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11. De periode van de koningen  Stille tijd 

in Israël 

 
Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 

 

Dag 1 1 Samuël 8:1-22. Israël wijst God als Koning af door om een koning te vragen 

1 Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot 
rechters over Israël. 2 De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze 
bestuurden het land vanuit Berseba. 3 Maar ze volgden het voorbeeld 
van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steek-
penningen aan en verdraaiden het recht. 4 De oudsten van Israël 
kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. 5 ‘U 
bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen volgen uw voorbeeld 
niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle 
andere volken er een hebben.’ 6 Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze 
om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, 
7 maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan 
alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als 
hun koning. 8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit 
Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en 
andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef dus ge-
hoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te 
wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn.’  
10 Samuel vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat 
om een koning vroeg. 11 Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het 
koningschap verbonden zijn: Uw zonen zal een koning u afnemen en 
ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escor-
te, 12 of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over 
vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenha-
len en zijn wapens en strijdwagens laten maken. 13 Uw dochters zal 
hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bak-
ken. 14 Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal 
hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. 15 Van de opbrengst 
van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat 
aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. 16 Uw beste slaven en 
slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor 
zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. 17 Van uw schapen en 
geiten zal hij een tiende deel opeisen en ook uzelf zult hem moeten 
dienen. 18 En wanneer u dan de HEER te hulp roept tegen de koning 
die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’  
19 Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: ‘Nee, we 
willen een koning en anders niet! 20 Dan pas zullen we gelijk zijn aan 
alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht 
over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.’ 21 
Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan 
de HEER. 22 Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Geef gehoor aan hun 
verzoek en stel een koning over hen aan.’ En Samuel zei tegen de 
Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren. 

1 Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen 
tot richters over Israël aanstelde. 2 De naam van zijn eerstgeboren zoon 
was Joël en de naam van zijn tweede was Abia; zij waren richters in 
Berseba. 3 Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen; zij waren uit op 
winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. 4 Toen kwa-
men alle oudsten van Israël bijeen, en zij kwamen bij Samuel in Rama. 
5 Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan 
niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding 
te geven, zoals alle volken. 6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om 
ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En 
Samuel bad tot de HEERE. 7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef 
gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij 
hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen 
Koning over hen zou zijn. 8 Overeenkomstig alles wat zij Mij aange-
daan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze 
dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu 
ook u aan. 9 Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen na-
drukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over 
hen zal regeren.  
10 Daarop maakte Samuel al de woorden van de HEERE bekend aan 
het volk, dat een koning van hem verlangde. 11 Hij zei: Dit zal de 
handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal: hij zal uw zonen 
nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en 
om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. 12 Hij zal hen aanstellen tot 
bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. Zij zullen 
zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens 
en zijn wagentuig maken. 13 Uw dochters zal hij nemen als zalfbereid-
sters, kooksters en baksters. 14 Uw akkers, uw wijngaarden en uw 
olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. 
15 Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen 
en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. 16 Hij zal uw slaven, 
uw slavinnen, uw beste jongemannen en uw ezels nemen om daarmee 
zijn werk te doen. 17 Hij zal het tiende deel van uw kudden nemen, en 
u zult hem tot slaven zijn. 18 U zult het in die dagen uitschreeuwen 
vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op 
die dag niet antwoorden.  
19 Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij 
zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. 20 Dan zullen 
wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij 
zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. 21 Toen Samuel al de 
woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van 
de HEERE. 22 De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en 
stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van 
Israël: Ga heen, ieder naar zijn stad. 

 

Dag 2 1 Samuël 12:1-25. De afscheidsrede van Samuël als rechter van Israël 

1 Toen sprak Samuel het volk als volgt toe: ‘Ik heb uw verzoek inge-
willigd en gedaan wat u hebt gevraagd: ik heb een koning over u 
aangesteld. 2 Hier is de koning die u voortaan voor zal gaan. Nu ik 
oud en grijs geworden ben, staan mijn zonen hier u bij. En zelf ben ik 
u vanaf mijn vroegste jeugd tot op de dag van vandaag voorgegaan.  
3 Hier sta ik. Zeg mij nu ten overstaan van de HEER en zijn gezalfde: 
Heb ik ooit iemand zijn stier afgenomen? Heb ik ooit iemand zijn ezel 
afgenomen? Heb ik ooit iemand uitgebuit of mishandeld? Heb ik me 
ooit door iemand laten omkopen om oogluikend iets toe te staan? 
Mocht dat zo zijn, dan zal ik het u vergoeden.’  

1 Toen zei Samuel tegen heel Israël: Zie, ik heb naar uw stem geluisterd 
in alles wat u mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u aangesteld. 
2 En nu, zie, de koning gaat u voor; ík ben oud en grijs geworden, en 
mijn zonen, zie, zij zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze 
dag voorgegaan. 3 Zie, hier ben ik, leg getuigenis tegen mij af in de 
tegenwoordigheid van de HEERE en in de tegen woordigheid van Zijn 
gezalfde: van wie heb ik een rund afgenomen, van wie heb ik een ezel 
afgenomen, wie heb ik onderdrukt, wie heb ik mishandeld, uit wiens 
hand heb ik zwijggeld aangenomen om mijn ogen voor hem te sluiten? 
Dan zal ik het u teruggeven.  
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4 Maar het volk antwoordde: ‘U hebt ons niet uitgebuit, u hebt ons 
niet mishandeld en u hebt nooit iets van iemand aangenomen.’ 
5 Toen zei Samuel: ‘De HEER en zijn gezalfde zijn er vandaag getuige 
van dat u mij niets te verwijten hebt.’ Het volk antwoordde: ‘Zo is 
het!’ 6 ‘Ja,’ vulde Samuel aan, ‘de HEER die Mozes en Aäron heeft 
aangesteld en uw voorouders uit Egypte heeft geleid. 7 En nu wil ik u 
rekenschap vragen. Sta op, dan houd ik u hier ten overstaan van de 
HEER de weldaden voor die hij u en uw voorouders heeft bewezen. 
8 Toen uw voorouders na Jakobs komst naar Egypte de HEER te 
hulp riepen, stuurde hij hun Mozes en Aäron. Zij leidden hen weg uit 
Egypte en bezorgden hun hier een woonplaats. 9 Maar later vergaten 
uw voorouders de HEER, hun God, en daarom leverde hij ze uit aan 
Sisera, de bevelhebber van het leger van Hasor, en aan de Filistijnen 
en de koning van Moab. Toen die oorlog tegen hen voerden, 10 
riepen ze de HEER te hulp en zeiden: “We hebben gezondigd! We 
hebben de HEER de rug toegekeerd om de Baäls en Astartes te ver-
eren. Bevrijd ons uit de greep van onze vijanden, dan zullen we u weer 
dienen.” 11 En de HEER stuurde Jerubbaäl, Bedan, Jefta en mij, 
Samuel. Zo bevrijdde hij u uit de greep van de vijanden die u omring-
den en kon u hier onbezorgd wonen. 12 Maar toen u zag dat koning 
Nachas van Ammon u aanviel, zei u tegen mij: “Nee, we willen een 
koning!” En dat terwijl toch de HEER, uw God, uw koning is. 13 
Welnu, hier is de koning die u gekozen hebt, de koning waar u om 
hebt gevraagd; de HEER heeft u een koning gegeven. 14 Als u de 
HEER dan maar ontzag en toewijding blijft tonen, hem blijft gehoor-
zamen en u niet verzet tegen zijn bevelen! Als u en de koning die over 
u is aangesteld de HEER, uw God, dan maar trouw blijven. 15 Maar 
als u de HEER niet gehoorzaamt en u tegen zijn bevelen verzet, zal hij 
zich tegen u keren zoals hij zich ook tegen uw voorouders heeft ge-
keerd. 16 Blijf staan en wees getuige van het wonder dat de HEER 
voor uw ogen gaat verrichten. 17 Het is toch de tijd van de tarwe-
oogst? Ik zal de HEER aanroepen en hij zal het laten onweren en 
regenen. Dan zult u eindelijk inzien dat de HEER het volstrekt ontoe-
laatbaar vindt dat u om een koning hebt gevraagd.’  
18 Samuel riep de HEER aan, en meteen liet de HEER het onweren 
en regenen, zodat het volk vervuld werd van angst voor de HEER en 
Samuel. 19 Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de 
HEER, uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al 
zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door 
om een koning te vragen.’ 20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde 
Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft 
en hem met heel uw hart toegedaan bent. 21 Dwaal niet af om achter 
iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. 
22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet 
in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te 
maken. 23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen 
tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u 
het goede en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb ontzag voor de HEER 
en wees hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf 
ervaren welke grootse daden hij voor u heeft verricht. 25 Maar als u 
volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning gedaan zijn.’ 

4 Toen zeiden zij: U hebt ons niet onderdrukt, u hebt ons niet mishan-
deld en u hebt uit niemands hand iets genomen. 5 Toen zei hij tegen 
hen: De HEERE is getuige tegen u, en Zijn gezalfde is op deze dag 
getuige, dat u bij mij niets gevonden hebt. En het volk zei: Hij is getui-
ge. 6 Verder zei Samuel tegen het volk: Het is de HEERE Die Mozes en 
Aäron voortgebracht heeft en Die uw vaderen uit Egypte heeft laten 
wegtrekken. 7 Welnu, stel u hier op, dan zal ik als richter voor het 
aangezicht van de HEERE al de rechtvaardige daden van de HEERE bij 
u aan de orde stellen, die Hij bij u en bij uw vaderen verricht heeft. 
8 Nadat Jakob in Egypte gekomen was, riepen uw vaderen tot de 
HEERE. Toen zond de HEERE Mozes en Aäron. Zij leidden uw vade-
ren uit Egypte en lieten hen in deze plaats wonen. 9 Maar zij vergaten 
de HEERE, hun God. Toen leverde Hij hen over in de hand van Sisera, 
de bevelhebber van het leger in Hazor, in de hand van de Filistijnen en 
in de hand van de koning van Moab, die tegen hen streden. 10 Zij 
riepen tot de HEERE en zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij de 
HEERE verlaten en de Baäls en Astartes gediend hebben. Nu dan, red 
ons uit de hand van onze vijanden; dan zullen wij U dienen. 11 Toen 
zond de HEERE Jerubbaäl, Bedan, Jefta en Samuel; en Hij redde u uit 
de hand van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde. 12 Toen u 
zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u 
tegen mij: Nee, maar een koning moet over ons regeren – terwijl toch 
de HEERE, uw God, uw Koning is. 13 Welnu, zie hier de koning die u 
gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de HEERE heeft een koning 
over u aangesteld. 14 Als u dan maar de HEERE vreest, Hem dient, 
naar Zijn stem luistert en het bevel van de HEERE niet ongehoorzaam 
bent! Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, veilig zijn, 
achter de HEERE uw God. 15 Maar wanneer u niet naar de stem van 
de HEERE luistert, en het bevel van de HEERE ongehoorzaam bent, 
dan zal de hand van de HEERE tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. 
16 Blijf dan nu staan, en zie het indrukwekkende dat de HEERE voor 
uw ogen zal doen. 17 Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik 
zal tot de HEERE roepen, en Hij zal donder en regen geven. Besef dan 
en zie, dat uw kwaad, dat u voor de ogen van de HEERE gedaan hebt, 
groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt.  
18 Toen Samuel de HEERE aanriep, gaf de HEERE donder en regen 
op die dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de HEERE 
en voor Samuel. 19 En heel het volk zei tegen Samuel: Bid voor uw 
dienaren tot de HEERE, uw God, dat wij niet sterven; want boven al 
onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat wij een koning 
voor ons verlangd hebben. 20 Toen zei Samuel tegen het volk: Wees 
niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van 
achter de HEERE af, en dien de HEERE met uw hele hart. 21 Wijk 
niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en 
niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. 22 Want de HEERE zal 
Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de 
HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. 23 En wat 
mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou 
zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede 
en juiste weg leren. 24 Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw 
met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft. 
25 Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, 
zowel u als uw koning. 
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Dag 3 1 Kronieken 17:1-14. Gods verbondsbelofte aan David 

