de dood van Christus werd deze voorhang gescheurd, want door Hem
zijn wij nabij geworden, en hebben wij vrijmoedigheid, niet alleen om te zien maar om in te gaan in
het heiligdom. Daarop heeft hij cherubs gemaakt, het oorspronkelijke Hebreeuws luidt: "hij deed ze
opgaan", dat is: zij werden in verheven beeldwerk gemaakt. Of wel, hij maakte ze in opgaande
houding, om de aanbidders te herinneren dat zij hun hart moeten opheffen, opwaarts moeten streven
in hun Godsvrucht. 

3. Van de twee pilaren, die voor de tempel opgericht werden. Beiden tezamen hadden een lengte
van ongeveer vijf en dertig ellen vers 15,, dus waren zij ieder omstreeks achttien ellen hoog. Zie 1
Koningen 7:15 en verder.. 

Wij hebben deze pilaren daar beschouwd. Jachin en Boaz, bevestiging en kracht, in en door tempel
werk. 



HOOFDSTUK 4
1 Hij maakte ook een koperen altaar, van twintig ellen in zijn lengte, en twintig ellen in zijn breedte,
en tien ellen in zijn hoogte.
2 Daartoe maakte hij de gegoten zee; van tien ellen was zij, van haar enen rand tot haar anderen
rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze
rondom.
3 Onder dezelve nu was de gelijkenis van runderen, rondom henen, die omsingelende, tien in een el,
omringende de zee rondom; twee rijen dezer runderen waren in haar gieting gegoten.
4 Zij stond op twaalf runderen, drie ziende naar het noorden, en drie ziende naar het westen, en drie
ziende naar het zuiden, en drie ziende naar het oosten; en de zee was boven op dezelve; en al hun
achterdelen waren inwaarts.
5 Haar dikte nu was een hand breed, en haar rand als het werk van den rand eens bekers of ener
leliebloem, bevattende vele bathen; zij hield drie duizend.
6 En hij maakte tien wasvaten, en stelde vijf ter rechter hand en vijf ter linkerhand, om daarin te
wassen; wat ten brandoffer behoort, staken zij daarin; maar de zee was, opdat de priesters zich
daarin zouden wassen.
7 Hij maakte ook tien gouden kandelaren, naar hun wijze, en hij stelde ze in den tempel, vijf aan de
rechterhand, en vijf aan de linkerhand.
8 Ook maakte hij tien tafelen, en hij zette ze in den tempel, vijf aan de rechterhand, en vijf aan de
linkerhand; en hij maakte honderd gouden sprengbekkens.
9 Verder maakte hij het voorhof der priesteren, en het grote voorhof, mitsgaders de deuren voor het
voorhof, en overtoog hun deuren met koper.
10 De zee nu zette hij aan de rechterzijde, naar het oosten, tegenover het zuiden.
11 Daartoe maakte Huram de potten, en de schoffelen, en de sprengbekkens; alzo voleindde Huram
het werk te maken, dat hij voor den koning Salomo aan het huis Gods maakte.
12 De twee pilaren, en de bollen, en de twee kapitelen, op het hoofd der pilaren; en de twee netten,
om de twee bollen der kapitelen te bedekken, die op der pilaren hoofd waren;
13 En de vierhonderd granaatappelen tot de twee netten: twee rijen van granaatappelen tot elk net,
om de twee bollen der kapitelen te bedekken, die boven op de pilaren waren.
14 Hij maakte ook de stellingen; en wasvaten maakte hij op de stellingen;
15 Een zee, en de twaalf runderen daaronder.
16 Insgelijks de potten, en de schoffelen, en de krauwelen, en al hun vaten maakte Huram Abi voor
den koning Salomo, voor het huis des HEEREN, van gepolijst koper.
17 In de vlakte van de Jordaan goot ze de koning, in dichte aarde, tussen Sukkoth, en tussen
Zeredatha.
18 En Salomo maakte al deze vaten, in grote menigte; want het gewicht des kopers werd niet
onderzocht.
19 Ook maakte Salomo alle vaten, die voor het huis Gods waren, en het gouden altaar, en de
tafelen, waarop de toonbroden zijn;
20 En de kandelaren met hun lampen, van gesloten goud, om die naar de wijze aan te steken, voor
de aanspraakplaats;
21 En de bloemen, en de lampen, en de snuiters, van goud; het was het volmaaktste goud;
22 Mitsgaders de gaffelen, en de sprengbekkens, en de rookschalen, en de wierookvaten, van
gesloten goud; aangaande den ingang van het huis, zijn binnenste deuren, van het heilige der heiligen,
en de deuren van het huis des tempels waren van goud.



Wij hebben hier een verder bericht van de meubelen van Gods huis. 

I. De dingen, die van koper waren, het brandofferaltaar, vers 1, de gegoten zee en de wasvaten, om
water in te doen, vers 2-6, de platen, waarmee de deuren van het voorhof overtrokken waren, vers
9, de vaten van het altaar en andere dingen, vers 11 22. 

II. De dingen, die van goud waren: de kandelaars en de tafels, vers 7, 8 , het reukaltaar, vers 19,
met zijn toebehoren, vers 20-22. Dit alles, behalve het koperen altaar vers 1, is uitvoeriger
beschreven in 1 Koningen 1:23 en verder.. 



2 Kronieken 4:1-10 

David spreekt dikwijls met veel liefde beide van het huis des Heren en van de voorhoven onzes
Gods. 

Zowel buiten als binnen de deuren was er wat een voorbeeld of type was van de genade van het
Evangelie, een afschaduwing van toekomende goederen, waarvan Christus het wezen is. 

I. Er waren van die dingen in het open voorhof, ten aanschouwe van al het volk, die van grote
betekenis waren. 

1. Het koperen altaar, vers 1. Het maken daarvan is niet vermeld in 1 Koningen 7. Daarop werden
al de offers geofferd, en het heiligde de gave. Dit altaar was veel groter dan dat hetwelk Mozes in de
tabernakel had gemaakt dat was vijf el in het vierkant, dit was twintig el in het vierkant. 

Israël was nu beide talrijker en rijker geworden, en, het was te hopen, ook meer Godvruchtig, want
iedere eeuw moet er naar streven om wijzer en beter te zijn dan de vorige-en zo was het te
verwachten dat er veel meer offers op Gods altaar gebracht zouden worden dan vroeger. 

Daarom is het nu zoveel ruimer gemaakt, opdat het ze allen zou kunnen bevatten, en niemand zich
zou kunnen verontschuldigen van die getuigenissen hunner Godsvrucht te brengen, onder
voorwendsel dat er geen plaats was om ze te ontvangen. 

God had hun grenzen zeer uitgebreid, daarom voegde het, dat zij Zijn altaren zouden vergroten. 

Onze dankbaarheid, onze wedervergelding, moet in enige verhouding staan tot hetgeen wij hebben
ontvangen. 

Het was tien ellen hoog, zodat het volk, dat in de voorhoven aanbad, de offers kon zien verbranden
en hun oog hun hart kon aandoen met smart over de zonde. "Het is de goedertierenheid des Heeren,
dat ik niet aldus verteerd ben, en dat dit aangenomen wordt als een verzoening mijner schuld." 

Aldus konden zij er toe geleid worden om op het grote offer te zien, dat in de volheid des tijds
geofferd zal worden, om de zonde weg te nemen en de dood te vernietigen, hetgeen door het broed
van stieren en bokken onmogelijk gedaan kon worden. En met de rook van de offers kon hun hart
zich verheffen naar de hemel in heilige begeerten naar God en Zijn gunst. 

In al onze oefeningen van de Godsvrucht moeten wij het oog des geloofs op Christus, het groot
zoenoffer, gericht houden. 

Hoe zij opgingen tot dit altaar en er hun offers heenbrachten, wordt ons niet gezegd, sommigen
denken, dat de opgang een effen glooiing was, zoals van een heuvel, indien het door trappen was,
dan waren die ongetwijfeld zo gemaakt, dat aan het doel van de wet, vermeld in Exodus 20:26,
beantwoord werd. 



2. De gegoten zee, een zeer groot koperen vat of bassin, waarin zij water deden voor de priesters
om zich te wassen, vers 2, 5. 

Het werd juist aan de ingang van het voorhof van de priesters gesteld, zoals de doopvont aan de
kerkdeur. 

Als het tot aan de rand gevuld werd, dan kon het drie duizend bath houden zoals hier, vers 5, maar
gewoonlijk waren er slechts twee duizend bath in, 1 Koningen 7:26. Hiermede heeft de Heilige
Geest te kennen gegeven: 

a. Ons groot Evangelie-voorrecht, dat "het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden," 1
Johannes 1:7. Voor ons, voor alle gelovigen, is een fontein geopend, voor alle gelovigen, (die
geestelijke priesters zijn, Openbaring 1:5, 6), ja voor al de inwoners van Jeruzalem, om er zich in te
wassen van zonde, die onreinheid is. 

Er is in Jezus Christus een volheid van verdienste voor al degenen, die zich door het geloof tot Hem
wenden voor de reiniging van hun geweten, om de levende God te dienen, Hebreeen 9:14. 

b. Onzen grote Evangelieplicht, welke is: ons door oprecht berouw te reinigen van alle besmetting
des vlezes en het bederf, dat in de wereld is. Ons hart moet geheiligd worden, of wij kunnen de
naam Gods niet heiligen. Zij, die tot God naken, moeten de handen reinigen en de harten zuiveren,
Jakobus 4:5. 

Indien Ik u niet was, gij hebt geen deel aan Mij, en hij, die gewassen is, heeft nog nodig de voeten te
wassen, zijn bekering te vernieuwen, als hij ingaat om te dienen, Johannes 13:10. 

3. Er waren tien koperen wasvaten, waarin zij wiesen wat ten brandoffer behoort, vers 6. Gelijk
de priesters gewassen moesten worden zo moesten ook de offers gewassen worden. Wij moeten
niet slechts ons reinigen in voorbereiding voor onze Godsdienstige verrichtingen, maar ook
zorgvuldig alle ijdele gedachten wegdoen, en verdorven bedoelingen, die onze verrichtingen nog
aankleven en ze verontreinigen. 

4. De deuren van het voorhof overtoog hij met koper, vers 9 zowel voor sterkte als voor sieraad, en
opdat zij niet door weer en wind zouden rotten, waaraan zij blootgesteld waren. Van koperen
deuren lezen wij in Psalm 107:16. 

II. Er waren in het huis des Heeren, ( waar alleen de priesters binnengingen om te dienen) dingen
van zeer grote betekenis. Daar was alles van goud. Hoe dichter wij tot God naderen, hoe reiner,
zuiverder wij moeten wezen, en hoe reiner en zuiverder wij zullen wezen. 

1. Er waren tien gouden kandelaren, naar het model van die, die in de tabernakel was, vers 7. Het
geschreven woord is een lamp en een licht, schijnende in een duistere plaats. In Mozes’ tijd hadden
zij slechts een kandelaar, de Pentateuch, maar de toevoegingen van andere boeken van de Schrift,
die in verloop van tijd gedaan werden, zouden aangeduid kunnen zijn door deze toeneming van het
aantal kandelaren. Het licht nam toe. De kandelaren zijn de gemeenten, Openbaring 1:20. Mozes



stelde er slechts een, de gemeente van de Joden maar in de Evangelietempel worden niet slechts de
gelovigen, maar de gemeenten vermenigvuldigd. 

2. Er waren tien gouden tafels, vers 1, tafels, waarop de toonbroden zijn, vers 19. Misschien
waren op ieder van deze tafels twaalf toonbroden. Naar het huis vergroot werd, was ook de
huishouding groter. In het huis mijns Vaders is overvloed van brood voor het gehele gezin. Bij
deze tafels behoorden honderd gouden schotels, want Gods tafel is wèl voorzien. 

3. Er was een gouden altaar, vers 17, waarop zij reukwerk brandden. 

Waarschijnlijk werd dit vergroot naar evenredigheid van het koperen altaar. Christus, die eenmaal
voor altijd verzoening heeft gedaan voor de zonde, leeft tot in eeuwigheid, om krachtens deze
verzoening voor ons te bidden. 



2 Kronieken 4:11-22 

Wij hebben hier de opsomming van het koperen werk en het gouden werk van de tempel, zoals wij
die tevoren gehad hebben in 1 Koningen 7:13 en verder.. waarbij wij niets meer hebben op te
merken dan: 

a. Dat Huram de werkman, zeer nauwkeurig was. Hij voleindigde het werk te maken, dat hij
voor de koning Salomo aan het huis Gods maakte, vers 11, en liet niets er van ongedaan blijven.
Huram Abi Huram zijn vader wordt hij genoemd, vers 16. 

Waarschijnlijk was dit een soort van bijnaam, waaronder hij bekend was. Vader Huram, want de
koning van Tyrus noemde hem Huram Abi, mijn vader, in vereniging daarmee noemde Salomo
hem zijn vader, daar hij een groot kunstenaar was, een vader van de werkers in koper en ijzer.
Hij kweet zich wèl van zijn taak, zowel ten opzichte van vernuft als van vlijt. 

b. Dat Salomo zeer mild was. Hij maakte al deze vaten in grote menigte, vers 18, velen van een
soort, opdat vele handen gebruikt en aldus het werk met bekwamen spoed volbracht zou worden,
of wel opdat sommigen er van weggelegd zouden worden om anderen, die versleten zullen zijn, te
vervangen. Om niet heeft hij ontvangen, om niet zal hij geven. Toen hij genoeg vaten had gemaakt
voor het tegenwoordige, wilde hij het overblijvende koper niet aanwenden voor zijn eigen gebruik,
het is Gode gewijd, en voor Hem, in Zijn dienst, zal het gebruikt worden. 



HOOFDSTUK 5

1 Alzo werd al het werk volbracht, dat Salomo aan het huis des HEEREN maakte. Daarna bracht
Salomo de geheiligde dingen van zijn vader David; en het zilver, en het goud, en al de vaten leide hij
onder de schatten van het huis Gods.
2 Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israel, en al de hoofden der stammen, de oversten der
vaderen onder de kinderen Israels, te Jeruzalem, om de ark des verbonds des HEEREN op te
brengen uit de stad Davids, dewelke is Sion.
3 En alle mannen van Israel verzamelden zich tot den koning op het feest, hetwelk was in de
zevende maand.
4 En al de oudsten van Israel kwamen, en de Levieten namen de ark op.
5 En zij brachten de ark, en de tent der samenkomst opwaarts, mitsgaders al de heilige vaten, die in
de tent waren; deze brachten de priesters en Levieten opwaarts.
6 De koning Salomo nu, en de ganse vergadering van Israel, die bij hem vergaderd waren voor de
ark, offerden schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden geteld noch gerekend
worden.
7 Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des HEEREN tot haar plaats, tot de
aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim.
8 Want de cherubim spreidden de beide vleugelen over de plaats der ark; en de cherubim
overdekten de ark en haar handbomen van boven.
9 Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit
de ark, voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden; en zij was daar tot op dezen
dag.
10 Er was niets in de ark, dan alleen de twee tafelen, die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de
HEERE een verbond maakte met de kinderen Israels, toen zij uit Egypte uitgetogen waren.
11 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen; (want al de priesters, die gevonden
werden, hadden zich geheiligd, zonder de verdelingen te houden;
12 En de Levieten, die zangers waren van hen allen, van Asaf, van Heman, van Jeduthun, en van hun
zonen, en van hun broederen, in fijn linnen gekleed, met cimbalen, en met luiten, en harpen, stonden
tegen het oosten des altaars, en met hen tot honderd en twintig priesteren toe, trompettende met
trompetten.)
13 Het geschiedde dan, als zij eenpariglijk trompetten en zongen, om een eenparige stem te laten
horen, prijzende en lovende den HEERE; en als zij de stem verhieven met trompetten, en met
cimbalen, en andere muzikale instrumenten, en als zij den HEERE prezen, dat Hij goed is, dat Zijn
weldadigheid is tot in eeuwigheid; dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des
HEEREN.
14 En de priesters konden, vanwege die wolk, niet staan, om te dienen; want de heerlijkheid des
HEEREN had het huis Gods vervuld.



De tempel voor God nu gebouwd en gemeubileerd zijnde, hebben wij hier: 

I. Dat zij God in het bezit ervan stelden door het inbrengen van de geheiligde dingen, vers 1,
inzonderheid de ark, als teken van Zijn tegenwoordigheid, vers 2-10. 

II. Bezit genomen door Hem in een wolk, vers 11-14. Want zo iemand de deur zijns harten voor
God opent, zal Hij inkomen, Openbaring 3:20. 



2 Kronieken 5:1-10 

Dit komt overeen met hetgeen wij hadden in 1 Koningen 8:2 en verder, waar een bericht wordt
gegeven van het plechtige inbrengen van de ark in de pas opgerichten tempel. 

1. Er was geen grote plechtigheid nodig voor het inbrengen van de geheiligde dingen, vers 1. Zij
vermeerderden de schat des tempels, en waren misschien zo gerangschikt, dat zij er de schoonheid
van verhoogden, er glans en luister aan bijzetten, maar aan de heiligheid ervan konden zij niets
toevoegen, want het was de tempel, die het goud heiligde, MATTHEUS. 23:17. 

Zie hoe rechtvaardig Salomo was, beide tegenover God en tegenover zijn vader. 

Al wat David Gode geheiligd had, heeft hij, hoezeer hij er zelf ook begeerte naar mocht hebben toch
volstrekt niet willen vervreemden, maar het bij de schatten des tempels gelegd. De kinderen, die de
zegen hunner Godvruchtige ouders willen beërven, moeten hun Godvruchtige voornemens en
bedoelingen nauwkeurig en nauwgezet ten uitvoer brengen, maar ze niet tenietdoen. 

Toen Salomo al de vaten van de tempel in groten overvloed gemaakt had, Hoofdstuk 4:18, was er
nog veel over van de materialen, dat hij tot geen ander gebruik wilde aanwenden, hij legde het weg
bij de schatten voor een mogelijken tijd van nood. Geheiligde dingen moeten niet vervreemd
worden. Dit te doen is heiligschennis. 

2. Maar wèl was het voegzaam, dat de ark met grote plechtigheid ingebracht zou worden, en zo
geschiedde het dan ook. Voor al de andere vaten werden nieuwe gemaakt en, naar verhouding van
het huis groter dan zij in de tabernakel geweest waren, maar de ark met het verzoendeksel en de
cherubs was dezelfde, want de tegenwoordigheid en de genade Gods zijn in kleine vergaderingen
dezelfde als die zij in grote vergaderingen zijn, in de armelijken toestand van de kerk dezelfde als in
haar staat van voorspoed en bloei, waar het ook zij, dat twee of drie vergaderd zijn in de naam van
Christus, daar is Hij even waarlijk tegenwoordig, als wanneer er twee of drie duizend waren. Het
inbrengen van de ark geschiedde in tegenwoordigheid van een zeer grote vergadering van de
oudsten van Israël, die ongetwijfeld een zeer groots en indrukwekkend aanzien had, vers 2-4. Zij
werd gedragen door de priesters, vers 7, in het heilige van de heiligen gebracht en onder de
vleugelen geplaatst van de grote cherubs, die Salomo daar gesteld had, vers 7, 8 , en zij was daar
tot op deze dag, niet de dag, waarop dit boek geschreven werd, na de ballingschap, maar toen het
boek geschreven was, waaraan deze geschiedenis ontleend is. Of wel: naar een betere overzetting,
zij waren daar tot op deze dag, de dag van Jeruzalems verwoesting, die noodlottigen dag, Psalm
137:7. De ark was een type van Christus, en als zodanig een teken van de tegenwoordigheid Gods.
Die genaderijke belofte: Ziet, "Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding van de wereld",
brengt in waarheid de ark in onze Godsdienstige vergaderingen, zo wij in geloof en gebed
vasthouden aan die belofte en er met vurigheid en ernst op aandringen, zeggende: Heere, waartoe
zouden wij opgaan, indien Uw aangezicht niet met ons opgaat? De tempel zelf is, als Christus hem
verlaat, een woeste plaats, MATTHEUS. 23:38. 

3. Met de ark brachten zij ook de tabernakel op, en al de heilige vaten, die in de tabernakel waren,
vers 5. Zij werden niet vervreemd, omdat zij Gode gewijd waren, niet veranderd of versmolten voor
het nieuwe werk omdat zij niet meer nodig waren, maar zorgvuldig bewaard, als gedenkstukken van



de oudheid. en waarschijnlijk werden de vaten, die nog geschikt waren voor gebruik, ook nog in
gebruik genomen. 

4. Dit geschiedde met groot vreugdebetoon. Zij hebben bij die gelegenheid een heilig feest
gehouden, vers 5, en offerden schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden
geteld noch gerekend worden, vers 6. 

De vestiging van de openbare eredienst Gods, overeenkomstig Zijn instelling en met de tekenen van
Zijn tegenwoordigheid, is en behoort te zijn een oorzaak van grote vreugde voor ieder volk. Als
Christus een gestalte heeft gekregen in de ziel, als de wet in het hart is geschreven, de ark des
verbonds daar nu een vaste woonplaats in heeft, zodat het de tempel wordt van de Heiligen Geest,
dan is er ware blijdschap en voldoening in die ziel. 

Van alles, waar wij genot en vertroosting van hebben, moeten wij door de offeranden des lofs Gode
de eer geven en daarin niet nauw zijn, want in zulke offeranden heeft God een welbehagen.
Indien God ons begunstigt met Zijn tegenwoordigheid, moeten wij Hem eren met onze diensten, en
wel met de beste, die wij Hem geven kunnen. 



2 Kronieken 5:11-14 

Salomo en de oudsten van Israël hadden gedaan wat zij konden, om aan de plechtigheid van het
inbrengen van de ark luister bij te zetten, maar God heeft door Zijn welbehagen te tonen in hetgeen
zij gedaan hebben, er de grootste eer aan bewezen. De wolk van de heerlijkheid, die het huis
vervulde, versierde het meer dan al het goud, waarmee het overtogen was, of de kostelijke stenen,
die er ter verfraaiing aan werden aangebracht en toch was dat geen heerlijkheid in vergelijking met
de heerlijkheid van de Evangeliebedeling, 2 Corinthiers 3:8-10. 

Merk op: 

I. Hoe God bezit nam van de tempel, Hij vervulde hem met een wolk, vers 13. 

1. Aldus gaf Hij Zijn aanneming te kennen van Zijn tempel, om hetzelfde voor Hem te wezen wat de
tabernakel van Mozes geweest is, en verzekerde Hij hun, dat Hij er dezelfde in zijn zou, want het
was door een wolk, dat Hij Zijn openbare intrede deed in de tabernakel, Exodus 40:34.. 

2. Aldus zag Hij de zwakheid en het gebrekkige aan van hen, aan wie Hij zich openbaarde, die de
oogverblindender glans van het Goddelijk licht niet konden dragen, het zou hen overweldigd
hebben, en daarom "spreidt Hij Zijn wolk daarover," Job 26:9. Christus heeft Zijn discipelen de
dingen geopenbaard naarmate zij instaat waren ze te dragen, en in gelijkenissen, die de Goddelijke
dingen omhulden als met een wolk. 

3. Aldus wilde Hij eerbied inboezemen aan allen, die aanbaden in Zijn voorhoven. Christus’
discipelen waren bevreesd toen zij overschaduwd werden door een wolk, Lukas 9:34. 

4. Aldus wilde Hij het duistere aanduiden van die bedeling, waardoor zij niet sterk konden zien op
het einde van hetgeen teniet gedaan wordt, 2Co 3:13. 

II. Wanneer Hij hem in bezit nam. 

1. Toen de priesters uit het heilige uitgingen, vers 11. Dat is de manier om bezit te geven. Allen
moeten uitgaan, opdat de rechtmatige eigenaar kan inkomen. Wensen wij dat God in ons hart zal
wonen? Dan moeten wij er Hem plaats laten, alle andere dingen moeten wijken. Hier wordt ons
gezegd dat bij die gelegenheid het gehele geslacht van de priesters dienst deed en niet een bepaalde
afdeling van hen, al de priesters, die gevonden werden, hadden zich geheiligd, vers 11, omdat er
werk was voor allen, toen zo’n menigte van offers geofferd moest worden, en omdat het betaamde
dat zij allen ooggetuigen zouden zijn van deze plechtigheid en er de indrukken van zouden
ontvangen. 

2. Toen de zangers en speellieden God loofden, toen was het dat een wolk het huis vervulde. Dit is
zeer opmerkelijk, het was niet toen zij offeranden offerden, maar toen zij de lof van God zongen,
dat God hun dit teken gaf van Zijn gunst, want de offeranden des lofs zijn de Heere aangenamer dan
die van een os of van een gehoornden ver, Psalm 69:31, 32. Alle zangers en bespelers van
muziekinstrumenten deden dienst, die van ieder van de drie geslachten, en om het concert te
vervolledigen hebben zich honderd en twintig priesters met hun trompetten bij hen gevoegd, allen



staande aan de oostzijde van het altaar, aan die zijde van het voorhof, dat het verst naar de zijde des
volks was gelegen, vers 12. En toen dit deel van de dienst begon, is de heerlijkheid des Heeren
verschenen. 

Merk op: 

a. Het was toen zij eenparig waren, toen zij als een man waren om dit geklank voort te brengen.
Toen de apostelen eendrachtelijk bijeen waren is de Heilige Geest op hen nedergedaald,
Handelingen 2:1. Waar eenheid is, daar gebiedt de Heere de zegen. 

b. Het was toen zij levendig en opgewekt waren, de stem verhieven om de Heere te prijzen. Als
wij vurig van geest zijn in ons dienen van God, dan is het dat wij Hem welbehaaglijk dienen. 

c. Het was toen zij in hun lofzang de eeuwige genade en goedertierenheid Gods verheerlijkten. (lelijk
er geen gezegde meer dikwijls herhaald is in de Schrift dan dit: Zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid (zes en twintig maal in een psalm. Psalm 136, en ook dikwijls elders), zo is er ook geen,
dat meer duidelijk erkend is van de hemel, want het was geen lied van hartstochtelijke
geestvervoering, dat de priesters zongen, toen de heerlijkheid Gods verscheen, maar dit eenvoudig
lied: Hij is goed, Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Die moet die woorden lieflijk voor ons
maken. Gods goedheid is Zijn heerlijkheid, en Hij heeft er behagen in als wij Hem de eer erven
geven. 

III. Wat er de uitwerking van was. De priesters konden vanwege de wolk niet staan om te
dienen, vers 14, wat daar hieruit bleek dat de wet priesters stelde die zwakheid hadden duidelijk te
kennen gaf zoals bisschop Patrick terecht opmerkt-dat het Levitische priesterschap zal ophouden en
niet langer staan zal om te dienen, als de Messias zal gekomen zijn, in wie de volheid van de
Godheid lichamelijk wonen zal. In Hem heeft de heerlijkheid Gods onder ons gewoond, maar
bedekt met een wolk. Het Woord is vlees geworden, en "wie zal de dag van Zijn toekomst
verdragen, en wie zal bestaan als Hij verschijnt, en als het vuur eens goudsmids tot Zijn tempel
komt?" Maleachi 3:1, 2. 



HOOFDSTUK 6

1 Toen zeide Salomo: De HEERE heeft gezegd, dat Hij in de donkerheid zou wonen.
2 En ik heb U een huis ter woonstede gebouwd, en een vaste plaats tot Uw eeuwige woning.
3 Daarna wendde de koning zijn aangezicht om, en zegende de ganse gemeente van Israel; en de
ganse gemeente van Israel stond.
4 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van Israel, Die met Zijn mond tot mijn vader David
gesproken heeft, en heeft het met Zijn handen vervuld, zeggende:
5 Van dien dag af, dat Ik Mijn volk uit Egypteland uitgevoerd heb, heb Ik geen stad verkoren uit alle
stammen van Israel, om een huis te bouwen, dat Mijn Naam daar zou wezen; en geen man verkoren
om een voorganger te zijn over Mijn volk Israel.
6 Maar Ik heb Jeruzalem verkoren, dat Mijn Naam daar zou wezen; en Ik heb David verkoren, dat
hij over Mijn volk Israel wezen zou.
7 Het was ook in het hart van mijn vader David, een huis te bouwen den Naam des HEEREN, des
Gods van Israel.
8 Maar de HEERE zeide tot mijn vader David: Dewijl dat in uw hart geweest is, Mijn Naam een
huis te bouwen, gij hebt welgedaan, dat het in uw hart geweest is.
9 Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lenden voortkomen zal, die zal
Mijn Naam dat huis bouwen.
10 Zo heeft de HEERE Zijn woord bevestigd, dat Hij gesproken had; want ik ben opgestaan in de
plaats van mijn vader David, en ik zit op den troon van Israel, gelijk als de HEERE gesproken heeft;
en ik heb een huis gebouwd den Naam des HEEREN, des Gods van Israel.
11 En ik heb daar de ark gesteld, waarin het verbond des HEEREN is, hetwelk Hij maakte met de
kinderen Israels.
12 En hij stond voor het altaar des HEEREN, tegenover de ganse gemeente van Israel; en hij
breidde zijn handen uit;
13 (Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en had het gesteld in het midden des
voorhofs; zijnde vijf ellen in zijn lengte en vijf ellen in zijn breedte, en drie ellen in zijn hoogte; en hij
stond daarop, en knielde op zijn knieen voor de ganse gemeente van Israel, en breidde zijn handen
uit naar den hemel).
14 En hij zeide: HEERE, God van Israel, er is geen God gelijk Gij, in den hemel noch op de aarde,
houdende het verbond en de weldadigheid aan Uw knechten, die voor Uw aangezicht met hun
ganse hart wandelen;
15 Die Uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat Gij tot hem gesproken hadt; want met
Uw mond hebt Gij gesproken, en met Uw hand vervuld, gelijk het te dezen dage is.
16 En nu, HEERE, God van Israel, houd Uw knecht, mijn vader David, wat Gij tot hem gesproken
hebt, zeggende: Geen man zal u van voor Mijn aangezicht afgesneden worden, die zitte op den troon
van Israel; alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren, om te wandelen in Mijn wet, gelijk als gij
gewandeld hebt voor Mijn aangezicht.
17 Nu dan, o HEERE, God van Israel! Laat Uw woord waar worden, hetwelk Gij gesproken hebt
tot Uw knecht, tot David.
18 Maar waarlijk, zou God bij de mensen op de aarde wonen? Ziet de hemelen, ja, de hemel der
hemelen, zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb?
19 Wend U dan nog tot het gebed Uws knechts, en tot zijn smeking, o HEERE, mijn God, om te
horen naar het geroep en naar het gebed, dat Uw knecht voor Uw aangezicht bidt.



20 Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over de plaats, van dewelke Gij gezegd hebt,
Uw Naam daar te zullen zetten; om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze
plaats.
21 Hoor dan naar de smekingen van Uw knecht, en van Uw volk Israel, die in deze plaats zullen
bidden; en hoor Gij uit de plaats Uwer woning, uit den hemel, ja, hoor, en vergeef.
22 Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben, en die hem een eed des vloeks
opgelegd zal hebben, om zichzelven te vervloeken, en de eed des vloeks voor Uw altaar in dit huis
komen zal;
23 Hoor Gij dan uit den hemel, en doe, en richt Uw knechten, vergeldende den goddeloze, gevende
zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende den rechtvaardige, gevende hem naar zijn gerechtigheid.
24 Wanneer ook Uw volk Israel voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij
tegen U gezondigd zullen hebben, en zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in
dit huis bidden en smeken zullen,
25 Hoor Gij dan uit den hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israel, en breng hen weder in het
land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben;
en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij
hen geplaagd zult hebben;
27 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonden Uwer knechten en van Uw volk Israel, als Gij
hun zult geleerd hebben den goeden weg, in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw
land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.
28 Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren of honigdauw,
sprinkhanen en kevers wezen zullen, als iemand van zijn vijanden in het land zijner poorten hem
belegeren zal, of enige plage, of enige krankheid wezen zal;
29 Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, of van al Uw volk Israel geschieden zal, als zij
erkennen, een ieder zijn plage en zijn smarte, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal;
30 Hoor Gij dan uit den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en vergeef, en geef een iegelijk naar al
zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen.
31 Opdat zij U vrezen, om te wandelen in Uw wegen, al de dagen, die zij leven zullen op het land,
dat Gij onzen vaderen gegeven hebt.
32 Zelfs ook aangaande den vreemde, die van Uw volk Israel niet zijn zal, maar uit verren lande, om
Uws groten Naams, en Uwer sterke hand, en Uws uitgestrekten arms wil, komen zal; als zij komen,
en bidden zullen in dit huis;
33 Hoor Gij dan uit den hemel, uit de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles, waarom die
vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, zo om U te vrezen, gelijk
Uw volk Israel, als om te weten, dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis, hetwelk ik gebouwd
heb.
34 Wanneer Uw volk in den krijg tegen zijn vijanden uittrekken zal door den weg, dien Gij hen
heenzenden zult, en zullen tot U bidden naar den weg dezer stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit
huis, hetwelk ik Uw Naam gebouwd heb;
35 Hoor dan uit den hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit.
36 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), en Gij
tegen hen vertoornd zult zijn, en hen leveren zult voor het aangezicht des vijands, dat degenen, die
hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in een land, dat verre of nabij is;



37 En zij in het land, waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen zullen, dat
zij zich bekeren, en tot U smeken in het land hunner gevangenis, zeggende: Wij hebben gezondigd,
verkeerdelijk gedaan, en goddelooslijk gehandeld;
38 En zij zich tot U bekeren, met hun ganse hart en met hun ganse ziel, in het land hunner
gevangenis, waar zij hen gevankelijk weggevoerd hebben, en bidden zullen naar den weg huns lands,
dat Gij hun vaderen gegeven hebt, en naar deze stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit huis, dat ik
Uw Naam gebouwd heb;
39 Hoor dan uit den hemel, uit de vaste plaats Uwer woning, hun gebed en hun smekingen, en voer
hun recht uit, en vergeef Uw volk, wat zij tegen U gezondigd zullen hebben.
40 Nu, mijn God, laat toch Uw ogen open en Uw oren opmerkende zijn tot het gebed dezer plaats.
41 En nu, HEERE God, maak U op tot Uw rust, Gij en de ark Uwer kracht; laat Uw priesters,
HEERE God, met heil bekleed worden, en laat Uw gunstgenoten over het goede blijde zijn.
42 O HEERE God! wend het aangezicht Uws gezalfden niet af; gedenk der weldadigheden van
David, Uw knecht.



De heerlijkheid des Heeren verschenen zijnde in een wolk, die het huis vervulde, dat Salomo
gebouwd had, waardoor God Zijn tegenwoordigheid aldaar te kennen gaf, maakt Salomo terstond
gebruik van die gelegenheid om zich tot God te wenden als tot een God, die nu in bijzonderen zin
nabij was. 

I. Hij verklaart plechtig wat zijn bedoeling was met het bouwen van dit huis, namelijk de eer Gods
en de voldoening des volks. Hij looft en dankt God, en zegent het volk vers 1-10. 

Il. Hij zendt een plechtig gebed op tot God dat het Hem genadiglijk mocht behagen, om al de
gebeden te verhoren, die in of naar dit huis tot Hem opgezonden zullen worden, vers 11-42. 

Geheel dit hoofdstuk hebben wij met zeer gering verschil tevoren gehad, 1 Koningen 8:12-53. Het
zal niet ondienstig zijn een terugblik daarop te werpen. 



Kronieken 6:1-11 

Het is in al onze Godsdienstige handelingen van groot gewicht en belang, dat ons bedoelen goed en
ons oog eenvoudig is. Indien Salomo in de hoogmoed zijns harten deze tempel had gebouwd, zoals
Ahasveros zijn maaltijd heeft aangericht alleen maar om de rijkdom van zijn heerlijkheid zijns rijks en
de kostelijkheid des sieraads van zijn grootheid te vertonen, dan zou dit volstrekt niet ten zijnen
voordele zijn uitgekomen. Maar hij verklaart hier welke beweegredenen hem tot die onderneming
geleid hebben, en die zijn van zo’n aard, dat zij niet slechts de onderneming rechtvaardigen, maar
verheerlijken. 

1. Hij deed het tot heerlijkheid en eer van God, dit was er zijn hoogste bedoeling mede. Het was
voor de Naam des HEEREN, des Gods Israël’s, vers 10, ter woonstede, vers 2. 

Wel heeft Hij ten opzichte van ons donkerheid tot Zijn woning gesteld, vers 1, maar laat dit huis de
woonstede zijn dier donkerheid, want het is in de bovenwereld, dat Hij woont in het licht, een licht,
dat geen sterflijk oog verdragen kan. 

2. Hij deed het in onderworpenheid aan God en Zijn verkiezen van Jeruzalem als de stad waarin Hij
Zijns naams gedachtenis stichten wilde, vers 6. Ik heb Jeruzalem verkoren. Er waren in Jeruzalem
veel statige gebouwen voor de koning, zijn vorsten en de koninklijke familie. Indien God nu deze
plaats verkiest, dan is het voegzaam dat er voor Hem een gebouw wezen zal, dat al de anderen
overtreft. Waren mensen daar aldus geëerd, zo laat God dan aldus geëerd zijn. 

3. Hij deed het ingevolge van zijns vaders voornemen, dat deze nooit heeft kunnen volvoeren. Het
was ook in het hart van mijn vader David, een huis te bouwen den Naam des HEEREN, des
Gods van Israël. 

Laat het tot zijn eer bekend wezen, dat het plan van hem is uitgegaan, vers 7, en God het heeft
goedgekeurd, hoewel Hij hem niet toestond het te volvoeren, vers 8. 

Gij hebt wel gedaan, dat het in uw hart geweest is. Tempelwerk wordt dikwijls aldus gedaan: de
een zaait, een ander maait, Johannes 4:37, 38, de ene eeuw begint wat de andere eeuw tot
volkomenheid zal brengen, en laat ook de wijsten van de mensen het geen verkleining voor zich
achten, om de goede plannen te volvoeren, die door hun voorgangers gemaakt zijn en op het door
hen gelegde fondament voort te bouwen. Ieder goed stuk is nog geen oorspronkelijk stuk. 

4. Hij deed het ter vervulling van het woord, dat God gesproken heeft: 

Uw zoon zal Mijn Naam dat huis bouwen, en nu heeft hij het gedaan, vers 9, 10. 

De dienst was hem aangewezen en de eer ervan voor hem bestemd door de belofte Gods, zodat hij
het niet uit zichzelf gedaan heeft, maar er door God toe geroepen was. Het is voegzaam dat hij, aan
wie het werk is opgedragen, er de werklieden voor aanstelt, en diegenen kunnen met grote
voldoening ingaan tot hun werk, die er zich duidelijk toe geroepen weten. 



2 Kronieken 6:12-42 

Salomo had in de voorgaande verzen de acte van opdracht, waarmee de tempel aan de eer en de
dienst van God gewijd was, getekend ten verzegeld als het ware. Nu bidt hij hier dit
inwijdingsgebed, waardoor hij een type werd van Christus, de grote Middelaar, door wie wij al onze
gebeden tot God moeten opzenden en alle gunsten van God moeten verwachten, en op wie wij het
oog moeten hebben in alles, waarin wij met God te doen hebben. 

Wij hebben de bijzonderheden van dit gebed besproken bij 1 Koningen 8, en daarom zullen wij nu
slechts enkele passages oplezen, die geschikte onderwerpen kunnen zijn voor onze overdenking. 

I. Nu en dan zijn hier sommige leerstellige waarheden gegeven. Zoals: 

1. Dat de God Israël’s een wezen is van weergaloze volkomenheid. Wij kunnen Hem niet
beschrijven, maar dit weten wij: er is in hemel noch op aarde niemand Hem gelijk, vers 14. Alle
schepselen hebben hun medeschepselen, maar de Schepper heeft geen gelijke. Hij is oneindig ver
boven allen: God te prijzen tot in eeuwigheid. 

2. Dat Hij trouw is en zijn zal aan ieder woord, dat Hij heeft gesproken, en allen, die Hem in
oprechtheid dienen, zullen Hem gewis beide getrouw en goedertieren bevinden. Zij, die zich God
geduriglijk voorstellen, en met geheel hun hart voor Zijn aangezicht wandelen, zullen Hem zo
goed bevinden te zijn als Zijn woord, ja zij zullen bevinden dat Hij meer doet dan Zijn woord, Hij zal
het verbond en de weldadigheid houden en hun genade bewijzen, vers 14. 

3. Dat Hij een oneindig en groot wezen is, die de hemelen, ja de hemel van de hemelen niet kunnen
bevatten, en aan wiens gelukzaligheid door het uiterste dat wij doen kunnen in Zijn dienst niets
toegevoegd kan worden, vers 18. Hij is oneindig ver buiten de grenzen van de schepping, en
oneindig ver boven de lof van alle verstandelijke wezens. 

4. Dat Hij, en Hij alleen, het hart kent van de kinderen van de mensen, vers 30. Alle gedachten,
bedoelingen en genegenheden van de mensen zijn naakt en geopend voor Hem, en hoe de
overleggingen en bedoelingen van onze harten ook verborgen mogen wezen voor mensen, engelen
en duivelen, voor God kunnen zij niet verborgen zijn, Hij weet niet slechts wat in het hart is, Hij kent
het hart zelf, en alle roerselen ervan. 

5. Dat er geen zondeloze volmaaktheid gevonden wordt in dit leven, vers 36, geen mens is er, die
niet zondigt, ja meer, daar is geen mens, die goed doet en niet zondigt, zoals hij, in overeenstemming
met hetgeen hij hier zegt, schrijft in Prediker 7:20. 

II. Hier worden enige gevallen ondersteld, waarvan nota genomen moet worden. 

1. Hij onderstelt, dat er geschillen ontstaan tussen mens en mens, en dat beide partijen er in
toestemmen om een beroep te doen op God, en dat de persoon, wiens getuigenis de zaak beslissen
moet, een eed opgelegd wordt, vers 22. Van oudsher werd een Godsdienstige eerbied gekoesterd
voor de eed, en het mag ondersteld worden, dat dit zo blijven zal, zolang er nog geweten en
verstand onder de mensen overgebleven zijn. 



2. Hij onderstelt dat, hoewel Israël thans volkomen vrede en rust geniet, er toch tijden van beroering
en onrust voor het volk komen kunnen. Hij dacht niet dat de berg van hun voorspoed zo vastgezet
was, dat hij niet bewogen kon worden, ja meer, hij verwachtte dat hij bewogen zal worden door de
zonde. 

3. Hij onderstelt dat zij, die op andere tijden God niet hadden aangeroepen zich in hun benauwdheid
toch tot Hem zullen wenden. Als zij in benauwdheid zijn, zullen zij hun zonden belijden en Uwen
naam belijden en U smeken. Moeite, gevaar en verdriet zullen diegenen uitdrijven tot God, die tot
Hem gezegd hebben: Wijk van mij, vers 24, 26, 28. 

4. Hij onderstelt dat vreemden van verre zullen komen, om de God Israël’s te aanbidden en Hem
hulde te bewijzen, en ook dit kon redelijkerwijs verwacht worden, in aanmerking genomen wat
nietige dingen de goden van de heidenen zijn, en welke bewijzen de God Israël’s ervan had
gegeven, dat Hij de Heere van de gehele aarde is. 

III. Hier zijn zeer gepaste gebeden. 

1. Dat God dit huis zal erkennen, er het oog op zal hebben als op de plaats, waarvan Hij gezegd
heeft dat Hij er Zijn naam zal zetten, vers 20. Hij zou in het geloof niet hebben kunnen vragen dat
God boven ieder ander huis aan dit huis zo’n bijzondere gunst zou betonen, indien Hij niet zelf
gezegd had dat Hij het tot Zijn huis zal maken in eeuwigheid. Het gebed, dat voorspoedig zal zijn,
moet steunen op het woord. Wij kunnen met nederig vertrouwen God bidden om in Jezus Christus
een welbehagen in ons te hebben, omdat Hij zelf verklaard heeft een welbehagen te hebben in Hem:
Dit is Mijn geliefde Zoon, maar van geen huis zegt Hij thans: "Dit is de plaats, die Ik liefheb." 

2. Dat God de gebeden zou horen en verhoren, die in of naar deze plaats gedaan zouden worden,
vers 21. Hij vraagt niet dat God hen zal helpen, hetzij al of niet voor zichzelf zullen bidden, maar dat
God hen zal helpen in verhoring van hun gebed. Zelfs Christus’ voorbede vervangt onze smekingen
niet, maar moedigt ze aan. Hij bidt dat God zou horen van Zijn woning in de hemel, die nog Zijn
woning is, niet deze tempel, en vandaar moet de hulp komen. Hoor en vergeef. De vergeving van
een zonde is hetgeen plaats maakt de weg bereidt, voor al de andere verhoringen van onze gebeden.
‘Removendo prohibens’ -het kwaad, dat er door weggedreven wordt, wordt er door weggehouden.

3. Dat God op ieder beroep, dat op Hem gedaan wordt, naar recht zal oordelen, vers 23, 30. Hier
kunnen wij in het geloof om bidden omdat wij er zeker van zijn, dat het geschieden zal. God zit op
de troon richtende gerechtigheid, Psalm 9:5. 

4. Dat God in genade wenden zal tot Zijn volk, als zij zich in berouw en bekering tot Hem wenden,
vers 25, 27, 38, 39. Ook hierom mogen wij bidden in het geloof, steunende op de herhaalde
verklaringen door God gedaan van Zijn bereidwilligheid om berouwvolle zondaren aan te nemen. 

5. Dat God de vreemdelingen welkom zal heten in zijn huis en hun gebeden zal verhoren, vers 33 ,
want zo er ten opzichte van plicht enerlei wet is voor de vreemdeling en voor de inboorling, Leviticus
24:22, waarom dan ook niet ten opzichte van de voorrechten? 



6. Dat God bij alle gelegenheden de zaak van Zijn volk Israël zal voorstaan en handhaven tegenover
allen, die hen tegenstaan vers 35 : voer hun recht uit, en weer in vers 39. 

Indien zij het Israël Gods zijn, dan is hun zaak Gods zaak die Hij zal omhelzen. 

Eindelijk. Hij besluit zijn gebed met enige uitdrukkingen, die hij van zijn Godvruchtigen vader had
geleerd en aan een van zijn psalmen heeft ontleend. Wij hadden die niet in 1 Koningen maar hier
hebben wij ze in vers 41, 42. 

Het gehele woord Gods is nuttig om ons te leiden in ons bidden, en hoe kunnen wij ons in betere taal
bij God uitdrukken, dan in de taal van Zijn eigen Geest? Maar deze woorden zijn in bijzonderen zin
nuttig, om Salomo in zijn gebed te leiden, omdat zij betrekking hebben op het werk, dat hij nu deed.
Wij hebben ze in Psalm 132:8-10. Hij bidt in vers 41 : 

A. Dat God bezit zal nemen van de tempel en er bezit van zal houden, dat Hij hem tot Zijn rust zal
maken. Gij en de ark, wat zal de ark doen zonder de God van de ark? Inzettingen zonder de God
van de inzettingen? 

B. Dat Hij de dienaren van de tempel tot een openbaren zegen zal maken: laat de priesters met heil
bekleed worden, dat is: behoud hen niet slechts, maar maak hen tot werktuigen om anderen te
behouden door de offeranden van de gerechtigheid te offeren. 

C. Dat de tempeldienst in overvloedige mate tot blijdschap en voldoening zal strekken van al het
volk des Heeren, laat Uw gunstgenoten over het goede blijde zijn, dat is: over het goede van Uw
huis, Psalm 65:5. Laat allen die evenals de kamerling, hier komen om te aanbidden, hun weg reizen
met blijdschap. Hij pleit op twee dingen, vers 42. 

a. Op zijn eigen betrekking tot God: "Wend het aangezicht Uws gezalfden niet af. Heere, Gij hebt
mij koning gemaakt, zult Gij mij dan niet erkennen?" 

b. Op Gods verbond met zijn vader: gedenk van de weldadigheden Davids Uws knechts. Davids
vroomheid voor Gods, zo verstaan sommigen het, en zo is soms de betekenis van het woord, zijn
vrome zorg voor de ark, en belangstelling er in. Zie Psalm 132:1, 2 en verder.. 

Of wel, de beloften van God aan David, die weldadigheden voor hem waren, zijn steun en troost in
al zijn benauwdheden. Wij kunnen evenals Salomo hier, pleiten met het oog op Christus. Wij
verdienen dat God ons aangezicht afwendt, dat Hij ons en onze gebeden afwijst, maar wij komen in
de naam van de Heere Jezus, Uw Gezalfde, Uw Messias, zoals het woord is, Uw Christus, zoals de
LXX het hebben. Hem hoort Gij altijd, Zijn aangezicht zult Gij nooit afwenden. Wij hebben geen
gerechtigheid van onszelf om op te pleiten, maar Heere, gedenk de weldadigheden Davids, Uws
knechts. Christus is Gods knecht, Jesaja 42:1, en wordt David genoemd, Hosea 3:5. 

Heere, gedenk van Zijn weldadigheden, en neem, vanwege dezen, ons aan. Gedenk van Zijn tedere
zorg voor de eer Zijns Vaders en het heil van de mensen, en wat Hij om dat beginsel gedaan en
geleden heeft. 



Gedenk van de beloften van het eeuwig verbond, dat uit vrije genade in Christus met ons gemaakt
is, en die genoemd worden de gewisse weldadigheden Davids, Jesaja 55:3, Handelingen 13:34. Dit
moet al onze begeerte zijn, al onze hoop, al ons gebed, en geheel onze pleitgrond, want het is geheel
ons heil. 



HOOFDSTUK 7

1 Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van den hemel, en verteerde het
brandoffer en de slachtofferen; en de heerlijkheid des HEEREN vervulde het huis.
2 En de priesters konden niet ingaan in het huis des HEEREN; want de heerlijkheid des HEEREN
had het huis des HEEREN vervuld.
3 En als al de kinderen Israels dat vuur zagen afdalen, en de heerlijkheid des HEEREN over het
huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op den vloer, en aanbaden en loofden den
HEERE, dat Hij goedig is, dat Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid.
4 De koning nu en al het volk offerden slachtofferen voor het aangezicht des HEEREN.
5 En de koning Salomo offerde slachtofferen van runderen, twee en twintig duizend, en van schapen,
honderd en twintig duizend. Alzo hebben de koning en het ganse volk het huis Gods ingewijd.
6 Ook stonden de priesters in hun wachten, en de Levieten met de muzikale instrumenten des
HEEREN, die de koning David gemaakt had, om den HEERE te loven, dat Zijn weldadigheid is in
eeuwigheid, als David door hun dienst Hem prees; en de priesters trompetten tegen hen over, en
gans Israel stond.
7 En Salomo heiligde het middelste des voorhofs, hetwelk voor het huis des HEEREN was, dewijl
hij daar de brandofferen en het vette der dankofferen bereid had; want het koperen altaar, dat
Salomo gemaakt had, kon het brandoffer, en het spijsoffer, en het vette niet vatten.
8 Salomo hield ook ter zelfder tijd het feest zeven dagen, en gans Israel met hem, een zeer grote
gemeente, van den ingang af van Hamath, tot de rivier van Egypte.
9 En ten achtsten dage hielden zij een verbodsdag; want zij hielden de inwijding des altaars zeven
dagen, en het feest zeven dagen.
10 Doch op den drie en twintigsten dag der zevende maand liet hij het volk gaan tot hun hutten,
blijde en goedsmoeds over het goede, dat de HEERE aan David en Salomo, en Zijn volk Israel
gedaan had.
11 Alzo volbracht Salomo het huis des HEEREN, en het huis des konings; en al wat in Salomo's
hart gekomen was, om in het huis des HEEREN en in zijn huis te maken, richtte hij voorspoedig uit.
12 En de HEERE verscheen Salomo des nachts, en Hij zeide tot hem: Ik heb uw gebed verhoord,
en heb Mij deze plaats verkoren tot een offerhuis.
13 Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te
verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;
14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij
Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun
zonden vergeven, en hun land genezen.
15 Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats.
16 Want Ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat Mijn Naam daar zij tot in eeuwigheid en
Mijn ogen en Mijn hart zullen daar te allen dage zijn.
17 En u aangaande, zo gij voor Mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld
heeft, en doen naar alles, wat Ik u geboden heb, en Mijn inzettingen en Mijn rechten houden zult;
18 Zo zal Ik den troon uws koninkrijks bevestigen, gelijk als Ik een verbond met uw vader David
gemaakt heb, zeggende: Geen man zal u afgesneden worden, die in Israel heerse.
19 Maar zo gijlieden u afkeren zult, en Mijn inzettingen en Mijn geboden, die Ik voor uw aangezicht
gegeven heb, verlaten, en henengaan, en andere goden dienen, en u voor die nederbuigen zult;



20 Zo zal Ik hen uitrukken uit Mijn land, dat Ik hun gegeven heb, en dit huis, dat Ik Mijn Naam
geheiligd heb, zal Ik van Mijn aangezicht wegwerpen, en zal het tot een spreekwoord en spotrede
onder alle volken maken.
21 En dit huis, dat verheven zal geweest zijn, daarover zal zich een ieder, die voorbijgaat, ontzetten,
dat hij zal zeggen: Waarom heeft de HEERE aan dit land en aan dit huis alzo gedaan?
22 En men zal zeggen: Omdat zij den HEERE, hunner vaderen God, verlaten hebben, Die hen uit
Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden, en zich voor dezelve
nedergebogen, en hen gediend; daarom heeft Hij al dat kwaad over hen gebracht.



In dit hoofdstuk hebben wij Gods antwoord op Salomo’s gebed. 

I. Zijn openbaar antwoord door vuur van de hemel, dat de offeranden verteerde, vers 1, waardoor
de priesters en het volk diep werden getroffen, vers 2, 3. Door dit teken van Gods welbehagen
werden zij aangemoedigd om met de plechtigheden van het feest gedurende veertien dagen voort te
gaan, en werd Salomo aangemoedigd om al zijn plannen voor de eer van God te volvoeren, vers 4-
11. 

II. Zijn afzonderlijk antwoord, dat hem mondeling in een nachtgezicht werd gegeven, vers 12-22.
Het meeste daarvan hadden wij tevoren in 1 Koningen 8 en 9. 



2 Kronieken 7:1-11 

I. Hier is het genaderijke antwoord, dat God terstond op Salomo’s gebed heeft gegeven. Het vuur
daalde van de hemel en verteerde het brandoffer, vers 1. 

Op die wijze heeft God Zijn goedkeuring te kennen gegeven aan Mozes, Leviticus 9:24 , aan
Gideon, Richteren 6:21, aan David, 1 Koningen 21:26 , aan Elia, 1 Koningen 18:38, en in het
algemeen is de Hebreeuwse uitdrukking voor het aannemen van het brandoffer, het tot as maken,
Psalm 20:4. Het vuur kwam hier neer, niet na het slachten van de offers, maar na het bidden van het
gebed. Dit vuur gaf te kennen dat God: 

1. Heerlijk is in zichzelf, want onze God is een verterend vuur, schrikkelijk is zelfs in Zijn heilige
plaatsen. Dit vuur, voorkomende (zoals waarschijnlijk is) uit de dikke duisternis, werd er te
ontzagwekkender door, zoals op de berg Sinaï, Exodus 24:16, 17. 

De zondaren in Zion hadden reden om bevreesd te zijn op dat gezicht, en te zeggen: "Wie is er
onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan?" Jesaja 33:14. En toch: 

2. Genadig is voor Israël, want dit vuur, dat hen rechtvaardiglijk had kunnen verteren, viel op het
offer, dat in hun plaats geofferd werd, en verteerde dit, waarmee God hun te kennen gaf dat Hij hun
offeranden aannam, en dat Zijn toorn van hen was afgewend. Laat ons dit toepassen: 

a. Op het lijden van Christus, toen het de Heere behaagde Hem te verbrijzelen en Hij Hem ziek
heeft gemaakt, waarin Hij fijne liefde heeft getoond voor de mensen, daar Hij van onze aller
ongerechtigheid op Hem heeft doen aanlopen. Zijn dood was ons leven, en Hij is zonde en een
vloek gemaakt, opdat wij gerechtigheid en een zegen zouden beërven. Dat offer werd verteerd,
opdat wij zouden ontkomen. Hier ben Ik, laat deze heengaan. 

b. Op de heiligmaking des Geestes, die neerkomt als vuur, onze lusten en ons bederf uitbrandende,
deze dieren, die geofferd moeten worden of wij zijn verloren, en in onze ziel een heilig vuur ontsteekt
van Godvruchtige begeerten en neigingen, dat altijd brandende gehouden moet worden op het altaar
van ons hart. Het zekerste bewijs van Gods aanneming van onze gebeden is de nederdaling in ons
van dat vuur: Was ons hart niet brandende in ons? Lukas 24:32. 

Als een verder bewijs dat God Salomo’s gebed aannam, bleef de heerlijkheid des Heeren het huis
nog vervullen. Het hart, dat aldus vervuld wordt met heilig ontzag en eerbied voor de Goddelijke
heerlijkheid, omdat Hij zich geopenbaard heeft in Zijn grootheid (die niet minder Zijn heerlijkheid is)
wordt hierdoor erkend als een levenden tempel. 

II. De dankerkentenis aan God voor dit genadig teken van Zijn gunst. 

1. Het volk aanbad en loofde de Heere, vers 3. Toen zij aldus het vuur Gods van de hemel zagen
nederdalen, zijn zij niet verschrikt weggevlucht, maar bleven staan in de voorhoven des Heeren en
namen er aanleiding uit: 



a. Om de heerlijkheid des Heeren met eerbied te aanbidden, zij bukten met hun aangezichten ter
aarde op de vloer, aldus uitdrukking gevende aan hun ontzag voor de Goddelijke majesteit, hun
blijmoedige onderworpenheid aan het Goddelijk gezag, en het besef dat zij hadden van hun eigen
onwaardigheid om in Gods tegenwoordigheid te komen, en dat zij niet instaat waren om te bestaan
voor de sterkte Zijns toorns. 

b. Om dankbaar de goedheid Gods te erkennen, zelfs toen het vuur des Heeren nederdaalde,
prezen zij Hem, zeggende: dat Hij goed is, dat Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Dat is een
lied, hetwelk nooit ontijdig is, en voor hetwelk ons hart en onze tong altijd gestemd moeten wezen.
Hoe het ook ge, God is goed. Als Hij zich aan zondaren openbaart als een verterend vuur, kan Zijn
volk zich in Hem verblijden als hun licht. Ja meer, zij hadden reden te zeggen dat hierin God goed
was, het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet verteerd zijn, maar het offer in onze
plaats, waarvoor wij verplicht zijn zeer dankbaar te wezen. 

2. De koning en al het volk offerden slachtofferen in menigte, vers 4, 5. Daarmee hebben zij dit
heilige vuur gevoed en het welkom geheten op het altaar. Zij hadden tevoren reeds offeranden
geofferd, maar nu voegden zij er nog velen aan toe. De tekenen van Gods gunst jegens ons moeten
ons hart verruimen in Zijn dienst, en er ons al meer en meer overvloedig in maken. Het voorbeeld
des konings heeft het volk opgewekt. Goed werk zal waarschijnlijk goed vorderen als de leidslieden
van een volk er in voorgaan. De offeranden waren zo talrijk, dat het altaar ze niet allen kon bevatten,
maar veeleer dan dat er sommigen teruggezonden zouden worden (wij kunnen onderstellen dat al
het bloed er van op het altaar gesprengd was) werden het vlees van de brandoffers en het vet van
de dankoffers verbrand in het middelste voorhof, vers 7, dat Salomo of tot deze dienst geheiligd
had, of dat er door geheiligd werd. In een geval van noodzakelijkheid kon de vloer een altaar zijn. 

3. De priesters deden hun werk, zij stonden in hun wachten, en de zangers en de bespelers van
muziekinstrumenten stonden op de hun, vers 6, 

met de muziekinstrumenten, die David gemaakt had, en de hymne, die David hun in handen gegeven
had, zoals sommigen denken dat dit gelezen kan worden, daar dit er de bedoeling of betekenis van
was, 1 Kronieken 16:7. Of, zoals wij het lezen: als David door hun dienst Hem prees. Hij gebruikte,
bestuurde en bemoedigde hen in dat werk van God te prijzen, en daarom werden hun verrichtingen
aangenomen als zijn daad, en wordt hij gezegd te prijzen door hun dienst. 

4. De gehele gemeente drukte de grootst mogelijke blijdschap en voldoening uit. Zij hielden het feest
van de inwijding zeven dagen lang, van de tweeden tot de negenden dag van de maand, de tiende
dag was de verzoendag wanneer zij hun zielen moesten verootmoedigen om de zonde, en dat was
niet ontijdig in het midden van hun vreugde, op de vijftienden begon het feest van de loofhutten, dat
duurde tot aan de twee en twintigsten en zij gingen niet uiteen voor de drie en twintigsten. Wij
moeten nooit spijt hebben van de tijd, die wij in de aanbidding van God en gemeenschapsoefening
met Hem hebben doorgebracht, die tijd niet lang vinden noch hem moede worden. 

5. Salomo ging voort met zijn werk, en heeft al zijn plannen voorspoedig ten uitvoer gebracht voor
de versiering van Gods huis en zijn eigen huis, vers 11. Zij, die beginnen met de dienst van God,
zullen waarschijnlijk voorspoedig voortgaan met hun eigen zaken. Het was tot lof van Salomo, dat



hij ten einde bracht wat hij ondernam, en het was door Gods genade, dat hij er voorspoedig in is
geweest. 



2 Kronieken 7:12-22 

Dat God Salomo’s gebed aannam werd bewezen door het vuur van de hemel. Maar een gebed kan
aangenomen zijn zonder daarom naar de letter te worden verhoord, en daarom verscheen God hem
in de nacht, zoals Hij eens tevoren gedaan had, Hoofdstuk. 1:7, ook na een dag van offeranden,
evenals toen, en gaf hem een nauwkeurig antwoord op zijn gebed. De substantie daarvan hadden
wij tevoren in 1 Koningen 9:2-9. 

1. Hij beloofde dit huis te erkennen als een offerhuis voor Israël en een bedehuis voor alle
volkeren, Jesaja 56:7 , vers 12 -16. 

Mijn naam zal daar zij tot in eeuwigheid, dat is: "daar zal Ik Mij bekendmaken en daar zal Ik
aangeroepen worden." 

2. Hij beloofde de gebeden Zijns volks te zullen verhoren, die te eniger tijd aan die plaats tot Hem
opgezonden zullen worden, vers 13-15. 

a. Er worden hier nationale rampen en oordelen ondersteld, vers 13, honger en pestilentie. Met de
sprinkhanen, die het land verteren of verslinden, kunnen vijanden bedoeld zijn, even gulzig als
sprinkhanen, die alles verwoesten. 

b. Nationale bekering gebed en reformatie worden vereist, vers 14.. 

God verwacht dat Zijn volk, dat naar Zijn naam genoemd is, indien zij Zijn naam hebben onteerd
door ongerechtigheid, hem zullen eren door de straf hunner ongerechtigheid aan te nemen. 

Zij moeten zich vernederen onder Zijn hand, moeten bidden om de wegneming van het oordeel,
moeten het aangezicht en de gunst van God zoeken, en toch zal dit alles niet baten tenzij zij zich
afkeren van hun bozen weg, en terugkeren tot God die zij hadden verlaten en tegen wie zie hadden
gerebelleerd. 

c. Dan wordt nationale genade beloofd, beloofd dat God hun zonde zal vergeven, die het oordeel
over hen gebracht heeft, beloofd dat Hij dan hun land zal genezen en al hun leed zal wegnemen. 

Vergevende genade bereidt de weg voor genezende genade, Psalm 103:3, MATTHEUS. 9:2. 

3. Hij beloofde Salomo’s koninkrijk te bestendigen op voorwaarde dat hij zal volharden in zijn
plicht, vers 17, 18. 

Indien hij hoopte op het voorrecht van Gods verbond met David dan moet hij Davids voorbeeld
volgen. 

Maar hij stelt hem de dood voor, zowel als het leven, de vloek, zowel als de zegen. 



A. Hij onderstelt de mogelijkheid dat zij hoewel zij deze tempel ter ere Gods hadden gebouwd, toch
ter zijde afgeleid kunnen worden, om andere goden te dienen, vers 19. Hij kende hun neiging tot die
zonde. 

B. Hij dreigt het als zeker, dat, zo zij dit doen, het verderf van kerk en staat er het onvermijdelijk
gevolg van zijn zal. 

a. Het zal het verderf wezen van hun staat, vers 20. "Hoewel zij diep wortel hebben geschoten in dit
goede land en er gedurende langen tijd in gevestigd waren, zal Hij hen er toch uitrukken, de gehele
natie ervan uitroeien, hen uitrukken, zoals de mensen onkruid uitrukken uit hun tuin en het op de
mesthoop werpen." 

b. Het zal het verderf wezen van hun kerk. Dit heiligdom zal geen toevlucht, geen vrijplaats voor hen
zijn om hen te beschermen tegen de oordelen Gods, zoals zij zich inbeeldden toen zij zeiden: Des
Heeren tempel zijn wij, Jeremia 7:4. 

"Dit huis, dat verheven zal geweest zijn, niet alleen vanwege de pracht, waarmee het gebouwd is,
maar vanwege het doel, waarvoor het bestemd was, zal een ontzetting wezen, het zal
wonderbaarlijk omlaag gedaald zijn, Klaagliederen 1:9, tot verbazing van al de naburen." 



HOOFDSTUK 8

1 Het geschiedde nu ten einde van twintig jaren, in dewelke Salomo het huis des HEEREN en zijn
huis gebouwd had,
2 Dat Salomo de steden, welke Huram hem gegeven had, bouwde, en de kinderen Israels aldaar
deed wonen.
3 Daarna toog Salomo naar Hamath-zoba, en hij overweldigde het.
4 Hij bouwde ook Thadmor in de woestijn, en al de schatsteden, die hij bouwde in Hamath.
5 Ook bouwde hij het hoge Beth-horon en het neder Beth-horon, vaste steden met muren, deuren
en grendelen;
6 Mitsgaders Baalath, en al de schatsteden, die Salomo had, en alle wagensteden, en de steden der
ruiteren, en wat de begeerte van Salomo begeerd had te bouwen, in Jeruzalem, en in den Libanon,
en in het ganse land zijner heerschappij.
7 Aangaande al het volk, dat overgebleven was van de Hethieten, en de Amorieten, en de
Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, die niet uit Israel waren;
8 Uit hun kinderen, die na hen in het land overgebleven waren, welke de kinderen Israels niet
verdaan hadden, die bracht Salomo op uitschot tot op dezen dag.
9 Doch uit de kinderen Israels, die Salomo niet maakte tot slaven in zijn werk; (want zij waren
krijgslieden, en oversten zijner hoofdlieden, en oversten zijner wagenen en zijner ruiteren;)
10 Uit dezen dan waren oversten der bestelden, die de koning Salomo had, tweehonderd en vijftig,
die over het volk heerschappij hadden.
11 Salomo nu deed de dochter van Farao opkomen uit de stad Davids, tot het huis, dat hij voor
haar gebouwd had; want hij zeide: Mijn vrouw zal in het huis van David, den koning van Israel, niet
wonen, omdat de plaatsen heilig zijn, tot dewelke de ark des HEEREN gekomen is.
12 Toen offerde Salomo den HEERE brandofferen op het altaar des HEEREN, hetwelk hij voor het
voorhuis gebouwd had;
13 Zelfs naar den eis van elken dag, offerende, naar het gebod van Mozes, op de sabbatten, en op
de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden, drie malen in het jaar; op het feest van de
ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten.
14 Hij stelde ook, naar de wijze zijns vaders Davids, de verdelingen der priesteren over hun dienst,
en der Levieten over hun wachten, om God te prijzen, en voor de priesteren te dienen, naar den eis
van elken dag; en de poortiers in hun verdelingen, aan elke poort; want alzo was het gebod van
David, den man Gods.
15 En men week niet van des konings gebod aan de priesteren en de Levieten, aangaande alle
zaken, en aangaande de schatten.
16 Alzo werd al het werk van Salomo bereid tot den dag der grondlegging van het huis des
HEEREN, en tot het volbrengen van hetzelve, dat het huis des HEEREN volmaakt werd.
17 Toen toog Salomo naar Ezeon-geber, en naar Eloth, aan den oever der zee, in het land Edom.
18 En Huram zond hem, door de hand zijner knechten, schepen, mitsgaders knechten, kenners van
de zee; en zij gingen met Salomo's knechten naar Ofir, en zij haalden van daar vierhonderd en vijftig
talenten gouds, dewelke zij brachten tot den koning Salomo.



In dit hoofdstuk wordt ons gezegd: 

I. Welke steden Salomo gebouwd heeft, vers 1-6. 

II. Welke werklieden Salomo gebruikt heeft, vers 7-10. 

III. Welke schikking hij getroffen heeft voor de woning van zijn huisvrouw, vers 11. 

IV. In welk een goede orde hij de tempeldienst heeft geregeld, vers 12 16. 

V. Welke handel hij dreef met vreemde landen, vers 17-18. 



2 Kronieken 8:1-11 

Dit hadden wij in 1 Koningen 9:10-24, en daarom zullen wij hier slechts opmerken: 

1. Dat Salomo, hoewel hij een man was van grote geleerdheid en kennis, toch zijn dagen niet
doorbracht in bespiegeling maar in handeling, niet in zijn studeervertrek maar in zijn land, in het
bouwen van steden, en in ze te versterken. In tijden van vrede zich bereiden op tijden van oorlog is
evenzeer het werk en de plicht van de mensen, als het hun werk en plicht is om in de zomer voedsel
te voorzien voor de winter. 

2. Gelijk hij zelf een bedrijvig, werkzaam man was en niet met zijn eigen gemak te rade ging, zo
gebruikte hij ook veel handen en hield veel mensen aan het werk. Het is in het belang van de staat
om door alle mogelijke middelen de industrie te bevorderen en aan te moediger, en de onderdanen
van luiheid en ledigheid af te houden. Er bevonden zich zeer veel vreemdelingen in het land Israël’s,
velen, die van de Kanaänieten waren overgebleven, en zij waren welkom om er te wonen maar niet
om er te wonen en niets te doen. De mannen van Laïs, die niets omhanden hadden, waren een
gemakkelijke prooi voor de aanvallers, Richteren 18:7. 

3. Toen Salomo het huis Gods was begonnen te bouwen en daar goede voortgang mee maakte, was
hij voorspoedig in al zijn andere ondernemingen, zodat hij bouwde al wat hij begeerd had te
bouwen, vers 6. Zij, die zin en lust hebben voor bouwen, vinden dat het een bouwwerk tot het
andere leidt, en dan zal het laatste werk een verbetering zijn van het voorgaande. Merk nu op: 

a. Hoe Gods voorzienigheid Salomo’s neiging bevorderde, hem voorspoed gaf, niet alleen in
hetgeen hem nodig was te bouwen en hetgeen hem voordelig was te bouwen, maar ook in alles, dat
hij begeerde te bouwen. 

Zo toegevend een Vader is God soms ten opzichte van de onschuldige begeerten van Zijn kinderen,
die Hem dienen. Aldus heeft Hij Jakob genoegen gedaan met deze belofte: Jozef zal zijn hand op
uw ogen leggen. 

b. Salomo wist toch grenzen te stellen aan zijn begeerten. Hij behoorde niet tot hen, die zich
eindeloos uitbreiden en nooit genoeg hebben maar wist zich te beperken, want hij voleindigde al wat
hij begeerde, en toen begeerde hij niets meer. 

Hij zat niet verdrietig neer, omdat hij nu geen steden meer had te bouwen, zoals Alexander omdat hij
geen werelden meer had te veroveren, Habakuk 2:5. 

4. Dat een reden, waarom Salomo een paleis bouwde voor de koningin en haar dit voor haar en
haar hof als verblijf aanwees was dat hij het niet voegzaam achtte, dat zij in het huls Davids zou
wonen, vers 11, in aanmerking genomen, dat dit een plaats van grote Godsvrucht is geweest, en
misschien was haar huis eerder plaats van grote ijdelheid. 

Zeer waarschijnlijk was zij tot de Joodse Godsdienst bekeerd maar het is zeer de vraag of al haar
dienaressen dit ook waren. 



Misschien hadden zij afgoden van Egypte bij zich en heerste grote ongebondenheid onder haar.
Hoewel nu Salomo geen ijver en moed genoeg had, om wat daar verkeerd was te onderdrukken en
te straffen ging hij toch in zoverre te rade met de eer van de nagedachtenis zijns vaders, dat hij die
plaats niet wilde laten ontwijden, waar de ark Gods geweest is, en waar de Godvruchtige David
menig goed gebed had gebeden en menige lieflijken psalm had gezongen. Niet dat al de plaatsen,
waar de ark geweest is, zo heilig waren, dat zij nooit meer tot gewoon gebruik mochten dienen,
want dan hadden de huizen van Abinadab en Obed-Edom aldus moeten zijn, maar de plaats, waar
zij zolang is geweest en waar zij zo openlijk werd bezocht, was zó eerwaardig, dat zij niet geschikt
was om de plaats te zijn van zoveel zwierigheid, om niet te zeggen goddeloosheid, als, naar ik vrees,
gevonden werd in het hof, door de dochter van Farao gehouden. Tussen het heilige en het gewone
moeten de oude grenspalen of bakens in stand worden gehouden. Het was een buitenste voorhof
van de tempel dat het voorhof van de vrouwen was. 



2 Kronieken 8:12-18 

1. Hier is Salomo’s handeling ten opzichte van de Godsdienst. Het bouwen van de tempel
geschiedde voor de dienst van de tempel, welke moeite en onkosten hij ook aan de bouw besteed
had, het zou nutteloos geweest zijn, indien hij de dienst had veronachtzaamd, die daar geschieden
moest. Anderen te helpen in hun Godsdienstige verrichtingen zal ons eigen verzuim er van niet
vergoeden of verontschuldigen. Toen Salomo de tempel gebouwd had: 

A. Heeft hij er de heilige offeranden gebracht, overeenkomstig de wet van Mozes, vers 12, 13. 

Tevergeefs zou het altaar gebouwd zijn, en tevergeefs het vuur van de hemel nedergedaald, indien
niet voortdurend offers gebracht waren tot voedsel voor dat altaar en als brandstof om dat vuur te
onderhouden. Er waren dagelijkse offers naar de eis van elke dag, er waren wekelijkse offers op
de sabbat, wanneer het dubbele geofferd werd van de andere dagen, er waren maandelijkse offers
bij de nieuwe maanden, en jaarlijkse offers op de drie plechtige feesten. 

Het zijn geestelijke offeranden, die thans van ons geëist worden, die wij dagelijks en wekelijks
moeten brengen, en het is goed om een vaste methode in onze Godsdienstige verrichtingen te
volgen. 

B. Hij hield de heilige liederen aan naar het gebod van David, die hier de man Gods wordt
genoemd, zoals Mozes dit geweest is, omdat hij beide onderricht en gemachtigd was door God, om
deze instellingen te maken, en Salomo droeg zorg dat zij waargenomen werden, naar de eis van
elke dag, vers 14. 

Hoewel Salomo een wijs en groot man was en de bouwer van de tempel, heeft hij toch niet gepoogd
om hetgeen de man Gods in de naam Gods had geboden, te veranderen of te verbeteren, of er iets
aan toe te voegen, maar er zich stipt aan gehouden, en zijn gezag gebruikt om het nauwkeurig te
doen opvolgen, en toen week men niet van des konings gebod aangaande alle zaak, vers 15. 

Hij nam Gods wetten waar en toen hebben allen zijn orders opgevolgd. Toen de tempeldienst aldus
goed geregeld was toen was het dat gezegd werd, dat het huis des Heeren volmaakt werd, vers
16. Het werk niet de plaats, was de voorname zaak, voordat dit alles in orde was gebracht, was de
tempel onvoltooid. 

2. Salomo’s koophandel. In eigen persoon heeft hij de zeehavens van Eloth en Ezeon-Geber
bezocht, want zij, die veel in de wereld verkeren, zullen het in hun belang vinden om, zoveel zij
kunnen, zelf het oog houden op hun zaken en uit hun eigen ogen te zien, vers 17. 

Kanaän was een rijk land, en toch moet naar Ofir gezonden worden om goud. De Israëlieten waren
een wijs en verstandig volk, en toch hebben zij de koning van Tyrus nodig om hun mannen te
zenden, die kenners waren van de zee, vers 18, en toch was Kanaän Gods bijzonder land, en Israël
Gods bijzonder volk, wat ons leert, dat genade, en niet goud, de beste rijkdom is, en bekendheid
met God en Zijn wet, niet met kunsten en wetenschappen, de beste kennis is. 



HOOFDSTUK 9

1 En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, kwam zij, om Salomo met
raadselen te verzoeken, te Jeruzalem, met een zeer zwaar heir, en kemelen, dragende specerijen en
goud in menigte, en kostelijk gesteente; en zij kwam tot Salomo, en sprak met hem al wat in haar
hart was.
2 En Salomo verklaarde haar al haar woorden; en geen ding was er verborgen voor Salomo, dat hij
haar niet verklaarde.
3 Als nu de koningin van Scheba zag de wijsheid van Salomo, en het huis, dat hij gebouwd had,
4 En de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hun
kledingen, en zijn schenkers, en hun kledingen, en zijn opgang, waardoor hij opging in het huis des
HEEREN, zo was in haar geen geest meer.
5 En zij zeide tot den koning: Het is een waarachtig woord geweest, dat ik in mijn land gehoord heb,
van uw zaken en van uw wijsheid.
6 En ik heb hun woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben, en mijn ogen dat gezien hebben; en
zie, de helft van de grootheid uwer wijsheid is mij niet aangezegd; gij hebt overtroffen het gerucht,
dat ik gehoord heb.
7 Welgelukzalig zijn uw mannen, en welgelukzalig deze uw knechten, die geduriglijk voor uw
aangezicht staan, en uw wijsheid horen.
8 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u gehad heeft, om u op Zijn troon, den HEERE,
uw God, tot een koning te zetten; overmits uw God Israel bemint, om hetzelve tot in eeuwigheid op
te richten, zo heeft Hij u tot een koning over hen gesteld, om recht en gerechtigheid te doen.
9 En zij gaf den koning honderd en twintig talenten gouds, en specerijen in grote menigte, en
kostelijk gesteente; en er was gelijk deze specerij, die de koningin van Scheba den koning Salomo
gaf, geen geweest.
10 Verder ook Hurams knechten, en Salomo's knechten, die goud brachten uit Ofir, brachten
algummimhout en edelgesteente.
11 En de koning maakte van dat algummimhout hoge gangen tot het huis des HEEREN en tot het
huis des konings, mitsgaders harpen en luiten voor de zangers; desgelijks ook was te voren in het
land van Juda niet geweest.
12 En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve
hetgeen zij tot den koning gebracht had; zo keerde zij, en toog naar haar land, zij en haar knechten.
13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en
zestig talenten gouds;
14 Behalve dat zij van de kramers en de kooplieden inbrachten; ook brachten alle koningen van
Arabie, en de vorsten deszelven lands, goud en zilver aan Salomo.
15 Daartoe maakte de koning Salomo tweehonderd rondassen van geslagen goud; zeshonderd
sikkelen van geslagen goud liet hij opwegen tot elke rondas.
16 Insgelijks driehonderd schilden van geslagen goud; driehonderd sikkelen gouds liet hij opwegen
tot elk schild; en de koning leide ze in het huis des wouds van den Libanon.
17 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met louter goud.
18 En de troon had zes trappen en een voetbank van goud, aan den troon vast zijnde, en leuningen
aan beide zijden, tot de zitplaats toe; en twee leeuwen stonden bij de leuningen.
19 En twaalf leeuwen stonden daar aan beide zijden, op de zes trappen; desgelijks is in geen
koninkrijk gemaakt geweest.



20 Ook waren alle drinkvaten van den koning Salomo van goud, en alle vaten van het huis des
wouds van den Libanon waren van gesloten goud; het zilver was in de dagen van Salomo niet voor
iets geacht.
21 Want des konings schepen voeren naar Tharsis, met de knechten van Huram; eens in drie jaren
kwamen de schepen van Tharsis in, brengende goud, en zilver, elpenbeen, en apen, en pauwen.
22 Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid.
23 En alle koningen der aarde zochten Salomo's aangezicht, om zijn wijsheid te horen, die God in
zijn hart gegeven had.
24 En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen, harnas, en
specerijen, paarden, en muilezelen, van elk van jaar tot jaar.
25 Ook had Salomo vier duizend paardenstallen, en wagenen, en twaalf duizend ruiteren; en hij leide
ze in de wagensteden, en bij den koning te Jeruzalem.
26 En hij heerste over alle koningen, van de rivier tot aan het land der Filistijnen, en tot aan de
landpale van Egypte.
27 Ook maakte de koning het zilver in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn
als de wilde vijgebomen, die in de laagte zijn, in menigte.
28 En zij brachten voor Salomo paarden uit Egypte, en uit al die landen.
29 Het overige nu der geschiedenissen van Salomo, der eerste en der laatste, zijn die niet
geschreven in de woorden van Nathan, den profeet, en in de profetie van Ahia, den Siloniet, en in
de gezichten van Jedi, den ziener, aangaande Jerobeam, den zoon van Nebat?
30 En Salomo regeerde te Jeruzalem over gans Israel, veertig jaren.
31 En Salomo ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad zijns vaders Davids; en zijn
zoon Rehabeam werd koning in zijn plaats.



Salomo blijft hier een groot aanzien houden, zowel in zijn eigen land, als daar buiten. wij hadden dit
bericht van zijn grootheid in 1 Koningen 10, er wordt hier niets bijgevoegd, maar zijn afval in zijn
latere jaren, die ons daar in Hoofdstuk 11 bericht wordt, is hier weggelaten, en het einde van dit
hoofdstuk brengt hem met een onbevlekte roem naar het graf. 

