PARA P H R A S- E
VAN HET BOEK

I KONINGEN
DOOR

J. KAPTEYN EN JOH. FRANCKE

T. WEVER -- FRANEKER

WOORD-VOORAF VAN DEN TWEEDEN BEWERKER.
Het ontstaan van dit deeltje der Paraphraae-reeks is, wat de aandachtige
beschouwer van dit bandje reeds uit de vermelding van twee auteursnamen
kan vermoeden, opmerkelijk gecompliceerd geweest.
Ds. Joh. Kapteyn had op verzoek van den uitgever dezes de bewerking
van I Koningen op zich genomen. Het was in de dagen, dat onze Ooster
buren, die ook de in dit Bijbelboek beschreven theocratie verworpen
hadden, met bun grof geweld en germaansche ideologie over ons gekomen
waren. Dat heeft veroorzaakt, dat hij dit aangenomen werk als gevangene
is begonnen, en het niet heeft kunnen voleinden. Om zijn trouw aan de
Bijbelsche theocratie kwam hij in de gevangenis ( eerst te Groningen),
waar hij gelegenheid zocht en verkreeg, de voorloopige bewerking aan
te vangen; doch midden in het een en dertigste vers van hoofdstuk
zestien is hij blijven steken. Hij werd toen, eerst naar Amersfoort, en ver•
volgens naar Duitschland, weggevoerd en heelt het leven ten offer ge
bracht voor zijn Koning, die volken en vorsten gebiedt.
Toen na den oorlog het verzoek kwam tot ondergeteekende, om het
voorloopige een definitieven vorm te geven en het na 16 : 31a resteerende
in het kader van het geheel een passende bewerking te geven en van een
inleiding te voorzien, meende hij zich daaraan, mede om redenen van
piëteit, niet te mogen onttrekken.
Zooveel mogelijk is de definitieve vorm van hoofdstuk 1-16 : 31a in
overeenstemming met de voorloopige omschrijving van Ds. Kapteyn ge•
laten, zoodat woordkeus en omvang van omschrijving daardoor groo'ten
deels werden bepaald. Dat legde aan den tweeden bewerker ongetwijfeld
zekere beperkingen en bindingen op, maar ze hebben hem niet gehinderd .
Integendeel, van harte kon hij zich aansluiten bij het kennelijk bedoelen
van Ds. Kapteyn - voortkomende uit diepen eerbied voor het Woord
des HEEREN -, om in een korte en sobere omschrijving van den tekst
zich niet ver, niet opzettelijk en noodeloos ver, te verwijderen van hetgeen
daar als het Woord Gods staat geschreven .. Het was dan ook een vreugde
hem daarin te volgen. En het zij ook den lezer gegeven daarvan iets op te
merken, opdat ook door de paraphrase het Woord hem hlijve aanspreken.
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TER INLEIDING.
Overeenkomstig het karakter der paraphrase kan de inleiding kort ge
houden worden. We willen dan ook slechts enkele korte opmerkinge■
maken.
De Hehreeuwsche Bijbel bevatte oorspronkelijk niet l en 2 Samuel en
I en 2 Koningen maar slechts één ongedeeld hoek Samuel en één onge
deeld hoek Koningen. De Grieksche Vertaling van het Oude Testament
heeft dat ongedeelde hoek Samuel verdeeld in l en 2 Samuel en het boek
der Koningen eveneens in 1 en 2 Koningen, maar vatte de 4 stukken
samen onder den titel Basileioon, dat is: Koningsheerschappijen. Eeuwen
later, _in den Hebreeuwschen Bijbel van Daniel Bomberg, een uitgever
in Venetië, in het jaar 1517, werden de tegenwoordige benamingen 1 en 2
Samuel en 1 en 2 Koningen voo'r het eerst gebruikt en dat is zoo geble�en.
Wanneer en door wie de h9eken der Koningen zijn geschreven, is niet
te zeggen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze hun tegenwoordigen
vorm in de ballingschap gekregen. Gelet op het slot van 2 Koningen, waar
ons de begenadiging van "koning" Jojachin door Evil-Merodach van
Babel wordt verhaald, kunnen ze niet eerder dan 561 vóór Christus, het
jaar van Jojachins verhooging, zijn afgesloten.
Deze hoeken omspannen een tijdsruimte van ongeveer vier eeuwen, nl.
van Davids sterfjaar, 972 vóór Christus, tot de verhooging van Jojachin
in 561 vóór Christus. In den Hehreeuwschen Bijbel behoort het boek der
Koningen met de hoeken Jozua, Richteren en (1 en 2) Samuel tot de
zoogenaamde vroegere profeten. Want ze beschrijven ons de geschiedenis
der Godsopenbaring, hoe de HEERE Zijn verhondsvolk heeft geleid en
gericht.
De beide boeken vormen drie deelen: het ongedeelde rijk, 1 Kon.
1-11; het gedeelde rijk, 1 Kon. 12-2 Kon. 17; de geschiedenis van Juda
tot het einde, 2 Kon. 18-25.
We geven tenslotte een tabel van de koningen en hun regeeringsjaren,
voorzoover ze in 1 Koningen voorkomen.
Over het ongedeelde rijk regeerden:
David, 40 jaren, van 1012-972 vóór Christus.
Salomo, 40 jaren, van 972-932 vóór Christus.
Na de scheuring over Juda:
Rehaheam, 17 jaren, van 932-915 vóór Christus.
Abia,
3 jaren, van 915-912 vóór Christus.
Asa,
41 jaren, van 912-871 vóór Christus.
Josafat,
22 jaren, van 871-849 vóór Christus.
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Na de scheuring over Israël:
Jerobeam, 22 (21) jare� van 932-911 (910) vóór Christuso
2 jaren, van 911-910 TÓÓr Christus.
Nadab,
24 jaren, van 910-887 vóór Christus.
Baësa,
2 jaren, van 887-886 vóór Christus.
Ela,
7 dagen, 886 vóór Christus.
Zimri,
12 jaren, van 886-875 vóór Christus.
Omri,
22 jaren, van 875-854 vóór Christus.
Achab,
2 jaren, van 854--853 vóór Christus.
Ahazia,
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I Koningen 1 : 1--4

HET ONGEDEELDE RIJK (h. 1-11).
ADONIA GRIJPT NAAR DE MACHT, DOCI-I SALOI\10 BESTIJGT
DEN TROON.

David en z'n verzorgster Abisag.
1:1

lntusschen was koning David oud geworden en op jaren
gekomen, want hij was nu hij de zeventig. En gelijk het
meestal op dien leeftijd gaat, ging hem de natuurlijke
lichaamswarmte ontbreken. Al lag hij - naar Hebreeuw
se.he gewoonte - gekleed en wel te bed, hij kon het toch
maar niet warm krijgen. Ook hielp het niet, dat z'n kamer
•dienaren hem met deken op deken toedekten.
2
Ten einde raad kwamen z'n hovelingen op de gedachte,
welke ze ook den koning aanbevalen: ,,Het lijkt ons maar
het beste, dat ze voor onzen heer koning omzien naar een
meisje, een ongetrouwd meisje, om den koning te dienen
en hem een trouwe verzorgster en verpleegster te wezen,
ook door in zijn armen te slapen. U zult eens zien, dan zal
onze heer koning het wel warm krijgen."
3
Dat denkbeeld vond ingang hij den koning. Op zijn hevel ging men door het heele land van Israël op zoek naar
een knap meisje, en tenslotte kwam men terecht hij een
zekere Abisag in -de stad Sunem, in het stamgebied van
Issaschar. Nadat men haar de zaak had uitgelegd, bewil
ligde ze er in mee te gaan. Te Jeruzalem gekomen, bracht
men haar voor den koning.
4
Men was in z'n keus bijzonder geslaagd, want dat meisje was inderdaad buitengewoon knap, zoodat de koning ze
dadelijk als zijn verzorgster aannam. Zij van haar kant
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Koningen 1 : S--

wijdde zich geheel aan hem. Hierbij dient echter opgemerkt
te worden, dat de koning haar maagdom ontzag en ze dus
ongerept liet.
Adonia en zijn aanhang.