1 Toen David zijn intrek had genomen in het paleis, zei hij tegen de 
profeet Natan: ‘Nu woon ik hier in een paleis van cederhout, terwijl 
de ark van het verbond met de HEER in een tent staat.’ 2 ‘Doe wat 
uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘God staat u immers terzijde.’ 
3 Maar diezelfde nacht richtte God zich tot Natan: 4 ‘Zeg tegen mijn 
dienaar David: “Dit zegt de HEER: Jij zult voor mij geen huis bou-
wen om in te wonen. 5 Nooit heb ik in een huis gewoond, vanaf de 
dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! In tent en 
tabernakel ging ik van de ene verblijfplaats naar de andere. 6 Overal in 
Israël heb ik rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de rechters 
van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om 
voor mij een huis van cederhout te bouwen?” 7 Welnu, zeg tegen mijn 
dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik 
heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 
8 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden 
voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten 
der aarde. 9 Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar 
heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt 
niet langer geplaagd door misdadige volken, zoals toen het er pas 
woonde 10 en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Je 
vijanden heb ik allemaal onderworpen.  
Ik zeg je dat de HEER voor jou een huis zal bouwen: 11 Wanneer je 
leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten 
opvolgen door een van je eigen nakomelingen en hem een bestendig 
koningschap schenken. 12 Hij zal voor mij een huis bouwen, en ik zal 
ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 13 Ik zal een vader voor 
hem zijn en hij voor mij een zoon, en ik zal hem nooit mijn gunst 
ontnemen zoals je voorganger. 14 Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in 
mijn huis en in mijn koninkrijk, en zijn troon zal nooit wankelen.”’ 

1 En het gebeurde, toen David in zijn huis zat, dat David tegen de 
profeet Nathan zei: Zie, ik verblijf in een huis van cederhout, maar de 
ark van het verbond van de HEERE onder tentkleden. 2 Nathan zei 
tegen David: Doe alles wat in uw hart is, want God is met u. 3 Maar 
in die nacht gebeurde het dat het woord van God tot Nathan kwam: 
4 Ga en zeg tegen David, Mijn dienaar: Zo zegt de HEERE: Ú mag 
voor Mij geen huis bouwen om in te wonen. 5 Ik heb immers niet in 
een huis gewoond vanaf de dag dat Ik Israël uit Egypte deed optrek-
ken tot deze dag toe, maar Ik ben van tent tot tent gegaan, en van 
tabernakel tot tabernakel.6 Heb Ik ooit, overal waar Ik met heel Israël 
rondtrok, een woord gesproken tot een van de richters van Israël, die 
Ik bevolen had Mijn volk te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen 
huis van cederhout? 7 Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, 
tegen David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van 
de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een 
leider over Mijn volk Israël te zijn. 8 Ik was met u overal waar u heen 
ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een naam 
voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. 9 Ik 
heb aan Mijn volk Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, 
zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedre-
ven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdruk-
ken zoals vroeger, 10 en sinds de dagen waarop Ik richters aangesteld 
heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb al uw vijanden vernederd. Ook 
maak Ik u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal bouwen. 11 En 
het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar 
uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal 
zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 12 Die 
zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig beves-
tigen. 13 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon 
zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik 
die weggenomen heb van hem die er vóór u was, 14 maar Ik zal hem 
in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden, 
en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. 

 

Dag 4 2 Samuël 11:1–12:25. Koning David (1011–971 v.Chr.): zonde en vergeving 

1 Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen ge-
woonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger eropuit, 
onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te 
verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2 
Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed 
en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij 
een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3 Hij 
liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter 
van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 David liet haar bij zich 
komen en sliep met haar. (De voorgeschreven periode van onthouding 
na haar onreinheid was juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar 
huis. 5 Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan 
David berichten, 6 waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar 
hem toe te sturen. 7 Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die 
hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de 
oorlog voorstond. 8 Vervolgens zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u 
wat.’ Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de 
koning mee. 9 Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen in het 
poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. 10 Toen 
men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij 
tegen hem: ‘U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u 
niet naar huis gegaan?’ 11 Uria antwoordde: ‘De ark en het leger van 
Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab en 
zijn manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis 
gaan om te eten en te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar 
u leeft, dat doe ik niet!’ 12 David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag 
nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan.’ Uria bleef die dag dus nog  

1 Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de 
koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met 
hem en heel Israël eropuit stuurde. Zij richtten de Ammonieten te 
gronde en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem.2 Tegen 
de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op 
het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een 
vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te 
zien.3 David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen; en men 
zei: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de 
Hethiet?4 Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij 
hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar 
onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis.5 De 
vrouw werd zwanger; daarom stuurde zij een bode en vertelde David en 
zei: Ik ben zwanger.6 Toen stuurde David een bode naar Joab om te 
zeggen: Stuur Uria, de Hethiet, naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar 
David.7 Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van 
Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de 
strijd.8 Daarna zei David tegen Uria: Ga naar uw huis en was uw 
voeten. Toen Uria het huis van de koning uit ging, werd hem een 
gerecht van de koning nagebracht.9 Maar Uria legde zich te slapen bij 
de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn 
heer; hij ging niet naar zijn huis.10 Men vertelde David: Uria is niet 
naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria: Bent u niet terugge-
komen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan?11 Uria zei 
tegen David: De ark en Israël en Juda verblijven in tenten, en mijn heer 
Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun 
kamp opgeslagen; zou ík dan naar mijn huis gaan om te eten en te  
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in Jeruzalem. De dag daarop 13 nodigde David hem bij zich aan tafel 
en voerde hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, 
maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer.  
14 De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria 
meegaf. 15 In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt 
gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en 
sneuvelt.’ 16 Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en 
stelde Uria juist daar op. 17 De verdedigers van de stad deden een 
uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, 
en ook Uria vond de dood. 18 Joab liet aan David verslag uitbrengen 
van de strijd 19 en beval de bode: ‘Als je de koning het hele verloop 
van de strijd hebt verteld, 20 en als hij dan woedend tegen je uitvalt: 
“Waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden 
toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten! 21 Zijn jullie soms 
vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Tebes aan zijn 
einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een 
maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben 
jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd?” dan moet je zeggen: “Ook 
uw bevelhebber Uria is omgekomen.”’ 22 De bode ging naar David 
en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. 23 Hij zei tegen 
David: ‘Onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval 
naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, 24 maar toen namen 
de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er 
soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.’ 25 
David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: ‘U moet er maar 
niet te slecht over oordelen; de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd 
moed! Heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond 
gelijk.’  
26 De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en 
ze treurde om haar echtgenoot. 27 Toen de rouwtijd voorbij was, nam 
David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem 
een zoon.  
Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David 
had gedaan.  
1 Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende 
te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke 
en een arme. 2 De rijke man had heel veel geiten, schapen en runde-
ren, 3 de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. 
Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. 
Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; 
hij had het lief als een dochter. 4 Op zekere dag kreeg de rijke man 
een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de 
reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. 
Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast 
voor.’ 5 David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: 
‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. 
6 Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos 
heeft gedragen.’ 7 Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de 
HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van 
Israël, ik was het die je redde uit de greep van Saul. 8 Have en goed 
van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de schoot 
geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overge-
dragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan 
toevoegen. 9 Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden 
door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door 
jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in 
de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. 10 Welnu, voort-
aan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, 
omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt 
genomen. 11 Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een bron van 
ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan 
een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrou-
wen slapen op klaarlichte dag. 12 Jij hebt in het diepste geheim ge-
handeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en  

drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, 
dat zal ik niet doen!12 Toen zei David tegen Uria: Blijf ook vandaag 
hier, dan zal ik u morgen terug sturen. Zo bleef Uria die dag en de 
volgende dag in Jeruzalem.13 David nodigde hem uit, zodat hij bij 
hem at en dronk, en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij 
om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaap-
plaats, maar naar zijn huis ging hij niet.14 Het gebeurde de volgende 
morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de 
hand van Uria.15 Hij schreef in die brief: Plaats Uria vooraan in de 
strijd, waar deze het hevigst is, trek dan van achter hem terug, zodat hij 
getroffen wordt en sterft.16 Het gebeurde, toen Joab de stad verkend 
had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijd-
bare mannen waren.17 Toen de mannen van de stad naar buiten kwa-
men en met Joab streden, vielen er van het volk, van de manschappen 
van David. Ook Uria, de Hethiet, stierf.18 Toen stuurde Joab een 
bode om David heel het verloop van de strijd te laten weten.19 En hij 
beval de bode: Als u klaar bent met de koning heel het verloop van de 
strijd te vertellen,20 als het dan gebeurt dat de woede van de koning 
opkomt en hij tegen u zegt: Waarom bent u zo dicht bij de stad geko-
men om te strijden? Wist u niet dat zij vanaf de muur zouden schie-
ten?21   Wie doodde Abimelech, de zoon van Jerubbeseth? Wierp niet 
een vrouw een stuk van een molensteen op hem vanaf de muur, zodat 
hij in Tebez stierf? Waarom bent u zo dicht bij de muur gekomen? – 
dan moet u zeggen: Uw dienaar Uria, de Hethiet, is ook dood.22 De 
bode ging op weg, en toen hij aangekomen was, vertelde hij David alles 
waarvoor Joab hem gestuurd had.23 De bode zei tegen David: Voorze-
ker, die mannen hadden de overhand over ons. Ze kwamen de stad uit 
het veld in, op ons af. Wij drongen hen echter terug tot aan de poort-
deur,24 maar toen schoten de schutters vanaf de muur op uw dienaren, 
zodat er van de dienaren van de koning stierven. Uw dienaar Uria, de 
Hethiet, is ook dood.25 Toen zei David tegen de bode: Dit moet u 
tegen Joab zeggen: Laat deze zaak niet kwalijk zijn in uw ogen, want 
het zwaard verslindt zowel de één als de ander. Verhevig uw strijd tegen 
de stad en maak haar met de grond gelijk. Bemoedig Joab daarmee! 
26 Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, 
bedreef zij rouw over haar echtgenoot.27 Toen de tijd van rouw voorbij 
was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem 
tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was 
slecht in de ogen van de HEERE. 
12 1 En de HEERE zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, 
zei hij tegen hem: Er waren twee mannen in een stad, de één rijk en de 
ander arm.2 De rijke had heel veel schapen en runderen. 3 Maar de 
arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam, dat hij 
gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem 
en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn 
beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem.4 Toen 
er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een 
van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te 
bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij 
het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem 
gekomen was.5 Toen ontstak David in grote woede tegen die man, en 
hij zei tegen Nathan: Zo waar de HEERE leeft, voorzeker, de man die 
dat gedaan heeft, is een kind des doods!6 En dat ooilam moet hij vier-
voudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden 
had.7 Toen zei Nathan tegen David: U bent die man! Zo zegt de 
HEERE, de God van Israël: Ík heb u tot koning gezalfd over Israël en 
Ík heb u uit Sauls hand gered.8 Ik heb u het huis van uw heer gegeven, 
en bovendien de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ja, Ik heb u het 
huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou 
Ik u nog wel meer gegeven hebben. 9 Waarom hebt u dan het woord 
van de HEERE veracht, door te doen wat slecht is in Zijn ogen? U 
hebt Uria, de Hethiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot 
vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten 
gedood.10 Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis  
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in het volle daglicht.’ 13 David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd 
tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u 
zult niet sterven. 14 Maar omdat u de vijanden van de HEER aanlei-
ding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven.’ 
15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de 
vrouw van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte. David 
bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich ’s nachts 
op de grond te slapen. 17 De hovelingen probeerden hem ertoe te 
bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde, en hij wilde ook 
geen eten aannemen. 18 Na zeven dagen stierf het kind. Davids diena-
ren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Toen het kind nog leefde wilde hij al niet naar ons 
luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij 
zal een ongeluk begaan.’ 19 David zag zijn dienaren met elkaar fluiste-
ren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: ‘Is mijn 
kind dood?’ ‘Ja, het is gestorven,’ antwoordden ze. 20 David stond 
van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere 
kleren aan. Hij ging het huis van de HEER binnen en knielde. Daarna 
ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. 21 Zijn dienaren 
vroegen hem: ‘Hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, 
vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en 
gaat u eten.’ 22 Hij antwoordde: ‘Toen het kind nog leefde, vastte ik 
en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet is de HEER me genadig en 
blijft het kind in leven. 23 Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog 
vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe; 
hij komt niet terug bij mij.’  
24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg 
een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief 25 en 
gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja, ‘Lieveling 
van de HEER’. 

wijken, omdat u Mij veracht hebt en de vrouw van Uria, de Hethiet, 
genomen hebt om u tot vrouw te zijn.11 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik 
breng onheil over u uit uw eigen huis, en zal uw vrouwen voor uw ogen 
nemen en hen aan uw naaste geven; die zal op klaarlichte dag met uw 
vrouwen slapen.12 Voorzeker, ú hebt in het geheim gehandeld, maar 
Ík zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht.  
13 Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. 
En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde wegge-
nomen; u zult niet sterven.14 Omdat u echter door deze zaak de vijan-
den van de HEERE zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u 
geboren is, zeker sterven.15 Toen ging Nathan naar zijn huis. En de 
HEERE trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat 
het ongeneeslijk ziek werd.16 David zocht God voor het jongetje; 
David vastte streng en toen hij naar binnen ging om te overnachten, 
ging hij op de grond liggen.17 Toen stonden de oudsten van zijn huis 
op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan; hij 
wilde echter niet, en at geen brood met hen.18 Het gebeurde op de 
zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd 
tegen hem te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: Zie, toen 
het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij wilde niet naar 
onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen: Het kind 
is dood? Dat zou kwaad doen!19 Maar David zag dat zijn dienaren 
mompelden; daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei 
David tegen zijn dienaren: Is het kind dood? Zij zeiden daarop: Ja, het 
is dood.20 Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en 
wisselde van kleding. Hij ging het huis van de HEERE binnen en boog 
zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten; zij zetten 
hem voedsel voor en hij at.21 Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: 
Wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u 
gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan 
en hebt u de maaltijd gebruikt. 22 Hij zei: Toen het kind nog leefde, 
heb ik gevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, is de HEERE mij 
genadig, zodat het kind in leven blijft.23 Maar nu is het dood; waarom 
zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar 
hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen.  
24 Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe 
en sliep met haar. Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De 
HEERE had hem lief,25 en zond een boodschap door de dienst van de 
profeet Nathan en noemde zijn naam Jedid-Jah, omwille van de HEE-
RE. 

 

Dag 5 2 Kronieken 20:1-23.Koning Josafat (870–846 v.Chr.): mag toezien hoe God overwint 

1 Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen 
met een deel van de Meünieten, tegen Josafat ten strijde. 2 Bood-
schappers kwamen Josafat melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit 
Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Chaseson-Tamar.’ 
(Dat is Engedi.) 3 Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om 
raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af, 4 en uit 
werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om 
raad te vragen.  
5 Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe 
voorhof van de tempel had opgesteld, trad Josafat naar voren 6 en zei: 
‘HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u 
heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht 
en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. 7 U, onze 
God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël 
verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend 
Abraham toebedeeld. 8 Zij gingen er wonen en bouwden er een hei-
ligdom voor uw naam, dat ze inwijdden met de woorden: 9 “Wanneer 
enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongers-
nood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen – in deze tempel 
immers woont uw naam – en u in onze ellende aanroepen, aanhoor 
ons dan en kom ons te hulp.”  

1 Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met 
hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. 
2 Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote 
troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij 
zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) 3 Josafat werd bevreesd en 
zette er zijn zinnen op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit 
in heel Juda. 4 En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te 
zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te 
raadplegen. 5 Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruza-
lem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, 6 en 
zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de 
hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heiden-
volken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan 
standhouden. 7 Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van 
voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het 
nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven? 8 Zij zijn daarin gaan 
wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw 
Naam, en gezegd: 9 Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het 
gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor 
Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit 
onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.  
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10 Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab 
en het Seïrgebergte, de gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uit-
tocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken, en die zij 
daarom voorbijgetrokken zijn en niet hebben vernietigd. 11 En als 
dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw 
eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven! 12 God, straft u hen af. 
Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aan-
valt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen geves-
tigd.’ Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en 
kinderen. 14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van 
Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de zoon van 
Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke 
gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15 ‘Juda en Jeruzalem en 
u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet 
bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is 
niet jullie strijd, maar die van God. 16 Ga hun morgen tegemoet. Zij 
trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn 
van Jeruel, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze strijd 
geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de 
HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwin-
ning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen 
tegemoet, de HEER staat jullie bij.’ 18 Josafat boog diep voorover en 
heel Juda en Jeruzalem knielde neer om de HEER hulde te brengen. 
19 En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorde tot de 
familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de 
HEER, de God van Israël.  
20 De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van 
Tekoa. Bij hun vertrek trad Josafat naar voren en sprak hen als volgt 
toe: ‘Juda en Jeruzalem, luister! Vertrouw op de HEER, uw God, en u 
zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verze-
kerd.’ 21 In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van 
de HEER te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, 
de heilige glorie prijzend met de woorden: ‘Loof de HEER, eeuwig 
duurt zijn trouw.’ 22 Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, 
zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de 
bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit 
verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. 23 De 
Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van het 
Seïrgebergte en doodden hen tot de laatste man. En nadat ze met de 
bewoners van Seïr hadden afgerekend, stortten ze zich op elkaar. 

10 Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrge-
bergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het 
land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden 
hen niet weg, 11 en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen ver-
drijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. 12 Onze God, 
zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht 
tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, 
wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht. 13 Heel Juda 
stond voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, 
hun vrouwen en hun zonen. 14 Toen kwam de Geest van de HEERE 
in het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de 
zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet, 
uit de zonen van Asaf, 15 en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners 
van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest 
u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, 
want niet aan u is de strijd, maar aan God. 16 Ga morgen op hen af. 
Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het 
einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel. 17 Het is niet aan u in 
deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de 
HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees 
niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u 
zijn. 18 Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda 
en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEE-
RE neer en bogen zich neer voor de HEERE. 19 En de Levieten van de 
nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de 
Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide 
stem ten hoogste te prijzen. 20 De volgende morgen stonden zij vroeg 
op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, 
bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van 
Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. 
Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. 21 Hij pleegde 
overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen 
die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende 
mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertie-
renheid is voor eeuwig! 22 Juist op de tijd dat zij met gejuich en lof-
zang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, 
Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgeko-
men, en zij werden verslagen. 23 De Ammonieten en Moab vielen 
namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan door hen met de ban te 
slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden 
vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. 

 

Dag 6BS 2 Kronieken 26:1-23.Koning Uzziah (768–750 v.Chr.): een goed begin, maar slecht einde 

1 Het volk van Juda riep Amasja’s zestien jaar oude zoon Uzzia tot 
opvolger van zijn vader uit. 2 Het was Uzzia die Elat na de dood van 
koning Amasja weer bij Juda inlijfde en het versterkte.  
De regering van Uzzia  
3 Uzzia was zestien jaar oud toen hij koning werd. Tweeënvijftig jaar 
regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jecholja, ze was afkomstig 
uit Jeruzalem. 4 Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net 
zoals zijn vader Amasja gedaan had. 5 Zolang Zecharja leefde, die hem 
had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich 
naar God te richten. En zolang hij zich naar de HEER richtte, liet 
God hem slagen in alles wat hij ondernam.  
6 Zo trok Uzzia ten strijde tegen de Filistijnen. Hij sloeg bressen in de 
muren van Gat, Jabne en Asdod, en bouwde vestingen in het vorsten-
dom Asdod en andere Filistijnse gebieden. 7 God steunde hem in zijn 
strijd tegen de Filistijnen, en ook tegen de Arabieren die in Gur-Baäl 
woonden en tegen de Meünieten. 8 De Ammonieten betaalden hem 
schatting. Uzzia’s gezag reikte tot aan de grens met Egypte, zo groot 
was zijn macht.  