Misschien komt geen van de hoofdstukken van de kronieken zo overeen met een hoofdstuk in de
koningen, als dit hoofdstuk, vers voor vers, overeenkomt met 1 Koningen 10, behalve dat de eerste
twee verzen daar, hier tot een zijn saamgetrokken, en vers 25 hier is genomen van 1 Koningen 4:26,
en de laatste drie verzen hier van 1 Koningen 11-41-43. 

Hier is: 

I. De eer, die de koningin van Scheba hem heeft aangedaan in het bezoek, dat zij hem bracht om
zijn wijsheid te horen, vers 1-12. 

II. Vele voorbeelden worden gegeven van de rijkdom en de pracht van Salomo’s hof, vers 13-28. 

III. Het besluit van deze regering, vers 29-31. 



2 Kronieken 9:1-12 

Dit verhaal werd uitvoerig besproken bij 1 Koningen 10, maar omdat onze Heiland het ons ten
voorbeeld heeft gesteld bij ons zoeken en vragen naar Hem, MATTHEUS. 12:42, moeten wij het
niet overslaan zonder kort op te merken: 

1. Hen, die God eren, zal Hij eren, l Samuel 2:30. Salomo had God grotelijks geëerd in het
bouwen, versieren en inwijden van de tempel. 

Al zijn wijsheid en al zijn rijkdom werden aangewend om dit tot een volmaakt stuk werks te maken,
en nu heeft God zijn wijsheid en zijn rijkdom grotelijks doen strekken tot zijn roem. Het middel om
beide de eer en de vertroosting van al onze gaven en bekwaamheden te hebben is: ze Gode te
wijden, ze voor Hem te gebruiken. 

2. Zij, die de waardij kennen van ware wijsheid, zullen moeite noch kosten ontzien om haar te
verkrijgen. De koningin van Scheba heeft zich. zeer veel moeite en grote onkosten getroost om de
wijsheid van Salomo te horen en toch heeft zij, van hem lerende God te dienen en haar plicht te
betrachten, zich ruim beloond geacht voor haar moeite. 

Hemelse wijsheid is de parel van grote waarde, en als wij alles verkopen om die te verkrijgen,
hebben wij een goeden koop gesloten. 

3. Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, behoort haar te bedienen tot stichting van anderen,
naar hij er de gelegenheid toe heeft. Salomo was mededeelzaam met zijn wijsheid, en bereid om aan
anderen te leren wat hij zelf wist. Van God geleerd zijnde, had hij om niet ontvangen, en nu gaf hij
om niet. 

Laat hen, die rijk zijn in wijsheid zowel als in het goed van deze wereld, leren goed te doen, gaarne
mededelende zijn. Geef degenen, die iets van u bidt. 

4. Goede orde in een familie, een grote familie, inzonderheid ten opzichte van de dingen Gods en
een geregeld volbrengen van de plichten van de Godsverering, zijn zeer voegzaam en zeer te
bewonderen, waar zij worden gevonden. De koningin van Scheba was ten uiterste getroffen, om de
gepastheid te zien, waarmee Salomo’s dienaren hem dienden, en waarmee zij en hij de dienst in het
huis Gods bijwoonden. Davids opgang naar het huis des Heeren was ook lieflijk en belangwekkend,
Psalm 42:5. 

5. Diegenen zijn gelukkig, die gedurig inde gelegenheid zijn om gesprekken te hebben met hen, die
kundig, ervaren, wijs en Godvruchtig zijn. De koningin van Scheba achtte Salomo’s dienaren
gelukkig, die geduriglijk zijn wijsheid hoorden, want hij schijnt zelfs jegens hen mededeelzaam er
mee geweest te zijn. En het is opmerkelijk, dat de nakomelingen van degenen, die een betrekking
bekleedden aan zijn hof, de namen hunner voorouders wel vergeten wilden zien, en zich genoegzaam
onderscheiden achtten, als zij de kinderen van de knechten van Salomo genoemd werden, Ezra
2:55, Nehemia 7:57. 

Zij waren zo uitnemend, dat het eer genoeg was om naar hen genoemd te zijn. 



6. Wij behoren ons te verheugen in en Gode dank te zeggen voor de genadegaven, de talenten en
de nuttigheid van anderen. De koningin van Scheba loofde God voor de eer, die Hij op Salomo
gelegd heeft, en de gunst, die Hij hem betoond heeft door hem te verhogen op de troon, vers 8. 

Door Gode de lof te geven van de voorspoed van anderen, delen wij in het genot ervan, terwijl wij
door de voorspoed van anderen te benijden, het genot zelfs van onze eigen voorspoed verliezen.
Het geluk, beide van koning en koninkrijk, leidt zij terug naar de fontein van alle zaligheid, namelijk
de gunst van God. 

Het was omdat God behagen in u heeft gehad, en omdat Hij Israël beminde. Die zegeningen zijn
dubbel lieflijk, waarin wij de goedertierenheid en het welbehagen van God, als onze God, kunnen
smaken. 

7. Het betaamt hun, die wijs en goed zijn om naar hun positie en hun vermogen edelmoedig te zijn.
De koningin van Scheba was dit jegens Salomo, en Salomo jegens haar, vers 9, 12. 

Beiden wisten wijsheid te waarderen, en daarom waren zij niet begerig naar elkanders geld, maar
kweekten zij hun pas gesloten vriendschap voor elkaar aan door wederzijdse geschenken. Onze
Heere Jezus heeft beloofd ons al ons behagen te geven: Bidt, en u zal gegeven worden. Laat ons
bedenken wat wij Hem vergelden zullen, en niets te veel achten om voor Hem te doen, of te lijden,
of om Zijnentwil afstand van te doen. 



2 Kronieken 9:13-31 

Wij hebben hier Salomo op zijn troon, en Salomo in zijn graf, want de troon kon hem tegen het graf
niet beveiligen. ‘Mors sceptra ligonibus aequot’ -De dood ontrukt de scepter aan de hand, zowel als
de spade. 

I. Hier is Salomo, regerende in rijkdom en macht, in rust en volheid, zoals, voorzover ik weet, nooit
door enigen koning geëvenaard kon worden. 

Als men de grootheid van Salomo vergelijkt bij die van sommigen van de grote vorsten van de aarde
dan ziet men, dat de doorluchtigsten van hen beroemd waren om hun oorlogen, terwijl Salomo
veertig jaren lang in volkomen vrede en rust heeft geregeerd. 

Sommigen van degenen, van wie men zou kunnen denken dat zij met Salomo gewedijverd hebben
streefden naar afzondering, hielden de mensen in ontzag door hen op een afstand te houden,
niemand moest hen zien, niemand op straffe des doods tot hen naderen. Maar Salomo ging veel uit,
trad op in publieke aangelegenheden, zodat, alles wèl overwogen zijnde, de belofte vervuld was, dat
God hem rijkdom en eer zou geven, zoals geen koningen gehad hebben noch hebben zullen,
Hoofdstuk. 1:12. 

1. Nooit is een vorst met grotere pracht in het openbaar verschenen dan Salomo, hetgeen hem bij
hen die, gelijk de meeste mensen, oordelen naar het gezicht van de ogen, zeer aanbevolen zal
hebben. Hij had tweehonderd rondassen en driehonderd schilden, allen van geslagen goud, die voor
hem uitgedragen werden vers 15, 16, en hij zat op een zeer statiger troon, vers 17-19, desgelijks is
in geen koninkrijk gemaakt geweest. 

De luister, waarin hij verscheen, was een afschaduwing van de geestelijke heerlijkheid van de
Messias en slechts een flauwe voorstelling van Zijn troon, die boven iedere troon is. Salomo’s
pracht was geheel kunstmatig, en daarom geeft onze Heiland boven haar de voorkeur aan de
natuurlijke schoonheid van de lelies des velde, MATTHEUS. 6:29 : "Salomo in al zijn heerlijkheid is
niet bekleed geweest gelijk een van deze." 

2. Nooit had enig vorst groter overvloed van goud en zilver, hoewel er geen goud of zilvermijnen in
zijn rijk waren. Hij heeft zich of meester gemaakt van de mijnen van andere landen en, een volkrijk
land hebbende, werklieden gezonden, om deze rijke metalen op te delven, of, een vruchtbaar land
hebbende, heeft hij er de voortbrengselen van uitgevoerd, en daarmee al dit goud verkregen,
waarvan hier gesproken wordt, vers 13, 14, 21. 

3. Nooit was er een vorst, aan wie al zijn naburen zulke geschenken brachten als aan Salomo. Alle
koningen van Arabië en de vorsten deszelf lands brachten hem goud en zilver vers 14. 

Niet als een schatting, die hij hun afdwong, maar als vrijwillige offeranden, om zijn gunst te
verwerven, of bij wijze van ruil voor sommige producten van zijn landbouwbedrijf, koren, of vee. Al
de koningen van de aarde brachten hem geschenken, dat is: allen van die delen van de wereld, vers
24, 28, omdat zij zijn vriendschap begeerden en omgang met hem zochten. Hierin was hij een type
van Christus, aan wie, zodra Hij geboren was, de wijzen uit het Oosten geschenken brachten, "goud,



en wierook en mirre", MATTHEUS. 2:11, en aan wie allen, die rondom Hem zijn geschenken
moeten brengen, Psalm 76:12, Romeinen 12:1. 

4. Nooit was enig vorst zo vermaard voor wijsheid, zo gezocht, zo geraadpleegd, zo bewonderd,
vers 23. 

De koningen van de aarde (want het was een te grote gunst voor gewone personen, om daar
aanspraak op te maken), zochten Salomo’s aangezicht om zijn wijsheid te horen, hetzij zijn
natuurkunde, of zijn kennis van geneeskunde, of zijn staatkunde, of zijn regelen van wijsheid voor het
levensgedrag, of misschien de beginselen van zijn Godsdienst en de redenen er voor. 

Dat zij zich toen tot Salomo gewend hebben om zijn wijsheid te horen, zal van de mensen algemene
minachting van Christus en Zijn Evangelie beschamen, verzwaren en veroordelen. 

Hoewel in Hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, is er toch niemand van de
oversten van deze wereld, die ze begeert te kennen, want zij zijn hun dwaasheid, 1 Corinthiers 2:8-
14. 

II. Hier is Salomo stervende, ontdaan van zijn pracht en heerlijkheid, en al zijn rijkdom en macht
nalatende, niet aan iemand van wie hij niet wist "of hij wijs zal zijn of dwaas", Prediker 2:19, maar
die, naar hij wist, een dwaas zal zijn. Dit was niet slechts ijdelheid, maar kwelling des geestes, vers
29-31. 

Het is zeer opmerkelijk dat hier geen melding wordt gemaakt van Salomo’s afwijken van God in zijn
latere dagen, dat er zelfs niet de minste toespeling op wordt gemaakt. 

1. Omdat de Heilige Geest ons wil leren om geen behagen te scheppen in het herhalen of vermelden
van de gebreken en dwaasheden van anderen. Indien zij, die vermaard waren voor wijsheid en eer,
zich misdragen, kan het wel nuttig zijn om kennis te nemen van hun wangedrag ter waarschuwing van
onszelf en anderen, maar wij moeten niet ijverig zijn om die kennis te verbreiden, eenmaal er van te
spreken is genoeg, waarom moet die wanluidende snaar wederom aangeraakt worden? Waarom
kunnen wij niet doen wat de gewijde geschiedschrijver hier doet, namelijk uitvoerig spreken van
hetgeen prijzenswaardig is in anderen, zonder iets te zeggen van hun fouten, ja al waren die zelfs
groot en in het oog lopend? Dit is slechts doen aan anderen, wat wij wensen dat ons gedaan zal
worden. 

2. Omdat hij wel gevallen was, maar toch niet weggeworpen werd. Zijn zonde werd niet ten tweede
male vermeld, omdat hij er berouw van heeft gehad, zich er van bekeerd heeft, en zij hem vergeven
is geworden, en zo werd zij alsof zij nooit geweest was. Het zwijgen van de Schrift is soms
welsprekend. 

Ik wil gaarne geloven dat haar stilzwijgen hier betreffende Salomo’s zonde te kennen geeft dat geen
van de zonden, die hij heeft bedreven, hem toegerekend is geworden, Ezechiel 33:16. Als God de
zonde vergeeft, werpt Hij haar achter Zijn rug en gedenkt haar niet meer. 



HOOFDSTUK 10

1 En Rehabeam toog naar Sichem; want het ganse Israel was te Sichem gekomen, om hem koning
te maken.
2 Het geschiedde nu, als Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hoorde (dezelve nu was in Egypte,
alwaar hij van het aangezicht van den koning Salomo gevloden was), dat Jerobeam uit Egypte
wederkeerde;
3 Want zij zonden henen, en lieten hem roepen; zo kwam Jerobeam met het ganse Israel, en zij
spraken tot Rehabeam, zeggende:
4 Uw vader heeft ons juk hard gemaakt, nu dan, maak gij uws vaders harden dienst, en zijn zwaar
juk, dat hij ons opgelegd heeft, lichter, en wij zullen u dienen.
5 En hij zeide tot hen: Komt over drie dagen weder tot mij. En het volk ging heen.
6 En de koning Rehabeam hield raad met de oudsten, die gestaan hadden voor het aangezicht van
zijn vader Salomo, als hij leefde, zeggende: Hoe raadt gijlieden, dat men dit volk antwoorden zal?
7 En zij spraken tot hem, zeggende: Indien gij dit volk goedertieren en jegens hen goedwillig wezen
zult, en tot hen goede woorden spreken, zo zullen zij te allen dage uw knechten zijn.
8 Maar hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden; en hij hield raad met de
jongelingen, die met hem opgewassen waren, die voor zijn aangezicht stonden.
9 En hij zeide tot hen: Wat raadt gijlieden, dat wij dit volk antwoorden zullen, die tot mij gesproken
hebben, zeggende: Maak het juk, dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter?
10 En de jongelingen die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende: Alzo zult gij
zeggen tot dat volk, dat tot u gesproken heeft, zeggende: Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt,
maar maak gij het over ons lichter; alzo zult gij tot hen spreken: Mijn kleinste vinger zal dikker zijn
dan mijns vaders lenden.
11 Indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe
doen; mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden.
12 Zo kwam Jerobeam en al het volk tot Rehabeam, op den derden dag, gelijk als de koning
gesproken had, zeggende: Komt weder tot mij op den derden dag.
13 En de koning antwoordde hun hardelijk; want de koning Rehabeam verliet den raad der oudsten.
14 En hij sprak tot hen naar den raad der jongelingen, zeggende: Mijn vader heeft uw juk zwaar
gemaakt, maar ik zal nog daarboven toedoen; mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u
met schorpioenen kastijden.
15 Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending was van God, opdat de
HEERE Zijn woord bevestigde, hetwelk Hij door den dienst van Ahia, den Siloniet, gesproken had
tot Jerobeam, den zoon van Nebat.
16 Toen het ganse volk Israel zag, dat de koning naar hen niet hoorde, zo antwoordde het volk den
koning, zeggende: Wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erve hebben wij aan den zoon van Isai;
een ieder naar uw tenten, o Israel! Voorzie nu uw huis, o David! Zo ging het ganse Israel naar zijn
tenten.
17 Doch aangaande de kinderen van Israel, die in de steden van Juda woonden, over die regeerde
Rehabeam ook.
18 Toen zond de koning Rehabeam Hadoram, die over de schatting was; en de kinderen Israels
stenigden hem met stenen, dat hij stierf; maar de koning Rehabeam verkloekte zich, om op een
wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.
19 Alzo vielen de Israelieten van het huis van David af, tot op dezen dag.



Dit hoofdstuk is schier woordelijk afgeschreven van 1 Koningen 12:1-19,, waar wij het uitvoerig
besproken hebben. Salomo’s afval van God werd niet nogmaals verhaald, maar wel wordt de afval
van de tien stammen van zijn geslacht nog eens verhaald in dit hoofdstuk waarin wij zien 

I. Hoe dwaas Rehabeam was in zijn onderhandeling met hen, vers 1, 5-14. 

II. Hoe slecht het volk was in hun klagen over Salomo, vers 2-4, en in hun verlaten van Rehabeam,
vers 16-19 

III. Hoe rechtvaardig God was in dit alles, vers 15 zijn raad werd er door volvoerd. 

Bij Hem is kracht en wijsheid, zijn is de dwalende en die doet dwalen, Johannes 12:16, dat is: Hij
maakt gebruik van hen, om zijn doeleinden tot stand te brengen. 



2 Kronieken 10:1-11 

Wij kunnen hier opmerken: 

1. Dat ook de wijsten en besten niet iedereen tevreden kunnen maken. Salomo had zijn land verrijkt
en tot bloei en welvaart gebracht. Hij heeft, naar men zou denken, alles gedaan wat gedaan kon
worden om hen gelukkig en welvarend te maken, en toch was hij of werkelijk onvoorzichtig door
hun zware belastingen op te leggen en diensten van hen te vorderen, of er was een schijn van reden
om dit van hem te denken. 

Niemand is volmaakt wijs. Het is waarschijnlijk, dat toen Salomo afweek van God en zijn plicht, zijn
wijsheid hem faalde en dat God hem toen aan zichzelf overliet om zo onstaatkundig te werk te gaan. 

Zelfs de schatten van Salomo raakten uitgeput door zijn liefde voor vrouwen, en waarschijnlijk was
het om haar en haar hoogmoed, weelde en afgoderij te onderhouden, dat hij zijn onderdanen te
zwaar heeft belast. 

2. Mensen van een woelzieken, ondankbaren aard zullen altijd iets aan te merken hebben op de
regering, en klagen over grieven als zij er weinig reden toe hebben. Hadden zij in Salomo’s tijd geen
vrede? Nooit werden zij, zoals vroeger, door invallende vijanden geplunderd en beroofd, nooit
beangstigd door de verschrikkingen van de krijg, nooit verplicht om hun leven in gevaar te brengen
op de hoogten des velde. 

Hadden zij geen overvloed? Geen spijs en geld genoeg? Wat wilden zij meer? O ‘fortunatos nimium,
sua si bona noriet!’ -O hoe gelukkig zou het geweest zijn, als zij hun geluk hadden weten te
waarderen! En toch klagen zij dat Salomo hun juk hard heeft gemaakt. Indien er zijn, die aldus
klagen over het juk van Christus, ten einde een voorwendsel te hebben om Zijn banden te
verscheuren en Zijn touwen van zich te werpen, dan zijn wij er toch zeker van dat Hij hun nooit
reden heeft gegeven voor de klacht, wat Salomo ook gedaan mocht hebben. Zijn juk is zacht en Zijn
last licht. Hij heeft ons niet doen dienen met spijsoffer, en ons niet vermoeid met wierook. 

3. Velen storten zich en hun belangen in het verderf door hun minderen te vertreden en tot toorn te
verwekken. Rehabeam dacht dat hij, omdat hij koning was, nu ook kon heersen zoals zijn vader
geheerst heeft, kon hebben wat hij wilde, zich van alles kon meester maken, alles gedaan kon
krijgen. Maar hoewel hij zijns vaders kroon droeg, had hij zijns vaders hoofd niet, en hij had moeten
bedenken dat hij, een geheel ander man zijnde dan zijn vader was, ook andere maatregelen moest
nemen, zo wijs een man als Salomo was, kon doen wat hij wilde, maar een dwaas, als Rehabeam,
moet doen wat hij kan. Het vurige paard kan met zweep en sporen geregeerd worden door hem, die
de kunst verstaat er mee om te gaan maar zo een onbekwaam ruiter dit waagt, doet hij het op zijn
gevaar. Rehabeams dreigen en grootspreken is hem duur te staan gekomen. Het was Jobs wijsheid,
zowel als zijn deugd, dat hij het recht zijns knechts of van zijn dienstmaagd niet versmaad heeft, als
zij geschil met hem hadden, Job. 31:13, maar hen geduldig heeft aangehoord, hun redenen heeft
overwogen en hun een zacht antwoord heeft gegeven. Eenzelfde vriendelijke gezindheid jegens hen,
die in onderworpen toestand zijn, en een begeerte om hun het leven licht te maken, zal de troost en
de lof zijn van allen, die met gezag zijn bekleed in de kerk, in de staat, en in het gezin. 



4. Gematigde adviezen zijn gewoonlijk de wijste en de beste. Zachtmoedigheid zal uitwerken wat
door geweld niet verkregen kan worden. De meeste mensen willen gaarne met zachtheid
toegesproken worden. Rehabeams oude, ervaren raadslieden wezen hem op die methode vers 7.
"Wees goedertieren en goedwillig jegens dit volk en spreek goede woorden tot hen, en gij kunt voor
altijd staat op hen maken." Goede woorden kosten niets dan een weinigje zelfverloochening, en toch
verkrijgen zij grote, kostelijke zaken. 

5. God vervult dikwijls de raad van Zijn eigen wijsheid door mensen te verdwazen en hen over te
geven aan de raad hunner eigen dwaasheid. Er is niets anders nodig om de mensen te verderven,
dan hen over te laten aan henzelf, aan hun hoogmoed en hun hartstochten. 



2 Kronieken 10:12-19 

1. Wij kunnen hier leren dat, als er gissing is onder het volk, het door heftige maatregelen van kwaad
tot erger gaat. Ruwe antwoorden, zoals Rehabeam er hier een aan het volk gaf wekken slechts toorn
op en gieten olie in het vuur. 

In een storm moet de stuurman het schip met vaste hand sturen. Velen zijn gedreven naar het
kwaad, dat zij niet bedoeld hebben, doordat zij te streng behandeld werden wegens hetgeen zij wèl
bedoeld hebben. 

2. Dat, welke ook de bedenksels en raadslagen van de mensen zijn, God door die allen Zijn eigen
werk doet, het woord vervult, dat Hij heeft gesproken, waarvan geen tittel of jota ter aarde zal
vallen. 

De oorzaak van des konings hardnekkigheid en onnadenkendheid was van God, opdat de HEERE
Zijn woord bevestigde, hetwelk Hij door de dienst van Ahia, de Siloniet, gesproken had, vers
15. 

Het is volstrekt geen verontschuldiging van Rehabeams dwaasheid vermindert de schuld niet van zijn
hoogmoed en hartstocht, dat het Gode behaagd heeft er Zijn eigen doeleinden door te dienen. 

3. Dat wereldse rijkdom en heerschappij zeer onbestendige zaken zijn. Salomo regeerde over
geheel Israël en had, naar men zou denken, genoeg om geheel de monarchie gedurende vele
eeuwen aan zijn geslacht te verzekeren en toch is hij nog nauwelijks koud in zijn graf of tien van de
twaalf stammen zijn van zijn zoon afgevallen. Al de goede diensten, die hij aan Israël gedaan heeft,
zijn nu vergeten. Wat deel hebben wij aan David? 

Aldus wordt de heerschappij van Christus door velen verworpen, in weerwil van alles dat Hij
gedaan heeft om de kinderen van de mensen voor eeuwig aan zich te verplichten: Wij willen: niet dat
deze over ons koning zij! zeggen zij. Maar die rebellie zal gewis op hun verderf uitlopen. 

4. Dat God dikwijls de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Salomo verlaat
God, en daarom wordt niet hij, maar zijn zoon na hem, verlaten door het grootste deel van zijn volk. 

Zo heeft God, door de straf van de zonde lang te doen duren, haar merkbaar te laten blijven na de
dood des zondaars, het boze er van willen aanduiden en misschien ook een wenk willen geven van
het eeuwigdurende van haar straf. Hij, die tegen God zondigt, doet niet slechts onrecht aan zijn eigen
ziel, maar doet ook zijn nakomelingen misschien meer onrecht dan hij wel denkt. 

5. Dat God, als Hij Zijn bedreigingen vervult, tegelijker tijd zal zorg dragen dat de beloften niet ter
aarde vallen. Als Salomo’s ongerechtigheid gedacht wordt en zijn zoon er de tien stammen om
verliest, dan is Davids Godsvrucht niet vergeten, noch de belofte, die hem gedaan is, maar om de
wille daarvan blijven twee stammen voor zijn kleinzoon behouden. 

De fouten van de heiligen zullen geen belofte verijdelen, die aan Christus, hun Hoofd, gedaan is. Zij
zullen gekastijd worden, maar het verbond zal niet worden verbroken, Psalm 89:31-35. 



HOOFDSTUK 11

1 Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het huis van Juda en Benjamin,
eenhonderd en tachtig duizend uitgelezenen, geoefend ten oorlog, om tegen Israel te strijden, opdat
hij het koninkrijk weder aan Rehabeam bracht.
2 Doch het woord des HEEREN geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende:
3 Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse Israel in Juda en
Benjamin, zeggende:
4 Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen; een ieder kere
weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden de woorden des HEEREN,
en zij keerden weder van tegen Jerobeam te trekken.
5 Rehabeam nu woonde te Jeruzalem; en hij bouwde steden tot vastigheden in Juda.
6 Hij bouwde nu Bethlehem, en Etham, en Thekoa,
7 En Beth-zur, en Socho, en Adullam,
8 En Gath, en Maresa, en Zif,
9 En Adoraim, en Lachis, en Azeka,
10 En Zora, en Ajalon, en Hebron; dewelke in Juda en in Benjamin de vaste steden waren.
11 En hij sterkte deze vastigheden, en leide oversten daarin, en schatten van spijs, en olie, en wijn;
12 En in elke stad rondassen en spiesen, en sterkte ze gans zeer; zo was Juda, en Benjamin zijne.
13 Daartoe de priesteren en de Levieten, die in het ganse Israel waren, stelden zich bij hem uit al
hun landpalen.
14 Want de Levieten verlieten hun voorsteden en hun bezitting, en kwamen in Juda en in Jeruzalem;
want Jerobeam en zijn zonen hadden hen verstoten, van het priesterdom des HEEREN te mogen
bedienen.
15 En hij had zich priesteren gesteld voor de hoogte, en voor de duivelen, en voor de kalveren, die
hij gemaakt had.
16 Na die kwamen ook uit alle stammen van Israel te Jeruzalem, die hun hart begaven, om den
HEERE, den God Israels, te zoeken, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, offerande
deden.
17 Alzo sterkten zij het koninkrijk van Juda, en bekrachtigden Rehabeam, den zoon van Salomo,
drie jaren; want drie jaren wandelden zij in den weg van David, en Salomo.
18 En Rehabeam nam zich, benevens Mahalath, de dochter van Jerimoth, den zoon van David, ter
vrouwe Abihail, de dochter van Eliab, den zoon van Isai,
19 Dewelke hem zonen baarde, Jeus, en Semaria, en Zaham.
20 En na haar nam hij Maacha, de dochter van Absalom; deze baarde hem Abia, en Attai, en Ziza,
en Selomith.
21 En Rehabeam had Maacha, Absaloms dochter, liever dan al zijn vrouwen en zijn bijwijven; want
hij had achttien vrouwen genomen, en zestig bijwijven; en hij gewon acht en twintig zonen en zestig
dochteren.
22 En Rehabeam stelde Abia, den zoon van Maacha, tot een hoofd, om een overste te zijn onder
zijn broederen; want het was om hem koning te maken.
23 En hij handelde verstandelijk, dat hij van al zijn zonen, door alle landen van Juda en Benjamin, in
alle vaste steden verspreidde, denwelken hij spijze gaf in overvloed; en hij begeerde de veelheid van
vrouwen.



Wij gaan nu voort met de geschiedenis van Rehabeam. 

I. Zijn poging om de tien stammen, die zich van hem hebben afgescheurd, weer onder zijn
heerschappij te brengen, en het aflaten van die poging in gehoorzaamheid aan het bevel Gods, vers
1-4. 

II. Zijn streven om de twee stammen, die hem waren overgebleven, te behouden, in welk streven hij
geslaagd is, vers 5-12. 

III. Hoe de priesters en Levieten zich bij hem gesteld hebben, vers 13 
17. 

IV. Een bericht omtrent zijn vrouwen en kinderen, vers 18-22. 



2 Kronieken 11:1-12 

Hoe de tien stammen het huis van David verlieten, lazen wij in het vorige hoofdstuk. Zij waren
tevoren al los van dat geslacht, 2 Samuel 20:1, 2, en nu verwerpen zij het gehelen el niet
bedenkende hoezeer het algemeen belang er door geschaad zal worden, en hoe dit Israël naar
beneden zal brengen van de hoogte van eer en heerlijkheid, waartoe het onder de laatste regering
gekomen was. 

Maar aldus moest het koninkrijk, zowel als het huis van David, getuchtigd worden. 

1. Als een stoutmoedig man brengt Rehabeam eindelijk een leger op de been, om de opstandelingen
ten onder te brengen, vers 1. 

Juda en Benjamin waren niet slechts besloten hem trouw te blijven, maar waren bereid om hem
krachtdadig bij te staan in de poging om zijn rechten te herwinnen. 

Juda was zijn eigen stam, die hem erkende enige jaren voordat de anderen het deden, Benjamin was
de stam, waarin Jeruzalem of tenminste het grootste ceel ervan, was gelegen, hetgeen misschien een
reden was, waarom die stam hem bleef aanhangen. 

2. Maar als een nauwgezet man heeft hij, toen God hem verbood om zijn voornemen te volvoeren,
er in gehoorzaamheid aan Hem van afgelaten, hetzij omdat hij het Goddelijk gezag eerbiedigde of
omdat hij wist, dat hij toch niet voorspoedig zou zijn indien hij tegen Gods bevel zou heengaan, maar
in plaats van het verlorene te herwinnen, in gevaar zou zijn om ook wat hij nog had te verliezen. 

Het is gevaarlijk om tegen de wil van God een zaak te ondernemen, maar inzonderheid om tegen
Zijn wil oorlog te gaan voeren. God noemt hem, vers 3, Rehabeam, de zoon van Salomo, om te
kennen te geven dat dit besloten was om de zonde van Salomo, en het zou vruchteloos zijn om zich
tegen een raadsbesluit Gods te verzetten. Zij gehoorzaamden de woorden des Heeren, en hoewel
dit een min en verachtelijk aanzien had, en het hun ten smaad zou zijn onder hun naburen, wilde God
het toch aldus, en zo legden zij dan de wapenen neer. 

3. Als een voorzichtig man versterkte hij zijn eigen land. Hij zag dat het doelloos was om te trachten
de opstandelingen ten onder te brengen. Enige goede woorden zouden hun afval hebben kunnen
voorkomen, maar nu kan de gehele krijgsmacht van zijn rijk hen niet terugbrengen, de zaak is
geschied, en er moet in berust worden, het is zijn wijsheid om er zich zo goed mogelijk in te
schikken. Misschien hebben dezelfde jonge raadslieden, die hem geadviseerd hebben om het volk
een ruw antwoord te geven, hem aangezet om tegen hen te gaan krijg voeren, in weerwil van het
verbod van God, maar hij had er reeds duur genoeg voor betaald, dat hij naar hun raad geluisterd
heeft, en daarom kunnen wij onderstellen dat nu naar de oude raadslieden gehoord werd, en zij
rieden hem aan zich aan de wil van God te onderwerpen betreffende hetgeen verloren was, maar er
zich nu op toe te leggen om wat hij had te behouden. Het was waarschijnlijk op hun raad: 

a. Dat hij zijn grenzen versterkte en velen van de voornaamste steden van zijn rijk, voor werker
weerbaarheid onder Salomo’s vreedzame regering niet genoegzaam gezorgd was. 



b. Hij voorzag ze van een genoegzamer voorraad levensmiddelen en wapenen, vers 11, 12. 

Omdat God hem verbood te strijden, is hij niet somber en gemelijk gaan neerzitten, zeggende dat hij
nu ook niets voor de openbare veiligheid wilde doen, maar heeft zich verstandig tegen aanvallen
bereid. Zij, die geen veroveraars kunnen zijn, kunnen toch wel bouwers wezen. 



2 Kronieken 11:13-23 

I. Zie hier hoe Rehabeam versterkt werd door de komst van de priesters en Levieten en al de
Godvruchtige Israëlieten, allen die trouw waren aan hun God en Godsdienst. 

1. Jerobeam had hen verstoten, dat is: hij heeft een eredienst ingevoerd, waarmee zij zich, naar hij
wel wist, niet konden verenigen, hetgeen hen noodzaakte zich van zijn altaar terug te trekken, en
terzelfder tijd wilde hij hun ook niet toelaten op te gaan naar Jeruzalem, om aan het altaar aldaar te
aanbidden, zodat hij hen ten enenmale had verstoten van het priesterdom de HEERE te mogen
bedienen. En zeer gaarne zag hij het, dat zij hun plaatsen verlieten, ten einde plaats te maken voor
de geringe en ergerlijke lieden, die hij tot priesters voor de hoogten had gemaakt, vers 15.
Vergelijk 1 Koningen 12:31. Geen wonder dat hij die God verwierp, ook Zijn dienaren verwierp zij
dienden zijn doeleinden niet, wilden niet alles doen wat hij hun gebood te doen, wilden zijn goden
niet eren, en het gouden beeld, dat hij had opgericht, niet aanbidden. 

2. Hierop verlieten zij hun voorsteden en hun bezitting, vers 14. 

Uit het erfdeel van iedere stam waren aan de Levieten steden toegewezen, waar goed in hun
behoeften voorzien was en zij gelegenheid hadden om veel goed te doen. Maar nu werden zij uit el
hun steden verdreven, behalve uit die van Juda en Benjamin. 

Men zou denken dat hun onderhoud voor goed vastgesteld en verzekerd was, en toch verloren zij
het. Het was hun tot troost dat de wet hen er zo dikwijls aan herinnerde dat de Heere hun erfdeel
was, en dat zij, toen zij uit huis en bezitting verdreven waren, Hem als zodanig zouden vinden. Maar
waarom verlieten zij hun bezitting? 

a. Omdat zij zagen dat zij geen goed konden doen onder hun naburen, in wie-nu Jerobeam zijn
kalveren had opgericht-de oude neiging tot afgoderij weer bovenkwam. 

b. Omdat zij zelf voortdurend in verzoeking zouden zijn tot de een of andere lage inwilliging, en in
gevaar om ongemerkt heengetrokken te worden naar het kwade. Als wij in oprechtheid bidden niet
in verzoeking te worden gebracht, dan zullen wij de verzoeking zover mogelijk uit de weg gaan en
blijven. 

c. Omdat, zo zij in hun oprechtheid volhardden, zij reden hadden om van Jerobeam en zijn zonen
vervolging te verwachten. De priesters, die zij maakten voor de duivelen, zouden de priesters des
Heeren niet lang onder zich dulden. 

Geen wereldlijk voordeel van welke aard ook moet ons heentrekken naar de plaats, waar wij in
gevaar zijn om schipbreuk te lijden aan ons ge: loof en een goede consciëntie. 

3. Zij kwamen in Juda en Jeruzalem, vers 14 en stelden zich bij Rehabeam, vers 13. Waar anders
zullen Gods priesters en Levieten zijn, dan waar Zijn altaar is? Daarheen kwamen zij, omdat het hun
plicht was om op de gestelde tijd hun dienst waar te nemen. 



a. Het was een zegen voor hen, dat zij een toevlucht hadden, waarheen zij zich konden begeven en
er hun onderhoud konden vinden, toen Jerobeam hen had verstoten. Daar waren van dezulken, die
hen gastvrij zouden ontvangen en hen welkom zouden heten, en zij werden niet naar de landen van
de heidenen ineengedrongen. 

b. Het was een bewijs dat zij hun werk meer liefhadden dan hun onderhoud, daar zij hun
voorsteden en bezitting in het land verlieten (waar zij gemakkelijk hadden kunnen leven van hun
eigen goed) omdat zij daar van de dienst Gods afgehouden werden, en wierpen zich op Gods
voorzienigheid en de liefdadigheid hunner broederen door te komen naar een plaats, waar zij vrijelijk
Gods inzettingen konden waarnemen. 

Aan armoede in de weg des plichts moet de voorkeur gegeven worden boven overvloed in de weg
van de zonde. Het is beter om met een goed geweten van aalmoezen te leven, of in een gevangenis
te sterven, dan om zich met een verkracht geweten in overvloed en genot te beden. 

c. Het was verstandig en tot lof van Rehabeam en zijn volk, dat zij hen welkom heetten, hoewel zij
zich misschien moesten samendringen om plaats voor hen te maken. Godvruchtige vluchtelingen
zullen een zegen brengen in de landen, die hen gastvrij ontvangen, en een vloek achterlaten onder
hen, die hen hebben uitgeworpen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daar inga,
welk de getrouwheden bewaart. Dat is goede staatkunde, Jesaja 26:1, 2. 

4. Toen de priesters en Levieten naar Jeruzalem kwamen, werden zij door alle Godvruchtige
Israëlieten uit alle stammen gevolgd. Zij, die hun hart begaven om de Heere, de God Israels, te
zoeken, en oprecht waren in dit hun voornemen, verlieten het erfdeel hunner vaderen en vestigden
zich te Jeruzalem, ten einde vrijen toegang te hebben tot het altaar Gods en buiten de verzoeking te
zijn om de kalveren te aanbidden, vers 16. 

Datgene is het beste voor ons, wat het beste is voor onze ziel, en bij iedere keus, die wij doen, moet
hetgeen voordelig is voor de Godsdienst de voorrang hebben boven alles wat slechts tot ons
uitwendig gemak of gerief strekt. Waar Gods getrouwe priesters zijn, daar behoort Gods getrouwe
volk ook te wezen. Als Jerobeam Gods dienstknechten uitwerpt, dan zal ieder waar Israëliet zich
verplicht achten om hen te erkennen en bij te staan. 

"Verlaat de Leviet niet, de uitgeworpen Leviet, al uw dagen. Wanneer gij de ark des verbonds des
Heeren uws Gods ziet, en de Levietische priesters dezelve dragende, verreist gijlieden ook van uw
plaats en volgt haar na", Jozua 3:3.. 

5. Zij sterkten het koninkrijk van Juda, vers 17, niet alleen door de toevoeging er aan van zoveel
personen, die waarschijnlijk zoveel zij konden van hun goed medebrachten, maar door hun
Godsvrucht en hun gebeden brachten zij een zegen over het rijk, dat hun een toevlucht bood. Zie
Zacheria 12:5. 

Het is het belang van een volk om de Godsdienst en Godsdienstige mensen aan te moediger en te
beschermen en het wordt er meer door versterkt dan door wat het ook zij. Zij bekrachtigden
Rehabeam en zijn volk drie jaren, want zolang wandelden zij in de weg van David en Salomo,
hun goeden weg, maar toen zij die verlieten, en zich dus buiten Gods gunst en bescherming stelden,



konden hun beste vrienden hen niet langer helpen en versterken. Wij behouden onze kracht, zolang
wij getrouw blijven aan God en onze plicht, maar niet langer. 

II. Hoe Rehabeam verzwakt werd door zich toe te geven in zingenot. Evenals zijn vader begeerde
hij de veelheid van vrouwen, vers 23. Maar: 

1. Hierin was hij wijzer dan zijn vader, dat hij naar het schijnt geen vreemde vrouwen gehuwd heeft. 

De vrouwen, die hier genoemd zijn waren niet slechts dochteren Israëls, maar zij behoorden tot het
geslacht van David, de een stamde af van Eliab, Davids broeder, vers 18, een andere van Absalom,
waarschijnlijk Davids zoon vers 20, een andere van Jerimoth, Davids zoon. 

2. Hierin was hij gelukkiger dan zijn vader dat hij veel zonen en dochteren had, terwijl die zijn vader
had. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat hij er niet meer had, maar zo hij er meer had, dan
waren zij van de vermelding niet waardig, terwijl verscheidenen van Rehabeams zonen hier genoemd
worden, vers 19, 20, als mannen van aanzien, en zulke bekwame, werkzame mannen, dat hij het
verstandig oordeelde hen te verspreiden door alle landen van Juda en Benjamin, vers 23. Het zij: 

A. Opdat zij geen mededingers zouden Zijn van zijn zoon Abia, die hij bestemde om zijn opvolger te
zijn of liever: 

B. Omdat hij vertrouwen in hen kon stellen voor het bewaren van de openbare vrede en de
veiligheid, hun vaste steden kon toevertrouwen, die hij goed van levensmiddelen voorzag, opdat zij
hem goede dienst zouden doen in geval van een vijandelijker inval. 

Zo heeft hij, die in het begin dwaas heeft gehandeld, later wijs gehandeld. Late wijsheid is beter dan
in het geheel geen wijsheid, je meer: het spreekwoord zegt, dat vernuft of schranderheid nooit goed
is, voor men haar gekocht heeft. Die van Rehabeam was duur genoeg gekocht, zij kostte hem een
koninkrijk. 



HOOFDSTUK 12

1 Het geschiedde nu, als Rehabeam het koninkrijk bevestigd had, en hij sterk geworden was, dat hij
de wet des HEEREN verliet, en gans Israel met hem.
2 Daarom geschiedde het, in het vijfde jaar van den koning Rehabeam, dat Sisak, de koning van
Egypte, tegen Jeruzalem optoog (want zij hadden overtreden tegen den HEERE),
3 Met duizend en tweehonderd wagenen, en met zestig duizend ruiteren; en des volks was geen
getal, dat met hem kwam uit Egypte, Libyers, Suchieten en Moren;
4 En hij nam de vaste steden in, die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe.
5 Toen kwam Semaja, de profeet, tot Rehabeam en de oversten van Juda, die te Jeruzalem
verzameld waren, uit oorzaak van Sisak, en hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE: Gij hebt Mij
verlaten, daarom heb Ik u ook verlaten in de hand van Sisak.
6 Toen verootmoedigden zich de oversten van Israel en de koning, en zij zeiden: De HEERE is
rechtvaardig.
7 Als nu de HEERE zag, dat zij zich verootmoedigden, geschiedde het woord des HEEREN tot
Semaja, zeggende: Zij hebben zich verootmoedigd, Ik zal hen niet verderven; maar Ik zal hun in kort
ontkoming geven, dat Mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgegoten
worden.
8 Doch zij zullen hem tot knechten zijn, opdat zij onderkennen Mijn dienst, en den dienst van de
koninkrijken der landen.
9 Zo toog Sisak, de koning van Egypte, op tegen Jeruzalem; en hij nam de schatten van het huis des
HEEREN en de schatten van het huis des konings weg; hij nam alles weg; hij nam ook al de gouden
schilden weg, die Salomo gemaakt had.
10 En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; en hij beval die onder de
hand van de oversten der trawanten, die de deur van het huis des konings bewaarden.
11 En het geschiedde, zo wanneer de koning in het huis des HEEREN ging, dat de trawanten
kwamen, en die droegen, en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer.
12 En als hij zich verootmoedigde, keerde de toorn des HEEREN van hem af, opdat Hij hem niet
ten uiterste toe verdierf; ook waren in Juda nog goede dingen.
13 Zo versterkte zich de koning Rehabeam in Jeruzalem, en regeerde; want Rehabeam was een en
veertig jaren oud, als hij koning werd, en hij regeerde zeventien jaren in Jeruzalem, de stad, die de
HEERE uit alle stammen van Israel verkoren had, om Zijn Naam daar te zetten; en de naam zijner
moeder was Naama, een Ammonietische.
14 En hij deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te zoeken.
15 De geschiedenissen nu van Rehabeam, de eerste en de laatste, zijn die niet geschreven in de
woorden van Semaja, den profeet, en Iddo, den ziener, verhalende de geslachtsregisteren; daartoe
de krijgen van Rehabeam en Jerobeam in al hun dagen?
16 En Rehabeam ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids; en zijn zoon Abia
werd koning in zijn plaats.



Dit hoofdstuk geeft ons een vollediger bericht van de regering van Rehabeam dan wij er in 1
Koningen van gehad hebben, en het is een zeer treurig bericht. Het is mij, of wij wederom terug zijn
in het boek van de richteren, want: 

I. Rehabeam en zijn volk deden wat kwaad was in de ogen des Heeren, vers 1,. 

II. Hierop heeft God hen verkocht in de hand van Sisak, koning van Egypte, die hen grotelijks
verdrukte, vers 2-4. 

III. God zond hun een profeet, om hun het oordeel te verklaren en hen tot bekering te roepen, vers
5. 

IV. Hierop hebben zij zich verootmoedigd, vers 6. 

V. Op hun berouw heeft God Zijn toorn afgewend, vers 7, 12, 

maar liet hen toch nog onder de tekenen van Zijn misnoegen, vers 8-11. 

Eindelijk, hier is een algemene aanduiding van Rehabeams karakter en regering, en het besluit ervan,
vers 13-16. 



2 Kronieken 12:1-12 

Israëls was zeer onteerd en verzwakt door in twee rijken verdeeld te zijn, maar het riek van Juda, in
het bezit zijnde van de tempel en van de koninklijke stad, zou toch zowel het huis van David als het
huis van Aaron de oude roem en luister behouden hebben, indien zij op de weg huns plichts
gebleven waren, maar hier zien wij hoe alles uit de voegen is geraakt. 

I. Rehabeam en zijn volk verlieten God. Hij verliet de wet des Heeren, en aldus verliet hij in
werkelijkheid God, en geheel Israël met hem vers 1. 

Hij had zijn gelukkig ‘triennium’, drie jaren van voorspoed, toen hij wandelde in de weg van David
en Salomo, Hoofdstuk 11:7 maar het ging voorbij, hij werd nalatig in de aanbidding Gods, op wat
wijze wordt ons niet gezegd, maar hij viel af, en Juda met hem, dat hier Israël genoemd wordt,
omdat zij wandelden in de boze weg, waarop Jerobeam het rijk van Israël had gevoerd. 

Dit deed hij, toen hij het koninkrijk bevestigd had en sterk was geworden. Zolang hij dacht dat zijn
troon wankelend was, bleef hij bij zijn plicht, ten einde God tot zijn vriend te maken, maar toen hij
bevond dat zijn troon vast stond, dacht hij de Godsdienst niet meer nodig te hebben, dat hij ook
zonder de Godsdienst wel veilig was. 

Zo zal de voorspoed van de zotten hen verderven. Jeshurun werd vet en sloeg achteruit. Als de
mensen voorspoedig zijn en geen moeilijkheden vrezen, dan zijn zij bereid om tot God te zeggen:
Wijk van ons. 

II. God heeft hen spoedig in moeilijkheden gebracht, om hen te doen ontwaken en tot bekering te
brengen, voordat hun hart verhard was. 

Het was pas in het vierde jaar van Rehabeam, dat zij begonnen zich te verderven en in het vijfde jaar
trok de koning van Egypte tegen hen op met een zeer groot leger, nam de vaste steden in, die Juda
had, en kwam tot Jeruzalem toe, vers 2-4. 

Deze grote ramp kwam zo spoedig over hen, nadat zij de eredienst Gods hadden verlaten, door een
hand van welke zij weinig reden hadden het te verwachten (onder de laatste regering waren er
immers zeer vriendelijke betrekkingen met Egypte onderhouden), en zij kwam met zo’n geweld, (al
de vaste steden van Juda, die Rehabeam kort geleden nog had versterkt, en waarin hij garnizoenen
had gelegd, en waarop hij zozeer vertrouwde voor de veiligheid van zijn koninkrijk vielen snel in de
handen van de vijand, zonder enige tegenstand te bieden), dat het alles blijkbaar van de Heere was
omdat zij tegen Hem overtreden hadden. 

III. Uit vrees dat zij deze handeling van Gods voorzienigheid niet geredelijk of niet recht zouden
begrijpen, geeft God hun door het woord een verklaring van de gesel, vers 5. 

Toen de oversten van Juda allen te Jeruzalem bijeen waren gekomen, waarschijnlijk voor het
houden van een groten krijgsraad, om in dit hachelijk tijdsgewricht middelen te beramen voor hun
veiligheid, zond Hij hun een profeet, dezelfde, die hun het bevel van God had gebracht om af te laten
van tegen de tien stammen te strijden, Hoofdstuk 11, Semaja geheten. 



Hij zei hun duidelijk en onomwonden dat de reden, waarom Sisak tegen hen had overmocht, niet
daarin gelegen was dat zij onstaatkundig gehandeld hadden, (een denkbeeld, dat de oversten op dit
congres misschien geopperd hebben) maar omdat zij God hadden verlaten. Nooit verlaat God de
mensen voordat zij Hem hebben verlaten. 

IV. De bestraffingen van het woord en van de roede aldus saamgevoegd zijnde, hebben de koning
en de oversten zich voor God verootmoedigd om hun ongerechtigheid, boetvaardig en berouwvol de
zonde erkennende, en met lijdzaamheid de straf er voor aannemende zeggende: De HEERE is
rechtvaardig, vers 6. "Wij hebben er niemand van te beschuldigen dan onszelf. 

God is rechtvaardig in Zijn spreken, en rein in Zijn oordelen." Aldus betaamt het ons, als wij onder
de bestraffingen Gods zijn, God te rechtvaardigen en onszelf te oordelen, zelfs kortingen en oversten
moeten of buigen voor God, of breken, of verootmoedigd worden, of aan het verderf worden
overgegeven. 

V. Op hun belijdenis van berouw heeft God hun enige gunst betoond, hen van de ondergang gered,
maar liet hen toch nog onder enige vrees voor het oordeel, om te voorkomen dat zij opnieuw zouden
afvallen. 

1. In Zijn barmhartigheid heeft God het verderf van hen afgewend, op welks rand zij zich bevonden.
Met zijn ontzaglijk groot en nu reeds zegevierend leger had Sisak zich reeds meester gemaakt van al
de vaste steden, wat anders kon verwacht worden, dan dat het gehele land en Jeruzalem zelf binnen
weinig tijds in zijn macht zouden zijn? Maar als God zegt: Tot hiertoe zult gij komen en niet
verder, dan zal de dreigendste krijgsmacht op vreemde wijze verminderen, verschrompelen en
machteloos worden. 

Ook hier wordt aan de verderfengel, als hij Jeruzalem nadert, verboden om dat te verderven: Mijn
grimmigheid zal over Jeruzalem door de hand van Sisak niet uitgegoten worden, vers 7, 12. 

Zij, die Gods rechtvaardigheid erkennen in hun beproeving, zullen bevinden dat Hij genadig is. Zij,
die zich voor Hem verootmoedigen, zullen gunst bij Hem vinden. Zo gereed en bereid is de God van
barmhartigheid om bij de eerste gelegenheid genade te betonen. Als wij onder vernederende
omstandigheden ons hart hebben verootmoedigd dan heeft de beproeving haar werk gedaan, en dan
zal zij of weggenomen worden, of de aard er van zal worden veranderd. 

2. Hij schonk hun enige verlossing, geen volkomene, maar een gedeeltelijke. Hij gaf hun enig
voordeel op de vijand, zodat zij een weinig tot adem kwamen, Hij gaf hun verlossing voor een
wille, lezen hier sommigen. Hun bekering en hervorming was slechts ten dele en voor een kleine
wijle, daar zij spoedig daarna wederom afvielen, en zoals hun hervorming was, zo was hun
verlossing. Toch wordt gezegd: In Juda gingen de zaken goed, vers 12 begonnen de zaken een
beter aanzien te hebben. 

a. Ten opzichte van Godsvrucht. Ook waren er in Juda nog goede dingen, zoals de Engelse
kanttekening het heeft, goede leraren, goede mensen, goede gezinnen, die door de rampen van hun
land beter gemaakt werden. In tijden van groot bederf en ontaarding is het een troost, dat er nog een
overblijfsel is, onder hetwelk goede dingen gevonden worden, dit is een grond van hoop voor Israël.



b. Ten opzichte van welvaart. De zaken gingen slecht in Juda toen al de vaste steden genomen
waren, vers 4, maar toen zij berouw hadden en zich bekeerden, veranderde de staat van zaken en
ging het goed. Als de zaken niet zo goed gaan als wij zouden wensen, dan hebben wij toch reden
om er met dankbaarheid nota van te nemen als het er beter mee gaat dan wij verwacht hebben,
beter dan vroeger, en beter dan wij verdienen. Wij moeten Gods goedheid erkennen, als Hij ons
reeds enige verlossing schenkt. 

3. Maar Hij liet hen toch de hand van Sisak zwaar en smartelijk gevoelen, beide in hun vrijheid en in
hun welvaart, hun vermogen. 

A. In hun vrijheid, vers 8. Zij zullen hem tot knechten zijn, dat is: zij zullen grotendeels in zijn
macht zijn, hij zal hun een schatting opleggen, sommigen van hen zullen misschien door hem
gevangen worden genomen en in gevangenschap worden gehouden, opdat zij onderkennen Mijn
dienst en de dienst van de koninkrijken van de landen. Zij klaagden wellicht over het strikte en
strenge van hun Godsdienst, en daarom verlieten zij de wet des Heeren, vers 1,, want zij dachten
dat zij hun een te hard te zwaar juk oplegde. "Welnu", zegt God, "laat hen het dan eens met een
anderen dienst beproeven. Laat de naburige vorsten voor een wijle over hen heersen, daar zij niet
willen dat Ik over hen heers, en laat hen dan eens zien hoe dit hun aanstaat. Zij zouden God hebben
kunnen dienen met vrolijkheid en goedheid des harten, maar wilden niet, laat hen dan nu "hun
vijanden dienen in honger en in dorst" Deuteronomium 28:47, 48,, totdat zij er aan denken om tot
hun vorigen Meester weer te keren, omdat het hun toen beter was dan nu, Hosea 2:6. Dit is, naar
sommigen denken, de betekenis van het woord in Ezechiel, Hoofdstuk 20:24, 25 : Omdat zij Mijn
inzettingen verworpen hebben, gaf Ik hun ook beschikkingen, die niet goed waren. Hoe meer
de dienst van God vergeleken wordt met de dienst van anderen, hoe meer redelijk en gemakkelijk
hij ons zal voorkomen. Welke moeilijkheden en ontberingen wij ons ook voorstellen op de weg van
de gehoorzaamheid, toch is het duizend maal beter om daar doorheen te gaan, dan ons bloot te
stellen aan de straf van de ongehoorzaamheid. Denkt men dat de wetten van de matigheid hard zijn?
De uitwerking, de gevolgen van onmatigheid zullen bevonden worden veel harder te zijn. De dienst
van de deugd is volmaakte vrijheid, de dienst van de lusten en begeerlijkheden volmaakte slavernij. 

B. In hun welvaart, hun vermogen. De koning van Egypte plunderde beide de tempel en de
schatkist. De schatten van beide heeft Salomo wel voorzien gelaten, maar hij nam ze weg, hij nam
alles weg, alles waar hij de hand op kon leggen, vers 9. 

Daar is hij voor gekomen. David en Salomo, die wandelden in de weg van God, vulden de
schatkisten, de een door krijg, de ander door koophandel maar Rehabeam, die de wet van God
verliet ledigde ze. 

Van het wegnemen van de gouden schilden en hun vervanging door koperen, vers 9-11, hadden wij
een bericht in 1 Koningen 14:25 -28. 



2 Kronieken 12:13-16 

De geschiedenis van Rehabeams regering wordt hier op tamelijk gelijke wijze ten einde gebracht als
die van andere regeringen. Twee dingen inzonderheid zijn hier opmerkelijk 

1. Dat hij ten laatste zich versterkte in zijn koninkrijk vers 13.. Zijn vaste steden in Juda hebben
niet beantwoord aan zijn verwachting en zo versterkte hij zich dan nu in Jeruzalem en stelde het
zich ten plicht die stad te versterken, en daar regeerde hij zeventien jaren in de stad, die de Heere
verkoren had om Zijn naam daar te zetten. 

Hiermede wordt zijn eer en zijn voorrecht aangeduid, dat hij zijn koninklijke zetel had in de heilige
stad, wat echter een verzwaring was van zijn goddeloosheid, nabij de tempel, maar ver van God. 

Herhaaldelijk waren er schermutselingen tussen zijn onderdanen en die van Jerobeam, zodat er een
staat van voortdurende krijg tussen hen was, vers 15, maar hij handhaafde zich en regeerde, en hij
schijnt niet zo grof de wet van God verlaten te hebben als hij in het vierde jaar van zijn regering
gedaan heeft, vers 1. 

2. Dat hij nooit volkomen bevestigd was in zijn Godsdienst, vers 14.. Hij heeft God nooit geheel
verworpen, en toch deed hij dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te
zoeken. Zie waar de schuld op gelegd wordt. 

a. Hij heeft de Heere niet gediend, omdat hij de Heere niet gezocht heeft. Hij heeft niet zoals
Salomo, gebeden om wijsheid en genade. Als wij beter baden, wij zouden in alle opzichten beter
zijn. Of hij heeft het woord van God niet geraadpleegd, heeft dat niet gezocht als zijn orakel, noch er
leiding en bestuur aan ontleend. 

b. Hij maakte niets van zijn Godsdienst, omdat hij er zijn hart niet toe begaf, er nooit een hartelijke
neiging toe heeft gehad er nooit kloek en vast in is geweest. Het weinigje Godsdienst, dat hij had,
ging voorbij als een morgenwolk. En hij deed kwaad, omdat hij nooit vastbesloten was voor het
goede. Diegenen worden door Satan gemakkelijk heengetrokken naar ieder kwaad, die wankelend
en aarzelend zijn voor hetgeen goed is, en er nooit toe bewogen worden om ernstig werk te maken
van de Godsdienst. 



HOOFDSTUK 13

1 In het achttiende jaar van den koning Jerobeam, zo werd Abia koning over Juda.
2 Hij regeerde drie jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Michaja, de dochter van
Uriel, van Gibea; en er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam.
3 En Abia bond den strijd aan met een heir van strijdbare helden, vierhonderd duizend uitgelezen
mannen; en Jerobeam stelde tegen hem de slagorde, met achthonderd duizend uitgelezen mannen,
kloeke helden.
4 En Abia maakte zich op van boven den berg Zemaraim, dewelke is in het gebergte van Efraim; en
hij zeide: Hoort mij toe, Jerobeam, en gans Israel!
5 Staat het u niet toe te weten, dat de HEERE, de God Israels, het koninkrijk over Israel aan David
gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen, met een zoutverbond?
6 Evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, den zoon van David,
opgestaan, en heeft gerebelleerd tegen zijn heer.
7 Daartoe hebben zich ijdele mannen, kinderen Belials, tot hem vergaderd, en hebben zich sterk
gemaakt tegen Rehabeam, den zoon van Salomo, als Rehabeam jong was en teder van hart, dat hij
zich tegen hen niet kon versterken.
8 En nu, gij denkt u te versterken tegen het koninkrijk des HEEREN, hetwelk in de hand is der
zonen van David; gij zijt wel een grote menigte, maar gij hebt gouden kalveren bij u, die u Jerobeam
tot goden gemaakt heeft.
9 Hebt gij niet de priesteren des HEEREN, de zonen van Aaron, en de Levieten uitgedreven, en
hebt u priesteren gemaakt, gelijk de volken der landen? Een iegelijk, die komt om zijn hand te vullen
met een jong rund en zeven rammen, die wordt priester dergenen, die geen goden zijn.
10 Maar ons aangaande, de HEERE is onze God, en wij hebben Hem niet verlaten; en de priesters,
die den HEERE dienen, zijn de zonen van Aaron, en de Levieten zijn in het werk.
11 En zij steken aan voor den HEERE brandofferen, op elken morgen en op elken avond, ook
reukwerk van welriekende specerijen, nevens de toerichting des broods op de reine tafel, en den
gouden kandelaar en zijn lampen, om die op elken avond te doen branden; want wij nemen waar de
wacht des HEEREN, onzes Gods; maar gij hebt Hem verlaten.
12 Daarom ziet, God is met ons aan de spitse, en Zijn priesteren met de trompetten des geklanks,
om tegen u alarmgeklank te maken; o kinderen Israels, strijdt niet tegen den HEERE, den God uwer
vaderen, want gij zult geen voorspoed hebben.
13 Maar Jerobeam deed een achterlage omwenden, om van achter hen te komen; zo waren zij voor
het aangezicht van Juda, en de achterlage was achter hen.
14 Toen nu Juda omzag, ziet, zo hadden zij den strijd voor en achter; en zij riepen tot den HEERE,
en de priesters trompetten met de trompetten.
15 En de mannen van Juda maakten een alarmgeschrei; en het geschiedde, als de mannen van Juda
een alarmgeschrei maakten, dat God Jerobeam en het ganse Israel sloeg voor Abia en Juda.
16 En de kinderen Israels vloden voor het aangezicht van Juda; en God gaf hen in hun hand.
17 Abia dan, en zijn volk, sloeg hen met een groten slag; want uit Israel vielen verslagen vijfhonderd
duizend uitgelezen mannen.
18 Alzo werden de kinderen Israels vernederd te dier tijd; maar de kinderen van Juda werden
machtig, dewijl zij op den HEERE, hunner vaderen God, gesteund hadden.
19 En Abia jaagde Jerobeam achterna, en nam van hem de steden, Beth-el met haar onderhorige
plaatsen, en Jesana met haar onderhorige plaatsen, en Efron met haar onderhorige plaatsen.



20 En Jerobeam behield geen kracht meer in de dagen van Abia; maar de HEERE sloeg hem, dat
hij stierf.
21 Zo versterkte zich Abia; en hij nam zich veertien vrouwen, en gewon twee en twintig zonen en
zestien dochteren.
22 Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden, zijn beschreven in
de historie van den profeet Iddo.



Wij hebben hier een veel vollediger bericht van de regering van Abia, de zoon van Rehabeam, dan
wij er in de Koningen van gehad hebben. 

Daar zagen wij dat zijn karakter niet beter was dan dat van zijn vader, hij wandelde in de zonden
zijns vaders, en zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, 1 Koningen 15:2, 3. 

Maar hier vinden wij hem moediger en meer voorspoedig in de oorlog dan zijn vader geweest was. 

Hij regeerde slechts drie jaren en was voornamelijk vermaard om een glorierijke overwinning, die hij
over de krijgsmacht van Jerobeam had behaald. Hier zien wij: 

I. De legers van beide zijden te velde gebracht, vers 3. 

II. Abia’s redevoering voordat de slag begon, waarin hij het rechtvaardige van zijn zaak aantoonde,
vers 4-12.. 

III. De benauwdheid, waarin Juda gebracht was door het krijgsbeleid van Jerobeam, vers 13, 14. 

IV. De overwinning, die zij niettemin behaald hebben door de macht van God, vers 15-20. 

V. Het besluit van Abia’s regering, vers 21, 22. 



2 Kronieken 13:1-12 

In hoofdstuk 11:20, werd Abia’s moeder Maächa, de dochter van Absalom genoemd hier heet zij
Michaja, de dochter van Uriël. Hoogstwaarschijnlijk was zij een kleindochter van Absalom, bij zijn
dochter Thamar, 2 Samuel 14:27, en dat haar eigen vader deze Uriel was. Maar wij moeten thans
Abia vergezellen naar de oorlog met Jerobeam, koning van Israël. 

I. God gaf hem verlof om krijg te voeren tegen Jerobeam, en gaf er hem voorspoed in, hoewel Hij
het Rehabeam niet wilde toelaten Hoofdstuk 11:4. 

1. Waarschijnlijk is Jerobeam nu de aanvaller geweest, en heeft Abia in noodzakelijke
zelfverdediging gehandeld. Jerobeam, die Rehabeam had overleefd, heeft misschien op de kroon
van Juda aanspraak gemaakt op grond van de staat van overleving, of hoopte haar tenminste van
deze jongen koning bij zijn troonsbeklimming te verkrijgen. Het was kloekmoedig van Abia om bij
deze onbeschaamden eis de wapens op te vatten, en God stond hem bij. 

2. Toen Rehabeam beproefde de tien stammen weer onder zijn heerschappij te brengen was
Jerobeam nog in zijn proeftijd ten opzichte van zijn gedrag tegenover God en Godsdienst, maar nu
hij getoond had hoedanig een man hij was door de kalveren op te richten en de priesters te
verstoten, wordt het aan Abia vergund hem te kastijden, en het blijkt niet, dat hij iets meer bedoelde,
terwijl Rehabeam niets minder op het oog had dan de algehele tenonderbrenging van de tien
stammen, hetgeen tegen het raadsbesluit Gods was. 

II. Jerobeams leger was dubbel zo sterk als dat van Abia, vers 3, want hij had tien stammen waaruit
hij zijn leger kon aanwerven, en Abia had er slechts twee. Toch zal het kleinste leger de overwinning
behalen, want de strijd is niet altijd van de helden, evenmin als de goede zaak altijd bij de
meerderheid is. 

III. Eer hij de strijd met hen aanbond, heeft Abia met hen geredeneerd, om hen te bewegen niet om
onder de heerschappij van het huls van David terug te keren (die zaak was door het Goddelijk
raadsbesluit vastgesteld) maar om er van af te laten tegen het huis van David te strijden. Hij wilde
dat zij zich niet zouden versterken tegen het koninkrijk des Heeren, dat in de hand van de
zonen Davids is, vers 8, maar tevreden zouden zijn met hetgeen zij hadden. 

Het is goed om te beproeven wat de rede vermag eer tot geweld wordt overgegaan. Als het doei
bereikt kan worden door redeneren, door kracht van bewijs, dan is dit beter dan het te bereiken
door middel van het zwaard. 

Nooit moeten wij tot heftige maatregelen de toevlucht nemen, voordat alle argumenten tevergeefs
zijn aangewend. De oorlog, deze ‘ultima ratio regum’ -deze laatste toevlucht van de koningen-moet
voorafgegaan worden door elk middel om hem te voorkomen. Een goede billijke redenering kan
veel goed doen, en veel kwaad voorkomen. 

Hoe krachtig zijn rechte woorden! Abia was met zijn leger doorgedrongen tot het hart van hun land,
want hij sprak zijn redevoering uit op een heuvel van het gebergte Efraïm, waar hij door Jerobeam



gehoord kon worden, alsmede door de voornaamste bevelhebbers, met wie hij waarschijnlijk een
onderhandeling wilde openen, om-zo mogelijk-tot een verdrag te komen. 

Grote krijgsoversten plachten een rede te houden voor hun eigen soldaten om hen te bemoedigen en
aan te vuren, deze rede van Abia had die strekking, maar was gericht tot Jerobeam en geheel Israël.

Abia wijst op twee dingen ter voldoening van zijn eigen mannen, en ter overtuiging van de vijand. 

1. Dat het recht aan zijn zijde was, een ‘jus divinum’ -een goddelijk recht. Gij weet of behoort te
weten, dat God het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft tot in eeuwigheid, hem en
zijn zonen, vers 6 niet door de gewone loop van de voorzienigheid, Zijn gewone wijze om over
koninkrijken te beschikken maar door een zoutverbond een eeuwig verbond, een verbond gemaakt
door offerande, die altijd gezouten was, aldus bisschop Patrick. 

Gans Israël had erkend dat David een koning was, door God aangesteld, en dat God de kroon
erfelijk had verklaard in zijn geslacht, zodat het zich meester maken van de kroon door Jerobeam
niet te rechtvaardigen was. Het is echter niet zeker dat hij voornamelijk die daad op het oog heeft,
want hij wist dat de tien stammen door God aan Jerobeam gegeven waren, maar zijn poging om nu
de vrede te verstoren en de bezitting van de koning van Juda te betwisten, was volstrekt niet te
verontschuldigen, want de tien stammen waren hem wel gegeven maar twee stammen bleven voor
het huis van David bewaard. Hij toont aan: 

a. Dat hij bij zijn eerste optreden zeer oneerlijk heeft gehandeld, hij heeft gerebelleerd tegen zijn
heer, die hem verhoogd had, 1 Koningen 11:28, en laaghartig zijn voordeel gedaan met Rehabeams
zwakheid toen hij in moeilijke omstandigheden was, terwijl hij uit dankbaarheid aan zijn vroegeren
heer en uit eerbied voor zijn rechten, hem veeleer had moeten bijstaan en had moeten trachten het
volk bij hun trouw aan hem te houden, dan zich aan het hoofd van een partij tegen hem te stellen en
hem tot zijn prooi te maken, hetgeen een onwaardig bedrijf was waarin hij niet kon hopen
voorspoedig te zullen zijn. 

Zij, die hem steunden worden hier ijdele mannen genoemd, (een aanduiding van karakter misschien
ontleend aan Richteren 11:mannen die niet uit een vast beginsel handelden maar naar verandering
haakten, en kinderen Belials, die zich van het juk van de regering trachtten te ontdoen, en diegenen
over zich begeerden te zetten, die precies deden wat hun behaagde. 

b. Dat er zeer veel goddeloosheid was in zijn tegenwoordig streven, want door tegen het huls van
David te strijden, streed hij tegen het koninkrijk des Heeren. Zij, die het recht tegenstaan, staan de
rechtvaardigen God tegen, die gezeten is op de troon richtende gerechtigheid, Psalm 9:5, en op
dit hun doen kunnen zij geen voorspoed verwachten. Het recht kan wel voor een tijd onderdrukt
worden, maar ten laatste zal het zegevieren. 

2. Dat hij God aan zijn zijde had. Zeer nadrukkelijk wijst hij er op, dat de godsdienst van Jerobeam
en zijn leger vals en afgodisch was, maar wat hem en zijn volk, de mannen van Juda, betreft, zij
aanbaden de waren en levenden God. 



Uit de hoedanigheid, die in 1 Koningen 15:3 aan Abia wordt toegeschreven, blijkt dat hijzelf niet
wezenlijk Godsdienstig was, en toch heeft hij in deze krijg voornamelijk moed ontleend aan het feit,
dat in zijn rijk de zuivere aanbidding Gods gevonden werd. Want, 

a. Wat hij overigens ook geweest moge zijn, hij schijnt geen afgodendienaar te zijn geweest of, zo hij
de hoogten en de zonnebeelden ook oogluikend heeft toegelaten, Hoofdstuk 14:3, 5, de
tempeldienst heeft hij toch voortdurend in stand gehouden. 

b. Wèlk bederf er in het rijk van Juda ook geweest moge zijn, de toestand van de Godsdienst was
er beter dan in het rijk van Israël, waarmee zij nu in oorlog waren. 

c. Zij, die de kracht van de Godzaligheid verloochenen, zullen gewoonlijk roemen op de gedaante
ervan. 

d. Het was de zaak zijns rijke, die hij bepleitte, en hoewel hijzelf niet zo goed was als hij moest
wezen, hoopte hij toch dat om de wille van de goede mensen en goede dingen, die in Juda waren,
God thans voor hem zou verschijnen. 

Er zijn velen, die zelf weinig Godsdienst hebben, maar toch verstand en genade genoeg bezitten om
hem in anderen te waarderen. Zie hoe hij: 

A. Israëls afval van God beschrijft. Gij zijt een grote menigte," zegt hij, "gij overtreft ons zeer ver
in getalsterkte, maar wij behoeven u niet te vrezen, want gij hebt datgene onder u, dat volstaat om u
te verderven. Want: 

Ten eerste, "gij hebt gouden kalveren tot uw goden, vers 8, die niet instaat zijn u te beschermen en
te helpen, maar om wier wille de ware en levende God zich gewis tegen u zal stellen. Dat zullen de
Achans, de beroerders van uw leger zijn." 

Ten tweede. Gij hebt geringe, slechte mannen tot priesters, vers 9. Gij hebt de stam van Levi en het
huis van Aaron verworpen, die door God aangesteld zijn om in het heilige te dienen, en naar de
gewoonte van de afgodische volken maakt gij iedereen priester, die zin heeft in het ambt en zich de
kosten van de wijding getroost, al is hij dan ook nog zo’n schande voor het ambt." 

Maar hoewel deze ongeschikt weren om priesters te wezen, waren zij van allen toch het meest
geschikt om hun priesters te zijn, want wat is er meer in overeenstemming met goden die geen
goden zijn, dan priesters, die geen priesters zijn? Soort zoekt soort. 

B. Juda’s getrouw blijven aan God. "Maar ons aangaande, vers 10, wij hebben God niet
verlaten. 

Jehovah is onze God, de God van onze vaderen, de God Israëls, die machtig is ons te beschermen
en ons voorspoed te geven. Hij is met ons, want wij zijn met Hem." 

Ten eerste. Tehuis in Zijn tempel, wij nemen Zijn wacht waar, vers 10, 11. Wij aanbidden geen
beelden hebben geen andere priesters dan de door Hem verordineerde, geen eredienst of



plechtigheden, dan die door Hem zijn voorgeschreven, beide tempeldienst en
tempelgereedschappen zijn door Hem verordineerd, aan hetgeen Hij verordineerd heeft houden wij
ons, wij voegen er niets aan toe, wij doen er niets van af. 

Daar hebben wij de vertroosting van, om deze te verdedigen hebben wij ons nu ten krijg toegerust,
zodat ten opzichte van de Godsdienst zowel als van het burgerlijk recht onze zaak de goede zaak is. 

Ten tweede. Hier in het leger is Hij onze aanvoerder, en daarom kunnen wij er zeker van zijn dat Hij
met ons is, want wij zijn met Hem, vers 12. 

En als een teken van Zijn tegenwoordigheid hebben wij hier Zijn priesteren onder ons, met de
trompetten des geklanks overeenkomstig Zijn wet, als een getuigenis tegen u, en een verzekering
voor ons, dat van onze gedacht zal worden voor het aangezicht des Heeren en dat wij van
onze vijanden verlost zullen worden, overeenkomstig Zijn belofte, Numeri 10:9. 

Niets is krachtiger om de mensen te bezielen met moed dan de zekerheid dat God met hen is. Hij
besluit met een eerlijke waarschuwing aan zijn vijanden: "Strijdt niet tegen de Heere, de God
uwer vaderen, het is dwaasheid om tegen de God van almachtige kracht te strijden, maar het is
verraad en lage ondankbaarheid om te strijden tegen de God uwer vaderen, en gij kunt niet
verwachten voorspoedig te zullen zijn." 



2 Kronieken 13:13-22 

Wij bevinden niet dat Jerobeam het ondernomen heeft om Abia’s rede te beantwoorden, hij besloot
er geen antwoord op te geven, en daarom hoorde hij haar alsof hij haar niet hoorde. Hij kwam om
te strijden, niet om te redetwisten, het langste zwaard, denkt hij, zal de zaak beslissen, niet het recht,
laat ons dan nu de uitslag zien, zien of Godsdienst en recht al of niet de overwinning zullen
wegdragen. 

I. Jerobeam, die op zijn krijgskundig beleid vertrouwde, werd geslagen. Zoverre was hij van trouw
en eerlijk te willen redeneren, dat hij niet eens op eerlijke wijze wilde strijden. Wij kunnen ons
voorstellen dat hij een souvereine minachting gevoelde voor Abia’s redevoering. 

"Een krijgslist", denkt hij, "is beter dan twintig van zulke redevoeringen, wij zullen zijn argumenten
spoedig genoeg beantwoorden, hij zal zich overweldigd zien door ons aantal van alle kanten
omsingeld door de werktuigen des doods, en laat hem dan nog roemen op zijn Godsdienst en zijn
recht op de kroon." 

Het is waarschijnlijk dat beide zijden in die bespreking of onderhandeling hadden toegestemd, maar
Jerobeam doet er laaghartig zijn voordeel mede, en heeft, terwijl zij plaatshad, zijn achterlage
omgewend, tegen de eer van de krijgswetten. Welke eer was er ook te verwachten van een knecht
als hij regeert? Abia was vreedzaam, maar als hij sprak waren zij voor de oorlog, Psalm 120:7. 

II. Abia en zijn volk, die op God vertrouwden, bleven overwinnaars, in weerwil van de
onevenredigheid hunner strijdkrachten. 

1. Zij waren in grote verlegenheid en angst gebracht, want zij hadden de strijd voor en achter. Een
goede zaak, een die bestemd is om te zegevieren, kan toch voor een wijle in grote verlegenheid
komen. Dat was Davids geval. Zij hadden mij omringd als bijen, Psalm 118:10-12. 

2. Toen zij in die benauwdheid waren, het gevaar hen van alle kanten dreigde, vanwaar anders
konden zij toen hulp verwachten dan van boven? Het is een onuitsprekelijke vertroosting, dat geen
vijand, hoe machtig ook of hoe listig, geen krijgslist, geen hinderlaag, onze gemeenschap kan
afsnijden met de hemel, onze weg daarheen is altijd open. 

a. Zij riepen tot de Heere, vers 14. Wij hopen dat zij dit deden vóór zij die krijg ondernamen, maar
de benauwdheid, waarin zij verkeerden heeft hen opnieuw tot bidden uitgedreven, hen aangespoord
tot dringend, vurig smeken. God brengt Zijn volk in benauwdheid om hen te leren tot Hem te
roepen. Vurig, dringend bidden is roepen. 

b. Zij steunden op de Heere, "hunner vaderen God", steunden op Zijn macht om hen te helpen, en
gaven zich geheel aan Hem over, vers 18. 

Het gebed des geloofs is overmogend, en dit is de overwinning, die de wereld overwint namelijk ons
geloof 1 Johannes 5:4 



De priesters trompetten met de trompetten om hen aan te vuren, met moed te bezielen, hun de
verzekering gevende dat God met hen was. Het was niet slechts een krijgsgeluid, maar een heilig
geklank, dat leven bracht in hun geloof. 

Zij juichten in vertrouwen op de overwinning. "Onzer is de zege, want God is met ons." Aan het
geroep des gebeds paarde zich het krijgsgeschrei, het juichen des geloofs, en zo waren zij meer dan
overwinnaars. 

3. Aldus behaalden zij een volkomen overwinning. Toen de mannen van Juda kreten van blijdschap
aanhieven in Gods heil, sloeg God Jerobeam en zijn leger met zo’n verschrikking en ontzetting, dat
zij geen slag konden doen, maar in allerijl de vlucht namen, en de overwinnaars gaven geen
lijfsgenade, zodat zij vijfhonderd duizend uitgelezen mannen over de kling joegen, vers 17 , meer,
zegt men, de wij in enigerlei geschiedenis gelezen hebben ooit in een veldslag te zijn gedood, maar
de strijd was des Heeren, die aldus de afgoderij van Israël wilde straffen en het huis van David wilde
erkennen en zegenen. 

Maar zie het treurige gevolg van verdeeldheid, het was het bloed van Israëlieten, dat aldus door
Israëlieten vergoten werd als water, terwijl de heidenen hun naburen, voor wie de naam van Israël
vroeger een verschrikking is geweest, riepen: Heah! onze ziel, zo is het naar onze wens! zo wilden
wij het hebben! 

4. Het gevolg hiervan was dat de kinderen Israëls wel niet onder de heerschappij van het huis
Davids terugkeerden, wat na zo zwaar een nederlaag gewis zou zijn geschied, indien de bepaalde
raad Gods het niet anders gewild had, maar toch vernederd werden, vers 18. 

Vele steden werden hun ontnomen en bleven in het bezit van de koning van Juda, zoals inzonderheid
Beth-el, vers 19. 

Wat er van het gouden kalf aldaar is geworden toen het de koning van Juda in handen viel, wordt
ons niet gezegd, misschien hebben zij het naar een veiliger plaats gebracht en eindelijk naar Samaria
heengevoerd, Hosea 8:5, maar in Jehu’s tijd vinden wij het te Beth-el, 2 Koningen 10:29. 

Misschien heeft Abia het laten staan, toen het in zijn macht was het te vernielen, want zijn hart was
niet volkomen met de Heere zijn God, en geen gebruik makende van hetgeen hij voor de ere Gods
had verkregen, heeft hij het spoedig wederom verloren. 

Eindelijk. De dood van de overwinnaar en van de overwonnene niet lang daarna. 

1. Jerobeam heeft na deze nederlaag zijn hoofd nooit meer opgeheven, hoewel hij nog drie jaren
daarna heeft geleefd. Hij behield geen kracht meer, vers 20. 

De Heere sloeg hem, hetzij met de ene of andere lichaamskrankheid, waaraan tril wegkwijnde, of
met droefgeestigheid, zijn hart was gebroken, en het verdriet over zijn verlies deed zijn hoofd, dat nu
waarschijnlijk al vergrijsd was, met droefheid ten grave dalen. Hij ontkwam aan het zwaard van
Abia, maar God sloeg hem, er is geen ontkomen aan Zijn zwaard. 



2. Abia versterkte zich. Hoeveel vrouwen en kinderen hij voor die oorlog heeft gehad, blijkt niet,
maar nu bracht hij het aantal van zijn vrouwen op veertien, bij wie hij acht en dertig kinderen had,
vers 21.. 

Zalig de man, die zijn pijlkoker vol heeft van deze pijlen. 

Hij schijnt eigenaardige manieren en gezegden gehad te hebben, die met zijn daden vermeld werden
in de geschiedenis dier tijden, vers 22. 

Maar het getal van zijn maanden werd afgesneden, en kort na zijn triomf heeft de dood die
overwinnaar overwonnen. 

Misschien heeft hij zich te veel verhovaardigd op zijn overwinningen, en wilde God hem daarom niet
lang laten leven om er de eer van te genieten. 



HOOFDSTUK 14

1 Zo ontsliep Abia met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids, en zijn zoon Asa werd
koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land tien jaren stil.
2 En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.
3 Want hij nam de altaren der vreemden, en de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en
hieuw de bossen af.
4 En hij zeide tot Juda, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken, en dat zij de wet en
het gebod doen zouden.
5 Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden; en het koninkrijk was
voor hem stil.
6 Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda; want het land was stil, en er was geen oorlog in die jaren
tegen hem, dewijl de HEERE hem rust gaf.
7 Want hij zeide tot Juda: Laat ons deze steden bouwen, en muren daarom trekken, en torens,
deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht; want wij hebben den HEERE,
onzen God, gezocht, wij hebben Hem gezocht, en Hij heeft ons rondom henen rust gegeven. Zo
bouwden zij en hadden voorspoed.
8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en tweehonderd
en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen waren kloeke
helden.
9 En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd
wagenen; en hij kwam tot Maresa toe.
10 Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa.
11 En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den
machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw
Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens
tegen U niets vermogen.
12 En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden.
13 Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de
Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor
Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.
14 En zij sloegen alle steden rondom Gerar; want de verschrikking des HEEREN was over hen; en
zij beroofden al de steden, omdat veel roofs in dezelve was.
15 En zij sloegen ook de tenten van het vee, en voerden weg schapen in menigte, en kemelen; en
kwamen weder te Jeruzalem.