1 :5

Toen nu Adonia vernam, dat het aan het hof met z�jn
vader zoo gesteld was, kwam deze zoon van Haggith, één
van Davids vrouwen, er toe zich in te heelden: ,,Niet
Salomo, maar ik zal koning worden!" En om nu die ge
dachte ook hij het volk op te wekken en te heter ingang
te doen vinden, schafte hij zich wagens aan, bemand met
ruiters. Bovendien liet hij vijftig mannen voor zich uit mar
cheeren, zoodat hij zich in het publiek met een werkelijk
koninklijk gevolg vertoonde.
6
Om te verstaan hoe Adonia er toe kwam naar de macht
te grijpen, diene men drieërlei wel te weten. In de eerste
plaats, dat zijn vader David hem van jongs af den vrijen
teugel gelaten had en nooit hem rekenschap had afgeëischt
van zijn doen en laten, zelfs niet met de eenvoudige vraag:
Waarom doe je dit of dat zus of zoo?"; vervolgens, dat
"
Adonia een knappe en flinke jonge man was, een echt
koninklijke verschijning; en tenslotte mag worden bedacht,
dat hij in leeftijd op Absalom volgde, dus na diens dood de
oudste in jaren was.
7
Maar om nu den draad weer op te vatten: Adonia
knoopte, om aanhang te winnen, ook besprekingen aan
met den veldheer J oab, een neef van hem, daar J oabs moe
der - Zeruja - een zuster van David was, en met den
priester Ahjathar, ook al een invloedrijk man. En het ge
lukte hem werkelijk hen zoover te krijgen, dat ze zich
achter hem schaarden.
Daar stond echter tegenover, dat de priester Zadok, de
8
veldheer Benaja, de zoon van Jojada, en de profeet Nathan,
bovendien nog Simeï en Reï, die tot de zeer invloedrijke
fi guren konden worden gerekend, en niet te vergeten de be
kende keurbende helden van David, aan het hof niet weinig
in eere, niets, maar dan ook niets met Adonia in dezen
wilden te maken hebben.
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-1: 12

Adonia' s feestmaa/,.
1:9

Maar van gedachte, dat zijn plannen met behulp Tan
Joab en Ahjathar toch wel voldoende kans van slagen had
den, trof Adonia toebereidselen om zijn staatsgreep met een
groot feestmaal in te zetten. Daarvoor slachtte hij schapen
en runderen en gemeste kalveren bij den steen Zoheleth
(wij zouden in het Nederlandsch zeggen: Slangensteen),
waar de heidensche Kanaänieten blijkbaar vroeger aan slan
genvereering hadden gedaan, ,velke steen lag dicht hij de
drukbezochte bron Rogel ( dat is: bron van den verspieder,
of ook wel: van den voller) in den Zuid-Oosthoek van
Jeruzalem. Naar die plaats noodigde Adonia al zijn broers,
de prinsen, tevens al de aanzienlijken van Juda, die aan het
hof verbonden waren, teneinde aan dat feestmaal deel te
nemen. Zijn bedoeling was ongetwijfeld zich hij die ge
legenheid tot kroonprins en dus troonopvolger te laten
uitroepen.
10
Met het oog daarop lag het voor de hand, dat Adonia
zijn tegenstanders voor de uitnoodiging passeerde, met name
dan den profeet Nathan, Benaja, de bovengenoemde keur
bende en vanzelfsprekend zijn broer Salomo.

Nathan maakt een afspraak met Bathseba.
l : 11

Daar die voorbereidingen niet geheim bleven, kwam
ook de profeet Nathan dat te weten. En beseffend welk gevaar de komende staatsgreep van Adonia kon opleveren,
ging hij, terwijl Adonia alles in gereedheid bracht, onver
wijld naar Bathseba, de moeder van Salomo. Hij zei tot
haar: ,,U hebt het zeker wel gehoord, dat Adonia, de broer
van Absalom, koning geworden is (tusschen twee haakjes:
hij maakte het nog erger dan het al was! Zeker om indruk
te maken op Bathseba ! ) , terwijl onze heer David van niets
weet? Ja, weet u er van? Dan zult u met mij begrijpen, dat
dit ernstig gevaar moet inhouden voor u en voor uw zoon
12 Salomo, die toch de aangewezen troonopvolger is. Welnu,
sta mij dan toe, dat ik u raad, hoe gij uw leven en dat van
uw zoon Salomo zult kunnen redden.
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I Koningen 1 : 13-

13

Gij moet dadelijk naar den koning David gaan en tot
hem zeggen: Heb gij zelf, heer koning, mij niet onder eede
betuigd en bezworen: ,Voorwaar, uw zoon Salomo wordt
na mij koning en hij zal op mijn troon zitten'? Maar hoe is
nu daarmee te rijmen, dat Adonia koning geworden is? Ik raad u aan op deze manier en ongeveer met deze woor
den tot den koning te spreken.
14
Dan zal ik zorgen ook aan het hof te zijn en wanneer
gij dan daar hij den koning nog bezig zijt uw woord te doen,
zal ik me laten aandienen, om direct achter u binnen te
komen en het noodige er aan toe te voegen, teneinde uw
woorden nog eens te onderstrepen en kracht hij te zetten."
Bathseba bij den koning.

l : 15

Bathseha, overtuigd dat er geen andere mogelijkheid
overbleef dan de profeet Nathan haar had gewezen en dat
snel handelen eisch was, ging dadelijk de kamer van den
koning binnen (mocht het al tegen de aan .het hof heer
schende .zede zijn, dat Bathseha als vrouw in 's konings
slaapvertrek binnendrong en dat nog wel terwijl een andere
vrouw, namelijk Ahisag, hij den koning vertoefde, haar
handelwijze werd verontschuldigd en gebillijkt door de
omstandigheid, dat koning David zeer oud was, zoodat hij
de slaapkamer niet meer verliet, en Ahisags aanwezigheid
daar alleen vereischt was voor de verzorging en verpleging
van den koning) .
16
Binnengekomen, maakte Bathseba een kniebuiging en
wierp zich toen voor den koning neer in afwac.hting van
hetgeen de koning zeggen zou.
Deze begreep wel, dat er iets bijzonders was en zei
daarom: ,,Zeg maar wat ge op uw hart hebt."
17
Daarop antwoordde Bathseha geheel volgens de door
den profeet Nathan gegeven instructie, al was het dan ook
niet precies woordelijk: ,,Mijn heer, gij hebt mij toch eens
voor den HEERE uw God dezen eed gedaan: ,Voorwaar,
uw zoon Salomo wordt na mij koning en hij zal op mijn
troon zitten.'
18
Maar nu is desondanks Adonia koning geworden en
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dat terwijl gij, heer koning, er geheel buiten gehouden
1
zijt ).
Het is immers al zóóver, dat Adonia een enorm aantal
19
schapen, runderen en kalveren heeft geslacht, om een groot
feestmaal te houden. Hij heeft dan ook al de prinsen met
den priester Ahjathar en den legeroverste Joah daarbij uit
genoodigd. En gij begrijpt wel wat zulks te heteekenen
heeft. Maar uw knecht Salomo heeft hij niet uitgenoodigd,
zoodat zijn opzet wel zoo duidelijk is als de dag, dat hij mijn
zoon Salomo als troonopvolger op zij wil schuiven en zelf
de macht in handen krijgen.
20
En nu is het tengevolge van dat alles zóó, dat de oogen
van geheel Israël op u, mijn heer koning, zijn gericht, omdat
volgens aller overtuiging gij alleen en niemand anders hebt
uit te maken en aan te wijzen, wie na u op den troon van
mijn heer koning zal zitten.
21
Ale gij dit zoudt nalaten, is het wis en zeker, dat na uw
dood ik en mijn zoon Salomo als staatsgevaarlijk zullen
aangemerkt worden en het kind van de rekening zullen
zijn."