1 Toen nam heel het volk van Juda Uzzia, die toen zestien jaar oud 
was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. 2 Hij 
was het die Eloth uitbouwde en het aan Juda terugbracht, nadat de 
koning bij zijn vaderen te ruste gegaan was.  
3 Uzzia was zestien jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 
tweeënvijftig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecholia, 
uit Jeruzalem. 4 Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, 
overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. 5 Het was in 
de dagen van Zacharia, die Uzzia leerde op God te zien, om God te 
zoeken. In de dagen dat hij de HEERE zocht, maakte God hem voor-
spoedig.  
6 Hij trok eropuit en streed tegen de Filistijnen. Hij sloeg een bres in 
de muur van Gath, de muur van Jabne en de muur van Asdod, en 
bouwde steden bij Asdod en in het gebied van de Filistijnen. 7 God 
hielp hem tegen de Filistijnen, en tegen de Arabieren die in Gur-Baäl 
woonden, en tegen de Meünieten. 8 De Ammonieten gaven Uzzia 
schatting en zijn naam verbreidde zich tot waar men in Egypte komt, 
want hij werd buitengewoon sterk.  
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9 In Jeruzalem versterkte hij de stadsmuur en richtte hij torens op bij 
de Hoekpoort, de Dalpoort en de Punt. 10 Ook bouwde hij uitkijkto-
rens in de woestijn en liet tal van regenputten uithouwen. Hij bezat 
veel vee, en er werkten boeren voor hem in het heuvelland en op de 
hoogvlakte, en wijnbouwers in de bergen en op vruchtbare grond, 
want de landbouw ging hem zeer ter harte.  
11 Uzzia beschikte over een strijdmacht van parate troepen. De man-
schappen waren per eenheid geregistreerd door de schrijver Jeïël en de 
griffier Maäseja, de helpers van Chananja, een van de hoge ambtena-
ren van de koning. 12 Het aantal familiehoofden bedroeg zesentwin-
tighonderd weerbare mannen. 13 Onder hun leiding stond een sterk 
leger van driehonderdzevenduizend vijfhonderd geoefende, krachtige 
strijders, die de koning bijstonden tegen zijn vijanden. 14 Zij allemaal, 
de hele legermacht, waren door Uzzia uitgerust met schilden, lansen, 
helmen, borstkurassen, bogen en slingerstenen. 15 In Jeruzalem liet 
hij op de torens en de hoeken van de stadsmuur vernuftige verdedi-
gingswerktuigen neerzetten, waarmee pijlen en grote stenen konden 
worden afgeschoten. Uzzia’s gezag reikte tot ver over de grenzen, want 
met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder uitgebreid.  
Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij 
hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod 
van de HEER, zijn God, door de tempel van de HEER binnen te 
gaan om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar. 17 
De hogepriester Azarja kwam hem met nog tachtig andere priesters 
van de HEER achterna, allen vooraanstaande mannen. 18 Zij sneden 
koning Uzzia de pas af en zeiden hem: ‘Het is niet aan u, Uzzia, om 
reukoffers te brengen voor de HEER. Dat is voorbehouden aan de 
priesters, de afstammelingen van Aäron. Zij zijn geheiligd om reukof-
fers te brengen. Verlaat het heiligdom; u bent in overtreding. Dit zal u 
bij God, de HEER, niet tot eer strekken.’ 19 Uzzia ontstak in woede. 
En terwijl hij, de schaal met reukwerk in zijn hand, tegen de priesters 
tekeerging, verscheen daar, ten overstaan van de priesters, in de tempel 
van de HEER, bij het reukofferaltaar, plotseling uitslag op zijn voor-
hoofd. 20 Toen de hogepriester Azarja en de andere priesters hem 
recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd door huidvraat was 
aangetast, joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. Hij maakte zelf 
ook haast, want de HEER had hem getroffen. 21 Tot op de dag van 
zijn dood bleef koning Uzzia aan huidvraat lijden. Al die tijd leefde hij 
in afzondering, want het tempelcomplex was voor hem verboden 
terrein. Zijn zoon Jotam, die de gang van zaken in het paleis regelde, 
nam intussen het landsbestuur waar.  
22 Verdere bijzonderheden over Uzzia zijn van begin tot eind opgete-
kend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos. 23 Toen Uzzia stierf 
en bij zijn voorouders begraven werd, besloot men hem wegens zijn 
ziekte te begraven in het veld bij de koningsgraven. Zijn zoon Jotam 
volgde hem op. 

9 In Jeruzalem bouwde Uzzia torens, aan de Hoekpoort, aan de Dal-
poort en aan de Punt, en hij versterkte ze. 10 Hij bouwde ook torens in 
de woestijn, en hakte veel putten uit, omdat hij veel vee had, zowel in 
het Laagland als op de hoogvlakte. Hij had akkerbouwers en wijnbou-
wers op de bergen en op de vruchtbare velden, want hij was een lief-
hebber van de landbouw.  
11 Verder had Uzzia een leger dat geoefend was voor de oorlog en dat 
ten strijde trok, ingedeeld in zoveel troepen als er aangenomen waren 
door de dienst van Jeïel, de schrijver, en Maäseja, de beambte, onder 
leiding van Hananja, een van de vorsten van de koning. 12 Het volle-
dige aantal van de familiehoofden, van de strijdbare helden, was twee-
duizend zeshonderd man. 13 Onder hun bevel stond een legermacht 
van driehonderdzevenduizend vijfhonderd man, vol kracht en geoefend 
in de strijd, om de koning tegen de vijand te helpen. 14 En Uzzia 
voorzag hen, heel het leger, van schilden, speren, helmen, harnassen en 
bogen, en zelfs slingerstenen. 15 In Jeruzalem maakte hij oorlogswerk-
tuigen – het ontwerp van een vindingrijk iemand – die opgesteld wer-
den op de torens en op de hoeken om er pijlen en grote stenen mee af 
te schieten. Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid, want hij werd 
wonderlijk geholpen, totdat hij sterk was geworden. 16 Maar toen hij 
sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. 
Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de 
tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op 
het reukofferaltaar. 17 Maar de priester Azaria ging hem achterna, en 
met hem de priesters van de HEERE, tachtig dappere mannen. 18 Zij 
gingen voor koning Uzzia staan en zeiden tegen hem: U komt het niet 
toe, Uzzia, om voor de HEERE reukwerk in rook te laten opgaan, maar 
het is aan de priesters, de nakomelingen van Aäron, die geheiligd zijn 
om reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u 
bent ontrouw geweest, en het zal voor u niet tot eer zijn van de HEE-
RE God.19 Toen werd Uzzia woedend; het wierookvat was in zijn 
hand om reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was 
op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd, voor de 
ogen van de priesters, in het huis van de HEERE, bij het reukofferal-
taar. 20 Toen keerde de hoofdpriester Azaria zich naar hem toe, en al 
de priesters, en zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En zij verdreven 
hem haastig daarvandaan, ja, ook hijzelf haastte zich om naar buiten te 
gaan, omdat de HEERE hem getroffen had. 21 Koning Uzzia was 
melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats 
was, in een apart staand huis, want hij was van het huis van de HEERE 
afgesneden. Jotham, zijn zoon, was aangesteld over het huis van de 
koning, en gaf leiding aan de bevolking van het land.  
22 Het overige nu van de geschiedenis van Uzzia, van het begin tot het 
einde, heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, beschreven. 23 Uzzia 
ging te ruste bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen, op 
het veld bij het graf dat van de koningen was, want zij zeiden: Hij is 
melaats. En zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats. 

 

Dag 7 2 Koningen 17:1-34.Het einde van het noordelijke koninkrijk van Israël (722–721 v.Chr.) 

1 Hosea, de zoon van Ela, werd koning van Israël in het twaalfde 
regeringsjaar van koning Achaz van Juda. Negen jaar regeerde hij in 
Samaria. 2 Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging 
daarin niet zo ver als zijn voorgangers.  
3 Koning Salmanassar van Assyrië rukte tegen Hosea op en onderwierp 
hem. Voortaan moest Hosea schatting afdragen aan de koning van 
Assyrië. 4 Na verloop van tijd ontdekte Salmanassar dat Hosea tegen 
hem samenspande en afgezanten had gestuurd naar koning So van 
Egypte. Ook verzuimde hij de jaarlijkse schatting af te dragen. Daarom 
liet de koning van Assyrië Hosea in de boeien slaan en in de gevangenis 
opsluiten. 5 Hij viel het land binnen, trok op tegen Samaria en bele-
gerde de stad drie jaar lang. 6 In het negende regeringsjaar van Hosea 
nam de koning van Assyrië Samaria in. Hij voerde de Israëlieten als 
ballingen mee naar Assyrië. Sommigen wees hij een woonplaats aan in 
Chalach, anderen aan de rivier de Chabor in Gozan, en weer anderen  