In dit en het volgende hoofdstuk hebben wij de geschiedenis van de regering van Asa, een goede en
langdurige regering. In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Zijn Godsvrucht, vers 1-8. 

II. Zijn staatkunde en inzonderheid een glorierijke overwinning door hem behaald over een groot
leger van Ethiopiërs, dat tegen hem optrok, vers 9-15. 



2 Kronieken 14:1-8 

I. Hier is: Asa’s algemeen karakter, vers 2. Asia deed dat goed en dat recht was in de ogen des
HEEREN, zijns Gods. 

1. Hij streefde er naar God te behagen. Zalig zij, die wandelen naar deze regel: te doen wat recht is,
niet in hun eigen ogen, of in de ogen van de wereld, maar wat recht is in Gods ogen. 

2. Hij zag altijd Gods oog op zich, en dat droeg er zeer veel toe bij om hem te houden bij hetgeen
recht en goed is. 

3. God had genadiglijk een welbehagen in hetgeen hij deed en keurde het goed en recht. 

II. Een gezegend werk van reformatie, dat hij terstond na zijn troonsbeklimming ter hand heeft
genomen. 

1. Hij weerde en vernietigde afgoderij. Van dat Salomo haar in de laatste jaren van zijn regering
heeft toegelaten, werd niets gedaan om haar te verbieden of tegen te gaan, en aldus had zij, naar wij
vermoeden, veld gewonnen, vreemde goden werden aangebeden, zij hadden hun altaren, beelden en
bossen, en de tempeldienst, die door de priesters wel werd in stand gehouden, Hoofdst, 13:10,
werd toch door velen van het volk veronachtzaamd. 

Zodra Asa de macht in handen had, stelde hij het zich ten taak om al deze afgodische altaren en
beelden te vernietigen, daar zij voor de ijveriger God een grote terging waren en een grote
verzoeking voor een zorgeloos onnadenkend volk. Hij hoopte door de afgoden te vernietigen de
afgodendienaars tot bekering te brengen, hetgeen zijn doel was veeleer dan hen te verderven. 

2. Hij deed de zuivere aanbidding Gods herleven en bevestigde haar, en daar de priesters hun plicht
deden door aan Gods altaren te dienen, gebood hij het volk om de hun te doen vers 4. Hij zei tot
Juda, dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden, en niet de goden van de
heidenen, en dat zij de wet en het gebod doen zouden, dat is: dat zij alle Goddelijke inzettingen
zouden waarnemen, die door velen ten enenmale veronachtzaamd waren. Dit doende, was het
koninkrijk voor hem stil vers 5 , hoewel zij zeer verzot waren op hun afgoden, en er zeer afkerig
van waren om ze te verlaten, hield de overtuiging van hun geweten het toch met de bevelen van Asa,
en schaamden zij zich om er gehoorzaamheid aan te weigeren. 

Zij, die de macht in handen hebben en haar met kracht willen aanwenden tot wering van onheiligheid
en tot reformatie van de zeden, zullen daar niet zoveel moeilijkheid en tegenstand bij ontmoeten als
zij wellicht gevreesd hebben. Ondeugd is iets sluipende, en de deugd heeft genoeg rede aan haar
zijde om "aan alle ongerechtigheid de mond te stoppen", Psalm 107:42. 

III. De rust van zijn rijk na voortdurende verschrikkingen van oorlog onder de twee vorige
regeringen. In zijn dagen was het land tien jaren stil, vers 1, geen oorlog met het rijk van Israël,
dat zich nog niet hersteld had van de slag, die er onder de vorige regering aan was toegebracht.
Abia’s overwinning, die, onder God, door zijn dapperheid en moed verkregen was heeft de
grondslag gelegd voor Asa’s vrede, die het loon was van zijn Godsvrucht en reformatie. 



Hoewel Abia zelf weinig Godsdienstig was, is hij toch het middel geweest om de weg te bereiden
voor enen, die veel Godsdienst had. 

Indien Abia niet gedaan had wat hij deed om het land tot rust te brengen Asa kon niet hebben
gedaan wat hij deed om er een hervorming in tot stand te brengen want, ‘Infer arma, silent leges’,
onder wapengekletter wordt de stem van de wet niet gehoord. 

IV. Het verstandig gebruik, dat hij maakte van die rust. Het land was stil, dewijl de Heere hem
rust gaf. Als God stilt, wie zal dan beroeren? Job 34:39. Diegenen hebben waarlijk rust, aan wie
God rust geeft, waarlijk vrede, aan wie Christus vrede geeft, niet zoals de wereld hem geeft,
Johannes 14:27. 

1. Asa neemt nota van de rust, die zij hebben als van de gave van God. Hij heeft ons rondom heen
rust gegeven, vers 6. 

God moet met dankbaarheid erkend worden in de rust, waarmee wij gezegend zijn naar lichaam en
ziel in ons gezin en in ons land. De rust was het loon van de aangevangen reformatie, Want wij
hebben de Heere, onze God, gezocht, en Hij heeft ons rondom rust gegeven. Gelijk de bestraffingen
van Gods voorzienigheid opgemerkt moeten worden om ons terug te houden van een bozen weg, zo
moet ook van de goedkeuring van God nota genomen worden om ons aan te moediger in het goede.
Zie Haggaï 2:18,19 , Maleachi 3:10. 

Wij weten bij ondervinding dat het goed is de Here te zoeken, het geeft ons rust, zolang wij de
wereld najagen, ondervinden wij niets dan kwelling en onrust. 

2. Hij beraadslaagt met zijn volk door hun vertegenwoordigers, hoe zij van de vrede, die zij genieten
een goed gebruik zullen maken, en komt met hen tot het besluit: 

A. Dat zij niet lui en ledig moeten nederzitten, maar ijverig werkzaam moeten zijn. Tijden van rust
van de krijg moeten gebruikt worden om te arbeiden, want wij moeten altijd bezig zijn. In de jaren,
dat hij geen oorlog had, zei hij: "Laat ons bouwen." Toen "de gemeenten vrede hadden, werden zij
gesticht", Handelingen 9:31. 

Als het zwaard in de schede is gestoken, zo neem de truffel ter hand. 

B. Dat zij niet gerust moeten wezen, maar zich op oorlog moeten voorbereiden. In tijden van vrede
moeten wij ons voorbereiden op beroering, haar verwachten en er maatregelen tegen beramen. 

a. Hij versterkte zijn voornaamste steden met muren, torens, deuren en grendelen, vers 7. "Laat
ons dit doen," zegt hij, terwijl het land nog is voor ons aangezicht, " dat is, terwijl wij er de
gelegenheid toe hebben, en er niets is om er ons in te verhinderen." 

Hij spreekt alsof hij verwachtte, dat er op de een of andere wijze onrust en benauwdheid zal
ontstaan, wanneer het dan te laat zou wezen om te versterken, en wanneer zij zouden wensen het
gedaan te hebben. Zo bouwden zij en hadden voorspoed. 



b. Hij had een goed leger gereed om te velde te brengen, vers 8,, geen staand leger, maar de
gewone krijgsmacht van het land. 

Juda en Benjamin werden ieder afzonderlijk gemonsterd, en Benjamin, die niet lang geleden nog de
kleine genoemd werd Psalm 68:28, had bijna evenveel soldaten als Juda, in een verhouding van 28
tot 30, zo verwonderlijk was die stam in de laatsten tijd toegenomen. De zegen van God kan een
kleine tot duizend doen worden. 

Het schijnt dat deze twee stammen verschillend gewapend waren, zowel met wapenen van aanval
als van verdediging. De mannen van Juda beschutten zich met rondassen, de mannen van Benjamin
met schilden, de eersten waren veel groter dan de laatsten, 1 Koningen 10:16, 17. 

De mannen van Juda streden met spiesen als zij handgemeen werden met de vijand, de mannen van
Benjamin spanden de boog om de vijand op een afstand te treffen, beide deden goede diensten, en
geen van beide kon tot de ander zeggen: ik heb u niet van node. Onderscheiden gaven en
werkzaamheden komen het algemeen ten goede. 



2 Kronieken 14:9-15 

1. Wij zien hier hoe de vrede van Asa’s koninkrijk verstoord werd door een zeer geducht leger van
Moren, of Ethiopiërs, dat hen aanviel, vers 9, 10. 

Hoewel zij God nog zochten, kwam toch deze verschrikking over hen, opdat hun geloof in God
beproefd zou worden, en opdat God de gelegenheid zou hebben grote dingen voor hen te doen. 

Het was een ontzaglijke menigte, waarmee Zerah tegen hen optrok, duizend maal duizend
mannen, en nu had hij het voordeel van een leger gereed te hebben voor zo’n tijd van nood. De
voorziening, die wij onnodig achtten, kan spoedig blijken van groot nut en voordeel te zijn. 

2. Hoe Asa zich tot God wendde, toen deze wolken zich boven zijn hoofd samenpakten, vers 11.
Hij, die God heeft gezocht in de degen van zijn vrede en voorspoed, kon met heilige vrijmoedigheid
tot God roepen ten dage van zijn benauwdheid, en Hem zijn God noemen. Zijn gebed is kort, maar
veelbetekenend. 

a. Hij geeft Gode de eer van Zijn oneindige macht en soevereiniteit. Het is niets bij U te helpen en
te behouden door velen of door weinigen, door hen die machtig zijn of door de krachtelozen. Zie 1
Samuel 14:6. 

God werkt in Zijn eigen kracht, niet in de kracht van werktuigen of middelen, Psalm 21:14, ja het is
Zijn heerlijkheid de zwaksten te helpen, en zich uit de mond van kinderen en zuigelingen lof te
bereiden. "Wij zeggen niet: Heere, stel U aan onze zijde, want wij hebben een goed leger waardoor
Gij kunt werken, maar, stel U aan onze zijde, want zonder U hebben wij geen kracht." 

b. Hij legt de hand op hun verbondsbetrekking tot God als hun God. O Heere, onze God, en
wederom: "Gij zijt onze God, die wij hebben verkoren, en die wij aanhangen als onze God, en die
beloofd hebt onze God te zijn. 

c. Hij pleit op hun steunen en bebouwen op God, en dat zij in deze krijgstocht het oog op Hem
gericht hebben. Hij was er goed op toebereid, maar toch vertrouwde hij niet op zijn toebereidselen,
maar, "Heere, wij steunen op U, en in Uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte, krachtens
Uw volmacht, bedoelende Uw eer, en betrouwende op Uw sterkte." 

d. Hij maakt hun zaak tot Gods zaak. "Laat de sterfelijke mens tegen U niets vermogen. Indien hij
tegen ons zou overmogen, dan zou er gezegd worden dat hij tegen U overmocht heeft, omdat Gij
onze God zijt en wij op U steunen en uitgaan in Uw naam, waartoe Gij ons hebt aangemoedigd. De
vijand is een sterfelijk mens, doe het blijken dat hij niet opgewassen is tegen een onsterfelijken God.
Heere, handhaaf Uw eer, Uw Naam worde geheiligd." 

3. De glorierijke overwinning, die God hem gaf over zijn vijanden. 

A. God versloeg de vijand en bracht hun leger in verwarring, vers 12. De Heere plaagde de
Moren, sloeg hen met verschrikking, een onverklaarbare ontzetting, zodat zij vloden zonder te weten
waarom of waarheen. 



B. Asa en zijn krijgslieden maakten gebruik van het voordeel, dat God hun gaf op de vijand. 

a. Zij vernietigden hem. Zij waren verbroken, vielen voor de Heere, want wie kan bestaan voor
Hen’ en voor Zijn leger, hetzij een onzichtbaar heirleger van engelen, die gebruikt werden om hen te
verderven, of het leger Israëls, Gods leger genoemd, omdat het door Hem erkend werd? 

b. Zij roofden de buit van hun leger, zij droegen zeer veel roof weg van de verslagenen en van de
bagage. 

c. Zij sloegen de steden, die in verbond waren met de vijand en waarheen zij gevloden waren om
er zich te beschutten, en voerden er de buit van weg vers 14, en zij waren niet instaat weerstand te
bieden, want de verschrikking des Heeren was over hen, dat is, een verschrikking, waarmee God
hen sloeg, en wel in zo’n mate, dat zij geen moed hadden om weerstand te bieden aan de
overwinnaars. 

d. Zij voerden het vee weg uit des vijands land in groten getale vers 15. 

Aldus is het vermogen des zondaars weggelegd voor de rechtvaardige. 



HOOFDSTUK 15

1 Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded.
2 En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De
HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden;
maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten.
3 Israel nu is vele dagen geweest zonder den waren God, en zonder een lerenden priester, en
zonder de wet.
4 Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den God Israels, en Hem zochten, zo
werd Hij van hen gevonden.
5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele
beroerten waren over al de inwoners van die landen;
6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen
angst verschrikt.
7 Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.
8 Als nu Asa deze woorden hoorde, en de profetie van den profeet Oded, sterkte hij zich, en hij
deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin, en uit de steden, die hij van het
gebergte van Efraim genomen had, en vernieuwde het altaar des HEEREN, dat voor het voorhuis
des HEEREN was.
9 En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin, en de vreemdelingen met hen uit Efraim, en
Manasse, en uit Simeon; want uit Israel vielen zij tot hem in menigte, als zij zagen, dat de HEERE,
zijn God, met hem was.
10 En zij vergaderden zich te Jeruzalem, in de derde maand, in het vijftiende jaar van het koninkrijk
van Asa.
11 En zij offerden den HEERE ten zelfden dage van den roof, dien zij gebracht hadden,
zevenhonderd runderen en zeven duizend schapen.
12 En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met
hun ganse hart en met hun ganse ziel.
13 En al wie den HEERE, den God Israels, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot
den grote, en van den man tot de vrouw toe.
14 En zij zwoeren den HEERE met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en met
bazuinen.
15 En gans Juda was verblijd over dezen eed; want zij hadden met hun ganse hart gezworen, en met
hun gansen wil Hem gezocht; en Hij werd van hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust rondom
henen.
16 Aangaande ook Maacha, de moeder van den koning Asa, hij zette haar af, dat zij geen koningin
ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa haar afgrijselijken
afgod uit, en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron.
17 De hoogten werden wel niet weggenomen uit Israel, het hart van Asa nochtans was volkomen al
zijn dagen.
18 En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijns vaders, en zijn geheiligde dingen, zilver
en goud, en vaten.
19 En er was geen oorlog tot in het vijf en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa.



Asa en zijn leger keren nu in triomf terug van het slagveld, beladen met buit, en versierd met de
trofeeën van de overwinning, terwijl de Godvruchtige vorst bedenkt, naar wij kunnen onderstellen,
wat hij God vergelden zal voor deze Zijn grote gunst. Hij weet dat de reformatie, die hij in zijn
koninkrijk is begonnen, nog niet voltooid is, zijn buitenlandse vijanden waren tenonder gebracht,
maar er waren nog gevaarlijker vijanden in zijn eigen land, die nog niet overwonnen waren: afgoden
in Juda en Benjamin, zijn zegepraal over de eersten moedigt hem aan tot een krachtige vernieuwing
van zijn aanval op de laatsten. Nu hebben wij hier: 

I. De boodschap, die God hem zond door een profeet, om hem aan te sporen en te bemoedigen om
zijn reformatie voort te zetten, vers 1-7. 

II. Hoe door deze boodschap leven gebracht werd in die goede zaak, en hun handelingen ingevolge
ervan. De afgoden worden weggedaan, vers 8. 

III. De buit aan God gewijd, vers 9-11. 

IV. Een verbond aangegaan met God, en een wet gemaakt om afgodendienaars te straffen, vers 12-
15. 

V. Een hervorming aan het hof, vers 16. 

VI. De geheiligde dingen in het huis Gods gebracht, vers 18. 

VII. Alles goed en kostelijk, behalve dat de hoogten nog vergund bleven, vers 17. 

VIII. En het gevolg van dit alles was grote vrede, vers 19. 



2 Kronieken 15:1-7 

I. Het was een groot geluk voor Israël, dat er profeten onder hen waren, en toch waren zij, toen zij
aldus gezegend waren, op vreemde wijze geneigd tot afgoderij, terwijl zij, toen de geest van de
profetie had opgehouden onder de tweede tempel, en de canon des Ouden Testaments voltooid
was (die gedurig in hun synagogen gelezen werd) vrij waren van afgoderij, want de Schrift is het
meest vaste woord van de profetie, en het krachtigste in uitwerking, en de gemeente kan niet zo
gemakkelijk bedrogen worden door een nagemaakte Bijbel als door een nagemaakte profeet. 

Hier was een profeet, gezonden tot Asa en zijn leger toen zij zegevierend terugkeerden van de krijg
met de Ethiopiërs, niet om hen te complimenteren en geluk te wensen met hun succes, maar om hen
aan te sporen tot hun plicht, dat is het gepaste werk van Godsdienstknechten dat zij te doen hebben
zelfs bij vorsten en de groten van de aarde. De Geest Gods kwam op de profeet, vers 1, om hem
instructies te geven voor wat hij te zeggen had, en om hem de gave te verlenen om het duidelijk en
met vrijmoedigheid te zeggen. 

1. Hij zei hun duidelijk hoe zij stonden voor God. Laat hen niet denken dat, nu zij deze overwinning
hebben behaald, alles nu voor altijd het hun was, neen, hij laat hun weten dat zij zich te
verantwoorden zullen hebben voor hun gedrag. Laat hen wèl doen, en het zal wel met hen wezen,
maar anders niet. 

a. De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt. Dit is een woord van troost, dat zij, die
zich dicht aan God houden, altijd Zijn tegenwoordigheid zullen genieten, maar ook een woord van
waarschuwing: Hij is met u terwijl gij met Hem zijt, maar niet langer. Gij hebt nu een merkbaar
teken van Zijn tegenwoordigheid, maar de voortduring daarvan hangt af van uw volharding in de
weg des plichts." 

b. Zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden. Begeer oprecht Zijn gunst, streef er naar,
en gij zult haar verwerven. Bid, en gij zult overmogen. Nooit heeft Hij gezegd, en nooit zal Hij
zeggen: "Zoekt Mij tevergeefs." Hebreeen 11:6. Maar: 

c. Indien gij Hem verlaat, Hem en Zijn inzettingen, Hij is niet aan u gebonden, maar zal gewis u
verlaten, en dan zijt gij verloren, uw tegenwoordige triomf zal u geen veiligheid bieden, wee u als
God van u weggaat." 

II. Hij stelt hun de gevaarlijke gevolgen voor van God en Zijn inzettingen te verlaten en dat er geen
ander middel is om onheilen te voorkomen of rampen weggenomen te zien dan door berouwvol
wederkeren tot God. Toen Israël zijn plicht verzaakte, werden zij overstelpt door een vloed van
atheïsme, goddeloosheid, ongodsdienstigheid en alle ongeregeldheid vers 3 , werden zij voortdurend
gekweld door verwoestende oorlogen, buitenlandse en burgeroorlogen, vers 5, 6. 

Maar toen hun benauwdheid hen uitdreef tot God, bevonden zij dat het niet tevergeefs is om Hem te
zoeken vers 4. Maar nu is de vraag: op welke tijd ziet dit? 

1. Sommigen denken dat dit terugziet naar de tijd van de richteren. 



Vele dagen is Israël zonder de waren God geweest, want zij aanbaden valse goden. Het was een
tijd van onwetendheid, want hoewel zij priesters hadden, hadden zij geen lerende priesters, hoewel
zij oudsten hadden, hadden zij toch geen wet want zij werd niet gehandhaafd, en dus ook niet
gehoorzaamd, vers 3. 

Het waren treurige tijden, toen zij dikwijls, nu eens door deze dan weer door die vijand verdrukt
werden, gekweld en geteisterd door Moabieten, Midianieten, Ammonieten en andere volken, zij
waren met allen ernst verschrikt, vers 6, maar als zij zich in hun verlegenheid met berouw, gebed
en bekering des harten tot God wendden, dan heeft Hij hun verlossers verwekt. 

Toen werd die grondstelling dikwijls bewaarheid, dat God met ons is terwijl wij met Hem zijn. Alle
dingen van die aard, die tevoren geschreven zijn, zijn tot onze lering geschreven. 

2. Anderen denken dat het de toestand beschrijft van de tien stammen, (die nu in eigenlijke zin Israël
genoemd worden) in de tijd van Asa. Sedert Jerobeam zijn kalveren had opgericht, heeft hij wel
voorgewend God te eren, die hen uit Egypte had uitgevoerd, maar zijn afgoderij heeft hen naar
volstrekt ongeloof heengevoerd, zij zijn nu zonder de ware God en geen wonder, nu zij zonder
lerende priesters zijn. 

Jerobeams priesters waren geen leraren, en zo kwamen zij er toe zonder wet te zijn, het is zo goed
als onmogelijk dat iets van de godsdienst in stand kan blijven zonder predikende leraren. In die tijd
was er geen vrede, vers 5. 

Hun oorlog met Juda gaf hun menigvuldige verschrikkingen, evenals nu onlangs de opstand van
Baesa en andere voorvallen, die niet genoemd zijn. 

Zij tergden God met allerlei ongerechtigheid, en Hij verschrikte hen met angst, maar als zij zich tot
God wendden, dan liet Hij zich van hen verbidden. 

Laat Juda dit opmerken, laat het leed hunner naburen hun tot waarschuwing strekken. Heb geen
liefde tot gesneden beelden, gij ziet welk kwaad zij teweegbrengen. 

3. Anderen denken dat die gehele passage in de toekomende tijd gelezen kan worden. Later zal
Israël zonder de ware God zijn en zonder een lerende priester, en zij zullen door het een oordeel in
het andere getroffen worden, totdat zij wederkeren tot God en Hem zoeken, zie Hosea 3:4, 5. 

III. Hierop grondde hij zijn vermaning om het werk van de reformatie met kracht voort te zetten,
vers 7. Weest gij sterk en laat uw handen niet verslappen, want daar is loon naar uw werk. Gods
werk moet vlijtig en blijmoedig gedaan worden, maar zal niet gedaan worden zonder
vastberadenheid. 

Het moet ons opwekken voor het werk van de Godsdienst, dat wij de zekerheid hebben er in het
einde niets bij te verliezen. Het zal niet onbeloond blijven. Hoe kan dit ook, daar toch het werk zijn
eigen beloning is? 



2 Kronieken 15:8-19 

Hier wordt ons gezegd welke goede uitwerking de bovenvermelde prediking op Asa gehad heeft. 

I. Hij werd moediger voor God dan hij geweest is. Zijn overwinning kon hem wel nieuwe goede
besluiten hebben doen opvatten maar deze boodschap van God deed dit nog veel meer. 

Nu greep hij moed, hij zag hoe noodzakelijk het was voort te gaan met de hervorming, en hoe God
met hem was in dit werk, en dit maakte hem stoutmoedig, hielp hem heen over de moeilijkheden, die
hem tevoren afgeschrikt hadden, en hem van de onderneming verder hadden teruggehouden. 

Nu waagde hij het om al de gruwelijke afgoden te vernietigen (en alle afgoderijen zijn gruwelijk, 1
Petrus 4:3) zo ver zijn macht slechts reikte. Weg met die allen! 

Hij vernieuwde ook het altaar des Heeren, dat zich in slechte toestand schijnt bevonden te
hebben, hoewel het niet meer dan vijf en dertig jaren geleden was sedert Salomo, die het had
opgericht, zijn hoofd had neergelegd. Zo spoedig begonnen deze ceremoniëele inzettingen oud te
worden, als dingen, die in de volheid des tijds verdwijnen moesten, Hebreeen 8:13. 

II. Hij strekte zijn invloed nog verder uit dan tevoren, vers 9. Hij riep een plechtige vergadering
bijeen, en liet haar inzonderheid bijwonen door de vreemdelingen, die uit de tien stammen tot hen
waren overgekomen. 

1. Hun komst was een grote aanmoediging voor hem, omdat zij zagen dat de Heere, zijn God, met
hem was. 

Het is goed om met hen te zijn, met wie God is, in betrekking te komen en vriendschap te sluiten met
hen, die in de vreze en de gunst Gods leven. Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord,
dat God met ulieden is, Zacheria 8:23 

2. Zijn kennisnemen van hen en de uitnodiging, die hij hun gaf om de algemene vergadering bij te
wonen, waren een grote bemoediging voor hen. Alle vreemdelingen moeten geholpen worden, maar
zij, die zich aan Gods goede voorzienigheid toevertrouwen, zuiver en alleen om een goede
consciëntie te bewaren, zijn dubbele eer waardig. 

Asaf gaf orders voor hun vergadering, vers 1, maar er wordt gezegd in vers 10, zij vergaderden
zich, zij maakten het tot hun eigen daad, zo ijverig en gewillig waren zij om de orders des konings op
te volgen. 

Deze bijeenkomst werd gehouden in de derde maand, waarschijnlijk op het pinksterfeest, dat in die
maand gevierd moest worden. 

III. Hij en zijn volk offerden offeranden aan God, als hun deel van de buit, die zij hadden verkregen,
vers 11. 



Hun offeranden hier waren niets in vergelijking met die van Salomo, Hoofdst, 7:5, wat toe te
schrijven was aan de afneming, hetzij van hun ijver of van hun rijkdom, of van beide. Deze offers
werden gebracht bij wijze van dankzegging voor de gunsten, die zij hadden ontvangen, en van
smeking om verdere gunstbewijzen. 

Gebed en lofzegging zijn thans onze geestelijke offeranden. En gelijk hij er zorg voor droeg dat het
altaar zijn gave zou hebben, zo droeg hij er ook zorg voor, dat de tempel zijn goud zou hebben. Hij
bracht in het huis Gods de geheiligde dingen, vers 18. 

Het is eerlijk om Gode te geven wat Godes is. Wat reeds lang voor Hem bestemd was en sedert
lang voor Hem was weggelegd, zoals dit met deze geheiligde dingen het geval schijnt geweest te zijn,
moet eindelijk voor Hem te koste gelegd worden. 

Zal iemand God beroven of uitstellen om Hem te betalen, die altijd gereed en bereid is ons goed te
doen? 

IV. Zij traden in een verbond met God, berouw ervan hebbende dat zij hun vorige verbintenissen
en verplichtingen aan Hem geschonden hadden, en zich vast voornemende om in het vervolg beter te
doen. Het is voegzaam en gepast voor berouwhebbenden, voor bekeerlingen, om hun verbond te
vernieuwen. 

Het voorstel schijnt niet van Asa maar van het volk zelf gekomen te zijn, laat ieder, die een verbond
met God aangaat een vrijwilliger zijn. Uw "volk zal zeer gewillig zijn," Psalm 110:3. 

Merk op: 

1. Wat de inhoud was van dat verbond. Niets anders dan waartoe zij tevoren reeds verplicht waren,
en hoewel geen gelofte, of belofte van hen, hun een hogere verplichting kon opleggen dan die,
waaronder zij reeds waren door het Goddelijk gebod en voorschrift zal zij er toch toe bijdragen om
hun besef van die verplichting sterker en dieper te maken, hen te wapenen tegen verzoeking, en een
getuigenis zijn van het billijke en goede van het gebod. En door zich allen te verenigen in dit verbond,
hebben zij elkanders handen gesterkt. Tot twee dingen verbonden zij zich. 

a. Dat zij zelf naarstiglijk God zouden zoeken, Zijn geboden zouden zoeken, Zijn gunst zouden
zoeken. Wat is Godsdienst anders dan een zoeken van God, een vragen naar Hem, een zich wenden
tot Hem, en dat wel bij alle gelegenheden? Wij zullen God niet genieten vóór wij in de hemel komen,
zolang wij hier zijn moeten wij Hem zoeken. Dat zij Hem zullen zoeken als de God hunner
vaderen, zoals hun vaderen Hem gezocht hebben, en vertrouwende op de belofte, gedaan aan hun
vaderen, en dat zij dit zullen doen met hun gehele hart en hun gehele ziel, want alleen diegenen
zoeken God op Hem welbehaaglijke wijze, die innig en hartelijk met Hem zijn, geheel en al voor
Hem zijn in hun zoeken van Hem. Wij maken niets van onze Godsdienst, zo wij er geen hartewerk
van maken, God wil het gehele hart of niets, en als een juweel van zo onschatbare waarde gevonden
moet worden als Gods gunst is, dan is het wel van de moeite waard om het te zoeken met onze
gehele ziel. 



b. Dat zij, zoveel dit slechts in hun vermogen was, anderen zullen verplichten Hem te zoeken, vers
13. Zij kwamen overeen dat al wie de Heere, de God Israëls, niet zou zoeken, dat is: of andere
goden zou aanbidden, of weigeren om zich met hen te verenigen in de aanbidding van de waren
God, (die dus of een hardnekkige afgodendienaar of een hardnekkige atheïst was) ter dood
gebracht zou worden. 

Dit was geen nieuwe wet van hun eigen maaksel, maar een order om de desbetreffende wet van
God, Deuteronomium 17:2 en vervolgens, ten uitvoer te doen brengen. Indien deze wet behoorlijk
was nagekomen, er zouden niet zoveel gruwelijke afgoden in Juda en Benjamin gevonden zijn, vers
8. 

Of de mensen thans, onder het Evangelie, naar die methode genoodzaakt mogen worden om de
Heere te zoeken, wordt met recht betwijfeld want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk,
maar toch krachtig. 

2. Op wat wijze zij dit verbond gemaakt hebben. 

a. Met grote blijmoedigheid en alle mogelijke uitdrukkingen van vreugde. 

Zij zwoeren de Heere, niet heimelijk alsof zij zich schaamden over hetgeen zij deden, of bevreesd
waren om zich met al te sterke banden aan Hem te verbinden, maar met luider stem om hun eigen
ijver kenbaar te maken en elkaar te bemoedigen en aan te vuren, en allen waren verblijd over deze
eed, vers 14,15. 

Zij hebben Gode niet met tegenzin gezworen, maar met alle mogelijke genoegen en voldoening,
zoals een bruidegom trouw belooft aan zijn bruid in het huwelijksverbond. Ieder eerlijk Israëliet
smaakte genoegen in zijn eigen verbintenis aan God, en allen waren zij tevreden over elkanders
verbintenis. 

De tijd van de vernieuwing van ons verbond met God moet een tijd wezen van blijdschap en
verheuging. En een nationale hervorming kan niet anders dan voldoening geven aan allen, die goed,
dat is die Godvruchtig zijn. Het is een eer voor ons, en het maakt ons gelukkig om aan God
verbonden te zijn. 

b. Zij deden het in grote oprechtheid, met ijver en vastberadenheid, zij hadden met hun gehele hart
gezworen en met hun gehele wil Hem gezocht. 

De Israëlieten waren nu in een buitengewoon goede gemoedsstemming, o, dat er altijd zo’n hart in
hen geweest ware! Dit wordt hier vermeld als een reden waarom zij zich zozeer verblijdden in
hetgeen zij deden, het was omdat zij het van harte deden. 

Diegenen alleen smaken het genot en de vertroosting van de Godsdienst, die er oprecht in zijn. Wat
in geveinsdheid gedaan wordt is slavenwerk. Maar als God het hart heeft, dan hebben wij de
blijdschap. 

Eindelijk. Er wordt ons gezegd wat de uitwerking was van dit plechtig verbondsluiten met God. 



1. God heeft hun wèl gedaan. Hij werd van hen gevonden, en Hij gaf hun rust van rondom, vers
15 zodat er nog lange tijd daarna geen oorlog was, vers 19, geen open, algemene krijg, hoewel er
voortdurend gekrakeel was tussen Juda en Israël aan de grenzen, 1 Koningen 15:16. Nationale
Godsvrucht brengt nationale zegeningen teweeg. 

2. Zij hebben over het algemeen wèlgedaan tegenover Hem. 

Zij hebben de reformatie zo ver doorgevoerd, dat Maächa, de koningin-moeder, afgezet werd
wegens afgoderij, en haar afgod vernield werd, vers 16. 

Het was een kloeke daad van Asa, dat hij in hen, die hem het naast waren, geen afgoderij
oogluikend wilde toelaten, zoals Levi, die tot zijn vader en zijn moeder zei: "ik zie hem niet",
Deuteronomium 33:9. 

Asa wist dat hij God meer moest eren dan zijn grootmoeder, en durfde geen afgod in een vertrek
van het paleis laten blijven, terwijl hij de afgoden in de steden van zijn rijk vernielde. 

Wij mogen onderstellen dat deze Maächa in zover overtuigd was van haar zonde, dat zij bereid was
in te stemmen met het verbond waarvan in vers 12 en 13 wordt gesproken, zich verbindende om de
Heere te zoeken, en daarom werd zij niet ter dood gebracht, zoals degenen, die weigerden het te
ondertekenen, van de kleine tot de grote, van de man tol de vrouw toe. 

Misschien hebben zij vrouwen bepaald genoemd met het oog op haar, maar omdat zij een
afgodendienares was geweest, achtte Asa het voegzaam haar uit haar waardigheid te ontzetten, en
waarschijnlijk heeft hij haar verbannen van het hof en haar in afzondering geplaatst, opdat zij geen
invloed zou uitoefenen op anderen of hen zou besmetten. 

Toch was de reformatie niet volkomen, de hoogten werden niet weggenomen, wèl velen ervan,
Hoofdstuk 14:3, 5. 

Die in de steden waren, werden weggenomen, maar niet die in de dorpen van het platteland, of wèl,
die in de steden van Juda maar niet die in de steden van Israël, die weer onder het huis van David
waren gekomen, of wel, die, welke gebruikt werden in de dienst van de valse goden, maar niet die,
welke gebruikt werden in de dienst van de God Israëls, deze liet hij oogluikend toe, en toch was zijn
hart volkomen, al zijn dagen. Er kunnen tekortkomingen zijn in sommige bijzondere plichten, waar
toch over het geheel het hart oprecht is voor God, oprechtheid is nog iets minder dan zondeloze
volmaaktheid. 



HOOFDSTUK 16

1 In het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa, toog Baesa, de koning van Israel, op tegen
Juda, en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, den koning van
Juda.
2 Toen bracht Asa het zilver en het goud voort, uit de schatten van het huis des HEEREN en van het
huis des konings, en zond tot Benhadad, den koning van Syrie, die te Damaskus woonde, zeggende:
3 Er is een verbond tussen mij en tussen u, en tussen mijn vader en tussen uw vader; zie, ik zend u
zilver en goud, ga heen, maak uw verbond te niet met Baesa, den koning van Israel, dat hij van
tegen mij aftrekke.
4 En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de
steden van Israel, en zij sloegen Ijon, en Dan, en Abel-maim, en alle schatsteden van Nafthali.
5 En het geschiedde, als Baesa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te bouwen, en zijn werk
staakte.
6 Toen nam de koning Asa gans Juda, en zij droegen weg de stenen van Rama, en het hout daarvan,
waarmede Baesa gebouwd had; en hij bouwde daarmede Geba en Mizpa.
7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem:
Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God,
daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen.
8 Waren niet de Moren en de Libyers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij
nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven.
9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen
aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen
oorlogen tegen u zijn.
10 Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het gevangenhuis; want hij was
hierover tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ter zelfder tijd.
11 En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek
der koningen van Juda en Israel.
12 Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank aan zijn voeten; tot op het
hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den HEERE niet in zijn krankheid, maar de
medicijnmeesters.
13 Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering.
14 En zij begroeven hem in zijn graf, dat hij voor zich gegraven had in de stad Davids, en leiden hem
op het bed, hetwelk hij gevuld had met specerijen, en dat van verscheidene soorten, naar
apothekerskunst toebereid; en zij brandden over hem een gans grote branding.



Dit hoofdstuk eindigt de geschiedenis van de regering van Asa, maar geeft ons niet zo’n lieflijk
denkbeeld van zijn einde als van zijn begin. 

I. Hier is een dwaas verdrag met Benhadad, koning van Syrië, vers 1-6. 

II. De bestraffing, die God hem dieswege gezonden heeft door een profeet, vers 7-9, 

III. Asa’s misnoegen tegen de profeet om zijn getrouwheid, vers 10. 

IV. De ziekte, dood en begrafenis van Asa, vers 11-14. 



2 Kronieken 16:1-6 

Hoe de datum van deze gebeurtenis overeen is te brengen met de geschiedenis van de koningen, zou
ik bij geen mogelijkheid weten te zeggen: Baesa stierf in het zes en twintigste jaar van Asa, 1
Koningen 16:8. 

Hoe kon dit dan gedaan worden in zijn zes en dertigste jaar, toen het geslacht van Baesa reeds
geheel uitgeroeid was en Omri op de troon van Israël was? Over het algemeen zegt men dat dit
bedoeld was van het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa, namelijk dat van Juda,
beginnende van het eerste jaar van Rehabeam en dan komt het overeen met het zestiende jaar van
Asa’s regering. 

Maar dan moet vers 19 van hoofdst. 15 aldus verstaan worden, en hoe kon er dan van gesproken
worden als van iets groots, dat er tot in het vijftiende jaar van Asa geen krijg meer was, als toch de
onmiddellijk voorafgaande plaats tot zijn vijftiende jaar behoort, Hoofdstuk 15:10, en hij na zijn hier
vermelden misstap oorlogen had, vers 9 ? 

Josefus plaatst de gebeurtenis in zijn zes en twintigste jaar, en dan moeten wij hier aan een vergissing
denken van de overschrijver, evenals in Hoofdstuk 15:19. Indien wij die toelaten, dan is de
berekening gemakkelijk. 

Wij hebben dit verhaal tevoren gehad in 1 Koningen 15:17 en verv.. 

Asa heeft in die geschiedenis in verscheidene opzichten verkeerd gehandeld. 

1. Het was niet recht van hem, om een verbond te maken met Benhadad, een heidensen koning, en
er zich zo op te laten voorstaan, vers 3. 

Had hij meer gesteund op zijn en zijns vaders verbond met God, hij zou op zijn en zijns vaders
verbond met de koninklijke familie van Syrië niet zo geroemd hebben. 

2. Indien hij behoorlijk acht had geslagen op Israëls eer in het algemeen, hij zou wel een ander
middel hebben gevonden om Baesa van zijn bouwen van Rama af te leiden, dan door een vreemde
macht te hulp te roepen en de gemenen vijand in het land te halen, hetgeen in verloop van tijd ook
voor Juda een plaag kon worden. 

3. Het was ongetwijfeld een zonde in Benhadad om zijn verbond met Baesa te verbreken zonder dat
deze er hem aanleiding of reden voor gegeven had, alleen maar door de invloed van omkoping, en
indien dit zo was, dan was het voorzeker een zonde in Asa om hem er toe te bewegen, inzonderheid
om er hem toe om te kopen. De openbare trouw van koningen en koninkrijken moet niet zo licht
geacht worden. 

4. Het zilver en goud voor dat doel uit het huis des Heeren te nemen was een grote verzwaring van
die zonde, vers 2. Moet de tempel geplunderd worden om zijn vleselijke staatkunde te dienen? Hij
zou beter gedaan hebben gaven en offeranden met gebed en smeking in het huis des Heeren te



brengen, ten einde God aan zijn zijde te krijgen, Hem tot zijn vriend te maken, dan had hij die kosten
niet behoeven te doen om Benhadad tot zijn vriend te maken. 

5. Wat zou het voor Asa geweest zijn, als hij ter verantwoording was geroepen voor al het kwaad,
dat Benhadads leger onrechtvaardiglijk de steden van Israël heeft aangedaan, voor al het bloed, dat
zij vergoten hebben en al de buit, die zij hebben geroofd, vers 4 ? Misschien heeft Asa niet bedoeld,
dat zij zo ver zouden gaan met de zaak. Maar zij, die anderen tot zonde brengen, weten niet wat zij
doen noch waar het zal eindigen. Het begin van de zonde is gelijk een, die het water opening geeft. 

Hoe dit zij: het plan gelukte. Benhadad heeft Baesa een geduchte afleiding gegeven van zijn bouwen
van Rama en noodzaakte hem dit te staken, om zich noordwaarts te begeven ter verdediging van zijn
eigen land, hetgeen aan Asa de gelegenheid gaf, niet alleen om die sterkten af te breken, maar om de
materialen weg te nemen, en ze tot zijn eigen gebruik aan te wenden. 



2 Kronieken 16:7-14 

I. Hier wordt een rondborstige en getrouwe bestraffing gegeven aan Asa door een profeet des
Heeren wegens deze verbintenis tegen Baesa. De bestraffer was Hanani de ziener, de vader van
Jehu een anderen profeet van wie wij lazen in 1 Koningen 16:1, en wederom zullen lezen in 2
Kronieken 19:2. 

Wij hebben gezien dat er in Asa’s verbond met Benhadad verscheidene dingen verkeerd waren.
Maar wat de profeet hem als de grootste fout in deze zaak ten laste legt is zijn steunen op de koning
van Syrië inplaats van te steunen op de Heere, zijn God, vers 7. 

Hij dacht dat, al was God ook aan zijn zijde, hem dit niet helpen zou, tenzij hij ook Benhadad aan
zijn zijde had, dat God hem niet kon of niet wilde helpen, en dat hij dus al is het ook door een
verkeerd middel, zichzelf moest zien te helpen. God is zeer misnoegd als Hij gewantrouwd wordt, en
men meer steunt op een vlesen arm dan op Zijn macht en goedheid. Door ons vertrouwen te stellen
in God, geven wij Hem eer, en daarom acht Hij zich beledigd als wij die eer aan een ander geven. 

Onomwonden zegt Hanani de koning dat hij hierin zottelijk gedaan heeft vers 9. Het is dwaas om op
een gebroken rietstaf te steunen als wij de Rots van de eeuwen hebben om op te vertrouwen. Om
hem van die dwaasheid te overtuigen, toont hij hem: 

1. Dat hij tegen zijn eigen ervaring heeft gehandeld, vers 8. 

Van alle mensen had hij wel de minste reden om God te mistrouwen daar hij Hem een machtigen
helper had bevonden, door wie hij getriomfeerd heeft over een dreigenden vijand, evenals zijn veder
vóór hem omdat hij op de Heere, zijn God, had gesteund, Hoofdstuk 13:18, 14:11. 

"Hoe!" zegt de profeet. "waren niet de Moren en de Libiërs een groot heir, sterk genoeg om een
koninkrijk te verslinden? En toch, omdat gij op de Heere steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven,
was Hij dan niet machtig om u tegen Baesa te helpen?" 

De vele ervaringen, die wij hebben van Gods goedheid over ons, verzwaren ons wantrouwen van
Hem. Heeft Hij ons niet in zes benauwdheden geholpen? 

Hebben wij dan enigerlei reden om te denken dat Hij ons in de zevende niet zal helpen? Maar zie
hoe bedrieglijk ons hart is. Wij vertrouwen op God als wij niets anders hebben om op te
vertrouwen, als de nood ons tot Hem uitdrijft, maar als wij andere dingen hebben om op te steunen,
dan zijn wij geneigd om er al te veel op te steunen, en op ons eigen verstand te steunen, zolang dat
ons nog iets aan te bieden heeft, maar een gelovig vertrouwen zal op de Heere gevestigd blijven, als
de glimlachjes van de wereld ons het meest verlokken om tot haar de toevlucht te nemen. 

2. Dat hij gehandeld heeft tegen zijn kennis van God en Zijn voorzienigheid, vers 9. 

Het kon Asa niet onbekend zijn dat de ogen des Heeren de gehele aarde doorlopen om zich sterk te
bewijzen aan degenen, werker hart volkomen is tot Hem, dat is: 



a. Dat God de wereld regeert in oneindige wijsheid, en dat de schepselen met al hun handelingen
voortdurend onder Zijn oog zijn. Het oog van de voorzienigheid Gods is scherpziend, het doorloopt
de gehele aarde, geen hoek ervan, zelfs niet het donkerste en het afgelegenste, is er aan onttrokken,
en Zijn oog bestuurt Zijn hand en de arm van Zijn macht, want Hij bewijst zich sterk. 

Doorwandelt Satan de aarde? Gods voorzienigheid doorloopt haar, is nooit uit de weg, is nooit
zoek, nooit in verlegenheid. 

b. Dat God de wereld regeert tot welzijn van Zijn volk, Hij doet alles ingevolge de raad van Zijn
liefde betreffende hun zaligheid, alles "om Jakobs Zijns knechts, en Israëls Zijns uitverkorenen wil",
Jesaja 45:4. 

Christus is gegeven tot een hoofd boven alle dingen van Zijn kerk, Efeziers 1:22. 

c. Dat zij wier hart oprecht voor Hem is, zeker kunnen wezen van Zijn bescherming, en alle reden
hebben om er op te bebouwen. Hij is machtig hen te beschermen op de weg van hun plicht want
wijsheid en kracht zijn Zijne, en Hij heeft hun bescherming op het oog, een practisch ongeloof
hieraan is op de bodem van al ons afwijken van God, en al ons bedriegen van Hem. Asa kon niet op
God vertrouwen, en daarom heeft hij Benhadad het hof gemaakt. 

3. Dat hij gehandeld heeft tegen zijn eigen belang. 

a. Hij heeft de gelegenheid verloren om de toenemende grootheid van de koning van Syrië te
fnuiken, vers 7. 

Zijn heir is uit uw hand ontkomen, dat anders zich met dat van Baesa verenigd zou hebben, en er
mee gevallen zou zijn. 

b. Hij heeft Gods misnoegen verwekt, en van nu voortaan heeft hij geen vrede te verwachten, maar
voortdurende verschrikking van de krijg, vers 9. 

Zij, die er niet toe kunnen besluiten om op God te vertrouwen, verbeuren Zijn bescherming. 

II. Asa’s misnoegen over deze bestraffing. Hoewel zij van God kwam door iemand, die bekend was
als Zijn bode, hoewel de bestraffing rechtvaardig en de redenering juist was, en geheel tot zijn
welzijn bedoeld, werd hij toch toornig tegen de ziener, omdat hij hem zijn dwaasheid onder het
oog bracht, ja hij was tegen hem ontsteld, vers 10. 

Is dit Asa? Is hij dit, wiens hart volkomen is voor de Heere zijn God al zijn dagen? Welaan, hij die
meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Een wijs man, en toch ontsteld in woede ontstoken! 

Een Israëliet, en toch in woede tegen een profeet! Een goed man, en toch ongeduldig onder
bestraffing, het niet kunnende verdragen, dat hem zijn fouten onder het oog worden gebracht!
Heere, wat is de mens, als Gij hem aan zichzelf overlaat? 



Zij, die hun eigen gedrag of beleid vergoden, kunnen geen tegenspraak velen, en zij, die zich
toegeven in een gemelijk hartstochtelijk humeur, kunnen er door vervoerd worden tot
goddeloosheid zowel als tot onbetamelijkheid, en er nog toe komen om God zelf te weerstaan en te
beledigen. Zie wat gal en alsem deze wortel van de bitterheid heeft voortgebracht. 

1. In zijn woede zette hij de profeet in het gevangenhuis, als een kwaaddoener, in de boeien, zoals
sommigen het lezen. Gods profeten ontmoeten velen, die geen bestraffing kunnen verdragen, maar
haar zeer kwalijk nemen, en toch moeten zij hun plicht doen. 

2. Zover gegaan zijnde, onderdrukte hij ook enigen uit het volk, waarschijnlijk dezulken, die de
profeet steunden in zijn lijden, of als zijn bijzondere vrienden bekend stonden. Hij, die zijn macht
misbruikte om Gods profeet te vervolgen, werd aan zichzelf overgelaten om haar nog verder te
misbruiken tot onderdrukking van zijn eigen onderdanen, waardoor hij zichzelf verzwakte en zijn
invloed verloor. De meeste vervolgers zijn tirannen geweest. 

III. Zijn ziekte. Twee jaren voor zijn dood werd hij ziek aan zijn voeten vers 12, in hoge mate door
jicht gekweld. Hij had de profeet in boeien geslagen, en nu sloeg God hem in boeien, en zo
beantwoordde zijn straf aan zijn zonde. Tot op het hoogste toe was zijn ziekte, zij kwam naar de
hoogte, lezen sommigen, zij ging naar zijn hoofd, volgens anderen, en toen was zij dodelijk. 

Dit was zijn beproeving, maar zijn zonde was, dat hij inplaats van in zijn ziekte de Heere te zoeken
om van Hem verlichting te verkrijgen, de medicijnmeesters zocht. Zijn gebruik maken van
medicijnmeesters was zijn plicht, maar op hen te vertrouwen, en datgene van hen te verwachten wat
alleen van God te verkrijgen is, was zijn zonde en dwaasheid. 

De hulp van schepselen moet altijd gebruikt worden met het oog op de Schepper en in
afhankelijkheid van Hem, die elk schepsel voor ons maakt wat het is, en zonder wie de
bekwaamsten en getrouwsten nietige medicijnmeesters zijn. 

Sommigen denken dat deze medicijnmeesters vervreemd waren van het burgerschap Israëls, een
soort van bezweerders, tot wie hij zich wendde, alsof er geen God was in Israël. 

IV. Zijn dood en begrafenis. Er was iets buitengewoon plechtige in zijn begrafenis, vers 14. 

Zij hebben een grote branding voor hem gemaakt. Ik ben er afkerig van te denken (zoals sommigen)
dat hijzelf deze pracht bij zijn begrafenis verordineerd heeft, en dat het een blijk was van zijn
ijdelheid, dat hij begraven wilde worden als de heidenen en niet naar de wijze van de Joden. 

Er wordt wel gezegd dat hij zich zijn graf gegraven heeft, als iemand, aan wie er veel aan gelegen
was dat het een statig aanzien zou hebben, maar ik neig ertoe om te geloven, dat het veeleer een
uitdrukking was van de grote eerbied, die zijn volk voor hem behouden heeft in weerwil van de
zwakheden en gebreken van zijn latere dagen. Men kwam overeen om hem te eren in zijn dood. 

De hoge Godsvrucht en verdiensten van vrome mensen moeten herdacht worden tot hun lof, al
hebben zij ook hun fouten en gebreken gehad. Laat hun fouten begraven worden in hun graf, terwijl
hun diensten herdacht worden boven hun graf. Hij, die gezegd heeft: Daar is geen mens rechtvaardig



op aarde, die goed doet en niet zondigt, heeft ook gezegd: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot
zegening zijn, en moge zij zo wezen. 



HOOFDSTUK 17

1 En zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats, en hij sterkte zich tegen Israel.
2 En hij leide krijgsvolk in alle vaste steden van Juda, en leide bezettingen in het land van Juda, en in
de steden van Efraim, die zijn vader Asa ingenomen had.
3 En de HEERE was met Josafat; want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids, en
zocht de Baals niet.
4 Maar hij zocht den God zijns vaders, en wandelde in Zijn geboden, en niet naar het doen van
Israel.
5 En de HEERE bevestigde het koninkrijk in zijn hand, en gans Juda gaf Josafat geschenken; en hij
had rijkdom en eer in menigte.
6 En zijn hart verhief zich in de wegen des HEEREN; en hij nam verder de hoogten en de bossen uit
Juda weg.
7 In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot
Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda.
8 En met hen de Levieten, Semaja en Nethanja, en Zebadja, en Asael, en Semiramoth, en Jonathan,
en Adonia, en Tobia, en Tob-adonia, de Levieten, en met hen de priesters Elisama en Joram.
9 En zij leerden in Juda, en het wetboek des HEEREN was bij hen; en zij gingen rondom in alle
steden van Juda, en leerden onder het volk.
10 En een verschrikking des HEEREN werd over alle koninkrijken der landen, die rondom Juda
waren, dat zij niet krijgden tegen Josafat.
11 En van de Filistijnen brachten zij Josafat geschenken met het opgelegde geld; ook brachten hem
de Arabieren klein vee, zeven duizend en zevenhonderd rammen, en zeven duizend en zevenhonderd
bokken.
12 Alzo nam Josafat toe, en werd ten hoogste groot; daartoe bouwde hij in Juda burchten en
schatsteden.
13 En hij had veel werks in de steden van Juda, en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem.
14 Dit nu is hun telling, naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden: Adna
de overste, en met hem waren driehonderd duizend kloeke helden.
15 Naast hem nu was de overste Johanan; en met hem waren tweehonderd en tachtig duizend;
16 Naast hem was Amasia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den HEERE overgegeven had; en
met hem waren tweehonderd duizend kloeke helden.
17 En uit Benjamin was Eljada, een kloek held; en met hem tweehonderd duizend, die met boog en
schild gewapend waren.
18 En naast hem was Jozabad; en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge toegerust.
19 Dezen waren in den dienst des konings; behalve degenen, die de koning in de vaste steden door
gans Juda gezet had.



Hier beginnen het leven en de regering van Josafat, die een van de eerste drie was van de
koninklijke helden, een van de besten, die de scepter over Juda gevoerd hebben, sedert David zijn
hoofd had neergelegd. Hij was de goede zoon van een goede vader, zodat toen genade in het bloed
was, zelfs in koninklijk bloed. 

Gelukkig de zoon, die zo’n vader had, om een goed fondament te leggen in teem en voor hem!
Gelukkig de vader, die zo’n zoon had, die op het door hem gelegde fondament zo goed heeft
voortgebouwd! gelukkig het koninkrijk, dat gezegend was met twee zulke koningen, met twee zulke
regeringen na elkaar! In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Zijn opvolging en bevestiging op de troon, vers 1, 2, 5. 

II. Zijn persoonlijke Godsvrucht, vers 3, 4, 6. 

III. Zijn maatregelen ter bevordering van de Godsdienst in zijn rijk, vers 7-9. 

IV. Zijn machtigen invloed op zijn naburen, vers 10, 11. 

V. De grote sterkte van zijn rijk, zowel in garnizoenen als in een staande krijgsmacht, vers 12-19. 

Zo was zijn voorspoed het loon van zijn Godsvrucht, en zijn Godsvrucht het schoonste sieraad van
zijn voorspoed. 



2 Kronieken 17:1-9 

Hier zien wij betreffende Josafat: 

I. Welk een wijs man hij was. Zodra hij aan de regering kwam, sterkte hij zich tegen Israël, vers
1. 

De troon van Israël werd nu sedert drie jaren ingenomen door Achab, een werkzaam, krijgshaftig
vorst, wiens krachtig begin samenviel met het verval van Asa’s einde en zo is het waarschijnlijk dat
het rijk van Israël in de laatste tijd veld gewonnen had op het rijk van Juda, en begon daar geducht
voor te worden, zodat het eerste wat Josafat te doen had, was zich van zijn kant te versterken en de
toenemende grootheid van de koning van Israël te fnuiken, wat hij deed zonder bloedvergieten,
maar toch met zo goed gevolg, dat Achab spoedig zich met hem zocht te verbinden, zover was het
van hem om hem onrust te bezorgen. Maar hij bleek gevaarlijker als vriend dan hij als vijand
geweest zou zijn. 

Josafat sterkte zich, niet om aanvallenderwijs tegen Israël te werk te gaan, maar slechts om zich in
het zijne te handhaven, wat hij deed door zijn grenssteden te versterker en talrijker bezettingen te
leggen in de steden van Efraïm die hij in bezit had, dan er vroeger in geweest waren, vers 2. 

Hij heeft zich niet gesterkt, zoals zijn vader, door een verbond met de koning van Syrië, maar door
goede en eerlijke maatregelen, op welke hij de zegen van God kon verwachten, en in welke hij op
God vertrouwde. 

II. Welk een goed en Godvruchtig man hij was. Er wordt hem hier een voortreffelijk en zeer
opmerkelijk karakter toegeschreven. 

1. Hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids. Voor het karakter en de hoedanigheid
van de koningen worden Davids wegen dikwijls ten maatstaf gesteld, zoals 1 Koningen 15:3, 11, 2
Koningen 14:3, 16:2, 18:3 . 

Maar nergens is de onderscheiding zo sterk getekend als hier, tussen zijn vorige en zijn laatste
wegen, want de laatste waren niet zo goed als de vorige, de eerste. Zijn wegen, voordat hij zo
schandelijk gevallen is in de zaak van Uria, (waarvan lang daarna gesproken wordt als van een balk
in zijn wapenschild, 1 Koningen 15:5) waren goede wegen, en hoewel hij zich gelukkig hersteld
heeft van die val, heeft hij toch in geheel zijn verder leven misschien nooit de geestelijke kracht en
vertroosting herkregen, die hij er door verloren had. 

Josafat volgde David na in zoverre hij God navolgde, maar niet verder. Paulus beperkt aldus ons
navolgen van hem, 1 Corinthiers 11:1 "Weest mijn navolgers gelijk ook ik van Christus", en niet
anders. Vele Godvruchtigen hebben hun eerste wegen gehad, die hun beste waren, hun eerste liefde,
die hun sterkste liefde was. Gelijk wij in elk voorbeeld, dat wij ons ter navolging stellen, alleen
datgene moeten uitkiezen wat goed is, zo moeten wij daarvan voornamelijk nemen wat het beste is.
De woorden hier laten een andere lezing toe. Zij staan aldus in de grondtekst: Hij wandelde in de
wegen van David zijn vader  "harishoniem" -de eerste wegen, of deze oude wegen, hij stelde zich



de eerste, de oorspronkelijke tijden van de koninklijke familie ten voorbeeld, die zuiverste tijden,
voordat het bederf van de laatste regeringen was binnengeslopen. Zie Jeremia 6:16. 

De LXX laten David uit, en zo heeft het betrekking op Asa: hij wandelde in de eerste of vorige
wegen zijns vaders, en heeft hem niet nagevolgd in wat hij verkeerds deed in het laatste gedeelte van
zijn leven. 

Het is goed om in ons navolgen ook van de beste mensen voorzichtig te zijn, opdat wij ons niet met
hen ter zijde afwenden. 

2. Dat hij de Baäls niet zocht, maar de God zijns vaders zocht, vers 3, 4. De naburige volken
hadden hun Baäls, het een had dezen, een ander had een anderen, maar hij verafschuwde hen allen,
had niets met hen van doen, hij aanbad de Heere, de God zijns vaders, Hem alleen, bad tot Hem
alleen, en vroeg alleen naar Hem, dit ligt opgesloten in Hem te zoeken. 

3. Dat hij wandelde in Gods geboden, niet alleen de waren God aanbad, maar Hem aanbad volgens
Zijn inzettingen, en niet naar het doen van Israël, vers 4. 

Hoewel de koning van Israël zijn buurman en bondgenoot was, heeft hij toch zijn weg niet geleerd. 

Welke omgang hij ook met hem had voor burgerlijke zaken, hij wilde geen gemeenschap met hem
hebben noch met hem instemmen in zijn godsdienst. Te die opzichte hield hij zich aan de regel: 

4. Dat zijn hart zich verhief in de wegen des Heeren, vers 6 of, hij hief zijn hart op. 

Hij bracht zijn hart in zijn werk, en hief er zijn hart in op, dat is: hij had er in oprechtheid daarin God
voor ogen. Tot U, o Heere, hef ik mijn ziel op. 

Zijn hart was verruimd in wat goed was, Nooit dacht hij genoeg te kunnen doen voor God. 

Hij was opgewekt en liefdevol in zijn Godsdienst, vol van geest, dienende de Heere, blijmoedig en
vriendelijker in, hij werkte voort met wakkere vrolijkheid, evenals Jakob, die na zijn visioen van
God te Beth-el zijn voeten ophief, Genesis 29:1. 

Hij was kloek en vastberaden in de wegen Gods, en ging moedig voorwaarts, zijn hart verhief zich
boven de moeilijkheden, die op de weg van zijn plicht waren, hij is gemakkelijk heengekomen over
die allen en was door geen wind of wolken weggeschrikt van zaaien en maaien, Prediker 11:4. Laat
ons in dienzelfde geest wandelen. 

III. Welk een nuttig man hij was, hij was niet alleen een goed man, maar een goed koning, hij was
niet slechts zelf goed, maar deed goed in zijn tijd en geslacht, zeer veel goed. 

1. Hij nam de leugenleraars weg, zoals in Habakuk 2:18 beelden genoemd worden, de hoogten en
de bossen, vers 6. 



Bedoeld worden de zodanigen, waarin afgoden aangebeden werden, want die, welke aan de ware
God gewild waren, werden niet weggenomen, Hoofdstuk 20:33. 

Het was alleen afgoderij, die hij vernietigde, niets verdierf het volk meer dan deze afgodische bossen
of beelden, die hij wegnam. 

2. Hij zond leraren van de waarheid uit. Toen hij een onderzoek instelde naar de Godsdienstige
toestand van zijn rijk, vond hij het volk over het algemeen zeer onwetend, zij wisten niet dat zij
kwaad deden, zelfs onder de laatste goede regering was er weinig zorg gedragen om hen te
onderrichten nopens hun plicht, en daarom besluit Josafat om zijn werk van de rechte zijde aan te
vatten, hij handelt met hen als met redelijke wezens, wil hen niet blindelings leiden, neen, zelfs niet
naar een reformatie, maar streeft er naar om hen wèl onderwezen te zien, wetende, dat dit het
middel was om hen goed genezen te zien. Voor dit goede werk gebruikte hij: 

A. Tot zijn vorsten, die in zijn nabijheid waren, stuurde hij Levieten uit om te leren in de steden van
Juda, vers 7. 

Hij gebood hun om het volk in de bedeling des rechts niet slechts te bestraffen als zij kwaad deden,
maar hen te leren beter te doen, hun een reden te geven voor hetgeen zij deden, opdat het volk het
verschil zou leren inzien tussen goed en kwaad. 

De vorsten en de rechters op hun rechterstoel hebben een goede, ruime gelegenheid om het volk
hun plicht te leren jegens God en de mensen, en dat is volstrekt niet buiten hun gebied of
bevoegdheid, want de wetten Gods moeten beschouwd worden als wetten van het land. 

B. De Levieten en priesters gingen naar de vorsten, zij leerden in Juda, en het wetboek des Heeren
was bij hen, vers 8, 9. 

Zij waren leraren door hun ambt, Deuteronomium 33:10, het behoorde tot het werk waarvoor zij
hun levensonderhoud ontvingen, de priesters en Levieten hadden weinig anders te doen. 

Maar het schijnt dat zij dit werk veronachtzaamd hebben, zij wendden misschien voor dat zij het
volk niet konden bewegen om naar hen te horen. "Welnu", zegt Josafat", gij zult met de vorsten
gaan, en zij zullen met hun gezag het volk verplichten om te komen en te horen, en dan zal het uw
schuld zijn, zo zij niet wel onderwezen zijn." 

Hoe ontzaglijk veel goed kan gedaan worden als Mozes en Aaron hand aan hand gaan om het te
doen, als vorsten met hun macht, en priesters en Levieten met hun kennis van de Schrift
overeenkomen, om het volk de goede kennis des Heeren en hun plicht te leren! 

Deze omgaande rechters en omgaande predikers waren tezamen het middel om door alle steden van
Juda een gezegend licht te verspreiden. Maar er wordt gezegd: het wetboek des Heeren was bij
hen. 

a. Ter hunner eigene leiding, opdat zij daaraan het onderricht zouden ontlenen, dat zij aan het volk
gaven, en geen leringen zouden leren, die geboden van mensen zijn. 



b. Ter overtuiging van het volk, opdat zij zouden zien dat zij een Goddelijke volmacht hadden voor
hetgeen zij zeiden, en hun alleen datgene overleverden, wat zij zelf van de Heere ontvangen hadden.
Als de bedienaren van de Godsdienst uitgaan om het volk te leren, dan behoren zijn hun Bijbel bij
zich te hebben. 

IV. Hoe gelukkig hij was in de gunst van zijn God, die hem merkbaar zegende. De Heere was met
hem. Het woord des Heeren was zijn helper, aldus de Chaldeeuwse paraphrast. 

De Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand, vers 5. Zij, met wie God is, staan vast. 

Indien de lieflijkheid des Heeren, onzes Gods, over ons is, dan zal dit het werk van onze handen
bevestigen, en ons bevestigen in onze oprechtheid. 

V. Hoe gelukkig hij was in de liefde van zijn volk, vers 5. 

Gans Juda gaf hem geschenken uit dankbaarheid voor zijn vriendelijkheid om predikers onder hen
te zenden. 

Hoe meer ware Godsdienst er is onder een volk, des te meer nauwgezette trouw onder hen
gevonden zal worden. 

Een regering, die aan het doel van een regering beantwoordt, zal gesteund worden. Het gevolg van
de gunst, die hij beide van God en van zijn land genoot was, dat hij rijkdom en eer had in menigte. 

Het is ontwijfelbaar waar, hoewel weinigen het willen geloven, dat Godsdienst en vroomheid de
beste vrienden zijn van uitwendige welvaart. 

En merk op: onmiddellijk volgt hierop: zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren. Rijkdom en eer
in menigte zijn voor velen een hindernis in de wegen des Heeren, een aanleiding tot hoogmoed en
valse gerustheid en zinnelijkheid, maar op Josafat hadden zij een geheel tegenovergestelde
uitwerking, zijn overvloed was olie voor de raderen van zijn gehoorzaamheid, en hoe meer hij had
van de rijkdom van deze wereld, hoe meer zijn hart opgeheven was in de wegen des Heeren. 



2 Kronieken 17:10-19 

Wij hebben hier een verder bericht van Josafats groten voorspoed en de bloeienden staat van zijn
rijk. 

1. Hij had een goeden invloed op de naburige vorsten en volken. Hoewel hij misschien niet zo groot
een krijgsman was als David (waardoor hij hun schrik zou geweest zijn) noch zo groot een geleerde
als Salomo (waardoor hij hun ten orakel had kunnen zijn) is toch een verschrikking des Heeren
over hen gekomen, dat is: God heeft zo’n invloed geoefend op hun geest en hun hart geneigd, dat
zij allen eerbied voor hem hadden, vers 10. En: 

a. Niemand hunner krijgde tegen Josafat. God heeft het in Zijn voorzienigheid zo beschikt dat,
terwijl de vorsten en de priesters het volk onderrichtten en hervormden, geen van zijn naburen hem
overlast aandeed, om hem van dat goede werk af te leiden. Zo was ook toen Jakob en zijn zonen
naar Beth-el gingen om te aanbidden, Gods verschrikking over de steden, die rondom hen waren,
zodat zij de zonen Jakobs niet achterna joegen, Genesis 35:5. Zie ook Exodus 34:24. 

b. Velen hunner brachten hem geschenken, vers 11, om zich van zijn vriendschap te verzekeren.
Misschien was het een schatting, hun opgelegd door Asa, die zich meester had gemaakt van de
steden van de Filistijnen en de tenten van de Arabieren, Hoofdstuk 14:14, 15. 

Met de zeven duizend zeven honderd rammen en hetzelfde aantal bokken, die de Arabieren
brachten, was waarschijnlijk een evenredig getal van ooien en lammeren, van geiten en jonge geiten. 

2. Hij heeft zeer aanzienlijke voorraden opgelegd in de steden van Juda, hij brak zijn schuren af en
bouwde grotere, vers 12, burchten en schatsteden voor wapenen en levensmiddelen. Hij was een
man van zaken, en in al zijn ondernemingen streefde hij naar het algemene welzijn, hetzij om de
vrede te bewaren of zich ten oorlog toe te rusten. 

3. Hij had de krijgsmacht in goede orde, nooit was zij, sedert David haar gevormd heeft in een
betere. Vijf bevelhebbers worden hier genoemd met het aantal manschappen onder hun bevelen,
mannen, geschikt voor de krijg in hun onderscheiden districten, drie in Juda en twee in Benjamin.
Van een van deze grote krijgsoversten wordt gezegd, namelijk van Amasia, dat hij zich vrijwillig
de Heere overgegeven had, vers 18, niet alleen aan de koning om hem te dienen op deze post,
maar aan de Heere om er Hem te verheerlijken. 

Hij was onder hen de uitnemendste ten opzichte van de Godsdienst, hij nam de betrekking aan, niet
voor de eer of de macht of het voordeel ervan, maar om des gewetens wil voor God, ten einde zijn
land te dienen. Het was toen de gewoonte onder grote generaals, dat zij de Heere van hun buit
offerden, 1 Koningen 26:26 maar deze vrome man offerde eerst zichzelf aan de Heere, en daarna
zijn geheiligde dingen. 

Het aantal krijgslieden onder deze vijf generaals bedroeg een millioen honderd zestig duizend man.
Een zeer groot getal voor zo klein een grondgebied als Juda’s en Benjamins erfdeel besloeg, om toe
te rusten en te onderhouden. Abia kon slechte vier honderd duizend man te velde brengen,
Hoofdstuk 13:3, Asa nog geen zes honderd duizend, Hoofdstuk 14:8, maar Josafat heeft bijna een



millioen twee honderd duizend man onder zijn bevelen. Maar men moet daarbij in aanmerking
nemen: 

a. Dat God beloofd had het zaad van Abraham als het zand van de zee te doen zijn in menigte. 

b. Dat er nu een langdurige vrede was geweest. 

c. Dat wij kunnen onderstellen dat de stad Jeruzalem zeer vergroot was. 

d. Dat velen uit het rijk van Israël tot hen waren overgekomen, Hoofdstuk 15:9, waardoor het aantal
des volks was toegenomen. 

e. Dat Josafat zeer bijzonder onder de zegen van God was, waardoor zijn zaken zeer voorspoedig
waren. Wij kunnen onderstellen dat die legers over het gehele land verspreid waren, dat ieder man
meestal op zijn eigen bezitting verbleef, maar dat zij dikwijls opkwamen om gemonsterd en geoefend
te worden en gereed waren om te verschijnen als het nodig was hen op te roepen. De bevelhebbers
waren in de dienst des konings als beambten van zijn hof, raadsheren en staatsministers. 

Maar eindelijk. Het was niet door dit geduchte leger, dat een verschrikking kwam over de naburige
volken, waardoor zij er van teruggehouden werden om iets tegen Israël te ondernemen of dat hen
verplichtte om schatting te betalen, maar de verschrikking Gods viel op hen, toen Josafat zijn rijk
hervormde en een predikdienst instelde, vers 10. De inzettingen Gods strekken meer tot de kracht
en veiligheid van een rijk, dan de krijgsmacht, de Godsmannen meer dan de krijgslieden. 



HOOFDSTUK 18

1 Josafat nu had rijkdom en eer in overvloed; en hij verzwagerde zich aan Achab.
2 En ten einde van enige jaren toog hij af tot Achab naar Samaria; en Achab slachtte schapen en
runderen voor hem in menigte, en voor het volk, dat met waren hem was; en hij porde hem aan, om
op te trekken naar Ramoth in Gilead.
3 Want Achab, de koning van Israel, zeide tot Josafat, den koning van Juda: Zult gij met mij gaan
naar Ramoth in Gilead? En hij zeide tot hem: Zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, en gelijk uw volk is, zal mijn
volk zijn, en wij zullen met u zijn in dezen krijg.
4 Verder zeide Josafat tot den koning van Israel: Vraag toch als heden naar het woord des
HEEREN.
5 Toen vergaderde de koning van Israel de profeten, vierhonderd mannen, en hij zeide tot hen:
Zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden: Trek op,
want God zal hen in de hand des konings geven.
6 Maar Josafat zeide: Is hier niet nog een profeet des HEEREN, dat wij van hem vragen mochten?
7 Toen zeide de koning van Israel tot Josafat: Er is nog een man, om door hem den HEERE te
vragen; maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad; deze is
Micha, de zoon van Jimla. En Josafat zeide: de koning zegge niet alzo.
8 Toen riep de koning van Israel een kamerling, en hij zeide: Haal haastelijk Micha, den zoon van
Jimla.
9 De koning van Israel nu en Josafat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon, bekleed met hun
klederen, en zij zaten op het plein, aan de deur der poort van Samaria; en al de profeten
profeteerden in hun tegenwoordigheid.
10 En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren hoornen gemaakt, en hij zeide: Zo zegt de
HEERE: Met deze zult gij de Syriers stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben.
11 En al de profeten profeteerden alzo, zeggende: Trek op naar Ramoth in Gilead, en gij zult
voorspoedig zijn, want de HEERE zal hen in de hand des konings geven.
12 De bode nu, die heengegaan was, om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende: Zie, de
woorden der profeten zijn, uit een mond, goed tot den koning; dat nu toch uw woord zij, gelijk als
van een uit hen, en spreek het goede.
13 Doch Micha zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik
spreken!
14 Als hij tot den koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem: Micha, zullen wij naar Ramoth
in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En hij zeide: Trekt op, en gijlieden zult
voorspoedig zijn, want zij zullen in uw hand gegeven worden.
15 En de koning zeide tot hem: Tot hoevele reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt,
dan de waarheid, in den Naam des HEEREN?
16 En hij zeide: Ik zag het ganse Israel verstrooid op de bergen, gelijk schapen, die geen herder
hebben; en de HEERE zeide: Dezen hebben geen heer; een iegelijk kere weder naar zijn huis in
vrede.
17 Toen zeide de koning van Israel tot Josafat: Heb ik tot u niet gezegd: Hij zal over mij niets goeds,
maar kwaad profeteren?
18 Verder zeide hij: Daarom hoort het woord des HEEREN: Ik zag den HEERE, zittende op Zijn
troon, en al het hemelse heir, staande aan Zijn rechter hand en Zijn linkerhand.
19 En de HEERE zeide: Wie zal Achab, den koning van Israel, overreden, dat hij optrekke, en valle
te Ramoth in Gilead? Daarna zeide Hij: Deze zegt aldus, en die zegt alzo.



20 Toen kwam een geest voort, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem
overreden. En de HEERE zeide tot hem: Waarmede?
21 En Hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn profeten. En Hij zeide:
Gij zult overreden, en zult ook vermogen; ga uit, en doe alzo.
22 Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van deze uw profeten gegeven, en de
HEERE heeft kwaad over u gesproken.
23 Toen trad Zedekia, de zoon van Kenaana, toe, en sloeg Micha op het kinnebakken, en hij zeide:
Door wat weg is de Geest des HEEREN van mij doorgegaan, om u aan te spreken?
24 En Micha zeide: Zie, gij zult het zien aan dienzelfden dag, als gij zult gaan van kamer in kamer,
om u te versteken.
25 De koning van Israel nu zeide: Neemt Micha, en brengt hem weder tot Amon, den overste der
stad, en tot Joas, den zoon des konings;
26 En gijlieden zult zeggen: Zo zegt de koning: Zet dezen in het gevangenhuis, en spijst hem met
brood der bedruktheid, en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom.
27 En Micha zeide: Indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de HEERE door mij niet
gesproken. Verder zeide hij: Hoort, gij volken altegaar!
28 Alzo toog de koning van Israel, en Josafat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead.
29 En de koning van Israel zeide tot Josafat: Als ik mij versteld heb, zal ik in den strijd komen; maar
gij, trek uw klederen aan. Alzo verstelde zich de koning van Israel, en zij kwamen in den strijd.
30 De koning nu van Syrie had geboden aan de oversten der wagenen, die hij had, zeggende:
Gijlieden zult niet strijden tegen kleinen noch groten, maar tegen den koning van Israel alleen.
31 Het geschiedde dan, als de oversten der wagenen Josafat zagen, dat zij zeiden: Die is de koning
van Israel; en zij togen rondom hem, om te strijden; maar Josafat riep, en de HEERE hielp hem, en
God wendde hen van hem af.
32 Want het geschiedde, als de oversten der wagenen zagen, dat het de koning van Israel niet was,
dat zij van achter hem afkeerden.
33 Toen spande een man den boog in zijn eenvoudigheid, en schoot den koning van Israel tussen de
gespen en tussen het pantsier. Toen zeide hij tot den voerman: Keer uw hand en voer mij uit het
leger, want ik ben verwond.
34 En de strijd nam op dien dag toe, en de koning van Israel deed zich met den wagen staande
houden tegenover de Syriers, tot den avond toe; en hij stierf ter tijd, als de zon onderging.



De geschiedenis in dit hoofdstuk verhaald hadden wij evenzo in de geschiedenis van de regering van
Achab, koning van Israël, in 1 Koningen 22. 

Terwijl het Achab tot eer strekt meer dan iets anders dat van hem vermeld staat, dat hij in verbond
was met een goed en Godvruchtig man als Josafat, is het een grote smet op de regering van Josafat
dat hij zich aldus verbond met zo slecht een man ais Achab was, Hier is: 

I. Zijn verzwagering met Achab, vers 1. 

II. Zijn toestemming om zich met hem te verenigen in een krijgstocht tot herovering van Ramoth in
Gilead op de Syriërs, vers 2, 3. 

III. Hun raadplegen van de profeten, valse en ware, eer zij optrokken vers 4-27. 

IV. De uitslag van de expeditie. Josafat is er ternauwernood aan ontkomen gedood te worden in de
slag, en Achab heeft zijn doodwonde ontvangen, vers 33, 34. 



2 Kronieken 18:1-3 

1. Hier is Josafat toenemende in grootheid. In Hoofdstuk 17 werd gezegd: hij had rijkdom en eer in
menigte, en hier wordt het wederom gezegd, zijn rijkdom en eer namen toe door Godsvrucht en
goed beleid. 

2. Maar hij nam niet toe in wijsheid, want dan zou hij zich niet verenigd hebben met Achab, die
ontaarden Israëliet, die zich verkocht had om te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Welk
goed kon hij verkrijgen door een man, die zo slecht was? 

Welk goed kon hij doen aan een man, die zo’n hardnekkig afgodendienaar en vervolger was? Met
hem verzwagerde hij zich, dat is: hij huwde zijn zoon Joram aan Achabs dochter Athalia, het
slechtste huwelijk, dat ooit door iemand uit het huis van David was aangegaan, ik vraag mij af welk
goed Josafat er zich van voorstelde. 

a. Misschien was het hoogmoed, die tot het sluiten van dit huwelijk aanzette, zoals menig ander
huwelijk uit hoogmoed werd aangegaan, waarvan. de boze gevolgen dan niet zijn uitgebleven. Zijn
Godsdienst verbood hem zijn zoon uit te huwelijken aan een dochter van een van de heidense
vorsten, die rondom hem waren. 

Gij zult hun dochters niet nemen voor uw zonen, en daar hij rijkdom en eer had in menigte,
achtte hij het een verkleining voor hem om zijn zoon met de dochter van een van de onderdanen te
doen trouwen. Het moest een koningsdochter wezen, en dus de dochter van Achab, weinig
bedenkende wat Isebel, haar moeder, was. Sommigen denken dat hij het deed uit staatkunde,
hopende hierdoor de twee rijken te verenigen in zijn zoon daar Achab hem misschien vleide met de
belofte hem tot zijn erfgenaam te zullen maken, terwijl hij dit toch volstrekt niet van plan was. 

Dit huwelijk bracht Josafat: 

a.a. In vertrouwelijke gemeenzaamheid met Achab, hij bracht hem een bezoek te Samaria. En
Achab trots op de eer, die Josafat hem aandeed, richtte een prachtig feestmaal aan tot zijn eer
overeenkomstig de pracht van die tijden hij slachtte schapen en runderen voor hem in menigte,
overvloed van eenvoudige spijzen, vers 2. 

Hierin wandelde Josafat niet zo nauwgezet in de wegen van zijn vader David als hij had behoren te
doen, want David haatte de vergadering van de boosdoeners, en bij de goddelozen zat hij niet Psalm
26:5, noch begeerde hij van hun lekkernijen te eten, Psalm 141:4. 

b.b. In een verbond met Achab tegen de Syriërs. Achab bewoog hem om zijn krijgsmacht te
verenigen met de zijne in een expeditie ter herovering van Ramoth in Gilead, een stad in de stam van
Gad aan de andere kant van de Jordaan. Wist Achab niet dat deze en alle andere steden Israëls
naar recht behoorden aan Josafat als erfgenaam van het huis van David? Hoe kon hij dan de
onbeschaamdheid hebben om aan Josafat te vragen hem behulpzaam te zijn in haar herovering voor
zichzelf, wiens recht op de kroon door overweldiging was verkregen en zeer wankel stond? Maar
Josafat, die een zeer inschikkelijk man was, belooft met hem te gaan: ik zal zijn gelijk gij zijt, vers
3. 



De vriendelijkheid van sommige mensen is even gevaarlijk als hun gezelschap besmettelijk is. De
maaltijd, die Achab voor Josafat had aangericht, was bestemd om hem mee te tronen op deze
veldtocht. De kussen des haters zijn af te bidden. 



2 Kronieken 18:4-27 

Dit is schier woord voor woord gelijk aan wat wij hadden in 1 Koningen 22. Wij zullen niet herhalen
wat daar gezegd is, en wij hebben er ook niet veel bij te voegen, maar zullen aanleiding nemen om te
denken 

1. Aan de grote plicht om God te erkennen in al onze wegen, en naar het woord des Heeren te
vragen voor alles wat wij ondernemen. 

Josafat wilde niet voortgaan met de zaak eer hij dit gedaan had, vers 4. 

Door gelovig gebed, door een onpartijdig raadplegen van de Schrift en van ons eigen geweten, en
door een nauwkeurig letten op de wenken van de voorzienigheid kunnen wij dit onderzoek instellen
en wel zeer tot onze voldoening. 

2. Aan het grote gevaar van slecht gezelschap zelfs voor Godvruchtige mensen, zij die de meeste
wijsheid, genade en standvastigheid hebben, kunnen er niet zeker van zijn dat zij gemeenzaam
kunnen omgaan met goddeloze mensen, zonder dat dit hun kwaad doet. 

Uit inschikkelijkheid voor Achab zit Josafat hier, bekleed met zijn koninklijke klederen, geduldig
aanhorende hoe de valse profeten in de naam des Heeren leugens spreker, verse, en kan er
nauwelijks toe besluiten om hem een maar al te zachte bestraffing te geven voorzijn haten van de
profeet des Heeren, vers 7. 