Nathan bij den. koning.
l : 22

Terwijl Bathseha nog met -den koning in gesprek was,
kwam volgens de gemaakte afspraak de profeet Nathan, om
zich hij den koning voor audiëntie te melden.
Dadelijk werd hij aangediend en tot den koning toege23
laten. Terwijl hij binnengelaten werd, verliet Bathseha de
kamer. De profeet hoog zich diep voor den koning neer en
viel hem te voet.
24
Daarop zei Nathan tot David: ,,Mijn heer koning, het
kan niet anders, of gij moet de beschikking getroffen heb
ben: ,Adonia wordt na mij koning en hij zal op mijn troon
zitten.'
25
Ofschoon dat niet bekend is, is het toch in ieder geval
een feit, dat Adonia zich heeft begeven naar de plaats, waar
de steen Zoheleth ligt; en daar heeft hij schapen, runderen

1)

In den tekst staat (zie St. Vert.) 2 keer: ,,maar nu", den tweeden keer kan

het wegvallen.
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I Koningen 1 : 26en kalveren geslacht, om een feestmaal aan te richten.
Daarbij heeft hij al de prinsen en de hooge legerofficieren
en den priester Ahjathar uitgenoodigd. En terwijl ik u
dit vertel, .zijn ze daar nu als gasten van Adonia aan het
feestvieren en roepen ze: Leve koning Adonia!
Maar mij, die uw trouwe dienaar hen, en met mij den
26
priester Zadok en Benaja, den zoon van J ojada, en ook
Salomo, heeft hij niet uitgenoodigd.
27
Als het nu waar is, dat die zaak· van u, mijn heer
koning, is uitgegaan, dan moet het toch als_ een verzuim
1
worden aangemerkt, dat gij uw trouw gebleven dienaren )
niet in kennis gesteld hebt van uw beslissing wie na uw
dood op den troon van mijn heer koning zal zitten."
David neemt een beslissing.

Nadat de koning David dat alles had aangehoord, wist
hij wat hem te doen stond en had hij zijn beslissing gereed.
Hij gaf het hevel Bathseha dadelijk binnen te roepen.
Daar zij zich alleen maar buiten de kamer had begeven,
wetend dat er wel meer zou volgen, kwam ze op staanden
voet binnen, terwijl ondertusschen Nathan zich verwijderde.
29
Zonder Bathseha meer iets te vragen, nam de koning
het woord om plechtig den volgenden eed te zweren: ,,Zoo
30 waarachtig als de HEERE leeft, die mijn leven uit alle
benauwdheid heeft verlost, - ja voorzeker! gelijk ik u
vroeger hij den HEERE, den God van Israël, heb gezwo
ren: ,Voorwaar, uw zoon Salomo wordt na mij koning en
Salomo zal in mijn plaats op mijn troon zitten', - ja voor
zeker! .overeenkomstig dien eed zal ik vandaag nog hande
len, zoodat niet Adonia maar Salomo den troon zal be
stijgen."
31
Toen Bathseba dezen eed van haar heer gemaal gehoord had, overstelpte haar de dankbare moedervreugd en
uitte ze die in een bijzonder diepe buiging en de spontane
uitroep: ,,In eeuwigheid leve mijn heer koning David!" een uitroep, waarbij men de nuchtere opmerking haast niet
terughouden kan, dat hij aan den ouden, doodzieken koning

I : 28

1)
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In

de SL Vert. staat enkeivoud, terwijl meervoud moet worden gelezen.

-1: 37

wel niet meer in vervulling kon gaan. Maar Bathseha's
enthousiasme stoorde zich daaraan niet.
Davi,d neemt maatregelen.
1 : 32

33

34

35

36

37

De koning David ging direct oYer tot .het treffen van
zijn maatregelen, om de daad hij het woord te voegen, daar
de zaak geen uitstel lijden kon. Hij gaf order den priester
Zadok, den profeet Nathan en Benaja, den zoon van Jojada,
aan het hof te ontbieden. Ze kwamen dan ook onverwijld
tot den koning.
Deze zeide daarop tot hen: ,,Neemt gij mijn hovelingen
mee en doet mijn zoon Salomo rijden op mijn eigen muil
dier, waarop alleen ik, als koning, heb gezeten, en bege
leidt mijn zoon Salomo dan naar Gihon.
Daar aangekomen, moeten de priester Zadok en de
profeet Nathan hem met de heilige olie zalven tot koning
over Israël; blaast vervolgens op de trompet en roept het
luide uit: Leve koning Salomo!
Daarna moet ge allen uw rijdier bestijgen en achter
hem aanrijden. Begeleidt hem dan hierheen en laat hij op
mijn troon gaan zitten. Want Salomo en geen ander zal mij
als koning opvolgen, en testamentair beschik en gebied ik,
dat hij vorst zal zijn over Juda, waarover ik eerst koning hen
geworden, ja over het geheele rijk van Israël."
Toen ze deze korte en bondige opdrachten van den
koning met toenemende spanning hadden vernomen, be
tuigde Benaja, de zoon van Jojada, in naam van allen den
koning zijn hartelijke instemming met deze weinige woor
den - de tijd drong! -: ,,Ja, amen ja, het zal waar en
zeker zijn! De HEERE, de God van mijn heer koning, moge
1
naar uwe woorden doen! )
Gelijk mijn heer koning de nabijheid des HEEREN
heeft ondervonden, moge ook Salomo die steeds ervaren, en
de HEERE make de heerschappij en macht van uw zoon
Salomo nog grooter en heerlijker dan die van mijn heer
koning David!"

1) De St. Vert. heeft "zeggen" in plaats van "doen".
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I Koningen 1 : 38-

Davids bevelen uitgevoerd.
1. : 38

Aangezien er geen tijd te verliezen viel, begonnen ze
aanstonds met de uitvoering van de opdrachten des konings:
de priester Zadok, de profeet Nathan, Benaja, Jojada's
zoon, met de lijfwacht van den koning, bestaande uit Kre
tensen en Filistijnen, verzamelden zich, zetten Salomo op
het muildier, te weten het koninklijke rijdier van hun heer
koning David, en begeleidden hem in optocht naar Gihon,
aan het Noord-West-einde van Jeruzalem.
Daar aangekomen, nam de priester Zadok zonder dralen
39
·den oliehoorn, dien hij in der haast uit de tabernakel-tent
op Sion had meegepakt, en goot de olie over Salomo'e hoofd
als teeken der heilige zalving tot koning over Israël.
Dadelijk daarop maakten ze trompetgeschal, om de
troonsbestijging van Salomo aan te kondigen. Meteen brak
al het saamgestroomde volk los in het: ,,Leve koning
Salomo!"
40
Na den stoet, met Salomo voorop, gevormd te hebben,
trok.ken ze achter hem aan in optocht naar het koninklijk
paleis in de stad. Het werd compleet een inhuldigingsfeest,
want ze maakten muziek met fluiten en gaven zich aan zulle
een luidruchtig vreugdebetoon over, dat de aarde dreunde
van het gejuich, dat niet van de lucht was; ja - met een
tikje overdrijving gezegd - de aarde scheurde van het
feestgedruisch!
Adonia verneemt het gebeurde.