1 In het twaalfde jaar van Achaz, de koning van Juda, werd Hosea, de 
zoon van Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde negen jaar. 
2 Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, alleen niet zoals 
de koningen van Israël die er vóór hem geweest waren.  
3 Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië; Hosea werd 
zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. 4 Maar toen de koning van 
Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, namelijk dat deze boden 
gestuurd had naar So, de koning van Egypte, en dat hij de schatting 
aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar afdroeg, 
nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hij hem op in de 
gevangenis. 5 Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land 
door. Hij trok ook op naar Samaria en belegerde het drie jaar lang. 6 In 
het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en 
voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in 
Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië.  
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in de steden van Medië. 7 Dit alles gebeurde omdat de Israëlieten 
zondigden tegen de HEER, hun God, die hen had bevrijd uit de 
handen van de farao, de koning van Egypte, en hen uit Egypte had 
weggeleid. Ze waren andere goden gaan vereren 8 en volgden de 
levenswijze van de volken die de HEER voor hen verdreven had en de 
bepalingen die de koningen van Israël zelf uitvaardigden. 9 Ze hielden 
er onjuiste denkbeelden over de HEER, hun God, op na. Overal waar 
ze woonden, van de kleinste wachtpost tot de sterkste vestingstad, 
bouwden ze offerplaatsen. 10 Op alle hoge heuvels en onder elke 
bladerrijke boom richtten ze gewijde stenen en Asjerapalen op 11 en 
op al die offerhoogten ontstaken ze offers, naar het voorbeeld van de 
volken die de HEER van hen had weggevoerd. Met deze kwalijke 
praktijken tergden ze de HEER. 12 Ze dienden afgoden, hoewel de 
HEER hun dat uitdrukkelijk verboden had. 13 Telkens opnieuw 
vermaande de HEER Israël en Juda bij monde van de profeten en de 
zieners: ‘Keer terug van jullie dwaalwegen en houd je aan mijn gebo-
den en bepalingen, aan de wet die ik jullie voorouders heb opgelegd 
en die jullie door mijn dienaren de profeten is overgeleverd.’ 14 Maar 
even halsstarrig als hun voorouders, die geen vertrouwen stelden in de 
HEER, hun God, weigerden de Israëlieten te luisteren. 15 Ze trokken 
zich niets aan van zijn bepalingen en van het verbond dat hij met hun 
voorouders had gesloten, en sloegen zijn waarschuwingen in de wind. 
Ze liepen achter nietige goden aan en werden zo zelf nietswaardig. Ze 
volgden het voorbeeld van de hen omringende volken, hoewel de 
HEER hun dat verboden had. 16 Ze veronachtzaamden alle geboden 
van de HEER, hun God. Ze goten twee beelden in de vorm van een 
stierkalf en maakten een Asjerapaal. Ze aanbaden de hemellichamen 
en dienden Baäl. 17 Ze verbrandden hun zonen en dochters als offer, 
deden aan waarzeggerij en probeerden voortekens te lezen. Zo tergden 
ze de HEER door zich erop toe te leggen te doen wat slecht is in zijn 
ogen. 18 De HEER werd woedend op de Israëlieten en verstootte hen. 
Niets bleef er van hen over, behalve de stam Juda. 19 Maar ook de 
Judeeërs hielden zich niet aan de geboden van de HEER, hun God, en 
volgden de bepalingen die de Israëlieten eigenmachtig hadden uitge-
vaardigd. 20 Daarom verwierp de HEER alle nakomelingen van 
Israël. Hij vernederde hen door hen uit te leveren aan plunderaars, en 
uiteindelijk verstootte hij hen allemaal. 21 Want Israël had zich van 
het koningshuis van David losgescheurd en Jerobeam, de zoon van 
Nebat, als koning aangesteld. En Jerobeam dreef een wig tussen Israël 
en de HEER, door de Israëlieten aan te zetten tot grote zonde. 22 De 
Israëlieten volgden in alle opzichten het slechte voorbeeld van Jero-
beam en braken niet met zijn zondige praktijken. 23 Uiteindelijk 
verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn 
dienaren, had voorzegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van 
hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië, waar zij wonen tot op de 
dag van vandaag. 
24 De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa, 
Hamat en Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun een 
woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen 
Samaria in bezit en gingen er wonen. 25 De eerste tijd dat zij daar 
woonden, vereerden ze de HEER niet. Daarom liet de HEER leeuwen 
op hen los, die een aantal van hen verscheurden. 26 Men zei tegen de 
koning van Assyrië: ‘De volken die u naar Samaria hebt overgebracht 
om in de steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de 
regels die de God van dat land heeft gesteld. Nu heeft hij leeuwen op 
hen losgelaten omdat de mensen de regels van de God van dat land 
niet kennen, en die hebben al een aantal van hen gedood.’ 27 Daarop 
beval de koning van Assyrië: ‘Stuur een van de priesters die jullie 
hebben weggevoerd terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij 
moet daar gaan wonen en de mensen de regels van de God van dat 
land onderwijzen.’ 28 Zo keerde een van de priesters die waren weg-
gevoerd terug naar Samaria en vestigde zich in Betel, waar hij de 
mensen leerde hoe ze de HEER moesten vereren. 29 Toch bleven al  
 

7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEE-
RE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand 
van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden 
vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van 
de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten 
verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. 9 De 
Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de 
HEERE, hun God; zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich 
gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. 10 Zij 
hadden gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke 
hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. 11 Zij hadden daar, op 
alle offerhoogten, reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de 
HEERE had weggevoerd, van vóór hun ogen. Zij hadden slechte din-
gen gedaan om de HEERE tot toorn te verwekken. 12 Zij hadden de 
stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag 
dit niet doen. 13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van 
alle profeten, van alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw 
slechte wegen en neem Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, 
overeenkomstig heel de wet die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik 
tot u gezonden heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten – 
14 toen luisterden zij niet, maar zij waren halsstarrig, zo halsstarrig als 
hun vaderen, die niet in de HEERE, hun God, geloofd hadden. 
15 Ook verwierpen zij Zijn verordeningen en Zijn verbond, dat Hij 
met hun vaderen gesloten had, en Zijn getuigenissen, waarmee Hij hen 
gewaarschuwd had. Zij gingen de nietige afgoden achterna, zodat zij 
zelf nietig werden. Ze gingen de heidenvolken achterna die rondom 
hen woonden, terwijl de HEERE hun geboden had niet te doen als zij. 
16 Ja, zij verlieten al de geboden van de HEERE, hun God, en maak-
ten gegoten beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde 
palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de 
Baäl. 17 Ook deden zij hun zonen en dochters door het vuur gaan, 
pleegden waarzeggerijen en deden aan wichelarij, en verkochten zich 
om te doen wat slecht was in de ogen van de HEERE en Hem tot 
toorn te verwekken. 18 De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat 
Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de 
stam van Juda. 19 Maar zelfs Juda nam de geboden van de HEERE, 
hun God, niet in acht: zij wandelden overeenkomstig de verordeningen 
van Israël, die zij gemaakt hadden. 20 Toen verwierp de HEERE het 
hele nageslacht van Israël. Hij vernederde hen en gaf hen in de hand 
van plunderaars, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had. 
21 Hij scheurde Israël namelijk los van het huis van David, en zij 
maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Jerobeam dreef Israël 
van achter de HEERE vandaan en deed hen een grote zonde bedrijven. 
22 De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jero-
beam, die hij gedaan had; zij weken daar niet van af, 23 totdat de 
HEERE Israël van Zijn aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had 
door de dienst van al Zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in 
ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië, tot op deze dag.  
24 De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Chuta, uit 
Avva, uit Hamath en Sefarvaïm, en liet hen in de steden van Samaria 
wonen, in plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en 
woonden in zijn steden. 25 En het gebeurde in de begintijd dat zij daar 
woonden, dat zij de HEERE niet vreesden. Daarom zond de HEERE 
leeuwen onder hen, die enigen van hen doodden. 26 Daarom zeiden zij 
tegen de koning van Assyrië: De volken die u liet wegvoeren en in de 
steden van Samaria hebt laten wonen, kennen de wijze niet waarop de 
God van het land gediend moet worden; daarom heeft Hij leeuwen 
onder hen gezonden, en zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet 
kennen waarop de God van het land gediend moet worden. 27 Toen 
gebood de koning van Assyrië: Breng een van de priesters die u daar-
vandaan weggevoerd hebt, daarnaartoe om er te gaan wonen, zodat hij 
hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet 
worden. 28 Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria 
weggevoerd had, en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij  
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die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe 
woonplaats neerzetten in de tempels die de Samaritanen op de offer-
hoogten gebouwd hadden. 30 De mensen uit Babel maakten een 
beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta maakten een beeld van 
Nergal, de mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima, 31 de 
Awwieten maakten beelden van Nibchaz en Tartak, en de Sefarwieten 
verbrandden hun kinderen als offer voor hun goden Adrammelech en 
Anammelech. 32 Daarnaast vereerden zij de HEER en stelden ze uit 
hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de 
offerhoogten. 33 Ze vereerden dus wel de HEER, maar dienden ook 
hun eigen goden zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren 
geweest.  
34 Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude 
gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag: ze vereren de 
HEER niet en houden zich niet aan de voorschriften, regels, wetten en 
geboden die de HEER heeft opgelegd aan de nakomelingen van Ja-
kob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven. 

de HEERE moesten vrezen. 29 Maar ieder volk bleef zijn eigen goden 
maken; zij plaatsten die in de huizen op de offerhoogten die de Samari-
tanen gemaakt hadden, ieder volk in hun steden, waar zij woonden. 
30 De mensen uit Babel maakten Sukkoth Benoth, de mensen uit 
Chuta maakten Nergal, de mensen uit Hamath maakten Asima, 31 en 
de Avvieten maakten Nibha en Tartak. De mensen van Sefarvaïm 
verbrandden hun zonen met vuur voor Adrammelech en Anammelech, 
de goden van Sefarvaïm. 32 Daarnaast vreesden zij de HEERE, en 
stelden voor zichzelf uit hun geledingen priesters aan voor de offer-
hoogten, die voor hen dienst deden in de huizen op de offerhoogten. 
33 Zij vreesden de HEERE maar dienden ook hun goden, overeen-
komstig de handelwijze van de volken waaruit men hen weggevoerd 
had.  
34 Tot op deze dag toe doen zij overeenkomstig de vroegere handel-
wijze. Zij vrezen de HEERE niet en zij handelen niet naar hun veror-
deningen, naar hun bepalingen, naar de wet en naar het gebod dat de 
HEERE geboden heeft aan de kinderen van Jakob, die Hij de naam 
Israël gaf 

 

Dag 8BS 2 Kronieken 33:1-20.Koning Manasse (685–641 v.Chr.): een slecht begin, maar goed einde 

1 Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd. Vijfenvijftig jaar 
regeerde hij in Jeruzalem. 2 Hij deed wat slecht is in de ogen van de 
HEER: hij gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van de volken 
die de HEER voor de Israëlieten verdreven had. 3 Hij herstelde de 
offerplaatsen die zijn vader Jechizkia had laten slopen, richtte nieuwe 
altaren op voor de Baäls en maakte nieuwe Asjerapalen. Hij aanbad de 
hemellichamen en diende die. 4 Hij richtte altaren op in de tempel 
van de HEER, waarvan de HEER had gezegd: ‘In Jeruzalem zal mijn 
naam voor altijd wonen,’ 5 en plaatste op de beide voorhoven van de 
tempel altaren voor de hemellichamen. 6 Hij verbrandde zijn zonen 
als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, 
wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de 
HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen. 7 Zo liet 
hij bijvoorbeeld een godenbeeld houwen, dat hij een plaats gaf in de 
tempel waarvan God tegen David en zijn zoon Salomo had gezegd: ‘In 
deze tempel, in Jeruzalem, dat ik uit alle steden van Israëls stammen 
heb uitgekozen, zal ik voor altijd mijn naam laten wonen. 8 Ik zal 
ervoor zorgen dat de Israëlieten nooit meer verjaagd worden uit het 
land dat ik jullie voorouders heb toegewezen, maar dan moeten zij 
zich wel houden aan alles wat ik hun heb opgedragen: de wetten, 
bepalingen en regels die ik hun bij monde van Mozes heb opgelegd.’ 9 
Maar Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem om nog 
meer kwaad te doen dan de volken die de HEER voor hen had uitge-
roeid.  
10 De HEER sprak Manasse en het volk vermanend toe, maar zij 
schonken geen aandacht aan zijn woorden. 11 Toen stuurde de 
HEER de aanvoerders van de koning van Assyrië met zijn leger op 
hen af. Zij bedwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen 
ketenen en voerden hem mee naar Babel. 12 Toen Manasse zo in het 
nauw gedreven was, probeerde hij de HEER, zijn God, mild te stem-
men door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. 
13 Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde zijn 
smeekbede. Hij liet hem terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem 
in zijn macht. Toen erkende Manasse dat de HEER God is.  
14 Na zijn terugkeer bouwde hij een tweede muur om de Davids-
burcht, westelijk van de Gichonbron in het dal, om de Ofel heen, tot 
aan de Vispoort. Hij liet de muur hoog optrekken. In alle vestingste-
den van Juda stationeerde hij bevelhebbers. 15 Hij verwijderde de 
vreemde goden en het gehouwen beeld uit de tempel van de HEER, 
sloopte alle altaren die hij op de tempelberg en in Jeruzalem had laten 
oprichten, en gooide alles buiten de stad weg. 16 Nadat hij het altaar 
van de HEER in orde had gebracht, bracht hij er vredeoffers en een 
dankoffer. Ook droeg hij de Judeeërs op de HEER, de God van Israël, 
te dienen.  