Hij durft de valsen profeet niet bestraffen die de getrouwen ziener laaghartig mishandel" noch Achab
tegenstaan, die hem naar de gevangenis zendt. 

Zij, die zich wagen in het gestoelte van de spotters, kunnen er niet van wegkomen zonder dat hun
grote schuld aankleeft, tenminste wegens het nalaten van hun plicht, tenzij zij zo’n grote mate van
wijsheid en kloekmoedigheid bezitten, als waarop slechts weinigen aanspraak kunnen maken. 

3. Aan de rampzaligheid van hen, die omringd zijn van vleiers, inzonderheid van vleiende profeten,
die hun vrede, vrede toeroepen en niets dan zachte dingen profeteren. Aldus werd Achab misleid tot
zijn verderf, en terecht, want hij luisterde naar dezulken en gaf aan hen, die hem vleiden, de
voorkeur boven een goeden profeet, die hem eerlijk waarschuwde voor zijn gevaar. 

Diegenen handelen het best voor zichzelf, die hun vrienden, en inzonderheid hun leraren, verlof geven
om rondborstig en getrouw met hen te spreken, en dit niet slechts geduldig aanhoren maar het
vriendelijk opnemen. De raad, die ons aangenaamst is, is niet altijd de beste voor ons. 

4. Aan de macht van Satan, onder Goddelijke toelating over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Een leugengeest kan vierhonderd leugenprofeten maken, en gebruik van hen maken om Achab te
bedriegen, vers 21. 



De duivel wordt een moordenaar door een leugenaar te zijn, en verderft de mensen door hen te
bedriegen. 

5. Aan de rechtvaardigheid Gods door diegenen over te geven aan een kracht van de dwaling om
een leugen te geloven, die de waarheid niet willen ontvangen in liefde, maar er in opstand tegen zijn,
vers 21. 

Laat de leugengeest overmogen om diegenen te verlokken tot hun verderf, die niet bewogen willen
worden tot hun plicht en hun geluk. 

6. Aan het harde lot van getrouwe leraren, wier deel het dikwijls geweest is om gehaat vervolgd en
mishandeld te worden, omdat zij getrouw zijn aan hun God, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor de
zielen van de mensen. Omdat hij een goede consciëntie wilde behouden, werd Micha in het
aangezicht geslagen, gekerkerd en tot brood en water van de bedruktheid veroordeeld. Maar hij
kon met vertrouwen zich beroepen op de uitkomst, zoals al degenen kunnen doen, die vervolgd
worden om hun getrouwheid aan God, vers 27. 

De dag zal komen, wanneer het openbaar zal worden wie gelijk en wie ongelijk heeft, als Christus
zal verschijnen tot onuitsprekelijke vertroosting van Zijn vervolgd volk en de eeuwige beschaming
van hun vervolgers, die op die dag zullen moeten zien, vers 24 wat zij nu niet willen geloven. 



2 Kronieken 18:28-34 

Wij hebben hier: 

1. De vrome Josafat, die zich in zijn koninklijke klederen vertoont, en zich daardoor aan gevaar
blootstelt, maar toch verlost wordt. Wij hebben reden te geloven dat Achab, terwijl hij vriendschap
voorwendde, het in werkelijkheid op Josafats leven toelegde, bedoelde hem uit de weg te ruimen,
teneinde zijn opvolger, die zijn, Achabs, schoonzoon was naar zijn hand te zetten, want anders zou
hij hem nooit geraden hebben zich met zijn koninklijke klederen gekleed in de strijd te mengen, want
dat was hem tot een duidelijk zichtbaar doelwit voor de vijand stellen. 

En indien dat werkelijk zijn bedoeling was, dan was dit zulk een beginselloos stuk van verraad als
waaraan ooit iemand zich schuldig gemaakt heeft, en rechtvaardiglijk viel hij in de kuil, die hij voor
zijn vriend had gegraven. 

De vijand kreeg spoedig die koninklijke klederen in het oog en heeft de onvoorzichtiger vorst met
kracht aangevallen, die nu, toen het te laat was, zich in het kleed van de armsten soldaat wenste,
veeleer dan in zijn koninklijk gewaad. Hij riep, hetzij tot zijn vrienden, om hem te hulp te komen
(maar Achab bekommerde zich daar niet om), of tot zijn vijanden, om hun hun vergissing te doen
inzien, hun te doen weten dat hij de koning Israëls niet was, of tot God om hulp en redding, tot wie
anders zou hij roepen? 

En hij bevond dat het niet tevergeefs was, de Heere hielp hem, redde hem uit die nood, door de
oversten te bewegen zich van hem af te wenden, vers 31. God heeft aller mensen harten in Zijn
hand, en wendt ze naar Zijn welgevallen om tegen hun bedoelingen in Zijn doeleinden te dienen.
Velen worden bewogen op een onverklaarbare wijze voor henzelf en voor anderen, maar het is een
onzichtbare macht, die hen beweegt. 

2. De goddeloze Achab vermomde zich en wapende zich, en dacht zich aldus te beveiligen, en toch
wordt hij gedood. Geen kunst, geen wapenen kunnen hen redden, die door God aan het verderf zijn
gewijd. Wat kan hen schaden, die door God beschermd worden? En wat kan hen beschutten, die
God wil verderven? Josafat is veilig in zijn koninklijke klederen, Achab wordt gedood in zijn
wapenrusting, want de loop is niet van de snellen, noch de strijd van de helden. 



HOOFDSTUK 19

1 En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem.
2 En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit, hem tegen, en zeide tot den koning Josafat: Zoudt
gij den goddeloze helpen, en die den HEERE haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het
aangezicht des HEEREN grote toornigheid.
3 Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden; want gij hebt de bossen uit het land weggedaan, en uw
hart gericht om God te zoeken.
4 Josafat nu woonde in Jeruzalem; en hij toog wederom uit door het volk, van Ber-seba af tot het
gebergte van Efraim toe, en deed hen wederkeren tot den HEERE, hunner vaderen God.
5 En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad.
6 En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den
HEERE; en Hij is bij u in de zaak van het gericht.
7 Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij den
HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van
geschenken.
8 Daartoe stelde Josafat ook te Jeruzalem enige van de Levieten, en van de priesteren, en van de
hoofden der vaderen van Israel, over het gericht des HEEREN, en over rechtsgeschillen, als zij
weder te Jeruzalem gekomen waren.
9 En hij gebood hun, zeggende: Doet alzo in de vreze des HEEREN, met getrouwheid en met een
volkomen hart.
10 En in alle geschil, hetwelk van uw broederen, die in hun steden wonen, tot u zal komen, tussen
bloed en bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en rechten, zo vermaant hen, dat zij niet schuldig
worden aan den HEERE, en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij; doet alzo, en gij
zult niet schuldig worden.
11 En ziet, Amarja, de hoofdpriester, is over u in alle zaak des HEEREN; en Zebadja, de zoon van
Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings; ook zijn de ambtlieden, de Levieten,
voor uw aangezicht; weest sterk en doet het, en de HEERE zal met den goede zijn.



Wij hebben hier nog een verder bericht van de goede regering van Josafat. 

I. Zijn terugkeer in vrede naar Jeruzalem, vers 1. 

II. De bestraffing, hem gegeven om zijn verbond met Achab en zijn gemeenschappelijk optreden
met hem, vers 2, 3. 

III. De grote zorg, die hij hierop nam om zijn rijk te hervormen, vers 
4. 

IV. Zijn instructies aan zijn rechters zowel aan die in de landsteden, die de lagere gerechtshoven
hielden, vers 5-7, als aan die te Jeruzalem die het opperste gerechtshof des rijks uitmaakten, vers 8-
11. 



2 Kronieken 19:1-4 

Hier is: 

I. De grote gunst, die God aan Josafat bewees: 

1. Door hem veilig van zijn gevaarvolle expeditie met Achab terug te brengen, welke hem bijna zo
duur te staan was gekomen, vers 1. 

Hij keerde met vrede weer naar zijn huis. Hiervan wordt nota genomen, om te kennen te geven: 

a. Dat het hem beter ging dan hij verwacht had. Hij was in dreigend, nakend gevaar geweest, en
toch is hij veiligen in vrede tehuis gekomen. 

Telkenmale als wij in vrede wederkeren naar ons huis, moeten wij Gods voorzienigheid erkennen,
onze uitgang en onze ingang bewarende. Maar als wij in meer dan gewoon gevaar bewaard zijn
gebleven, dan zijn wij in zeer bijzonderen zin gehouden en verplicht om dankbaar te wezen. Er was
misschien slechts een schrede tussen ons en de dood, en toch leven wij. 

b. Dat het hem beter ging dan hij verdiende, hij was buiten de weg van zijn plicht, was op een
expeditie uitgegaan, waarvan hij aan God geen goede rekenschap kon geven, die hij voor zijn eigen
geweten niet kon verantwoorden, en toch is hij in vrede wedergekeerd, want God is niet ten uiterste
streng om ons alles toe te rekenen wat wij verkeerds doen, en Hij onthoudt ons ook Zijn
bescherming niet telkenmale als wij haar verbeuren. 

c. Dat het hem beter is gegaan dan Achab, de koning Israëls, die dood naar huis werd gebracht.
Josafat had wel gezegd: ik zal zijn gelijk gij zijt, maar God maakte verschil tussen hen, want Hij kent
de weg des rechtvaardigen, maar de weg des goddelozen zal vergaan. 

Onderscheidende genade en zegeningen leggen ons zeer bijzondere verplichtingen op, twee
koningen zijn tezamen op het slagveld, de een wordt aangenomen, de ander verlaten, de een tehuis
gebracht in bloed, de ander in vrede. 

2. Door hem een bestraffing te zenden wegens zijn verbintenis met Achab. Het is een grote genade,
als wij opmerkzaam worden gemaakt op onze fouten, en ons intijds gezegd wordt waarin wij
verkeerd hebben gedaan, eer het te laat is. De profeet, door wie de bestraffing gezonden wordt, is
Jehu, de zoon van Hanani, de vader was een groot, uitnemend profeet onder de vorige regering,
zoals hieruit blijkt, dat Asa hem in de gevangenis heeft gezet om zijn openhartige, trouwe bestraffing,
en toch heeft de zoon niet gevreesd een anderen koning te bestraffen. 

Paulus wenste dat zijn zoon Timotheus niet slechts niet ontmoedigd zou worden door zijn lijden,
maar er door bemoedigd en aangevuurd zal worden, 2 Timotheus 3:11, 14. 

a. De profeet zegt hem onomwonden dat hij zeer slecht gedaan heeft door zich met Achab te
verenigen. 



"Zoudt gij, een Godvruchtig man, de goddeloze helpen, hem de hand van de gemeenschap reiken,
hem een helpende hand bieden? Zult gij aan uw hart koesteren hen, die de Heere van verre aanziet?"
Het is het zwarte karakter van de goddelozen, dat zij haters Gods zijn, Romeinen 1:30. 

Afgodendienaars worden aldus aangeduid in het tweede gebod, en daarom betaamt het hun, die
God liefhebben niet een welbehagen in hen te hebben of gemeenzaam met hen te worden. "Zou ik
niet haten, zegt David, die U haten?" Psalm 139:21, 22. 

Zij, die door de genade Gods geëerd werden, moeten zich niet verlagen. Gods kinderen moeten van
Gods mening zijn. 

b. Dat God dieswege misnoegd op hem was. "Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren
grote toornigheid, en gij moet door berouw u met Hem verzoenen of het zal des te erger voor u zijn."
Hij deed dit en Gods toorn werd afgewend. Maar de benauwdheid waarin hij kwam die in het
volgende hoofdstuk verhaald is was een bestraffing voor hem wegens zijn zich mengen in een twist,
die hem niet aanging. 

Als hij zo belust is op oorlog, zal hij er genoeg van hebben. En het grote kwaad, dat na hem over
zijn nakomelingen door het huis van Achab gekomen is, was de rechtvaardige straf voor zijn zich
vermaagschappen met dat huis. 

c. Maar hij neemt nota van hetgeen prijzenswaardig in hem was, zoals wij behoren te doen als wij
een bestraffing moeten geven, vers 3. 

"Evenwel, goede dingen zij bij u gevonden, en daarom zal God, hoewel Hij misnoegd op u is, u toch
niet verwerpen." Zijn vernietigen van afgoderij met een standvastig hart voor de Heere en zijn
zoeken van Hem ware goede dingen, die God aannam, en Hij wilde dat hij daarmee zou voortgaan. 

II. In dankbaarheid aan God voor deze gunst is Josafat nu teruggekeerd tot zijn plicht. Hij heeft de
bestraffing goed opgenomen, was niet zoals zijn vader toornig op de profeet, maar onderwierp zich. 

De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn. Zie de uitwerking, die de bestraffing op hem
gehad heeft: 

1. Hij woonde te Jeruzalem, vers 4, behartigde zijn zaken thuis, en wilde zich niet aan gevaar
blootstellen door soortgelijke bezoeken, als hij aan Achab gebracht heeft. 

Bestraf de wijze, zo zal hij nog wijzer worden, en zal zich laten waarschuwen, Spreuken 9:8, 9. 

2. Om vergoeding te doen-gelijk ik wel mag zeggen-voor zijn bezoek aan Achab deed hij
Godvruchtige, nuttige bezoeken in zijn eigen land. Hij toog wederom uit, in eigen persoon, door het
volk, van Berseba in het zuiden af tot het gebergte Efraïm in het noorden toe en deed hen
wederkeren tot de HEERE, hunner vaderen God, dat is: hij deed al wat hij kon daarvoor. 

a. Door hetgeen de profeet had gezegd bemerkte hij dat zijn vorige pogingen tot hervorming de
Heere welbehaaglijk waren, en daarom heeft hij dit werk weer opgevat en deed hij wat ongedaan



was gebleven. Het is goed als wij aldus door lof aangevuurd worden tot onze plicht, en hoe meer wij
geprezen worden voor weldoen, hoe krachtiger wij zijn in wèldoen. 

b. Misschien bevond hij dat zijn verwantschap met het afgodische huis van Achab en zijn verbintenis
met het rijk van Israël een slechten invloed hebben gehad op zijn eigen rijk, wij kunnen onderstellen
dat velen zich er door verstoutten om tot afgoderij over te gaan, toen zij zelfs hun eigen hervormden
koning op zo vertrouwelijker voet zagen met afgodendienaars, en daarom achtte hij zich nu dubbel
verplicht om te doen wat hij kon, om hen op de goeden weg terug te brengen. Indien wij waarlijk
berouw hebben van onze zonde, dan zullen wij alles doen wat wij kunnen om de schade, die wij er
door gedaan hebben aan de Godsdienst of aan de zielen van anderen, te herstellen. Zeer bijzonder is
het de wens onzes harten om hen, die door ons voorbeeld in zonde gevallen zijn of er in verhard
werden, wederom tot God en hun plicht te zien gebracht. 



2 Kronieken 19:5-11 

Josafat had alles gedaan wat hij kon om zijn volk goed en Godvruchtig te maken, en nu voorziet hij
er hier in om hen, zo mogelijk, door de invloed van een gevestigde magistratuur goed en
Godvruchtig te houden. 

Hij had predikers onder hen gezonden, om hen te onderwijzen, Hoofdstuk 17:7-9, en die maatregel
heeft goed gedaan, maar nu zag hij dat het ook nodig was rechters onder hen te zenden, om de
wetten uitgevoerd te zien en om een schrik te zijn voor de kwaaddoeners. 

Waarschijnlijk waren er tevoren reeds hier en daar rechters in het land, maar zij hebben of hun werk
veronachtzaamd of het volk stoorde zich niet aan hen, zodat aan het doel van de instelling niet werd
beantwoord, en daarom was het nodig dat zij gereorganiseerd zou worden, dat nieuwe mannen
werden aangesteld, aan wie een nieuwe last werd gegeven. Dat is het wat hier gedaan werd. 

I. In de onderscheiden steden des rijks richtte hij lagere gerechtshoven op, vers 5. De rechters aan
deze hoven moesten het volk bij de aanbidding Gods houden, de overtredingen van de wet straffen,
en in geschillen tussen mens en mens uitspraak doen. Hier is de last, die hij hun gaf, vers 6, waarin
wij hebben: 

1. De middelen, die hij hun voorschreef om hen dicht bij hun plicht te houden, en deze zijn twee. 

a. Grote omzichtigheid: Ziet wat gij doet, vers 6. En wederom: neemt waar en doet het, vers 7,
geeft acht op uw werk, wacht u voor vergissingen, weest bevreesd om enigerlei punt van de wet
verkeerd te verstaan, evenals van enigerlei feit. 

"Van alle mensen hebben vooral rechters het nodig om voorzichtig te zijn, omdat er zoveel van
afhangt of zij een rechte beschouwing hebben van de zaak." 

b. Grote vroomheid en Godsvrucht. "De verschrikking des Heeren zij op ulieden, dat zal er u van
terughouden onrecht te doen Nehemia 5:15 , Genesis 42:18, en u aansporen om ijverig werkzaam te
zijn in uw plaats en roeping." Laat het verderf Gods hun een schrik zijn, zoals Job spreekt,
Hoofdstuk 31:23, en dan zullen zij voor niemand een schrik zijn dan voor kwaaddoeners. 

2. Hij wenst dat zij de beweegredenen in aanmerking zullen nemen, die hen moeten aansporen om
getrouw te zijn, en deze zijn drie allen genomen van God. 

a. Dat zij van Hem hun opdracht hebben, Zijn dienaren zijn. De gestelde machten zijn door Hem en
voor Hem verordineerd. Gij houdt het gericht niet de mens, maar de HEERE, het is uw werk,
uw roeping, Hem te verheerlijken, en de belangen van Zijn koninkrijk onder de mensen te dienen. 

b. Dat Zijn oog op hen was. Hij is bij u in de zaak van het gericht, om nota te nemen van hetgeen
gij doet, en u ter verantwoording te roepen als gij verkeerd doet. 

c. Dat Hij het grote voorbeeld is voor alle magistraten: bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht,
noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. 



Magistraten worden goden genoemd, en daarom moeten zij er naar streven Hem te gelijken. 

II. Hij vestigde een opperste gerechtshof te Jeruzalem, dat geraadpleegd werd en waarop een
beroep gedaan werd voor moeilijke zaken, die voor de lagere gerechtshoven gebracht werden, en
dat-om in de taal van onze eigen rechtspleging te spreken-ter laatster instantie besliste. 

Dat hof zat te Jeruzalem, want daar waren de stoelen des gerichts gezet, daar zullen zij onder het
toezicht zijn van de koning zelf. 

Merk op: 

1. De zaken, die aan de kennisneming van dat hof onderworpen werden, evenals bij ons waren van
tweeërlei aard. 

a. De rechtsgedingen van de kroon, die hier zaken des Heeren worden genoemd, omdat de wet van
God de wet was van het rijk. Alle misdadigers werd de overtreding van het een of ander deel van
deze wet ten laste gelegd, zij werden gezegd te overtreden tegen Zijn vrede, Zijn kroon en
waardigheid. 

b. Gewone rechtsgedingen tussen mens en mens, hier rechtsgeschillen genoemd, vers 8, en geschil
van hun broederen vers 10, geschillen tussen bloed en bloed. Dit verwijst naar Deuteronomium
17:8, tussen het bloed van de verslagene en het bloed van de doodslager. 

Sedert de afval van de tien stammen behoorden alle vrijsteden, behalve Hebron, tot het riek van
Israël, en daarom kunnen wij onderstellen dat de voorhoven van de tempel of de hoornen van het
altaar voornamelijk als vrijplaatsen gebruikt werden in zo’n geval, en vandaar dat het gerechtelijk
onderzoek in zake van manslag aan het hof te Jeruzalem was voorbehouden. Indien de lagere
rechters niet konden overeenkomen omtrent de zin van enigerlei wet of gebod, inzettingen of rechten
dan had dit hof in het geschil te beslissen. 

2. Sommige van de rechters van dit hof waren priesters en Levieten, die het meest geleerd waren
in de wet, uitmuntten in wijsheid, en geacht waren om hun rechtschapen karakter, en sommigen
waren hoofden van de vaderen Israëls, pairs van het rijk, zoals ik hen zou kunnen noemen, of
personen van leeftijd en ervaring, die mannen van zaken waren en het meest geschikt om als rechters
op te treden voor feilen, gelijk de priesters het waren voor de zin en betekenis van de wet. 

3. De twee hoofden of presidenten van dit hof. Amarja, de hogepriester, nam het voorzitterschap
waar in kerkelijke zaken, om het hof te leiden en er de mond van te zijn, of misschien om het laatst
geraadpleegd te worden in gevallen, die voor de rechters zelf twijfelachtig waren, en Zebadja, de
eerste minister van die staat, had het voorzitterschap in burgerlijke zaken, vers 11. 

Aldus is er verscheidenheid van gaven en bedieningen, maar allen van dezelfde Geest en tot welzijn
van het lichaam. Sommigen hebben het meest verstand van de zaken des Heeren, anderen van de
zaken des konings, geen van hen kan tot de anderen zeggen: ik heb u niet van node, want Gods
Israël heeft beide nodig, en een ieder gelijk hij de gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve.



Geloofd zij God, beide voor magistraten en leraren, schriftgeleerden en staatslieden, mannen van
boeken en mannen van zaken. 

4. De mindere beambten van het hof, sommigen van de Levieten (dezulken die geen bekwaamheden
hadden, welke hen geschikt maakten om richters te zijn) zijn de ambtlieden voor uw aangezicht,
vers 11 

Zij moesten de zaken voor het hof brengen, en er voor zorgen dat het vonnis van het hof ten uitvoer
werd gebracht. En deze handen en voeten waren even nodig in hun plaats, als de ogen en hoofden
(de rechters) in de hun. 

5. De last, die de koning hun gaf. 

a. Zij moeten wèl toezien dat zij uit een recht beginsel handelen, zij moesten alles doen in de vreze
des Heeren, Hem altijd voor ogen hebben, en dan zullen zij getrouw, nauwgezet en met een
volkomen hart handelen, vers 9. 

b. Zij moeten het tot hun grote en voortdurende zorg maken om zonde te voorkomen, en het volk
vermanen dat zij niet schuldig worden aan de Heere boezemt hun vrees in voor zonde, niet alleen
als zijnde schadelijk voor henzelf en voor de openbare vrede, maar als zijnde een belediging van
God, en wat toorn zou brengen over het volk, indien zij haar bedreven, en over de magistraten, zo
zij haar niet straften. Doet alzo en gij zult niet schuldig worden, hierin ligt opgesloten dat zij, die
de macht in handen hebben, zelf de schuld op zich laden van de zonde, indien zij hun macht niet
gebruiken om haar in anderen te voorkomen of te straffen. "Gij wordt schuldig als gij hen niet
weerhoudt van schuldig te worden. 

c. Zij moeten handelen met vastberadenheid. "Handelt kloekmoedig en vreest het aangezicht van de
mensen niet. Weest kloek en onversaagd en, wie ook tegen u moge zijn, God zal u beschermen, de
Heere zal met de goede zijn." Waar Hij een goed man, een goed magistraat vindt, zal Hij een goede
God worden bevonden. 



HOOFDSTUK 20

1 Het geschiedde nu na dezen, dat de kinderen Moabs, en de kinderen Ammons, en met hen
anderen benevens de Ammonieten, kwamen tegen Josafat ten strijde.
2 Toen kwamen er, die Josafat boodschapten, zeggende: Daar komt een grote menigte tegen u van
gene zijde der zee, uit Syrie; en zie, zij zijn te Hazezon-thamar, hetwelk is Engedi.
3 Josafat nu vreesde, en stelde zijn aangezicht, om den HEERE te zoeken; en hij riep een vasten uit
in gans Juda.
4 En Juda werd vergaderd, om van den HEERE hulp te zoeken; ook kwamen zij uit alle steden van
Juda, om den HEERE te zoeken.
5 En Josafat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des HEEREN, voor het nieuwe
voorhof.
6 En hij zeide: O, HEERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet de God in den hemel? Ja, Gij zijt de
Heerser over alle koninkrijken der heidenen; en in Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich
tegen U stellen kan.
7 Hebt Gij niet, onze God, de inwoners dezes lands van voor het aangezicht van Uw volk Israel
verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, Uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven?
8 Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben U daarin een heiligdom gebouwd voor Uw Naam,
zeggende:
9 Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen
voor dit huis, en voor Uw aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit huis is; en wij zullen uit onze
benauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhoren en verlossen.
10 En nu, zie de kinderen Ammons, en Moab, en die van het gebergte Seir, door dewelken Gij
Israel niet toeliet te trekken, als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen, en verdelgden hen
niet;
11 Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit Uw erve, die Gij ons te erven gegeven hebt,
te verdrijven.
12 O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote
menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.
13 En gans Juda stond voor het aangezicht des HEEREN, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun
zonen.
14 Toen kwam de Geest des HEEREN in het midden der gemeente, op Jahaziel, den zoon van
Zecharja, den zoon van Benaja, den zoon van Jehiel, den zoon van Matthanja, den Leviet, uit de
zonen van Asaf;
15 En hij zeide: Merkt op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Josafat! Alzo
zegt de HEERE tot ulieden: Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte;
want de strijd is niet uwe, maar Gods.
16 Trekt morgen tot hen af; ziet, zij komen op bij den opgang van Ziz; en gij zult hen vinden in het
einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel.
17 Gij zult in dezen strijd niet te strijden hebben; stelt uzelven, staat en ziet het heil des HEEREN
met u, o Juda en Jeruzalem! Vreest niet, en ontzet u niet, gaat morgen uit, hun tegen, want de
HEERE zal met u wezen.
18 Toen neigde zich Josafat met het aangezicht ter aarde; en gans Juda en de inwoners van
Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des HEEREN, aanbiddende den HEERE.
19 En de Levieten uit de kinderen der Kahathieten, en uit de kinderen der Korahieten, stonden op,
om den HEERE, den God Israels, met luider stem ten hoogste te prijzen.



20 En zij maakten zich des morgens vroeg op, en togen uit naar de woestijn van Thekoa; en als zij
uittogen, stond Josafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem! Gelooft in den
HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig
zijn.
21 Hij nu beraadslaagde zich met het volk, en hij stelde den HEERE zangers, die de heilige
Majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten uitgaande en zeggende: Looft den HEERE, want Zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid!
22 Ter tijd nu, als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de HEERE achterlagen
tegen de kinderen Ammons, Moab, en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren; en
zij werden geslagen.
23 Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir, om te
verbannen en te verdelgen; en als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen
zij de een den ander ten verderve.
24 Als nu Juda tot den wachttoren in de woestijn gekomen was, wendden zij zich naar de menigte;
en ziet, het waren dode lichamen, liggende op de aarde, en niemand was ontkomen.
25 Josafat nu en zijn volk kwamen, om hun buit te roven, en zij vonden bij hen in menigte, zowel
have en dode lichamen, als kostelijk gereedschap, en namen voor zich weg, totdat zij niet meer
dragen konden; en zij roofden den buit drie dagen, want dies was veel.
26 En op den vierden dag vergaderden zij zich in het dal van Beracha, want daar loofden zij den
HEERE; daarom noemden zij den naam dierzelver plaats het dal van Beracha, tot op dezen dag.
27 Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder, en Josafat in de voorspitse van hen,
om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen; want de HEERE had hen verblijd over hun
vijanden.
28 En zij kwamen te Jeruzalem, met luiten, en met harpen, en met trompetten, tot het huis des
HEEREN.
29 En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken dier landen, als zij hoorden, dat de
HEERE tegen de vijanden van Israel gestreden had.
30 Alzo was het koninkrijk van Josafat stil; en zijn God gaf hem rust rondom henen.
31 Zo regeerde Josafat over Juda; hij was vijf en dertig jaren oud, als hij koning werd, en hij
regeerde vijf en twintig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Azuba, een dochter van
Silhi.
32 En hij wandelde in den weg van zijn vader Asa, en hij week daarvan niet af, doende dat recht
was in de ogen des HEEREN.
33 Evenwel werden de hoogten niet weggenomen; want het volk had nog zijn hart niet geschikt tot
den God zijner vaderen.
34 Het overige nu der geschiedenissen van Josafat, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven
in de geschiedenissen van Jehu, den zoon van Hanani, die men hem optekenen deed in het boek der
koningen van Israel.
35 Doch na dezen vergezelschapte zich Josafat, de koning van Juda, met Ahazia, den koning van
Israel; die handelde goddelooslijk in zijn doen.
36 En hij vergezelschapte zich met hem, om schepen te maken, om naar Tharsis te gaan; en zij
maakten de schepen te Ezeon-geber.
37 Maar Eliezer, de zoon van Dodava, van Maresa, profeteerde tegen Josafat, zeggende: Omdat gij
u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de HEERE uw werken verscheurd. Alzo werden de
schepen verbroken, dat zij niet konden naar Tharsis gaan.



Wij hebben hier: 

I. Het grote gevaar en de benauwdheid, waarin Josafat en zijn rijk gekomen zijn door de inval van
een buitenlandse vijand, vers 1-2. 

II. De Godvruchtige maatregel, die hij neemt voor hun veiligheid door vasten en gebed en door God
te zoeken, vers 3-13 

III. De verzekering, die God hun onmiddellijk gaf door een profeet van de overwinning, vers 14-17. 

IV. Hun dankbaar en gelovig aannemen van die verzekering, vers 18-21 

V. De nederlaag, die God hun vijanden gaf, vers 22-25. 

Vl. Een plechtige dankzegging voor hun overwinning, en voor de gelukkige gevolgen er van, vers 26
-37. 

VII. Het besluit van Josafats regering, dat niet zonder enige vlekken was, vers 31-37. 



2 Kronieken 20:1-13 

In het vorige hoofdstuk verlieten wij Josafat zich bezighoudende met de hervorming van zijn rijk,
zorgende voor een goede rechtsbedeling en voor bevordering van de Godsdienst, en wij
verwachtten niet anders dan van de vrede en voorspoed van zijn regering te horen, maar nu vinden
wij hem in benauwdheid, welke benauwdheid echter gevolgd werd door zo’n heerlijke uitredding,
dat zij een overvloedige beloning voor zijn Godsvrucht geacht kan worden. 

Als wij moeilijkheid en verdriet ontmoeten op de weg van onze plicht, dan kunnen wij geloven, dat
het is opdat God de gelegenheid zou hebben om ons zoveel temeer Zijn wonderbaarlijke
goedertierenheid te tonen. Wij hebben hier: 

I. Een geduchte aanval op Josafats rijk door de Moabieten en Ammonieten met hun hulptroepen,
vers 1. 

Josafat werd verrast door het bericht ervan, toen de vijand reeds het land was binnengedrongen,
vers 2. 

Welk voorwendsel zij hadden om Josafat de oorlog aan te doen, blijkt niet, zij worden gezegd
gekomen te zijn: "van de andere kant van de zee", bedoelende "de Dode Zee", waar Sodom had
gestaan. 

Zij schenen hun weg genomen te hebben door diegenen van de tien stammen, die aan de andere
kant van de Jordaan woonden, en deze hadden hun vrijen doortocht verleend, zo ondankbaar waren
zij aan Josafat, die hen had bijgestaan om Ramoth in Gilead te heroveren. 

Onderscheiden volken hadden zich bij hen gevoegd in dit verbond, maar de voornaamsten waren de
kinderen van Lot, die door de overigen geholpen werden, Psalm 83:7-9. De naburige volken
hadden Josafat gevreesd, Hoofdstuk 17:10, maar zijn verwantschap met Achab had hem misschien
doen dalen in hun achting, en zij droegen er enige kennis van, dat zijn God daarom misnoegd op
hem was, wat, naar zij zich verbeeldden, hun de gelegenheid zou geven om zijn rijk tot hun prooi te
maken. 

II. De toebereidselen, die Josafat maakte tegen de aanvallers. Er wordt niet gezegd dat hij zijn
strijdkrachten monsterde, hetgeen hij hoogstwaarschijnlijk toch gedaan heeft, want op God moet
vertrouwd worden in het gebruik van de middelen. Maar zijn grote zorg was de gunst van God te
verkrijgen, Hem aan zijn zijde te hebben, wat hij misschien te vuriger wenste, omdat hem onlangs
gezegd was dat er van het aangezicht des Heeren grote toornigheid over hem was, Hoofdstuk 19:2. 

Maar hij is van het gevoelen van zijn vader David, als wij getuchtigd moeten worden, "zo laat ons
niet in de handen van de mensen vallen." 

1. Hij vreesde. Bewustheid van schuld deed hem vrezen, zij, die de minste zonde hebben, zijn er zich
het meest van bewust. Het onverwachte van oen aanval vermeerderde nog de vrees. Heilige vrees is
een prikkel tot het gebed en tot toebereiding, Hebreeen 11:7. 



2. Hij stelde zijn aangezicht om de HEERE te zoeken, en in de eerste plaats, Hem tot zijn vriend
te hebben. Zij, die de Heere willen zoeken zo dat zij Hem vinden en gunst bij Hem vinden, moeten
zich stellen om Hem te zoeken, moeten het doen met een vast voornemen des harten, met
oprechtheid en er standvastig in zijn. 

3. Hij riep een vasten uit in geheel Juda, stelde een dag vast voor verootmoediging en gebed,
opdat zij zich met elkaar zouden verenigen om hun zonden te belijden en de Heere om hulp te
vragen. 

Vasten, het zich onthouden van spijs en drank bij die gelegenheden, is een teken dat wij onszelf
veroordelen om de zonden die wij hebben bedreven, (wij erkennen dat wij het brood, dat wij eten,
onwaardig zijn, en dat God het ons rechtvaardiglijk zou kunnen onthouden) en van zelfverloochening
in de toekomst. 

Het vasten om de zonde, geeft een besluit te kennen om er van te vasten, dat is zich er van te
onthouden, al was zij ons ook lieflijk. 

Magistraten moeten bij zulke gelegenheden het volk roepen tot hun plicht van vasten en bidden,
opdat het een nationale daad zij, en aldus nationale zegeningen verkregen zullen worden. 

4. Het volk heeft zich geredelijk uit alle steden van Juda bijeenverzameld in het voorhof van de
tempel, om zich te verenigen tot gebed, vers 4,, en zij stonden voor het aangezicht des HEEREN, als
bedelaars aan zijn deur, met hun vrouwen en kinderen. Zij en hun gezin waren in gevaar, en daarom
brengen zij het met zich om de Heere te zoeken. "Heere, wij zijn inderdaad een tergend volk, wij
verdienen overgelaten te worden aan het verderf, maar hier zijn onschuldige kinderkens, laat hen niet
omkomen in de storm." Nineve werd gespaard om de wille van de kinderen, Jona 4:11. 

De plaats waar zij samenkwamen was het huis des HEEREN, voor het nieuwe voorhof, dat
misschien onlangs aan de vorige voorhoven was toegevoegd, en dat, naar sommigen denken, het
voorhof van de vrouwen werd genoemd. Aldus kwamen zij binnen het bereik van die genaderijke
belofte, door God gedaan in verhoring van Salomo’s gebed, Hoofdstuk 7:15 : 

"Nu zullen Mijn ogen open zijn en Mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats". 

Josafat zelf was de mond van de gemeente tot God, en heeft dit werk niet aan de priesters of
Levieten overgelaten. Hoewel het de koningen verboden was reukwerk te branden, was het hun
toch wel toegestaan te bidden en te prediken, zoals Salomo, en hier Josafat. 

Het gebed, dat Josafat bij die gelegenheid heeft gebeden is hier meegedeeld of tenminste een deel er
van, en het is een voortreffelijk gebed. 

A. Hij erkent de souvereine heerschappij van de Goddelijke voorzienigheid, hij geeft Gode de eer,
en neemt er voor zich de vertroosting van vers 6. "Zijt Gij niet die God in de hemel? Ongetwijfeld
zijt Gij het, maar geen van de goden van de heidenen is het, doe dit dan blijken. Is niet Uwe
heerschappij oppermachtig over de koningen zelf, en over alle koninkrijken, zelfs over die van de
heidenen, die U niet kennen? Bedwing dan deze heidenen, stel perken aan hun stoute, dreigende



beledigingen. Is er niet in Uwe hand kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen U stellen kan?
Heere oefen haar dan uit ten onze behoeve. Verheerlijk Uwe almacht." 

B. Hij legt de hand op hun verbondsbetrekking tot God en hun deel in Hem. Gij, die God zijt in de
hemel, zijt de God van onze vaderen, vers 6, en onze God, vers 7. Wien zouden wij zoeken, op wie
zouden wij vertrouwen om hulp en verlichting te krijgen dan op de God, die wij verkoren en gediend
hebben? 

C. Hij wijst op het recht, dat zij hadden op het goede land in welks bezit zij nu waren, het was een
onbetwistbaar recht. Gij hebt aan het zaad Abraham, Uws liefhebber, tot in eeuwigheid
gegeven. 

Hiernaar wordt verwezen in Jakobus 2:23, om de eer te tonen van Abraham, dat hij een vriend van
God is geweest, wij zijn zijn zaad, en hopen bemind te zijn om des vaders wil, Romeinen 11:28,
Deuteronomium 7:8, 9. 

Wij houden dit land door een schenking van u. Heere, handhaaf Uw schenking en waarborg het
tegenover alle onrechtmatige eisen. Laat niet toe dat wij uit Uw erve verdreven worden, wij zijn Uw
knechten, de bewoners van Uw land, Gij zijt onze landheer, zult Gij het Uwe niet handhaven? vers
11. 

Zij, die wat zij hebben voor God gebruiken, kunnen de vertroostende hoop hebben, dat Hij het hun
verzekeren en bewaren zal. 

D. Hij maakt melding van het heiligdom, de tempel, die zij hadden gebouwd voor Gods naam, vers
8, niet alsof zij daarmee iets van Gods hand verdienden, want zij hebben Hem gegeven van het
Zijne, maar het was zo’n teken van Gods gunstrijke tegenwoordigheid onder hen, dat zij zich hadden
voorgesteld dat God hen zal horen en helpen, als zij in hun benauwdheid voor dit huis staan en tot
Hem roepen, vers 8, 9. 

"Heere, toen het gebouwd werd, was het bestemd voor de aanmoediging van ons geloof in een tijd,
zoals deze is. Hier is Uw naam, hier zijn wij, Heere, help ons tot heerlijkheid van Uwen naam." 

E. Hij wijst op de ondankbaarheid en onrechtvaardigheid van zijn vijanden. Wij zijn de zodanigen,
dat het U tot heerlijkheid zal zijn om voor ons te verschijnen, zij zijn de zodanigen, dat het U tot
heerlijkheid zijn zal om tegen hen te verschijnen, want: 

a. Zij vergelden ons zeer slecht onze oude vriendelijkheid jegens hen. "Gij hebt Israël niet toegelaten
hen aan te vallen of te beangstigen, Deuteronomium 2:5, 9, 19. 

Mengt u niet met de Edomieten, beangstigt Moab niet, mengt u niet met de kinderen Ammons,
beangstigt hen niet, neen, al zouden zij u ook beledigen, maar zie, nu vallen zij ons aan. Wij kunnen
ons met vertroosting op God beroepen tegen hen, die ons kwaad voor goed vergelden. 

b. "Zij maken inbreuk op onze aloude rechten. Zij komen om ons uit onze bezitting te verdrijven, ons
land voor henzelf te nemen. O onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? vers 12. 



Zult Gij geen vonnis over hen vellen en het aan hen volvoeren? Gods gerechtigheid is de toevlucht
van hen, wie onrecht wordt aangedaan. 

F. Hij belijdt zijn algehele afhankelijkheid van God voor redding en uitkomst, hoewel hij een groot
en goed geoefend leger op de been had, zegt hij toch: In ons is geen kracht tegen deze grote
menigte, die tegen ons komt, geen zonder U, geen, waarvan wij iets kunnen verwachten zonder Uw
bijzondere tegenwoordigheid en zegen, geen om op te roemen, geen om op te vertrouwen, maar
onze ogen zijn op U, een oog van erkenning en nederige onderworpenheid, een oog van geloof en
algehele afhankelijkheid, een oog van begeerte en hartgrondig gebed, een oog van hoop en
geduldige verwachting. Op U, o God, vertrouwen wij, onze ziel wacht op Uw heil. 



2 Kronieken 20:14-19 

Wij hebben hier Gods genadige verhoring van Josafats gebed, en het was een spoedige verhoring,
terwijl hij nog sprak, hoorde God voordat de gemeente weggezonden werd, weid hun de
verzekering gegeven dat zij zullen zegevieren, want het is nooit tevergeefs God te zoeken. 

1. De geest van de profetie kwam op een Leviet, die tegenwoordig was, niet op een plaats van de
eer, maar in het midden van de gemeente, vers 14. De geest, evenals de wind, blaast waarheen
en op wie hij wil. Hij was uit de zonen Asafs, en dus een van de zangers. God wilde dat ambt eren.
Of hij al of niet tevoren een profeet is geweest, is onzeker, zeer waarschijnlijk was hij het, waardoor
des te meer acht op hem geslagen werd. Er was geen teken nodig, de zaak zelf zou de volgenden
dag geschieden, en dat zal een voldoende bevestiging zijn van zijn profetie. 

2. Hij moedigde hen aan om op God te vertrouwen, hoewel het gevaar zeer dreigend was, vers 15.
Vreest gijlieden niet, gij hebt genoeg vrees toegelaten om u tot God te brengen, laat nu niet datgene
toe, wat u weer van God weg zou drijven. De strijd is niet uwe, het is niet in uw eigen kracht, noch
voor uw eigen zaak, dat gij gaat strijden, de strijd is Gods, hij zal naar uw wens uw zaak tot de
Zijne maken." 

3. Hij geeft hun bericht van de bewegingen des vijands, en beveelt hun hen tegemoet te gaan, met
nauwkeurige aanwijzingen, waar zij hem zullen vinden. Trek morgen tot hen af, vers 16, 17. Het is
recht dat Hij, die de verlossing gebiedt, ook het bevel voert over hen, voor wie de verlossing
gewerkt zal worden, en de nodige orders geeft beide ten opzichte van tijd en plaats. 

4. Hij verzekert hun dat zij niet de roemrijke werktuigen maar de blijde aanschouwers zullen zijn van
de algehele nederlaag van de vijand. "Gij zult geen slag behoeven te doen het werk zal voor u
gedaan worden, staat slechts stil en ziet het, vers 17. Zoals Mozes tot Israël zei aan de Rode Zee,
Exodus 14:13 : God is met u, die instaat is zelf Zijn werk te doen, en het doen zal. 

Indien de strijd Zijn is, dan is ook de overwinning Zijne." Laat de Christen-krijgsknecht slechts
uittrekken tegen zijn geestelijke vijanden, en de God des vredes zal hen weldra onder zijn voeten
vertreden, en hem meer dan overwinnaar doen zijn. 

5. Josafat en zijn volk ontvingen die verzekeringen met geloof, eerbied en dankbaarheid. 

a. Zij bogen hun hoofd, eerst Josafat en toen al het volk, zij vielen neer voor het aangezicht des
Heeren, aanbiddende de Heere met heilig ontzag en vreze Gods, dit teken ontvangende van Zijn
gunst, zeggende met gelovig vertrouwen: naar Uw woord zij het ons. 

b. Zij hieven hun stem op om de Heere te loven, vers 19. 

Een werkzaam geloof kan God danken voor een belofte, al is zij ook nog niet vervuld, wetende dat
Gods verbintenis zo goed is als gereed geld. "God heeft gesproken in Zijn heiligdom, dies zal ik van
vreugde opspringen", Psalm 60:8. 



2 Kronieken 20:20-30 

Wij zien hier het bovenvermelde gebed verhoord en de bovenvermelde belofte vervuld in de
algehele vernieling van de krijgsmacht van de vijanden, en de triomf (want het was veeleer een triomf
dan een overwinning) van Josafats leger over hen. 

I. Nooit was een leger op een slagveld opgesteld zoals dat van Josafat. Hij had soldaten ten krijge
toegerust, Hoofdstuk 17:18, maar hier wordt geen nota genomen van hun militaire toerusting, van
hun zwaarden of spiesen, hun schilden of bogen. Maar Josafat droeg zorg: 

1. Dat geloof hun wapenrusting zijn zou. Toen zij optrokken heeft hij, inplaats van hen te roepen tot
het hanteren hunner wapenen, van hen te bevelen zich in de gelederen te houden, orders te
gehoorzamen en kloekmoedig te strijden, hun gezegd te geloven in de Heere hun God, Zijn woord
in de mond van de profeten te geloven, want dan zullen zij bevestigd worden en voorspoedig zijn,
vers 20. 

Het is ware moed, waarmee het geloof een mens bezielt, en niets zal er meer toe bijdragen om in
tijden van schudding en beroering het hart te versterken en te bevestigen, dan een vast geloof in de
macht en genade en belofte van God. Het hart is gesterkt, dat aldus vertrouwt op de Heere, en zal
in volkomen vrede bewaard worden. In onze geestelijken strijd is dit de overwinning, dit de
voorspoed, namelijk ons geloof. 

2. Dat geloof en dankzegging hun voorhoede zouden zijn, vers 21.. 

Josafat belegde een krijgsraad, en er werd besloten dat zangers voor het leger zouden uitgaan, de
voorhoede zouden uitmaken, meer dat zij niets anders te doen hadden dan God te prijzen, Zijn
heiligheid te loven, die Zijn schoonheid is Hem te loven zoals zij Hem in de tempel geloofd hebben,
die schoonheid van de heiligheid te loven met die alouden en heerlijken lofzang, die tot in eeuwigheid
toe niet verouderen zal: Looft de Heere, want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Door die
vreemde nadering tot het slagveld bedoelde Josafat zijn vast vertrouwen te kennen te geven op het
woord van God, (dat hem instaat stelde om te triomferen vóór de slag), zijn eigen krijgslieden te
bezielen met moed, de vijand te beschamen, en God aan zijn zijde te brengen, want lof is God meer
welgevallig dan alle brandoffers en slachtoffers. 

II. Nooit werd een leger op zo onverklaarbare wijze vernield en vernietigd als dat van deze vijand,
niet door donder, of hagel, of het zwaard eens engels, niet door middel van het zwaard, of door de
kracht van de arm, of door een overweldigende verschrikking, een paniek, zoals door Gideon in het
leger van de Midianieten werd teweeggebracht, maar de Heere stelde achterlagen tegen hen, hetzij
door legerscharen van engelen, of, zoals bisschop Patrick denkt door hun eigen achterlagen, die
door God met zo’n verblinding en verwarring geslagen werden, dat zij op hun vrienden aanvielen,
alsof het hun vijanden waren, en zij hielpen de een de ander ten verderve, zodat niemand
ontkwam. 

Dit deed God toen Zijn volk aanhief met een vreugdegeroep en lofzang, vers 22, want Hij
verlustigt zich er in om diegenen te voorzien van stof tot lofzegging, die er een hart voor hebben. Wij



lezen van Zijn roken tegen -dat is: van Zijn toornig wezen wegens het gebeds Zijn volks, Psalm
80:5, maar nooit tegen hun lofzeggingen. 

Toen zij het werk van de lofzegging nog pas begonnen, heeft God het werk hunner verlossing reeds
voltooid. 

Welke grond of oorzaak er was voor hun naijver op elkaar blijkt niet, misschien was er geen, maar
zo geschiedde het, dat de Moabieten de Edomieten aanvielen en hen verdelgden, en toen vielen zij
aan op elkaar, en verdelgden zij elkaar, vers 23. 

Zo maakt God dikwijls goddeloze mensen tot werktuigen van verderf voor elkaar, en welk verbond
kan zo vast zijn om diegenen bij elkaar te houden, die door God bestemd zijn om elkaar te
verpletteren? Zie de boze gevolgen van verdeeldheid, waarvoor geen van de strijdende partijen een
goede reden zou kunnen opgeven. Diegenen zijn wel allerongelukkigst verdwaasd tot hun verderf,
die hun vrienden aanvallen alsof zij vijanden waren. 

III. Nooit werd buit zo blijmoedig verdeeld want Josafats leger had niets anders te doen, al het
overige werd voor hen gedaan. Toen zij dit grote leger in het oog kregen, zagen zij geen levende
mensen om mee testrijder, zij waren allen dood, hun lijken lagen als mest op de aarde uitgespreid,
vers 24. 

Zie hoe rijk God is in barmhartigheid over hen die Hem aanroepen in waarheid, en hoe dikwijls Hij
meer doet dan waar Zijn volk Hem om bidt, hun verwachting overtreft. Josafat en zijn volk baden er
voor bewaard te blijven om door de vijand te worden beroofd, en God heeft dit niet slechte gedaan,
maar hen verrijkt met de roof hunner vijanden. De buit op het slagveld genomen was zeer groot en
zeer rijk, zij vonden edelgesteenten op de dode lichamen, die er hen toch niet tegen konden
behoeden om weerzinwekkende lijken te zijn, zij roofden de buit drie dagen want die was veel,
zij namen voor zich weg totdat zij niet meer dragen konden, vers 25. 

Nu bleek het wat Gods bedoeling was met dit grote leger tegen Juda te doen komen, het was om
hen te verootmoedigen en te beproeven en hun ten laatste wel te doen. Het scheen in het eerst een
stoornis in hun reformatie, maar het bleek de beloning ervan te zijn. 

IV. Nooit werd een overwinning met plechtiger en ruimen dankzegging gevierd. 

1. Zij hielden een dag van lofzegging in het leger, eer zij hun strijdmacht van het slagveld
terugtrokken. Ongetwijfeld werden reeds terstond veel dankzeggingen tot God opgezonden, maar
op de vierde dag verzamelden zij zich in een dal, waar zij God loofden met zoveel vurigheid en ijver,
dat hetgeen zij op die dag deden een naam heeft gegeven aan die plaats: het dal van Berachah, dat
is: van zegen, vers 26. 

De gedachtenis aan dit wonder werd hierdoor bestendigd ter bemoediging van de opvolgende
geslachten, opdat ook zij op God zouden vertrouwen. 

2. Toch achtten zij niet dat dit genoeg was, maar in plechtigen optocht gingen zij, met Josafat aan het
hoofd, naar Jeruzalem, opdat het land, waar zij door heentrokken, zich met hen zou verenigen in hun



lof, en zou dankzeggen voor de zegen, daar waar zij hem door gebed hadden verkregen, namelijk in
het huis des Heeren, vers 27, 28.. 

Het leven van God moet niet maar het werk van een dag zijn, als wij zegen, genade en
goedertierenheid hebben verkregen, moet onze lofzegging er voor dikwijls herhaald worden, zoals
onze gebeden, toen wij die zegen zochten. 

Elken dag moeten wij God loven zolang wij leven, onze tijd doorbrengende in dat werk, waarmee
wij hopen de eeuwigheid door te brengen. Openbare zegeningen roepen tot openbare
dankerkentenis in de voorhoven van het huis des Heeren, Psalm 116:19. 

V. Nooit had een overwinning heerlijker gevolgen dan deze, want: 

Josafats koninkrijk kreeg er een zeer groot en gewichtig aanzien door naar buiten, vers 29. Toen zij
hoorden dat God aldus voor Israël had gestreden moesten zij wel zeggen: Niemand is er gelijk
God, o Jeshurun, en welgelukzalig zijt gij o Israël! Het wekte in de naburige volken eerbied voor
God, en een omzichtige vrees om Zijn volk enig leed te doen. Het is gevaarlijk om te strijden tegen
hen, met wie God is. In het eigen land was alles rustig en stil, vers 30. 

Zij waren rustig onder elkaar. Zij, die misnoegd waren geweest over het vernielen van de beelden en
bossen, waren nu tevreden, en zij meesten erkennen dat, daar de God Israëls op die wijze verlossing
kon werken Hij alleen aangebeden behoort te worden en alleen op de door Hem verordineerde
wijze. Zij waren nu ook gerust, omdat zij de beledigingen hunner naburen niet behoefden te vrezen
God had hun rust gegeven van rondom. En ais Hij rust geeft, wie kan dan beroeren? 



2 Kronieken 20:31-37 

Wij naderen nu tot het einde van de geschiedenis van Josafats regering. Zij die leefden in de tijd toen
dit boek werd uitgegeven, worden voor meer bijzonderheden verwezen naar een authentieke
geschiedenis ervan, geschreven door Jehu, de profeet, Hoofdstuk 19:2, die toen aanwezig was, vers
34. 

De algemene hoedanigheid van zijn regering was, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren,
zelf zich dicht en nauwgezet hield aan de aanbidding Gods en deed wat hij kon om ook zijn volk er
aan te houden. Twee dingen zijn hier echter te betreuren. 

1. Het volk behield nog voorliefde voor de hoogten, vers 33. 

Die, welke opgericht weren ter ere van vreemde goden, werden weggenomen, Hoofdstuk 17:6,
maar die, waar de ware God werd aangebeden, minder zondig zijnde, werden toelaatbaar geacht,
en Josafat was er afkerig van zijn volk te ontstemmen door ze weg te nemen, want het volk had nog
zijn hart niet geschikt tot de God hunner vaderen. 

Zij berustten in Josafats reformatie omdat zij uit schaamtegevoel niet anders durfden, maar zij deden
het niet van harte, hebben er hun hart niet tot God in geschikt, deden het niet uit een goed beginsel,
niet met ijver en vastberadenheid, en ook de beste magistraten kunnen niet tot stand brengen wat zij
wensen h1 een reformatie, als het volk er koel en koud voor is. 

2. Josafat zelf behield vriendschap en genegenheid voor het huis van Achab, omdat hij zijn zoon aan
een dochter van die familie had uitgehuwelijkt, hoewel hij er onomwonden voor bestraft was
geworden en het hem eens bijna het leven heeft gekost. Hij zag en wist dat Ahazia, de zoon van
Achab, goddelooslijk handelde in zijn doen, en dus kon hij niet verwachten voorspoedig te zullen
zijn, toch heeft hij zich met hem verenigd, niet in oorlog, zoals met zijn vader, maar in koophandel,
werd zijn deelgenoot in een Oostindische vloot met bestemming naar Ofir, vers 35-36. 

Er wordt nadruk gelegd op de tijd: na dezen, nadat God zulke grote dingen voor hem gedaan had,
hem zonder enigerlei ergerlijke en verderflijke verbintenissen, niet alleen de overwinning had
gegeven, maar ook rijkdom, en dan toch nadezen zich met een goddeloze koning te gaan verbinden,
was zeer ondankbaar. 

Zal hij, nadat God hem zo’n verlossing had gegeven, nu wederkeren om Gods geboden te
vernietigen en zich te verzwageren met het volk van deze gruwelen? Wat kon hij dan anders
verwachten dan dat God tegen hem zou toornen? Ezra 9:13, 14. 

Toch zendt Hij hem een boodschap, om hem zijn dwaling te doen inzien en hem tot berouw en
bekering te brengen: 

a. Door een profeet die de vernietiging van zijn plan voorzeide vers 37. 

b. Door een storm, die de schepen in de haven vernielde, eer zij nog waren uit gezeild, waardoor hij
vermaand en gewaarschuwd werd om zijn verbintenis met Ahazia te verbreken, en het schijnt dat hij



de waarschuwing ter harte nam, want toen Ahazia hem later drong om zich met hem te verenigen,
wilde hij niet, 1 Koningen 22:49, 50. 

Zie hoe verderflijk het is om zich vriendschappelijk te vergezelschappen met boosdoeners, het is
moeilijk om er zich weer los van te maken. Men kan er zich veel beter voor bewaren om in een strik
gevangen te worden, dan iets doen om uit de strik te ontkomen, als men er eenmaal in is. 



HOOFDSTUK 21

1 Daarna ontsliep Josafat met zijn vaderen, en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids; en
zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats.
2 En hij had broederen, Josafats zonen, Azarja, en Jehiel, en Zecharja, en Azarjahu, en Michael, en
Sefatja; deze allen waren zonen van Josafat, den koning van Israel.
3 En hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver, en van goud, en van kostelijkheden, met
vaste steden in Juda; maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was.
4 Als Joram tot het koninkrijk zijns vaders opgekomen was, en zich versterkt had, zo doodde hij al
zijn broederen met het zwaard, mitsgaders ook enige van de vorsten van Israel.
5 Twee en dertig jaar was Joram oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaren te Jeruzalem.
6 En hij wandelde in den weg der koningen van Israel, gelijk als het huis van Achab deed; want hij
had de dochter van Achab tot een vrouw; en hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN.
7 Doch de HEERE wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil, dat Hij met David
gemaakt had; en gelijk als Hij gezegd had, hem en zijn zonen te allen dage een lamp te zullen geven.
8 In zijn dagen vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda, en zij maakten over zich een
koning.
9 Daarom toog Joram voort met zijn oversten, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des
nachts op, en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, en de oversten der wagenen.
10 Evenwel vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda, tot op dezen dag; toen ter
zelfder tijd viel Libna af, van onder zijn gebied, want hij had den HEERE, den God zijner vaderen,
verlaten.
11 Ook maakte hij hoogten op de bergen van Juda; en hij deed de inwoners van Jeruzalem
hoereren, ja, hij dreef Juda daartoe.
12 Zo kwam een schrift tot hem van den profeet Elia, zeggende: Alzo zegt de HEERE, de God van
uw vader David: Omdat gij in de wegen van uw vader Josafat, en in de wegen van Asa, den koning
van Juda, niet gewandeld hebt;
13 Maar hebt gewandeld in den weg der koningen van Israel, en hebt Juda en de inwoners van
Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Achab; en ook uw
broederen, van uws vaders huis, gedood hebt, die beter waren dan gij;
14 Zie, de HEERE zal u plagen met een grote plage aan uw volk, en aan uw kinderen, en aan uw
vrouwen, en aan al uw have.
15 Gij zult ook in grote krankheden zijn, door de krankheid uwer ingewanden, totdat uw
ingewanden uitgaan vanwege de krankheid, jaar op jaar.
16 Zo verwekte de HEERE tegen Joram den geest der Filistijnen en der Arabieren, die aan de zijde
der Moren zijn.
17 Die togen op in Juda, en braken daarin, en voerden alle have weg, die in het huis des konings
gevonden werd, zelfs ook zijn kinderen, en zijn vrouwen; zodat hem geen zoon overgelaten werd,
dan Joahaz, de kleinste zijner zonen.
18 En na dit alles plaagde hem de HEERE in zijn ingewand met een krankheid, daar geen genezen
aan was.
19 Dit geschiedde van jaar tot jaar, zodat, wanneer de tijd van het einde der twee jaren uitging, zijn
ingewanden met de krankheid uitgingen, dat hij stierf van boze krankheden; en zijn volk maakte hem
gene branding, als de branding zijner vaderen.



20 Hij was twee en dertig jaren oud, als hij koning werd, en regeerde acht jaren te Jeruzalem; en hij
ging henen zonder begeerd te zijn; en zij begroeven hem in de stad Davids, maar niet in de graven
der koningen.



Nooit voorzeker is een verandering van regering voor een koninkrijk zo schadelijk geweest, als zij
voor Juda was, toen Joram, een van de slechtste koningen, Josafat, een van de beste, is opgevolgd.
Aldus werden zij er voor gestraft, dat zij van Josafats goede regering geen heter gebruik hebben
gemaakt, en voor hun misnoegdheid om (of tenminste hun koelheid voor) zijn reformatie, Hoofdstuk
20:33. Zij, die een goede koning niet wisten te waarderen, werden met recht gestraft en geplaagd
met een slechten. Hier is: 

I. Jorams troonsbestijging, vers 1-3. 

II. De goddeloze maatregel, die hij nam om er zich op te bevestigen, door zijn broeders te
vermoorden, vers 4. 

III. De afgoderijen en andere goddeloosheden, waaraan hij zich schuldig maakte, vers 5, 6, 11. 

IV. De profetie van Elia tegen hem, vers 12-15. 

V. De oordelen Gods over hem in de afval van zijn onderdanen van hem, vers S-Jo, en de
voorspoed van zijn vijanden tegen hem, vers 16, 17. 

Vl. Zijn ellendige ziekte, en zijn roemloos einde, vers 18-20. 

VII. De instandhouding niettemin van het huis van David, vers 7. 



2 Kronieken 21:1-11 

Wij bevinden hier: 

I. Dat Josafat een zeer zorgzaam, toegevend vader was voor Joram. Hij had vele zonen, die hier
genoemd worden, vers 2, en in vers 13, wordt gezegd, dat zij beter waren dan Joram, veel meer
wijsheid en deugd hadden, leefden overeenkomstig de opvoeding, die zij genoten hadden, terwijl hij
er tegen inging. 

Zij waren veelbelovende jonge mannen, meer geschikt om de kroon te dragen dan hij, en toch heeft
zijn vader hem, omdat hij de eerstgeborene was, het koninkrijk toegewezen, en zijn broeders met
vele gaven bedeeld, en zulke schikkingen voor hen gemaakt, dat zij welvarend en rustig konden zijn
en hem geen onrust zouden veroorzaken, evenals Abraham, toen hij Izak tot zijn erfgenaam maakte,
zijn andere kinderen met geschenken weggezonden heeft. 

Hierin was Josafat zeer vriendelijk en billijk voor zijn zoon, hetgeen hem had moeten verplichten om
eerbiedig te zijn jegens zijn vader en in zijn voetstappen te wandelen. Maar het is niets nieuws dat
kinderen, voor wie hun ouders het toegeeflijkst zijn geweest, het minst eerbiedig jegens hen zijn. Of
hij, door dit te doen, goed en verstandig voor zijn volk heeft gehandeld en rechtvaardig jegens hen is
geweest, zou ik niet kunnen zeggen. Jorams geboorterecht gaf hem aanspraak op een dubbel deel
van zijns vaders goed, Deuteronomium 21:17. 

Maar zo hij ten enenmale ongeschikt bleek voor de regering (die het welzijn des volks ten doel
heeft), en waarschijnlijk alles ongedaan zou maken wat zijn vader gedaan had, zou het misschien
beter geweest zijn hem ter zijde te zetten, en de volgenden te nemen, die veelbelovend was voor het
goede, en niet gelijk hij, tot afgoderij neigde. 

Macht is een heilige zaak waarmee de mensen of veel goed of veel kwaad kunnen doen, en daarom
‘Detur digniori’ -Laat hem, die haar verdient haar hebben. ‘Salus populi suprema lex’ -Het heil des
volks moet het eerst in aanmerking komen. 

II. Dat Joram een zeer wrede broeder was voor de zonen zijns vaders. Zodra hij zich goed
gevestigd had op de troon, heeft hij al zijn broeders met het zwaard gedood, hetzij op valse
beschuldiging onder schijn van wet, of veeleer door sluipmoord, waarschijnlijk voorgevende dat hij
zich niet veilig kon achten op de troon, voordat zij allen uit de weg geruimd waren. Zij, die zelf
kwaad voorhebben, zijn gewoonlijk zonder reden achterdochtig op hun omgeving. 

De goddelozen vrezen waar geen reden is tot vrees, of wenden vrees voor om hun boosaardigheid
te bedekken. Joram heeft waarschijnlijk zijn broeders gehaat en hen verslagen om dezelfde reden,
waarom Kaïn Abel heeft gehaat en doodgeslagen, namelijk omdat hun Godsvrucht zijn
goddeloosheid veroordeelde en hun de achting won van het volk, die hij had verloren. Met hen
versloeg hij ook enigen van de vorsten Israëls, die hen aanhingen of waarschijnlijk hun dood zouden
wreken. 



De vorsten van Juda, zij, die de goede kennis des Heeren hadden geleerd, Hoofdstuk 17:7, worden
hier vorsten Israëls genoemd, zoals tevoren hoofden van de vaderen Israëls, Hoofdstuk 19:8, omdat
zij waarlijk Israëlieten waren, mannen van oprechtheid en trouw. 

Het zwaard, dat de goede vader hun in handen had gegeven, stak deze slechte zoon in hun hart.
Wee hem, die aldus een koninkrijk in bloed fondeert, Habakuk 2:12, het zal een fondament zijn, dat
de bovenbouw doet verzinken. 

III. Dat Joram een zeer goddeloos koning was, die zijn rijk verdierf, de reformatie, die zijn goede
vader en zijn grootvader hadden ingevoerd, tenietdeed, hij wandelde in de weg van het huis van
Achab, vers 6, richtte hoogten op, waartoe het volk maar al te zeer geneigd was, en deed zijn
uiterste best om de afgoderij weer in te voeren, vers 11. 

1. Wat de inwoners betreft van Jeruzalem waar hij zijn hof hield, hen heeft hij gemakkelijk tot zijn
geestelijke hoererij overgehaald, hij deed hen hoereren, hen verleidende om afgodenoffer te eten,
Openbaring 2:20. 

2. Het landvolk scheen daar met meer moeite toe gebracht te zijn, maar zij, die zich niet wilden laten
verderven door vleierij, werden er met geweld toe gedreven om deel te nemen aan zijn gruwelijke
afgoderijen, hij dreef Juda daartoe. Hij gebruikte de macht tot verwoesting van de kerk, die hem
gegeven was om haar op te bouwen. 

IV. Dat, toen hij God en Zijn aanbidding had verlaten, zijn onderdanen hem hun trouw hebben
opgezegd. 

1. Sommigen van de buitenprovinciën, die hem schatplichtig waren, hebben dit gedaan. De
Edomieten vielen af, vers 8, en hoewel hij hen tuchtigde, vers 9, kon hij hen toch niet ten onder
brengen, vers 10. 

2. Een van de steden van zijn eigen rijk deed dit. Libna viel af van onder zijn gebied, vers 10, en
vormde zich tot een vrijstaat, zoals het tevoren een eigen koning had, Jozua 12:15. 

En de reden wordt hier opgegeven, niet alleen waarom God het toeliet, maar waarom zij het deden,
zij onttrokken zich aan zijn regering, omdat hij de Heere, de God van zijn vaderen had verlaten, een
afgodendienaar en een aanbidder van valse goden was geworden, en zij konden geen onderdanen
van hem blijven, zonder dat ook zij gevaar liepen om zelf van God en hun plicht afgetrokken te
worden. 

Zolang hij God aankleefde, kleefden zij hem aan, maar toen hij God verwierp, verwierpen zij hem.
Of die reden hen nu al of niet in hun afval zal rechtvaardigen, Gods voorzienigheid, die het zo
beschikte, wordt er zeer zeker door gerechtvaardigd. 

V. Dat God toch tedere zorg bleef houden voor Zijn verbond met het huis van David, en daarom de
koninklijke familie niet wilde verderven, hoewel zij zo schandelijk ontaard was vers 7. Deze dingen
hadden wij tevoren, 2 Koningen 8:19-22. De inhoud van het verbond was, dat er over Davids zaad



bezoeking gedaan zou worden om hun ongerechtigheid, maar dat het verbond nooit verbroken zal
worden, Psalm 89:31 en verv.. 



2 Kronieken 21:12-20 

Hier hebben wij. 

I. Een waarschuwing van God, die aan Joram gezonden werd door een geschrift van de profeet Elia.
Hieruit blijkt dat Joram op de troon kwam en toonde wat hij was voor Elia’s wegneming van de
aarde. 

Weliswaar wij vinden Elisa bij Josafat en toen werd van hem gezegd, dat hij water op Eli’s handen
goot 2 Koningen 3:11, en dat was na de geschiedenis van Elia’s hemelvaart, maar dat kon van hem
gezegd worden terwijl Elia nog op aarde was, en het is zeker dat dit verhaal niet op zijn plaats
gegeven is, want wij lezen van Josafats dood en Jorams komst op de troon voor wij van Elia’s
hemelvaart lezen, 1 Koningen 22:50. 

Wij willen onderstellen dat de tijd van zijn heengaan nabij was, zodat hij niet in persoon tot Joram
kon gaan, maar dat hij, horende van zijn grote goddeloosheid in het vermoorden van zijn broeders,
dit geschrift heeft nagelaten en waarschijnlijk heeft toevertrouwd aan Elisa, om door hem met de
eerste gelegenheid aan Joram gezonden te worden, opdat het of een middel zou zijn tot zijn
bekering, of een getuigenis tegen is tegen hem zou wezen, dat hem duidelijk gezegd was wat het
einde zou zijn van zijn goddeloos bedrijf. 

De boodschap wordt hem gezonden in de naam des Heeren, de God van zijn vader David, vers 12,
hem zijn betrekking tot David verwijtende, als hetgeen, hoewel het zijn eer was, toch een verzwaring
was van zijn ontaarding. 

1. Zijn misdaden worden hem duidelijk voor ogen gehouden, zijn afwijken van de goede wegen
Gods, waarin hij was opgevoed, en waarin hij geleid en aangemoedigd werd om er in te wandelen,
door het voorbeeld van zijn Godvruchtigen vader en grootvader, die leefden en stierven in vrede en
in eer, vers 12. 

Zijn wandelen op de weg van het huis van Achab, dat ergerlijk goddeloos geslacht, zijn invoeren van
afgoderij in zijn rijk, haar met geweld verplichtend maken voor zijn onderdanen, en het vermoorden
van zijn broeders, omdat zij beter waren dan hij, vers 13. Dat zijn de hoofden van de beschuldiging
tegen hem ingebracht. 

2. Er wordt een oordeel tegen hem uitgesproken wegens deze misdaden. Er wordt hem duidelijk
gezegd dat zijn zonde gewis het verderf zal zijn. 

a. Van zijn koninkrijk en geslacht, vers 14. "Met een grote plaag namelijk met krijg en
gevangenschap, zal de Heere u plagen aan uw volk en aan uw kinderen, enz. Slechte mensen
brengen Gods oordelen over allen die hen omringen. Zijn volk lijdt rechtvaardiglijk, omdat zij
bewilligd hebben in zijn afgoderij en zijn vrouwen, omdat zij er hem toe verleid hebben. 

b. Van zijn gezondheid en zijn leven. "Gij zult door zware ziekte worden bezocht, die pijnlijk, lastig
en verdrietelijk en ten laatste dodelijk zal zijn, vers 15. 



Dit wordt hem vooruit gezegd, opdat zijn bloed op zijn eigen hoofd zij, de wachter zijn ziel bevrijd
hebbende, en opdat als deze dingen, die zo nauwkeurig voorzegd zijn, geschieden zouden, het zou
blijken dat zij niet bij toeval kwamen, maar als de straf voor zijn zonden, en aldus waren bedoeld.
En nu indien hij, gelijk hij van Achab had geleerd goddelooslijk te doen, slechts ook, zelfs van
Achab had geleerd om na het ontvangen dier dreigende boodschap van Elia zijn klederen te
scheuren en een zak om zijn vlees te leggen 1 Koningen 21:27, wie weet of hij dan niet evenals
Achab tenminste uitstel had verkregen. Maar het blijkt niet dat hij er nota van genomen heeft, hij
wierp het schrift weg als scheurpapier. Elisa scheen hem als een die droomde. Maar zij, die niet
willen geloven, zullen gevoelen. 

II. De bedreigde oordelen over hem gebracht omdat hij de waarschuwing in de wind sloeg. Geen
wonder dat verharde zondaren niet weggeschrikt worden van de zonde en tot berouw en bekering
worden gebracht door de bedreiging met rampzaligheid in een andere wereld die toekomend en
buiten het gezicht is, als het stellige vooruitzicht van rampzaligheid in deze wereld, het afnemen van
hun vermogen en de verwoesting hunner gezondheid hen niet eens van hun bozen weg terughouden. 

1. Zie hier nu Joram beroofd van al zijn genot en gerief. God verwekte de geest van zijn naburen
tegen hem, die Josafat bemind en gevreesd hadden, maar hem haatten en verachtten, het als iets
schandelijks beschouwende voor een volk om zijn goden te veranderen. Zij grepen de een of andere
aanleiding aan om met hem te twisten, vielen in zijn land, maar schenen tegen klein noch groot te
strijden, behalve alleen tegen het huis des konings, daarheen richtten zij hun schreden, en voerden
alle have weg, die er in gevonden werd. Er wordt niet gezegd dat zij iemand gevankelijk
weggevoerd hebben, behalve de vrouwen en kinderen des konings, vers 17. 

Aldus heeft God duidelijk doen blijken dat de twist was met hem en zijn huis. Hier wordt alleen
gezegd: Zij voerden zijn kinderen weg, maar in Hoofdstuk 22:1 bevinden wij dat zij hen allen
gedood hadden, bloed voor bloed. Hij had al zijn broeders gedood om zich te sterken, en nu zijn al
zijn zonen op één na gedood, en zo is hij verzwakt. 

Indien hij niet van het huis van David geweest was, ook die één zou niet ontkomen zijn, toen
Jerobeams huis en dat van Baesa en van Achab uitgeroeid werden, werd er niemand overgelaten,
maar het huis van David moet niet geheel verdelgd worden, al is het soms ook ellendig ontaard,
want er was een zegen in, geen mindere zegen dan de Messias. 

2. Zie hem gekweld door een zware, langdurige ziekte, zoals die waarmee zij bedreigd werden door
de wet, die de heerlijken en vreeslijken naam, de HEERE, hun God, niet willen vrezen,
Deuteronomium 28:58, 59. Zijn ziekte was zeer smartelijk, zij was in zijn ingewanden, met een
complicatie van nog andere krankheden, zij was zeer langdurig twee jaren bleef hij ziek en kon geen
verlichting krijgen, want de ziekte was ongeneeslijk, hoewel hij nog in de kracht des levens was, nog
geen veertig jaren oud. Asa, wiens hart volkomen was met God, al is hij ook in sommige opzichten
terzijde afgeweken, was alleen ziek aan zijn voeten, maar Joram, wiens hart goddeloos was, werd
getroffen in zijn ingewand, en hij, die geen ingewanden van barmhartigheid heeft gehad voor zijn
broeders, werd zo geplaagd in zijn ingewanden, dat zij met de ziekte uitgingen. Zelfs Godvruchtige
mensen en zij, die Gode zeer dierbaar zijn, kunnen met die soort van ziekte bezocht en beproefd
worden, maar voor hen zijn zij vaderlijke kastijdingen, en door de steun van Goddelijke
vertroostingen kan de ziel kalm en gelukkig zijn, terwijl het lichaam hevige smarten lijdt. Deze zware



krankheden overvielen hem juist toen zijn huis geplunderd was en zijn vrouwen en kinderen
weggevoerd werden. 

a. Misschien hebben zijn droefheid en zielsbenauwdheid wegens deze ramp zijn ziekte veroorzaakt
of tenminste er veel toe bijgedragen om haar te verergeren. 

b. Door deze ziekte was hij buiten staat om iets te doen voor hun verlossing of om wraak te oefenen
over de hem aangedane belediging. Ongetwijfeld werd in zijn ziekte zijn smart nog grotelijks
vermeerderd, omdat hij het gezelschap van zijn vrouwen en kinderen moest derven en al het goed
van zijn huis weggevoerd was. Ziek te zijn en arm, ziek en en eenzaam, maar inzonderheid ziek te
zijn en in zonde, ziek en onder de vloek Gods, ziek en ontbloot van de genade om de ziekte te
dragen, zonder inwendige vertroosting, die er als het ware een vergoeding en verzoeting voor is-dat
voorwaar, is een allertreurigste toestand. 

3. Zie hem begraven met versmaadheid. Hij heeft slechts acht jaren geregeerd, en toen ging hij
heen zonder begeerd te zijn, vers 20.. Niemand heeft hem gewaardeerd in zijn leven, niemand
heeft hem betreurd toen hij stierf, men wenste slechts dat Jeruzalem nooit groter verlies te lijden zou
hebben. 

Om te tonen hoe weinig genegenheid of achting zij voor hem hadden, wilden zij hem niet in de
graven van de koningen begraven, hem onwaardig achtende om onder hen gerekend te worden, die
zo slecht geregeerd had. 

De uitsluiting van zijn lichaam van de graven van zijn vaderen kan door Gods voorzienigheid
verordineerd zijn als een aanduiding van de eeuwige schelding van de zieren van de goddelozen na
de dood van de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Nog een verdere schande hebben zij
hem aangedaan, door hem geen branding te maken als de branding van zijn vaderen, vers 19. 

Zijn nagedachtenis was hun allesbehalve lieflijk of dierbaar, en daarom hebben zij haar niet geëerd
met lieflijken reuk of kostbare specerijen, hoewel wij kunnen onderstellen dat na zolang en walglijk
een ziekte, zijn dood lichaam wel enige branding van welriekende kruiden nodig gehad zal hebben.
De meerderheid des volks, hoe ook tot afgoderij geneigd, had toch geen ware genegenheid voor
hun afgodische koningen. Goddeloosheid en onheiligheid maken de mensen verachtelijk, zelfs in de
ogen van hen, die zelf weinig Godsdienstig zijn, terwijl het natuurlijk geweten zelf dikwijls eer geeft
aan hen, die waarlijk Godvruchtig zijn. Die God verachten zullen, zoals Joram, licht geacht worden. 



HOOFDSTUK 22

1 En de inwoners van Jeruzalem maakten Ahazia, zijn kleinsten zoon, koning in zijn plaats; want een
bende, die met de Arabieren in het leger gekomen was, had al de eersten gedood. Ahazia dan, de
zoon van Joram, de koning van Juda, regeerde.
2 Twee en veertig jaar was Ahazia oud, toen hij koning werd, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem;
en de naam zijner moeder was Athalia, een dochter van Omri.
3 Hij wandelde ook in de wegen van het huis van Achab; want zijn moeder was zijn raadgeefster,
om goddelooslijk te handelen.
4 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk het huis van Achab; want zij waren
zijn raadgevers, na den dood zijns vaders, hem ten verderve.
5 Hij wandelde ook in hun raad, en toog henen met Joram, den zoon van Achab, den koning van
Israel, tot den strijd tegen Hazael, den koning van Syrie, bij Ramoth in Gilead; en de Syriers sloegen
Joram.
6 En hij keerde weder om zich te laten genezen te Jizreel; want hij had wonden, die men hem bij
Rama geslagen had, als hij streed tegen Hazael, den koning van Syrie; en Azarja, de zoon van
Joram, den koning van Juda, kwam af, om Joram, den zoon van Achab, te Jizreel te bezien, want hij
was krank.
7 De vertreding nu van Ahazia was van God, dat hij tot Joram kwam; want als hij gekomen was,
toog hij met Joram uit tot Jehu, den zoon van Nimsi, denwelken de HEERE gezalfd had, om het huis
van Achab uit te roeien.
8 Zo geschiedde het, als Jehu het oordeel uitvoerde tegen het huis van Achab, dat hij de vorsten van
Juda en de zonen der broederen van Ahazia, die Ahazia dienden, vond, en die doodde.
9 Daarna zocht hij Ahazia, en zij kregen hem (want hij was verstoken in Samaria), en zij brachten
hem tot Jehu, en zij doodden hem, en begroeven hem; want zij zeiden: Hij is de zoon van Josafat, die
den HEERE met zijn ganse hart gezocht heeft. Zo had het huis van Ahazia niemand, die kracht
behield tot het koninkrijk.
10 Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en
bracht al het koninklijke zaad van het huis van Juda om.
11 Maar Jozabath, de dochter des konings, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het
midden van des konings zonen, die gedood werden, en zette hem en zijn voedster in een
slaapkamer; zo verborg hem Jozabath, de dochter van den koning Joram, de huisvrouw van den
priester Jojada (want zij was de zuster van Ahazia), voor Athalia, dat zij hem niet doodde.
12 En hij was bij hen verstoken in het huis Gods zes jaren; en Athalia regeerde over het land.



Wij lazen in het vorige hoofdstuk van de wegvoering van Jorams kinderen en vrouwen, maar hier
zien wij een van zijn zonen en een van zijn vrouwen overgelaten, zijn zoon Azaria en zijn vrouw
Athalia, beide gespaard om de schande en de plaag te zijn van zijn geslacht. 

I. Ahazia was er de schande van, als delende: 

1. In de zonde, en 

2. In de verdelging van het huis van Achab, vers 1-9. 

II. Athalia was er de plaag van, want zij bracht geheel het koninklijke zaad om en overweldigde de
troon, vers 10 12. 



2 Kronieken 22:1-9 

Wij hebben hier een bericht van de regering van Ahazia, een korte regering (van slechts een jaar),
maar toch lang genoeg, tenzij zij beter ware geweest. 

In hoofdstuk 21:17 wordt hij Joahaz, genoemd, hier Ahazia, die dezelfde naam is en dezelfde
betekenis heeft, slechts zijn de woorden, waarvan hij samengesteld is, verschikt. 

Hier wordt van hem gezegd dat hij twee en veertig jaren oud was, toen hij begon te regeren, vers 2,
dat niet kan, want zijn vader, zijn onmiddellijke voorganger, was slechts veertig jaar toen hij stierf,
en in 2 Koningen 8:26 wordt gezegd dat hij twee en twintig jaar oud was als hij koning werd. 

Sommigen denken dat die twee en veertig jaren bedoeld zijn van Athalia, zijn moeder, want het
oorspronkelijke luidt: "hij was de zoon van tweeën veertig jaren", dat is: "de zoon van een moeder",
die van die leeftijd was, en met recht wordt haar leeftijd voor de zijnen gesteld in versmaadheid van
hem, omdat zij hem regeerde en deed wat zij wilde, feitelijk regeerde zij en hij had weinig meer dan
de titel van koning. 

Veel goede uitleggers zijn geneigd om deze en enkele andere soortgelijke moeilijkheden aan een
vergissing van de een of anderen overschrijver te wijten die twee en veertig voor twee en twintig
geschreven heeft, en dat de exemplaren, waarin de fout hersteld was, verloren zijn geraakt. 

Veel oude overzettingen geven hier de lezing van twee en twintig jaren. Tegenwoordig worden
weinige boeken gedrukt zonder errata, maar de schrijvers ervan ontkennen daarom niet dat zij ze
geschreven hebben, en de drukfouten komen ook niet voor rekening van de schrijvers, de eerlijke
lezer zal naar zin en betekenis, of door vergelijking met een ander gedeelte van het boek, de fout zelf
corrigeren zoals wij ook met deze gemakkelijk doen kunnen. 