Juist toen het feestmaal afgeloopen was en men aanstalten maken ging om van tafel op te staan, drong het
feestrumoer, dat zich van Gihon (het Noord-West-einde der
stad) naar het centrum verplaatste, door tot Adonia en
diens gasten in het Zuid-Westen van Jeruzalem. Joah werd
direct getroffen door het trompetgeschal, daar hij als ras
echt militair dat geluid gemakkelijk herkende. Juist dat
maakte hem ongerust en hij uitte z'n ongerustheid in de
vraag: "Waarom is de stad toch zoo enorm rumoerig?"
42
Maar terwijl hij dat zei, kwam Jonathan, de zoon van
Ahjathar den priester, al aanloopen, om opheldering te

1 : 41
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43
44

45

46
47

48

geven. Adonia, in z'n hart er ook niet heelemaal gerust op,
begroette echter Jonathan op een luchtigen en luimigen
toon met de woorden: ,,Van harte welkom in onzen kring!
Want je bent een flinke kerel en daarom verwachten we
van jou goed bericht!"
Maar Jonathan antwoordde Adonia: ,,Een goed bericht? Jawel, dat is te zeggen: onze heer koning David heeft
Salomo koning gemaakt.
Om het precies te zeggen: Koning David heeft namelijk
den priester Zadok, den profeet Nathan·en Benaja, met de
lijfwacht, aan Salomo toegevoegd en ze hebben hem doen
rijden op het muildier van den koning.
Zoo zijn ze in optocht naar Gihon getrokken en daar
hebben de priester Zadok en de profeet Nathan Salomo
tot koning gezalfd. Vandaar zijn ze met zulk een vreugde
betoon de stad binnengetrokken, dat nu de heele stad in
rep en roer is. Dat is het rumoer, dat hier tot u doorge
drongen is.
En het is zelfs al zoover, dat Salomo in het paleis op
den troon plaats genomen heeft.
Bovendien zijn de hovelingen des konings gekomen om
onzen heer, koning David, hun gelukwenschen aan te bieden
in dezer voege: ,Uw God make den naa1n van Salomo hij
zijn onderdanen nog meer geëerd en gevierd dan de uwe
geweest is en zijn heerschappij en macht over alle volken
nog grooter en doorluchtiger dan de uwe!'
Dat alles blijkt geheel naar den wensch en wil des
konings te zijn geschied, want na de gelukwenschen in ont
vangst genomen te hebben, heeft de koning zich voldaan op
z'n bed uitgestrekt.
Hoezeer de koning met dit verloop d'er zaken ingenomen is, blijkt wel uit de door hem gesproken woorden:
,Lof en dank zij den HEERE, den God van Israël, die mij
deze gunst heeft bereid, dat ik nog hij mijn leven een zoon
als opvolger op mijn troon mag zien zitten'!"
Het einde van Adonia's staatsgreep.

1 : 49

Het is te begrijpen, dat hij het hooren van dit relaas
zich een panische schrik van Adonia en z'n aanhangers
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meester maakte. Ze stonden op en zonder veel te zeggen
verspreidden ze zich, om stil weg te sluipen en naar huis
af te druipen.
Ook Adonia liep weg, maar niet naar huis, doch naar
het altaar hij de tabemakeltent, om de hoornen van dat
altaar vast te grijpen., daar opeens de vrees voor Salomo
hem niet zonder reden overviel. Hij begreep wel, dat Salo
mo hem naar het leven zou staan en daarom wilde hij zich
beschermen tegen oogenblikkelijk lijfsgevaar (wie de hoor
nen van het altaar vast had, die mocht daar niet gedood
worden - zei de wet) .
Het spreekt vanzelf, dat van Adonia's daad direct bericht gezonden werd aan Salomo: ,,Adonia is blijkbaar zeer
bevreesd voor koning Salon10; daarom heeft hij de altaar
hoornen vastgegrepen en hij wil daar niet vandaan, want zoo zegt hij - koning Salomo moet mij eerst bezweren, dat
hij mij, die nu zijn knecht hen, niet met het zwaard zal
laten dooden."
Nadat koning Salomo dit vernomen had, zei hij: ,,Als
hij voortaan zich behoorlijk gedraagt en stipt in acht neemt,
zich dus een betrouwbaar ondergeschikte betoont, zal hem
niet voor het minst kwaad gedaan worden, maar als hij
nog eens weer iets dergelijks ondernemen wil en dus mijn
prestige schaden, dan zal hij onherroepelijk moeten sterven."
Met deze boodschap lukte het, hem van het altaar tot
den koning Salomo te brengen. Toen hij voor den koning
binnengebracht werd, wierp hij zich gelaten en onderworpen
neer. De koning zei daarop zonder veel omhaal: ,,Ga nu
maar naar huis!"

DAVIDS LAATSTE WOORDEN EN SALOMO's EERSTE DADEN"
Davids afscheidSUJoorden.
Na dat alles voelde koning David wel, dat zijn sterfdag
,vel niet ver meer kon zijn. Daarom riep hij zijn zoon
Salomo aan z'n bed, om hem zijn laatste wilsbeschikkingen
als volgt bekend te maken:
2
"Ik ga nu welhaast heen langs den weg, welken allen

2:1
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die de aarde bewonen, moeten gaan. Voor u komt het er
echter op aan sterk te zijn en een màn te wezen.
Daartoe dring ik er hij u voor het laatst op aan, dat gij
3
de opdracht, welke de HEERE uw God u heeft verleend,
eerbiedigt en wandelt in de door den HEERE uitgestip
pelde wegen; dat ge in acht neemt Zijn verordeningen, ge
boden, rechtsbepalingen en voorschriften, zooals die alle in
de wet, door Mozes ons gegeven, vervat en uitgedrukt zijn,
opdat ge in al uw doen en ondernemen voorspoed hebben
4 moogt, en opdat de HEERE langs dien weg gestand mag
doen het door Hem over mijn koningsgeslacht gesproken
Woord: ,Als uw zonen nauwlettend zich rekenschap geven
van hun weg, door in trouw en geloof voor Mijn oogen te
wandelen en dat van heeler harte en met geheel hun leven,
dan - zoo zei de HEERE - zult gij, David, nooit zonder
een opvolger uit uw nakomelingschap op den troon van
Israël wezen.'
5
Met het oog daarop wil ik nu tot enkele practische
regeeringsaangelegenheden komen.
1
Ook gij weet wat J oah, d.e zoon van Zeruja, mij heeft
aangedaan, door namelijk twee legeroversten in Israël,
Ahner, den zoon van Ner, en Amasa, den zoon van Jether,
in koelen bloede te vermoorden. Want moord was het, toen
hij z'n medeveldheeren, als stonden ze met hem op voet van
oorlog, overhoop stak. Zoo heeft hij met het onschuldig
bloed van die mannen mijn gordel besmeurd en mijn schoei
sel bespat. Want hij stond in mijn dienst, toen hij dat deed,
1
en daarom werd die bloedschuld mij aangerekend ).
6
Gij moet dat niet zoo laten. Hoe gij die smet wilt
uitwisschen, behoef ik u niet te zeggen. Ik laat dat aan uw
wijsheid over, als ge maar zorgt dat hij niet, alsof er niets
gebeurd is, versierd met -de zilveren kroon van den ouder
dom, vredig op zijn bed ontslaapt.
Daartegenover moet gij bijzondere gunst verleenen aan
7
de. zonen van Barzillaï uit Gilead. Zij dienen onder uw tafel
genooten te worden opgenomen. Ze hebben zich dat waardig
gemaakt door zich hij mij aan te sluiten en mijn lot te
deelen,
toen
ik
op
de
vlucht
was
voor
uw
broer
Absalom.
----1) Hier eenige malen ,,mijn(e)" inplaats van "zijn(e)" te lezen, en dienovereenkomstig op David het vers te laten slaan.
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Verder hebt ge ook nog te maken met Simeï, den zoon
van Gera, den Benjaminiet uit Bahurim. Hij heeft mij zoo
heftig en bitter mogelijk vervloekt, toen ik hij mijn vlucht
voor Absalom op weg naar Mahanaim was. Ik hen echter niet
in de gelegenheid geweest dat groote kwaad te wreken,
want hij mijn terugkomst is hij mij heel deemoedig tegemoet
gekomen hij den Jordaan, zoodat ik to�n niet anders kon
dan hem onder eede beloven: ik zal je niet met het zwaard
dooden.
9
Maar dat moet voor u geen reden zijn om die zaak te
laten rusten. Integendeel, gij moet zorgen, dat hij niet on
gestraft blijft: maar . . . gij zijt een wijs man, dus twijfel
ik er niet aan, of gij weet wel wat u jegens hem te doen
staat. Gij zult er dan wel voor zorgen, dat hij in zijn sterven
vergelding ontvangt voor zijn misdaden. Zijn bloed kome
op zijn hoofd."
8