1 Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 
vijfenvijftig jaar in Jeruzalem. 2 Hij deed wat slecht was in de ogen van 
de HEERE, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die 
de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 3 Hij 
herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, afgebroken had; hij 
richtte altaren op voor de Baäls, maakte gewijde palen, en boog zich 
neer voor heel het leger aan de hemel, en diende het. 4 Verder bouwde 
hij altaren in het huis van de HEERE, waarvan de HEERE gezegd had: 
In Jeruzalem zal Mijn Naam voor eeuwig zijn. 5 Verder bouwde hij 
altaren voor heel het leger aan de hemel in beide voorhoven van het 
huis van de HEERE. 6 Hij was het die zijn zonen door het vuur liet 
gaan in het dal Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, 
deed aan toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij 
deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te 
verwekken. 7 Hij zette ook een gesneden afgodsbeeld dat hij gemaakt 
had, in het huis van God, waarvan God tegen David en zijn zoon 
Salomo gezegd had: In dit huis en in Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen 
van Israël verkozen heb, zal Ik voor eeuwig Mijn Naam vestigen. 8 Ik 
zal de voet van Israël nooit meer doen wijken uit dit land dat Ik voor 
hun vaderen bestemd heb, maar alleen als zij alles nauwlettend in acht 
nemen wat Ik hun geboden heb, overeenkomstig de hele wet, de veror-
deningen en de bepalingen door de hand van Mozes. 9 Manasse liet 
Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, zodat zij erger deden dan 
de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten 
weggevaagd had.  
10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij sloegen 
er geen acht op. 11 Daarom bracht de HEERE over hen de bevelheb-
bers van het leger die de koning van Assyrië had. Zij namen Manasse 
met haken gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en brach-
ten hem naar Babel. 12 Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het 
aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij verne-
derde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, 13 en 
bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn 
smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen 
erkende Manasse dat de HEERE God is.  
14 Hierna bouwde hij de buitenmuur om de stad van David, aan de 
westkant van Gihon, in het dal, tot de ingang van de Vispoort; hij trok 
die om de Ofel heen en liet die zeer hoog optrekken. Hij stelde leger-
bevelhebbers aan in alle versterkte steden van Juda. 15 Ook nam hij de 
vreemde goden en het afgodsbeeld uit het huis van de HEERE weg, en 
al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis van de 
HEERE en in Jeruzalem, en wierp ze buiten de stad. 16 Hij herbouwde 
het altaar van de HEERE en bracht daarop dank- en lofoffers en zei 
tegen Juda dat zij de HEERE, de God van Israël, moesten dienen.  
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17 Toch bleef het volk offers brengen op de offerplaatsen, maar uit-
sluitend aan de HEER, hun God.  
18 Verdere bijzonderheden over Manasse, over zijn gebed tot zijn 
God en de woorden die de zieners in de naam van de HEER, de God 
van Israël, tot hem richtten, staan in de kronieken van de koningen 
van Israël. 19 Zijn gebed en hoe de HEER zich door hem liet ver-
murwen, maar ook al zijn zonden en overtredingen, hoe hij voordat 
hij zich verootmoedigde op allerlei plekken offerplaatsen liet bouwen 
en Asjerapalen en godenbeelden oprichtte, zijn opgetekend in de 
geschriften van Chozai. 20 Toen hij bij zijn voorouders te ruste ging, 
werd hij begraven in zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde hem op. 

17 Toch bleef het volk nog wel op de offerhoogten offeren, maar alleen 
aan de HEERE, hun God.  
18 Het overige nu van de geschiedenis van Manasse, zijn gebed tot zijn 
God en de woorden van de zieners die tot hem in de Naam van de 
HEERE, de God van Israël, gesproken hebben, zie, dat is beschreven in 
de geschiedenis van de koningen van Israël. 19 Zijn gebed, en hoe God 
Zich door hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonden en zijn on-
trouw, en de plaatsen waarop hij offerhoogten gebouwd en gewijde 
palen en afgodsbeelden opgesteld heeft, voordat hij vernederd werd, 
zie, dat is beschreven in de woorden van de zieners. 20 En Manasse 
ging te ruste bij zijn vaderen, en zij begroeven hem in zijn huis, en zijn 
zoon Amon werd koning in zijn plaats. 

 

Dag 9 2 Koningen 23:1-25.Koning Josia (638–608 v.Chr.): maatregelen tegen de afgodendienst 

1 De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. 2 Met alle 
inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom, 
de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van 
de HEER. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek 
dat in de tempel was gevonden. 3 Staande op het podium bekrachtig-
de hij ten overstaan van de HEER het verbond. Hij zwoer dat hij de 
HEER zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, 
voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol 
was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk sloot zich 
hierbij aan.  
4 Vervolgens beval de koning dat de hogepriester Chilkia met zijn 
plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht 
stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de HEER moesten halen 
die voor Baäl, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze 
voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende 
terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Betel afvoeren. 5 Hij ont-
sloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aange-
steld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda 
en in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg die 
offers ontstaken voor Baäl en voor de zon, de maan en de sterren, voor 
alle hemellichamen. 6 Hij liet de Asjerapaal uit de tempel van de 
HEER verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de 
Kidron. Daar werd hij verbrand, en de resten werden verpulverd en 
over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid. 7 Hij liet de 
vertrekken afbreken waar mannen tempelprostitutie bedreven en waar 
vrouwen kleren weefden voor Asjera. 8 Alle priesters uit de steden van 
Juda liet hij naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot 
Berseba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers 
ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij 
de ingang van de poort van stadscommandant Josua, haalde hij neer. 9 
De priesters van de offerplaatsen mochten het altaar van de HEER in 
Jeruzalem niet betreden; wel mochten ze samen met hun ambtgenoten 
van het ongedesemde brood eten. 10 Verder liet Josia de offerplaats 
Tofet in het Hinnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon 
of dochter als offer voor Moloch kon verbranden. 11 Hij liet de paar-
den weghalen die de koningen van Juda ter ere van de zon hadden 
opgesteld vanaf de ingang van het tempelterrein tot aan het vertrek 
van de eunuch Netanmelech, en de zonnewagens liet hij verbranden. 
12 Hij liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak 
van het bovenvertrek van Achaz hadden geplaatst, en ook de altaren 
die Manasse op de beide voorhoven van de tempel had laten maken. 
Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de 
Kidron storten. 13 De offerplaatsen buiten de stad, ten zuiden van de 
Berg van het verderf, die koning Salomo van Israël had laten oprich-
ten voor Astarte, de gruwelijke godin van de Sidoniërs, Kemos, de 
gruwelijke god van Moab, en Milkom, de weerzinwekkende god van 
Ammon, werden door de koning ontwijd: 14 hij sloeg de gewijde 
stenen aan stukken, hakte de Asjerapalen om en liet de gaten opvullen 
met beenderen van mensen.   

1 Toen stuurde de koning boden, en al de oudsten van Juda en Jeru-
zalem verzamelden zich bij hem. 2 De koning ging naar het huis van de 
HEERE, en met hem iedere man uit Juda en alle inwoners van Jeruza-
lem, de priesters, de profeten en heel het volk, van de kleinste tot de 
grootste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek 
van het verbond dat in het huis van de HEERE gevonden was. 3 De 
koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aange-
zicht van de HEERE, om de HEERE te volgen en Zijn geboden, Zijn 
getuigenissen en Zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn 
ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in deze 
boekrol beschreven zijn, te bevestigen. En het hele volk trad toe tot dit 
verbond.  
4 Toen gaf de koning opdracht aan de hogepriester Hilkia, de priesters 
van de tweede orde en de deurwachters om alle voorwerpen die voor de 
Baäl, de Asjera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren, uit de 
tempel van de HEERE naar buiten te brengen. Hij verbrandde dat alles 
buiten Jeruzalem, in de velden van de Kidron, en liet het stof ervan 
naar Bethel dragen. 5 Ook zette hij de afgodspriesters af die de konin-
gen van Juda aangesteld hadden om op de offerhoogten, in de steden 
van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen, evenals hen die 
aan de Baäl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan 
de hemel reukoffers brachten. 6 Ook bracht hij de Asjera uit het huis 
van de HEERE, naar de beek Kidron, buiten Jeruzalem, en verbrandde 
hem bij de beek Kidron. Hij verpulverde hem tot stof, en wierp het stof 
ervan over de begraafplaats van het gewone volk. 7 Ook brak hij de 
verblijven van de schandknapen af in het huis van de HEERE, waar de 
vrouwen gewaden voor de Asjera weefden. 8 Hij liet al de priesters uit 
de steden van Juda komen en verontreinigde de offerhoogten waarop 
die priesters reukoffers gebracht hadden, van Geba af tot Berseba toe. 
Verder brak hij de offerhoogten bij de poorten af, ook die bij de ingang 
van de poort van Jozua, de leider van de stad, aan de linkerhand als 
men de stadspoort binnenkomt. 9 De priesters van de offerhoogten 
offerden echter niet op het altaar van de HEERE in Jeruzalem, maar zij 
aten ongezuurde broden te midden van hun broeders. 10 Josia veront-
reinigde ook Tofet, dat in het dal Ben-Hinnom lag, opdat niemand 
zijn zoon of dochter voor de Molech door het vuur liet gaan. 11 Hij 
haalde de paarden weg die de koningen van Juda aan de zon gewijd 
hadden, van de ingang van het huis van de HEERE tot de kamer van 
Nathan-Melech, de hoveling, die zich in de bijgebouwen bevond; en de 
zonnewagens verbrandde hij met vuur. 12 Ook de altaren die op het 
dak van het bovenvertrek van Achaz waren, die de koningen van Juda 
gemaakt hadden, en de altaren die Manasse in de twee voorhoven van 
het huis van de HEERE gemaakt had, brak de koning af; hij voerde ze 
vandaar af en wierp het stof ervan in de beek Kidron. 13 Ook de offer-
hoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het 
verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de af-
schuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke 
afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, 
gebouwd had, verontreinigde de koning. 14 Hij brak eveneens de 
gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om, en vulde hun  
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15 Ook het altaar en de offerhoogte in Betel brak hij af. Die offer-
plaats was aangelegd door Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Isra-
elieten tot zonde had aangezet. Josia stak de offerplaats in brand, 
verpulverde de resten en liet de Asjerapaal in vlammen opgaan. 16 
Zijn oog viel op de begraafplaats daar op de heuvel, en hij gaf bevel de 
beenderen uit de graven te halen. Die verbrandde hij op het altaar, dat 
hij op die manier ontwijdde. Zo ging de profetie van de HEER in 
vervulling die was uitgesproken door de godsman die dit alles had 
voorzegd. 17 Josia vroeg: ‘Wat is dat daar voor een steen?’ ‘Dat is het 
graf van de godsman uit Juda,’ antwoordden de mensen die daar 
woonden. ‘Alles wat u met het altaar van Betel hebt gedaan, is door 
hem voorzegd.’ 18 Daarop zei Josia: ‘Laat hem met rust. Zijn gebeen-
te mag door niemand worden aangeraakt.’ Dus lieten ze zijn gebeente 
ongemoeid, evenals het gebeente van de profeet uit Samaria.  
Josia liet ook de heiligdommen afbreken die de koningen van Israël op 
de offerhoogten in Samaria hadden gebouwd om de HEER te tergen. 
Hij deed daarmee hetzelfde als hij in Betel had gedaan. 20 Op de 
altaren in Samaria bracht hij de priesters van de offerplaatsen ten offer 
en hij verbrandde er mensenbeenderen.  
Terug in Jeruzalem 21 beval de koning het volk: ‘Vier Pesach ter ere 
van de HEER, uw God, zoals het hier in het boek van het verbond 
beschreven staat.’ 22 Sinds de tijd dat de rechters Israël bestuurden 
was Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd, ook niet in de 
tijd van de koningen van Israël en Juda. 23 Pas in het achttiende 
regeringsjaar van koning Josia werd in Jeruzalem weer op de juiste 
wijze Pesach gevierd ter ere van de HEER.  
24 Ook zuiverde Josia het land van geestenbezweerders, waarzeggers, 
huisgoden, afgoden, kortom, van alle verfoeilijke praktijken die in 
Juda en Jeruzalem voorkwamen. Zo kwam hij na wat beschreven 
stond in het wetboek dat de priester Chilkia in de tempel van de 
HEER had gevonden.  
25 Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte hij de 
wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de HEER, 
zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft. 