De geschiedenis van de regering van Ahazia is kort saamgevat in deze twee volzinnen, vers 3, 4 :
Dat zijn moeder en haar bloedverwanten zijn raadgevers waren om goddelooslijk te handelen, en
dat dit hem ten verderve was. 

I. Hij handelde goddelooslijk. Hoewel hij door een bijzondere beschikking van Gods voorzienigheid
in het leven gespaard is toen al zijn broeders werden gedood, gespaard bleef voor de kroon,
niettegenstaande hij de jongste van hen was, hoewel de inwoners van Jeruzalem, nadat zij zijn vader
met schande hadden begraven, hem koning maakten in de hoop dat hij er zich door zou laten
waarschuwen om niet in zijn voetstappen te treden, maar beter voor zich en het rijk zou handelen,
hadden toch de gunsten van God en de mensen geen invloed ten goede op hem, maar wandelde hij
in de wegen van het huis Achabs en, evenals zij, deed hij wat kwaad was in de ogen des
HEEREN, vers 3, 4, dat is: hij aanbad dezelfde valse goden, die zij aanbaden, de Baals en Astaroth,
onderstellende (zoals de geleerde bisschop Patrick denkt) dat zij door deze demonen als middelaars
gemakkelijker toegang konden krijgen tot de oppersten Numen, de God Israëls, of dat zij tot deze
ten allen tijde en voor alle zaken de toevlucht konden nemen daar zij meer nabij waren en niet van
zo groot en hoog een waardigheid, maar meer van een middenstatuur, tussen de onsterflijken God
en de sterflijke mensen-tot godheden verheven helden, en zo aanbaden zij hen, zoals de kerk van
Rome heiligen en engelen aanbidt. Dat was al erg genoeg, maar ik wenste wel dat er geen reden was



om nog erger te vermoeden, ik vrees dat zij dachten, dat Jehovah de God hunner vaderen, ten
enenmale was gelijk een van deze Baäls, dat zij hen zo groot en zo goed achtten als Hem, ja, in
sommige opzichten verkieslijk boven Hem inzoverre deze Baäls allerlei ongebondenheid en
zinnelijkheid aanmoedigden, die door de God Israëls streng verboden waren. 

II. Zijn moeder en haar bloedverwanten rieden hem aan aldus te handelen. Zij was zijn
raadgeefster, vers 3, en zij waren zijn raadgevers na de dood zijns vaders, vers 4. 

Terwijl zijn vader nog leefde, droeg deze er zorg voor om hem bij de afgoderij te houden, maar na
zijn dood vreesde het huis van Achab dat het treurig einde zijns vaders hem er van zou terughouden,
en daarom hebben zij zich zeer benaarstigd om er hem dicht bij te houden, hem zevenmaal meer een
kind van de hel te maken dan zij zelf waren. De raad van de goddelozen is het verderf van veel
jonge lieden als zij hun loopbaan in de wereld beginnen. 

Deze jonge vorst zou, als hij het gewild had, betere raad gehad kunnen hebben van de vorsten en
rechters, de priesters en Levieten, die in de tijd van zijn Godvruchtigen grootvader vermaard zijn
geweest voor hun leren van de goede kennis des Heeren, maar het huis van Achab vleide hem en hij
wandelde in hun raad, liet zich geheel door hen leiden, en deed wat zij wilden dat hij doen zou.
Aldus verlagen en verderven diegenen zich, die zich aan Gods leiding onttrekken. 

III. Hem werd door hen geraden tot zijn verderf. Zo bleek het. Zij, die ons raden om goddelooslijk
te handelen, raden ons tot ons verderf, terwijl zij voor ons kruipen en ons vleien en vriendschap
jegens ons voorwenden, zijn Zij in werkelijkheid onze ergste vijanden. Zij, die jonge lieden
verleiden, verderven hen. 

1. Het was al slecht genoeg dat zij hem blootstelden aan het zwaard van de Syriërs, hem
overhalende om zich te verenigen met Joram, koning van Israël, in een expeditie naar Ramoth in
Gilead, waar Joram gewond werd, een expeditie, die hem niet tot eer was. Zij, die ons slechte raad
geven in de zaken van de Godsdienst, kunnen, indien wij naar hen luisteren, rechtvaardig door God
tot onze raadgevers gemaakt worden om dwaas te handelen ten opzichte van onze eigen zaken.
Maar dat was niet alles. 

2. Door hem in vertrouwelijker omgang te brengen met Joram, koning van Israël, wikkelden zij hem
in het algemene verderf over het huis van Achab. 

Hij kwam om een bezoek te brengen aan Joram, vers 6, juist op de tijd, toen Jehu het oordeel Gods
voltrok aan dat afgodisch geslacht, en zo werd hij met hen uitgeroeid, vers 7, 8. 

Zie hier en vrees het kwaad van slecht gezelschap en van een zich samenvoegen met de zondaars.
Indien al niet voor de besmetting zo laat dan toch voor het verderf gevreesd worden. Gaat uit van
Babylon, dat instortende huis. Openbaring 18:4. 

Zie en erken de rechtvaardigheid van God. Zijn voorzienigheid bracht Ahazia juist op dat noodlottig
ogenblik tot Joram om hem te bezoeken teneinde met hem te vallen en als in een strik te worden
gevangen. 



Wij hadden hier tevoren een bericht van in 2 Koningen 9:27, 28. 

Hier is er bijgevoegd dat hij op betamelijke wijze werd begraven, (niet zoals Joram, wiens dood
lichaam in Naboths wijngaard geworpen werd, 2 Koningen 9:26) en de reden er voor gegeven is,
dat hij de zoon, dat is de kleinzoon, was van de Godvruchtigen Josafat, die de Here met zijn
gehele hart gezocht heeft. Aldus wordt hij met eer herdacht lang na zijn dood, en om zijnentwil
enige eerbied betoond aan zijn ontaard, onwaardig zaad. 

De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam van de goddelozen zal
verrotten. 



2 Kronieken 22:10-12 

Wij hebben hier wat wij tevoren hadden in 2 Koningen 11:1 en verv.. 

1. Een goddeloze vrouw, die het poogt huis van David uit te roeien, teneinde op de puinhopen van
dat huis een troon voor zichzelve op te richten. Athalia heeft wreedaardiglijk al het koninklijke zaad
omgebracht, vers 10, wellicht bedoelende dat naar haar dood de kroon van Juda op iemand van
haar bloedverwanten zou overgaan, zodat, hoewel haar geslacht in Israël uitgeroeid was door Jehu,
het in Juda toch geplant zou worden. 

2. Een goede vrouw, die het met goed gevolg bewaart van geheel uitgeroeid te worden. Een van de
zonen van de overleden koning, een kind van een jaar, werd van tussen de doden gered, en door de
zorg van Jojada’s huisvrouw in het leven behouden, vers 11, 12, opdat een lamp zou toegericht
zijn voor de gezalfde Gods, want geen woord van God zal ter aarde vallen. 



HOOFDSTUK 23

1 Doch in het zevende jaar versterkte zich Jojada, en nam de oversten der honderden, Azarja, den
zoon van Jeroham en Ismael, den zoon van Johanan, en Azarja, den zoon van Obed, en Maaseja,
den zoon van Adaja, en Elisafat, den zoon van Zichri, met zich in een verbond.
2 Die togen om in Juda, en vergaderden de Levieten uit alle steden van Juda, en de hoofden der
vaderen van Israel, en zij kwamen naar Jeruzalem.
3 En die ganse gemeente maakte een verbond in het huis Gods, met den koning; en hij zeide tot hen:
Ziet, de zoon des konings zal koning zijn, gelijk als de HEERE van de zonen van David gesproken
heeft.
4 Dit is de zaak, die gij doen zult: een derde deel van u, die op den sabbat ingaan, van de priesteren
en van de Levieten, zullen tot poortiers der dorpelen zijn;
5 En een derde deel zal zijn aan het huis des konings; en een derde deel aan de Fondamentpoort; en
al het volk zal in de voorhoven zijn van het huis des HEEREN.
6 Maar dat niemand kome in het huis des HEEREN, dan de priesteren en de Levieten, die dienen;
die zullen ingaan, want zij zijn heilig; maar al het volk zal de wacht des HEEREN waarnemen.
7 De Levieten nu zullen de koning rondom omsingelen, een ieder met zijn wapenen in zijn hand; en
die tot het huis inkomt, zal gedood worden; doch weest gijlieden bij den koning, als hij inkomt en
uitgaat.
8 En de Levieten en gans Juda deden naar alles, wat de priester Jojada geboden had; en zij namen
een ieder zijn mannen, die op den sabbat inkwamen, met degenen, die op den sabbat uitgingen; want
de priester Jojada had aan de verdelingen geen verlof gegeven.
9 Verder gaf de priester Jojada aan de oversten der honderden de spiesen, en de rondassen, en de
schilden, die van den koning David geweest waren, die in het huis Gods waren.
10 En hij stelde al het volk, en een ieder met zijn geweer in zijn hand, van de rechterzijde van het
huis tot de linkerzijde van het huis, naar het altaar, en naar het huis, bij den koning rondom.
11 Toen brachten zij des konings zoon voor, en zetten hem de kroon op, en gaven hem de
getuigenis, en zij maakten hem koning; en Jojada en zijn zonen zalfden hem, en zeiden: De koning
leve!
12 Toen nu Athalia hoorde de stem des volks, dat toeliep en den koning roemde, kwam zij tot het
volk in het huis des HEEREN.
13 En zij zag toe; en ziet, de koning stond bij zijn pilaar, aan den ingang; en de oversten en de
trompetten waren bij den koning; en al het volk des lands was blijde, en blies met de trompetten; en
de zangers waren er met muzikale instrumenten, en gaven te kennen, dat men lofzingen zou; toen
verscheurde Athalia haar klederen, en zij riep: Verraad, verraad!
14 Maar de priester Jojada bracht de oversten der honderden, die over het heir gesteld waren, uit,
en zeide tot hen: Brengt ze uit tot buiten de ordeningen, en die haar volgt, zal met het zwaard gedood
worden; want de priester had gezegd: Gij zult ze in het huis des HEEREN niet doden.
15 En zij leiden de handen aan haar, en zij ging naar den ingang van de Paardenpoort, naar het huis
des konings; en zij doodden ze daar.
16 En Jojada maakte een verbond tussen zich, en tussen al het volk, en tussen den koning, dat zij
den HEERE tot een volk zouden zijn.
17 Daarna ging al het volk in het huis van Baal, en braken dat af; en zijn altaren en zijn beelden
verbraken zij, en Matthan, den priester van Baal, sloegen zij dood voor de altaren.
18 Jojada nu bestelde de ambten in het huis des HEEREN, onder de hand der Levietische
priesteren, die David in het huis des HEEREN afgedeeld had, om de brandofferen des HEEREN te



offeren, gelijk in de wet van Mozes geschreven is, met blijdschap en met gezang, naar de instelling
van David.
19 En hij stelde de poortiers aan de poorten van het huis des HEEREN, opdat niemand, in enig ding
onrein zijnde, inkwame.
20 En hij nam de oversten der honderden, en de machtigen, en die heerschappij hadden onder het
volk, en al het volk des lands, en bracht den koning van het huis des HEEREN af, en zij kwamen
door het midden der hoge poort in het huis des konings; en zij zetten den koning op den troon des
koninkrijks.
21 En al het volk des lands was blijde, en de stad werd stil, nadat zij Athalia met het zwaard gedood
hadden.



Zes jaren heeft de bloeddorstige Athalia getiranniseerd, in dit hoofdstuk zien wij haar onttroond en
gedood, en Joas, de rechtmatige erfgenaam van de kroon op de troon geplaatst. Wij hadden er
tevoren het bericht van bijna even zoals het hier verhaald wordt, in 2 Koningen 11:4 en verv.. 

I. Jojada bereidde het volk voor op de koning, maakte hun bekend met zijn voornemen, wapende
hen, en wees hun hun posten aan, vers 1-10. 

II. Hij bracht de koning voor het volk, kroonde en zalfde hem, vers 11. 

III. Hij doodde de overweldigster, vers 12-15. 

IV. Hij hervormde het koninkrijk, vestigde opnieuw de Godsdienst, en herstelde de burgerlijke
regering, vers 16-21. 



2 Kronieken 23:1-11 

Wij kunnen ons wel voorstellen hoe slecht het stond met de zaken in Jeruzalem, gedurende de zes
jaren van Athalia’s overweldiging, en kunnen ons er over verwonderen dat God haar zo lang heeft
toegelaten en Zijn volk haar zo lang heeft gedragen. Maar na zo’n donkeren, moeizamen nacht was
de terugkeer van de dag in deze omwenteling zoveel helderder en des te meer welkom. God had
gezworen bij Zijn heiligheid, dat Davids zaad en troon tot in eeuwigheid zouden zijn, Psalm 89:36-
38, en een onderbreking was geen vernietiging, de stroom van de regering vloeit hier wederom in de
rechte bedding. Het middel en de voornaamste bewerker van de restauratie is Jojada. 

1. Hij toont zich hier als een men van groot beleid, die de jongen vorst zoveel jaren verborgen hield,
totdat hij geschikt was om in het openbaar te verschijnen en het volk de overweldigster moede zou
geworden zijn, hij maakte tevoren toebereidselen voor zijn werk, en heeft het toen met
bewonderenswaardige omzichtigheid en vaardigheid ten uitvoer gebracht. Als God werk te doen
heeft, zal Hij er mensen toe bekwamen en opwekken. 

2. Als een man van groten invloed. De oversten voegden zich bij hem, vers 1. De Levieten en de
hoofden van de vaderen Israëls kwamen op zijn oproep naar Jeruzalem vers 2 en stelden zich onder
zijn orders. 

Zie welk een gezag wijsheid en deugd de mensen geven. De Levieten en geheel Juda deden naar
alles, dat de priester Jojada geboden had, vers 8 en hetgeen verwonderlijk is: allen, aan wie het
geheim toevertrouwd was, zwegen er over totdat de zaak volbracht was. Aldus moeten de
woorden van de wijzen in stilheid aangehoord worden, Prediker 9:17. 

3. Een man van groot geloof. Het was geen gewone billijkheid of rechtvaardigheid, (en nog veel
minder de betrekking van zijn vrouw tot het koninklijk geslacht, waardoor hij tot die onderneming
gebracht werd) maar een letten op het woord van God, en eerbied voor het bestel Gods, door
hetwelk de kroon erflijk was gemaakt in het huis van David, vers 3. De zoon des konings zal
koning zijn, moet koning zijn, gelijk als de Heere van de zonen Davids gesproken heeft. Zijn
oog naar de belofte en zijn steunen daarop zetten grote eer bij aan zijn onderneming. 

4. Als een zeer Godsdienstig man. Deze zaak moest gedaan worden in de tempel, hetgeen een
verbreking van de daar gestelde regelen tengevolge kon hebben. die door de noodzakelijkheid
verontschuldigd kon worden, maar hij gaf toch nauwkeurige en stellige orders, dat niemand van het
volk in het huis des Heeren zou komen dan alleen de priesters en Levieten die heilig waren, en dat
wel op straffe des doods, vers 6, 7. Nooit moeten heilige dingen ontwijd worden, neen, zelfs niet ter
ondersteuning van burgerlijke rechten. 

5. Een man van grote vastberadenheid. Toen hij die zaak ondernam, heeft hij haar ook volvoerd, zij
brachten de koning voor, zetten hem de kroon op, en gaven hem de getuigenis, vers 11. Hij
waagde er zijn hoofd mede, maar het was in een goede zaak, en daarom ging hij kloekmoedig voort.
Er wordt hier gezegd dat zijn zonen zich met hem verenigden om de jongen koning te zalven, een
hunner was waarschijnlijk die Zacharia, die Joas later gedood heeft omdat hij hem had bestraft,
Hoofdstuk 24:20, hetgeen des te meer ondankbaar was, daar hij zo bereidwillig had deelgenomen
aan zijn zalving. 



2 Kronieken 23:12-21 

Hier zien wij: 

1. Het volk tevreden, vers 12-13. Toen de koning bij de pilaar stond, omdat hij recht had daar te
staan, was al het volk des lands blijde een rijsje voortgekomen te zien uit de afgehouwen tronk van
Isai, Jesaja 11:1. 

Toen hij als een wortel scheen in een dorre aarde, welk een verrassing was het toen voor hen
datgene te zien, waaraan zij hadden gewanhoopt, namelijk een koning uit het huis van David. In
vervoering van vreugde liepen zij om dit gezicht te aanschouwen, roemden de koning en prezen
God, want er waren bij hen zangers met muziekinstrumenten, die te kennen gaven dat men lofzingen
zou. 

2. Athalia gedood. Zij liep zelf in tegen de punt van het zwaard van de gerechtigheid, want haar
invloed sterker wanende dan hij was, waagde zij zich op dat ogenblik in het huis des Heeren en
riep: Verraad, verraad! Maar niemand steunde haar, niemand nam haar partij, de trotsheid haars
harten heeft haar bedrogen zij dacht dat allen aan haar zijde waren, terwijl niemand het van harte
was. Als beschermer of regent van het rijk gedurende de minderjarigheid des konings gaf Jojada
bevel haar te doden, vers 14, hetgeen terstond geschiedde, vers 15 , slechts werd er zorg voor
gedragen dat zij niet in het huis des Heeren gedood zou worden, die heilige plaats moest niet
dusdanig onteerd worden noch die slechte goddeloze vrouw aldus worden geëerd. 

3. Het oorspronkelijk contract tussen de koning en het volk aangenomen, vers 16. In 2 Koningen
11:17  wordt gezegd: Jojada maakte een verbond tussen de Heere, het volk en de koning, hier
wordt het gezegd te zijn tussen hemzelf, het volk en de koning, want als priester Gods was hij Gods
vertegenwoordiger in deze handeling, of een soort van middelaar zoals Mozes geweest is. Het
verdrag was drieledig, maar de ware bedoeling er van was dat zij de Heere tot een volk zouden
zijn. Door Jojada beloofde God hen tot Zijn volk aan te nemen, de koning en het volk beloofden
Hem de Zijnen te zullen wezen, en toen beloofde de koning het volk hen te regeren als het volk
Gods, en het volk beloofde van zijn kant hem onderdanig te zijn als het volk des Heeren, in Zijn
vreze en om Zijnentwil. Laat ons op onszelf en op elkaar zien als het volk des Heeren, dan zal dit
een machtigen invloed hebben op ons in het volbrengen van onze plicht jegens God en de mensen. 

4. Baäl vernield, vers 17. Zij zouden nog de helft van hun werk niet gedaan hebben, indien zij alleen
maar de overweldigster van het recht des konings hadden gedood, en niet de overweldiger van
Gods recht hadden vernietigd, indien zij de eer van de troon hadden gehandhaafd en niet die van het
altaar. De grootste grief tegen Athalia’s regering was dat zij de Baälsdienst had ingevoerd en die had
gesteund, daarom moet die in de eerste plaats worden teniet gedaan. Weg met Baäls huizen, zijn
altaren, zijn beelden! Weg met die allen, en laat het bloed van zijn priester met zijn offeranden
gemengd worden, want God heeft geboden dat verleiders tot afgoderij ter dood gebracht zullen
worden, Deuteronomium 13:5, 6. 

5. De tempeldienst hersteld, vers 18, 19. Deze was onder de laatste regeringen veronachtzaamd,
daar het de priesters en het volk of aan macht of aan ijver ontbrak om hem instand te houden, toen



zij koningen hadden die er afkerig van waren. Maar Jojada bestelde de ambten in het huis des
Heeren, regelde ze naar behoren en stelde er de bevoegde personen voor aan, want in de laatste
tijd was dit alles in wanorde gebracht. 

a. Hij bestelde de priesters naar hun afdelingen ter behoorlijke waarneming van de dienst van de
offeranden overeenkomstig de wet van Mozes. 

b. De zangers naar de hun, overeenkomstig de instelling van David. De offers schenen met
blijdschap en gezang geofferd te worden, en wèl mocht dit. Wij "roemen in God, als wij de
verzoening verkregen hebben", Romeinen 5:11. 

c. De poortiers werden op hun onderscheidene plaatsen gesteld, vers 19, zoals David het
verordineerd had, en hun ambt en werk was zorg te dragen dat personen, die op enigerlei wijze
ceremonieel onrein waren, van de voorhoven des tempels geweerd werden. 

6. Het burgerlijk bestuur hersteld, vers 20. Zij brachten de koning in statiger optocht naar zijn paleis,
en zetten hem op de troon des koninkrijks, om wetten te geven, recht te spreken, hetzij in eigen
persoon, of door Jojada, zijn voogd. 

Aldus werd die gelukkige omwenteling volbracht de meerderheid des volks verblijdde er zich in de
overige hielden zich stil en boden geen tegenstand, vers 21. 

Als de Zone Davids op de troon is in de ziel, dan is alles rustig en worden fonteinen van blijdschap
geopend. 



HOOFDSTUK 24

1 Joas was zeven jaren oud, toen hij koning werd, en hij 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 de dagen van den priester Jojada.
3 En Jojada nam voor hem twee vrouwen; en hij gewon zonen en dochteren.
4 Het geschiedde nu na dezen, dat het in het hart van Joas was, het huis des HEEREN te
vernieuwen.
5 Zo vergaderde hij de priesteren en de Levieten, en zeide tot hen: Trekt uit tot de steden van Juda,
en vergadert geld van het ganse Israel, om het huis uws Gods te beteren van jaar tot jaar; en
gijlieden, haast tot deze zaak; maar de Levieten haastten niet.
6 En de koning riep Jojada, het hoofd, en zeide tot hem: Waarom hebt gij geen onderzoek gedaan
bij de Levieten, dat zij uit Juda en uit Jeruzalem inbrengen zouden de schatting van Mozes, den
knecht des HEEREN, en van de gemeente van Israel, voor de tent der getuigenis?
7 Want als Athalia goddelooslijk handelde, hadden haar zonen het huis Gods opengebroken, ja,
zelfs alle geheiligde dingen van het huis des HEEREN besteed aan de Baals.
8 En de koning gebood, en zij maakten een kist, en stelden die buiten aan de poort van het huis des
HEEREN.
9 En men deed uitroeping in Juda en in Jeruzalem, dat men den HEERE inbrengen zou de schatting
van Mozes, den knecht Gods, over Israel in de woestijn.
10 Toen verblijdden zich alle oversten en al het volk, en zij brachten in, en wierpen in de kist, totdat
men voleind had.
11 Het geschiedde nu ter tijd, als hij de kist, naar des konings bevel, door de hand der Levieten,
inbracht, en als zij zagen, dat er veel gelds was, dat de schrijver des konings kwam, en de bestelde
van den hoofdpriester, en de kist ledig maakten, en die opnamen, en die wederbrachten aan haar
plaats; alzo deden zij van dag tot dag, en verzamelden geld in menigte;
12 Hetwelk de koning en Jojada gaven aan degenen, die het werk van den dienst van het huis des
HEEREN verzorgden; en zij huurden houwers en timmerlieden, om het huis des HEEREN te
vernieuwen, mitsgaders ook werkmeesters in ijzer en koper, om het huis des HEEREN te beteren.
13 Zo deden de verzorgers van het werk, dat de betering des werks door hun hand toenam; en zij
herstelden het huis Gods in zijn gestaltenis, en maakten het vast.
14 Als zij nu voleind hadden, brachten zij voor den koning en Jojada het overige des gelds, waarvan
hij vaten maakte voor het huis des HEEREN, vaten om te dienen en te offeren, en rookschalen, en
gouden en zilveren vaten; en zij offerden geduriglijk brandofferen in het huis des HEEREN al de
dagen van Jojada.
15 En Jojada werd oud en zat van dagen, en stierf; hij was honderd en dertig jaren oud, toen hij
stierf.
16 En zij begroeven hem in de stad Davids, bij de koningen; want hij had goed gedaan in Israel,
beide aan God en zijn huize.
17 Maar na den dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda, en bogen zich neder voor den
koning; toen hoorde de koning naar hen.
18 Zo verlieten zij het huis des HEEREN, des Gods hunner vaderen, en dienden de bossen en de
afgoden; toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, om deze hun schuld.
19 Doch Hij zond profeten onder hen, om hen tot den HEERE te doen wederkeren; die betuigden
tegen hen, maar zij neigden de oren niet.



20 En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada, den priester, die boven het volk
stond, en hij zeide tot hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt gij de geboden des HEEREN?
Daarom zult gij niet voorspoedig zijn; dewijl gij den HEERE verlaten hebt, zo zal Hij u verlaten.
21 En zij maakten een verbintenis tegen hem, en stenigden hem met stenen door het gebod des
konings, in het voorhof van het huis des HEEREN.
22 Zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid, die zijn vader Jojada aan hem gedaan had,
maar doodde zijn zoon; dewelke, als hij stierf, zeide: De HEERE zal het zien en zoeken!
23 Daarom geschiedde het met den omgang des jaars, dat de heirkracht van Syrie tegen hem
optoog, en zij kwamen tot Juda en Jeruzalem, en verdierven uit het volk al de vorsten des volks; en
zij zonden al hun roof tot den koning van Damaskus.
24 Hoewel de heirkracht van Syrie met weinig mannen kwam, evenwel gaf de HEERE in hun hand
een heirkracht van grote menigte, dewijl zij den HEERE, den God hunner vaderen, verlaten hadden;
alzo voerden zij de oordelen uit tegen Joas.
25 En toen zij van hem getogen waren (want zij lieten hem in grote krankheden), maakten zijn
knechten, om het bloed der zonen van den priester Jojada, een verbintenis tegen hem, en zij sloegen
hem dood op zijn bed, dat hij stierf; en zij begroeven hem in de stad Davids, maar zij begroeven
hem niet in de graven der koningen.
26 Dezen nu zijn, die een verbintenis tegen hem maakten: Zabad, de zoon van Simeath, de
Ammonietische, en Jozabad, de zoon van Simrith, de Moabietische.
27 Aangaande nu zijn zonen, en de grootheid van den last, hem opgelegd, en het gebouw van het
huis Gods, ziet, zij zijn geschreven in de historie van het boek der koningen; en zijn zoon Amazia
werd koning in zijn plaats.



Wij hebben hier de geschiedenis van de regering van Joas, waarvan de voortgang en vooral het
einde, niet in overeenstemming was met haar begin, niet met zoveel luister heeft geschitterd. 

Hoe wonderbaarlijk hij bewaard werd voor de troon en er op geplaatst werd, lazen wij tevoren, hier
wordt ons gezegd dat hij begon in de geest, maar eindigde in het vlees. 

I. In het begin van zijn tijd, terwijl Jojada nog leefde, handelde hij wel, en heeft hij inzonderheid zorg
gedragen om de tempel in goede staat te onderhouden vers 1-14. 

II. In het laatste gedeelte van zijn tijd is hij, na de dood van Jojada, van God afgevallen, en zijn afval
was zijn verderf. 

III. Hij heeft de eredienst van Baäl weer ingevoerd, vers 15-18,. 

IV. Hoewel hij er tegen gewaarschuwd was, vers 20. 

V. Hij heeft Zacharia, de profeet, ter dood gebracht, omdat die er hem voor gestraft had, vers 20-
22. 

VI. Dieswege kwam het oordeel Gods over hem. De Syriërs vielen hem aan, vers 23, 23. 

VII. Hij werd met zware ziekte bezocht, zijn eigen dienaren spanden samen tegen hem en doodden
hem, en, als een schandmerk op hem, is bij niet in de graven van de koningen begraven, vers 25-27 



2 Kronieken 24:1-14 

Dit bericht van Joas’ goed begin hadden wij, zoals het hier staat in 2 Koningen 12:1 en verv, maar
van het laatste gedeelte van dit hoofdstuk betreffende zijn afval, hebben wij daar weinig gehad. Wij
moeten alle gelegenheden te baat nemen, om te spreken van wat goed is in de mensen, en dat
moeten wij dikwijls herhalen, hetgeen kwaad is moeten wij slechts spaarzaam mededelen en niet
meer dan nodig is. 

Wij zullen hier slechts opmerken: 

1. Dat het voor jonge lieden, die hun loopbaan in de wereld beginnen, zeer gelukkig is om onder de
leiding te wezen van hen, die wijs en Godvruchtig en jegens hen getrouw zijn, gelijk Joas zolang hij
onder de invloed was van Jojada, deed wat recht was. 

Laat hen, die jong zijn, het als een voorrecht en een zegen beschouwen, en niet als een last en een
bedwang, om diegenen bij zich te hebben, die hen waarschuwen tegen hetgeen kwaad is, en hen
raden en aansporen om te doen wat goed is, en leut hen het niet als een teken van zwakheid en
afhankelijkheid, maar van wijsheid en gezond verstand beschouwen, om naar de zodanigen te
luisteren. Hij, die geen raad wil aannemen, kan niet geholpen worden. 

Het is inzonderheid verstandig in jonge lieden om naar raad te luisteren ten opzichte van een
huwelijk, zoals Joas gedaan heeft, die het aan zijn voogd overliet om zijn vrouwen voor hem te
kiezen omdat Izebel en Athalia zulke plagen geweest waren, vers 3. 

Dit is een keerpunt in het leven van jonge lieden, dat dikwijls blijkt hun geluk of hun ongeluk te zijn,
en daarom zal hier veel zorg en wijsheid te pas komen. 

2. Dat men zeer ver kan gaan in de uitwendige verrichtingen van de Godsdienst en er zich lang aan
kan houden, bloot en alleen door de kracht van de opvoeding en de invloed van vrienden, terwijl
men toch geen hartelijke liefde heeft voor de dingen Gods, noch er een inwendigen smaak voor
heeft. Uitwendige beweegredenen kunnen de mensen drijven tot hetgeen goed is, die door geen
levend beginsel van genade in hun hart er toe bewogen worden. 

3. In het betoon van vroomheid. Het is mogelijk dat zij, die slechts de gedaante van de Godzaligheid
hebben, hen voorbijstreven, die er de kracht van hebben. Joas heeft meer zorg en ijver voor het
herstel van de tempel dan Jojada zelf, die hij bestraft voor zijn nalatigheid in die zaak, vers 6. Het is
gemakkelijker tempels te bouwen dan tempels voor God te zijn. 

4. Het herstellen van kerken is een goed werk, dat door ieder in zijn plaats naar vermogen
bevorderd moet worden tot meerdere betamelijkheid en geriefelijkheid van de Godsdienstige
bijeenkomsten. De geleerden zeggen ons, dat een deel van de tienden, die vanouds in de Christelijke
gemeenten opgebracht werden, daaraan besteed werd. 

5. Menig goed werk, dat nu nog ongedaan ligt, zou gedaan worden indien er slechts enige ijverige,
actieve mannen waren, die het ter hand namen en er krachtig mee voortgingen. Toen Joas bevond
dat, het geld niet zo geredelijk inkwam als hij verwachtte, beproefde hij het op een andere wijze, en



deze beantwoordde aan het doel. Velen hebben genoeg eerlijkheid om te volgen, die geen ijver
genoeg hebben om voor te gaan in hetgeen goed is. Het werpen van geld in een kist door een
opening in het deksel, was een methode, die vroeger niet gevolgd werd, en misschien heeft juist het
nieuwe van de zaak succes er aan gegeven, zodat het een zeer goede manier bleek om geld bijeen te
brengen. Er werd veel ingeworpen, en men deed het blijmoedig, allen verheugden zij zich vers 10. 

Een bedenksel, dat naar de zin van het volk is, kan hen soms er toe brengen hun plicht te doen. De
wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. 

6. Getrouwheid is de grootste lof, en zal de grootste vertroosting zijn van hen, aan wie openbare
gelden zijn toevertrouwd, of die in openbare zaken gebruikt worden. De koningen Jojada hebben
het geld getrouwelijk aan de werklieden overhandigd, die het werk getrouwelijk volbracht hebben,
vers 12, 13. 



2 Kronieken 24:15-27 

Wij hebben hier een treurig bericht van de ontaarding en de afval van Joas. God had grote dingen
voor hem gedaan, hij had iets gedaan voor God, maar hij bleek ondankbaar te zijn aan zijn God, en
ontrouw aan de verbintenissen, die hij had aangegaan. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede
fijne goud zo veranderd! Hier zien wij: 

I. Wat de aanleiding was van zijn afval. Toen hij deed wat recht was was het niet met een
volkomen hart, hij is nooit oprecht geweest, heeft nooit uit beginsel gehandeld, maar uit
inschikkelijkheid voor Jojada, die hem aan de kroon had geholpen, en omdat hij beschermd was
geweest in de tempel en verhoogd werd op de puinhopen van afgoderij. En daarom toen de wind
veranderde, draaide hij met de wind. 

1. Zijn goede raadsman werd hem door de dood ontnomen. Het was een zegen voor hem en zijn
rijk, dat Jojada zolang heeft geleefd, honderd en dertig jaren oud is geworden, vers 15. 

Hieruit blijkt dat hij in Salomo’s tijd werd geboren, en reeds onder zes vorige regeringen had
geleefd. Het was een bemoediging voor Joas om voort te gaan op de goeden weg, waarin Jojada
hem had opgevoed, te zien welke eer aan Jojada werd aangedaan in zijn dood, zij begroeven hem
onder de koningen, met deze eervolle lofspraak, die misschien een deel was van het opschrift op zijn
grafsteen, dat hij goed had gedaan in Israël. 

Juda wordt Israël genoemd, omdat zij alleen, daar de andere stammen van God waren afgevallen,
waarlijk Israëlieten waren. Het is de grootste eer om goed te doen in ons geslacht, en zij, die doen
wat goed is, zullen er de lof voor hebben. 

Hij had Gode goed gedaan, niet dat de goedheid van enigen mens tot Hem kan raken, maar had Zijn
huis goed gedaan door de tempeldienst te herstellen, Hoofdstuk 23:8. 

Diegenen doen het grootste goed aan hun land, die zich in hun plaats ten koste geven om de
Godsdienst te bevorderen. Zo heeft dan Jojada met eer zijn loop voleindigd, maar in zijn graf werd
al het weinigje Godsdienst, dat Joas had, begraven, en na zijn dood zijn beide koning en koninkrijk
ellendig ontaard. 

Zie hoeveel een man vermag in stand te houden, en hoe groot een oordeel de dood van
Godvruchtige, ijverige, zegenrijke mannen is voor een vorst en een volk. 

Zie hoe noodzakelijk het is dat wij, gelijk onze Heiland zegt, "zout hebben in onszelf", opdat wij in
de Godsdienst handelen uit een innerlijk beginsel, dat ons door alle veranderingen heen zal helpen.
Dan zal het verlies van een ouder, een leraar, een vriend, niet het verlies van onze Godsdienst
tengevolge hebben. 

2. Slechte raadslieden, die om hem heen waren gekomen, wisten zich bij hem in te dringen, door
hem te vleien-zij bogen zich voor hem neer  zijn genegenheid te winnen, en inplaats van hem hun
rouwbeklag te doen over de dood van zijn ouden voogd en leermeester, wensten zij er hem geluk
mede, als een verlossing van de tucht, waaronder hij zolang geweest was, een tucht, een koning



onwaardig. Zij zeggen hem dat hij zich nu niet langer door priesters moest laten regeren, hij is nu
ontslagen van alle banden en bedwang, hij is zijn eigen heer en meester en kan doen wat hem
behaagt, en-zou men het geloven? -het waren de vorsten van Juda, die zich zo beijverden om hem te
verleiden en te verderven, vers 17. 

Zijn vader en zijn grootvader werden verdorven door het huis van Achab, waarvan niets beters
verwacht kon worden, maar zeer treurig was het, dat de vorsten van Juda de verleiders zijn van
hun koning. Maar zij, die zich neigen naar de weg van de goddelozen, zullen nooit aan goddeloze
raadgevers gebrek hebben. Zij bogen zich neer voor de koning, vleiden hem zodat hij een hoge
dunk kreeg van zijn absolute macht, beloofden hem hem te zullen bijstaan om zijn koninklijke wil en
welbehagen tot wet te maken, hoe die ook mocht indruisen tegen de wet en de inzettingen Gods. En
hij luisterde naar hen, hun redeneringen behaagden hem, waren hem aangenamer, meer naar de zin,
dan Jojada’s bevelen hem plachten te wezen. 

Vorsten, en ook mindere personen, zijn menigmaal aldus gevleid geworden tot hun verderf door
hen, die hun vrijheid en waardigheid voorspiegelden, maar hen in werkelijkheid tot de grootste
schande en zwaarste slavernij hebben gebracht. 

II. De afval zelf, vers 18. Zij verlieten het huis des Heeren, des Gods hunner vaderen, en
dienden de bossen en de afgoden. De vorsten hebben waarschijnlijk een verzoek gedaan aan de
koning, dat zij zeggen zij, hem niet durfden doen terwijl Jojada nog leefde, maar nu hopen zij dat het
geen ergernis zal geven, het is: dat het hun vergund moge zijn de bossen en afgoden weer op te
richten, die in het begin van zijn regering nedergeworpen waren, want zij haten het om altijd beperkt
te blijven tot de somberen, ouderwetsen eredienst in de tempel. En hij gaf hun niet slechts verlof om
dit te doen, maar hij verenigde zich met hen er in. 

De koning en de vorsten, die enige tijd geleden de tempel herstelden, verlieten nu de tempel, die de
bossen en afgoden hadden nedergeworpen, dienden ze nu. Zo onstandvastig is de mens, en zo
weinig verbouwen kan er in hem gesteld worden. 

III. De verzwaringen van die afval, en de schuld, die er nog aan toegevoegd werd. God zond
profeten onder hen, vers 19, om hen te bestraffen voor hun goddeloosheid, en hun te zeggen wat er
het einde van zou wezen, en hen aldus tot de Heere te doen wederkeren. 

Het is het werk van de leraren, om de mensen niet tot hen, maar tot God te brengen, hen tot Hem te
doen wederkeren, die van Hem afgehoereerd hebben. In de meest ontaarde tijden heeft God zich
niet onbetuigd gelaten, hoewel zij zeer onoprecht met God hadden gehandeld, heeft Hij hun toch
profeten gezonden, om hen van zonde te overtuigen en te onderwijzen, en hun de verzekering te
geven dat zij gunst bij Hem zullen vinden, indien zij tot Hem wilden wederkeren, want Hij wil liever
dat de zondaars zich bekeren en leven dan dat zij zullen voortgaan op de weg van de zonde en
sterven, en zij die omkomen, zullen zonder verontschuldiging gelaten worden. 

De profeten deden hun plicht, zij betuigden tegen hen, maar geen of weinigen hebben hun
getuigenis aangenomen. 



1. Zij minachtten al de profeten, zij neigden de oren niet, zij waren zo verzot op hun afgoden, dat
geen bestraffing, geen waarschuwing, geen bedreiging, geen van de verschillende methoden door de
profeten aangewend, hen kon terugbrengen van hun bozen weg Weinigen wilden naar hen luisteren,
nog minderen sloegen acht op hen, en nog veel kleiner was het getal van hen, die hen wilden geloven
of zich door hen wilden laten leiden. 

2. Zij doodden een van de uitnemendsten van hen, Zacharia, de zoon van Jojada, en misschien nog
anderen. Betreffende hem hebben wij te letten op: 

A. De boodschap, die hij hun in de naam van God gebracht heeft, vers 20. Het volk was vergaderd
in het voorhof van de tempel (want zij hadden hem nog niet geheel verlaten) waarschijnlijk bij het
een of ander plechtig feest, toen deze Zacharia, vervuld zijnde van de geest van de profetie en
waarschijnlijk bekend staande als profeet, opstond in het voorhof van de priesters en het volk zeer
duidelijk, maar zonder verbitterende taal te gebruiken, hun zonde voorhield, en hun zei wat er de
gevolgen van zijn zouden. Hij brengt geen beschuldiging in tegen een bepaald persoon, voorzegt ook
geen bijzonder oordeel, zoals de profeten soms gedaan hebben, maar op zo onaanstotelijke wijze
als het hem slechts mogelijk was, herinnerde hij hen aan hetgeen in de wet was geschreven. Laat hen
slechts hun Bijbel openslaan, en daar zullen zij: 

a. Het gebod vinden dat zij overtreden hebben: " Waarom overtreedt gij de geboden des Heeren?
Gij weet dat gij die overtreedt door de bossen en de afgoden te dienen, waarom wilt gij aldus God
beledigen en uzelf kwaad doen?" 

b. De straf, waaraan zij zich blootstelden: "Gij weet dat gij, zo het woord van God waar is, niet
voorspoedig kunt zijn op die bozen weg, verwacht toch niet kwaad te kunnen doen en wèl te varen.
Neen, gij bevindt reeds dat, omdat gij de Heere verlaten hebt, Hij u verlaten heeft, gelijk Hij
gezegd heeft dat Hij doen zal, Deuteronomium 29:25, 31:16-17. Dat is het werk van leraren, zij
moeten door het woord van God als een lamp en een licht de mensen hun zonde ontdekken en de
leidingen van Gods voorzienigheid verklaren. 

B. De wrede behandeling, die zij hem aandeden voor zijn vriendelijkheid en trouw in hun deze
boodschap over te leveren, vers 21. 

Door de verbintenis van de vorsten of door sommigen van hun partij tegen hem, en door het gebod
des konings, die zich beledigd achtte door deze eerlijke waarschuwing, hebben zij hem onmiddellijk
gestenigd, niet onder schijn van wet, hem beschuldigende een Godslasteraar, een verrader of een
valse profeet te zijn maar in een volksoploop in het voorhof van het huis des Heeren, even
ontzettend een goddeloosheid als waarvan wij misschien in geheel de geschiedenis van de koningen
gelezen hebben. 

De persoon was heilig, een priester, de plaats was heilig, het voorhof van de tempel, het binnenste
voorhof, tussen het voorportaal en het altaar, de boodschap was nog heiliger, wij hebben reden te
geloven dat zij wisten, dat zij van de geest van de profetie kwam, de bestraffing was rechtvaardig,
de waarschuwing getrouw, beide ondersteund door de Schrift, de wijze van overbrengen van de
boodschap zeer zacht en liefdevol, en toch hebben zij zo onbeschaamd en vermetel God zelf
getrotseerd, dat niets minder dan het bloed van de profeet hun toorn kan stillen wegens de profetie. 



Ontzet u hierover, gij hemelen, en beef, gij aarde, dat ooit zo’n snoodheid bedreven is geworden
door mensen, door Israëlieten, in minachting en verkrachting van alles wat rechtvaardig, eerlijk en
heilig is! Dat een koning, een koning in verbond met God, de moord zou bevelen van een man, die
hij door zijn ambt verplicht was te beschermen en te steunen! De Joden zeggen: hier weren zeven
overtredingen in, want zij doodden een priester, een profeet, een rechter, zij vergoten onschuldig
bloed, verontreinigden het voorhof van de tempel, ontwijdden de Sabbat en de groten verzoendag,
want volgens hun overlevering is dit op die dag geschied. 

C. De verzwaring van deze zonde, hierin gelegen, dat deze Zacharia, die het martelaarschap
onderging om zijn getrouwheid aan God en zijn land, de zoon was van Jojada, die zoveel goed had
gedaan in Israël en voor Joas inzonderheid een vader was geweest, vers 22. 

Op de belediging, hiermede aan God aangedaan, en de minachting betoond aan de Godsdienst,
wordt niet zo nadrukkelijk gewezen als op de ondankbaarheid jegens de nagedachtenis van Jojada,
die er in was gelegen. Hij gedacht niet van de weldadigheid van de vader, maar doodde de zoon,
omdat deze zijn plicht deed, deed wat zijn vader gedaan zou hebben, indien hij daar ware geweest.
Noem een man ondankbaar, en gij kunt hem geen slechter benaming geven. 

D. De stervende martelaar profetische inroeping over zijn moordenaars: De HEERE zal het zien en
zoeken! vers 22. Dit kwam niet voort uit een geest van wraakzucht maar uit de geest van de
profetie, Hij zal het zoeken. Dat zal het voortdurend roepen zijn van het bloed, dat zij vergoten,
zoals Abels bloed tegen Kaïn geroepen heeft: "Laat God wiens de wrake is, bloed voor bloed
eisen.’ Hij zal het doen, want Hij is rechtvaardig. Voor dit kostelijke bloed werd spoedig afrekening
gehouden in de oordelen, die over deze afvalligen vorst zijn gekomen, later werd het ook in rekening
gebracht in de verwoesting van Jeruzalem door de Chaldeën, hun mishandelen van de profeten was
hetgeen een verderf over hen bracht, waaraan geen helen was, Hoofdstuk 36:16, ja meer, onze
Heiland stelt de vervolgers van Hem en Zijn Evangelie verantwoordelijk voor het bloed van deze
Zacharia, zo luid en zo lang is het roepen van het bloed van de martelaren, zie Mattheus 23:25. 

Aldus is ook het geroep van de zielen onder het altaar, Openbaring 6:10 : "Hoe lang, o heilige en
waarachtige Heerser! oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet?" Want het zal niet altijd ongewroken
blijven. 

Eindelijk. De oordelen Gods, die over Joas wegens deze zijn verzwarende goddeloosheid gekomen
zijn. 

1. Een klein leger van Syriërs maakte zich meester van Jeruzalem, zij verdierven de vorsten des
volks, plunderden de stad en zonden de buit naar Damascus, vers 23, 24. Zolang Gods volk zich
aan God hield, zijn zij dikwijls overwinnaars geweest over vijandelijke legers die hen verre in. aantal
overtroffen, terwijl nu een onbeduidende handvol van Syriërs een zeer groot heir van Israëlieten
versloeg, omdat zij de Heere, de God hunner vaderen, hadden verlaten, toen waren zij niet
slechte op gelijke voet gesteld met hun vijanden, maar waren zij volstrekt niet tegen hen
opgewassen, want hun God was niet slechts van hen geweken, maar was hun in een vijand
verkeerd, en Hij streed tegen hen. De Syriërs, werden gebruikt als werktuigen in Gods hand, om
Zijn oordelen uit te voeren tegen Joas, hoewel zij dit weinig dachten, Jesaja 10:6, 7 , zie ook
Deuteronomium 32:30. 



2. God sloeg hem met zware ziekte van lichaam of van ziel, of van beide, hetzij zoals zijn grootvader,
Hoofdstuk 21:18, of dat hij, evenals Saul, door een bozen geest Gods verschrikt werd, Toen hij
geplaagd werd door de Syriërs, dacht hij dat het hem, zo hij slechts van deze verlost was, wel goed
zou gaan, maar eer zij hem verlieten sloeg God hem met ziekte. Als de wraak de mensen vervolgt,
dan is het einde van de ene benauwdheid het begin van een andere. 

3. Zijn eigen dienaren maakten een verbintenis tegen hem. Misschien begon hij reeds de hoop te
koesteren van zijn ziekte genezen te worden, hij was een man van nog slechts middelbaren leeftijd,
en zou nog wel kunnen herstellen, maar die uit de kuil opklimt, die zal in de strik gevangen worden. 

Toen hij aan de dood door ziekte dacht te ontkomen, vond hij de dood door het zwaard, zij
doodden hem op zijn bed, om het bloed van de zonen van de priester Jojada. Het schijnt dus dat hij
niet alleen Zacharia, maar om zijnentwil ook andere zonen van Jojada gedood heeft. 

Misschien hebben zij bedoeld dat bloed te wreken, maar het was in ieder geval wat God bedoeld
heeft door het toe te laten. Aan hen, die het broed van de heiliger drinken, zal hun eigen bloed te
drinken worden gegeven, want zij zijn het waardig. 

De koningsmoordenaars worden hier genoemd, vers 26, en het is opmerkelijk dat de moeders van
beide vreemdelingen waren, de ene een Moabietische, de andere een Ammonietische. De
afgodische koningen hebben waarschijnlijk deze huwelijken gesteund en bevorderd, die door de wet
verboden waren ter voorkoming van afgoderij, en zie hoe zij op hun eigen verderf uitliepen. 

4. Zijn volk wilde hem niet begraven in de graven van de koningen, omdat hij door zijn slechte
regering zijn eer had bezoedeld, "laat hem met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden",
Psalm 69:29 

Deze oordelen worden de last genoemd, die hem was opgelegd, vers 27,, want de toorn Gods is
een zware last, te zwaar voor enigen mens om hem te dragen. Het kan ook bedoeld zijn van
bedreigingen, die tegen hem uitgesproken werden door de profeten want die worden lasten
genoemd. Gewoonlijk plaatst God een bijzonder teken van Zijn misnoegen op afvalligen in dit leven,
ter waarschuwing aan allen om te gedenken aan de vrouw van Lot. 



HOOFDSTUK 25

1 Amazia, vijf en twintig jaren oud zijnde, werd koning, en regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Joaddan, van Jeruzalem.
2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart.
3 Het geschiedde nu, als het koninkrijk aan hem gesterkt was, dat hij zijn knechten, die den koning,
zijn vader, geslagen hadden, doodde.
4 Doch hun kinderen doodde hij niet, maar hij deed, gelijk in de wet, in het boek van Mozes,
geschreven is, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen niet sterven om de
kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders; maar een ieder zal om zijn zonde sterven.
5 En Amazia vergaderde Juda, en stelde hen, naar de huizen der vaderen, tot oversten van
duizenden en tot oversten van honderden, door gans Juda en Benjamin; en hij monsterde hen, van
twintig jaren oud en daarboven, en vond hen driehonderd duizend uitgelezenen, uittrekkende ten
heire, handelende spies en rondas.
6 Daartoe huurde hij uit Israel honderd duizend kloeke helden, voor honderd talenten zilvers.
7 Maar er kwam een man Gods tot hem, zeggende: O, koning! laat het heir van Israel met u niet
gaan; want de HEERE is niet met Israel, met alle kinderen van Efraim.
8 Maar zo gij gaat, doe het, wees sterk ten strijde; God zal u doen vallen voor den vijand; want in
God is kracht, om te helpen en om te doen vallen.
9 En Amazia zeide tot den man Gods: Maar wat zal men doen met de honderd talenten, die ik aan
de benden van Israel gegeven heb? En de man Gods zeide: De HEERE heeft meer dan dit, om u te
geven.
10 Toen scheidde Amazia die af, te weten de benden, die uit Efraim tot hem gekomen waren, dat zij
naar hun plaats gingen; daarom ontstak hun toorn zeer tegen Juda, en zij keerden weder tot hun
plaats in hittigheid des toorns.
11 Amazia nu sterkte zich, en leidde zijn volk uit, en toog in het Zoutdal, en sloeg van de kinderen
van Seir tien duizend.
12 Daartoe vingen de kinderen van Juda tien duizend levend, en brachten ze op de hoogte der
steenrots, en stieten hen van de spits der steenrots af, dat zij allen barstten.
13 Maar de mannen der benden, die Amazia had doen wederkeren, dat zij met hem in den strijd niet
zouden trekken, die deden een inval in de steden van Juda, van Samaria af tot Beth-horon toe, en
sloegen van hen drie duizend, en roofden veel roofs.
14 Het geschiedde nu, nadat Amazia van het slaan der Edomieten gekomen was, en dat hij de
goden der kinderen van Seir medegebracht had, dat hij die zich tot goden stelde, en zich voor
dezelve neder boog en dien rookte.
15 Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Amazia; en Hij zond tot hem een profeet, die zeide
tot hem: Waarom hebt gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw
hand?
16 En het geschiedde, als hij tot hem sprak, dat hij hem zeide: Heeft men u tot des konings
raadgever gesteld? Houd gij op; waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op, en zeide: Ik
merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord
hebt.
17 En Amazia, de koning van Juda, werd te rade, dat hij zond tot Joas, den zoon van Joahaz, den
zoon van Jehu, den koning van Israel, om te zeggen: Kom, laat ons elkanders aangezicht zien.
18 Maar Joas, de koning van Israel, zond tot Amazia, den koning van Juda, om te zeggen: De distel,
die op den Libanon is, zond tot den ceder, die op den Libanon is, om te zeggen: Geef uw dochter



mijn zoon ter vrouw; maar het gedierte des velds, dat op den Libanon is, ging voorbij, en vertrad de
distel.
19 Gij zegt: Zie, gij hebt de Edomieten geslagen; daarom heeft uw hart u verheven, om te roemen;
nu, blijf in uw huis; waarom zoudt gij u in het kwaad mengen, dat gij vallen zoudt; gij en Juda met u?
20 Doch Amazia hoorde niet, want het was van God, opdat Hij hen in hun hand gave, overmits zij
de goden der Edomieten gezocht hadden.
21 Zo toog Joas, de koning van Israel, op, en hij en Amazia, de koning van Juda, zagen elkanders
aangezichten te Beth-semes, dat in Juda is.
22 En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israel; en zij vloden een iegelijk in zijn tenten.
23 En Joas, de koning van Israel, greep Amazia, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon
van Joahaz, te Beth-semes; en hij bracht hem te Jeruzalem, en hij brak aan den muur van Jeruzalem,
van de poort van Efraim tot aan de Hoekpoort, vierhonderd ellen.
24 Daartoe nam hij al het goud, en het zilver, en al de vaten, die in het huis Gods gevonden werden,
bij Obed-edom, en de schatten van het huis des konings, mitsgaders gijzelaars, en hij keerde weder
naar Samaria.
25 Amazia nu, de zoon van Joas, de koning van Juda, leefde na den dood van Joas, den zoon van
Joahaz, den koning van Israel, vijftien jaren.
26 Het overige nu der geschiedenissen van Amazia, de eerste en de laatste, ziet, zijn die niet
geschreven in het boek der koningen van Juda en Israel?
27 Van den tijd nu af, dat Amazia afgeweken was van achter den HEERE, zo maakten zij in
Jeruzalem een verbintenis tegen hem; doch hij vluchtte naar Lachis. Toen zonden zij hem na tot
Lachis, en doodden hem aldaar.
28 En zij brachten hem op paarden, en begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van Juda.



In dit hoofdstuk wordt de regering vermeld van Amazia, hoewel geen van de slechtsten, was het
toch allesbehalve een goede regering. Het meeste van hetgeen in dit hoofdstuk voorkomt, is tevoren
kortelijk meegedeeld in 2 Koningen 14. Hier vinden wij Amazia: 

I. Een rechtvaardigen wreker van de dood zijns vaders vers 1-4. 

II. Een gehoorzamen waarnemer van het gebod Gods, vers 5-10. 

III. Een wreden overwinnaar van de Edomieten, vers 11-13. 

IV. Een dwaze aanbidder van de goden van Edom, en ongeduldig onder bestraffing dieswege, vers
14-16. 

V. Roekeloos daagt hij de koning Israëls uit ten strijde, en wordt gevoelig gestraft voor zijn
roekeloosheid, vers 17-24 

VI. En eindelijk, zijn dagen roemloos eindigende, vers 26-28. 



2 Kronieken 25:1-13 

Wij hebben hier: 

I. Het algemene karakter van Amázia, hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, aanbad de
ware God, hield de tempeldienst in stand en ondersteunde de Godsdienst in zijn rijk, maar hij deed
het niet met een volkomen hart, vers 2, dat is: hijzelf was geen man van ernstige Godsvrucht en
had geen ijver voor de Godsdienstoefeningen. Hij was er geen vijand van, maar een koel,
onverschillig vriend. Dat is het karakter van maar al te velen in deze Laodicese tijd, zij doen wat
goed is, maar niet met het hart, niet met een volkomen hart. 

II. Een noodzakelijke daad van gerechtigheid, die hij volvoerde aan de verraders, die zijn vader
hadden vermoord, hij doodde hen, vers 3. 

Hoewel wij moeten onderstellen dat zij bedoeld hebben de dood des profeten op de koning te
wreken, zoals in Hoofdstuk 24:25 te kennen wordt gegeven, kon dit hun goddeloze daad toch niet
rechtvaardigen, want zij waren de wrekers niet, maar hebben hovaardig God het werk uit de handen
genomen. 

En zo heeft Amázia gedaan wat hem betaamde, door hen tot verantwoording te roepen er voor,
maar daarbij hield hij zich binnen de regel van de wet die verbood de kinderen ter dood te brengen
voor de zonde van de ouders, vers 4. 

III. Zijn krijgstocht tegen de Edomieten, die enige tijd geleden van onder de heerschappij van Juda
waren afgevallen, waaraan hij bedoelde hen wederom te onderwerpen. 

Merk op: 

1. De grote toebereidselen die hij maakte voor deze krijgstocht. 

a. Hij monsterde zijn eigen krijgsmacht en rangschikte zijn troepen vers 5, en hij bevond dat hij in
geheel Juda en Benjamin slechts drie honderd duizend man op de been kon brengen, die geschikt
waren voor de krijg, terwijl er in Josafats tijd, vijftig of zestig Jaren tevoren, viermaal zoveel waren,
de zonde verzwakt en vermindert een volk en ontmoedigt het. 

b. Hij huurde hulptroepen uit het rijk van Israël, vers 6. 

Bevindende dat zijn eigen rijk tekort kwam in manschappen trachtte hij door geld het tekort aan te
vullen, en zo nam hij dan honderd duizend Israëlieten in dienst. Indien hij een van zijn profeten
geraadpleegd had voordat hij dat deed, of slechts bedacht had hoe weinig voordelig een verbond
met Israël voor zijn voorouders is geweest, dan zou hij niet nodig gehad hebben wat hij gedaan had
weer ongedaan te maken. Maar roekeloosheid geeft oorzaak tot berouw. 

2. Het bevel, dat God hem zond door een profeet, om de krijgsmacht van Israël uit zijn dienst te
ontslaan, vers 7, 8. Hij wilde dat hij niemand te hulp zou roepen, want het had de schijn alsof hij
God wantrouwde, als hij zich slechts verzekerde van Zijn hulp en tegenwoordigheid, dan was zijn



eigen leger voldoende, maar hen inzonderheid moet hij niet te hulp roepen, want de HEERE is niet
met alle kinderen Efraïms, omdat zij niet met Hem zijn, maar de kalveren aanbidden. Dat was een
goede reden, waarom hij geen gebruik van hen moest maken, hij kon niet op hen rekenen om hem
werkelijk van dienst te zijn. Welk goed kon hij verwachten van hen, met wie God niet is, op wier
ondernemingen Zijn zegen niet rust? Het is lieflijk en aangenaam diegenen te gebruiken, van wie wij
reden hebben te hopen dat zij invloed hebben in de hemel, maar het is gevaarlijk zich te
vergezelschappen met hen, van wie de HEERE geweken is. De profeet verzekerde hem dat, zo hij
volhardde in zijn besluit om deze afgodische, afvallige Israëlieten mee te nemen in de hoop zich
hierdoor te versterken voor de strijd, het op zijn gevaar zou zijn, zij zouden een zware, onnutte last
voor zijn leger blijken te zijn, het verraden en te gronde doen gaan, "God zal u doen vallen voor de
vijand, en deze Israëlieten zullen het verderf zijn van uw zaak, want God is machtig u zonder hen te
helpen, en u neer te werpen al hebt gij hen bij u." 

3. Amázia’s bezwaar tegen dit bevel en het bevredigende antwoord, dat de profeet hem gaf nopens
dat bezwaar, vers 9. De koning had de mannen Israëls honderd talenten zilvers vooruit betaald. "Als
ik hen nu wegzend," zegt hij, "dan zal ik dat geld verliezen". "Maar wat zal men doen met de
honderd talenten, die ik aan de benden Israëls gegeven heb?" Dat is de tegenwerping, die de
mensen dikwijls inbrengen tegen het doen van hun plicht, zij zijn bevreesd er verliezen door te lijden.
"Zie daar niet op," zegt de profeet, "de HEERE heeft meer dan dit om u te geven, en gij kunt er
staat op maken, dat Hij u door Hem geen verlies zal laten lijden. Wat zijn honderd talenten zilvers
tussen u en Hem? Hij heeft middelen genoeg om u dat te vergoeden, het is bereden u er van te
spreken." Een vast geloof in Gods algenoegzaamheid om ons door te helpen in het doen van onze
plicht en alle schade en verlies, die wij lijden in Zijn dienst, ruim te vergoeden, zal Zijn juk zeer zacht
en Zijn last zeer licht maken. Wat is vertrouwen op God anders dan gewillig te zijn het verlies van
wat het ook zij voor Hem te dragen, in vertrouwen op het deugdelijke van de waarborg, die Hij ons
geeft, dat wij door Hem niets zullen verliezen, maar dat alles ons vergoed zal worden? Als wij er
tegenzin in hebben om van jets voor God en onze Godsdienst te scheiden, dan moet dit ons er mee
bevredigen, dat Hij machtig is om ons veel meer dan dit te geven. Hij is rechtvaardig, en Hij is goed,
en Hij is instaat om te betalen. De koning verloor honderd talenten zilvers door zijn gehoorzaamheid,
en wij bevinden dat juist die som gegeven werd aan zijn kleinzoon Jotham als een geschenk,
Hoofdstuk 27:5 , toen werd de hoofdsom terugbetaald en als interest tien duizend kor tarwe en even
zoveel gerst. 

4. Zijn gehoorzaamheid aan het bevel Gods, die vermeld is tot zijn eer. Hij wilde liever zijn geld
verliezen, misnoegen verwekken bij zijn bondgenoten, en een vierde deel van zijn leger wegzenden
juist op het ogenblik, dat hij tegen de vijand ging optrekken, dan God beledigen. Hij scheidde de
benden af, die uit Efraïm tot hem gekomen waren, dat zij naar hun plaats gingen, vers 10. En
zij gingen naar hun plaats in grote toorn, het als een grote belediging beschouwende om als het ware
bespot te zijn geworden, en afgedankt als mannen, die niet geschikt waren om gebruikt te worden,
en misschien teleurgesteld zijnde in hun verwachting van een aandeel aan de te behalen buit door
zich met Juda te verenigen tegen Edom. De mensen zijn licht geneigd om zich te vertoornen over wat
hun gewin of hun roem raakt, al worden zij daardoor ook van gevaar en moeite ontheven. 

5. Hij triomfeert over de Edomieten, vers 11-12, tien duizend man heeft hij op het slagveld gedood,
tien duizend gevangenen gemaakt die hij op barbaarse wijze allen ter dood bracht, door hen van de



hoogte van een rots naar beneden te werpen. Wat hem er toe bracht om deze wreedheid jegens hen
te oefenen, wordt ons niet gezegd, maar zij was zeer groot. 

6. Het kwaad, dat de weggezonden krijgslieden van Israël aan de steden van Juda gedaan hebben,
hetzij nu op hun terugkeer of later, vers 13.. Zij hebben het zo euvel opgenomen weggezonden te
zijn, dat zij besloten om, nu zij niet met Juda mochten gaan om de roof van Edom te delen, Juda tot
hun prooi te maken. Zij plunderden verscheidene open steden aan de grenzen en doodden drie
duizend mannen, die weerstand boden. Maar waarom heeft God dit toegelaten? Was het dan niet uit
gehoorzaamheid aan Hem, dat zij weggezonden waren, en moet het land er dan toch zo zwaar om
lijden? Voorzeker! Gods weg is in de zee! Had de profeet niet gezegd dat God niet met de kinderen
van Efraïm was, en toch wordt hun toegelaten te overmogen tegen Juda! Ongetwijfeld heeft God
hiermede bedoeld deze steden van Juda te kastijden voor hun afgoderijen, die het meest gevonden
werden in de delen des lands, die het dichtst bij Israël lagen. De mannen Israëls hadden hen
verdorven, en nu werden zij hun tot een plaag. Satan verzoekt de mensen en pijnigt hen. 



2 Kronieken 25:14-16 

1. Hier is Amázia’s afval van de God Israëls tot de goden van de Edomieten. Onbegrijpelijke
dwaasheid! Achaz aanbad de goden van hen, die over hem gezegevierd hadden, daar was nog enige
schijn van reden voor, Hoofdstuk 28:23. 

Maar de goden te aanbidden van hen, die hij overwonnen had, die hun eigen aanbidders niet konden
beschermen dat was wel de grootste ongerijmdheid, die men zich denken kan. 

Wat zag hij toch in de goden van de kinderen van Seïr, dat hem kon verleiden om die zich tot zijn
goden te stellen’ en zich voor hen neer te buigen? vers 14. 

Indien hij de afgoden van de top van de rots had nedergeworpen en ze had vergruizeld inplaats van
de gevangenen, hij zou meer van de Godsvrucht zowel als van het mededogen van een Israëliet aan
de dag gelegd hebben, maar misschien is hij om die onmenselijke wreedheid aldus aan deze
bespottelijke afgoderij overgegeven. 

2. De bestraffing, die God hem voor deze zonde door een profeet heeft gezonden. De toorn des
HEEREN was tegen hem ontstoken en wel zeer rechtvaardiglijk, maar eer Hij hem aan het verderf
overgaf zond Hij een profeet tot hem om hem van zonde te overtuigen, tot bekering te brengen, en
aldus zijn verderf te voorkomen. De profeet heeft zeer eerlijk en zeer zacht met hem geredeneerd:
Waarom hebt gij de gunst gezocht van de goden, die hun volk niet uit uw hand hebben kunnen
redden? vers 15. 

Indien de mensen slechts wilden bedenken hoe onmachtig om hen te helpen al die dingen zijn, tot
welke zij de toevlucht nemen, als zij God verlaten, zij zouden zulke vijanden niet zijn van zichzelf. 

3. De bestraffing, die hij de bestraffer gaf vers 16. Hij kon niets te berde brengen tot
verontschuldiging van zijn eigen dwaasheid, de bestraffing was al te rechtmatig om er iets tegen in te
brengen, maar hij maakte zich driftig tegen de bestraffer. 

a. Hij hoonde hem als een onbeschaamder indringer, die zich bemoeide met wat hem niet aanging.
Heeft men u tot des konings raadgever gesteld? Kon dan niemand een verstandig woord met
hem spreken, zonder dat hem het schamper verwijt toegeduwd werd, dat hij zich de plaats van een
geheimraad wilde aanmatigen? Maar als profeet was hij door de Koning van de koningen tot des
konings raadgever gesteld, die de koning niet alleen verplicht was te horen, maar om raad te vragen
en naar zijn raad te handelen. 

b. Hij legde hem het zwijgen op, gebood hem op te houden, geen woord meer tot hem te zeggen.
"Hij zei tot de ziener: zie niet", Jesaja 30:10. De mensen zouden wel gaarne hun profeten "er onder
houden", zoals wij zeggen, zodat zij spreken wanneer en wat zij wensen zullen en niet anders. 

c. Hij dreigde hem. Waarom zouden zij u slaan? Het is op uw gevaar, zo gij nog een enkel woords
zegt aangaande deze zaak." Hij schijnt hem te herinneren aan het lot van Zacharia onder de vorige
regering, die ter dood gebracht werd om zijn vrijpostigheid jegens de koning, en hij zegt hem zich
aan diens lot te spiegelen. Aldus rechtvaardigt hij het doden van die profeet door deze te bedreigen,



en zo maakt hij zich dan ook schuldig aan het bloed van beide. Hoewel de profeet, die hem had
bevolen de hulptroepen van Israël terug te zenden, zich tegen zijn staatkunde had verzet en hem
honderd talenten zilvers had doen verliezen vond hij toch gehoor bij hem, naar zijn raad werd
geluisterd en gehandeld, vers 10. 

Maar tegen deze profeet, die hem afried de goden van de Edomieten te aanbidden, ging hij met
onverklaarbare woede tekeer, die aan de betovering van de afgoderij toegeschreven moet worden.
Hij liet zich gemakkelijk bewegen om van zijn talenten zilvers afstand te doen, maar volstrekt niet om
van zijn zilveren goden te scheiden. 

4. Het oordeel dat de profeet dieswege over hem uitsprak. Hij had meer tot hem te zeggen voor
onderricht en raad, maar hem hardnekkig bevindende in zijn ongerechtigheid, liet hij het na. Hij is
"vergezeld met de afgoden, laat hem varen," Hosea 4:17. 

Rampzalig is de toestand van de mens, met wie de gezegende Geest door leraren en door hun
geweten niet langer wil twisten, Genesis 6:3 , 

en als zij, die bestraffen in de poort, evenals de bestraffer in het eigen binnenste na leng
teruggewezen en teleurgesteld te zijn, ten laatste zwijgen, dies heb Ik hen overgegeven in het
goeddunken huns harten. 

De geruste zondaar laat er zich misschien op voorstaan, dat hij zijn bestraffers en vermaners tot
zwijgen heeft gebracht en zich van hen heeft ontslagen, maar wat komt ervan? Ik merk dat God
besloten heeft u te verderven, het is een duidelijk teken, dat gij ten verderve zijt aangeschreven,
dewijl gij dit gedaan en naar mijn raad niet gehoord hebt. 

Zij, die doof zijn voor bestraffing, rijpen snel voor het verderf, Spreuken 29:1. 



HOOFDSTUK 26

1 Toen nam het ganse volk van Juda Uzzia (die nu zestien jaren oud was), en maakte hem koning in
de plaats van zijn vader Amazia.
2 Dezelve bouwde Eloth, en bracht ze weder aan Juda, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen
was.
3 Zestien jaren was Uzzia oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jecholia, van Jeruzalem.
4 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader Amazia gedaan had.
5 Want hij begaf zich om God te zoeken, in de dagen van Zacharia, die verstandig was in de
gezichten Gods; in de dagen nu, dat hij den HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig.
6 Want hij toog uit, en krijgde tegen de Filistijnen, en brak den muur van Gath, en den muur van
Jabne, en den muur van Asdod; daartoe bouwde hij steden in Asdod, en onder de Filistijnen.
7 En God hielp hem tegen de Filistijnen, en tegen de Arabieren, die te Gur-baal woonden, en tegen
de Meunieten.
8 En de Ammonieten gaven Uzzia geschenken; en zijn naam ging tot den ingang van Egypte, want hij
sterkte zich ten hoogste.
9 Daartoe bouwde Uzzia torens te Jeruzalem, aan de Hoekpoort en aan de Dalpoort, en aan de
hoeken; en hij sterkte ze.
10 Hij bouwde ook torens in de woestijn, en hieuw vele putten uit, overmits hij veel vee had, beide
in de laagten en in de effene velden; akkerlieden en wijngaardeniers op de bergen en op de
vruchtbare velden; want hij was een liefhebber van den land bouw.
11 Verder had Uzzia een heirkracht van geoefenden ten oorlog, uittrekkende ten heire bij benden,
naar het getal hunner monstering, daar de hand van Jeiel, den schrijver, en Mahaseja, den ambtman;
onder de hand van Hananja, een van de vorsten des konings.
12 Het gehele getal van de hoofden der vaderen, der strijdbare helden, was twee duizend en
zeshonderd.
13 En onder hun hand was een krijgsheir van driehonderd zeven duizend en vijfhonderd, die met
strijdbare kracht zich ten oorlog oefenden, om den koning tegen den vijand te helpen.
14 En Uzzia bereidde voor hen, voor het ganse heir, schilden, en spiesen, en helmen, en pantsieren,
en bogen, zelfs tot de slingerstenen toe.
15 Hij maakte ook te Jeruzalem kunstige werken, bedenking van kunstige werkmeesters, dat zij op
de torens en op de hoeken zijn zouden, om met pijlen en met grote stenen, te schieten; zo ging zijn
naam tot verre toe uit, want hij werd wonderlijk geholpen, totdat hij sterk was.
16 Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe, en hij overtrad tegen
den HEERE, zijn God; want hij ging in den tempel des HEEREN, om te roken op het reukaltaar.
17 Doch Azaria, de priester, ging hem na, en met hem des HEEREN priesters, tachtig kloeke
mannen.
18 En zij wederstonden den koning Uzzia, en zeiden tot hem: Het komt u niet toe, Uzzia, den
HEERE te roken, maar den priesteren, Aarons zonen, die geheiligd zijn, om te roken; ga uit het
heiligdom, want gij hebt overtreden, en het zal u niet tot eer zijn van den HEERE God.
19 Toen werd Uzzia toornig, en het reukwerk was in zijn hand, om te roken; als hij nu toornig werd
tegen de priesteren, rees de melaatsheid op aan zijn voorhoofd, voor het aangezicht der priesteren in
het huis des HEEREN, van boven het reukaltaar.



20 Alstoen zag de hoofdpriester Azaria op hem, en al de priesteren en ziet, hij was melaats aan zijn
voorhoofd, en zij stieten hem met der haast van daar, ja hij zelf werd ook gedreven uit te gaan,
omdat de HEERE hem geplaagd had.
21 Alzo was de koning Uzzia melaats tot aan den dag zijns doods; en melaats zijnde, woonde hij in
een afgezonderd huis, want hij was van het huis des HEEREN afgesneden; Jotham nu, zijn zoon,
was over het huis des konings, richtende het volk des lands.
22 Het overige nu der geschiedenissen van Uzzia, de eerste en de laatste, heeft de profeet Jesaja, de
zoon van Amos, beschreven.
23 En Uzzia ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in het veld van de
begrafenis, die van de koningen was; want zij zeiden: hij is melaats; en zijn zoon Jotham werd koning
in zijn plaats.



Dit hoofdstuk geeft ons een bericht van de regering van Uzzia, -in het boek van de koningen wordt
hij Azaria genoemd-vollediger dan wij het tevoren gehad hebben, hoewel zij langdurig en in sommige
opzichten luisterrijk was, werd zij in 2 Koningen 14:21, 15:1 en verv. slechts beknopt meegedeeld.
Hier is: 

I. Zijn goed karakter in het algemeen, vers 1-5. 

II. Zijn grote voorspoed in zijn oorlogen, zijn bouwen en al de zaken van zijn rijk, vers 6-15. 

III. Zijn aanmatiging om het priesterambt te bedienen, waarvoor hij met melaatsheid geslagen werd,
en er door werd opgesloten, vers 16-21,, tot aan zijn dood vers 22, 23. 



2 Kronieken 26:1-15 

Wij hebben hier betreffende Uzzia een bericht van twee dingen. 

I. Zijn Godsvrucht. Hij was er niet zeer uitnemend of ijverig in, maar toch, hij deed wat recht was
in de ogen des Heeren, hij hield de zuivere aanbidding van de ware God in stand, zoals zijn vader
gedaan had, maar hierin beter dan zijn vader, dat wij geen reden hebben om te denken dat hij ooit
afgoden heeft aangebeden, zoals zijn vader gedaan heeft, neen, zelfs niet in zijn laatste dagen, toen
zijn hart zich verhief. 

In vers 5 wordt gezegd, dat hij zich begaf om God te zoeken in de dagen van Zacharia, die, naar
sommigen denken, de zoon was van die Zacharia, die zijn grootvader Joas gedood had. 

Deze Zacharia was verstandig in de gezichten Gods, hetzij in de gezichten, waarmee hijzelf
bevoorrecht werd of in de gezichten van de vroegere profeten. Hij was zeer bekend en vertrouwd
met profetie, had veel gemeenschap met de bovenwereld, was een verstandig, vroom en goed man,
en hij schijnt groten invloed gehad te hebben op Uzzia. 

Gelukkig de voorname grote mannen, die van de zodanigen omringd zijn en zich door hen willen
laten raden, maar rampzalig dezulken, die God alleen maar zoeken zolang zij deze mannen om zich
heen hebben, en die in zichzelf geen beginsel hebben om hen tot het einde op de rechten weg te
houden. 

II. Zijn voorspoed. In het algemeen: In de dagen nu dat hij de Heere zocht maakte hem God
voorspoedig. Diegenen alleen zijn voorspoedig, die door God voorspoedig worden gemaakt, want
voorspoed is Zijn gave. 

Godsdienst en vroomheid bevorderen uitwendige voorspoed. Velen hebben bevonden en erkend
dat zij, zolang zij de Heere zochten en zich dicht aan hun plicht hielden, voorspoedig waren, maar
dat sedert zij God verlieten alles hun tegenliep. 

A. Zijn voorspoed in de krijg. God hielp hem, vers 7, en toen triomfeerde hij over de Filistijnen, de
oude vijanden van Gods volk, hij brak de fortificaties hunner steden af, en legde bezettingen er in,
vers 6. Hij noodzaakte de Ammonieten hem schatting te betalen, vers 8. Hij maakte allen om hem
heen rustig en hield hen in ontzag. 

B. De grootheid van zijn roem. Zijn naam was bekend en vermaard in al de naburige landen, vers 8,
en het was een goede naam een naam van goede dingen voor God en Zijn volk. Dit is ware roem en
maakt de mens waarlijk eerwaardig. 

C. Zijn gebouwen. Terwijl hij aanvallenderwijs optrad buitenslands, verwaarloosde hij toch de
weerbaarheid niet van zijn eigen rijk, hij bouwde torens te Jeruzalem en versterkte ze, vers 9. 

Een groot gedeelte van de muur van Jeruzalem werd in de tijd zijns vaders afgebroken, inzonderheid
aan de Hoekpoort, Hoofdst, 25:23.. 



Zijn vader had hem waarschijnlijk hersteld, maar om eenzelfde onheil in het vervolg te voorkomen,
heeft hij, Uzzia, hem versterkt, hij bouwde een toren aan de Hoekpoort. Maar zijn beste
versterking van Jeruzalem was zijn dicht blijven bij de aanbidding Gods, indien zijn vader die niet
had verlaten, de muur van Jeruzalem zou niet afgebroken zijn. 

Toen hij de staaf versterkte, vergat hij ook het land niet, maar bouwde ook in de woestijn, vers 10,
om het landvolk te beschermen tegen de invallen van de plunderaars, welker benden hen soms
verschrikten en uitplunderden, zoals wij lezen in Hoofdstuk 21:16, 17. 

D. Zijn landbouw. Hij handelde veel in vee en koren, stelde vele handen aan het werk en verkreeg
er veel rijkdom door want hij schepte er behagen in, hij was een liefhebber van de landbouw,
vers 10, en waarschijnlijk hield hijzelf het opzicht over zijn zaken op het land hetgeen volstrekt geen
verkleining voor hem was maar een voordeel, daar het de industrie van zijn onderdanen
aanmoedigde. 

Het is een eer voor het beroep van de landman, dat een van de doorluchtigste vorsten uit het huis
van David dit beroep volgde en beminde. Hij behoorde niet tot hen, die zich verlustigen in de krijg,
ook gaf hij zich niet over aan sport en vermaak, maar schepte behagen in de onschuldige genoegens
en bezigheden van de landbouwer. 

E. Zijn staande legers. Hij schijnt twee militaire inrichtingen gehad te hebben. 

a. Een heirkracht van geoefenden ten oorlog, die strooptochten moesten doen buitenslands,
uittrekkende ten heire bij benden, vers 11. Zij brachten buit binnen van de naburige landen bij
wijze van weerwraak wegens de rooftochten, die zij zo dikwijls in Juda gedaan hadden. 

b. Een ander leger van wachten en garnizoenen, die het land moesten verdedigen als het werd
aangevallen, vers 12, 13. 

Zo groot was hun aantal en hun kloekmoedigheid, dat zij oorlog voerden met grote kracht, vers
13, geen vijand durfde hun het hoofd bieden, tenminste was geen vijand tegen hen bestand. 

Ongewapende mannen kunnen weinig uitrichten in de krijg, daarom heeft Uzzia zich voorzien van
een goed tuighuis, waaruit hij zijn soldaten goed voorzag van wapenen ten aanval en ter verdediging,
vers 14, spiesen en schilden, bogen en slingers, helmen en pantsers, zwaarden worden niet
genoemd, omdat ieder man waarschijnlijk een eigen zwaard had, dat hij altijd droeg. 

In zijn tijd werden werktuigen uitgevonden om belegeraars te beschieten met pijlen en stenen, die
van de torens en bolwerken afgeschoten werden, vers 15. 

Hoe betreurenswaardig is het dat krijgen en vechterijen, die voortkomen uit van de mensen
wellusten, het nodig gemaakt hebben dat kunstige werkmeesters hun kunde en bekwaamheid
aanwenden om werktuigen des doods uit te denken en te vervaardigen! 



2 Kronieken 26:16-23 

Hier is de enige smet, die wij vinden op de naam van koning Uzzia, en het is een, die op geen van de
andere koningen ligt. Hoererij moord, verdrukking, vervolging, en inzonderheid afgoderij vormden
het karakter van de slechte koningen, en sommigen van die ondeugden waren ook smetten op de
goeden, David zelf niet uitgezonderd, getuige de zaak van Uria. Maar wij bevinden niet dat aan
Uzzia een van deze ondeugden ten laste werd gelegd en toch overtrad hij tegen de Heere, zijn
God, en viel hij onder de tekenen van Zijn misnoegen, dat zich niet, zoals voor andere koningen,
openbaarde in kwellende, verdrietige oorlogen en opstanden, maar in een ongeneeslijke kwaal. 

I. Zijn zonde bestond in het zich meester willen maken van het priesterambt. De goede weg is een,
de bijpaden zijn vele, de overtreding van zijn voorgangers bestond in het verlaten van de tempel des
Heeren, Hoofdstuk 24:18, en het branden van reukwerk op afgodische altaren, Hoofdstuk 25:14. 

Zijn overtreding was zich indringen in de tempel des Heeren, verder dan hem vergund was, en een
pogen om zelf op het reukaltaar Gods te roken, voor hetwelk hij waarschijnlijk buitengewonen
ijver en liefde voorwendde. Zie hoe moeilijk het is, om het een uiterste te vermijden en niet in het
andere te vervallen. 

1. Wat op de bodem zijner zonde lag was hoogmoed des harten, een lust, die meer dan alle andere
lusten ten verderve brengt. Als hij sterk geworden was, vers 16, en door de goede voorzienigheid
Gods was hij verwonderlijk geholpen totdat hij sterk werd, toen hij zeer groot was geworden in
rijkdom, invloed en macht, heeft hij, inplaats van de Naam Gods te verheffen in dank erkentenis aan
Hem die zoveel voor hem gedaan had, zijn hart verheven tot verdervens toe. 