David sterft en Salomo beklimt den troon.

2 : 10

Nadat David zoo zijn zoon Salomo de noodige aanwijzingen had gegeven en zijn laatsten wil had bekend ge
maakt, legde hij het moede hoofd neer, om in den doods
slaap tot zijn vaderen heen te gaan. Hij werd in ,,Davidsstad"
(de voormalige Jehusieten-hurcht) begraven.
De duur van Davids regeeringsperiode bedroeg veertig
Il
jaar. Daarvan regeerde hij er zeven te Hebron en de overige
drie en dertig te Jeruzalem.,
12
Toen nam Salomo de teugels van het bewind in handen
en zijn positie werd met den dag steviger.
Adonia's verzoek aan Bathseba.

2 : 13
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Die versteviging van Salomo's positie kwam allereerst
tot stand door het volgende gebeuren. Adonia, de gevallen
kroonpretendent, liet het er nog niet hij zitten. Daarom
ging hij op bezoek hij Bathseba, de koningin-moeder.
Bij zijn binnenkomen vroeg zij niet zonder reden Adonia had immers vooral aan haar het verlies van den
troon te danken -: ,,Komt gij met vredelievende bedoe
lingen?"

-2: 20

Prompt antwoordde Adonia, die het verleden achter die
vraag wel merkte: ,,Ja zeker!"
14
En na kort bedenken vervolgde hij: ,,Ik zou u graag
ergens over spreken." �ij hernam: ,,Dat kan; zeg het maar."
15
Toen zei Adonia, z'n eigenlijk verzoek met een omhaal
inleidend: ,,Gij weet wel, dat eigenlijk mij het koningschap
toekwam en dat ook heel Israël niet anders verwachtte dan
dat ik koning zou worden. Tegen alle verwachting in hebben
de zaken een ander verloop genomen, zoodat ik er buiten
kwam te staan en mijn broer Salomo het koningschap ten
deel viel. Daarin wil ik de beschikking des HEEREN er
kennen en billijken.
16
Daar wil ik dan ook niet op terugkomen. Doch nu zou
ik graag een enkel verzoek u willen doen en ik hoop, dat
u het niet afslaan zult."
Daarop antwoordde Bathseha kort en bondig: ,,Kom er
maar mee voor den dag."
17
Adonia hervatte: ,,Ik zou graag zien, dat u van koning
Salomo gedaan kreeg - en dat zal u heusch wel niet moei
lijk vallen, daar hij u immers niet licht iets zal weigeren -,
dat hij mij Ahisag de Sunamietische tot vrouw geeft."
1
18
Zonder haar innerlijke gevoelens daarover te openbaren, zei Bathseba zakelijk: ,,Goed, ik zal die zaak hij
den koning ter sprake brengen."
Bathseba',s bemiddeling en Adonia's dood.

2 : 19

Gelijk ze beloofd had, ging Bathseha dan naar koning
Salomo, om hem over Adonia's verzoek te spreken.
Toen ze de troonzaal binnenkwam, stond de koning
op, ging haar tegemoet en hoog zich voor haar neer. Daarna
nam hij ,veer plaats op z'n koninklijken zetel. Vervolgens
liet hij een stoel voor de koningin-moeder aan z'n rechter
hand neerzetten. Daartoe uitgenoodigd, nam zij die eere
plaats in.
20
Daarop zei ze tot den koning: ,,De bedoeling van mijn
komst is slechts één enkel klein verzoek tot u te richten en
ik hoop, dat gij mij in dezen niet zult teleurstellen."
Met groote welwillendheid antwoordde de koning:
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Spreek
vrij
uit,
moeder,
want
ge
weet,
dat
ik
u
niets
zal
"
"
weigeren.
Toen hernam Bathseha: ,,Mijn verzoek komt kort gezegd hierop neer: sta gij het èoe, dat uw broer Adonia
trouwt met Ahisag de Sunamietische."
Toen echter koning Salomo dit verzoek had gehoord,
zei hij tot zijn moeder: ,,Gij vraagt dus alleen maar, dat
Abisag de Sunamietische aan Adonia tot vrouw gegeven
wordt? Dat alleen maar? Als gij maar weet, moeder, dat ge
evengoed het koningschap voor hem vragen kunt, want dat
ligt er in opgesloten en dat heeft Adonia er ook mee op het
oog. Ga het slechts even na: hij wil Abisag tot vrouw,
Ahisag, die door de relatie, waarin ze tot mijn vader koning
David stond, een eigen positie inneemt. Als zij nu, schoon
als ze is, aan Adonia met z'n even koninklijke verschijning
tot vrouw gegeven wordt, dan is licht te voorzien, hoe het
volle daarop reageere1;1 zal. Waar nog hij komt: hij is ten
slotte ouder dan ik, en vergeet niet, dat de priester Ahjathar
en veldheer Joah nog steeds op zijn hand zijn."
Na deze woorden kwam koning Salomo tot den volgenden eed hij den HEERE: ,,De HEERE moge al Zijn
straffen aan mij voltrekken, indien dit verzoek Adonia niet
zijn leven kosten gaat.
Ik zweer het: zoo waarachtig als de HEERE leeft, Die
mij heeft geschraagd en gezet op den troon van mijn vader
David en Die de toekomst van mijn huis en heerschappij
heeft gewaarborgd door mij nakomelingschap te schen
1
ken ), zoo zeker moet Adonia heden ter dood gebracht
worden."
Dadelijk daarop gaf koning Salomo bevel en zond den
bevelhebber van zijn lijfwacht, Benaja den zoon van Jojada,
om het vonnis aan hem te voltrekken. Deze trof hem aan en
stootte hem met het zwaard neer, zoo dat hij stierf.
Sa/,omo's vonni;s over Abjathar.