plaats op met mensenbeenderen.  
15 En ook het altaar dat in Bethel stond, en de offerhoogte die Jero-
beam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had – ook 
dat altaar en die offerhoogte brak hij af; ja, hij verbrandde de offer-
hoogte, verpulverde die tot stof en verbrandde de gewijde paal. 
16 Toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg 
waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. 
Vervolgens verbrandde hij ze op dat altaar en verontreinigde dat, over-
eenkomstig het woord van de HEERE dat de man Gods verkondigd 
had, die deze woorden verkondigde. 17 Verder zei hij: Wat is dat voor 
een grafteken dat ik zie? De mannen van de stad zeiden tegen hem: Het 
is het graf van de man Gods die uit Juda kwam, en deze dingen, die u 
met dit altaar van Bethel gedaan hebt, aangekondigd heeft. 18 Hij zei: 
Laat hem liggen, laat niemand zijn beenderen aanraken. Dus lieten zij 
zijn beenderen onaangeroerd, evenals de beenderen van de profeet die 
uit Samaria gekomen was.  
19 Bovendien verwijderde Josia al de huizen van de offerhoogten die in 
de steden van Samaria waren, die de koningen van Israël gemaakt 
hadden om de HEERE tot toorn te verwekken; hij deed er hetzelfde 
mee als hij in Bethel gedaan had. 20 Al de priesters van de offerhoogten 
die daar waren, slachtte hij af op de altaren, en verbrandde er mensen-
beenderen op. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. 21 De koning 
gebood het hele volk: Houd voor de HEERE, uw God, het Pascha, 
zoals in dit boek van het verbond beschreven staat. 22 Want zoals dit 
Pascha was er geen gehouden, vanaf de dagen van de richters, die aan 
Israël leiding gegeven hadden, en ook niet in al de dagen van de konin-
gen van Israël of van de koningen van Juda. 23 Maar in het achttiende 
jaar van koning Josia werd dit Pascha voor de HEERE in Jeruzalem 
gehouden.  
24 Ook deed Josia de dodenbezweerders weg, de waarzeggers, de af-
godsbeeldjes, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die in het 
land van Juda en in Jeruzalem gezien werden, om zo de woorden van 
de wet uit te voeren, die beschreven waren in het boek dat de priester 
Hilkia in het huis van de HEERE gevonden had.  
25 Vóór hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn 
hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de HEERE bekeerd had, 
overeenkomstig de hele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke 
niet op. 

 

Dag 10 2 Koningen 24:1–25:26. Het einde van het zuidelijke koninkrijk van Juda (605–586 v.Chr.) 

1 Tijdens de regering van Jojakim viel koning Nebukadnessar van 
Babylonië het land binnen en maakte hij Jojakim tot zijn vazal. En 
toen Jojakim na drie jaar rebelleerde en tegen Nebukadnessar in op-
stand kwam, 2 stuurde de HEER benden Chaldeeën, Arameeërs, 
Moabieten en Ammonieten op hem af, die hij Juda liet binnenvallen 
om het te vernietigen, zoals hij bij monde van zijn dienaren, de profe-
ten, had voorzegd. 3 Dit overkwam Juda omdat de HEER zelf het zo 
beschikt had; hij verstootte het vanwege alle zonden die Manasse had 
bedreven. 4 Wat de HEER hem vooral niet vergaf, was dat hij on-
schuldig bloed had vergoten – hij had Jeruzalem gevuld met onschul-
dig bloed.  
5 Verdere bijzonderheden over Jojakim zijn opgetekend in de kronie-
ken van de koningen van Juda. 6 Toen hij bij zijn voorouders te ruste 
ging, volgde zijn zoon Jojachin hem op. 7 De koning van Egypte 
ondernam geen veldtochten meer buiten zijn eigen land, want de 
koning van Babylonië had heel het gebied dat aan de koning van 
Egypte toebehoorde ingenomen, vanaf de wadi die de grens met 
Egypte vormt tot aan de Eufraat.  
8 Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden 
regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Nechusta, de dochter van 
Elnatan, uit Jeruzalem. 9 Hij deed wat slecht is in de ogen van de 
HEER, precies zoals zijn vader.  

1 In zijn dagen trok Nebukadnezar, de koning van Babel, op, en Jo-
jakim werd gedurende drie jaar zijn dienaar. Daarna kwam hij opnieuw 
tegen hem in opstand. 2 Toen zond de HEERE de benden van de 
Chaldeeën tegen hem, de benden van Syrië, de benden van Moab en de 
benden van de Ammonieten. Hij zond hen tegen Juda om het om te 
brengen, overeenkomstig het woord van de HEERE dat Hij gesproken 
had door de dienst van Zijn dienaren, de profeten. 3 Ja, naar het bevel 
van de HEERE gebeurde dit in Juda, om hen van voor Zijn aangezicht 
weg te doen vanwege de zonden van Manasse, vanwege alles wat hij 
gedaan had, 4 en ook vanwege het onschuldig bloed dat hij vergoten 
had – hij had Jeruzalem met onschuldig bloed gevuld. Daarom wilde 
de HEERE geen vergeving schenken.  
5 Het overige nu van de geschiedenis van Jojakim, en alles wat hij 
gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van 
de koningen van Juda? 6 Jojakim ging te ruste bij zijn vaderen, en zijn 
zoon Jojachin werd koning in zijn plaats. 7 De koning van Egypte trok 
voortaan niet meer uit zijn land, want de koning van Babel had alles 
ingenomen wat de koning van Egypte toebehoord had, vanaf de Beek 
van Egypte tot aan de rivier de Eufraat.  
8 Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 
drie maanden in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Nehusta, de 
dochter van Elnathan, uit Jeruzalem. 9 Hij deed wat slecht was in de 
ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader gedaan had. 
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10 Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar van 
Babylonië tegen Jeruzalem optrokken en de stad belegerd werd. 11 
Toen koning Nebukadnessar zelf voor de omsingelde stad verscheen, 
12 gaf koning Jojachin van Juda zich samen met zijn moeder, zijn 
hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren aan de koning 
van Babylonië over; deze nam hem gevangen in het achtste jaar van 
zijn regering. 13 Nebukadnessar haalde alle schatten weg uit de tem-
pel van de HEER en het koninklijk paleis en haalde alle gouden ver-
sieringen los die koning Salomo van Israël in de grote zaal van de 
tempel had aangebracht, zoals de HEER had voorzegd. 14 Heel Jeru-
zalem werd in ballingschap weggevoerd: alle legeraanvoerders en alle 
krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; 
alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter. 
15 Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar Babel, samen 
met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. 16 
Ook zevenduizend militairen en duizend handwerkslieden en smeden, 
allen betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van 
Babylonië in ballingschap weggevoerd. 17 Hij stelde Mattanja, een 
oom van Jojachin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn 
naam in Sedekia.  
18 Sedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar 
regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Chamutal, de dochter van 
Jirmeja, uit Libna. 19 Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, 
precies zoals Jojakim. 20 De HEER was zo woedend op Jeruzalem en 
Juda dat hij ze uiteindelijk verstootte.  
Sedekia kwam tegen de koning van Babylonië in opstand.  
25 1 In het negende jaar van zijn regering, op de tiende dag van de 
tiende maand, kwam Nebukadnessar, de koning van Babylonië, met 
heel zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp 
een wal op rondom de stad. 2 Het beleg van de stad duurde tot in het 
elfde regeringsjaar van koning Sedekia. 3 Op de negende dag van de 
maand – de hongersnood in de stad was ondraaglijk geworden, er was 
voor de bevolking niets meer te eten – 4 werd er een bres in de stads-
muur geslagen. Hoewel de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten 
alle soldaten ’s nachts te ontkomen via de poort tussen de beide 
stadsmuren die uitkwam op de tuin van de koning. De koning vlucht-
te in de richting van de Jordaanvallei, 5 maar het Chaldese leger zette 
de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Heel 
zijn leger werd uiteengeslagen 6 en de koning zelf namen ze gevangen. 
Ze brachten hem naar Ribla, naar de koning van Babylonië, en daar 
werd hij berecht. 7 Eerst werden zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht 
en toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna werd hij naar Babel 
afgevoerd, geboeid met bronzen ketenen.  
8 Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende rege-
ringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar 
Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. 9 
Hij stak de tempel van de HEER in brand, en ook het koninklijk 
paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welge-
stelden gingen in vlammen op. 10 Het Chaldese leger, dat onder zijn 
bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer.  
11 De mensen die nog in de stad over waren, werden door comman-
dant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar 
de koning van Babylonië waren overgelopen, kortom, iedereen die 
nog over was. 12 Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de 
wijngaarden en akkers te zorgen. 