Zo zal de voorspoed van de zotten hen verderven, door hen opgeblazen te maken van hoogmoed.
Nu hij zoveel werk had gedaan en zoveel eer had verkregen, begon hij te denken dat geen werk,
geen eer, te groot voor hem was neen, zelfs niet het werk en de eer eens priesters. Der mensen
haken naar verboden kennis en hun wandelen in dingen die te groot voor hen zijn komen voort uit de
hoogmoed huns harten en uit het vleselijk verstand, waardoor zij tevergeefs opgeblazen zijn. 

2. Zijn zonde was dat hij ging in de tempel des Heeren om te roken op het reukaltaar
waarschijnlijk op een plechtige feestdag, of toen hijzelf een bijzondere aanleiding had om de
Goddelijke gunst af te smeken. 

Wat hem kon bewogen hebben tot die daad van vermetele aanmatiging, of hoe het in zijn hoofd is
opgekomen om dit te doen, kan ik niet gissen, geen van al zijn voorgangers, de besten noch de
slechtsten, heeft dit ooit beproefd, de wet-hij wist het-was bepaald en uitdrukkelijk tegen hem, er
was geen gebruik, geen precedent vóór hem, hij kon op geen nooddwang wijzen, zoals er voor
David was om de toonbroden te eten. 

a. Misschien verbeeldde hij zich dat de priesters hun ambt niet met zoveel geschiktheid,
betamelijkheid en vroomheid verrichtten als zij het behoorden te verrichten, en dat hij het beter kon.
Of: 



b. Hij bemerkte, dat de afgodische koningen zelf reukwerk offerden op de altaren van hun goden,
zijn vader heeft dit gedaan, en Jerobeam 1 Koningen 13:1, een eerzucht, die hen misschien in de
verzoeking heeft gebracht om het huis Gods te verlaten, omdat dit hun daar niet geoorloofd was, en
hij, besloten zijnde zich aan Gods altaar te houden, wilde beproeven om door dit bedwang heen te
breken en even dicht tot Gods altaar te komen als de afgodische koningen tot hun altaren. 

Maar het wordt een overtreding tegen de Heere, zijn God, genoemd. Hij was niet tevreden met
de eer, die God op hem gelegd heeft, maar wilde die eer overweldigen, die hem ontzegd was, zoals
onze eerste ouders dat gedaan hebben. 

3. Hij werd in zijn poging tegengestaan door de hoofdpriester en de andere priesters, die bij hem
waren om hem te helpen, vers 17, 18. 

Zij waren bereid reukwerk te offeren voor de koning overeenkomstig de plicht van hun ambt, maar
als hij beproeft het zelf te doen, dan zeggen zij hem duidelijk en onomwonden dat hij zich bemoeit
met wat hem niet toekomt, en dat dit op zijn gevaar is. Zij hebben hem niet met geweld weerstaan,
hoewel zij kloeke mannen waren, maar door met hem te redeneren en hem aan te tonen: 

a. Dat het hem niet geoorloofd was reukwerk te offeren: Het komt u niet toe, Uzzia, de Heere te
roken, maar de priesteren, Aärons zonen, wier geboorterecht het dus is en die tot de dienst
geheiligd zijn." 

Aäron en zijn zonen waren door de wet aangesteld om reukwerk te offeren, Exodus 30:7 , zie
Deuteronomium 33:10, 1 Kronieken 23:13. 

David had het volk gezegend, Salomo en Josafat hadden met hen gebeden en voor hen gepredikt
Uzzia zou dit gedaan kunnen hebben, en het zou tot zijn lof geweest zijn, maar reukwerk te branden,
die dienst mocht alleen door de priesters geschieden. 

Het koninklijke en het priesterlijke ambt waren door de wet van Mozes gescheiden, om niet anders
verenigd te worden dan in de persoon van de Messias. 

Indien Uzzia bedoelde God te eren en Hem welbehaaglijk te zijn in hetgeen hij deed, dan heeft hij
zich ten enenmale vergist, want daar dit een dienst van zuiver Goddelijke inzetting was, kon hij niet
verwachten dat hij Gode welbehaaglijk was, tenzij hij geschiedde op de door God verordineerde
wijze en door de personen, die Hij er toe aangesteld heeft. 

b. Dat het niet veilig was. Het zal u niet tot eer zijn van de Heere God, er wordt nog meer mee
bedoeld: "Het zal uw schande zijn en het is op uw gevaar." 

De wet is uitdrukkelijk tegen "vreemden, die naderen", Numeri 3:10, 18:7, dat is: allen, die geen
priesters zijn. 

Het is Korach en zijn medeplichtigen, hoewel zij Levieten waren, duur te staan gekomen dat zij het
beproefd hebben reukwerk te offeren, dat alleen het werk was van de priesters, Numeri 16:35. 



Het reukwerk van onze gebeden moet door het geloof in de handen gelegd worden van de Heere
Jezus, de groten Hogepriester van onze belijdenis, want anders kunnen wij niet verwachten dat het
door God aangenomen zal worden, Openbaring 8:3. 

4. Hij vertoornde zich tegen de priesters, die hem bestraften, en wilde in weerwil van hen
voorwaarts gaan om te doen wat hij voornemens was, vers 19. 

Uzzia werd toornig en wilde het reukvat niet uit zijn hand leggen. Hij nam het euvel op bestraft en
weerstaan te worden, en wilde het niet dulden. ‘Nitimur in vetitum’ -Wij zijn geneigd te doen wat
verboden is. 

II. Zijn straf was een ongeneeslijke melaatsheid, die oprees aan zijn voorhoofd, terwijl hij twistte met
de priesters. 

Indien hij zich aan de vermaning van de priesters had onderworpen, zijn misslag had erkend en
teruggegaan was, alles zou wèl geweest zijn, maar toen hij toornig werd tegen de priesters, en hen
aanviel, toen werd God toornig tegen hem en sloeg hem met de plaag van de melaatsheid. 

Josefus zegt dat hij de priesters met de dood dreigde zo zij hem tegenstonden, en dat toen de aarde
beefde, het dak van de tempel scheurde, en door de ontstane opening viel een zonnestraal op het
gelaat des konings, waarop de melaatsheid terstond zichtbaar werd. En sommigen maken de gissing
dat dit de aardbeving was in de dagen van Uzzia, waarvan wij lezen in Amos 1:1, en Zacheria 14:5. 

Deze plotselinge slag: 

1. Maakte een einde aan de twist tussen hem en de priesters, want toen de melaatsheid zich
vertoonde, verstoutten zij zich om hem uit de tempel te stoten, ja hijzelf werd ook gedreven uit te
gaan omdat de Heere hem geplaagd had met een ziekte, die op zeer bijzondere wijze een teken was
van Zijn misnoegen, en die, naar hij wist, hem buitensloot van de gemeenschap van de mensen, en
nog zoveel te meer van het altaar Gods. 

Hij wilde zich niet laten overtuigen door hetgeen de priesters gezegd hadden, maar God nam een
afdoend middel te baat om hem tot overtuiging te brengen. Indien hoogmoedige mensen er door de
oordelen van Gods mond niet toe gebracht willen worden om hun dwaling in te zien en te belijden,
dan zullen zij ze door de oordelen van Gods hand leren inzien. Het was een blijk van enige vreze
Gods in het hart van de koning, zelfs temidden van zijn overtreding, dat hij, zodra hij bemerkte dat
God toornig op hem was, niet slechts afliet van zijn poging, maar zich in allerijl terugtrok. Hoewel hij
getwist heeft met de priesters, heeft hij toch niet met zijn Maker willen twisten. 

2. Het was een blijvende straf voor zijn overtreding, want hij bleef melaats tot aan de dag zijns
doods, opgesloten in een afzonderlijk huis, buitengesloten van de maatschappij en genoodzaakt om
het bestuur van zijn zaken over te laten aan zijn zoon, vers 21. 

Aldus gaf God er een voorbeeld van, hoe Hij de hovaardigen wederstaat, een voorbeeld ook van
Zijn ijver voor de zuiverheid en de eer van Zijn eigen inzettingen, aldus heeft Hij zelfs grote en
Godvruchtige mensen gewaarschuwd om te weten waar hun plaats is en er zich op te houden, en



niet in te treden in hetgeen zij niet gezien hebben, aldus heeft Hij aan Uzzia een luide en
voortdurende roepstem doen horen om zich te bekeren en hem ruim tijd gegeven tot bekering, en
wij hebben reden te hopen dat hij er een goed gebruik van heeft gemaakt. Hij is een man geweest
van veel zaken in de wereld, maar daaraan ontrukt zijnde en genoodzaakt te wonen in een
afgezonderd huis, had hij tijd om aan een andere wereld te denken en er zich voor te bereiden.
Door dit oordeel over de koning wilde God groten eerbied doen komen in het hart des volks voor
de tempel, het priesterschap en andere heilige zaken, waarvan zij maar al te geneigd waren gering te
denken. Terwijl de koning melaats was, was hij zo goed als dood, dood terwijl hij nog leefde,
levend begraven, en zo werd in werkelijkheid beantwoord aan de wet dat de. vreemde, die nadert
gedood zal worden. De schande overleefde hem, want toen hij gestorven was wilden zij hem niet
begraven in de graven van de koningen omdat hij melaats was, waardoor al zijn roem beneveld en
bevlekt was. 

3. Het was een straf, die beantwoordde aan de zonde, zoals in het water het aangezicht is tegen
het aangezicht. 

a. Op de bodem van zijn overtreding was hoogmoed, en zo heeft God hem vernederd en schande
aangedaan. 

b. Hij heeft in minachting van de priesters zich willen indringen in hun ambt, en God sloeg hem met
een plaag, die hem zeer bijzonder aan het onderzoek en het oordeel van de priesters onderwierp,
want hun kwam het oordeel toe over de melaatsheid, Deuteronomium 24:8. 

c. Hij heeft zich ingedrongen in de tempel Gods in de plaats, waar alleen de priesters mochten
komen en daarom werd hij zelfs van de voorhoven des tempels buitengeworpen, waar de geringsten
van zijn onderdanen toegang hadden, zo zij ceremonieel rein waren. 

d. Hij heeft de priesteren het hoofd geboden, die hem weerstonden in zijn aanmatiging, en daarom is
de melaatsheid opgerezen naar zijn voorhoofd, wat in Mirjams geval gelijk werd gesteld met het
spuwen van haar vader in haar aangezicht, Numeri 12:14. 

e. Hij overweldigde de waardigheid van het priesterschap, waarop hij geen recht had, en daarom is
hij beroofd van zijn koninklijke waardigheid, waar hij wèl recht op had. Zij, die naar verboden eer
haken, verbeuren de eer die geoorloofd is. Door naar de boom van de kennis de hand uit te steken,
van welks vruchten hij niet eten mocht, heeft Adam zich de toegang afgesloten van de boom des
levens, waarvan hij wèl had mogen eten. Laat allen, die het lezen, zeggen: De Heere is
rechtvaardig. 



HOOFDSTUK 27

1 Jotham was vijf en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jerusa, een dochter van Zadok.
2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader Uzzia gedaan had,
behalve dat hij in den tempel des HEEREN niet ging; en het volk verdierf zich nog.
3 Dezelve bouwde de hoge poorten aan het huis des HEEREN; hij bouwde ook veel aan den muur
van Ofel.
4 Daartoe bouwde hij steden op het gebergte van Juda; en in de wouden bouwde hij burchten en
torens.
5 Hij krijgde ook tegen den koning der kinderen Ammons, en had de overhand over hen, zodat de
kinderen Ammons in datzelfde jaar hem gaven honderd talenten zilvers, en tien duizend kor tarwe,
en tien duizend gerst; dit brachten hem de kinderen Ammons wederom, ook in het tweede en in het
derde jaar.
6 Alzo versterkte zich Jotham; want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des HEEREN, zijns
Gods.
7 Het overige nu der geschiedenissen van Jotham, en al zijn krijgen, en zijn wegen, ziet, zij zijn
geschreven in het boek der koningen van Israel en Juda.
8 Hij was vijf en twintig jaren oud, toen hij koning werd; en hij regeerde zestien jaren te Jeruzalem.
9 En Jotham ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids; en zijn zoon Achaz
werd koning in zijn plaats.



Hier is een zeer kort bericht van de regering van Jotham, een Godvruchtige, voorspoedige vorst van
wie men zou wensen meer te weten, maar wij kunnen te eerder genoegen nemen met het beknopte
van het verhaal, daar wat de geschiedenis van de laatste drie koningen verlengd heeft, hun
ontaarding was in het laatste gedeelte van hun regering, maar van zijn regering was geen zo treurig
einde te vermelden. 

I. Wij hebben hier slechts de datum en de deur van zijn regering, vers 1-8. 

II. Het algemeen goede karakter ervan, 2-6. 

III. De voorspoed ervan, vers 3-5. 

IV. Het einde ervan, vers 7, 9. 



2 Kronieken 27:1-9 

Er wordt hier betreffende Jotham niet veel meer verhaald dan hetgeen wij hadden in 2 Koningen
15:32 en verv. 

1. Dat hij goed regeerde, hij deed dat recht was in de ogen des Heeren, de loop van zijn regering
was goed en welbehaaglijk voor God, wiens gunst hij zich ten doel en wiens woord hij zich ten regel
stelde, en-hetgeen bewees dat hij uit een goed beginsel handelde-hij richtte zijn wegen voor het
aangezicht des Heeren zijns Gods, vers 6,, dat is: hij wandelde met grote omzichtigheid, bedacht
hoe hij kon vermijden hetgeen kwaad is en bereiken hetgeen goed is. 

Hij zag voor zich heen en bracht zijn zaken in zo goede orde, dat het hem gemakkelijk viel ze te
besturen. Of, hij bevestigde zijn wegen voor het aangezicht des Heeren, dat is: 

hij wandelde standvastig in de weg van zijn plicht, was er gelijkmatig en vastberaden in, niet zoals
sommigen van zijn voorgangers, die, hoewel er wel wat goeds in hen was, hun eer verloren door hun
onstandvastigheid en hun ongelijk blijven aan zichzelf. Zij hadden goed gelopen, maar iets heeft hen
verhinderd goed te blijven lopen. Zo was het niet met Jotham. 

Er worden twee dingen opgemerkt in zijn karakter. 

A. Hetgeen verkeerd was in zijn veder heeft hij verbeterd in zichzelf, vers 2. Hij deed naar alles, dat
zijn vader Uzzia gedaan had hetgeen hij wijs en wel gedaan had, maar hij wilde hem niet navolgen
in het verkeerde, dat hij gedaan had, want hij ging niet in de tempel des Heeren om reukwerk te
branden, zoals zijn vader gedaan heeft, maar gewaarschuwd door hetgeen hem overkomen is, heeft
hij zo vermetel een daad niet durven doen. 

Wij moeten de beste mensen, hen voor wie wij de grootsten eerbied koesteren, niet navolgen dan
voor zoveel zij wèl gedaan hebben, terwijl daarentegen hun val en de schadelijke gevolgen ervan
waarschuwingen voor ons moeten zijn om met meer omzichtigheid te wandelen, opdat wij ons niet
stoten aan dezelfde steen, waaraan zij zich gestoten hebben. 

B. Hetgeen in zijn volk verkeerd was vermocht hij niet te verbeteren. Het volk verderf zich nog
Misschien werpt het enigszins een blaam op hem, dat hij voor de reformatie van zijn land tekort
schoot. De mensen kunnen zelf wel zeer goed en Godvruchtig zijn, terwijl het hun toch aan moed en
ijver ontbreekt om te doen wat zij zouden kunnen doen voor de hervorming of bekering van
anderen. Maar het werpt voorzeker een groter blaam op het volk, dat zij niet gedaan hebben wat zij
hadden kunnen doen, om van de voordelen van een zo goede regering een goed gebruik te maken.
Er werd hun goed onderricht gegeven, zij hadden een goed voorbeeld voor ogen, maar zij wilden
zich niet laten verbeteren, zodat zij, zelfs onder de regering van hun goede koningen zowel als onder
die van de slechte, zich toorn vergaderden als een schat in de dag des toorns want zij verdierven
zich nog, de smelter heeft tevergeefs gesmolten. 

2. Dat hij voorspoedig was en in waarheid vermaard werd ten goede. 



A. Hij bouwde. Hij begon met de hoge poort aan het huis des Heeren, die hij herstelde, verfraaide
en hoger maakte. Daarna versterkte hij de muur van Ofel en bouwde steden op het gebergte
van Juda, vers 3, 4, droeg alle mogelijke zorg voor de versterking van zijn land en om het in goeden
staat te brengen. 

B. Hij overwon in de krijg. Hij krijgde tegen de Ammonieten, die in Josafats tijd een inval hadden
gedaan in Juda, Hoofdstuk 20:1, had de overhand over hen en legde hun een zware schatting op,
vers 4. 

C. Hij werd machtig, hij versterkte zich, vers 6, verkreeg rijkdom, macht en invloed op de naburige
volken die naar zijn vriendschap dongen en zijn misnoegen vreesden, en dat alles verkreeg hij door
zijn wegen te richten voor het aangezicht des Heeren, zijns Gods. Hoe standvastiger wij zijn in
de Godsdienst, zoveel sterker zijn wij om het kwade te weerstaan en het goede te doen. 

3. Dat hij zijn loop al te spoedig voleindigde, maar hem voleindigde met eer. 

Hij had het ongeluk van te sterven in het midden van zijn dagen, maar als vergoeding daarvoor had
hij het geluk van zijn roem niet te overleven zoals dit met zijn laatste drie voorgangers het geval was. 

Hij stierf toen hij nog pas een en veertig oud was, vers 8, maar zijn krijgen en zijn wegen, zijn
krijgen buitenslands en zijn wegen in zijn eigen land, waren zo roemrijk dat zij geschreven zijn in het
boek van de koningen Israëls zowel als in dat van de koningen van Juda, vers 7. 

De laatste woorden van het hoofdstuk geven het smartelijk bericht dat zijn zoon Achaz koning
werd in zijn plaats, wiens karakter in alle opzichten het tegenovergestelde was van het zijne. 

Als de rijkdom en macht, waarmee wijze mannen goed gedaan hebben, overgaan op dwazen, die er
kwaad mee doen, dan is dit een weeklage en tot een weeklage geworden. 



HOOFDSTUK 28

1 Achaz was twintig jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde zestien jaren te Jeruzalem; en hij
deed niet dat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David;
2 Maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israel; daartoe maakte hij ook gegotene beelden
voor de Baals.
3 Dezelve rookte ook in het dal des zoons van Hinnom; en hij brandde zijn zonen in het vuur, naar
de gruwelen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting
verdreven had.
4 Ook offerde hij en rookte op de hoogten en op de heuvelen, mitsgaders onder alle groen
geboomte.
5 Daarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrie, dat zij hem sloegen, en
van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die zij te Damaskus brachten.
En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israel, die hem sloeg met een groten slag.
6 Want Pekah, de zoon van Remalia, sloeg in Juda honderd en twintig duizend dood op een dag,
allen strijdbare mannen, omdat zij den HEERE, den God hunner vaderen, verlaten hadden.
7 En Zichri, een geweldig man van Efraim, sloeg Maaseja, den zoon des konings, dood, en Azrikam,
den huisoverste, mitsgaders Elkana, den tweede na den koning.
8 En de kinderen Israels voerden van hun broederen gevankelijk weg tweehonderd duizend,
vrouwen, zonen en dochteren, en plunderden ook veel roofs van hen; en zij brachten den roof te
Samaria.
9 Aldaar nu was een profeet des HEEREN, wiens naam was Oded; die ging uit, het heir tegen, dat
naar Samaria kwam, en zeide tot hen: Ziet, door de grimmigheid des HEEREN, des Gods uwer
vaderen, over Juda, heeft Hij hen in uw hand gegeven, en gij hebt hen doodgeslagen in toornigheid,
die tot aan den hemel raakt.
10 Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te
onderwerpen; zijt gij het niet alleenlijk? Bij ulieden zijn schulden tegen den HEERE, uw God.
11 Nu dan, hoort mij, en brengt de gevangenen weder, die gij van uw broederen gevankelijk
weggevoerd hebt; want de hitte van des HEEREN toorn is over u.
12 Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Efraim, Azaria, de zoon van
Johanan, Berechja, de zoon van Mesillemoth en Jehizkia, de zoon van Sallum, en Amasa, de zoon
van Hadlai, tegen degenen, die uit het heir kwamen.
13 En zij zeiden tot hen: Gij zult deze gevangenen hier niet inbrengen, tot een schuld over ons tegen
den HEERE; denkt gijlieden toe te doen tot onze zonden en tot onze schulden, hoewel wij vele
schulden hebben, en de hitte des toorns over Israel is?
14 Toen lieten de toegerusten de gevangenen en den roof voor het aangezicht der oversten en der
ganse gemeente.
15 De mannen nu, die met namen uitgedrukt zijn, maakten zich op, en grepen de gevangenen, en
kleedden van den roof al hun naakten; en zij kleedden hen, en schoeiden hen, en spijsden hen, en
drenkten hen, en zalfden hen, en voerden ze op ezelen, allen die zwak waren, en brachten hen te
Jericho, de Palmstad, bij hun broederen; daarna keerden zij weder naar Samaria.
16 Ter zelfder tijd zond de koning Achaz tot de koningen van Assyrie, dat zij hem helpen zouden.
17 Daarenboven waren ook de Edomieten gekomen, en hadden Juda geslagen en gevangenen
gevankelijk weggevoerd.



18 Daartoe waren de Filistijnen in de steden der laagte en het zuiden van Juda ingevallen, en hadden
ingenomen Beth-semes, en Ajalon, en Gederoth, en Socho en haar onderhorige plaatsen, en Timna
en haar onderhorige plaatsen, en Gimzo en haar onderhorige plaatsen; en zij woonden aldaar.
19 Want de HEERE vernederde Juda, om der wille van Achaz, den koning Israels; want hij had
Juda afgetrokken, dat het gans zeer overtrad tegen den HEERE.
20 En Tiglath-pilneser, de koning van Assyrie, kwam tot hem; doch hij benauwde hem, en sterkte
hem niet.
21 Want Achaz nam een deel van het huis des HEEREN, en van het huis des konings en der
vorsten, hetwelk hij den koning van Assyrie gaf; maar hij hielp hem niet.
22 Ja, ter tijd, als men hem benauwde, zo maakte hij des overtredens tegen den HEERE nog meer;
dit was de koning Achaz.
23 Want hij offerde den goden van Damaskus, die hem geslagen hadden, en zeide: Omdat de goden
der koningen van Syrie hen helpen, zal ik hun offeren, opdat zij mij ook helpen; maar zij waren hem
tot zijn val, mitsgaders aan gans Israel.
24 En Achaz verzamelde de vaten van het huis Gods, en hieuw de vaten van het huis Gods in
stukken, en sloot de deuren van het huis des HEEREN toe; daartoe maakte hij zich altaren in alle
hoeken te Jeruzalem.
25 Ook maakte hij in elke stad van Juda hoogten, om anderen goden te roken; alzo verwekte hij
den HEERE, zijner vaderen God, tot toorn.
26 Het overige nu der geschiedenissen, en al zijn wegen, de eerste en de laatste, ziet, zij zijn
geschreven in het boek der koningen van Juda en Israel.
27 En Achaz ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad te Jeruzalem; maar zij
brachten hem niet in de graven der koningen van Israel; en zijn zoon Jehizkia werd koning in zijn
plaats.



Dit hoofdstuk bevat de geschiedenis van Achaz, de zoon van Jotham. het was een slechte regering,
die er toe bijdroeg om de hittigheid van des Heeren toorn te doen toenemen. Wij hebben hier: 

I. Zijn grote goddeloosheid, vers 2-4. 

II. De benauwdheid, waarin hij zich er door gebracht heeft, vers 5-8. 

III. De bestraffing, die God zond door een profeet aan het leger Israëls omdat zij hun broederen van
Juda hadden vertreden, en hoe zij gehoorzaam het oor hebben geleend aan die bestraffing, vers 9-
15, 

IV. De vele rampen, die over Achaz en zijn volk zijn gekomen vers 16-21. 

V. Zijn volharden in afgoderij in weerwil hiervan, vers 22-25, 

VI. en zo eindigt zijn geschiedenis, vers 26, 27. 



2 Kronieken 28:1-5 

Nooit voorzeker heeft iemand betere gelegenheid gehad dan Achaz om wèl te handelen, hij vond de
zaken in goede orde, het rijk welvarend en sterk, de Godsdienst gevestigd, en toch wordt hij hier in
deze weinige verzen beschreven als: 

1. Allerellendigst verdorven. Er was hem een goede opvoeding gegeven en een goed voorbeeld,
maar ouders kunnen hun kinderen geen genade geven, al het onderwijs, dat hij had ontvangen, was
aan hem verloren, hij deed niet dat recht was in de ogen des Heeren, vers 1 ‘neen, maar wel zeer
veel dat kwaad was, onrecht aan God, aan zijn eigen ziel en aan zijn volk, hij wandelde in de weg
van de afvallige Israëlieten en van de gevloekte Kanaänieten, maakte gegoten beelden en aanbad die
in tegenspraak met het tweede gebod, ja hij maakte ze voor de Baäls, in tegenspraak met het eerste
gebod. 

Hij verliet de tempel des Heeren, offerde en brandde reukwerk op de bergen, alsof hij daar dichter
bij de hemel was, en onder alle groen geboomte, alsof deze door hun schaduw en afdruiping de
betekenis voor hem hadden van de bescherming en de invloed des hemels. Om zijn goddeloosheid
te voltooien heeft hij, als iemand die geheel ontbloot was van alle natuurlijke liefde zowel als van
Godsdienst en zich volkomen toegewijd had aan de dienst en de belangen van de groten vijand van
het menselijk geslacht, zijn kinderen in het vuur gebrand voor de Moloch, vers 3, het niet genoeg
achtende om hen aan die helse demon te wijden door hen door het vuur te laten doorgaan. Zie welk
een volstrekte heerschappij de overste van de macht van de lucht heeft op de kinderen van de
ongehoorzaamheid. 

2. Ellendig beroofd en ten prooi gemaakt. Toen hij God verliet en zich met grote onkosten onder de
bescherming stelde van valse goden, heeft God, die naar recht zijn God was, hem in de hand
gegeven van zijn vijanden, vers 5. 

a. De Syriërs vielen hem aan en zegevierden over hem, versloegen hem te velde en voerden zeer
velen van zijn volk gevankelijk weg. 

b. De koning van Israël, hoewel zelf een afgodendienaar, werd tot een gesel voor hem gemaakt, hij
sloeg hem met een grote slag. Het volk leed door deze oordelen, hun bloed werd vergoten, hun
land verwoest, hun gezinnen in het verderf gestort, want toen zij een goede koning hadden, hebben
zij zich wel verdorven, Hoofdstuk 27:2, maar zijn Godsvrucht heeft hen toch beschut, maar nu zij
een slechten hadden, was hun schaduw van hen geweken en kwam een stortvloed van oordelen
over hen. Zij, die hun geluk niet beseften onder de vorige regering, konden het nu leren waarderen
door de rampen van deze regering. 



2 Kronieken 28:6-15 

Wij hebben hier: 

I. Het trouweloze Juda onder de bestraffingen van Gods voorzienigheid, en zij zijn zeer streng. Nooit
was er zulk bloedig werk onder hen verricht sedert zij een koninkrijk waren geworden, en dat nog
wel door Israëlieten. 

Achaz wandelde in de wegen van de koningen van Israël, en de koning van Israël was het werktuig
door God gebruikt om hem te straffen. Het is rechtvaardig in God om diegenen tot onze plagen te
maken, die wij ons tot voorgangers hebben gemaakt, of in wier zonden wij delen. Er brak een
oorlog uit tussen Juda en Israël, waarin Juda de nederlaag leed. Want: 

1. Er werd een grote slachting aangericht op het slagveld, honderd en twintig duizend mannen, die
anders kloeke helden geweest waren, werden gedood, vers 6, onder wie sommigen van de
voornaamsten des lands,. een van de zonen des konings. 

Hij had sommigen van zijn zonen aan Moloch geofferd, rechtvaardig dus wordt deze aan de wraak
Gods geofferd. Een ander, die de tweede was na de koning, zijn vriend, de eerste staatsminister, of
misschien de naaste bij hem in de veldslag zodat de koning zelf ternauwernood ontkwam vers 7. 

Het rijk van Israël was toentertijd niet sterk, maar toch sterk genoeg om deze grote verwoesting
over Juda te brengen. Maar gewis, zoveel mannen, grote mannen, kloeke mannen, zouden niet aldus
afgesneden zijn in een dag, indien zij niet op merkwaardige wijze moedeloos waren geweest, zowel
door hun eigen schuldbesef als door de rechtvaardige hand Gods over hen. 

Zelfs kloeke mannen waren als slachtschapen geacht en werden een gemakkelijke prooi voor de
vijand, omdat zij de Heere, hunner vaderen God, hadden verlaten en Hij hen verlaten had. 

2. Er waren vele vrouwen en kinderen gevangen gemaakt, vers 8.. 

Toen het leger te velde verslagen was, werden de steden, vlekken en dorpen gemakkelijk
geplunderd, de inwoners gevangen en tot slaven gemaakt en hun bezittingen tot een buit verklaard. 

II. Zelfs het zegevierende Israël onder de bestraffing van Gods woord, wegens het slechte beginsel,
waaruit zij krijg hadden gevoerd tegen Juda, en het slechte gebruik, dat zij maakten van hun
voorspoed, en de goede uitwerking die deze bestraffing op hen had. Hier is: 

1. De boodschap, die God hun zond door een profeet, die hen tegemoet ging, niet om hun
dapperheid toe te juichen of hen geluk te wensen met hun overwinning, hoewel zij terugkeerden
beladen met buit en roem, maar om hun in de naam van God van hun verkeerdheden te spreken en
hen voor de oordelen Gods te waarschuwen. 

A. Hij zegt hun hoe zij aan deze overwinning, waarop zij zo trots zijn, gekomen zijn, het was niet
omdat God hen begunstigde of omdat zij haar verdiend hadden, maar door de grimmigheid des
Heeren over Juda, die u tot de roede van Zijn verbolgenheid heeft gemaakt. 



Niet om uw gerechtigheid, dit zij u bekend, maar om hun goddeloosheid, Deuteronomium 9:5,
zijn zij afgebroken, en daarom zijt niet hooggevoelende, maar vreest dat God ook mogelijk u niet
spare, Romeinen 11:20, 21. 

B. Hij beschuldigt hen dat zij de macht, die God hun over hun broederen gegeven heeft, misbruikt
hebben. Zij begrijpen niet wat een overwinning is, die denken dat zij er het recht door krijgen om te
doen wat zij willen, en dat het langste zwaard het duidelijkste recht is op leven en bezitting-’Jusque
datum sceleri’ -Macht is recht-gelijk het onverstandig is geen gebruik te maken van een
overwinning, zo is het goddeloos haar te misbruiken. De overwinnaars worden hier bestraft: 

a. Om de wrede slachting, die zij hadden aangericht op het oorlogsveld. Het is waar, zij hadden
krijgsbloed vergoten in de krijg, en wij onderstellen dat dit wettig en geoorloofd is, maar hun is het in
zonde verkeerd, omdat zij het deden uit een slecht beginsel van vijandschap jegens hun broederen,
en op een slechte wijze, met barbaarse woede, in toornigheid, die tot aan de hemel raakt, dat is: die
tot God roept om wraak over zulke bloeddorstige mannen, die zich verlustigden in zulke slachtingen.

Indien zij, die Gods gerechtigheid dienen, het doen met toorn en in een geest van wraakzucht, dan
worden zij er zelf aan onderhevig en verbeuren de eer van voor Hem gehandeld te hebben, want de
toorns des mans werkt Gods gerechtigheid niet. 

b. Om hun wrede behandeling van de gevangenen. "Gij denkt de kinderen van Juda en Jeruzalem u
tot slaven en slavinnen te onderwerpen, hoewel zij uw broederen en vrijgeboren Israëlieten zijn."
God neemt nota van wat de mensen denken en zich voornemen, zowel als van wat zij zeggen en
doen. 

C. Hij herinnert hen aan hun eigen zonden, waardoor ook zij aan de toorn Gods zijn blootgesteld.
Zijn dan niet bij u, ja u aangaande, schulden tegen de Heere, uw God? vers 10. 

Hij beroept zich op hun eigen geweten en het blijkbare van de zaak. "Hoewel gij nu tot de
werktuigen zijt gemaakt van Juda’s kastijding voor hun zonde, moet gij toch niet denken dat gij zelf
onschuldig zijt, neen, ook gij zijt schuldig voor God." 

Dit wordt bedoeld als verwijt om hen te beteugelen in hun triomf over hun voorspoed. 

"Gij zijt zondaren, en het voegt niet aan zondaren om hoogmoedig te zijn, gij hebt nu de overwinning
weggedragen, maar weest niet gerust, geeft u niet over aan gerustheid, de krijgskans kan weldra
tegen u gekeerd worden, want indien het oordeel aldus begint met hen, onder wie Gods huis is, wat
zal dan het einde wezen van hen, die de kalveren aanbidden?" 

Op hun strengheid jegens hun broederen. "Gij hebt hen nu ten ondergebracht, maar gij behoort hun
barmhartigheid te betonen, want gij zelf zijt verloren, zo gij geen genade vindt bij God. Het betaamt
zondaren al heel weinig om wreed te zijn. Gij hebt reeds overtredingen genoeg voor uw rekening, en
behoeft deze niet nog aan de overige toe te voegen." 



D. Hij beveelt hun de gevangenen vrij te laten en hen zorgzaam naar huis te zenden, vers 11, want:
"Daar gij gezondigd hebt, is de hitte van des Heeren toorn over u, en er is geen ander middel om
er aan te ontkomen, dan door barmhartigheid te bewijzen." 

2. Het besluit, dat de vorsten daarop genomen hebben, om de gevangenen vrij te laten. 

"Zij maakten zich op tegen degenen, die uit het heir kwamen", hoewel deze opgewonden en trots
waren op hun overwinning, en verklaarden hun ronduit dat zij hun gevangenen niet naar Samaria
zullen brengen, vers 12, 13. 

Zij hadden reeds zonden genoeg te verantwoorden en wilden niet dat er nog meer aan hun
overtreding toegevoegd zou worden. Hierin toonden zij een gehoorzaam achtgeven op het woord
van God door Zijn profeet en een teder medelijden jegens hun broeders, dat door de barmhartigheid
Gods in hen gewerkt was, want Hij zag de benauwdheid aan van dit arme volk en hoorde hun
geschrei, en "gaf hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen, die hen gevangen hadden", Psalm
106:44, 46. 

3. De bereidwilligheid van de vorsten in deze zaak en de vrijlating van de gevangenen hierop. 

a. Hoewel de toegerusten, gewapend zijnde hun recht hadden kunnen handhaven op hetgeen zij
door het zwaard verkregen hebben, berustten zij en lieten hun gevangenen en de buit ter beschikking
van de oversten, vers 14 en hierin legden zij meer heldhaftige kloekmoedigheid aan de dag dan in
hen gevangen te maken. Het is voor iedereen een grote eer om zich te buigen voor het gezag van
rede en Godsdienst tegen zijn eigenbelang. 

b. De vorsten hebben zeer grootmoedig de arme gevangenen op gerieflijke wijze naar huis
gezonden, vers 15. Zij, die hopen barmhartigheid te verkrijgen bij God, moeten hieruit leren met
welke barmhartigheid zij hebben te handelen met hen, die in hun macht zijn en aan hun genade zijn
overgeleverd. 

Het is vreemd dat die oversten, die in deze omstandigheid zoveel eerbied hebben betoond voor het
woord van God en zo’n invloed op het volk, niet zoveel genade hadden om in gehoorzaamheid aan
de roepstemmen Gods door zoveel profeten de afgoderij uit te roeien in hun land, die er toch
spoedig daarna het verderf van is geweest. 



2 Kronieken 28:16-27 

I. Hier is de grote benauwdheid, die over het rijk van Achaz is gekomen om zijn zonde. In het
algemeen: 

1. De Heere vernederde Juda vers 19. Zij waren kort tevoren zeer hoog in rijkdom en macht, maar
God vond middelen om hen naar beneden te brengen en hen even verachtelijk te maken als zij
geducht waren geweest. Zij, die zich niet willen verootmoedigen onder het woord van God, zullen
rechtvaardiglijk vernederd worden door Zijn oordelen. Ongerechtigheid doet de mensen uitteren,
Psalm 106:43. 

2. Achaz ontblootte Juda, vers 19. Zijn zonde verlaagde hen en stelde hen bloot aan hun vijanden.
Zij ontblootte hen tot hun schande, want zij stelde hen bloot aan verachting als een man zonder
klederen aan het lijf. Zij ontblootte hen tot hun gevaar, want zij stelde hen bloot aan aanranding,
zoals een ongewapend man, Exodus 32:25. De zonde berooft de mensen. In het bijzonder. 

Uit weerwraak over Amazia’s wrede behandeling van hen, Hoofdstuk 25:12, sloegen de Edomieten
Juda, en voerden velen van hen gevankelijk weg, vers 17. 

Ook de Filistijnen namen vele steden en dorpen die in hun nabijheid gelegen waren, in, en hielden ze
in hun bezit, vers 18 en zo wreekten zij zich over de invallen, die Uzzia in hun land had gedaan,
Hoofdstuk 26:6. 

En om te tonen dat het zuiver en alleen de zonde van Achaz was, die de Filistijnen in zijn land
bracht, heeft de profeet Jesaja in het jaar dat Achaz stierf, de verwoesting van de Filistijnen
voorzegd door de zoon van Achaz, Jesaja 14:28, 29. 

II. Hoe Achaz de benauwdheid des volks en de zonde des volks deed toenemen. 

1. Hij deed de benauwdheid toenemen, door vreemden koningen het hof te maken in de hoop dat zij
hem te hulp zouden komen. Toen de Edomieten en Filistijnen hem kwelden, zond hij tot de koningen
van Assyrië, dat zij hem helpen zouden, vers 16, want hij vond zijn eigen rijk verzwakt en ontbloot,
en hij kon niet op God vertrouwen, en daarom moest hij zich zeer grote uitgaven getroosten, om de
koning van Assyrië aan zijn zijde te krijgen. Hij plunderde het huis van God en het huis des konings,
en perste de vorsten geld af, om deze vreemde krijgsmacht in dienst te kunnen nemen, vers 21. 

Hoewel hij zich met de afgoderij van de heidense volken, zijn naburen, had verenigd, hebben zij hem
daarom noch geacht noch gewaardeerd er hem niet meer om bemind, en zo heeft zijn
inschikkelijkheid voor hen, waardoor hij God verloor, hen niet voor zich gewonnen, en kon hij ook
niets van hen gedaan krijgen dan voor veel geld. 

Het wordt dikwijls gezien dat de goddelozen zelf geen wezenlijke genegenheid hebben voor hen, die
tot hen afvallen, en ook volstrekt niet geneigd zijn hun vriendelijkheid te bewijzen. Een ontaarde,
verbasterde scheut wordt door iedereen als een gruwelijke scheut aangezien, Jesaja 14:19. 

Maar wat verkreeg Achaz van de koning van Assyrië? 



Wèl, hij kwam tot hem, maar hij benauwde hem en sterkte hem niet, vers 20, hielp hem niet, vers
21. 

De krijgsmacht van de Assyriërs was ingekwartierd in zijn land, waardoor het verarmd en verzwakt
werd. De Assyrische krijgslieden werden beledigend en gebiedend, en berokkenden hem veel
kwelling en ergernis, als een gebroken rietstaf, die niet slechts faalt, maar de hand doorboort van
hem, die er op leunt. 

2. Hij deed toe aan de schuld, door de vreemde goden te zoeken in de hoop hulp en verlichting van
hen te krijgen. Toen men hem benauwde had hij reden genoeg om de dwaasheid van de afgoderij
in te zien, maar inplaats van er zich van te bekeren, maakte hij des overtredens tegen de Heere
nog meer, vers 22, was hij meer dan ooit verzot op zijn afgoden, waarvoor hem hier een brandmerk
van de schande ingedekt wordt: dit was de koning Achaz, die ongelukkige man, die de schande
was van het huis van David, de vloek en de plaag van zijn tijd en geslacht. 

Diegenen zijn wel waarlijk goddeloos en laag, die door hun beproevingen nog slechter gemaakt
worden, inplaats van er door verzacht en verbeterd te worden, die in hun benauwdheid des
overtredens tegen de Heere nog meer manen, verbitterd inplaats van vertederd worden, en hun hart
verharden om kwaad te doen. Laat ons zien waarin zijn overtreding bestond. 

a. Hij verdierf het huis van God, want hij hieuw de vaten van het huis Gods in stukken, opdat de
priesters de tempeldienst niet zouden kunnen verrichten, of tenminste niet naar behoren, uit gebrek
aan vaten, en eindelijk, hij sloot de deuren van het huis des Heeren toe, opdat het volk er niet in
zou kunnen gaan, om de dienst bij te wonen, vers 24. Dit was erger dan de slechtste koningen
gedaan hebben, die voor hem geweest zijn. 

b. Hij smaadde het altaar Gods, want hij maakte zich altaren in alle hoeken van Jeruzalem,
zodat zij, gelijk de profeet zegt, "als steenhopen waren op de voren van de velden". Hosea 12:12.
En in de steden van Juda heeft hij, hetzij door zijn macht, of door zijn geld, of door beide, hoogten
opgericht voor het volk om er reukwerk te offeren aan welke afgod zij wilden, als met het bepaalde
doel om de Heere, van zijn vaderen God, tot toorn te verwekken, vers 25. 

c. Hij verwierp God zelf, want hij offerde de goden van Damascus, vers 23, niet omdat hij hen
beminde want hij dacht dat zij hem geslagen hadden maar omdat hij hen vreesde, denkende dat zij
zijn vijanden hadden geholpen, en dat zij, zo hij hen slechts tot zijn belangen kon overhalen, hem
zouden helpen. 

Dwaas! Het was zijn eigen God, die hem sloeg en de Syriërs tegen hem sterkte, niet de goden van
Damascus, indien hij aan Hem, en aan Hem alleen, geofferd had, Hij zou hem geholpen hebben. 

Maar het is geen wonder, dat van de mensen genegenheid en Godsdienstige eerbewijzen misplaatst
worden, als zij zich in de oorsprong van hun benauwdheid en de bewerker van hun heil en hun hulp
vergissen. En wat komt ervan? 

De goden van Syrië komen Achaz niet meer te hulp dan de koningen van Assyrië hem te hulp
gekomen zijn, zij waren hem tot zijn val, mitsgaders aan geheel Israël. 



Deze zonde heeft God er toe gebracht om oordelen over hem te doen komen, hem af te snijden in
het midden van zijn dagen, toen hij pas zes en dertig jaren oud was, en het heeft het volk zo
verdorven, dat de reformatie onder de volgende regering niet vermocht hen van hun neiging tot
afgoderij te genezen, die wortel van de bitterheid hebben zij behouden, totdat de gevangenschap in
Babel hem uitgerukt heeft. 

Het hoofdstuk eindigt met het einde van de regering van Achaz, vers 26, 27. Voorzoveel blijkt is hij
onboetvaardig gestorven, en daarom ook roemloos, want hij werd niet begraven in de graven van
de koningen. Terecht werd hij onwaardig geacht om onder hen gelegd te worden, die zo geheel
ongelijk aan hen was, dat hij bij koningen zou begraven worden, die zijn koninklijke macht had
gebruikt tot verwoesting van de kerk, en niet tot haar bescherming en opbouwing. 



HOOFDSTUK 29

1 Jehizkia werd koning, vijf en twintig jaren oud zijnde, en regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Abia, een dochter van Zacharia.
2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader David gedaan had.
3 Dezelve deed in het eerste jaar zijner regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des
HEEREN open, en beterde ze.
4 En hij bracht de priesteren en de Levieten in, en hij verzamelde ze in de Ooststraat.
5 En hij zeide tot hen: Hoort mij, o Levieten; heiligt nu uzelven, en heiligt het huis des HEEREN, des
Gods uwer vaderen, en brengt de onreinigheid uit van het heiligdom.
6 Want onze vaders hebben overtreden, en gedaan dat kwaad was in de ogen des HEEREN, onzes
Gods, en hebben Hem verlaten, en zij hebben hun aangezichten van den tabernakel des HEEREN
omgewend, en hebben den nek toegekeerd.
7 Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten, en de lampen uitgeblust en het reukwerk
niet gerookt; en het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan den God Israels niet geofferd.
8 Daarom is een grote toorn des HEEREN over Juda en Jeruzalem geweest; en Hij heeft hen
overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting, gelijk als gij ziet met uw ogen.
9 Want ziet, onze vaders zijn door het zwaard gevallen; daartoe onze zonen, en onze dochteren, en
onze vrouwen zijn daarom in gevangenis geweest.
10 Nu is het in mijn hart een verbond te maken met den HEERE, den God Israels, opdat de hitte
Zijns toorns van ons afkere.
11 Mijn zonen, weest nu niet traag; want de HEERE heeft u verkoren, dat gij voor Zijn aangezicht
staan zoudt, om Hem te dienen; en opdat gij Hem dienaars en wierokers zoudt wezen.
12 Toen maakten zich de Levieten op, Mahath, de zoon van Amasai, en Joel, de zoon van Azarja,
van de kinderen der Kahathieten; en van de kinderen van Merari, Kis, de zoon van Abdi, en Azarja,
de zoon van Jehaleel; en van de Gersonieten, Joah, de zoon van Zimma, en Eden, de zoon van Joah;
13 En van de kinderen van Elizafan, Simri en Jeiel; en van de kinderen van Asaf, Zecharja en
Mattanja;
14 En van de kinderen van Heman, Jehiel en Simei; en van de kinderen van Jeduthun, Semaja en
Uzziel.
15 En zij verzamelden hun broederen, en heiligden zich, en kwamen, naar het gebod des konings,
door de woorden des HEEREN, om het huis des HEEREN te reinigen.
16 Maar de priesteren gingen binnen in het huis des HEEREN, om dat te reinigen, en zij brachten uit
in het voorhof van het huis des HEEREN al de onreinigheid, die zij in den tempel des HEEREN
vonden; en de Levieten namen ze op, om naar buiten uit te brengen, in de beek Kidron.
17 Zij begonnen nu te heiligen op den eersten der eerste maand, en op den achtsten dag der maand
kwamen zij in het voorhuis des HEEREN, en heiligden het huis des HEEREN in acht dagen; en op
den zestienden dag der eerste maand maakten zij een einde.
18 Daarna kwamen zij binnen tot den koning Hizkia, en zeiden: Wij hebben het gehele huis des
HEEREN gereinigd, mitsgaders het brandofferaltaar met al zijn gereedschap, en de tafel der
toerichting met al haar gereedschap.
19 Alle gereedschap ook, dat de koning Achaz, onder zijn koninkrijk, door zijn overtreding
weggeworpen had, hebben wij bereid en geheiligd; en zie, zij zijn voor het altaar des HEEREN.
20 Toen maakte zich de koning Jehizkia vroeg op, en verzamelde de oversten der stad, en hij ging
op in het huis des HEEREN.



21 En zij brachten zeven varren, en zeven rammen, en zeven lammeren, en zeven geitenbokken ten
zondoffer voor het koninkrijk, en voor het heiligdom, en voor Juda; en hij zeide tot de zonen van
Aaron, de priesteren, dat zij die op het altaar des HEEREN zouden offeren.
22 Zo slachtten zij de runderen, en de priesters ontvingen het bloed, en sprengden het op het altaar;
zij slachtten ook de rammen, en sprengden het bloed op het altaar; insgelijks slachtten zij de
lammeren, en sprengden het bloed op het altaar.
23 Daarna brachten zij de bokken bij, ten zondoffer, voor het aangezicht des konings en der
gemeente, en zij leiden hun handen op dezelve.
24 En de priesteren slachtten ze, en ontzondigden met derzelver bloed op het altaar, om verzoening
te doen voor het ganse Israel; want de koning had dat brandoffer en dat zondoffer voor gans Israel
bevolen.
25 En hij stelde de Levieten in het huis des HEEREN, met cimbalen, met luiten en harpen, naar het
gebod van David, en van Gad, den ziener des konings, en van Nathan, den profeet; want dit gebod
was van de hand des HEEREN, door de hand Zijner profeten.
26 De Levieten nu stonden met de instrumenten van David, en de priesters met de trompetten.
27 En Hizkia beval, dat men het brandoffer op het altaar zou offeren; ten tijde nu, als dat brandoffer
begon, begon het gezang des HEEREN met de trompetten en met de instrumenten van David, den
koning van Israel.
28 De ganse gemeente nu boog zich neder, als men het gezang zong, en met trompetten trompette;
dit alles totdat het brandoffer voleind was.
29 Als men nu geeindigd had te offeren, bukten de koning en allen, die bij hem gevonden waren, en
bogen zich neder.
30 Daarna zeide de koning Jehizkia, en de oversten, tot de Levieten, dat zij den HEERE loven
zouden, met de woorden van David en van Asaf, den ziener; en zij loofden tot blijdschap toe; en
neigden hun hoofden, en bogen zich neder.
31 En Jehizkia antwoordde en zeide: Nu hebt gij uw handen den HEERE gevuld, treedt toe, en
brengt slachtofferen en lofofferen tot het huis des HEEREN; en de gemeente bracht slachtofferen en
lofofferen en alle vrijwilligen van harte brandofferen.
32 En het getal der brandofferen, die de gemeente bracht, was zeventig runderen, honderd rammen,
tweehonderd lammeren; deze alle den HEERE ten brandoffer.
33 Nog waren der geheiligde dingen zeshonderd runderen en drie duizend schapen.
34 Doch van de priesteren waren er te weinig, en zij konden al den brandofferen de huid niet
aftrekken; daarom hielpen hen hun broederen, de Levieten, totdat het werk geeindigd was, en totdat
de andere priesters zich geheiligd hadden; want de Levieten waren rechter van hart, om zich te
heiligen, dan de priesteren.
35 En ook waren de brandofferen in menigte, met het vet der dankofferen, en met de drankofferen,
voor de brandofferen; alzo werd de dienst van het huis des HEEREN besteld.
36 Jehizkia nu en al het volk verblijdden zich over hetgeen God het volk voorbereid had; want deze
zaak geschiedde haastelijk.



Thans ontrolt zich een lieflijk tafereel voor onze ogen, de goede en roemrijke regering van Hizkia
waarin wij misschien meer van God en Godsdienst zullen vinden, dan in de andere goede regeringen,
waarvan wij de geschiedenis gehad hebben wat hij was een zeer ijverig, vroom, goed man, niemand
was hem gelijk. In dit hoofdstuk hebben wij een bericht van het werk van de reformatie, dat hij
terstond na zijn troonsbestijging met kracht ter hand nam. Hier is 

I. Zijn vermaning aan de priesters en Levieten, toen hij hen weer in het bezit van het huis Gods stelde
vers 1-11. 

II. De zorg en moeite, die de Levieten besteedden om de tempel te reinigen en er de dingen in orde
te brengen vers 12-19. 

III. Een plechtige vernieuwing van Gods inzettingen, die veronachtzaamd waren, waarin verzoening
gedaan werd voor de zonden van de vorige regering, en de raderen weer in beweging werden
gebracht tot grote voldoening van koning en volk, vers 20-36. 



2 Kronieken 29:1-11 

I. Hier is Jehizkia’s leeftijd toen hij aan de regering kwam, hij was vijf en twintig jaren oud. Joas, die
op de troon kwam na twee slechte regeringen was slechts zeven jaren oud Josia, die na twee slechte
regeringen kwam was slechts acht jaar, hetgeen vertraging teweegbracht voor de reformatie. Maar
Jehizkia was al tot rijpheid van jaren gekomen, en zo heeft hij er zich terstond op kunnen toeleggen. 

Wij kunnen ons voorstellen met welk een bedroefd hart hij de afgoderijen zijns vaders aanzag en zijn
goddeloosheid, hoe het hem smartte en benauwde de deuren van de tempel gesloten te zien, hoewel
hij zolang als zijn vader leefde ze niet kon openen. 

In het verborgen heeft zijn ziel er ongetwijfeld om getreurd, en hij deed de gelofte dat, als hij aan de
regering kwam, hij deze grieven zou herstellen, en zo deed hij het dan ook met des te meer
gereedheid en vastberadenheid. 

II. Zijn algemeen karakter. Hij deed wat recht was, gelijk David, vers 2. Van verscheidenen van
zijn voorgangers wordt gezegd, dat zij deden wat recht was, maar niet gelijk David, niet met
Davids oprechtheid en ijver. Maar hier was nu een koning, die een even hartelijke genegenheid voor
de ark en de wet Gods had als ooit David er voor gehad heeft. 

III. Zijn snel zich toeleggen op het grote werk van de wederherstelling van de Godsdienst. Het
eerste wat hij deed, was de deuren van het huis des Heeren openen, vers 3. Wij willen hopen, dat
zijn vader de tempeldienst niet geheel afgeschaft of vernietigd heeft, want dan zou het heilige vuur op
het altaar uitgegaan zijn, en wij lezen niet dat het opnieuw ontstoken werd, maar hij had het volk
verhinderd de dienst bij te wonen, en ook de priesters behalve de zodanigen als van zijn eigen partij
waren 2 Koningen 16:15. 

Maar Jehizkia wierp de tempeldeuren open, en bracht de priesteren en Levieten in. 

Hij vond Juda vernederd en ontbloot, doch het was niet zijn eerste werk om de burgerlijke belangen
van zijn rijk te behartigen, maar om de Godsdienst te herstellen. 

Zij, die beginnen met God, beginnen aan het rechte einde van hun werk, en dienovereenkomstig zal
het voorspoedig zijn. 

IV. Zijn rede tot de priesters en Levieten. Het was ongetwijfeld wel bekend dat hij de Godsdienst
zeer genegen was en ontevreden was over de verdorvenheden van de vorige regering, maar wij
bevinden niet dat de priesters en Levieten zich tot hem gewend hebben om de herstelling van de
tempeldienst te verkrijgen, neen, hij roept hen er toe op, hetgeen naar ik vermoed, evenzeer wijst op
hun koelheid als op zijn ijver, en misschien zouden de zaken ook niet in zo slechten toestand
gekomen zijn, als waarin Jehizkia ze vond, indien zij met meer kracht waren opgetreden om hun
plicht te doen. 

Jehizkia’s toespraak tot de Levieten is zeer aandoenlijk. 



1. Hij wijst hen op het verval van de Godsdienst en de treurigen toestand, waarin die onder hen
gekomen was, vers 6,7. 

Onze vaders hebben overtreden. Hij zegt niet: mijn vader omdat het hem als zoon voegde zijns
vaders naam zoveel mogelijk in ere te houden, en omdat zijn vader dit alles niet gedaan zou hebben,
indien hun vaders hun plicht niet verzuimd hadden. Uria, de priester, had zich met Achaz verenigd
om een afgodisch altaar op te richten. Hij klaagt: 

a. Dat het huis Gods verlaten was geworden, zij hebben Hem verlaten, zij hebben hun
aangezichten van de tabernakel des Heren afgewend. Van hen, die aan Gods inzettingen de rug
toekeren kan in waarheid gezegd worden dat zij God zelf verlaten. 

b. Dat de ingestelde eredienst van God in verval was gekomen, de lampen waren niet aangestoken,
reukwerk werd niet geofferd. Er zijn ook nu gelijksoortige verzuimen, en zij zijn niet minder zondig,
als het woord niet gelezen en behoorlijk verklaard wordt want dat werd te kennen gegeven door het
aansteken van de lampen, en indien gebed en lofzegging niet naar behoren tot God worden
opgezonden, want dat werd aangeduid door offeren van reukwerk. 

2. Hij wijst op de treurige gevolgen van het veronachtzamen van de Godsdienst, vers 8, 9. 

Dat was de oorzaak van al de rampen, die over hen gekomen zijn. In Zijn toorn had God hen in
benauwdheid doen komen, hen overgegeven aan het zwaard en aan gevangenschap. Als wij onder
de bestraffingen zijn van Godsvoorzienigheid, dan is het goed om eens na te "aan, of wij Gods
inzettingen niet veronachtzaamd hebben, en of dat de twist niet is, die Hij met ons heeft. 

3. Hij geeft zijn eigen voornemen en vast besluit te kennen om de Godsdienst te herstellen en er zich
op toe te leggen om hem te bevorderen, vers 10. Het is in mijn hart, dat is: "ik ben vast besloten
een verbond te maken met de Heere, de God Israëls", dat is: "Hem alleen te aanbidden op de door
Hem verordineerde wijze, want ik ben er van verzekerd dat anders Zijn grimmigheid niet van ons
afgewend zal worden." Dit verbond wilde hij niet slechts zelf maken, maar er ook zijn volk in doen
delen. 

4. Hij spoort de Levieten aan om bij deze gelegenheid hun plicht te doen. Daar begint hij mede, vers
5, en daar eindigt hij mee vers 11. 

Hij noemt hen Levieten om hen te herinneren aan hun verplichting jegens God, hij noemt hen zijn
zonen om hen te herinneren aan hun betrekking tot hem, dat hij verwachtte dat zij, als een zoon met
zijn vader, met hem zouden dienen in de reformatie van hun land. Hij zei hun wat hun plicht was,
eerst zichzelf te heiligen, door berouw te hebben van hun verzuimen, hun eigen hart en leven te
hervormen, te beteren, en hun verbond met God te vernieuwen, om voortaan beter hun plichten
waar te nemen, en dan het huis des Heeren te heiligen, als Zijn dienstknechten, het te reinigen van
alles, dat onaangenaam was, hetzij door niet in gebruik te zijn geweest, of door ontheiligd te zijn
geworden, en het te stellen tot het doel, waartoe het gemaakt was. 

Hij wekt hen op om het te doen, vers 11. 



"weest nu niet traag of nalatig in uw plicht. Laat dit goede werk niet vertraagd worden door uw
verzuim of onachtzaamheid." 

Dwaalt niet, zo is het in de kanttekening. Zij, die door hun verzuim of nalatigheid in de dienst van
God denken God te bespotten en Hem te bedrieger bedriegen slechts zichzelf. Weest niet gerust
zoals sommigen die woorden overzetten, alsof er geen dringende noodzakelijkheid was om het te
doen, of geen gevaar in het na te laten. Der mensen verzuim of nalatigheid in de Godsdienst komt
voort uit hun vleselijke gerustheid. 

De overweging, waarmee hij hen aanspoort, is hun ambt. God had hierin eer op hen gelegd, "Hij
heeft u verkoren, dat gij voor Zijn aangezicht zoudt staan". God verwachtte werk van hen, zij waren
niet verkoren om lui en ledig te zijn en van hun waardigheid te genieten, terwijl zij hun plicht aan
anderen overlieten, maar om Hem te dienen, "opdat gij Hem dienaars zoudt wezen". Daarom
moeten zij zich schamen over hun vroegere nalatigheid en, nu de deuren des tempels weer geopend
waren, met dubbelen ijver aan hun werk gaan. 



2 Kronieken 29:12-19 

Wij hebben hier druk werk, goed werk en noodzakelijk werk: de reiniging van het huis des Heeren. 

1. De personen, die voor dit werk gebruikt werden, waren de priesters en Levieten, die het rein
hadden behoren te houden, maar dit niet gedaan hebben, was het hun plicht om het rein te maken.
Verscheidenen van de Levieten worden hier genoemd, twee van ieder van de drie voornaamste
huizen, Kehath, Gerson en Merari, vers 12. 

En twee van ieder van de drie geslachten van zangers, Asaf, Heman en Jeduthun, vers 13. 

Wij kunnen niet denken dat deze bloot genoemd zijn omdat zij de voornaamsten waren in hun
plaats, want dan voorzeker zouden de hogepriester en sommigen van de hoofden van de afdelingen
van de priesters genoemd zijn, maar omdat zij ijveriger en actiever waren dan de anderen. 

Als God werk te doen heeft, dan zal Hij mannen verwekken, geschikt om er de leiding van op zich
te nemen. En de eersten in plaats en rang zijn niet altijd de geschiktsten voor de dienst of die er het
ijverigst in zijn. Deze Levieten hebben niet slechts zichzelf ingespannen voor het werk, maar hun
broederen verzameld en hen aangespoord om te doen naar het gebod des konings door de
woorden des Heeren. 

Merk op: Zij deden naar het gebod des konings, maar met het oog op Gods woord, de koning
gebood hun wat reeds hun plicht was door het gebod Gods, en het doende, beschouwden zij Gods
woord als hun regel en des konings gebod als een aansporing voor hen. 

2. Het werk bestond in Gods huis te reinigen. 

a. Van het gewone vuil, dat er in gekomen was toen het gesloten was, stof en spinnewebben en het
roest van de vaten. 

b. Van de afgoden en afgodische altaren, die er in waren opgericht, die, al waren zij ook nog zo rein
en netjes gehouden, er een grotere bezoedeling voor waren, dan wanneer men er het algemene
stadsriool van had gemaakt. 

Van de priesters worden er geen genoemd als leiders bij dit werk, maar niemand anders dan zij
durfden toch binnen in het huis des Heeren gaan, neen, niet eens om het te reinigen, hetgeen zij
dus deden, en misschien ging de hogepriester in het heilige van de heiligen om dat te reinigen. 

En hoewel de Levieten de eer hadden om de leiders bij dat werk te wezen, hebben zij het toch niet
versmaad om, overeenkomstig hun ambt, de dienaren van de priesters te zijn, want het vuil, dat de
priesters in het voorhof brachten hebben de Levieten naar de beek Kidron getracht. Al is van de
mensen nuttigheid ook nog zo groot, moeten zij er toch niet de plaats om vergeten, waar zij behoren
te staan. 

3. De spoed, waarmee zij het werk verrichtten, was zeer merkwaardig. Zij begonnen op de eersten
dag van de eerste maand, een gelukkig begin van het nieuwe jaar, dat een goed jaar beloofde. Aldus



moet ieder jaar beginnen met het verbeteren van hetgeen verkeerd is en het uitzuiveren door boete
en berouw van alle verontreiniging, die in het vorige jaar was opgedaan. In acht dagen hebben zij de
tempel gezuiverd en gereinigd, en in nog acht dagen waren zij met de voorhoven des tempels
gereed, vers 17. Laat hen, die goed werk te doen hebben, leren om het vlug en vaardig te doen.
Laat hetgeen verkeerd is spoedig verbeterd worden. 

4. Het rapport, dat zij aan Hizkia brachten, was zeer aangenaam, vers 18, 19. Zij gaven hem een
verslag van hetgeen zij gedaan hadden, omdat hij het was, die hen aan dit werk gezet heeft. Zij
roemden niet op de zorg en moeite, die zij hadden aangewend, kwamen ook niet tot hem om
betaald te worden, maar om hem te doen weten dat alles, wat ontheiligd was geworden, nu geheiligd
was overeenkomstig de wet en tot gebruik gereed was, zodra het hem zou behagen. Zij wisten, dat
de Godvruchtige koning zijn hart had gezet op Gods altaar en er naar verlangde om er de dienst op
bij te wonen, en daarom leggen zij de meesten nadruk er op, dat dit gereed en in orde was gebracht,
dat de vaten van het altaar geschuurd waren en blinkend waren gemaakt, die, welke Achaz in zijn
overtreding weggeworpen had als vaten, waar men geen lust toe heeft, hadden zij opgeraapt,
geheiligd en hen op hun plaats gelegd voor het altaar. Hoewel de vaten van het heiligdom voor een
tijd ontheiligd kunnen worden, zal God toch tijd en middelen vinden om ze weer te heiligen. Gods
inzettingen zullen niet altoos falen. 



2 Kronieken 29:20-36 

De tempel gereinigd zijnde, hebben wij nu een bericht van het goede gebruik, dat er terstond van
gemaakt werd. Een plechtige vergadering werd bijeengeroepen, al op de volgende dag, om met de
koning samen te komen in de tempel, vers 20, en ongetwijfeld waren alle vrome mensen in
Jeruzalem blijde toen er gezegd werd: "Wij zullen in het huis des Heeren gaan", Psalm 122:1. 

Zodra Hizkia vernam dat de tempel gereed voor hem was, liet hij geen tijd verloren gaan, maar
toonde dat hij gereed was voor de tempel. Hij stond vroeg op om naar het huis des Heeren te gaan
op die dag vroeger dan op andere dagen, om te tonen dat zijn hart in zijn werk aldaar was. 

Het werk van die dag was tweeledig. 

I. Er moest verzoening gedaan worden voor de zonden van de vorige regering. Zij achtten het niet
genoeg die zonden te betreuren en te laten, zij brachten er ook een zondoffer voor. Zelfs ons
berouw en onze bekering zullen geen vergeving voor ons verkrijgen dan in en door Christus, die
zonde gemaakt is, dat wil zeggen: een zondoffer voor ons. Geen vrede dan door Zijn bloed, neen,
zelfs niet voor berouwhebbenden en boetvaardiger. 

Merk op: 

1. Het zondoffer was voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda, vers 21, dat is: om
verzoening te doen voor vorsten, priesters en volk, want zij hadden hun weg verdorven. 

De wet van Mozes gebood offeranden ter verzoening van de zonden van de gehele vergadering,
Leviticus 4:13, 14 , Numeri 15:24,25 opdat de nationale oordelen, die hun nationale zonden
verdienden, afgewend zouden worden. Hiervoor moeten wij thans het oog hebben op Christus, het
grote zoenoffer, zowel als voor de vergeving en verlossing van particuliere personen. 

2. De wet schreef slechts een geit voor ten zondoffer, Leviticus 16:15 bij zulke buitengewone
gelegenheden als deze was, Numeri 15:24, maar hier hebben zij er zeven geofferd, vers 21, omdat
de zonden van de vergadering zeer groot zijn geweest en zij er lang in volhard hebben. 

Zeven is een getal van de volmaaktheid: ons groot zondoffer is slechts een, maar dat een heeft in
eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 

3. De koning en de gemeente, (dat is: de vertegenwoordigers van de gemeente) legden de handen
op de hoofden van de geiten, die voor het zondoffer waren, vers 23, waarmee zij zich schuldig
verklaarden voor God, en hun begeerte uitdrukten dat de schuld des zondaars overgebracht mocht
worden op het offer. Door het geloof leggen wij onze handen op de Heere Jezus, en zo verkrijgen
wij de verzoening, Romeinen 5:11. 

4. Met de zondoffers werden brandoffers geofferd, zeven varren, zeven rammen en zeven
lammeren. De bedoeling van de brandoffers was eer te geven aan de God Israëls, die zij erkenden
als de enigen waren God, hetgeen voegzaam was te doen terzelfder tijd dat zij door het zondoffer
verzoening deden voor hun overtredingen. 



Het bloed daarvan, zowel als het bloed des zondoffers, werd op het altaar gesprengd, vers 22, om
verzoening te doen voor het gehele Israël, vers 24, en niet alleen voor Juda. 

Christus is een verzoening, niet alleen voor de zonden van Israël, maar "voor de zonde van de gehele
wereld," 1 Johannes 2:1, 2. 

5. Terwijl de offers verbrand werden op het altaar, zongen de Levieten het gezang des Heeren,
vers 27, de psalmen, gedicht door David en Asaf, vers 30, met de muziekinstrumenten, waarvan
God door Zijn profeten het gebruik had bevolen, vers 25, wat lange tijd verzuimd was geworden.
Zelfs smart over de zonde moet ons de lust niet benemen om God te loven. Door het geloof moeten
wij ons verblijden in Christus Jezus als onze gerechtigheid, en onze gebeden en lofzangen moeten
met Zijn offerande opgaan naar de hemel, om alleen krachtens daarvan aangenomen te worden. 

6. De koning en de gehele gemeente betuigden hun instemming met al wat gebeurd was door zich te
buigen en te bidden, vers 29. 

Uitdrukking gevende aan hun eerbied en ontzag voor de Goddelijke Majesteit door hun houding en
door aanbidding. 

Hier wordt nota van genomen, vers 28-30. Het is niet genoeg dat wij zijn waar God wordt
aangebeden, wij moeten Hem ook zelf aanbidden, en dat niet slechts door lichamelijke oefening, die
tot weinig nut is, maar met het hart. 

II. De plechtigheden van die dag hadden nog een verdere strekking, de tempeldienst moest weer
ingesteld worden, om nu voortdurend in stand te worden gehouden, en daartoe worden zij door
Hizkia opgeroepen, vers 31.. "Nu gij uw handen de Heere gevuld hebt, verzoening hebt gedaan en
een verbond hebt gemaakt door offerande, plechtig met Hem verzoend en aan Hem verbonden zijt,
zo treedt nu toe en brengt slachtofferen en lofofferen tot het huis des Heeren." 

Ons verbond met God moeten wij vastmaken door gemeenschapsoefening met Hem. Daar wij in de
eerste plaats onszelf de Heere gewijd hebben, moeten wij vervolgens de offeranden van gebed en
lofzegging en aalmoezen brengen tot Zijn huis. Bij dit werk nu werd bevonden: 

1. Dat het volk niet karig was. Er door de koning toe opgewekt zijnde, brachten zij hun offeranden,
wel niet in zo groten overvloed als in de glorierijke dagen van Salomo-want Juda was nu
verminderd, verarmd en naar beneden gebracht-maar naar hun vermogen, en zoveel als men, hun
armoede en het diep verval van de Godsdienst onder hen in aanmerking genomen-van hen
verwachten kon. 

a. Sommigen waren zo mild, dat zij brandoffers brachten, die tot eer van God geheel verbrand
werden, en waarvan de offeraar dus geen deel had, van die soort waren er zeventig runderen,
honderd rammen, en tweehonderd lammeren, vers 32. 

b. Anderen brachten dankofferen en drankofferen, waarvan het vet op het altaar verbrand en het
vlees tussen de priesters en de offeraars verdeeld werd, vers 35 van die soort waren er zeshonderd



runderen en drie duizend schapen, vers 33. Misschien heeft de herinnering aan hun zonde in hun
offeren op de hoogten hen nu bereidwilliger gemaakt om hun offeranden op Gods altaar te brengen. 

2. Dat de priesters weinig in aantal waren te weinig voor de dienst, vers 34. Waarschijnlijk waren
velen van hen geschorst, ter zijde gesteld als onrein, daar zij onder de vorige regering aan de
afgoden geofferd hadden, en niet geheiligd zijnde, en dus onbevoegd, voerden zij dit ter
verontschuldiging aan om van de dienst weg te blijven, alsof hun zonde, hun schuld, hun
verontschuldiging kon zijn. Ter eeuwige schande van de priesters wordt hier vermeld dat zij, hoewel
zo ruim bedeeld van de vuurofferen des Heeren, hun werk toch veronachtzaamden, hier was werk
te doen, maar de geschikte en bevoegde handen om het te doen, ontbraken. 

3. Dat de Levieten ijverig waren, de Levieten waren rechter van hart om zich te heiligen dan de
priesteren, vers 34, waren het werk beter gezind, er meer op bereid en voor bevoegd. Dit was hun
tot lof, en tot beloning er voor hadden zij de eer om gebruikt te worden voor hetgeen het werk van
de priesters was, zij hielpen hen om van de brandofferen de huid af te trekken. Dit was niet
overeenkomstig de wet, Leviticus 1:5, 6 , maar in gevallen van noodzakelijkheid werd deze
onregelmatigheid voorbijgezien, en zo werd aanmoediging gegeven aan de getrouwe, ijverige
Levieten, en de onverschilligen priesteren een schandmerk ingedrukt. Wat de Levieten misten in de
ceremoniele voordelen van hun geboorte en wijding, werd hun ruimschoots vergoed in hun
voortreffelijke eigenschappen van bekwaamheid en goeden wil voor het werk. 

4. Dat allen voldaan waren. De koning en al het volk verblijdden zich in die gezegende ommekeer in
de staat van de zaken en het nieuwe Godsdienstige aanzien van het koninkrijk, vers 36. Er waren
twee dingen in deze zaak, die hun genoegen deden. 

a. Dat zij spoedig tot stand was gekomen, deze zaak geschiedde haastelijk in weinig tijds, zeer
geredelijk, en zonder enigen tegenstand. 

Zij, die zich met geloof en vastberadenheid tot het werk Gods begeven, zullen bevinden dat het niet
met zoveel moeilijkheid gepaard gaat als zij zich soms verbeeld hebben, en het zal hun een
aangename verrassing zijn te zien, hoe spoedig het gedaan is. 

b. Dat blijkbaar de hand Gods er in was. God had het volk bereid door de verborgen invloeden
van Zijn genade, zodat velen van hen, die onder de vorige regering verzot waren op de afgodische
altaren, nu liefde hadden voor het altaar Gods. 

Deze verandering, die God in hun hart gewerkt had, heeft het werk bespoedigd en vergemakkelijkt.
Laat de overheid en de bedienaren van de Godsdienst het hun doen voor de hervorming van een
land, en dan op de Heere vertrouwen om het Zijne te doen, en Hem de eer toeschrijven van wat
gedaan is, inzonderheid als het haastelijk gedaan, en aldus een aangename verrassing is. Dit is van de
Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. 



HOOFDSTUK 30

1 Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israel en Juda, en schreef ook brieven tot Efraim en Manasse,
dat zij zouden komen tot het huis des HEEREN te Jeruzalem, om den HEERE, den God Israels,
pascha te houden.
2 Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem, om het
pascha te houden, in de tweede maand.
3 Want zij hadden het niet kunnen houden te dierzelfder tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg
geheiligd hadden, en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem.
4 En deze zaak was recht in de ogen des konings, en in de ogen der ganse gemeente.
5 Zo stelden zij zulks, dat men een stem door gans Israel, van Ber-seba tot Dan, zou laten
doorgaan, opdat zij zouden komen om het pascha den HEERE, den God Israels, te houden in
Jeruzalem; want zij hadden het in lang niet gehouden, gelijk het geschreven was.
6 De lopers dan gingen henen met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten, door gans
Israel en Juda, en naar het gebod des konings, zeggende: Gij, kinderen Israels, bekeert u tot den
HEERE, den God van Abraham, Izak en Israel, zo zal Hij Zich keren tot de ontkomenen, die
ulieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrie.
7 En zijt niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen den HEERE, den God hunner vaderen,
overtreden hebben; waarom Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet.
8 Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn
heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE, uw God; zo zal de
hitte Zijns toorns van u afkeren.
9 Want als gij u bekeert tot den HEERE, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid
vinden voor het aangezicht dergenen, die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen
wederkomen; want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet
afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.
10 Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Efraim en Manasse, tot Zebulon
toe; doch zij belachten hen, en bespotten hen.
11 Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser, en Manasse, en van Zebulon, en kwamen te
Jeruzalem.
12 Ook was de hand Gods in Juda, hun enerlei hart gevende, dat zij het gebod des konings en der
vorsten deden, naar het woord des HEEREN.
13 En te Jeruzalem verzamelde zich veel volks, om het feest der ongezuurde broden te houden, in de
tweede maand, een zeer grote gemeente.
14 En zij maakten zich op, en namen de altaren weg, die te Jeruzalem waren; daartoe namen zij alle
rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen.
15 Toen slachtten zij het pascha, op den veertienden der tweede maand; en de priesters en de
Levieten waren beschaamd geworden, en hadden zich geheiligd, en hadden brandofferen gebracht in
het huis des HEEREN.
16 En zij stonden in hun stand, naar hun wijze, naar de wet van Mozes, den man Gods; de priesters
sprengden het bloed, dat nemende uit de hand der Levieten.
17 Want een menigte was in die gemeente, die zich niet geheiligd hadden; daarom waren de
Levieten over de slachting der paaslammeren, voor iedereen, die niet rein was, om die den HEERE
te heiligen.



18 Want een menigte des volks, velen van Efraim en Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich
niet gereinigd, maar aten het pascha, niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkia bad voor hen,
zeggende: De HEERE, die goed is, make verzoening voor dien.
19 Die zijn ganse hart gericht heeft, om God den HEERE, den God zijner vaderen, te zoeken,
hoewel niet naar de reinigheid des heiligdoms.
20 En de HEERE verhoorde Jehizkia, en heelde het volk.
21 Zo hielden de kinderen Israels, die te Jeruzalem gevonden werden, het feest der ongezuurde
broden, zeven dagen, met grote blijdschap. De Levieten nu en de priesteren prezen den HEERE,
dag op dag, met sterk luidende instrumenten des HEEREN.
22 En Jehizkia sprak naar het hart van alle Levieten, die verstand hadden in de goede kennis des
HEEREN; en zij aten de offeranden des gezetten hoogtijds zeven dagen, offerende dankofferen, en
lovende den HEERE, den God hunner vaderen.
23 Als nu de ganse gemeente raad gehouden had, om andere zeven dagen te houden, hielden zij nog
zeven dagen met blijdschap.
24 Want Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente duizend varren en zeven duizend schapen;
en de vorsten gaven de gemeente duizend varren en tien duizend schapen; de priesteren nu hadden
zich in menigte geheiligd.
25 En de ganse gemeente van Juda verblijdde zich, mitsgaders de priesteren en de Levieten, en de
gehele gemeente dergenen, die uit Israel gekomen waren; ook de vreemdelingen, die uit het land van
Israel gekomen waren, en die in Juda woonden.
26 Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem; want van de dagen van Salomo, den zoon van David,
den koning van Israel, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest.
27 Toen stonden de Levietische priesteren op, en zegenden het volk; en hun stem werd gehoord;
want hun gebed kwam tot Zijn heilige woning in den hemel.



In dit hoofdstuk hebben wij een bericht van het plechtige pascha, dat Jehizkia in het eerste jaar van
zijn regering gehouden heeft. 

I. De beraadslaging er over en het besluit, waartoe hij en zijn volk kwamen om het waar te nemen,
vers 2-5. 

II. De uitnodiging, die hij zond aan Juda en Israël om het te komen houden vers 1, 6-12. 

III. De vreugdevolle viering ervan, vers 13-27. 

Hierdoor werd de reformatie. waarvan wij het begin hadden in het vorige hoofdstuk, grotelijks
bevorderd en bevestigd, en werd deze nagel in Zijn heilige plaats vast ingedrongen. 



2 Kronieken 30:1-12 

I. Hier is het besluit genomen, om het pascha te houden. Het jaarlijkse feest was ingesteld ter
gedachtenis van de uitvoering van de kinderen Israëls uit Egypte. De herstelling van de tempeldienst
had juist plaats gehad in de dagen, die voor dat feest zijn voorgeschreven de zeventienden van de
eerste maand en dit bracht deze in vergetelheid geraakte plechtigheid weer in de herinnering. 

"Wat zullen wij doen", zegt Hizkia, "ten opzichte van het pascha? Het is een zeer liefelijke inzetting,
maar zij werd gedurende langen tijd veronachtzaamd. Hoe zullen wij dat herstellen? Voor dit jaar is
de tijd voorbij, wij kunnen er ons niet terstond toe begeven, de vergadering is weinig talrijk, aan het
volk is geen kennis er van gegeven, de priesters zijn niet bereid, vers 3. 

Moeten wij het uitstellen tot het volgende jaar?" Waarschijnlijk waren velen er voor om het uit te
stellen, maar Hizkia bedacht dat over een jaar de goede gezindheid des volks wel verkoeld kon zijn,
en dat zij ook te lang van het voorrecht van de inzetting verstoken zouden zijn, en daarom, een
vergunning vindende in de wet van Mozes voor personen, die in de eerste maand onrein waren, om
het pascha op de veertienden dag van de tweede maand te mogen houden, Numeri 9:11, twijfelde
hij niet, of die vergunning zou zich ook tot de gehele vergadering kunnen uitstrekken. 

Hierop besloten zij het pascha in de tweede maand te houden. Bijzaken moeten wijken voor
hetgeen het voornaamste is, en laat dus de zaak zelf niet opgegeven worden wegens een
moeilijkheid of spitsvondigheid omtrent de tijd. Het is goed om het ijzer te smeden terwijl het heet is,
en het volk te nemen als zij in een goede gezindheid zijn. Uitstel is gevaarlijk. 

II. Er wordt een proclamatie uitgevaardigd om kennis te geven van het houden van dit pascha, en
het volk er toe op te roepen. 

1. Er wordt een uitnodiging gezonden aan de afgevallen stammen om hen op te wekken om deze
plechtigheid te komen bijwonen. Er werden brieven geschreven aan Efraïm en Manasse om hen uit
te nodigen dit pascha te Jeruzalem te komen vieren, vers 1, niet met een politiek doel om hen weer
onder de heerschappij te brengen van het huis van David, maar met het Godvruchtig doel om hen
terug te brengen tot de Heere, de God Israëls. 

Laat hen voor hun koning nemen wie zij willen," zegt Hizkia, "zo zij slechts Hem willen aannemen
voor hun God." De zaken in geschil tussen Juda en Israël, hetzij in burgerlijk of kerkelijk opzicht,
zullen er geen verhindering voor zijn dat, zo het volk van Israël in oprechtheid tot de Heere, hun
God, wil terugkeren, Hizkia hen even welkom zal heten op het pascha als zijn eigen onderdanen. Er
worden boden gezonden door al de stammen Israëls met brieven om er bij het volk ernstig op aan te
dringen deze gelegenheid te baat te nemen om weer te keren tot God, van wie zij waren afgevallen.
Nu hebben wij hier: 

A. De inhoud van de brieven die toen rondgezonden werden, waarin Hizkia toont hoezeer hem de
eer Gods en het welzijn van het naburige rijk ter harte gaan, vurig wenst hij de voorspoed van dat
rijk, ofschoon hij er cijns, oude impost noch tol van ontving terwijl het dikwijls, en nog onlangs, zeer
kwellend en verdrietelijk voor zijn rijk was geweest. Dit is kwaad met goed vergelden. 



Merk op: 

a. Wat het is, waartoe hij hen dringt, vers 8, "Geeft de Heere de hand. Eer gij in gemeenschap met
Hem kunt komen, moet gij in verbond met Hem komen." "Geeft de Heere de hand," dat is: "Stemt er
in toe, om Hem aan te nemen tot uw God." Een koop wordt gesloten door de hand te geven. "Sluit
deze koop. Voegt u bij Hem in een eeuwig verbond. "Schrijft met uw hand dat gij de Zijnen zijt",
Jesaja 44:5. 