2 : 26

Na zoo afgerekend te hebben met den eigenlijken raddraaier, vond koning Salomo, dat hij ook met diens .hand-

1) Rehaheam was al geboren toen Salomo dit zei.
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langere korte metten moest maken. Hij liet eerst den priester
Abjathar voor zich brengen.
Over hem sprak de koning deze voorwaardelijke ver
oordeeling uit: ,,Ga maar naar uw landgoed te Anathoth.
Wel zijt ook gij des doods schuldig, maar ik wil er nu nog
mee volstaan u naar Anathoth te verbannen. Dat hebt ge
alleen hieraan te danken, dat gij de heilige ark des Heeren
HEEREN gedragen hebt vooraan in den optocht, toen mijn
vader David die binnen Jeruzalem bracht. En ook hieraan,
dat gij met mijn vader gewillig ondergaan hebt al het lijden,
dat over hem gekomen was. Als ge u daar in Anathoth
verder onberispelijk gedraagt, hebt ge niets te vreezen."
27
Deze verbanning van Ahjathar uit Jeruzalem naar
Anathoth heteekende tegelijk zijn afzetting als priester. En
in dezen loop der dingen betreffende Ahjathar is de Godde
lijke voorzienigheid op te merken, daar zoo werd vervuld
het Woord des HEEREN, dat eens uitgesproken werd over
het huis van Eli in Silo: om de zonde zal uw geslacht eens
1
het priesterschap worden ontnomen ).

Salomo's vonnis over ]oab.
2 : 28

Een en ander kwam ook ter oore aan Joab, die zich
met de beweging ten gunste van Adonia had laten mee
sleepen, al had hij indertijd hij den opstand van Absalom
diens zijde niet gekozen. En daar hij nu wel begreep, dat
ook aan hem de beurt van afrekening zou komen, vluchtte
hij dadelijk naar de tabernakeltent des HEEREN, om even
als Adonia daar de altaarhoomen te grijpen. Hij dacht voor
het oogenhlik daar veilig te wezen, hoewel hij zich daarin
2
vergiste, want moordenaars haatte dat niet ).
29
Toen het koning Salomo werd bericht, dat Joab naar
de tahernakeltent was _gevlucht en hij het altaar was gaan
staan, kwamen den koning de heide moorden van Joah voor
·den geest en beval hij weer aan Benaja den zoon van Jojada
het vonnis des doods aan Joah te voltrekken.
30
Toen Benaja hij de tahernakeltent was gekomen, zei

:1)

2)

1 Sam. 2: 27 "36.
Ex. 21 : 14.
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32

33

34

35

hij, blijkbaar van meening, dat hij het vonnis niet hij het
altaar in den tahernakeltent mocht voltrekken: ,,De koning
laat u weten, Joah: kom naar buiten!" Doch Joab ant
woordde: ,,Neen, als ik sterv�n moet, dan zult gij mij. hier
moeten dooden."
Met dat bescheid keerde Benaja tot den koning terug
en bracht letterlijk oyer wat Joab had gezegd.
Toen zei de koning tot Benaja: ,,Doe dan maar wat
Joah heeft g'ezegd; dood hem dan in de tabernakeltent hij
het altaar, want Joah vergist zich, als hij meent daar tegen
uw wrekend zwaard gevrijwaard te zijn. Aan moordenaars
biedt immers de tent des HEEREN geen schuilplaats. Dood
hem dus daar en begraaf hem. Dan wordt zoo door uw
toedoen de smet van het door Joah vergoten onschuldig
bloed weggewischt van mij en van mijns vaders huis.
Zoo zal de HEERE op hem verhalen de bloedschulden,
welke hij op zich heeft geladen, toen hij twee mannen, die
in rechtvaardigheid en deugd ver boven hem �tstaken, heeft
overvallen en lafhartig vermoord, geheel buiten medeweten
en toedoen van mijn vader David, te weten: Abner den
zoon van Ner, legeroverste in Israël, en Amasa den .zoon van
Jether, legeroverste in Juda. Hun bloed kome op Joahs
hoofd en op dat van zjjn nakomelingen tot in eeuwigheid,
maar moge de vrede des HEEREN rusten op David en zijn
kinderen, zijn dynastie en troon tot in eeuwigheid."
Toen ging Benaja, de zoon van Jojada, den heuvel Sion
op naar de tabernakeltent des HEEREN, viel op Joah aan,
doodde hem en bestelde hem ter aarde op het erf van zijn
huis in de woestijn.
Op de daardoor opengevallen plaats van legeroverste
stelde de koning nu Benaja en als opvolger van den ver
bannen priester Abjathar werd Zadok aangewezen.
Salomo' s vonnis over Simeï.

2 : 36
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Daarna ging koning Salomo voort de opdrachten van
wijlen zijn vader David uit te voeren. Hij liet nu Simeï
ontbieden.
Toen deze voor hem was verschenen, gaf hij hem de
volgende orders:

-2: 44

"Gij krijgt van mij gelegenheid een huis in J ernzalem
te houwen, om daarin onder mijn oog te gaan wonen. Nooit
zult ge, in welke richting ook en om welke reden ook,
buiten Jeruzalem mogen gaan.
Zoudt ge het ooit wagen om bijvoorbeeld ·de heek Kidron
37
over te steken, om naar uw· oude woonplaats Bahurim te
gaan, dan kunt ge er van op aan, dat het u het leven kost.
Dan is het uw eigen schuld, dat ge sterven moet."
Toen zei Simeï onderdanig tot den koning: ,,Uw bevel
38
is billijk en ik hoop het op te volgen."
Van toen af woonde Sim.ei geruimen tijd in z'n nieuw
gebouwde woning te Jeruzalem.
Doch, om nu maar meteen de verdere levensgeschiede39
nis van Simeï en haar afloop hieraan toe te voegen, doch na verloop van drie jaar liepen er twee van zijn slaven
weg. Ze ontvluchtten hun heer naar Achis, den zoon van
Maächa, den stadsvorst der Filistijnen te Gath. Die slaven
hadden echter maar weinig succes, want het werd aan Simeï
verteld, dat ze hij Achis in Gath de wijk genomen hadden.
40
Zonder zich te heden.ken zadelde Simeï toen z'n ezel
en ging zelf naar Gath, naar Achis, om z'n slaven te zoeken,
en nadat hij ze gevonden had, bracht hij ze van Gath weer
terug naar Jeruzalem.
41
Deze reis van Simeï uit Jeruzalem naar Gath bleef
natuurlijk niet onopgemerkt en er werd aan Salomo kennis
van gegeven, dat Simeï zich tegen het gebod des konings
in buiten Jeruzalem had begeven, naar Gath was getrokken
en nota bene weer in Jeruzalem ·was terug gekeerd, alsof
het de gewoonste zaak van de wereld was.
42
Salomo liet dadelijk Simeï ontbieden en zei: ,,Gij herinnert u wel, dat ik onder eede hij den HEERE u op het
scherpst heb ingeprent: ,als ge ooit, waarheen dan ook,
één stap buiten Jernzalem zet, kunt ge er staat op maken,
dat ge sterven zult'? En toen hebt ge daarop nog wel uit
drukkelijk gezegd: ,Dat is billijk; ik heb het goed in m'n
ooren geknoopt.'
43
Maar, Simeï, waarom hebt ge dan nu den hij den
HEERE gezworen eed niet gehouden en ook mijn gebod niet
geëerhiedigd?"
44
Toen Simeï daarop niets wist te zeggen, vervolgde de
25
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koning: ,,Gij, Simeï, zijt u toch zeker·ook nog wel bewust
- daar zorgt uw geweten wel voor! - al het k,vaad, dat gij
mijn vader David hebt berokkend! Maar nu zal de HEERE
eindelijk uw boosheid op uw hoofd doen neerkomen: de
zonde, dat ge eens zonder oorzaak mijn vader David hebt
vervloekt, zal nu aan u worden gestraft.
De zegen des HEEREN echter zij over mij en de troon
45
van David zij vast voor des HEEREN aangezicht tot in
eeuwigheid."
46
Koning Salomo gebood nu Benaja, den zoon van
Jojada, Simeï achterna te gaan en hem met het zwaard
terecht te stellen. Zoo kwam Simeï aan z'n einde.
Met den dood van Adonia, Joah en Simeï had Salomo
onbedreigd de macht in handen gekregen. Vandaar dat hij
er nu op uit was den luister en het aanzien van z'n heer
schappij te verhoogen door connecties aan te knoopen met
buitenlandsche hoven. Daartoe begeerde hij familierelaties
1
met den Farao van E gypte ). En dat niet zonder succes,
gelijk ons nader blijken zal.
SALOMO's HEERSCHAPPIJ DOOR GESCHONKEN WIJSHEID
BEVESTIGD.
Salomo's buitenlandsche politiek. lsraëls offerdienst.