10 In die tijd trokken de dienaren van Nebukadnezar, de koning van 
Babel, naar Jeruzalem, en de stad werd belegerd.  
11 Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam zelf naar de stad, toen 
zijn dienaren die belegerden. 12 Toen ging Jojachin, de koning van 
Juda, de stad uit naar de koning van Babel, hij, zijn moeder, zijn diena-
ren, zijn vorsten en zijn hovelingen. De koning van Babel nam hem 
gevangen in het achtste jaar van zijn regering. 13 En hij voerde vandaar 
alle schatten van het huis van de HEERE weg, en ook de schatten van 
het huis van de koning. Hij haalde alle gouden voorwerpen weg die 
Salomo, de koning van Israël, in de tempel van de HEERE gemaakt 
had, zoals de HEERE gesproken had. 14 Hij voerde heel Jeruzalem in 
ballingschap: al de vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevange-
nen, en alle ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten 
behalve de arme bevolking van het land. 15 Hij voerde Jojachin weg 
naar Babel. Ook de moeder van de koning, de vrouwen van de koning, 
zijn hovelingen en de heersers van het land voerde hij in ballingschap 
uit Jeruzalem naar Babel. 16 Ook alle strijdbare mannen, zevenduizend 
in aantal, en de ambachtslieden en smeden, duizend in aantal, en alle 
helden die geoefend waren in de strijd. De koning van Babel voerde 
hen in ballingschap naar Babel. 17 En de koning van Babel maakte 
Mattanja, de oom van Jojachin, koning in zijn plaats en veranderde zijn 
naam in Zedekia.  
18 Zedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd. Elf jaar 
regeerde hij in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hamutal, de 
dochter van Jeremia, uit Libna. 19 Hij deed wat slecht was in de ogen 
van de HEERE, overeenkomstig alles wat Jojakim gedaan had. 
20 Want het gebeurde, vanwege de toorn van de HEERE tegen Jeruza-
lem en tegen Juda, dat Hij hen verwierp van voor Zijn aangezicht. En 
Zedekia kwam in opstand tegen de koning van Babel. 
25 1 Het gebeurde in het negende jaar van zijn regering, in de tiende 
maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadnezar, de koning van 
Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij belegerden de 
stad en bouwden er rondom schansen tegenaan. 2 Zo werd de stad 
belegerd, tot het elfde jaar van koning Zedekia. 3 Op de negende van 
de vierde maand, toen de hongersnood in de stad zo sterk geworden 
was dat de bevolking van het land geen brood meer had, 4 werd de stad 
opengebroken. Alle strijdbare mannen vluchtten en trokken 's nachts 
de stad uit via de poort tussen de twee muren, die zich bij de tuin van 
de koning bevond, terwijl de Chaldeeën rondom voor de stad lagen. En 
de koning ging in de richting van de Vlakte. 5 Maar het leger van de 
Chaldeeën achtervolgde de koning en zij haalden hem in op de vlakten 
van Jericho. Heel zijn leger werd van hem gescheiden en verspreid. 
6 Toen grepen zij de koning en brachten hem naar de koning van 
Babel, naar Ribla. En zij spraken het vonnis over hem uit. 7 Zij slacht-
ten de zonen van Zedekia voor diens ogen af. Verder maakte men de 
ogen van Zedekia blind en men bond hem met twee bronzen ketenen 
en bracht hem naar Babel.  
8 Daarna, in de vijfde maand, op de zevende van de maand – dit jaar 
was het negentiende regeringsjaar van Nebukadnezar, de koning van 
Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, de die-
naar van de koning van Babel, in Jeruzalem. 9 Hij verbrandde het huis 
van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. 
Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur. 10 Het 
hele leger van de Chaldeeën dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich 
had, brak de muren rondom Jeruzalem af. 11 De rest van het volk dat 
in de stad was overgebleven, de overlopers die naar de koning van Babel 
waren overgelopen, en de rest van de menigte voerde Nebuzaradan, de 
bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap. 12 Maar enkelen van de 
armsten van het land liet de bevelhebber van de lijfwacht als wijnbou-
wers en akkerbouwers achter. 
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13 De bronzen zuilen bij de tempel van de HEER, de verrijdbare 
onderstellen van de spoelbekkens en het grote bronzen bekken, de 
Zee, werden door de Chaldeeën uit elkaar gehaald; het brons namen 
ze mee naar Babel. 14 Ook de vuurbekkens, vuurscheppen, messen, 
kommen en het andere koperen tempelgerei namen ze mee. 15 Verder 
nam commandant Nebuzaradan alles mee wat maar van goud of zilver 
was, zoals de vuurbakken en de offerschalen. 16 De twee zuilen, de 
Zee, waarvan er maar één was, en de verrijdbare onderstellen die 
Salomo voor de tempel van de HEER had laten maken, bevatten 
samen een niet te wegen massa brons. 17 De zuilen waren elk achttien 
el hoog en bekroond met een bronzen kapiteel van drie el. Daar om-
heen zat een koperen vlechtwerk, versierd met granaatappels.  
18 De hogepriester Seraja, zijn plaatsvervanger Sefanja en de drie 
priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, werden door 
Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gevangengenomen. 
19 En uit de stad haalde hij de raadsheer die belast was met oorlogsza-
ken, vijf van de vertrouwelingen die vrij toegang hadden tot de ko-
ning, de secretaris van de opperbevelhebber die tot taak had het volk 
onder de wapenen te roepen, en zestig grootgrondbezitters. 20 Deze 
personen werden door Nebuzaradan gevangengenomen en naar Ribla 
overgebracht, naar de koning van Babylonië. 21 De koning van Baby-
lonië liet hen in Ribla, in het gebied van Hamat, ter dood brengen.  
Zo werd Juda uit zijn land weggevoerd in ballingschap. 22 Over het 
deel van het volk dat van koning Nebukadnessar van Babylonië in 
Juda mocht blijven, stelde hij Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon 
van Safan, als gouverneur aan. 23 Toen de bevelhebbers van het leger 
en hun manschappen daarvan hoorden, zochten zij Gedalja in Mispa 
op: Jismaël, de zoon van Netanja, Jochanan, de zoon van Kareach, 
Seraja, de zoon van Tanchumet uit Netofa, en Jaäzanja, de zoon van 
iemand uit Maächa, allen met hun mannen. 24 Gedalja bezwoer de 
bevelhebbers en hun mannen: ‘Van de Chaldese ambtenaren hebt u 
niets te vrezen. U kunt in het land blijven wonen, en zolang u de 
koning van Babylonië dient zal het u goed gaan.’ 25 Maar in de ze-
vende maand van dat jaar kwam Jismaël, de zoon van Netanja, de 
zoon van Elisama, die tot de koninklijke familie behoorde, met tien 
mannen naar Mispa. Ze doodden Gedalja en de Judeeërs en Chaldee-
en die bij hem waren. 26 Uit angst voor de Chaldeeën nam daarop 
heel het volk, van hoog tot laag, met de bevelhebbers van het leger de 
vlucht naar Egypte. 

13 En de koperen pilaren die in het huis van de HEERE waren, de 
onderstellen en de koperen zee die in het huis van de HEERE waren, 
braken de Chaldeeën stuk. Het koper daarvan voerden zij naar Babel. 
14 Ook namen zij de potten, de scheppen, de messen, de offerschalen 
en alle koperen voorwerpen waarmee men de dienst deed, mee. 15 De 
bevelhebber van de lijfwacht nam de vuurschalen en de sprengbekkens 
mee – al wat geheel van goud en geheel van zilver was. 16 De twee 
pilaren, de ene zee en de onderstellen die Salomo voor het huis van de 
HEERE gemaakt had – het koper van al deze voorwerpen was niet te 
wegen. 17 De hoogte van een pilaar was achttien el, en het kapiteel 
daarop was van koper. De hoogte van het kapiteel was drie el. Het 
vlechtwerk en de granaatappels rondom op het kapiteel waren helemaal 
van koper. De andere pilaar had eveneens een vlechtwerk.  
18 Ook nam de bevelhebber van de lijfwacht Seraja, de hoofdpriester, 
Zefanja, de tweede priester, en de drie deurwachters mee. 19 En uit de 
stad nam hij een hoveling mee die over de strijdbare mannen aange-
steld was, en vijf mannen uit degenen die het aangezicht van de koning 
mochten zien, die in de stad werden aangetroffen, met de schrijver van 
de bevelhebber van het leger, die ten behoeve van de oorlog de bevol-
king van het land inschreef, en zestig man uit de bevolking van het 
land, die in de stad aangetroffen werden. 20 Nebuzaradan, de bevel-
hebber van de lijfwacht, nam hen mee en bracht hen bij de koning van 
Babel in Ribla. 21 De koning van Babel liet hen neerslaan en doden in 
Ribla, in het land van Hamath. Zo werd Juda uit zijn land in balling-
schap weggevoerd.  
22 Maar over het volk dat in het land van Juda overgebleven was, dat 
Nebukadnezar, de koning van Babel, had laten overblijven – daarover 
stelde hij Gedalia aan, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan. 
23 Toen nu al de legerbevelhebbers, zij en hun mannen, hoorden dat 
de koning van Babel Gedalia aangesteld had, kwamen zij naar Gedalia 
in Mizpa toe, namelijk Ismaël, de zoon van Nethanja, Johanan, de 
zoon van Kareah, Seraja, de zoon van Tanhumeth uit Netofa, en 
Jaäzanja, de zoon van iemand uit Maächa, zij en hun mannen. 
24 Gedalia zwoer hun en hun mannen, en zei tegen hen: Wees niet 
bevreesd voor de dienaren van de Chaldeeën. Blijf in het land en dien 
de koning van Babel, dan zal het u goed gaan. 25 Het gebeurde echter 
in de zevende maand dat Ismaël, de zoon van Nethanja, de zoon van 
Elisama, iemand van koninklijken bloede, kwam, en tien mannen met 
hem. Zij sloegen Gedalia neer, zodat hij stierf, evenals de Judeeërs en 
de Chaldeeën die bij hem in Mizpa waren. 26 Toen maakte heel het 
volk zich gereed, van de kleinste tot de grootste, en de bevelhebbers van 
het leger, en zij gingen naar Egypte, want zij waren bevreesd voor de 
Chaldeeën. 

 