Geeft hem uw hand ten teken dat gij Hem uw hart geeft, slaat uw hand aan de ploeg, wijdt u aan
Zijn dienst om voor Hem te arbeiden. Geeft u aan Hem over," dat is: "Neemt zijn voorwaarden aan,
komt onder Zijn regering, weerstaat Hem niet langer. Geeft u aan Hem over om volstrekt en in alles
tot Zijn dienst, tot Zijn beschikking te zijn, om te wezen en te doen, te hebben en te lijden wat Hem
behaagt. 

Verhardt dus nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen, laat uw verdorven en boze wil niet in
opstand komen tegen de wil van God. 

Zegt niet dat gij wilt doen wat u behaagt, maar doet wat Hem behaagt." Wij bespeuren in het
vleselijke hart een stijfheid en hardnekkigheid en ongeschiktheid om zich aan God te onderwerpen,
zich naar Hem te voegen, wij hebben het van onze vaderen, het is ons als ingeweven. Dit moet
overwonnen worden, en de wil, waarin een geest van tegenspraak was, moet buigen voor de wil van
God, de nek, die een ijzeren zenuw was, moet gebogen worden onder Zijn juk. 

Ingevolge van dit zich overgeven aan God, dringt hij hen om tot Zijn heiligdom te komen, dat is: tot
Hem te naderen in de plaats, die Hij heeft verkoren om er Zijn naam te zetten, en dient Hem in de
inzettingen die Hij verordineerd heeft. 

"De deuren van het heiligdom zijn nu geopend, en gij hebt vrijheid om er in te gaan, de tempeldienst
is nu hersteld, en gij zijt welkom om er deel aan te nemen." 

De koning zegt: Komt, de vorsten en de priesters zeggen: "Komt, die wil, kome". Dit noemt hij, vers
6, zich bekeren tot de Heere, weer te keren tot Hem, want zij hebben Hem verlaten en andere
goden aangebeden, hebt dan nu berouw en bekeert u. 

Zo moeten zij, die zich door genade zelf tot God hebben gewend, alles doen wat zij kunnen om ook
anderen tot Hem te brengen. 

b. Welke drangredenen hij gebruikt om hen hiertoe te bewegen. 

Ten eerste. Gij zijt kinderen Israëls, en daarom staat gij in betrekking tot, en onder verplichting aan,
de God Israëls, van wie gij zijt afgevallen." 

Ten tweede. De God, tot wie gij geroepen wordt weer te keren, is de God van Abraham, Izak en
Jakob, een God in verbond met uw eerste vaderen die Hem dienden en zich aan Hem overgaven
hetgeen hun eer was en hun geluk." 



Ten derde. Uw latere vaderen, die Hem hebben verlaten en tegen Hem hebben overtreden, zijn van
de verwoesting overgegeven, hun afval en hun afgoderij zijn hun verderf geweest, gelijk gij ziet, vers
7 , laat hun leed u ter waarschuwing zijn. 

Ten vierde. Gijzelf zijt slechts een overblijfsel, ternauwernood ontkomen uit de hand van de
koningen van Assyrië, vers 6, en daarom is het van het hoogste belang voor u om u te stellen onder
de bescherming van de God uwer vaderen, opdat gij niet geheel verzwolgen wordt." 

Ten vijfde. "Dit is het enige middel, om de hitte Zijns toorns van u af te keren, vers 8, die u gewis zal
verteren zo gij hardnekkig blijft." 

Eindelijk. "Indien gij tot God wederkeert in een weg van plicht, dan zal Hij tot u wederkeren in een
weg van genade." Daarmee begint hij, vers 6,, en daarmee eindigt hij, vers 9. 

In het algemeen: "Gij zult Hem genadig en barmhartig bevinden, bevinden dat Hij Zijn aangezicht niet
van u afwendt, zo gij Hem zoekt." 

In het bijzonder: "Gij kunt hopen dat Hij de gevangenschap zal wenden van uw broederen, die
weggevoerd zijn, en hen zal wederbrengen naar hun land." Kon nu iets meer zielroerend zijn
uitgedrukt? Kon er een betere zaak zijn, die beter bepleit werd? 

Het onthaal, dat aan Hizkia’s boden en aan zijn boodschap te beurt viel. Het blijkt niet dat Hosea,
die toen koning van Israël was, zich beledigd achtte door of tegenstand bood aan de verspreiding
van deze proclamatie in zijn rijk, noch dat hij zijn onderdanen verbood de uitnodiging aan te nemen,
hij schijnt hun volkomen vrijheid gelaten te hebben om, zo hun dit behaagde, naar Jeruzalem op te
gaan om te aanbidden, want hij deed wel dat kwaad was in de ogen des Heeren, evenwel niet als de
koningen Israëls, die voor hem geweest waren, 2 Koningen 17:2. 

Hij zag het verderf over zijn rijk komen, en zo iemand van zijn onderdanen door dit middel wilde
beproeven om het te voorkomen, dan had hij er zijn volle toestemming voor. Maar wat het volk
betreft: 

a. De grote meerderheid minachtte de roepstem, luisterde er niet naar. De boden gingen van stad tot
stad, deze naar de ene, die naar een andere, en smeekten het volk om toch naar Jeruzalem te komen
om het pascha te houden, maar zover was het van hen om de uitnodiging aan te nemen, dat zij de
boden, die haar brachten, uitscholden, zij lachten en bespotten hen, vers 10, weigerden niet slechts,
maar weigerden met minachting. 

Spreek hun van de God van Abraham-zij kennen Hem niet, zij hebben andere goden, die zij dienen-
Baäl en Astaroth, spreek hun van het heiligdom-hun hoogten achten zij even goed, van Gods
genade-zij begeren haar niet, van Gods toorn-zij vrezen hem niet. Geen wonder dat de boden des
konings aldus smaadheid werd aangedaan door dit afvallig geslacht, als Gods boden, Zijn knechten,
de profeten, die hun geloofsbrieven van Hem toonden, evenzo behandeld werden. De ondergang
van het rijk van de tien stammen was nu nabij, het was slechts twee of drie jaar later dat de koning
van Assyrië het beleg sloeg voor Samaria, dat eindigde in het gevankelijk wegvoeren van deze
stammen. Even tevoren heeft niet slechts hun eigen koning hun vergund terug te keren tot Gods



heiligdom, maar een koning van Juda had hen ernstig gebeden dit te doen. Indien zij deze uitnodiging
algemeen hadden aangenomen, het zou hun verderf hebben kunnen voorkomen, maar hun
minachting van de uitnodiging verhaastte en verzwaarde hun verderf, en liet hen zonder
verontschuldiging. 

b. Toch waren er enkelen, die de uitnodiging hebben aangenomen. De boodschap, die voor
sommigen een reuk des doods ten dode was, was voor anderen een reuk des levens ten leven, vers
11. 

In de slechtste tijden heeft God nog een overblijfsel, zo ook nu: sommigen van Aser, Manasse en
Zebulon, (er wordt geen melding gemaakt van Efraïm) verootmoedigden zich en kwamen te
Jeruzalem, dat is: zij betreurden hun zonden en onderwierpen zich aan God. Hoogmoed weerhoudt
de mensen van zich aan God te onderwerpen, als die naar beneden is gebracht, is het werk gedaan. 

2. Aan de mannen van Juda werd bevel gegeven deze plechtigheid bij te wonen, en zij hebben er
allen aan gehoorzaamd, vers 12. 

Zij waren enerlei van hart om het gebod des konings en van de vorsten te doen en het was de hand
Gods, die hun dat enerlei hart gaf, want het is ten dage van Zijn heirkracht dat Christus’ onderdanen
gewillig gemaakt worden. Het is God, die beide het willen en het werken werkt. Als de mensen te
eniger tijd een onverwachten ijver aan de dag leggen voor hetgeen goed is, dan moeten wij er de
hand Gods in erkennen. 



2 Kronieken 30:13-20 

De tijd, bepaald voor het houden van het pascha, is nu gekomen, en een zeer grote gemeente is bij
die gelegenheid bijeenvergaderd, vers 13. Nu hebben wij hier: 

I. De toebereidselen, die zij maakten voor het pascha, het was een goede toebereiding zij namen al
de afgodische altaren weg, die gevonden waren, niet slechts in de tempel, maar in Jeruzalem, vers
14. 

Eer zij het feest hielden hebben zij de oude zuurdesem buitengeworpen. De beste voorbereiding, die
wij kunnen maken voor het Evangeliepascha, is onze ongerechtigheden, onze geestelijke afgoderijen,
weg te werpen. 

II. Hun viering van het pascha, hierin was het volk zó ijverig, dat de priesters en Levieten
beschaamd werden toen zij zich door het gewone volk zagen voorbijgestreefd, hen meer gereed
zagen om offeranden te brengen dan zij waren om ze te offeren. Dit bracht hen er toe om zich te
heiligen, vers 15, opdat het werk niet zou stilstaan uit gebrek aan handen om het te doen. Als wij de
ijver zien van anderen, dan moet dit ons beschaamd maken over onze eigen koelheid en ons
opwekken om niet slechts onze plicht te doen, maar hem goed te doen en ons er voor te heiligen. Zij
deden naar de plicht van hun ambt, vers 16, het bloed sprengende op het altaar, dat een type was
van Christus, ons Pascha, dat voor ons geslacht is. 

III. De onregelmatigheden, waaraan zij schuldig waren in deze plechtigheid. De zaak zelf werd met
grote Godsvrucht gedaan, maar behalve dat het een maand buiten de tijd was: 

1. Hebben de Levieten de paaslammeren geslacht, dat alleen door de priesters gedaan had moeten
worden, vers 17. Zij hielpen ook meer dan de wet gewoonlijk toeliet, bij het offeren van de andere
offeranden, inzonderheid die voor de reiniging van de onreinen, die velen thans nodig hadden. 

Sommigen denken dat dit het werk was van hen, die de offers brachten, niet van de priesters,
waarmee de Levieten hier belast waren. Gewoonlijk slachtte ieder man zijn lam maar nu hebben de
Levieten het gedaan voor hen, die onder enigerlei ceremoniele onreinheid waren. 

2. Aan velen werd toegestaan van het pascha te eten, die niet naar de stiptheid van de wet rein
waren, vers 18. Dit was de tweede maand, en zij waren niet gerechtigd om het nogmaals uit te
stellen, tot de derde maand, gelijk de wet hun, indien het de eerste maand was, veroorloofd zou
hebben, om het uit te stellen tot de tweede maand. 

En zij waren er afkerig van om hun te verbieden om er deel aan te nemen, want zij wilden de nieuwe
bekeerlingen niet ontmoedigen, of hen klagende wegzenden, die zij wensen weg te zenden zich
verblijdende. Hugo de Groot neemt hier aanleiding uit om op te merken dat rituele inzettingen wijken
moeten, niet slechts voor openbare noodzakelijkheid, maar ook voor openbaar voordeel en welzijn. 

IV. Hizkia’s gebed tot God om vergeving voor deze onregelmatigheid. Het was zijn ijver die hen in
zo groten haast bijeen had geroepen, en hij wilde niet dat zij er om te lijden zouden hebben, dat zij
de nodigen tijd niet gehad hebben om zich voor te bereiden, daarom achtte hij zich geroepen om



voorspraak te wezen voor hen, die het pascha aten, niet gelijk geschreven is, opdat er geen
toornigheid op hen zou zijn van de Heere. Het gebed was: 

1. Kort, maar ter zake. De Heere, die goed is, doe verzoening over een ieder in de gemeente, die
zijn hele hart gericht heeft, of bereid heeft voor deze diensten, hoewel hij in ceremoniële bereiding
tekort kwam. De grote zaak, die bij al onze Godsdienstige plechtigheden vereist wordt, is dat wij
ons hart richten om Hem te zoeken, dat wij oprecht zijn in alles wat wij doen, dat de inwendige
mens er bij in het werk gesteld is, en dat wij er hartewerk van maken, zonder dit blijft het alles
zonder betekenis. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. 

Hizkia bidt niet dat dit voorbijgezien moge worden, noch dat God enigerlei onoprechtheid
verschonen of voorbij zou zien, want dit is het nodige, dat wij God zoeken, Zijn gunst, Zijn eer, en
dat wij hier ons hart op richten. Waar deze oprechtheid, dit vast voornemen des harten bestaat
kunnen wel vele zwakheden en tekortkomingen zijn, en zowel de gemoedsstemming als de
volbrenging van de dienst niet volkomen naar de reinheid des heiligdoms zijn. 

Het bederf kan niet zo volkomen tenonder gebracht, de gedachten niet zo bepaald, de
genegenheden niet zo levendig het geloof niet zo werkzaam zijn als dit alles moest wezen, er is een
gebrek in reinheid des heiligdoms. Er is niets volmaakt onder de zon, daar is geen mens rechtvaardig
op aarde, die goed doet en niet zondigt". 

Voor deze gebreken is vergevende, genezende genade nodig, want nalatigheid in plicht is zonde,
zowel als nalatigheid van plicht. 

Indien God, ook voor het beste wat wij doen, naar streng recht met ons zou handelen, wij waren
verloren. Het middel om vergeving te verkrijgen voor onze tekortkomingen in plicht en al de
ongerechtigheden van onze heilige dingen, is: haar bij God te zoeken door gebed, die vergeving
spreekt zo maar niet vanzelf, neen, zij moet verkregen worden op het gebed en door het bloed van
Christus. Bij ons bidden hierom moeten wij aangemoedigd worden door Gods goedheid. De Heere
die goed is, vergeve, want toen Hij Zijn goedheid uitriep, heeft Hij de meesten nadruk gelegd op
deze tak ervan: vergevende de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde. Het is de plicht van
hen, die over anderen gesteld zijn, om niet slechts op zichzelf te zien, maar ook op hen, over wie zij
gesteld zijn, om te zien waarin zij tekortkomen en voor hen te bidden, zoals Hizkia hier gedaan heeft.
Zie Job 1:5. 

2. Een voorspoedig gebed. De Heere verhoorde Jehizkia, had een welbehagen in zijn
Godvruchtige zorg over de gemeente, en heelde het volk, vers 20, heeft niet slechts hun hun zonde
niet toegerekend, maar in weerwil van hun zonde hun diensten genadig aangenomen, want heling
geeft niet slechts vergeving te kennen, Jesaja 6:10 , Psalm 103:3 , maar ook vertroosting en vrede:
Jesaja 57:18, Maleachi 4:2. 



2 Kronieken 30:21-27 

Na het pascha volgde het feest van de ongezuurde broden, dat zeven dagen duurde. Hier wordt ons
gezegd hoe dit waargenomen werd en alles in dit verhaal is liefelijk, opwekkend en aangenaam. 

I. Zeer vele offeranden werden Gode geofferd in dankoffers, waarmee zij de gunst van God beide
erkenden en afsmeekten, van een deel van deze offeranden hielden de offeraars met hun vrienden
gedurende zeven dagen een feestmaal, vers 22, ten teken van hun gemeenschap met God, en de
vertroosting en lieflijkheid, die zij smaakten in Zijn gunst en door met Hem verzoend te zijn. 

Om dit deel van de dienst gaande te houden, zodat op Gods altaar overvloedig bloed en vet zou
komen, en Zijn priesters en het volk overvloedig met het vlees gespijzigd zouden worden van de
dankoffers, gaf Hizkia van zijn eigen vee duizend varren en zeven duizend schapen, en de vorsten,
opgewekt door dit Godvruchtig voorbeeld, gaven hetzelfde aantal varren en een nog groter aantal
schapen, allen tot dankoffers, vers 24. 

Hierdoor werd God geëerd en de vreugde van het feest gaande gehouden, en werden de
vreemdelingen aangemoedigd om weer te komen in Jeruzalem. Het was edelmoedig van de koning
en de vorsten, om aldus de gehele gemeente rijk te onthalen, maar waartoe dient een grote bezitting
anders dan om de mensen instaat te stellen te meer goed te doen? Christus heeft hen gespijzigd, die
Hem volgden. Ik geloof, dat Hizkia en zijn vorsten aan het einde des jaars om hun vrome
weldadigheid niet armer zijn geweest. 

II. Veel goede gebeden werden bij het offeren van deze dankoffers tot God opgezonden, vers 22.
Zij deden belijdenis aan de Heere, de God hunner vaderen, vers 22, waarin de bedoeling, het
oogmerk, van de dankoffers werd aangetoond. Toen de priesters het bloed sprengden en het vet
verbrandden, deden zij belijdenis, dat deed ook het volk van hun zijde toen zij het vlees aten. 

Zij deden een Godsdienstige belijdenis van hun betrekking tot God en hun afhankelijkheid van Hem,
een boetvaardige, berouwvolle belijdenis van hun zonden en zwakheden, een dankbare belijdenis
van Gods genade over hen, en een smekende belijdenis van hun behoeften en begeerten, en in dit
alles hadden zij het oog op God als de God hunner vaderen, een God in verbond met hen. 

III. Werden zeer veel goede dingen de volke gepredikt. De Levieten, wier ambt het was,
Deuteronomium 33:10, leerden het volk de goede kennis des Heeren, lazen en verklaarden de
Schriften en onderrichtten de vergadering omtrent God en hun plicht jegens Hem, daar was, na zo
lang een hongersnood naar het woord als er onder de vorige regering geweest, grote behoefte aan. 

Hizkia heeft niet zelf gepredikt, maar hij sprak naar het hart van alle Levieten, die het deden,
woonde hun prediking bij, prees hun ijver, en verzekerde hun van zijn bescherming en steun.
Hiermede moedigde hij hen aan om goed te studeren, zich moeite te geven, en bracht hij hen in ere,
opdat het volk hen te meer zou eerbiedigen en naar hen zou horen. 

Vorsten en overheidspersonen kunnen door getrouwe en ijverige leraren en predikers aan te
moediger de belangen van Gods koninkrijk onder de mensen grotelijks bevorderen. 



IV. Iederen dag zongen zij psalmen, vers 21. De Levieten nu en de priesteren prezen de Heere dag
op dag, beide met liederen en met muziekinstrumenten, uitdrukking gevende aan hun eigen
blijdschap in God, en elkaar opwekkende tot blijdschap en dankbaarheid aan Hem. God te loven
moet een groot deel van ons werk zijn in onze Godsdienstige bijeenkomsten. 

V. De zeven dagen van het feest op deze Godsdienstige wijze gevierd hebbende, vonden zij er
zoveel genot en vertroosting in, dat zij nog zeven dagen gingen houden, vers 23. Zij hebben geen
nieuwe wijze van Godsverering ingevoerd, maar herhaalden de oude. 

De omstandigheden waren buitengewoon, zij hadden de inzetting lang ontbeerd, zij hadden door
haar te verzuimen schuld op zich geladen. Er was nu een grote vergadering bijeen, en zij waren in
een Godvruchtige gemoedsstemming, zij wisten niet of zij nog eens zo’n gelegenheid zouden hebben,
en daarom konden zij het nu niet van zich verkrijgen om van elkaar te scheiden voor zij de tijd van
de feestviering verdubbeld hadden. 

Velen van hen waren zeer ver van huis en hadden zaken op het land te doen, dit de tweede maand
zijnde, was het begin van hun oogst ophanden, maar toch haastten zij zich niet om terug te keren, de
ijver van Gods huis maakte dat zij zichzelf en hun wereldlijke zaken vergaten. Hoe ongelijk aan hen,
die van de dienst Gods zeiden: Welk een vermoeidheid! of die vroegen: wanneer zal de sabbat
voorbij zijn? De dienstknechten Gods moeten overvloedig zijn in zijn werk. 

Vl. Dit alles deden zij met blijdschap, vers 23. Allen verblijdden zij zich, ook de vreemdelingen,
vers 25. 

Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem, vers 26. 

Sedert de inwijding van de tempel in Salomo’s tijd is er nooit iets dergelijks geweest. Heilige
plichten moeten met heilige blijdschap volbracht worden, wij moeten er vurig en ijverig in zijn, er
behagen in vinden, de zoetheid proeven en smaken van gemeenschap met God, en het als een
oorzaak van onuitsprekelijke blijdschap en vreugde beschouwen, dat wij aldus bevoorrecht zijn en
zo’n voorsmaak hebben van de eeuwige blijdschap. 

VII. De gemeente werd eindelijk heengezonden met een plechtige zegen, vers 27. 

1. De priesters hebben hem uitgesproken want het behoorde tot hun ambt het volk te zegenen,
Numeri 6:22, 23, waarin zij beide de mond des volks waren bij God, bij wijze van gebed, en Gods
mond bij het vork, bij wijze van belofte, want die beide waren in de zegen begrepen. Zij betuigden
er beide hun verlangen in naar het welzijn des volks en hun afhankelijkheid van God en dat woord
van Zijn genade, aan hetwelk zij hen bevalen. 

Welk een lieflijkheid is het voor een gemeente om aldus gekroond naar huis te worden gezonden! 

2. God zei er Amen toe. De stem van de priesters, toen zij het volk zegenden, werd gehoord in de
hemel en kwam tot Zijn heilige woning. 



Toen zij de zegen uitspraken, heeft God hem geboden, en misschien wel een merkbaar teken
gegeven van de bekrachtiging ervan. Het gebed, dat in een wolk van reukwerk ten hemel opstijgt,
zal weer in een stortvloed van zegen op de aarde nederkomen. 



HOOFDSTUK 31

1 Als zij nu dit alles voleind hadden, togen alle Israelieten, die er gevonden werden, uit, tot de steden
van Juda, en braken de opgerichte beelden, en hieuwen de bossen af, en wierpen de hoogten en de
altaren af, uit gans Juda en Benjamin, ook in Efraim en Manasse, totdat zij alles te niet gemaakt
hadden; daarna keerden al de kinderen Israels weder, een ieder tot zijn bezitting in hun steden.
2 En Hizkia bestelde de verdelingen der priesteren en der Levieten, naar hun verdelingen, een ieder
naar zijn dienst, de priesteren en de Levieten tot het brandoffer en tot de dankofferen, om te dienen,
en om te loven, en om te prijzen in de poort van de legers des HEEREN;
3 Ook het deel des konings van zijn have tot de brandofferen, tot de brandofferen des morgens en
des avonds, en de brandofferen der sabbatten, en der nieuwe maanden, en der gezette hoogtijden;
gelijk geschreven is in de wet des HEEREN.
4 En hij zeide tot het volk, tot de inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel der priesteren en Levieten
geven zouden, opdat zij versterkt mochten worden in de wet des HEEREN.
5 Toen nu dat woord uitbrak, brachten de kinderen Israels vele eerstelingen van koren, most, en
olie, en honig, en van al de inkomsten des velds; ook brachten zij de tienden van alles in met
menigte.
6 En de kinderen van Israel en Juda, die in de steden van Juda woonden, brachten ook tienden der
runderen en der schapen, en tienden der heilige dingen, die den HEERE, hun God, geheiligd waren,
en maakten vele hopen.
7 In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand
voleindden zij.
8 Toen nu Jehizkia en de vorsten kwamen en die hopen zagen, zegenden zij den HEERE en Zijn
volk Israel.
9 En Jehizkia ondervraagde de priesteren en de Levieten aangaande die hopen.
10 En Azaria, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: Van dat men deze
heffing begonnen heeft tot het huis des HEEREN te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te
worden, ja, over te houden tot overvloed toe; want de HEERE heeft Zijn volk gezegend, zodat deze
veelheid overgebleven is.
11 Toen zeide Jehizkia, dat men kameren aan het huis des HEEREN bereiden zou; en zij bereidden
ze.
12 Daarin brachten zij die heffing, en de tienden, en de geheiligde dingen, in getrouwigheid; en
daarover was Chonanja, de Leviet, overste, en Simei, zijn broeder, de tweede.
13 Maar Jehiel, en Azazja, en Nahath, en Asahel, en Jerimoth, en Jozabad, en Eliel, en Jismachja,
en Mahath, en Benaja, waren opzieners, onder de hand van Chonanja en Simei, zijn broeder; door
het bevel van den koning Jehizkia en van Azaria, den overste van het huis Gods.
14 En Kore, de zoon van Jimna, de Leviet, de poortier tegen het oosten, was over de vrijwillige
gaven Gods, om het hefoffer des HEEREN en het allerheiligste uit te delen.
15 En aan zijn hand waren Eden, en Minjamin, en Jesua, en Semaja, Amarja en Sechanja, in de
steden der priesteren, met getrouwigheid, om aan hun broederen in de verdelingen, zowel aan de
kleinen als de groten, uit te delen:
16 (Benevens die gesteld waren in het geslachtsregister der manspersonen, drie jaren oud en
daarboven) allen, die in het huis des HEEREN gingen, tot het dagelijkse werk op elken dag, voor
hun dienst, in hun wachten, naar hun verdelingen.
17 En met die gesteld waren in het geslachtsregister der priesteren naar het huis hunner vaderen,
ook de Levieten van twintig jaren oud en daarboven, in hun wachten, naar hun verdelingen;



18 Ook tot de geslachtsrekening met al hun kinderkens, hun vrouwen, en hun zonen, en hun
dochteren, door de ganse gemeente; want zij hadden zich in hun ambt in heiligheid geheiligd.
19 Ook waren onder de kinderen van Aaron, de priesteren, op de velden der voorsteden hunner
steden, in elke stad, mannen, die met namen uitgedrukt waren, om aan alle manspersonen onder de
priesteren en aan allen, die in het geslachtsregister onder de Levieten gesteld waren, delen te geven.
20 En alzo deed Jehizkia in geheel Juda; en hij deed dat goed, en recht, en waarachtig was, voor het
aangezicht des HEEREN, zijns Gods.
21 En in alle werk, dat hij begon in den dienst van het huis Gods, en in de wet en in het gebod, om
zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart, en had voorspoed.



Wij hebben hier een nader bericht omtrent de zegenrijke reformatie, waarvan Hizkia het glorierijke
werktuig was, en van de gelukkigen voortgaan ervan. 

I. Al de overblijfselen van de afgoderij werden vernietigd, vers 1. 

II. De priesters en Levieten werden weer aan het werk gezet, ieder naar zijn dienst, vers 2. 

III. Er werd zorg gedragen voor hun onderhoud. 

1. Het deel des konings aan de priesters en tot onderhoud van de tempeldienst werd betaald, vers 3.

2. Er worden orders gegeven voor de heffing van het aandeel des volks, vers 4. 

3. Het volk heeft het door hen verschuldigde ruim ingebracht, vers 5 -10. 

4. Er werden commissarissen benoemd voor de behoorlijke uitdeling van hetgeen ingekomen was,
vers 11-19. 

Eindelijk vinden wij hier de lof vermeld van Hizkia’s oprechtheid in alles wat hij ondernam, vers 20,
21. 



2 Kronieken 31:1-10 

Wij hebben hier een bericht van hetgeen gedaan werd na het pascha, hetgeen tevoren ontbrak in de
plechtigheden van de voorbereiding werd vergoed door hetgeen beter is, namelijk een goed gebruik
ervan daarna. 

Als de Godsdienstoefeningen op een dag des Heeren, of bij een Avondmaalsviering voleindigd zijn,
dan moeten wij niet denken dat het werk nu gedaan is. 

Neen, dan begint het moeilijkste deel van het werk, hetgeen daarin bestaat, dat wij door gedrag en
wandel tonen dat Gods inzettingen indruk hebben gemaakt op ons gemoed. Zo was het hier, toen dit
alles voleindigd was, was er nog meer te doen. 

I. Zij legden er zich met kracht op toe om alle overblijfselen en monumenten van de afgoderij te
vernielen. De koning had hierin alles gedaan wat hij kon, 2 Koningen 18:4, maar het volk kon de
onheilige overblijfselen ontdekken, welke aan het oog van de beambten des konings ontsnapt waren,
en daarom togen zij uit, om te zien wat zij doen konden, vers 1. 

Dit werd terstond na het pascha gedaan. De lieflijkheid van gemeenschap met God moet heilige ijver
en toorn in ons ontsteken tegen zonde, tegen alles wat God beledigt. Indien onder het waarnemen
van een inzetting Gods ons hart brandende in ons is geworden, dan zal die geest van de branding het
schuim van het bederf verteren: "Wat heb ik nu meer met de afgoden te doen? Hun ijver in het
vernielen van de opgerichte beelden en bossen, de hoogten en de altaren bleek hierin": 

1. Dat zij het niet alleen deden in de steden van Juda en Benjamin, maar ook in die van Efraïm en
Manasse. 

Sommigen denken dat die steden bedoeld zijn, welke onder de bescherming en het rechtsgebied van
de koningen van Juda gekomen zijn. 

Anderen denken dat, daar Hosea de koning van Israël, het niet verbood, hun ijver hen uitdreef om
zelfs in vele delen van zijn rijk de afgoderij uit te roeien. Diegenen tenminste, die uit Efraïm en
Manasse kwamen om het pascha te houden, -gelijk velen gedaan hebben, Hoofdstuk 30:18
vernielden al hun eigen beelden en bossen, en deden hetzelfde voor velen, op wie zij invloed hadden
of van wie zij de toestemming konden krijgen om het te doen. 

Wij moeten niet slechts onszelf verbeteren of hervormen, maar alles doen wat wij kunnen om ook
anderen te verbeteren. 

2. Zij vernielden ze allen, zij spaarden er geen uit gunst of genegenheid, hetzij voor de beelden of
voor hen die ze aanbaden, al waren die beide ook nog zo antiek, of zo kostbaar of zo fraai, of zo
kunstig bewerkt allen moesten zij vernield worden. Zij, die zich in oprechtheid stellen tegen de
zonde, zullen zich stellen tegen alle zonde. 

3. Hoewel zij langen tijd afwezig waren geweest, wilden zij niet naar huis gaan voordat dit gedaan
was. Zij konden zich niet gerust en veilig achten in hun steden, zolang de beelden en bossen, die



verraders en verdervers van hun land, overeind stonden. Wellicht heeft de profeet Jesaja hierop
gedoeld, toen hij weinig tijds tevoren sprak van een dag, wanneer de mensen de afgoden, die zij zelf
gemaakt hebben, zullen wegwerpen, Jesaja 2:20, 31:6, 7. Zo heerlijk en verbazingwekkend was
deze gezegende reformatie. 

II. Hizkia herstelde de afdelingen van de priesters en Levieten, die David had ingesteld en die in de
laatsten tijd veronachtzaamd waren, vers 2. De tempeldienst werd weer geregeld naar de oude
voorgeschreven wijze. iedereen moest weten wat zijn werk, zijn plaats, zijn tijd was, en wat van hem
verwacht werd. Goede orde draagt er zeer veel toe bij om aan een goed werk goeden voortgang te
geven. 

De priesters werden in hun afdelingen gesteld voor de brandoffers en de dankoffers, van de
Levieten in hun afdelingen moesten sommigen de priesters dienen, en werden anderen aangewezen
om te loven en te prijzen. Zie 1 Kronieken 23:3, 5, En dit alles in de poort van de legers des
Heeren. 

De tempel wordt hier een leger genoemd, omdat de tempelvoorrechten beweeglijke dingen zijn, en
deze tempel weldra weggenomen, verwoest, zal worden. 

III. Hij bestemde een deel van de inkomsten van zijn kroon voor het onderhoud van het altaar. De
kosten voor de dagelijkse offers en voor die op de sabbaten, nieuwe maanden, en gezette
hoogtijden, kwamen wel voor rekening van het volk, maar, opdat dit geen last voor hen zijn zou,
heeft hij ze uit zijn eigen inkomsten bekostigd, vers 3. 

Dit was een edelmoedige daad van Godsvrucht, waarin hij te rade ging beide met de eer van God
en de verlichting van lasten voor het volk, als een getrouw dienstknecht van Hem en een teder vader
voor hen. 

Laat vorsten en andere groten van de aarde datgene wèl besteed achten en op goede rente uitgezet,
hetwelk zij te koste leggen aan ondersteuning en aanmoediging van de Godsdienst in hun land. 

IV. Hij vaardigde een order uit, eerst aan de inwoners van Jeruzalem, vers 4, (opdat zij, die het
naast bij de tempel waren en er het meest toe verplicht waren, een goed voorbeeld zouden geven
aan Je anderen) maar die later ook gericht was tot, of tenminste aangenomen werd door, de steden
van Juda, om nauwkeurig en nauwgezet het door hen verschuldigde aan de priesters en Levieten te
betalen. 

Dit werd lang verzuimd, en daardoor werd het werk veronachtzaamd, want een schandelijk karig
onderhoud van de bedienaren van de Godsdienst zal een ergerlijk verval van de Godsdienst
teweegbrengen. Daar nu Hizkia zelf zich zeer milddadig betoond heeft, voegde het hem wel om van
zijn volk te eisen dat zij zich rechtvaardig zouden betonen ten opzichte van de tempeldienst. En let
op hetgeen zijn oogmerk is, in zijn zorg dat de priesters en Levieten het hun toekomende zouden
ontvangen, het is: dat zij aangemoedigd zouden worden in de wet des Heeren, in het bestuderen
ervan, en in het doen van hun plicht in overeenstemming er mede. 

Merk hier op: 



1. Het is betamelijk dat leraren niet slechts onderhouden, maar aangemoedigd worden, opdat zij niet
slechts bij hun werk blijven, maar ook het nodige hebben om in welstand te leven, opdat zij het werk
met blijmoedigheid doen. 

2. Maar zij moeten niet in luiheid en ledigheid onderhouden worden, niet in hoogmoed en weelde,
maar in de wet des Heeren, in zelf haar waar te nemen, en in het leren van de goede kennis ervan
aan anderen. 

V. Hierop bracht het volk zeer geredelijk hun tienden in, er was niets andere nodig dan hen er toe
op te roepen, en daarom, zodra het bevel was uitgegaan, werden de eerstelingen van de vruchten en
de tienden van de heilige dingen terstond ingebracht, vers 5, 6. 

Wat de priesters nodig hadden voor zichzelf en hun gezin, gebruikten zij, en wat er dan nog
overbleef legden zij op in hopen, vers 6 

Gedurende de hele oogsttijd vermeerderden zij die hopen, naarmate de vruchten des velds
binnengebracht werden, want God moest daarvan hebben wat Hem toekwam. Toen de oogst
geëindigd was, voleindigden zij hun hopen, vers 7. Nu hebben wij hier: 

1. Het rapport, dat aan Hizkia gegeven werd betreffende deze hopen. Hij ondervroeg de
priesteren en Levieten aangaande die hopen, waarom zij niet gebruikt hadden wat ingebracht
werd, maar het aldus hadden opgegaard, vers 9. 

Waarop geantwoord werd dat zij al wat zij nodig hadden hebben gebruikt tot onderhoud van henzelf
en hun gezin en voor hun wintervoorraad, maar dat dit alles nu nog over was, vers 10. 

Zij hebben deze hopen niet opgegaard uit gierigheid, maar om te tonen welke overvloedige
voorziening God voor hen gemaakt had door Zijn wet, zo het slechts ingezameld en ingebracht
werd, en dat zij, die nauwgezet aan God het Zijne geven uit hun bezittingen, een zegen brengen op
alles wat zij hebben. 

Van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des Heeren te brengen, is er te eten geweest
en verzadigd te worden, ja over te houden tot overvloed toe, want de Heere heeft Zijn volk
gezegend. 

Zie hiervoor Haggai 2:19, 20. "Beproeft Mij", zegt God, "indien gij Mij anders niet vertrouwen wilt,
of er op uw inbrengen van de tienden in het schathuis, geen zegen op u afgegoten zal worden,"
Maleachi 3:10, 11 , Ezechiel 44:30. 

2. De dankbare erkenning van de koning en de vorsten ervan. Zij zegenden, dat is zij dankten, de
Heere voor Zijn goede voorzienigheid, die hun iets te brengen gaf, en voor Zijn goede genade, die
hun een hart gaf om het te brengen. 

En zij zegenden ook het volk, dat is, zij prezen hen voor wel doen nu, zonder hun hun vroegere
veronachtzaming te verwijten. Het is opmerkelijk dat zij, na de lieflijkheid van Gods inzettingen



gemaakt te hebben in het aangename, troostrijke pascha, dat zij gehouden hebben, nu zo vrijgevig
waren om de tempeldienst te onderhouden. 

Zij, die het voorrecht hebben van een geregelder Evangeliedienst zullen niet morren tegen de
onkosten ervan. 



2 Kronieken 31:11-21 

Wij hebben hier: 

I. Twee bijzondere voorbeelden van Hizkia’s zorg voor de kerkelijke zaken om, nu hij ze in goede
orde gebracht heeft, ze ook in goede orde te houden. De tienden en andere heilige zaken ingebracht
zijnde: 

1. Beval hij dat zij zorgvuldig bewaard zouden worden, en niet op deze hopen zouden blijven liggen,
blootgesteld om bedorven of ook weggenomen of verkwist te worden. Hij gebood dat er kameren
bereid zouden worden in sommige voorhoven van de tempel om tot voorraadkameren te dienen,
vers 11, en daarin werden de offeranden gebracht en weggesloten, vers 12, 13. 

Er werden bewaarders over aangesteld, die er het opzicht over hadden, om te zorgen dat zij door
geen mot of roest zouden verdorven en door geen dieven weggenomen zouden worden. 

Deze wijsheid om in dagen van overvloed het overgeblevene op te leggen, kunnen wij leren van de
mier, die in de zomer haar spijs bereidt. Het in voorraad opleggen van hetgeen ingebracht werd was
een aanmoediging voor het volk om hun bijdragen te betalen. Datgene, hetwelk goed bestuurd en
beheerd wordt, zal door het publiek gaarne opgebracht worden. 

2. Dat zij getrouwelijk te koste gelegd moesten worden aan hetgeen, waarvoor zij bestemd waren.
De schatten van de kerk moeten niet langer opgelegd worden dan tot het ogenblik wanneer het
nodig is ze te gebruiken, zelfs het roest getuigt tegen hen, die dat doen. Er werden beambten
aangesteld, mannen van erkende wijsheid en trouw (ongetwijfeld), om het hefoffer des Heeren en
het allerheiligste uit te delen onder de priesters, vers 14, en te zorgen dat ieder een behoorlijk
onderhoud had voor zich en zijn gezin. 

De wet heeft genoegzaam voor allen voorzien, indien sommigen dus te weinig hadden, dan moest het
wezen omdat anderen te veel hadden. Om dergelijke ongelijkheid te voorkomen, moesten deze
beambten in het beschikken over de inkomsten van de tempel naar een zekeren regel van
evenredigheid te werk gaan. 

Er wordt hier van de priesters gezegd, vers 18, dat zij zich in hun ambt in heiligheid geheiligd
hadden, het woord betekent eigenlijk, dat zij zich in geloof geheiligd hadden, dat is (naar bisschop
Patrick het verklaart): zij begaven zich tot hun dienst in het huis van God, niet twijfelende of zij
zouden van al het nodige voorzien worden, omdat zij nu God dienden in dit vertrouwen, werd er
voor gezorgd, dat zij in hun hoop niet beschaamd zouden worden. 

Zij die zich in geloof Gode en Zijn dienst heiligen vertrouwende dat Hij het hun aan niets, dat goed
is, zal laten ontbreken, zullen waarlijk gevoed worden, Psalm 37:3. 

Uit de offeranden des Heeren werden delen gegeven: 

a. Aan de priesters in de steden vers 15, die thuis bleven, terwijl hun broederen naar Jeruzalem
gingen, en daar goed deden door de goede kennis des Heeren te leren, de predikende priesters



werden evengoed onderhouden als de offerende priesters, zij, die bij het gereedschap bleven,
evengoed als zij, die de krijg voerden. 

b. Aan allen, die in het huis des Heeren gingen, al de manspersonen van drie jaren oud en
daarboven, want de kinderen van het mannelijk geslacht schijnen zelfs op die zeer jeugdige leeftijd
met hun ouders in de tempel te zijn toegelaten en deelden met hen in die uitdeling, vers 16. 

c. Zelfs de Levieten van twintig jaar en daarboven ontvingen hun deel, vers 17. 

d. De vrouwen en kinderen van de priesters en Levieten hadden een goed onderhoud uit deze
offeranden, vers 18. 

Voor het onderhoud van de leraren moet acht geslagen worden op hun gezinnen, opdat niet slechts
zij, maar ook de hunnen, het brood huns bescheiden deels hebben. In sommige landen, waar de
leraren hun traktement van de staat ontvangen, wordt dit bij de geboorte van ieder kind
vermeerderd. 

e. De priesters op het land, die op de velden van de voorsteden hunner steden woonden, werden
niet voorbijgezien in deze uitdeling, vers 19. Ook zij ontvingen hun deel, die in de dorpen woonden,
hoewel men kon onderstellen dat deze goedkoper konden leven. 

II. Een algemene aanduiding van de hoedanigheid van Hizkia’s diensten ter ondersteuning van de
Godsdienst, vers 20, 21. 

1. Zijn vrome ijver strekte zich uit tot alle delen van zijn rijk: alzo deed Jehizkia in geheel Juda, alle
delen van zijn land, en niet slechts die delen, die het dichtst bij hem lagen, deelden in de goede
vruchten van zijn regering. 

2. Hij bedoelde oprechtelijk God te behagen in alles wat hij deed, hij deed dat goed en recht en
waarachtig was voor het aangezicht des Heeren, zijns Gods, al zijn zorg was datgene te doen wat
God welbehaaglijk was, wat recht was (dat is: wat naar de natuurlijke billijkheid was), en
waarachtig (dat is: in overeenstemming met de Goddelijke openbaring en zijn verbond met God),
voor het aangezicht des Heeren, om te doen naar die wet, welke heilig, rechtvaardig en goed is. 

3. Wat hij begon, zette hij door met kracht en ijver, hij deed het met zijn gehele hart. 

4. Al zijn goede voornemens werden ten uitvoer gebracht. In hetgeen hij deed in de dienst van het
huis Gods en in de regering zijns rijks was hij voorspoedig. Wat in oprechte bedoeling voor de eer
Gods ondernomen wordt zal ten laatste welslagen tot onze eigen eer en vertroosting. 



HOOFDSTUK 32

1 Na deze geschiedenissen en derzelver bevestiging, kwam Sanherib, de koning van Assyrie, en
toog in Juda, en legerde zich tegen de vaste steden, en dacht ze tot zich af te scheuren.
2 Jehizkia nu ziende, dat Sanherib kwam, en zijn aangezicht was tot den krijg tegen Jeruzalem;
3 Zo hield hij raad met zijn vorsten en zijn helden, om de fonteinwateren te stoppen, die buiten de
stad waren; en zij hielpen hem.
4 Want veel volks werd vergaderd, dat al de fonteinen stopte, mitsgaders de beek, die door het
midden des lands henenvloeide, zeggende: Waarom zouden de koningen van Assyrie komen, en
veel waters vinden?
5 Zo versterkte hij zich, en bouwde den gehelen muur op, die gebroken was, dien hij optrok tot aan
de torens, met een anderen muur daarbuiten, en hij versterkte Millo in de stad Davids; en hij maakte
geweer en schilden in menigte.
6 En hij stelde krijgsoversten over het volk, en hij vergaderde hen tot zich in de straat der
stadspoort, en sprak naar hun hart, zeggende:
7 Zijt sterk, en hebt een goeden moed, vreest niet, en ontzet u niet, voor het aangezicht des konings
van Assyrie, noch voor het aangezicht der ganse menigte, die met hem is; want met ons is er meer,
dan met hem.
8 Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen, en om
onze krijgen te krijgen. En het volk steunde op de woorden van Jehizkia, den koning van Juda.
9 Na dezen zond Sanherib, de koning van Assyrie, zijn knechten naar Jeruzalem, (doch hij zelf was
voor Lachis, en al zijn heerschappij met hem) tot Jehizkia, den koning van Juda, en tot het ganse
Juda, dat te Jeruzalem was, zeggende:
10 Zo3541 zegt Sanherib, de koning van Assyrie: Waarom vertrouwt gij, dat gij te Jeruzalem blijft in
de vesting?
11 Ruit u Jehizkia niet op, dat hij u overgeve, om door honger en door dorst te sterven, zeggende:
De HEERE, onze God, zal ons uit de hand des konings van Assyrie redden?
12 Heeft niet dezelfde Jehizkia Zijn hoogten en Zijn altaren weggenomen, en tot Juda en tot
Jeruzalem gesproken, zeggende: Voor het enige altaar zult gij u nederbuigen, en daarop roken?
13 Weet gij niet, wat ik gedaan heb, en mijn vaderen aan alle volken der landen? Hebben de goden
van de natien dier landen hun land enigszins kunnen redden uit mijn hand?
14 Wie is er onder alle goden derzelver natien, dewelke mijn vaders verbannen hebben, die zijn volk
heeft kunnen redden uit mijn hand, dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden?
15 Nu dan, dat Jehizkia ulieden niet bedriege, en dat hij u op zulk een wijze niet opruie, en gelooft
hem niet; want geen god van enige natie en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en mijner vaderen
hand kunnen redden; hoeveel te min zal uw God u uit mijn hand kunnen redden?
16 Daartoe spraken zijn knechten nog meer tegen God, den HEERE, en tegen Zijn knecht Jehizkia.
17 Ook schreef hij brieven, om den HEERE den God Israels, te honen en om tegen Hem te
spreken, zeggende: Gelijk de goden van de natien der landen, die hun volk uit mijn hand niet gered
hebben, alzo zal de God van Jehizkia Zijn volk uit mijn hand niet redden.
18 En zij riepen met luider stem, in het Joods, tegen het volk van Jeruzalem, dat op den muur was,
om die bevreesd te maken en die te beroeren, opdat zij de stad mochten innemen.
19 En zij spraken van den God van Jeruzalem, als van de goden der volkeren der aarde, een werk
van mensenhanden.
20 Maar de koning Jehizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden daartegen, en zij riepen
naar den hemel.



21 En de HEERE zond een engel, die alle strijdbare helden, en vorsten, en oversten in het leger des
konings van Assyrie verdelgde. Zo is hij met schaamte des aangezichts in zijn land wedergekeerd; en
als hij in het huis zijns gods ingegaan was, zo velden hem daar met het zwaard, die uit zijn lijf
voortgekomen waren.
22 Alzo verloste de HEERE Jehizkia en de inwoners van Jeruzalem, uit de hand van Sanherib, den
koning van Assyrie, en uit de hand van allen; en Hij geleidde hen rondom heen.
23 En velen brachten geschenken tot den HEERE te Jeruzalem, en kostelijkheden tot Jehizkia, den
koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidenen verheven werd.
24 In die dagen werd Jehizkia krank tot stervens toe, en hij bad tot den HEERE, Die sprak tot hem,
en Hij gaf hem een wonderteken.
25 Maar Jehizkia deed gene vergelding, naar de weldaad aan hem geschied, dewijl zijn hart
verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem, een grote toornigheid.
26 Doch Jehizkia verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten, hij en de inwoners van
Jeruzalem, zodat de grote toornigheid des HEEREN over hen niet kwam in de dagen van Jehizkia.
27 Jehizkia nu had zeer veel rijkdom en eer; en hij maakte zich schatkameren voor zilver en voor
goud, en voor kostelijk gesteente, en voor specerijen, en voor schilden, en voor alle begeerlijk
gereedschap;
28 Ook schathuizen voor de inkomsten van koren, en most, en olie; en stallen voor allerlei beesten,
en kooien voor de kudden.
29 Daartoe had hij zich steden gemaakt, mitsgaders bezitting van schapen en runderen in menigte;
want God gaf hem zeer grote have.
30 Doch Jehizkia stopte ook den opperuitgang der wateren van Gihon, en leidde ze recht af
beneden naar het westen der stad Davids; want Jehizkia had voorspoed in al zijn werk.
31 Maar het is alzo, als de gezanten der vorsten van Babel, die tot hem gezonden hadden, om te
vragen naar dat wonderteken, dat in het land geschied was, bij hem waren, verliet hem God, om
hem te verzoeken, om te weten al wat in zijn hart was.
32 Het overige nu der geschiedenissen van Jehizkia, en zijn goeddadigheden, ziet, die zijn
geschreven in het gezicht van den profeet Jesaja, den zoon van Amoz, en in het boek der koningen
van Juda en Israel.
33 En Jehizkia ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in het hoogste van de graven der
zonen van David; daartoe deden gans Juda en de inwoners van Jeruzalem hem eer aan in zijn dood;
en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.



Dit hoofdstuk vervolgt en eindigt de geschiedenis van de regering van Hizkia. 

I. De aanval van Sanherib op hem en zijn zorg om zich, zijn stad en het hart van zijn volk te
versterken tegen de vijand, vers 1-8. 

II. De beledigende Godslasterlijke brieven en boodschappen, die Sanherib hem zond, vers 9-19. 

III. Het antwoord, dat God gaf op de laste ringen van Sanherib en de gebeden van Hizkia in de
algehelen ondergang van het Assyrische leger tot schande van Sanherib en, tot eer van Hizkia, vers
23. 

IV. Hizkia’s ziekte en herstel, zijn zonde, en zijn oprichting daarvan, niet de eer die hij had in zijn
leven en bij zijn dood, vers 24-33.. 



2 Kronieken 32:1-8 

I. Hier is de geduchte aanslag van Sanherib tegen Hizkia’s rijk, en de krachtige aanval, die hij er op
deed. Deze Sanherib was nu, gelijk Nebukadnezar later, de schrik en gesel en grote verdrukker van
dat deel van de wereld, die ernaar streefde om een onbegrensde monarchie voor zich op te richten
op de puinhopen van de rijken van al zijn naburen. Zijn voorganger, Salmaneser, had zich onlangs
meester gemaakt van het rijk van Israël en de tien stammen gevankelijk weggevoerd, en Sanherib
dacht op gelijke wijze Juda te veroveren. 

Hoogmoed en eerzucht brengen de mensen er toe om naar een algemene heerschappij te streven, en
het is opmerkelijk dat juist in die tijd Rome gebouwd werd door Romulus, een stad. die later er toe
gekomen is om, meer dan iedere andere ooit gedaan heeft te heersen over de koningen van de
aarde. Sanherib heeft terstond na de reformatie van Juda en de herstelling van de Godsdienst een
inval gedaan in hun land, na deze geschiedenissen kwam Sanherib en toog in Juda, vers 1. 

1. Gods voorzienigheid heeft het zo geschikt dat hij hun deze stoornis niet gaf voor de reformatie
volbracht en bevestigd was, daar zij stilstand daarin had kunnen brengen. 

2. Misschien was het Sanheribs bedoeling Hizkia te bestraffen voor zijn vernietigen van de afgoderij,
waaraan hij zelf geheel overgegeven was. Voor hem was hetgeen Hizkia gedaan had heiligschennis,
waarmee hij zich buiten de Goddelijke bescherming had gesteld zodat hij een gemakkelijke prooi
voor hem kon worden. 

3. God beschikte het in die tijd, teneinde de gelegenheid te hebben om zich sterk te betonen ten
behoeve van dit tot Hem wedergekeerde volk. Hij bracht deze benauwdheid over hen, opdat Hij de
eer zou hebben en op hen de eer zou leggen van hun verlossing. 

Na deze geschiedenissen en derzelver bevestiging zou men verwachten van niets anders te horen
dan van volkomen vrede, en dat niemand een volk zou durven beledigen of aanranden, dat aldus
geschikt gemaakt was voor Gods gunst, en toch is het volgende bericht dat wij horen, dat een
dreigend, verwoestend leger in het land is gevallen en gereed staat alles te verderven en te vernielen.
Wij kunnen op de weg van onze plicht zijn, en toch in benauwdheid en gevaar komen, God beschikt
dit ter beproeving van ons vertrouwen op Hem en ter beloning van Zijn zorg over ons. De geringe
tegenstand, die Sanherib ontmoette toen hij in Juda viel, deed hem geloven dat nu alles al het zijne
was. Hij dacht de vaste steden tot zich af te scheuren, vers 1, en zijn aangezicht was om tegen
Jeruzalem te strijden, vers 2. Zie 2 Koningen 18:7 , 13. 

II. Hizkia’s verstandige toebereidselen tegen de storm, die hem bedreigde. Hij hield raad met zijn
vorsten wat te doen, welk maatregelen hij moest nemen. Met hun raad voorzag hij er in. 

1. Dat het land hem een koude ontvangst zou bereiden, want hij droeg zorg dat hij er geen water in
zou vinden, (en dan moet het leger van Assyrië omkomen van dorst), of tenminste dat er schaarste
van water zou zijn, waardoor het leger verzwakt en ongeschikt zou worden voor de dienst. 

Alle handen werden terstond aan het werk gezet, om de fonteinen te stoppen, mitsgaders de beek,
die door het midden des lands heenvloeide, deze (waarschijnlijk) door buizen onder de grond naar



de stad heenleidende. Dergelijke maatregelen worden ook heden aangewend om de fourage voor
een vijandelijk leger, dat een land binnenvalt, te verwoesten. 

2. Dat de stad hem een warm onthaal zou geven, te die einde herstelde hij de muur, versterkte hij de
torens, maakte hij schichten en schilden in menigte, en stelde hij krijgsoversten over het volk, vers
6. 

Zij, die op God vertrouwen voor hun veiligheid, moeten toch de geschikte middelen voor hun
veiligheid gebruiken, want anders verzoeken zij Hem, maar vertrouwen niet op Hem. God zal
voorzien, maar wij moeten het ook. 

III. Hoe hij zijn volk aanmoedigde om in deze benauwdheid op God te vertrouwen. Hij liet hen bij
elkaar komen in een brede, open straat, en sprak naar hun hart, vers 6. 

Hij zelf was kloek van hart, en was overtuigd dat alles goed zou eindigen. Hij was niet zoals zijn
vader, die veel schuld voor God had om hem te verschrikken, en geen geloof om hem aan te
moedigen, zodat in een tijd van openbaar gevaar zijn hart zich bewoog gelijk de bomen des
wouds bewogen worden van de wind, en dan was het niet te verwonderen, dat ook "het hart zijns
volks aldus bewogen werd". Jesaja 7:2. 

Met hetgeen hij zei bracht hij leven in zijn volk, inzonderheid in zijn krijgsoversten, hij sprak tot hun
hart, zoals het woord eigenlijk is. 

1. Hij poogt hun vrees tenonder te houden. "Zijt sterk en hebt een goeden moed, denkt er niet aan
om de stad over te geven of om te capituleren, maar besluit om tot de laatsten man stand te houden,
denkt niet de stad te verliezen, of in des vijands handen te vallen er is geen gevaar. 

Laat de krijgslieden kloek en dapper zijn, standhouden en manmoedig strijden, en laat de burgers
hen hierin aanmoedigen, vreest niet en ontzet u niet voor het aangezicht des konings van Assyrië." 

Aldus had de profeet hen van Gods wege bemoedigd, Jesaja 10:24. 

Vreest niet voor Assur, en nu hier de koning van Zijnentwege. Nu was het, dat de zondaren in Sion
verschrikt waren, Jesaja 33:14. 

Maar de rechtvaardigen woonden in de hoogten, vers 15, 16, 

en overdachten de verschrikking, maar om haar te overwinnen, vers 18, hetgeen verwijst naar
hetgeen hier vermeld is. 

2. Hij poogt hun geloof staande te houden teneinde hun vreze te onderdrukken en tot zwijgen te
brengen. 

Met hem is een menigte, maar met ons is er meer dan met hem, want wij hebben God met ons, en
hoevelen rekent gij voor Hem? Met hem is een vleselijke arm, waarop hij vertrouwt, maar met ons
is de Heere, onze God, wiens macht onweerstaanbaar is, onze God, wiens belofte onverbreekbaar



is een God, in verbond met ons, om ons te helpen en om onze krijgen te krijgen, niet alleen ons te
helpen om tegen hen te strijden, maar om voor ons tegen hen te strijden, zo het Hem behaagt, " en
dat heeft Hij hier gedaan. Een gelovig vertrouwen op God zal ons verheffen boven de heersende
vrees voor de mens. Wie vreest voor de grimmigheid des benauwers, vergeet de Heere, die hem
gemaakt heeft, Jesaja 51:12, 13. 

Het is waarschijnlijk dat Hizkia meer van die strekking gezegd heeft, en dat het volk steunde op
hetgeen hij zei, niet bloot op zijn woord, maar op hetgeen hij zei betreffende de tegenwoordigheid
Gods met hen en Zijn macht om hen te verlossen. 

Het geloof hieraan stelde hen gerust. Laat de goede onderdanen en krijgsknechten van Jezus
Christus aldus steunen op Zijn woord, en vrijmoedig zeggen: Daar God voor ons is, wie kan tegen
ons zijn? 



2 Kronieken 32:9-23 

Deze geschiedenis van de woede en Godslastering van Sanherib, Hizkia’s gebed en de verlossing
van Jeruzalem door de verdelging van het Assyrische leger hadden wij uitvoeriger in 2 Koningen 18
en 19. Zij is hier beknopt meegedeeld, maar toch uitvoerig genoeg om deze drie dingen te tonen: 

I. De goddeloosheid en boosaardigheid van de vijanden van de kerk. Sanherib had zijn handen vol
met de belegering van Lachis, vers 9 , maar hoort dat Hizkia Jeruzalem versterkt, en zijn volk
aanmoedigt om stand te houden daarom zendt hij, eer hij in eigen persoon komt om te belegeren,
boden om redevoeringen te houden, en hijzelf schrijft brieven om Hizkia en zijn volk te verschrikken
en hen alzo tot de overgave van de stad te bewegen. Zie: 

1. Zijn grote boosaardigheid tegen de koning van Juda in zijn poging om zijn onderdanen van hun
trouw aan hem af te trekken. Hij handelt niet als een man van eer met Hizkia, stelt hem geen billijke
voorwaarden, maar wendt lage kunstgrepen aan, een gekroond hoofd onwaardig, om het gemene
volk te verschrikken en hen te bewegen van de koning af te vallen. 

Hij stelt Hizkia voor als iemand, die zijn volk wilde bedriegen tot hun verderf en hen wilde
blootstellen om van honger en dorst te sterven, vers 11, als iemand, die hun een groot onrecht had
gedaan, en hen reeds aan de Goddelijke wraak had blootgesteld door de hoogten en altaren weg te
nemen, vers 12, en die, tegen het algemeen belang des volks, weerstand bood aan zijn krijgsmacht,
dat gewis hun verderf tengevolge zal hebben, vers 15. 

2. Zijn grote goddeloosheid tegenover de God Israëls. Hij wordt de God van Jeruzalem genoemd,
omdat dit de plaats was, die Hij had verkoren om er Zijn naam te stellen en omdat dit de plaats was,
die nu door de vijand werd bedreigd en die onder de bijzondere bescherming stond van Gods
voorzienigheid. Deze trotse Godslasteraar vergelijkt de groten Jehovah, de Schepper van hemel en
aarde, met de drekgoden van de volken, het werk van ‘s mensen handen, en denkt, dat Hij niet
meer bij machte is om Zijn aanbidders te redden dan zij om de hunnen te verlossen, vers 19. 

Alsof een oneindige en eeuwige Geest niet meer wijsheid en macht had dan een steen of een
boomstam. Hij snoeft op zijn triomfen over de goden van de volken, dat geen van hen hun volk kon
beschermen, vers 13 -15, en daaruit leidt hij nu af, niet alleen: hoe zal uw God u uit mijne hand
kunnen redden? vers 14, maar, alsof Hij nog minder was dan die allen, zegt hij: "hoe veel te min zal
uw God u uit mijne hand kunnen redden?" 

Alsof Hij nog minder dan die allen instaat was hen te helper. Aldus hoonden zij, hoonden zij in
geschrifte, (hetgeen meer opzettelijk geschiedt en dus nog zoveel te slechter is) de Heere, de God
Israëls, alsof Hij een nul was, een blote naam, evenals al de anderen, vers 17.. 

In de instructies, die Sanherib gaf, zei hij reeds meer dan genoeg, maar alsof zijn Godslasteringen
nog te gering waren, hebben zijn knechten, die van hun meester onbeschaamdheid geleerd hadden,
nog meer tegen God, de Heere, en tegen Zijn knecht Jehizkia gesproken, dan hij hun bevolen had,
vers 16. 



En God neemt euvel op wat tegen Zijn knechten gezegd wordt, en zal er rekenschap van eisen,
zowel als van hetgeen tegen Hem zelf gesproken wordt. Dit alles had ten doel het volk weg te
schrikken van hun hoop in God, waarvan ook Davids vijanden hem zochten af te trekken, Psalm
11:1, 42:11, zeggende: "Hij heeft geen heil bij God", Psalm 3:3, 71:11. 

Aldus hoopten zij de stad in te nemen door de handen te verslappen van hen, die haar moesten
verdedigen. 

II. De plicht en het belang van de vrienden van de kerk, om ten dage van de benauwdheid te bidden
en tot de hemel te roepen. Dat hebben Hizkia en de profeet Jesaja gedaan, vers 20. 

Het was een gelukkige tijd, toen de koning en de profeet zich aldus verenigden in het gebed. Is
iemand in benauwdheid? Is iemand verschrikt? 

Dat hij bidde. Aldus brengen wij God aan onze zijde, aldus bemoedigen wij ons in Hem. Het gebed
tot God wordt hier een roepen naar de hemel genoemd, omdat wij Hem in ons gebed moeten
beschouwen als onze Vader in de hemel, vanwaar Hij de kinderen van de mensen aanschouwt, en
waar Hij Zijn troon bereid heeft. 

III. De macht en de goedheid van de God van de kerk. Hij is machtig, beide om Zijn vijanden, hoe
hoog zij ook zijn in bedwang te houden, en Zijn vrienden, ai zijn zij ook nog zo in de engte gebracht,
te verlossen. Gelijk de rasteringen van de vijanden Hem tegen hen stelt, Deuteronomium 32:27,, zo
brengen de gebeden Zijns volks Hem aan hun zijde. Zo was het ook hier. 

1. Het leger van de Assyriërs werd verdelgd door het zwaard eens engels, dat inzonderheid
triomfeerde in de verdelging van de strijdbare helden en vorsten, die het zwaard van iedere mens
trotseerden. 

God verlustigt zich er in om de hoogmoediger en de vleselijk gerusten te vernederen. De Targum
zegt: Het woord des Heeren, (het eeuwige Woord), zond de engel Gabriël om dit gericht te
volvoeren en dat het door bliksem geschiedde en in de nacht van het pascha, dat was de nacht,
waarin de verderfengel de eerstgeborenen van Egypte doodde. Maar dat was niet alles. 

2. De koning van de Assyriërs, aan wie deze schande werd aangedaan, werd gedood door het
zwaard van zijn eigen zonen. Zo velden hem met het zwaard die uit zijn lijf voortgekomen waren,
vers 21. 

Zo werd hij eerst vernederd en toen vermoord, eerst beschaamd en toen omgebracht. Het kwaad
vervolgt de zondaren, en als zij aan het een onheil ontkomen, lopen zij een ander tegemoet. 

Nu werd door dit wonderwerk: 

a. God verheerlijkt als de beschermer Zijn volks. Aldus verloste Hij Jeruzalem, niet alleen uit de
hand van Sanherib, maar uit aller hand, want een verlossing als deze was een onderpand van zeer
veel genade en zegen, die nog voor hen weggelegd waren, en Hij geleidde hen, dat is: Hij bewaarde



en bewaakte hen, rondom heen. God beschermt Zijn volk door hen te besturen, hun te tonen wat zij
doen moeten, en zo redt Hij hen van hetgeen tegen hen beraamd of gedaan wordt. 

Hierom brachten velen geschenken tot de Heere, toen zij de grote macht Gods zagen in de
bescherming Zijns volks. 

Vreemdelingen werden hierdoor bewogen Zijn gunst af te smeken, en vijanden om Zijn toorn af te
bidden, en beide brachten geschenken tot Zijn tempel, ten teken van hun belangstelling en hun
begeerte. 

b. Hizkia werd verheerlijkt als de gunstgenoot en beschermeling van de hemel, velen brachten
kostelijkheden tot hem, vers 22, 23 , 

ten teken van hun eerbied voor hem en om zijn vriendschap te winnen. Door de gunst van God
verliest men vijanden, en wint men vrienden. 



2 Kronieken 32:24-33 

Hier is het slot van de geschiedenis van Hizkia met een bericht van drie dingen hem betreffende. 

I. Zijn ziekte en zijn herstelling uit die ziekte, vers 24. 

Zij wordt hier slechts kort vermeld, wij hadden er een uitvoeriger verhaal van in 2 Koningen 20. Zijn
ziekte scheen dodelijk te zijn. 

Toen zij op het hoogst was, bad hij. God verhoorde zijn gebed en gaf hem een teken, dat hij zou
herstellen. Het teken bestond in het tien graden achterwaarts keren van de schaduw. 

II. Zijn zonde en zijn berouw er over, ook die werd uitvoeriger vervuld in 2 Koningen 20:12 en
verv.. 

Maar hier worden verscheiden dingen dienaangaande opgemerkt, die wij daar niet hadden. 

1. De aanleiding er toe was, dat de koning van Babel hem een eervol gezantschap zond, om hem
geluk te wensen met zijn herstel. Maar hier wordt er bijgevoegd, dat zij kwamen om te vragen
naar dat wonderteken, dat in het land geschied was, vers 31, hetzij de verdelging van het
Assyrische leger, of het teruggaan van de zon. De Assyriërs waren hun vijanden, zij kwamen om te
vragen naar hun val, teneinde er in te juichen. De zon was hun god, zij kwamen om te vragen naar
de gunst, die hij Hizkia had betoond, teneinde hem te eren, die hun god geëerd had, vers 31. 

Deze wonderen werden gewrocht om een verstompte, zorgeloze wereld te verschrikken en te doen
ontwaken, en hen van hun stomme en lamme afgoden tot de levenden God te brengen, en de
mensen werden er door opgeschrikt maar niet bekeerd, voordat er een groter wonder in dat land
geschied was in de verschijning van Jezus Christus, Mattheus 2:1, 2. 

2. God heeft hem aan zichzelf overgelaten om hem te beproeven, vers 31. 

Door de kracht van Zijn almachtige genade had God de zonde kunnen voorkomen, maar voor wijze
en heilige doeleinden heeft Hij haar toegelaten, opdat Hij door deze proeve en zijn zwakheid er in,
zou weten, dat is: opdat het geweten, of bekend, zou worden (een gewoon Hebraïsme) wat in zijn
hart was dat hij niet zo volmaakt was in genade als hij dacht, maar evenals andere mensen zijn
dwaasheden en gebreken had. God heeft hem aan zichzelf overgelaten om trots te zijn op zijn
rijkdom, teneinde hem er van terug te houden om trots te zijn op zijn heiligheid. 

Het is goed voor ons om onszelf te kennen onze eigen zwakheid en zondigheid te kennen opdat wij
niet verwaand worden en op onszelf vertrouwen, maar altijd gering over onszelf zullen denken, en
leven zullen in afhankelijkheid van de Goddelijke genade. Wij kennen het bederf van ons eigen hart
niet, noch weten wij wat wij zouden doen, indien God ons aan onszelf overliet. "Heere, leid ons niet
in verzoeking". 

3. Zijn zonde was, dat zijn hart verheven werd, vers 25. Hij was trots op de eer, die God hem bij
zoveel gelegenheden had aangedaan, op de eer, die zijn naburen hem deden door hem geschenken



te brengen, en nu was hij er trots op dat de koning van Babel hem een gezantschap zond om hem te
liefkozen en het hof te maken, dit heeft zijn hart bovenmate verheven. Nadat Hizkia andere
afgoderijen had vernield, begon hij zichzelf te vergoden. 

O hoezeer hebben grote, Godvruchtige, zegenrijke mannen het nodig, om hun eigen zwakheden en
dwaasheden te leren kennen, en hun verplichtingen aan de vrije genade Gods, opdat zij nooit hoog
van zichzelf denken, en vuriglijk God zullen bidden de hovaardij van hen te verbergen en hen steeds
nederig te houden. 

4. De verzwaring van zijn zonde was, dat hij Gode de gunsten, die Hij hem had geschonken zo
slecht heeft vergolden, daar hij die gunsten zelf tot voedsel en brandstof maakte van zijn hoogmoed,
vers 25 

Hij deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied. Met recht wordt verwacht dat zij, die
zegen van God hebben ontvangen, er zich op toeleggen om er gepaste vergelding voor te doen, en
zo zij het niet doen, dan zal hun ondankbaarheid hun voorzeker ten laste gelegd worden, voor hun
rekening komen. Hoewel wij geen gelijke, geen evenredige vergelding kunnen doen, niet zoveel
terug kunnen geven als wij ontvangen hebben, moeten wij toch de gunst, de weldaad erkennen, "wat
zal ik de Heere vergelden?" Psalm 116:12. 

5. Het Goddelijk misnoegen over hem vanwege deze zonde. Hoewel het slechte een zonde was van
het hart, en de openlijke daad niet slechts onschuldig, maar een verplichte beleefdheid scheen (het
tonen van zijn schatten aan een vriend), kwam er toch dieswege toorn over hem en zijn rijk, vers 25.

Hoogmoed is een zonde, die door God evenzeer als iedere andere gehaat wordt, inzonderheid haat
Hij haar in Zijn eigen volk. Zij, die zich verhogen, moeten verwachten vernederd te zullen worden, in
verootmoedigende omstandigheden te worden gebracht. 

Er kwam toorn over David wegens zijn hoogmoed in het volk te tellen. 

6. Zijn berouw over deze zonde. Hij verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten. God
kan wel om wijze en heilige doeleinden toelaten dat Zijn volk in zonde valt, maar Hij zal niet toelaten
dat zij er stil in blijven liggen, zij zullen niet weggeworpen worden. Van zonden des harten moeten
wij berouw hebben, al zijn zij ook niet verder gekomen, niet naar buiten geopenbaard.
Zelfvernedering is een noodzakelijke tak van berouw en bekering. Hoogmoed des harten, waardoor
wij verheven werden, is een zonde, waarvoor wij ons zeer bijzonder moeten verootmoedigen. De
mensen behoren te treuren over de zonden van hen, die hen regeren. De inwoners van Jeruzalem
verootmoedigden zich met Hizkia, hetzij omdat zij wisten schuldig te zijn aan dezelfde zonde of
tenminste vreesden in zijn straf te zullen delen. Toen David in zijn hoogmoed het volk telde hebben
zij er allen door geleden. 

7. Het uitstel, dat hun hierop werd verleend. De toorn kwam niet in zijn dagen, zolang hij leefde
heersten vrede en waarheid, zoveel vermag berouw om de tekenen van Gods toorn af te wenden, of
tenminste om er de openbaring van uit te stellen. 

III. Hier is de eer, die aan Hizkia werd aangedaan: 



1. Door Gods voorzienigheid terwijl hij leefde. Hij had zeer veel rijkdom en eer, vers 27, hij vulde
zijn voorraadschuren, voorzag zijn legers van wapenen en levensmiddelen, versterkte zijn stad, en
deed alles wat hij wenste te doen want God gaf hem zeer grote have, vers 29. 

Onder zijn grote werken wordt zijn leiden van de wateren van Gihon naar de stad vermeld, vers 30,
hetgeen geschiedde bij gelegenheid van Sanheribs inval, vers 3, 4. Het water was gekomen in wat
"de oude vijver" genoemd wordt, Jesaja 22:11 en "de opperste vijver", Jesaja 7:3, maar hij
vergaderde de wateren in een nieuwe plaats, tot groter gerief van de stad, en noemde haar "de
ondersten vijver", Jesaja 22:9. 

En in het algemeen, hij had voorspoed in al zijn werk, want het was goed werk. 

2. Door de eerbied, betoond aan zijn nagedachtenis, toen hij was gestorven. 

a. De profeet Jesaja heeft de geschiedenis van zijn leven en zijn regering geschreven, vers 32, zijn
daden, zijn goeddadigheid of Godsvrucht, waarvan de eer ten dele vermeld wordt tot een voorbeeld
voor anderen. 

b. Het volk heeft hem eer aangedaan in zijn dood, vers 33, 

zij begroeven hem in het hoogste van de graven van de zonen Davids, maakten een even grote
branding voor hem als voor Asa, of, hetgeen een nog veel grotere eer is, zij bedreven even groten
rouw over hem als over Josia. Zie hoe de eer van ernstige Godsvrucht openbaar wordt in de
gewetens van de mensen. Hoewel het te vrezen is dat de massa des volks niet van harte instemde
met hetgeen de Godvruchtige koningen gedaan hebben om een reformatie tot stand te brengen,
konden zij toch niet anders dan hen prijzen voor hun pogingen er toe, en de nagedachtenis van deze
koningen is onder hen gezegend. Het is een plicht van de dankbaarheid om hun, die in hun tijd in
hoge mate nuttig en tot zegen geweest zijn, eer te bewijzen bij hun dood, als zij buiten het bereik zijn
van vleierij en wij het einde van hun wandel gezien hebben. De betaling van deze schuld zal een
aanmoediging zijn voor anderen om desgelijks te doen. 



HOOFDSTUK 33

1 Manasse was twaalf jaren oud, als hij koning werd, en regeerde vijf en vijftig jaren te Jeruzalem.
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 zijn vader Jehizkia afgebroken had, en richtte den
Baals altaren op, en maakte bossen, en boog zich neder voor al het heir des hemels, en diende ze;
4 En bouwde altaren in het huis des HEEREN, van hetwelk de HEERE gezegd had: Te Jeruzalem
zal Mijn Naam zijn tot in eeuwigheid.
5 Daartoe bouwde hij altaren voor al het heir des hemels, in beide de voorhoven van het huis des
HEEREN.
6 En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde
guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en
duivelskunstenaren; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te
verwekken.
7 Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld, die hij gemaakt had, in het huis Gods, van
hetwelk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo: In dit huis, en te Jeruzalem, dat Ik uit
alle stammen van Israel verkoren heb, zal Ik Mijn Naam zetten tot in eeuwigheid.
8 En Ik zal den voet van Israel niet meer doen wijken van het land, dat Ik uw vaderen besteld heb;
alleenlijk zo zij waarnemen te doen, al hetgeen Ik hun geboden heb, naar de ganse wet, en
inzettingen, en rechten, door de hand van Mozes.
9 Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen,
die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels verdelgd had.
10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op.
11 Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrie had, dewelke
Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en
voerden hem naar Babel.
12 En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en
vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,
13 En bad Hem; en Hij liet Zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem
weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de HEERE God is.
14 En na dezen bouwde hij den buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gihon in het
dal, en tot den ingang van de Vispoort, en omsingelde Ofel, en verhief dien zeer; hij leide ook
krijgsoversten in alle vaste steden in Juda.
15 En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des HEEREN weg, mitsgaders al de
altaren, die hij gebouwd had op den berg van het huis des HEEREN, en te Jeruzalem; en hij wierp
ze buiten de stad.
16 En hij richtte het altaar des HEEREN toe, en offerde daarop dankofferen en lofofferen, en zeide
tot Juda, dat zij den HEERE, den God Israels, dienen zouden.
17 Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan den HEERE, hun God.
18 Het overige nu der geschiedenissen van Manasse, en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden
der zieners, die tot hem gesproken hebben in den Naam van den HEERE, den God Israels, ziet, die
zijn in de geschiedenissen der koningen van Israel;
19 En zijn gebed, en hoe God Zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde, en zijn
overtreding, en de plaatsen, waarop hij hoogten gebouwd, en bossen en gesneden beelden gesteld
heeft, eer hij vernederd werd, ziet, dat is beschreven in de woorden der zieners.



20 En Manasse ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in zijn huis; en zijn zoon Amon werd
koning in zijn plaats.
21 Amon was twee en twintig jaren oud, als hij koning werd, en regeerde twee jaren te Jeruzalem.
22 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had;
want Amon offerde al den gesneden beelden, die zijn vader Manasse gemaakt had, en diende ze.
23 Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des HEEREN, gelijk Manasse, zijn vader, zich
vernederd had; maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld.
24 En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem, en doodden hem in zijn huis.
25 Maar het volk des lands sloeg hen allen, die de verbintenis tegen den koning Amon gemaakt
hadden; en het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.



In dit hoofdstuk hebben wij de geschiedenis van de regering: 

I. Van Manasse, die lang geregeerd heeft. Zijn ongelukkigen afval van God naar afgoderij en alle
goddeloosheid, vers 1-10. 

II. Zijn gelukkig wederkeren tot God in zijn beproeving en benauwdheid, zijn berouw, vers 11-13 , 

III. en zijn voorspoed, vers 14 

IV. zijn bekering, vers 15-17 

V. met het einde van zijn regering, vers 18-20. 

VI. Van Amon, die zeer goddelooslijk heeft geregeerd vers 21-23, 

VII. en zijn dagen spoedig op ongelukkige wijze ten einde heeft gebracht, vers 24, 25. 



2 Kronieken 33:1-10 

Wij hebben hier een bericht van de grote goddeloosheid van Manasse, het is schier woord voor
woord hetzelfde als het bericht, dat wij er al van gehad hebben in 2 Koningen 21:1-9, en het
onderwerp is niet zo aangenaam, dat wij er behagen in kunnen vinden om er nogmaals bij te
verwijlen. Deze dwaze jonge vorst heeft zich in weerwil van het goede voorbeeld en de goede
opvoeding, die zijn vader hem had gegeven, aan alle goddeloosheid overgegeven, de gruwelen van
de heidenen nagevolgd, vers 2, de gevestigden Godsdienst verdorven, zijns vaders glorierijke
reformatie teniet gedaan, vers 2, het huis Gods ontheiligd door zijn afgoderij, vers 4, 5, zijn kinderen
de Moloch gewijd en de liegende orakelen des duivels tot zijn gidsen en raadgevers aangenomen,
vers 6. 

In minachting van Gods keuze van Zion om Zijn rust te zijn tot in eeuwigheid, en van Israël om Zijn
bondsvolk te wezen, vers 8, nam hij andere goden aan, ontwijdde Gods tempel, en verdierf Zijn
verkoren volk, hij deed hen dwalen zodat zij erger deden dan de heidenen, vers 9, want als de
onreine geest wederkeert, dan neemt hij met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf. 

Wat de zonde van Manasse verzwaarde was, dat God sprak tot Manasse en tot zijn volk, maar zij
merkten daar niet op, vers 10. 

Wij kunnen hier de genade Gods bewonderen in te spreken tot hen, en hun hardnekkigheid om niet
naar Hem te horen, dat hun slechtheid Zijn goedheid niet geheel en al van hen heeft afgewend, maar
dat Hij nog wachtte om hun genadig te zijn, of dat Zijn goedheid hen niet heeft afgewend van hun
slechtheid, maar dat zij het nog altijd haatten om zich te verbeteren. 

Laat ons nu hieruit leren: 

1. Dat het niets nieuws, maar wel zeer treurig is, dat kinderen van Godvruchtige ouders zich ter zijde
afwenden van de goeden weg Gods, waarin zij opgevoed werden. Ouders kunnen aan hun kinderen
veel goede dingen geven, maar zij kunnen hun geen genade geven. 

2. Bederf in de eredienst is een ziekte in de kerk, die, zelfs als zij genezen is, zeer licht weer
uitbreekt. 

3. De god van deze wereld heeft van de mensen hart verblind en heeft een grote macht over hen, die
gevangen door hem worden geleid, want anders zou hij hen niet kunnen aftrekken van God, hun
besten vriend, om afhankelijk te zijn van hun gezworen vijand. 



2 Kronieken 33:11-20 

Wij hebben hier gezien hoe Manasse door zijn goddeloosheid het goed, dat zijn vader had gedaan,
ongedaan maakte, nu zien wij hoe hij door zijn berouw het kwaad ongedaan maakte dat hijzelf
gedaan had. 

Het is vreemd dat daar in het boek van de Koningen in het geheel geen melding van werd gemaakt,
en daar is ook niets, waaruit men zou kunnen opmaken dat hij niet in zijn zonde volhard en er in
gestorven is. 

Misschien is er de reden van, dat het doel van deze geschiedenis was de zonde des volks aan te
tonen, waardoor het verderf over hen gekomen is, terwijl de bekering van Manasse en de weldaad,
die er uit voortvloeide, persoonlijk en niet nationaal waren, en daarom met stilzwijgen zijn
voorbijgegaan, maar hier wordt die bekering uitvoerig meegedeeld, en zij is een gedenkwaardig
voorbeeld van de rijkdom van Gods vergevende genade, en van de macht van Zijn vernieuwende
genade. Hier zien wij: 

I. Bij welke gelegenheid de bekering van Manasse heeft plaats gehad, namelijk bij zijn
beproevingen. In zijn benauwdheid heeft hij niet gelijk "deze koning Achaz, des overtredens tegen
de Heere nog meer gemaakt, maar hij verootmoedigde zich en keerde weer tot God". 

Geheiligde beproevingen blijken dan gelukkige middelen tot bekering te zijn. Er wordt ons hier
gezegd waarin zijn beproeving bestond, vers 11.. 

God bracht een buitenlandsen vijand over hem, de koning van Babel, die aan zijn vader, die
getrouwelijk God had gediend, het hof had gemaakt, viel hem aan, nu hij trouweloos van God was
afgevallen. 

Hij wordt hier koning van Assyrië genoemd, omdat hij zich meester had gemaakt van Assyrië, dat
hij zoveel gemakkelijker kon na de verdelging van Sanheribs leger voor Jeruzalem. Hij had het
gemunt op de schatten, die de gezanten hadden gezien, en alle kostelijke dingen, maar God zond
hem om een zondig volk te kastijden en een afgedwaalden vorst terug te brengen op de rechten
weg. 