3:1

Gelijk gezegd, lag nu de heerschappij over Israël vast
in koning Salomo's hand, daar de hinnenlandsche tegen
standers onschadelijk gemaakt waren. Zoo kon de koning
vanzelf meer aandacht schenken aan de huitenlandsche
staatkunde. Hij begon dan - in zijn derde of vierde regee
ringsjaar - betrekkingen aan te knoopen met het Egyp
tische hof. Hij dong met succes naar de hand van een
E gyptische prinses en wel van Farao's dochter: hij bracht
ze als zijn bruid in ,,Davidsstad" ( de voormalige J ebusieten
burcht binnen Jeruzalem), waar ze echter slechts voorloopig
haar intrek nemen zou. Want zij stond hij . Salomo in zoo
hoog aanzien onder al zijn vrouwen, dat hij voornemens

1) Mogelijk wel Psusennus II, uit de 21-ste dynastie, of diens voorganger
Siamon.
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was speciaal voor haar een paleis te houwen. Dat plan wilde
hij echter pas uitvoeren, nadat de bouw van zijn eigen
paleis en van den voorgenomen tempel des HEEREN zou
zijn voltooid. Bovendien moest om heel het groote J eruza
lem een ringmuur worden opgetrokken.
2
Het was ook wel zaak, dat koning Salomo den houw
van den tempel liet voorgaan., want hij ontstentenis van
een centraal heiligdom, waar de naam des HEEREN moest
worden aangeroepen, had het volk er zich aan gewend op
allerlei hoogten den HEERE te offeren. Maar aan dien
toestand diende zoo spoedig mogelijk een einde te komen.
Daarom mocht de tempelbouw geen uitstel lijden.
3
En niet alleen het volk had zich die gewoonte eigen
gemaakt, ook koning Salomo zelf, die toch overigens duide"
lijk blijk gaf den HEERE lief te hebben, door zich te
houden aan de voorschriften van zijn vader David, bracht,
zij het ook slechts noode, offers op de hoogten en deed
vandaar den rook der offers voor den HEERE opgaan.
Salomo's offer en 's HEEREN antwoord.
3 :4

Toen koning Salomo dan ook om 's HEEREN bijstand
en ,vijsheid wilde bidden, waar hij zich voor de taak ge
steld zag Israël te regeeren, begaf hij zich naar Giheon,
dat voor de voornaamste hoogte gold, omdat daar de oude,
door Mozes gebouwde tent der samenkomst en het koperen
"
altaar" waren opgericht. Toen koning Salomo daar met de
vertegenwoordigers van heel het volk gekomen was, bracht
hij een troonsbestijgingsoffer van duizend brandoffers.
5
En de HEERE liet zich verbidden en verscheen daar
in Gibeon des nachts in een droom aan Salomo. De HEERE
zeide tot hem: ,,Noem dan nu maar met name wat gij
begeert en dan zal Ik u dat geven."
Daarop antwoordde Salomo: ,,Gij hebt aan Uw dienaar,
6
mijn vader David, groote gunst bewezen. Daaraan beant
woordde hij mijn vader zijn trouw en rechtvaardigheid en
eerlijkheid van hart. Bovendien hebt Gij aan Uw dienaar,
mijn vader David, nog deze groote gunst bewezen, dat Gij
hem een zoon gegeven hebt, om hem in de regeering op
te volgen.
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En nu is het dan zóó, dat Gij, mijn HEERE en God,
mij in de plaats van mijn vader David koning hebt ge
maakt, ofschoon ik een jonge man hen met beperkt ver.
.
mogen en we1mg ervarmg.
Daarbij komt, dat ik geplaatst ben temidden van dat
volk, dat, door U verkoren, zoo hooge en dure roeping
heeft te vervullen, tevens een groot volk, zoo groot, dat het
getal niet bekend noch te hecijferen is.
Daarom heb ik slechts deze ééne begeerte, dat Gij mij,
Uw dienaar, een hart geeft, dat ontvankelijk is en openstaat
voor eiken roep om recht, welke uit Uw volk opklinkt, een
hart dus, dat begiftigd is met zulle een onderscheidingsver
mogen, dat het goed en kwaad scherp onderkent. Geef mij
dat, HEERE, want wie ter wereld zou in staat zijn zonder
die gave waarlijk recht te spreken zoo'n talrijk volk, dat
zoo vele en zulke verschillende rechtzaken hij z'n koning
aanhangig maakt?"
Deze door koning Salomo gedane keus was den HEERE
zeer welgevallig.
De HEERE liet hem dat dan ook onomwonden weten
en zei: ,,Omdat gij deze zaak van Mij hebt begeerd en niet
gevraagd hebt wat de koningen der volken in zelfzucht
zouden wenschen: een lang leven, grooten rijkdo1n en den
ondergang yan hun vijanden, maar alleen het onderschei
dingsvermogen, waardoor gij Mijn recht in Israël zult kunnen handhaven, zie, daarom geef Ik u wat gij hebt gevraagd.
Ik geef u dan nu een verstandig hart, begiftigd met de
uitnemende gave van wijsheid en verstand als vóór u
niemand heeft gehad en ná u ook niemand zal be
zitten.
En heb Ik u geprezen om uw keus, weet nu, dat die
Mij zoozeer behaagt, dat Ik buitendien en bovendien nog
als toegift wil schenken wat gij heelemaal niet hebt ge
vraagd: Ik zal u ook rijkdom en eer geven en wel in zulle een
mate als niemand vóór u ooit bezeten heeft; en wat een
lang leven betreft: dat zult gij ook hebben, als gij in Mijn
voorgeschreven wegen wandelt, door namelijk Mijn ver
ordeningen en geboden te onderhouden, gelijk uw vader
David dat vóór u heeft gedaan."
Daarna werd koning Salomo wakker en realiseerde zich,

.
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dat hij had gedroomd en de HEERE hem in dien droom op
zijn gebed met een antwoord was verschenen.
Daarna ging koning Salomo weer terug naar Jeruzalem
en deed halt houden hij de verbondsark des HEEREN,
offerde daar opnieuw en bracht ook dankoffers. In aan
sluiting daaraan vergastte hij al z'n hovelingen op een
feestmaal.
Een voorbeel,d _van Salomo's wijze rechtspraak.