De krijgsoversten namen Manasse onder de doornen, in het een of ander struikgewas in zijn tuin
misschien, waar hij zich verborgen had. Of wel, het is overdrachtelijk gezegd: hij was in een
doornigen, kommervollen toestand, in verwarring en verlegenheid, en wist zich niet te redden, en zo
werd hij een gemakkelijke prooi voor de Assyrische krijgsoversten, die ongetwijfeld zijn huis
hebben geplunderd, weggenomen hebben wat hun behaagde gelijk Jesaja voorzegd had, 2
Koningen 20:17, 18 

Wat Hizkia’s trots was, werd hun prooi. Zij bonden Manasse, die tevoren gebonden was door zijn
eigen ongerechtigheid en voerden hem gevankelijk naar Babel. In welk tijdstip van zijn regering dit
geschied is, wordt ons niet gezegd, de Joden zeggen dat het in zijn twee en twintigste jaar was. 



II. Zijn bekering, vers 12, 13. Als Hij hem benauwde, hij had nu tijd en reden genoeg om na te
denken. Hij zag wat hij over zich had gebracht door zijn zonde, hij vond de goden, die hij gediend
had, onmachtig om hem te helpen. Hij wist dat bekering het enige middel was om zijn zaken weer in
orde te brengen, en daarom keerde hij weer tot Hem, van wie hij afvallig was geworden. 

1. Hij was overtuigd dat Jehovah de enig levende en ware God is. Toen erkende Manasse dat is:
toen geloofde en bedacht hij dat de Heere God is. Hij had dit met minder onkosten kunnen te weten
komen, zo hij slechts aandacht en geloof had geschonken aan het geschreven en gepredikte woord,
maar het was beter deze duren prijs te betalen voor die kennis van God dan om te komen in
onwetendheid en ongeloof. Ware hij een vorst geweest in het paleis van Babel, hij zou waarschijnlijk
in zijn afgoderij bevestigd zijn, maar een gevangene zijnde in de kerker van Babel, werd hij er nu van
overtuigd dat de afgoden valse goden zijn, en werd hij van zijn afgoderij genezen. 

2. Hij wendde zich nu tot God als zijn God, alle andere verzakende, en vast besloten zijnde Hem
alleen aan te hangen, Hem, de God van zijn vaderen en een God in verbond met hem. 

3. Hij vernederde zich zeer voor het aangezicht des Gods van zijn vaderen, had wezenlijk berouw
van zijn zonde, schaamde er zich over en vreesde de toorn Gods. Het betaamt zondaren zich te
vernederen voor het aangezicht van die God, tegen wie zij overtreden hebben. Het betaamt lijders
zich te verootmoedigen onder de hand van die God, die hen kastijdt, en de straf hunner
ongerechtigheid aan te nemen. Ons hart behoort onder vernederende omstandigheden nederig te
zijn, dan schikken wij er ons naar en beantwoorden aan Gods doel er in. 

4. Hij bad Hem om vergeving van zijn zonde en de terugkeer van Zijn gunst. Het gebed is de
verlichting van de boetvaardiger, de verlichting van de beproefden. Het is een goed gebed, en in dit
geval zeer passend, dat wij in de apocriefe boeken vinden onder het opschrift: "Het gebed van
Manasse", koning van Juda, toen hij gevangen was in Babel. Of het al of niet het zijne was, is
onzeker, indien het het zijne was, dan geeft hij er eer in aan God, als de God hunner vaderen en van
hun rechtvaardig zand, als de Schepper van de wereld, een God, wiens toorn ondraaglijk is, maar
wiens genaderijke belofte oneindig is. 

Hij pleit dat God bekering en vergeving belooft heeft aan hen, die gezondigd hebben, en bekering
voorgeschreven heeft aan zondaren, opdat zij behouden zouden worden, maar niet aan de
rechtvaardigen, zoals Abraham, Izak en Jakob, maar aan mij (zegt hij) die een zondaar ben, want ik
heb gezondigd, mijne zonden zijn talrijker dan het zand van de zee. 

Aldus belijdt hij zijn zonde. "Vergeef mij, o Heere, vergeef mij, en verderf mij niet. Gij zijt de God
van hen, die berouw hebben en zich bekeren, en daarom (zo besluit hij) zal ik U loven tot in
eeuwigheid". 

III. Gods genadig aannemen van zijn berouw. God liet zich van hem verbidden en hoorde zijn
smeking. Hoewel het de beproeving is, die ons naar God uitdrijft, zal Hij ons daarom niet
verwerpen, indien wij Hem in oprechtheid zoeken, want beproevingen worden gezonden met het
doel om ons tot God te brengen. Als een teken van Gods gunst over hem, bereidde Hij een middel
tot zijn ontkoming, beproevingen houden niet langer aan dan totdat zij haar werk gedaan hebben, nu



Manasse is teruggebracht tot God en zijn plicht, zal hij ook spoedig wedergebracht worden te
Jeruzalem in zijn koninkrijk. 

Zie hoe bereid God is zondaren, die tot Hem wederkeren, te ontvangen en welkom te heten, en hoe
vaardig om genade te betonen. Laat geen grote zondaren wanhopen, daar toch zelfs Manasse op
zijn berouw gunst bij God heeft gevonden, in hem heeft God Zijn lankmoedigheid betoond, 1
Timotheus 1:16 , Jesaja 1:18. 

IV. De vruchten van de bekering waardig, die hij na zijn terugkeer in zijn eigen land heeft
voortgebracht, vers 15, 16. 

1. Hij keerde zich af van zijn zonden. Hij nam de vreemde goden weg, de beelden ervan, en de
gelijkenis, de afgod (waarin die dan ook bestond) die hij met zoveel plechtigheid in het huis des
Heeren had opgericht, alsof die heer en meester was van dat huis. Hij nam de altaren weg, die hij
gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem en hij wierp die buiten de stad als
verfoeilijke dingen, die hij nu (naar wij hopen) evenzeer verafschuwde als hij ze ooit had bemind, en
zei: "Henen uit!" Jesaja 30:22. "Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb er genoeg van." 

2. Hij keerde terug tot zijn plicht, want hij herstelde het altaar des Heeren dat of geschonden en
afgebroken was door sommigen van de afgodische priesters 6f dat tenminste veronachtzaamd en in
verval was geraakt. Hij offerde daarop dankofferen om Gods gunst af te smeken en lofofferen om
Hem te loven voor zijn verlossing. Ja meer, thans gebruikte hij zijn macht tot reformatie van zijn
volk, gelijk hij haar tevoren misbruikt had om hen te verderven. Hij zei tot Juda dat zij de Heere, de
God Israëls, dienen zouden. 

Zij, die waarlijk berouw hebben van hun zonden, zullen niet slechts zelf wederkeren tot God, maar
alles doen wat zij kunnen om diegenen terug te brengen, die zij door hun voorbeeld verleid en van
God afgetrokken hebben, want anders herstellen zij niet-zoals zij behoorden-wat zij verkeerd
gedaan hebben, en maken de pleister niet zo groot als de wond. Wij zien dat hij bij hen overmocht
om hen van hun valse goden af te brengen, maar niet van hun hoogten, vers 17. 

Daarop offerden zij nog, hoewel de Heere, hun God Manasse kon de reformatie niet zover
doorvoeren als hij het bederf doorgevoerd had. Het is gemakkelijk van de mensen zeden te
verderven, maar niet zo gemakkelijk om ze wederom te hervormen. 

V. Zijn voorspoed enigermate, na zijn bekering. Hij kon duidelijk zien dat het zonde was, die hem in
het verderf had gestort, want toen hij tot God terugkeerde in de weg des plichts, is God tot hem
wedergekeerd in de weg van zegen en genade, en toen bouwde hij de buitenmuur aan de stad
Davids, vers 14, want door zonde had hij haar ontmanteld en haar blootgelegd voor de vijand. 

Hij legde ook krijgsoversten in de vaste steden ter beveiliging van zijn land. Josefus zegt dat hij
gedurende zijn verder leven zo ten goede veranderd was, dat hij als een zeer gelukkig man
beschouwd werd. 

Eindelijk. Hier is het einde van zijn geschiedenis. Voor een volledig bericht ervan worden wij
verwezen naar geschriften, die toen in wezen waren, en er worden meer hoofden van opgegeven



dan van de geschiedenis van de andere koningen, vers 18, 19. Er schijnt bijzonder aantekening
gehouden te zijn: 

1. Van al zijn zonde en overtreding, de plaatsen daar hij hoogten op gebouwd, bossen en gesneden
beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd. 

Waarschijnlijk werd zij genomen van zijn eigen belijdenis, die hij gedaan heeft van zijn zonde, toen
God hem berouw en bekering gaf, en heeft hij haar doen schrijven in een boek, getiteld: de woorden
van de zieners. Aan deze zieners, die tot hem gesproken hebben, vers 18, om hem te bestraffen
voor zijn zonde, zond hij deze belijdenis, toen hij zich bekeerd had, om opgenomen te worden in hun
eigen gedenkschriften, als een teken van zijn dankbaarheid aan hen voor hun vriendelijkheid in hem
te bestraffen. 

Aldus betaamt het boetelingen te erkennen dat hunner de beschaamdheid is des aangezichts, hun
bestraffers te danken en anderen te waarschuwen. 

2. Van de woorden van de zieners, die tot hem gesproken hebben in de naam des Heeren, vers 10,
18, de bestraffingen, die zij hem gaven voor zijn zonde, en hun vermaningen tot berouw en bekering.

Zondaren moeten bedenken dat, hoe weinig zij ook achtgeven op de woorden van de zieners, die
tot hen spreken van Gods wege, om hen te bestraffen voor hun zonden, en hen te waarschuwen
voor hun gevaar, er van die woorden toch rekening wordt gehouden, en dat zij in de groten dag
tegen hen getuigen. 

3. Van zijn gebed tot God, (dat wordt als iets merkwaardigs twee maal vermeld) en hoe zich God
van hem heeft laten verbidden. 

Dit was geschreven voor de toekomende geslachten, opdat het volk, dat geboren zal worden, de
Heere zou loven voor Zijn bereidheid om afgedwaalde zondaren, die zich bekeren, wederom aan te
nemen. 

Er wordt nota genomen van de plaats, waar hij begraven werd, niet in de graven van de koningen,
maar in zijn eigen huis. Hij werd in stilte begraven, en bij zijn dood werd hem de eer niet bewezen,
die aan zijn vader bewezen was. Boetvaardigen kunnen eerder hun rust en vertroosting herkrijgen
dan hun eer. 



2 Kronieken 33:21-25 

Er wordt ons weinig bericht nopens Amon maar toch genoeg, daar het niet beter is. Hier is: 

1. Zijn grote goddeloosheid. Hij deed gelijk als zijn vader Manasse gedaan had in de dagen van
zijn afval, vers 22. Zij, die dit als een bewijs aannemen dat Manasse zich niet in waarheid bekeerd
heeft, vergeten hoeveel goede koningen slechte zonen hebben gehad. Het schijnt alleen dat Manasse
hierin tekort is gekomen, dat hij, toen hij de gesneden beelden buiten de stad wierp, ze niet ten
enenmale vernield heeft, overeenkomstig de wet, die hun voorschreef hun "gesneden beelden met
vuur te verbranden," Deuteronomium 7:5. 

Hoe nodig die wet was blijkt uit dit voorbeeld, want de gesneden beelden slechts weggeworpen
zijnde en niet verbrand, wist Amon wel waar ze te vinden, weldra richtte hij ze weer op en aanbad
ze. Om hem als uitermate zondig voor te stellen en God te rechtvaardigen, dat Hij hem zo spoedig
heeft afgesneden, wordt er bijgevoegd: 

a. Dat hij zijn vader voorbijstreefde in de zonde hij vermenigvuldigde de schuld, vers 23. Zijn vader
deed kwaad, maar hij deed erger. Zij, die vergezeld zijn van de afgoden, raken er hoe langer hoe
meer op verzot. 

b. Dat hij achterbleef bij zijn vader in berouw, hij vernederde zich niet voor het aangezicht des
Heeren, gelijk Manasse, zijn vader, zich vernederd had. Evenals deze is hij gevallen, maar hij werd
niet gelijk deze weer opgericht. Het is niet zozeer de zonde als wel de onboetvaardigheid in de
zonde, die de mensen ten verderve brengt, niet zozeer dat zij overtreden, als wel dat zij zich niet
verootmoedigen om hun overtreding, niet de ziekte, als wel het veronachtzamen van het
geneesmiddel. 

2. Zijn snel verderf. Hij had slechts twee jaren geregeerd, en toen maakten zijn knechten een
verbintenis tegen hem en doodden hem vers 24.. 

Misschien heeft Amon, toen hij evenals zijn vader zondigde in het begin zijner dagen zich
voorgesteld dat hij evenals zijn vader in zijn laatste dagen zich zou bekeren. Maar hieruit ziet men
dan hoe waanzinnig het is hierop te vertrouwen. Indien hij hoopte zich te bekeren als hij oud was,
dan is hij allerellendigst teleurgesteld geworden, want hij werd afgesneden toen hij nog jong was. Hij
rebelleerde tegen God, en zijn knechten rebelleerden tegen hem. Hierin was God rechtvaardig, maar
zij-zijn knechten-waren goddeloos, en rechtvaardiglijk heeft het volks des lands hen ter dood
gebracht als verraders. Het leven van koningen is zeer bijzonder onder de bescherming van de
Goddelijke voorzienigheid en van de wetten, beide van God en de mensen. 



HOOFDSTUK 34

1 Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem.
2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, en wandelde in de wegen van zijn vader
David, en week niet af ter rechter hand, noch ter linkerhand.
3 Want in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij den God zijns
vaders Davids te zoeken; en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de
bossen, en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen.
4 En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals; en de zonnebeelden, die omhoog boven
dezelve waren, hieuw hij af; de bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak, en
vergruisde, en strooide hij op de graven dergenen, die hun geofferd hadden.
5 En de beenderen der priesteren verbrandde hij op hun altaren; en hij reinigde Juda en Jeruzalem.
6 Daartoe in de steden van Manasse, en Efraim, en Simeon, ja, tot Nafthali toe, in haar woeste
plaatsen rondom,
7 Brak hij ook de altaren af en de bossen, en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en
al de zonnebeelden hieuw hij af in het ganse land van Israel; daarna keerde hij weder naar
Jeruzalem.
8 In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan,
den zoon van Azalia, en Maaseja, den overste der stad, en Joha, den zoon van Joahaz, den
kanselier, om het huis des HEEREN, zijns Gods, te verbeteren.
9 En zij kwamen tot Hilkia, den hogepriester, en zij gaven het geld, dat ten huize Gods gebracht
was, hetwelk de Levieten, die den dorpel bewaarden, vergaderd hadden uit de hand van Manasse
en Efraim, en uit het ganse overblijfsel van Israel, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem
wedergekomen waren;
10 Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des
HEEREN, en deze gaven dat dengenen, die het werk deden, die arbeidden aan het huis des
HEEREN, om het huis te vermaken en te verbeteren.
11 Want zij gaven het den werkmeesters en den bouwlieden, om gehouwen stenen te kopen, en
hout tot de samenvoegingen, en om de huizen te zolderen, die de koningen van Juda verdorven
hadden.
12 En die mannen handelden trouwelijk in dit werk; en de bestelden over dezelve waren Jahath en
Obadja, Levieten van de kinderen van Merari, mitsgaders Zacharia en Mesullam, van de kinderen
der Kahathieten, om het werk voort te drijven; en die Levieten waren allen verstandig op
instrumenten van muziek.
13 Zij waren ook over de lastdragers, en de voortdrijvers van allen, die in enig werk arbeidden;
want uit de Levieten waren schrijvers, en ambtlieden, en poortiers.
14 En als zij het geld uitnamen, dat in het huis des HEEREN gebracht was, vond de priester Hilkia
het wetboek des HEEREN, gegeven door de hand van Mozes.
15 En Hilkia antwoordde en zeide tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek gevonden in het huis
des HEEREN. En Hilkia gaf Safan dat boek.
16 En Safan droeg dat boek tot den koning; daarbenevens bracht hij nog den koning bescheid
weder, zeggende: Al wat in de hand uwer knechten gegeven is, dat doen zij;
17 En zij hebben het geld samengestort, dat in het huis des HEEREN gevonden is, en hebben het
gegeven in de hand der bestelden, en in de hand dergenen, die het werk maakten.
18 Voorts gaf Safan, de schrijver, den koning te kennen, zeggende: Hilkia, de priester, heeft mij een
boek gegeven. En Safan las daarin voor het aangezicht des konings.



19 Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.
20 En de koning gebood Hilkia, en Ahikam, den zoon van Safan, en Abdon, den zoon van Micha,
en Safan, den schrijver, en Asaja, den knecht des konings, zeggende:
21 Gaat heen, vraagt den HEERE voor mij, en voor het overgeblevene in Israel en in Juda, over de
woorden dezes boeks, dat gevonden is; want de grimmigheid des HEEREN is groot, die over ons
uitgegoten is, omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des HEEREN, om te doen naar
al hetgeen in dat boek geschreven is.
22 Toen ging Hilkia henen, en die des konings waren, tot de profetes Hulda, de huisvrouw van
Sallum, den zoon van Tokhath, den zoon van Hasra, den klederbewaarder. Zij nu woonde te
Jeruzalem in het tweede deel; en zij spraken zulks tot haar.
23 En zij zeide tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Zegt den man, die ulieden tot mij
gezonden heeft:
24 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen; al de
vloeken, die geschreven zijn in het boek, dat men voor het aangezicht des konings van Juda gelezen
heeft.
25 Daarom dat zij Mij verlaten, en anderen goden gerookt hebben, opdat zij Mij tot toorn
verwekten met alle werken hunner handen; zo zal Mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze
plaats, en niet uitgeblust worden.
26 Maar tot den koning van Juda, die ulieden gezonden heeft, om den HEERE te vragen, tot hem
zult gij alzo zeggen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Aangaande de woorden, die gij hebt
gehoord;
27 Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij Zijn
woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor Mijn
aangezicht, en uw klederen gescheurd, en geweend voor Mijn aangezicht, zo heb Ik u ook
verhoord, spreekt de HEERE.
28 Zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en
uw ogen zullen al dat kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En
zij brachten den koning dit antwoord weder.
29 Toen zond de koning henen, en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem.
30 En de koning ging op in het huis des HEEREN, en al de mannen van Juda en de inwoners van
Jeruzalem, mitsgaders de priesters en de Levieten, en al het volk, van den grote tot den kleine toe;
en men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des HEEREN
gevonden was.
31 En de koning stond in zijn standplaats, en maakte een verbond voor des HEEREN aangezicht,
om den HEERE na te wandelen, en om Zijn geboden, en Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, met
zijn ganse hart en met zijn ganse ziel, te onderhouden, doende de woorden des verbonds, die in
datzelve boek geschreven zijn.
32 En hij deed allen, die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden, staan; en de inwoners van
Jeruzalem deden naar het verbond van God, den God hunner vaderen.
33 Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen, die der kinderen Israels waren, en maakte allen,
die in Israel gevonden werden, te dienen; te dienen den HEERE, hun God; al zijn dagen weken zij
niet af van den HEERE, den God hunner vaderen, na te volgen.



Eer wij Juda en Jeruzalem ten ondergang zien gebracht, zullen wij nog enige glorierijke jaren
aanschouwen, terwijl de Godvruchtige Josia het roer van de staat in handen heeft. 

Door zijn Godvruchtige pogingen ter hervorming heeft God hen nog eens op de proef gesteld, indien
zij in deze hun dag, de dag hunner bezoeking, hadden bekend wat tot hun vrede diende, en er een
goed gebruik van hadden gemaakt, hun verderf zou voorkomen zijn geworden. Maar, na deze
regering was het voor hun ogen verborgen, en de volgende regeringen brachten een algehele
verwoesting over hen. In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Een algemeen bericht van Josia’s karakter, vers 1, 2. 

II. Zijn ijver om de afgoderij uit te roeien, vers 3-7. 

III. Zijn zorg om de tempel te herstellen, vers 8-13. 

IV. Het vinden van het wetboek en het goede gebruik, dat er van gemaakt werd vers 14-28. 

V. De openbare lezing van de wet voor het volk, en hun vernieuwing van hun verbond met God vers
29-33. Veel daarvan hebben wij gehad in 2 Koningen 22. 



2 Kronieken 34:1-7 

Betreffende Josia wordt ons gezegd: 

1. Dat hij aan de regering kwam toen hij nog zeer jong was, maar zijn kindsheid heeft hem niet
uitgesloten van zijn recht op de kroon en dat hij een en dertig jaren heeft geregeerd vers I, een
aanmerkelijke tijd. 

Ik vrees echter dat het met de zaken in het begin van zijn regering tamelijk gelijk was als in de tijd
van zijn vader, omdat hij, nog een kind zijnde, er het bestuur van aan anderen moest overlaten, en
dat het niet voor zijn twaalfde jaar was, dat hij de reformatie begon, vers 3.. Hij kon niet, zoals
Hizkia, terstond het werk ter hand nemen. 

2. Dat hij goed regeerde, zich Gode behaaglijk maakte, in Davids voetstappen trad, niet afweek ter
rechter noch ter linkerhand, want er zijn dwalingen aan beide zijden. 

3. Dat hij, toen hij nog jong was, ongeveer zestien jaren oud, God begon te zoeken, vers 3. Wij
hebben reden te geloven dat hij niet zo goed een opvoeding heeft gehad als Manasse, het is al wel
zo de hem omringenden hem niet zochten te verderven, maar aldus heeft hij God gezocht toen hij
jong wast Het is de plicht en het belang van jonge lieden, en zal zeer bijzonder de eer zijn van jonge
lieden van aanzien, om zodra zij tot jaren van onderscheid zijn gekomen, te beginnen God te zoeken
want die Hem vroeg zoeken, zullen Hem vinden. 

4. Dat hij in zijn twaalfde jaar, toen hij waarschijnlijk de teugels van de regering zelf in handen nam,
zijn rijk van de overblijfselen van de afgoderij begon te reinigen. Hij vernielde de hoogten, de
bossen, de beelden, de altaren en alle gereedschappen van de afgoderij, vers 3, 4. 

Hij heeft ze niet slechts, zoals Manasse, buitengeworpen, maar ze tot stof vergruizeld. 

Deze vernietiging van de afgoderij wordt hier gezegd in zijn twaalfde jaar te zijn geschied, maar in 2
Koningen 23:23 wordt gezegd dat het in zijn achttiende jaar was, nu, in zijn twaalfde jaar werd er
mee begonnen, maar waarschijnlijk heeft hij in dit goede werk wel tegenstand ontmoet, zodat het
niet geheel volbracht was voor zijn achttiende jaar, dus zes jaren later, toen het wetboek gevonden
was. Hier wordt het gehele werk kort saamgevat, dat veel uitvoeriger en meer in bijzonderheden in
het boek van de koningen verhaald werd. 

Zijn ijver bracht hem er toe om dit niet alleen in Juda en Jeruzalem te doen, maar ook in de steden
van Israël, inzover hij er invloed op kon uitoefenen. 



2 Kronieken 34:8-13 

1. Hier worden orders gegeven door de koning om de tempel te herstellen, vers 8. Toen hij het huis
van de verdorvenheden had gereinigd, begon hij het in gereedheid te brengen voor de diensten, die
er in gehouden moesten worden. 

Zo moeten wij doen met de geestelijken tempel van het hart, laat dit gereinigd worden van de
onreinheden van de zonde, en dan vernieuwd worden en veranderd in het beeld Gods. In deze
order noemt Josia God: "de Heere zijn God, zij die God waarlijk liefhebben hebben de woning lief
van Zijn huis". 

2. Er wordt goede, afdoende zorg voor gedragen. De Levieten gingen het land door en zamelden
geld er voor in, dat aan de drie beheerders ervan afgedragen werd, vers 8. Zij brachten het tot
Hilkia, de hogepriester, vers 9, en hij en zij gaven het in handen van de werklieden, zowel van de
opzichters als de arbeiders, die het werk in het groot op zich namen vers 10, 11. 

Er wordt opgemerkt dat de werklieden naarstig en eerlijk waren, zij handelden trouwelijk in dit
werk, vers 12, en werklieden zijn niet volkomen trouw indien zij niet beide zorgzaam en naarstig
zijn, want men vertrouwt van hen dat zij dit zijn zullen. Er wordt ook te kennen gegeven dat de
opzichters vernuftig waren, want er wordt gezegd dat al diegenen gebruikt werden om toezicht te
houden over het werk die "verstandig waren op instrumenten van muziek", niet dat hun
bekwaamheid in muziek van enig nut kon zijn in bouwkunde, maar het was een bewijs dat zij
mannen waren van verstand en vernuft, en inzonderheid dat zij mathematisch van aanleg waren,
hetgeen hen zeer bevoegd en bekwaam maakte voor hun opdracht. 

Vernuftige mensen zijn wijze mensen, als zij hun vernuft gebruiken om goed te doen, hun vrienden te
helpen en, naar zij er de gelegenheid toe hebben, het publiek te dienen. Let er in dit werk op hoe
God Zijn gaven onderscheidenlijk uitdeelt, hier waren sommigen lastdragers, geschikt voor
lichamelijken arbeid. Hier waren anderen (’meliori luto’ -van fijnere stof bewerkt) die bekwaamheid
hadden in muziek, en zij werden tot opzichters aangesteld over de arbeiders, en schrijvers en
beambten, de eersten waren de handen, deze waren de hoofden, zij hadden elkaar nodig, en het
werk had beide nodig. Laat de opzichters van het werk de lastdragers niet verachten, en laat hen,
die werken in de dienst, niet morren tegen hen, wier ambt het is te besturen, maar laat de een de
ander achten en dienen in liefde, en dan zal God de heerlijkheid en de kerk het voordeel hebben van
de verschillende gaven en geschiktheid van beide. 



2 Kronieken 34:14-28 

Deze gehele paragraaf hebben wij, juist zoals zij hier gegeven is, gehad in 2 Koningen 22:8-20 en
wij hebben niets te voegen bij hetgeen er daar over gezegd werd. Maar: 

1. Wij kunnen er aanleiding uit nemen om God te danken, dat wij Bijbels hebben in grote getale, en
dat zij in alle handen zijn of kunnen zijn, dat het boek van de wet en des Evangelies niet verloren is,
niet schaars is, dat het woord des Heeren in deze zin niet dierbaar is. 

Bijbels zijn juwelen, maar zij zijn, Gode zij dank, geen zeldzaamheid. De fontein van het water des
levens is geen besloten wel, geen verzegelde fontein, maar overal verblijden de beekjes ervan de
stad Gods. 

‘Usus communis aquarum’ -Deze wateren vloeien ten gebruike van het algemeen. Hoeveel zullen wij
te verantwoorden hebben, indien de grote dingen van Gods wet, aldus algemeen bekend zijnde, als
het ware tot gemeengoed gemaakt, als vreemde dingen door ons geacht worden! 

2. Hieruit kunnen wij leren, om, als wij het woord Gods lezen of horen, ons hart er door te laten
bewegen, en een heilige vreze te koesteren voor die toorn Gods, die hier geopenbaard is over alle
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, zoals Josia’s teder hart er door bewogen was. 

Toen hij de woorden van de wet hoorde, scheurde hij zijn klederen, vers 19, en God had er een
welbehagen in dat hij dat deed, vers 27. 

Indien de dingen, vervat in de Schrift, nieuw voor ons waren, zoals zij het voor Josia zijn geweest,
dan zouden zij voorzeker meer indruk op ons maken dan nu gewoonlijk het geval is, maar zij zijn er
niet minder gewichtig om, en wij behoren er dus niet minder acht op te slaan, dat zij wèlbekend zijn.
Scheur dus het hart, niet de klederen. 

3. Ons wordt hier geleerd om, als wij onder overtuiging van zonde zijn en de toorn Gods vrezen, de
Heere te vragen, dat heeft Josia hier gedaan, vers 21. Het is ons nodig te vragen, zoals zij van wie
wij lezen in Handelingen 2:37 : "Wat zullen wij doen, mannen broeders? inzonderheid om met de
stokbewaarder te vragen: Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?", Handelingen 16:30. 

"Wilt gijlieden vragen, vraagt", Jesaja 21:12, en geloofd zij God, wij hebben de levende
Godsspraken, die wij ten allen tijde kunnen raadplegen. 

4. Wij worden hier gewaarschuwd voor het verderf, dat door de zonde over volken en koninkrijken
gebracht wordt. Zij, die God verlaten, brengen kwaad over zichzelf, vers 24, 25, en ontsteken een
vuur, dat niet uitgeblust zal worden, zo zal het vuur van Gods toorn wezen, als het raadsbesluit is
uitgegaan tegen hen, die hardnekkig en onboetvaardig volharden in hun goddeloze wegen. 

5. Wij worden hier aangemoedigd om ons te vernederen voor Gods aangezicht en Hem te zoeken,
zoals Josia gedaan heeft, indien wij hierdoor niet kunnen overmogen om Gods toorn af te wenden
van ons land, dan zullen wij toch onze eigen ziel bevrijden, vers 27, 28. 



En Godvruchtige mensen wordt hier geleerd om de dood niet te vrezen, maar welkom te heten, als
zij er door weggenomen worden vóór de dag des kwaads. Zie hoe de eigenschap ervan wordt
veranderd, door hem tot het voorwerp van een belofte te maken. "Gij zult met vrede in uw graf
verzameld worden", evenals Noach onderdak gebracht worden in de ark als de zondvloed komt. 



2 Kronieken 34:29-33 

Wij hebben hier een nader bericht van de vorderingen, die Josia maakte in de hervorming van zijn
rijk, na de wet te hebben horen lezen en de boodschap te hebben ontvangen, die God hem zond
door de profetes. Gelukkig het vork, dat zo’n koning had, want hier vinden wij: 

1. Dat zij goed onderwezen werden. Hij heeft niet gepoogd hen te dwingen om hun plicht te doen,
voordat hij hen er in heeft laten onderwijzen. Hij riep al het volk tezamen groten en kleinen, jongen
en ouden, rijken en armen, aanzienlijken en geringer. 

"Die oren heeft om te horen, die hore" de woorden van "het boek des verbonds", want allen hebben
belang bij deze woorden. Om de dienst te eren en des te meer de aandacht des volks op te wekken
heeft de koning zelf, hoewel er priesters en Levieten tegenwoordig waren, het boek voor het volk
gelezen, vers 30, en ongetwijfeld heeft hij het gelezen op een wijze, die aantoonde hoe hij er zelf
door bewogen was, en het middel kon zijn om ook het hart van de hoorders te treffen. 

2. Dat zij een vast voornemen des harten hadden om de Heere te dienen. De artikelen van
overeenkomst tussen God en Israël gelezen zijnde, opdat zij goed zouden weten wat zij deden, toen
zij dit verbond met God aangingen, hebben koning en volk die artikelen met grote plechtigheid, als
het ware, ondertekend. De koning, in zijn plaats, verbond zich om Gods geboden met zijn gehele
hart en met zijn gehele ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds, die in dat boek
geschreven zijn, vers 31, en hij spoorde het volk aan om evenzo in te stemmen met dit verbond en
plechtig te beloven dat zij getrouwelijk alles zouden volbrengen wat er van hen in gevorderd werd,
dit deden zij, daar zij zich schaamden om het te weigeren. Hij deed allen, die tegenwoordig waren,
staan, vers 32 dat is, hij deed hen beloven dat zij er bij blijven, er in volharden zouden, hij maakte
allen te dienen te dienen de Heere, hun God, vers 33, van de dienst Gods hun werk te maken, hij
deed alles wat hij kon om hen hiertoe te brengen, te dienen, te dienen, de herhaling duidt aan, dat dit
het enige was, waarop hij zijn hart had gesteld, niets anders dan dat had hij op het oog in hetgeen hij
deed, namelijk hen aan God en hun plicht te verbinden. 

3. Dat er goed op hen gelet werd, zij waren eerlijk, omdat er goed het oog op hen werd gehouden.
Al zijn dagen weken zij niet af van de Heere, de God hunner vaderen, na te volgen, hij hield hen met
grote moeite er van terug om weer in afgoderij te vervallen. Al zijn dagen waren dagen van bedwang
om hen op de goede weg te houden, maar dit geeft te kennen dat zij bleven hangen aan de afkering,
een sterke neiging hadden tot afgoderij, voor velen van hen was er niets anders nodig dan dat hij uit
de weg zou zijn, om hun hoogten en hun beelden weer op te richten. 

En daarom bevinden wij dat in de dagen van de koning Josia, Jeremia 3:6, God het trouweloze Juda
ten laste legt dat zij zich niet met hun hele hart tot Hem bekeerd heeft, maar valselijk, vers 10, ja, dat
zij gehoereerd heeft, vers 8, en daarmee het afgekeerde Israël gerechtvaardigd heeft, vers 11 , en
dat zij in het drie en twintigste jaar van deze regering, vier of vijf jaren later, "Hem tot toorn had
verwekt door het werk harer handen", Jeremia 25:3-7. 

En het is opmerkelijk dat van het begin van Josia’s reformatie, zijn twaalfde of dertiende jaar, de
ongerechtigheid van het huis van Juda gedateerd is, die het verderf over hen bracht, die de profeet
moest dragen door op zijn rechterzijde te liggen, Ezechiel 4:6. 



Want van toen tot aan de verwoesting van Jeruzalem was het juist veertig jaren. Josia was oprecht in
hetgeen hij deed, maar de massa des volks was er afkerig van en hunkerde nog naar de afgoden,
zodat de reformatie, of schoon wel beraamd en goed uitgevoerd door de vorst, geen of weinig
uitwerking had op het volk. Het was met tegenzin, dat zij van hun afgoden scheidden, in hun hart
waren zij er nog mee vergezeld en verlangden zij nog naar hen. Dat heeft God gezien, en daarom is
juist van die tijd af, toen men gedacht zou hebben dat de grondslagen gelegd waren voor een
bestendige rust en veiligheid en vrede, het raadsbesluit uitgegaan voor hun verderf. 

Door niets wordt het verderf van een volk zo verhaast, door niets wordt het er meer rijp voor, dan
door het teleurstellen van hoopgevende pogingen tot reformatie en een geveinsd wederkeren tot
God. 

"Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten". 



HOOFDSTUK 35

1 Daarna hield Josia het pascha den HEERE te Jeruzalem; en zij slachtten het pascha op den
veertienden der eerste maand.
2 En hij stelde de priesters op hun wachten; en hij sterkte hen tot den dienst van het huis des
HEEREN.
3 En hij zeide tot de Levieten, die gans Israel onderwezen, die den HEERE heilig waren: Zet de
heilige ark in het huis, hetwelk Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, gebouwd heeft; gij
hebt geen last op de schouderen; dient nu den HEERE, uw God, en Zijn volk Israel;
4 En bereidt u naar de huizen uwer vaderen, naar uw verdelingen, naar het voorschrift van David,
den koning van Israel, en naar de beschrijving van zijn zoon Salomo;
5 En staat in het heiligdom, naar de onderscheiding der vaderlijke huizen, voor uw broederen, het
volk, en naar de afdeling van de vaderlijke huizen der Levieten;
6 En slacht het pascha, en heiligt u, en bereidt dat voor uw broederen, doende naar het woord des
HEEREN, door de hand van Mozes.
7 En Josia gaf voor het volk, van klein vee, lammeren en jonge geitenbokken, die alle tot
paasofferen, naar al hetgeen er gevonden werd, in getal dertig duizend; maar van runderen drie
duizend; dit was van des konings have.
8 Ook gaven zijn vorsten tot een vrijwillig offer voor het volk, voor de priesteren, en voor de
Levieten; Hilkia, en Zacharia, en Jehiel, de oversten van het huis Gods, gaven den priesteren tot
paasofferen, twee duizend en zeshonderd klein vee, en driehonderd runderen.
9 Daartoe Chonanja, en Semaja, en Nethaneel, zijn broeders, mitsgaders Hasabja, en Jeiel, en
Jozabad, de oversten der Levieten, gaven den Levieten tot paasofferen, vijf duizend klein vee en
vijfhonderd runderen.
10 Alzo werd de dienst toebereid; en de priesteren stonden in hun standplaats, en de Levieten in hun
verdelingen, naar het gebod des konings.
11 Daarna slachtte men het pascha, en de priesters sprengden het bloed uit hun handen, en de
Levieten trokken de huiden af.
12 En zij namen het brandoffer daar af, opdat zij die naar de verdelingen der vaderlijke huizen, aan
het volk geven mochten, om den HEERE te offeren, gelijk geschreven is in het boek van Mozes; en
alzo met de runderen.
13 En zij kookten het pascha bij het vuur, naar het recht; maar de andere heilige dingen kookten zij
in potten, en in ketels, en in pannen; en zij deelden het haastelijk onder al het volk.
14 Daarna bereidden zij ook voor zichzelven en voor de priesteren; want de priesters, de zonen van
Aaron, waren tot aan den nacht in het offeren der brandofferen en des vets; daarom bereidden de
Levieten voor zichzelven, en voor de priesteren, de zonen van Aaron.
15 En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats, naar het gebod van David, en Asaf,
en Heman, en Jeduthun, den ziener des konings, mitsgaders de poortiers aan elke poort; zij
behoefden niet te wijken van hun dienst, overmits hun broeders, de Levieten, voor hen bereidden.
16 Alzo werd de ganse dienst des HEEREN op denzelfden dag beschikt, om pascha te houden, en
brandofferen op het altaar des HEEREN te offeren, naar het gebod van den koning Josia.
17 En de kinderen Israels, die er gevonden werden, hielden het pascha ter zelfder tijd, en het feest
der ongezuurde broden, zeven dagen.
18 Daar was ook geen pascha als dat in Israel gehouden, van de dagen van Samuel, den profeet, af;
en geen koningen van Israel hadden zulk een pascha gehouden, gelijk dat Josia hield met de



priesters en de Levieten, en gans Juda en Israel, dat er gevonden werd, en de inwoners van
Jeruzalem.
19 In het achttiende jaar van het koninkrijk van Josia, werd dit pascha gehouden.
20 Na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op, om te
krijgen tegen Karchemis, aan den Frath; en Josia toog uit hem tegemoet.
21 Toen zond hij boden tot hem, zeggende: Wat heb ik met u te doen, gij, koning van Juda? Wat u
aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis, dat oorlog voert tegen mij; en God heeft
gezegd, dat ik mij haasten zou; houd u af van God, Die met mij is, opdat Hij u niet verderve.
22 Doch Josia keerde zijn aangezicht niet van hem; maar hij verstelde zich, om tegen hem te strijden,
en hoorde niet naar de woorden van Necho uit den mond van God; maar hij kwam om te strijden in
het dal Megiddo.
23 En de schutters schoten den koning Josia. Toen zeide de koning tot zijn knechten: Voert mij weg,
want ik ben zeer gewond.
24 En zijn knechten namen hem weg van den wagen, en voerden hem op den tweeden wagen, dien
hij had, en brachten hem te Jeruzalem; en hij stierf, en werd begraven in de graven zijner vaderen; en
gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia.
25 En Jeremia maakte een klaaglied over Josia; desgelijks alle zangers en zangeressen spraken in
hun klaagliederen van Josia, tot op dezen dag; want zij gaven ze tot een inzetting in Israel; en ziet, zij
zijn geschreven in de klaagliederen.
26 Het overige nu der geschiedenissen van Josia, en zijn goeddadigheden, naar dat geschreven is in
de wet des HEEREN;
27 Zijn geschiedenissen dan, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in het boek der
koningen van Israel en van Juda.



Wij moeten nu Josia vergezellen 

I. Naar de tempel, waar wij zijn Godsdienstige zorg zien voor de waarneming van de inzetting van
het pascha overeenkomstig de wet, vers 1-19. 

Il. Naar het oorlogsveld, waar wij zijn roekeloosheid zien door krijg te voeren tegen de koning van
Egypte, en hoe duur die hem te staan is gekomen, vers 20-23. 

III. Naar het graf waar wij hem bitterlijk beweend zien, vers 24-27. 

IV. En zo moeten wij afscheid nemen van Josia. 



2 Kronieken 35:1-19 

Josia’s uitroeiing van afgoden en afgoderij is in het boek van de Koningen uitvoerig verhaard, maar
hier slechts even vermeld in het vorige hoofdstuk, vers 33. Maar zijn viering van het pascha, die daar
slechts als terloops werd meegedeeld, 2 Koningen 23:21, wordt hier zeer omstandig verhaald. 

Vele waren de feesten des Heeren, die door de wet waren voorgeschreven, maar het pascha was
het voornaamste ervan, het begon ze allen in de nacht toen Israël uit Egypte toog, en het besloot ze
allen in de nacht toen Christus verraden werd. 

Door de viering ervan hebben Hizkia en Josia, de twee grote hervormers in hun tijd, de Godsdienst
doen herleven. De inzetting van des Heeren Avondmaal gelijkt meer op het pascha dan op een van
de andere Joodse feesten, en de rechte waarneming van die inzetting overeenkomstig de regel is een
bewijs van en een middel tot de toenemende zuiverheid en schoonheid van de kerken en van de
toenemende Godsvrucht van particuliere Christenen. 

Waar dat pascha of geheel veronachtzaamd of niet naar de rechte wijze wordt waargenomen, kan
de Godsdienst niet bloeien, keer daartoe terug, doe dit herleven, maak deze aandoenlijke inzetting
tot een plechtige feestviering, en dan kan men hopen dat ook voor andere zaken een hervorming tot
stand zal komen. 

In het bericht, dat wij hadden van Hizkia’s vieren van het pascha, was de grote ijver van het volk
opmerkelijk en de Godvruchtige vervoering van liefde tot God, waarin zij waren, maar hier zien wij
daar weinig van. Het was meer uit inschikkelijkheid voor de koning, dat zij het pascha hielden, dan
uit een grote neiging, die zij er zelf voor hadden. Men vond ook wel enige roem en eer in deze
gedaante van de Godzaligheid, maar zeer weinig behagen in de kracht ervan. Maar hoe gebrekkig
het volk nu ook was in het innerlijke waarnemen van die plicht, de magistraten en de bedienaren van
de Godsdienst deden het hun om te zorgen dat het uitwendige van de dienst met behoorlijke
plechtigheid volbracht zou worden. 

I. De koning vermaande en bestuurde de priesters en Levieten, wekte hen op en moedigde hen aan
om hun ambt in deze plechtigheid waar te nemen. Misschien zag hij hen nalatig en onverschillig, niet
gewillig om van hun gewone routine af te wijken, indien de bedienaren van de Godsdienst zo zijn,
dan is het van niemand verkeerd, maar voor magistraten zeer gepast, om hen op te wekken en aan
te vuren voor hun werk. "Zegt aan Archippus: zie op de bediening", Colossenzen 4:17. 

Laat ons zien hoe deze Godvruchtige koning zijn geestelijkheid bij deze gelegenheid heeft vermaand
en aangespoord tot hun plicht. 

1. Hij wees hun op hun ambt, waartoe zij door de wet van Mozes waren aangesteld, en op de orde,
waarin zij door David en Salomo gerangschikt waren, vers 4. 

"Hij stelde hen op hun wachten", vers 2. Hij heeft geen nieuw werk voor hen bedacht, hen ook niet
naar een nieuwe methode ingedeeld, maar riep hen terug naar hun oude inrichting. Hun afdelingen
waren in geschrifte vastgesteld, laat hen dat voorschrift raadplegen, en zich rangschikken naar de
verdeling hunner vaderlijke huizen, vers 5. 



Onze regel is vastgesteld in het geschreven woord, laat de magistraten er zorg voor dragen dat de
leraren naar die regel wandelen, dan doen zij hun plicht. 

2. Hij beval dat de ark op haar plaats gesteld zou worden die, naar het schijnt, verplaatst was, hetzij
door de slechte koningen, om plaats te maken voor hun afgoden in het heilige van de heiligen, of
door Hizkia, om plaats te maken voor de werklieden, die de tempel herstelden. Hoe dit zij, Josia
zegt tot de Levieten: Zet de heilige ark in het huis, vers 3, en draagt haar niet van plaats tot plaats
zoals zij in de laatste tijd misschien gedaan hadden, zich verontschuldigende met het gebruik voordat
de tempel gebouwd was. 

Nu de priesters ontheven waren van die last van de ark, moeten zij zoveel ijveriger zijn in andere
diensten, tot hun ambt behorende. 

3. Hij gebood hun God te dienen en Zijn volk Israël, vers 3. 

Leraren moeten op zichzelf zien als dienaren, beide van Christus en om Zijnentwil van Zijn
gemeente, 2 Corinthiers 4:5. Zij moeten zorgzaam zijn, zich moeite geven, en zich zoveel mogelijk
ten koste geven: 

a. Voor de eer en heerlijkheid van God en om de belangen van Zijn koninkrijk te bevorderen onder
de mensen. Paulus, "een dienstknecht Gods," Titus 1:1. 

b. Tot welzijn en voordeel van Zijn volk, niet als heerschappij voerende over hun geloof, maar als
dienaren van hun heiligheid en blijdschap, en er zal geen moeilijkheid zijn om, in de kracht Gods,
deze twee meesters eerlijk te dienen. 

4. Hij gebood hun zich te heiligen en hun broederen te bereiden, vers 6. Het werk van de leraren
moet tehuis beginnen, in de eerste plaats moeten zij zichzelf heiligen, zich reinigen van zonde zich
afzonderen van de wereld en zich toewijden aan God, maar het moet daar niet eindigen, zij moeten
doen wat zij kunnen om hun broederen te bereiden door hen te vermanen, te onderwijzen, te
bestraffen, op te wekken en te vertroosten. 

De bereiding van het hart is voorzeker van de Heere, maar de leraren moeten werktuigen zijn in Zijn
hand. 

5. Hij sterkte hen tot de dienst, vers 2. Hij sprak naar hun hart, zoals Hizkia gedaan heeft,
Hoofdstuk 30:22. Hij beloofde hun zijn steun. Hen, aan wie wij een last opleggen, moeten wij
bemoedigen. De meeste mensen hebben het gaarne dat men hen vriendelijk toespreekt,
bemoedigingen zullen een betere uitwerking op hen hebben dan dreigementen. 

II. De koning en de vorsten, onder de invloed van zijn voorbeeld, gaven ruime bijdragen ter
bestrijding van de onkosten van dit pascha. 

De ceremoniëele diensten waren kostbaar, hetgeen misschien een reden was, waarom zij
veronachtzaamd werden. De mensen hadden geen ijver genoeg om die onkosten te dragen en om
die reden hielden zij er nu niet van. Daarom: 



1. Heeft Josia de gemeente op zijn kosten van paaslammeren voorzien, alsmede van andere offers,
die gedurende de zeven dagen van het feest geofferd moesten worden. Uit zijn eigen have gaf hij
dertig duizend lammeren tot paaschofferen, waar de offeraars een feestmaal van konden hebben, en
drie duizend runderen, vers 7, om op de volgende zeven dagen geofferd te worden. 

Zij, die ernstig zijn in de Godsdienst, moeten, als zij anderen bewegen tot hetgeen goed is, het hun zo
goedkoop en gemakkelijk maken als hun slechts mogelijk is. En waar God overvloedig zaait,
verwacht Hij dienovereenkomstig te oogsten. 

Het is te vrezen dat de gemeente over het algemeen niet wel voorzien gekomen was, zodat, indien
Josia niet voor het nodige voor hen gezorgd had, het werk Gods had moeten stilstaan. 

2. De vorsten van de priesters, die mannen waren van groten rijkdom, droegen bij in de kosten van
de priesters, zoals Josia in die van het volk. 

De vorsten, vers 8, dat is: de oversten van de priesters, de vorsten van de heilige stam, de oversten
van het huis Gods droegen de kosten van de priesters. En sommigen van de rijken en aanzienlijken
van de Levieten voorzagen hen van vee, zowel van runderen als van klein vee voor de
paaschofferen, vers 9. Voor hen die oprecht begeren in de weg des plichts te worden gevonden,
verwekt God soms vrienden, om hen er in te helpen, boven hetgeen zij hadden kunnen verwachten. 

III. De priesters en Levieten hebben hun ambt zeer geredelijk volbracht. Zij slachtten de
paaslammeren in het voorhof van, de tempel, de priesters sprengden het bloed op het altaar, de
Levieten trokken de huiden af en gaven dan het vlees aan het volk, naar de vaderlijke huizen, vers
11, 12,, niet minder dan tien, en niet meer dan twintig monden voor een lam, dit vlees namen zij
mede, braadden het en aten het naar het recht, vers 13. 

Van de andere offers, die ten heiligen dienst geschikt waren, werd het vlees gekookt naar de wet op
de dankoffers, en snel onder het volk uitgedeeld, ten einde er een feestmaal van te houden ten teken
van hun blijdschap in de verzoening, die gedaan was, en hun verzoening met God er door. 

Eindelijk. De priesters en Levieten droegen zorg om God te eren door zelf van het pascha te eten,
vers 14. 

Leraren moeten niet denken dat de zorg, die zij hebben voor de zielen van anderen, hen zal
verontschuldigen als zij hun eigen ziel veronachtzamen, of dat hun veelvuldig bezig-zijn in de
openbaren eredienst de Godsdienstoefeningen in hun gezin en hun binnenkamer kan vervangen. De
Levieten hebben hier voor zichzelf en de priesteren bereid, omdat de priesters de hele dag in de
dienst aan het altaar bezig waren, opdat zij dus niet zelf hun lammeren behoefden te bereiden als zij
die moesten eten, hebben de Levieten die tegen de tijd van de avondmaaltijd voor hen bereid. 

Laat de Evangeliedienaren hieruit leren elkaar te helpen, elkanders werk vooruit te brengen als
broederen en mededienstknechten van dezelfde Meester. 

IV. De zangers en poortiers waren op hun plaats en deden hun dienst, vers 15. Met hun heilige
liederen en muziek hebben de zangers uitdrukking gegeven aan de vreugde van de gemeente en haar



nog verder opgewekt, en de dienst aangenaam en lieflijk gemaakt, en de poortiers aan de poorten
droegen zorg dat er geen stoornis zou zijn, niets zou geschieden om de vergadering te verontreinigen
of te verontrusten, dat niemand tersluiks zou weggaan voordat de dienst geëindigd was. 

En terwijl zij aldus bezig waren, hebben hun broederen, de Levieten, paaslammeren voor hen
bereid. 

V. Geheel de plechtigheid werd met grote nauwkeurigheid overeenkomstig de wet volbracht, vers
16, 17, en in dat opzicht was er sedert de tijd van Samuël zo’n pascha niet gehouden, vers 18, 

want in het pascha van Hizkia waren verscheidene onregelmatigheden. En bisschop Patrick merkt
op dat het ook hierin ieder ander pascha overtroffen heeft, dat door de vorige koningen gehouden
werd, dat Josia, hoewel hij volstrekt zo rijk niet was als David, en Salomo, en Josafat, de gehele
gemeente voorzien heeft van paaslammeren en van offerdieren voor het altaar, en dat wel op zijn
eigen kosten, hetgeen meer was dan een van de andere koningen, die voor hem geweest zijn, ooit
gedaan hebben. 



2 Kronieken 35:20-27 

Er verliepen dertien jaren van Josia’s vermaard pascha tot aan zijn dood, gedurende welke tijd wij
mogen hopen dat het goed ging met de zaken in zijn koninkrijk, dat hij voorspoed had en de
Godsdienst bloeide, maar van deze goede tijd wordt ons geen bericht gegeven, die jaren worden
met stilzwijgen voorbijgegaan, omdat het volk met dat al niet afgewend was van hun liefde voor de
zonde noch God van de hittigheid Zijns toorns. 

Het eerste nieuws, dat wij daarom ook horen, is dat Josia afgesneden is in het midden van zijn dagen
en van zijn zegenrijken arbeid, eer hij nog volle veertig jaren oud was. Wij hadden deze treurige
geschiedenis in 2 Koningen 23:29, 30 maar hier is zij enigszins uitvoeriger verhaald. Hier blijkt meer
dan daar hetgeen zo’n blaam werpt op Josia, en het volk zo tot lof strekt, als men niet verwacht zou
hebben. 

I. Josia was een zeer goed vorst, maar hij is zeer te laken voor zijn roekeloosheid in zijn uittrekken
ten krijg tegen de koning van Egypte, zonder dat hij er oorzaak of roeping voor had. Het was al erg
genoeg zoals het in het boek van de koningen wordt voorgesteld, namelijk dat hij zich vertoornde in
een twist, die hem niet aanging. 

Maar hier heeft het nog een slechter aanzien, want het schijnt dat de koning van Egypte hem
gezanten zond, om hem tegen die onderneming te waarschuwen, vers 21. Hij redeneert: 

1. Naar beginselen van rechtvaardigheid. De koning van Egypte betuigt dat het zijn bedoeling niet is
hem enigerlei schade of leed toe te brengen, en daarom heeft Josia onbillijk en in strijd met het
volkenrecht gehandeld door de wapens tegen hem op te vatten. Als zelfs een rechtvaardig man zich
met een onrechtvaardige zaak inlaat, moet hij niet verwachten voorspoedig te zullen zijn. "God is
geen aannemer des persoons". Zie Spreuken 3:30, 25:8. 

2. Naar beginselen van de Godsdienst. "God is met mij, ja Hij heeft gezegd dat ik mij haasten zou,
en zo gij dus mijne bewegingen vertraagt, dan stelt gij u tegen God." 

Het kan niet wezen dat de koning van Egypte dit slechts voorwendde, zoals Sanherib in een
soortgelijk geval, 2 Koningen 18:25 hopende daardoor Josia van zijn voornemen te doen afzien,
omdat hij wist dat hij eerbied had voor het woord van God, want in vers 22 wordt gezegd, dat de
woorden van Necho uit de mond Gods waren. 

Wij moeten dus onderstellen, dat-hetzij dooreen droom, of door een sterke aandrift in zijn gemoed,
waarvan hij reden had te denken dat zij van God was, of door Jeremia, of een anderen profeet-God
hem bevolen had krijg te voeren tegen de koning van Assyrië. 

3. Naar beginselen van staatkunde, "opdat Hij u niet verderve, " het is op uw gevaar zo gij gaat
krijg voeren tegen iemand, die een sterker leger, een betere zaak en God aan zijn zijde heeft." 

Het was niet in toorn tegen Josia, wiens hart oprecht was voor de Heere zijn God, maar in toorn
tegen een huichelachtig volk, hetwelk zo’n goed koning niet waardig was, dat hij inzover verdwaasd
werd, om niet naar rede te willen luisteren en zijn onderneming op te geven. 



Hij keerde zijn aangezicht niet van hem, maar ging in eigen persoon om tegen het Egyptische leger te
strijden in het dal Megiddo vers 22. Indien hij misschien niet kon geloven dat de koning van Egypte
een bevel van God had om te doen wat hij deed, had hij toch toen deze zich op zo’n bevel beriep,
de orakelen Gods moeten raadplegen eer hij tegen hem ten strijde optrok. Dat hij dit niet gedaan
heeft, was zijn grote fout en had noodlottige gevolgen. In deze zaak wandelde hij niet in de wegen
van zijn vader David, want David zou in zo’n geval de Heere gevraagd hebben: "Zal ik optrekken?
Zult Gij hen in mijn hand geven?". Hoe kunnen wij denken voorspoedig te zijn in onze wegen, als wij
er de Heere niet in kennen? 

II. Het volk was slecht en goddeloos, maar zij zijn er toch voor te prijzen, dat zij de dood van Josia
zo betreurd hebben. Dat Jeremia hem beweende, verwondert mij niet, hij was de wenende profeet,
en hij voorzag duidelijk het verderf des lands, dat op de dood van deze goede koning volgen zou.
Maar het is vreemd te zien dat geheel Juda en Jeruzalem, dat dit stompzinnige ongevoelige volk
rouw over hem bedreef, vers 24,, dat zij bedachten om hun rouw nog te verhogen en er
plechtigheid aan bij te zetten door zangers en zangeressen klaagliederen over hem te doen aanheffen.

Zij maakten het tot een inzetting in Israël, dat deze klaagzangen van buiten geleerd en door allerlei
mensen gezongen zouden worden. Zij hebben er ook voor gezorgd om de herinnering er aan te
bestendigen, want deze elegieën werden opgenomen in de verzameling van klaagliederen van de
staat, zij zijn geschreven in de klaagliederen. Hieruit blijkt: 

1. Dat zij eerbied hadden voor hun goede vorst, er dat, hoewel zij niet van harte instemden met zijn
goede plannen, zij toch niet anders konden dan hem grotelijks te eren. Vrome nuttige mensen
worden geopenbaard in de gewetens zelfs van hen, die zich niet willen laten influenceren door hun
voorbeeld, en velen, die zelf zich niet willen onderwerpen aan de regelen van ernstige Godsvrucht,
kunnen toch niet anders dan hun goed woord en hun achting geven aan hen, die dit wel doen.
Misschien hebben diegenen getreurd om Josia, toen hij dood was, die God niet voor hem hebben
gedankt toen hij nog leefde. De Israëlieten hebben gemurmureerd tegen Mozes en Aaron terwijl zij
bij hen waren, en soms spraken zie er van hen te stenigen, maar toch hebben zij vele dagen rouw
over hen bedreven toen zij gestorven waren. Dikwijls wordt ons geleerd zegeningen te waarderen
door ze te verliezen, die wij lang niet genoeg op prijs hebben gesteld toen wij ze hadden. 

2. Dat zij, nu hij was heengegaan, wel enig besef hadden van hun gevaar. Waarschijnlijk heeft
Jeremia hun ook gezegd dat hij weggenomen was voor de dag des kwaads, dat over hen stond te
komen, en inzover geloofden zij wat hij zei, dat zij hem betreurden, die hun beschermer is geweest.
Velen zullen gemakkelijker bewogen worden om te wenen over de rampen, die over hen komen,
dan om het geschikte middel, een algemene, grondige hervorming, of bekering, te gebruiken, om ze
te voorkomen, zij zullen tranen storten over hun leed en verdriet, maar zich niet laten bewegen om
afstand te doen van hun zonden. Maar droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid. 



HOOFDSTUK 36

1 Toen nam het volk des lands Joahaz, den zoon van Josia, en zij maakten hem koning, in zijns
vaders plaats, te Jeruzalem.
2 Drie en twintig jaren was Joahaz oud, als hij koning werd, en hij regeerde drie maanden te
Jeruzalem.
3 Want de koning van Egypte zette hem af te Jeruzalem; en hij leide het land een boete op van
honderd talenten zilvers en een talent gouds.
4 En de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en
veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.
5 Vijf en twintig jaren was Jojakim oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem; en
hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.
6 Nebukadnezar, de koning van Babel, toog tegen hem op, en bond hem met twee koperen
ketenen, om hem te voeren naar Babel.
7 Nebukadnezar bracht ook van de vaten van het huis des HEEREN naar Babel, en stelde ze in zijn
tempel te Babel.
8 Het overige nu van de geschiedenissen van Jojakim, en zijn gruwelen, die hij deed, en wat aan
hem gevonden werd, ziet, dat is geschreven in het boek der koningen van Israel en Juda; en
Jojachin, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.
9 Acht jaren was Jojachin oud, als hij koning werd, en regeerde drie maanden en tien dagen te
Jeruzalem, en deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN.
10 En met de wederkomst des jaars zond de koning Nebukadnezar henen, en liet hem naar Babel
halen, met de kostelijke vaten van het huis des HEEREN; en hij maakte zijn broeder Zedekia koning
over Juda en Jeruzalem.
11 Een en twintig jaren was Zedekia oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem.
12 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods; hij verootmoedigde zich niet
voor het aangezicht van den profeet Jeremia, sprekende uit den mond des HEEREN.
13 Daartoe werd hij ook afvallig tegen den koning Nebukadnezar, die hem beedigd had bij God; en
verhardde zijn nek, en verstokte zijn hart, dat hij zich niet bekeerde tot den HEERE, den God
Israels.
14 Ook maakten alle oversten der priesteren, en het volk, der overtredingen zeer veel, naar alle
gruwelen der heidenen; en zij verontreinigden het huis des HEEREN, dat Hij geheiligd had te
Jeruzalem.
15 En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op
zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning.
16 Maar zij spotten met de boden Gods, en verachtten Zijn woorden; zij verleidden zichzelven tegen
Zijn profeten; totdat de grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan
was.
17 Want Hij deed tegen hen opkomen den koning der Chaldeen, die hun jongelingen met het
zwaard in het huis huns heiligdoms doodde, en hij verschoonde de jongelingen niet, noch de
maagden, de ouden noch de stokouden; Hij gaf hen allen in zijn hand.
18 En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des HEEREN,
en de schatten des konings en zijner vorsten, dit alles voerde hij naar Babel.
19 En zij verbrandden het huis Gods, en zij braken den muur van Jeruzalem af, en al de paleizen
daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelve.



20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel, en zij werden hem en zijn
zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzie;
21 Opdat het woord des HEEREN vervuld wierd, door den mond van Jeremia, totdat het land aan
zijn sabbatten een welgevallen had; het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de zeventig jaren
vervuld waren.
22 Maar in het eerste jaar van Kores, koning van Perzie, opdat volbracht wierd het woord des
HEEREN, door den mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van
Perzie, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende:
23 Zo zegt Kores, koning van Perzie: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken
der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda
is; wie is onder ulieden van al Zijn volk? De HEERE, zijn God, zij met hem, en hij trekke op.



Wij hebben hier een kort, maar treurig bericht van het algehele verderf, dat binnen weinige jaren na
Josia’s dood over Juda en Jeruzalem gekomen is. 

I. De geschiedenis er van in de ongelukkige regeringen van Joahaz, gedurende drie maanden vers 1-
4, 

van Jojakim gedurende elf jaren, vers 5-8 , 

van Jojachin gedurende drie maanden, vers 9, 10, 

en van Zedekia, gedurende elf jaren, vers 11. 

De nationale zonde werd In ieder van deze regeringen vermeerderd, en zo werd er voortgang
gemaakt naar het nationale verderf. 

De verwoesting werd ten laatste voltooid in het doden van zeer velen, vers 17, 

het plunderen en verbranden van de tempel en al de paleizen de verwoesting van de stad, vers 18,
19, 

en de gevankelijke wegvoering van het nog overgebleven volk, vers 20. 

Enige opmerkingen hierover: dat hierin de zonde gestraft was. Zedekia’s goddeloosheid vers 12, 13,

de afgoderij, waaraan het volk zich schuldig maakte, vers 14, 

en hun mishandelen van de profeten, vers 15, 16. 

Het woord Gods werd hierin vervuld, vers 21. 

II. Het aanbreken van de dag hunner bevrijding in de proclamatie van Cyrus, vers 22, 23. 



2 Kronieken 36:1-10 

De verwoesting van Juda en Jeruzalem zien wij nu trapsgewijze naderen. God heeft dit zo beschikt,
om te tonen dat Hij geen lust heeft in het verderf van zondaren, maar daarin, dat zij zich bekeren en
leven, en daarom geeft Hij hun zowel tijd als gelegenheid tot berouw en bekering, en wacht om
genadig te zijn. De geschiedenis van deze regeringen is meer omstandig meegedeeld in de laatste
drie hoofdstukken van het tweede boek van de Koningen. 

1. Joahaz werd aangesteld door het volk, vers 1, maar werd na drie maanden afgezet door Farao
Necho, en als gevangene naar Egypte gevoerd, terwijl aan het land een boete werd opgelegd,
omdat zij hem koning gemaakt hadden, vers 2-4. Van deze jonge vorst horen wij niet meer, indien
hij in de voetstappen van zijns vaders Godsvrucht was getreden, hij zou lang hebben kunnen regeren
en voorspoedig zijn geweest, maar in het boek van de Koningen wordt ons gezegd dat hij deed wat
kwaad was in de ogen des Heeren, en daarom was zijn juichen kort en zijn vreugde slechts voor een
ogenblik. 

2. Jojakim werd aangesteld door de koning van Egypte, en regeerde elf jaren. Hoezeer was Juda
naar de diepte gebracht, als de koning van Egypte, een oude vijand van hun land, de koning, die
hem beliefde, aanstelde over het rijk, en die koning de naam gaf, die hem behaagde! vers 4. 

Hij maakte Eljakim koning en noemde hem Jojakim, ten teken van zijn gezag over hem. 

Hij, Jojakim, deed dat kwaad was, vers 5, ja wij lezen van de gruwelen die hij deed, vers 8, hij
was zeer slecht en ontaard, afgoderijen worden gemeenlijk als gruwelen aangeduid. 

Wij horen niet meer van de koning van Egypte, maar de koning van Babel trok tegen hem op, vers
6, greep hem en bond hem met het doel om hem naar Babel te voeren, maar hij schijnt of van
voornemen veranderd te zijn en stond hem toe als zijn vazal te regeren of de dood heeft de
gevangene bevrijd vóór hij weggevoerd werd. 

Maar de beste en kostbaarste vaten van de tempel werden nu weggevoerd, en in Nebukadnezars
tempel in Babel gebruikt, vers 7, want wij kunnen onderstellen dat geen tempel ter wereld van zo
rijke, kostbare gereedschappen was voorzien als de tempel te Jeruzalem. 

De zonde van Juda bestond daarin, dat zij de afgoden van de heidenen in Gods tempel hadden
gebracht, en nu was hun straf dat de vaten des tempels weggevoerd werden ten diepste van de
goden van de volken. 

Als de mensen Gods inzettingen willen ontheiligen door hun zonden, dan is het rechtvaardig in God
om hen te laten ontheiligen door hun vijanden. Dat waren de vaten, met het terugkomen waarvan de
valse profeten het volk gevleid hebben, Jeremia 27:16. 

Maar Jeremia zei hun dat ook de overige vaten weggevoerd zouden worden, vers 22, en zo
geschiedde het ook. Maar gelijk met de wegvoering van deze vaten naar Babel de ramp van
Jeruzalem begon, zo werd door Belsazars vermetele ontwijding ervan de maat van de



ongerechtigheid van Babel vervuld, want toen hij er wijn uit dronk ter ere van zijn goden, heeft het
schrift op de muur hem zijn oordeel aangekondigd, Daniel 5:3 en nerv.. 

In de verwijzing naar het boek van de koningen betreffende deze Jojakim, wordt melding gemaakt
van wat in hem gevonden werd, vers 8,, hetgeen bedoeld schijnt van het verraad, dat in hem
gevonden werd tegen de koning van Babel, maar sommigen van de Joodse schrijvers verstaan het
van zekere merken of tekens, ter ere van zijn afgod, die op zijn dood lichaam gevonden werden,
snijdingen, die God had verboden, Leviticus 19:28. 

3. Jojachin, of Jechonia, de zoon van Jojakim, beproefde te regeren in zijn plaats, en regeerde lang
genoeg om zijn slechte gezindheid te tonen, maar na drie maanden en tien dagen liet de koning van
Babel hem gevankelijk naar Babel voeren, en met hem nog meer van de kostelijke vaten des
tempels. 

Hier wordt gezegd dat hij acht jaar oud was, maar in het boek van de Koningen dat hij achttien
jaren was, toen hij begon te regeren, zodat dit een vergissing schijnt te zijn van de overschrijver,
tenzij wij onderstellen dat zijn vader hem, toen hij acht jaren oud was, met hem heeft doen delen in
de regering, zoals sommigen denken. 



2 Kronieken 36:11-21 

Wij hebben hier een bericht van de ondergang van het rijk van Juda en de verwoesting van de stad
Jeruzalem door de Chaldeën. Abraham, Gods vriend, werd van uit dat land geroepen van Ur van de
Chaldeën, toen God hem in verbond en gemeenschap met zich opnam, en nu wordt zijn ontaard
zaad weer heengevoerd naar dat land, om aan te duiden dat zij al de vriendelijkheid verbeurd
hadden, waarmee zij om de wille van hun vader bemind zijn geworden, alsmede de voorrechten van
dat verbond, waartoe hij geroepen was, alles was nu ongedaan gemaakt. Hier hebben wij: 

I. De zonden, die deze verwoesting over hen gebracht hebben. 

1. Zedekia, de koning, in wiens dagen zij kwam, heeft haar door zijn eigen dwaasheid over zich
gebracht. Want hij gedroeg zich zeer slecht, beide tegenover God en tegenover de koning van
Babel. 

a. Indien hij God slechts tot zijn vriend had gemaakt, dan zou dit de ondergang voorkomen hebben.
Jeremia bracht hem boodschappen van God, die, zo hij er acht op had geslagen, de tijd van rust en
vrede voor hem verlengd zouden hebben, maar er wordt hem hier te laste gelegd, dat hij zich niet
verootmoedigde voor het aangezicht van de profeet Jeremia, vers 12. 

Er werd verwacht dat deze machtige vorst, hoog als hij was, zich zou verootmoedigen voor een
armen profeet als hij sprak uit de mond des Heeren, zich zou onderwerpen aan zijn vermaningen,
en er door verbeterd zou worden, zou luisteren naar zijn raad, en er zich door zou laten leiden, zich
zou stellen onder de gebiedende macht van het woord Gods in zijn mond. 

Omdat hij zich niet aldus tot een dienstknecht van God wilde maken, wordt hij tot een slaaf gemaakt
van zijn vijanden. God zal wel een middel vinden om hen te vernederen, die zich niet willen
verootmoedigen. 

Als profeet was Jeremia gesteld over volken en koninkrijken, Jeremia 1:10, en hoe gering zijn
uiterlijk aanzien ook was wie zich niet voor hem wilde verootmoedigen, bevond dat dit op zijn
gevaar was. 

b. Indien hij slechts trouw ware gebleven aan zijn verbond met de koning van Babel, dan zou dit zijn
verderf voorkomen hebben, maar hij werd afvallig tegen hem, hoewel hij gezworen had zijn
getrouwe schatplichtige te zijn, en trouwelooslijk heeft hij zijn verbintenis verbroken, vers 13. Dat
was het wat de koning van Babel er toe bracht om zo streng met hem te handelen als hij gedaan
heeft. Alle volken houden de eed heilig, en diegenen, die zich aan de verplichtingen er van
onttrokken, beschouwde men als de slechtsten van de mensen, verlaten door God, terwijl het gehele
mensdom hen verafschuwde. Indien dus Zedekia zijn eed schond, terwijl hij: "zie, zijn hand gegeven
heeft, dan zal hij niet ontkomen", Ezechiel 17:18. 

Ofschoon Nebukadnezar een heiden, een vijand was, zal hij toch, zo hij hem gezworen hebbende
ontrouw wordt, zijn eed breekt, weten dat er een God is, wie de wraak toekomt. Wat Zedekia in
het verderf heeft gestort, was niet alleen dat hij zich niet bekeerde tot de Heere de God Israels,
maar dat hij zijn nek verhardde en zijn hart verstokte, dat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de



God Israëls, dat is, dat hij hardnekkig besloot niet tot Hem weer te keren, zijn hals niet onder Gods
juk wilde leggen, noch zijn hart onder de indrukken van Zijn woord, en zo wilde hij zich niet laten
genezen, wilde hij niet leven. 

2. De grote zonde, die deze verwoesting over hem bracht, was afgoderij. De priesters en het volk
deden naar alle gruwelen van de heidenen, verlieten de reine aanbidding Gods voor de ontuchtige
gebruiken van het heidense bijgeloof en aldus verontreinigden zij het huis des Heeren, vers 14. 

De priesters, de oversten van de priesters, die afgoderij hadden moeten tegengaan, waren er de
aanvoerders in. Die plaats is niet ver van het verderf, waarin de Godsdienst alreeds verdorven is. 

3. De grote verzwaring van hun schuld, en wat de maat vol deed worden was hun mishandelen van
Gods profeten, die gezonden waren om hen tot bekering te roepen, vers 15,16. Waar ons: 

A. Gods barmhartigheid getoond wordt in Zijn zenden van profeten tot hen. Omdat Hij de God was
hunner vaderen, in verbond met hen, en die zij hebben aangebeden (hoewel dit ontaarde geslacht
Hem had verlaten), zond Hij tot hen door de hand van Zijn boden, om hen te overtuigen van hun
zonde en hen te waarschuwen voor het verderf dat zij over zich gingen brengen, "vroeg op zijnde om
die te zenden", hetgeen te kennen geeft, niet alleen dat Hij het met de grootst mogelijke zorg en
belangstelling deed, zoals de mensen vroeg opstaan om hun dienstboden aan het werk te zetten, als
hun hart gezet is op hun werk maar dat God, op hun eerste afwijking van Hem tot de afgoden,
onmiddellijk Zijn boden tot hen zond om hen er voor te bestraffen, Hij gaf hun vroeg, intijds, kennis
beide van hun plicht en van hun gevaar. 

Laat dit ons opwekken om God vroeg te zoeken, dat Hij vroeg opstaat om tot ons te zenden. De
profeten, die gezonden werden, stonden vroeg op om tot hen te spreken, waren ijverig en trouw in
hun ambt lieten geen tijd verloren gaan, verzuimden geen gelegenheid om tot hen te spreken, en
daarom wordt God gezegd vroeg op te staan. Hoe meer moeite de leraren zich geven voor hun
arbeid, hoe meer de gemeente te verantwoorden zal hebben, zo het alles vergeefs is. 

De reden, die opgegeven is, waarom God aldus door Zijn profeten met hen twistte, is omdat Hij
medelijden had met Zijn volk en Zijn woning, vers 15, en hierdoor hun verderf had willen
voorkomen. Gods methodes om zondaren van hun bozen weg terug te brengen, door leraren, door
Zijn woord, door het geweten, door de leidingen van Zijn voorzienigheid, zijn allen blijken en
voorbeelden van Zijn ontferming over hen, blijken en bewijzen ook dat Hij niet wil dat iemand
verloren ga, maar dat allen tot bekering zullen komen. 

B. Hun laag en onoprecht gedrag tegenover God, vers 16. Zij spotten met de boden Gods-dat een
grove belediging was van Hem, die hen zond-verachtten Zijn woord in hun mond, en dat niet alleen,
maar zij behandelden hen als hun vijanden. 

Hun mishandeling van Jeremia, die in die tijd leefde, en waarvan wij zoveel lezen in het boek van zijn
profetie, is hier een voorbeeld van. Dit was een blijk van een onverzoenlijke vijandschap tegen God
en een onwrikbaar besluit om te volharden in hun zonden. Dit bracht toorn over hen, waaraan geen
helen was, want zij zondigden tegen het geneesmiddel. Niets is meer God tergend dan Zijn getrouwe



dienstknechten te mishandelen, want wat tegen hen gedaan wordt beschouwt Hij als gedaan tegen
Hemzelf. 

"Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?" Vervolging was de zonde die de laatste verwoesting over
Jeruzalem heeft gebracht door de Romeinen, Zie Mattheus 23:34-37. 

Zij, die met Gods getrouwe dienstknechten spotten, en alles doen wat zij kunnen om hen veracht en
gehaat te maken, die hen kwellen en mishandelen, om hen te ontmoedigen en anderen te
weerhouden van naar hen te luisteren moeten er aan herinnerd worden dat een onrecht, dat aan een
gezant wordt aangedaan, opgenomen wordt als aangedaan aan de vorst, die hem gezonden heeft, en
dat de dag komt, wanneer zij zullen bevinden dat het hun beter ware geweest, als zij met een
molensteen aan hun hals in de diepte van de zee waren geworpen, want de hel is dieper en nog
vreeslijker. 

II. De verwoesting zelf, en enkele bijzonderheden ervan, die wij uitvoeriger in 2 Koningen 25 gehad
hebben. 

1. Zeer velen werden gedood met het zwaard, zelfs in het huis huns heiligdoms, vers 17, waar zij
de toevlucht hadden genomen, hopende dat de heiligheid van de plaats hun bescherming zou zijn,
maar hoe konden zij dit verwachten, nu zij het zelf met hun gruwelen hadden verontreinigd? vers 14. 

Zij, die de heerschappij van hun Godsdienst van zich afwerpen, verbeuren er alle weldaden en
vertroosting van. De Chaldeën hebben niet alleen geen eerbied betoond voor het heiligdom, maar
ook geen natuurlijk medelijden, hetzij voor de tedere kunne of voor de eerwaardige grijsheid. Zij
hebben God verlaten, die mededogen met hen had, vers 15 en wilden niets met Hem van doen
hebben, rechtvaardiglijk zijn zij nu dan overgegeven in de handen van wreedaardige mensen, die
noch maagden noch jongelingen verschoonden. 

2. Al de overgebleven vaten van de tempel, grote en kleine, en al de schatten, heilige en wereldlijke,
de schatten van Gods huis en die van de koning en zijn vorsten, werden genomen, en naar Babel
gebracht, vers 18. 

3. De tempel werd verbrand, de muren van Jeruzalem werden afgebroken, de huizen-hier, evenals in
Psalm 48:4 paleizen genoemd, omdat zij zo statig, rijk en prachtig waren-in de as gelegd, en al de
meubelen, hier kostelijke vaten genoemd, "verdorven", vers 19.. 

Laat ons hier zien welk een treurige verwoesting door de zonde werd aangericht, en, zo wij het
genot en de voortduur van onze bezittingen op prijs stellen, zo laat ons die worm uit de wortel ervan
weren. 

4. Het overblijfsel des volks, dat aan het zwaard was ontkomen, werd gevankelijk naar Babel
heengevoerd, vers 20,, verarmd, tot slavernij gedoemd, beledigd, en blootgesteld aan alle ellende,
niet alleen van een vreemden barbaars land, maar van eens vijands land, waar zij, die hen haatten,
over hen heersten. 



Zij waren dienstknechten van deze monarchen, en werden ongetwijfeld met strengheid geregeerd,
zolang die monarchie in stand bleef. Nu zaten zij aan de rivieren van Babel, met werker wateren zij
hun tranen vermengden, Psalm 137:1. En hoewel zij daar genezen werden van afgoderij, waren zij,
gelijk blijkt uit sommige gezegden van de profeet Ezechiel, er nog niet van genezen om met de
profeten te spotten. 

5. Het land lag woest terwijl zij in Babel gevangen waren, vers 21.. Dat vruchtbare land, de roem
van alle landen, was nu in een woestijn verkeerd, niet bewerkt, niet bebouwd. De weidevelden
waren niet, zoals zij plachten bedekt met kudden, noch de dalen met koren, alles lag verwaarloosd
en veronachtzaamd. Nu kan dit beschouwd worden: 

a. Als de rechtvaardige straf voor hun vroeger misbruik ervan. Zij hadden Baäl gediend met de
vruchten, vervloekt is dus het aardrijk om hunnentwil. Nu heeft het land een welgevallen aan zijn
sabbatten, vers 21, zoals God door Mozes gedreigd had, Leviticus 26:34, en de reden, daar er voor
gegeven, vers 35, is: "overmits het niet rustte in uw sabbatten, gij de sabbat ontheiligd, het sabbatjaar
niet waargenomen hebt." 

Menigmaal hebben zij geploegd en gezaaid in het zevende jaar, toen het land had behoren te rusten,
en nu lag het gedurende tien maal zeven jaren onbeploegd en onbezaaid. 

God zal in het einde door ongehoorzaamheid van de mensen niets van Zijn eer en heerlijkheid
verliezen, indien de schatting niet betaald wordt, dan zal Hij beslag leggen en haar wel weten te
innen, zoals Hij zegt in Hosea 2:8. 

"Ik zal wederkomen en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetter tijd, en Ik
zal wegrukken Mijne wol en Mijn vlas". Indien zij het land niet wilden laten rusten, dan zal God het
doen rusten, of zij het willen of niet. 

Sommigen denken dat zij over het geheel zeventig maal het sabbatjaar hadden veronachtzaamd, en
juist even zoveel jaren echter elkaar genoot het land nu rust, of indien de veronachtzaamde
sabbatjaren minder in aantal waren, dan was het voegzaam dat aan de eis van de wet met interest
voldaan zou worden. 

Wij bevinden dat God in die tijd nog een anderen twist met hen had wegens hun niet nakomen van
een wet, die ook betrekking had op het zevende jaar, namelijk de vrijlating van dienstknechten, zie
Jeremia 34:1-3 en verv.. 

b. Maar wij kunnen het ook beschouwen als een aanmoediging voor hen om te hopen dat zij er ter
bestemder tijd toe zullen terugkeren. Indien anderen gekomen waren om er bezit van te nemen, zij
zouden er aan gewanhoopt kunnen hebben dat het ooit weer in hun bezit zou komen, maar zolang
het woest lag, lag het, als het ware, op hen te wachten, en weigerde het andere eigenaars te
erkennen. 



2 Kronieken 36:22-23 

Deze laatste twee verzen van dit boek hebben tweeërlei aanblik. 

1. Zij zien terug naar de profetie van Jeremia, en tonen hoe zij vervuld is geworden vers 22. Door
hem had God de wederbrenging van de gevangenen beloofd, en de herbouwing van Jeruzalem aan
het einde van zeventig jaren, en die tijd om gunst te betonen aan Zion, die bestemde tijd, is eindelijk
gekomen. Na een langen en donkeren nacht heeft de Opgang uit de hoogte hen bezocht. God zal
trouw bevonden worden aan ieder woord, dat Hij heeft gesproken. 

2. Zij zien voorwaarts naar de geschiedenis van Ezra, die begint met de herhaling van deze laatste
twee verzen. Daar zijn zij de inleiding tot een aangenaam, lieflijk verhaal, hier zijn zij het slot van een
zeer treurige geschiedenis, en zo leren wij er uit dat Gods kerk wel nedergeworpen, maar nooit
geheel verworpen is, hoewel Zijn volk gekastijd is, wordt het toch niet verlaten, hoewel in de oven
geworpen en in de smeltkroes gelouterd, toch daarin niet verteerd, ook is het er niet langer in gelaten
dan totdat het schuim er van uitgezuiverd is. 

Hoewel God lang twist, zal Hij toch niet altijd twisten. Ter bestemder tijd zal Gods Israël uit Babel
gehaald worden, en zullen de dorre doodsbeenderen levendgemaakt worden. Het kan eerst wel lang
duren, maar het gezicht is tot op een bestemden tijd en in het einde zal Hij het voortbrengen en niet
liegen, en daarom: zo het vertoeft, verbeid het. 
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