3 : 16

Spoedig daarna werd de hem door den HEERE beloof de en geschonken gave van wijsheid en verstand op een
beslissende proef gesteld. Want er verschenen voor den
koning twee vrouwen, die als lichtekooien bekend stonden.
17
Eén van die twee nam het eerst het woord en zei:
"Vergun mij, o koning, u deze zaak voor te leggen: deze
vrouw en ik wonen samen in één huis; en nu heb ik onlangs
hij haar in huis een kind ter wereld gebracht; drie dagen
18 na mijn bevalling heeft deze vrouw zelf ook een zoon ge
kregen. Dat alles is gebeurd, terwijl we samen waren, er was
geen vreemde hij tegenwoordig; wij tweeën waren alleen
maar in huis.
19
Toen is 's nachts de zoon van deze vrouw gestorven,
20 omdat ze in bed op hem is gaan liggen. Daarna is ze mid
den in den nacht opgestaan en heeft ze, zonder dat ik er
iets van merkte, want ik lag te slapen, m�jn zoon naast me
weggenomen en hem in haar eigen schoot te slapen gelegd,
maar haar dooden zoon heeft ze in mijn schoot neergelegd.
21
's Morgens stond ik op om mijn zoon te zoogen en
daar zie ik, dat hij dood is. Maar toen ik hij het licht hem
nog eens goed opnam, ontdekte ik, dat het mijn eigen zoon
niet was. Laat daarom dat kind, dat zij daar meedraagt,
aan mij gegeven worden, o koning, want het is van mij."
22
Maar de andere vrouw zei: ,,Het is niet waar, wat ze
zegt; ik heb onze kinderen niet verwJsseld, al zegt ze ook,
dat ze dit levende kind als het haré beschouwt. Dat kan
. niet waar zijn. Dit levende kind is het mijne en dat doode
is het hare."
Maar de andere ging daar weer tegen in en zei: ,,Neen,
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jij spreekt leugen. Dit doode kind is van jou en dat levende
is van mij."
Zoo betwistten ze daar voor den koning elkaar het
levende kind.
Toen overlegde de koning: De één bezweert: het levende kind is mijne en het doode is het hare, maar de ander
houdt weer stijf en strak vol: het is juist omgekeerd: het
doode · is van haar en het levende van mij; ik moet nu uit
maken wie gelijk heeft.
En terwijl alle aanwezigen zich afvroegen, hoe deze
zaak tot een bevredigende oplossing kon worden gebracht,
zeide de koning: ,,Breng me een zwaard." Toen brachten
,,
ze er een.
Daarna zei de koning: ,,Waar deze vrouwen elkaar het
levende kind het,visten en hun ja en neen gelijkwaardig
tegen elkaar opweegt, is de eenige oplossing, dat ze dan
maar ieder haar deel ervan krijgen. Snijdt dus het levende
kind in tweeën en geef aan ieder een helft."
Doch toen zei de vrouw, die werkelijk de moeder van
het levende kind was, tot den koning: ,,Met uw verlof, mijn
heer de koning, geef dan maar liever het levende kind aan
haar, maar dood het in geen geval. Ik wil het nog liever
wederrechtelijk aan haar afstaan." Dat zei ze, omdat haar
moederlijk gevoel zich er heftig tegen verzette, dat het in
tweeën gesneden zou worden.
Maar de andere vrouw zei: ,,Neen, wat de koning oor
deelt is billijk. We moeten dan maar geen van heiden dat
kind hebben. Snijd het maar in tweeën."
Toen de koning zoo die heide vrouwen hoorde hetoogen, nam hij het woord, wees naar de vrouw, die voor
het levende kind in de bres gesprongen was, en velde als
definitief oordeel: ,,Geef het aan haar! Neen, dood het in
geen geval, want zij is de moeder; dat is nu onbetwistbaar
uitgemaakt. Geen moeder immers zou lijdelijk toezien, als
haar kindje werd bedreigd, en elke moeder zou haar kind
liever afstaan, dan aanzien dat het wordt gedood."
Deze uitspraak van den koning ging als een loopend
vuurtje door heel het land en alle Israëlieten werden met
eerbied voor hun koning vervuld, omdat hun allen was
gebleken, dat hij als geen ander was bekwaamd om recht
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te doen in Israël. Het is te begrijpen, dat het aanzien van
den koning hij zijn volk zoo ten zeerste werd verhoogd.
DE ORGANISATIE VAN HET RIJK. SALOMO's HEERLUKHEID.
Salomo's hoogivaardigheidsbeklaeders.
4 :1
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Salomo was dus niet, zooals z'n vader David aanvankelijk, slechts koning over Juda, maar hij regeerde oogen
hlikkelijk over geheel Israël.
En om nu eenigen indruk te geven van de hechte organisatie van zijn rijk, volge hier allereerst een lijst van hoog
waardigheidshekleeders, die door Salomo waren aangesteld
om de godsdienstige, staatkundige en militaire aangelegen
heden te behartigen.
Als hoogepriester deed dienst Azarja, een kleinzoon
1
van Zadok, die na de verbanning van Abjathar door Salomo
als priester was aangesteld.
Vervolgens bekleedden twee zonen van Sisa, namelijk
Elihoref en Ahia, evenals hun vader onder koning David,
het ambt van staatssecretaris, belast met de verzorging van
de inkomende en uitgaande correspondentie.
Josafat de zoon van Ahilud werd door koning Salomo
gehandhaafd op z'n post als rijksarchivaris.
Gelijk reeds heken� was Benaja de zoon van Jojada
na de terechtstelling van Joah tot opperbevelhebber van
alle strijdkrachten benoemd. Die benoeming was toen ge
lijktijdig afgekomen met die van Zadok en Ahjathar tot
priester.
Azarja, een zoon van Nathan, was opperlandvoogd, dat
wil zeggen: hij was gesteld over de twaalf landvoogden, die
wij straks zullen opsommen.
Een andere zoon van Nathan voornoemd, Zahud, die
den persoonlijken titel "priester" droeg, voerde den amhte
lijken titel "vriend des konings", wat zooveel als vertrouwd
adjudant en geheime 1·aadsman inhoudt.
Ahisar was hofmaarschalk, belast met het toezicht op
het heele koninklijke huis; terwijl Adoniram, een zoon van
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Ahda, door Salomo werd gesteld over al de arbeiders, die
in dienst waren genomen hij de uitvoering van 's konings
bouwplannen.

Salomo's landvoogden.
4: 7
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Verder had Salomo het land verdeeld in twaalf districten of provincies en daarvoor twaalf landvoogden of
commissarissen aangesteld. Ze moesten zorgen voor de
leveranties in natura, welke ,door heel Israël voor het
koninklijke hof behoorden opgebracht te worden: ieder van
hen moest gedurende een maand de verzorging dier leve
ranties op zich nemen.
Hier volgen hun namen en de omschrijving van het hun
toegewezen arbeidsterrein.
Ben Hur - ,,ben" heteekent: zoon of afstammeling
van - Ben Hur dan was werkzaam op het gebergte van
Efraim in midden-Kanaän.
Ben Deker was in Makaz, Saälbim, Beth Semes en Elon
Beth HanaD:, samen vormend het oude stamgebied van Dan.
Ben Hesed was geplaatst in Aruhhoth; hij had Socho
en heel het land Hefer, dus hetgeen ten Zuiden van het
voornoemde tweede district lag, tot ambtsgebied.
Ben Abinadab had heel de heuvelstreek van Dor onder
zijn beheer, welke landstreek lag tusschen het Karmelge
bergte en de Middellandsche zee. Deze Ben Abinadab was
een schoonzoon van Salomo, daar hij met prinses Tafath
was getrouwd.
Baäna, een zoon van Ahilud, was aangesteld· over
Taänach, Megiddo en heel het land Beth Sean" grenzend
aan Zartan, dus de streek ten Zuiden van Jisreël, zich uit
strekkend van de stad Beth Sean naar het Zuid-Oosten toe
tot Abel Mehola en in het Zuid-Westen tot voorbij Jok
meam. Dit ressort omvat dus een deel van het oorspronke
lijke stamgebied van Issaschar.
Ben Geher verbleef in Ramoth Gilead; hij . had de
controle over de nederzettingen van Jaïr uit Manasse, in
Gilead; dus een gebied, dat in het OverJordaansche was ge
legen; ook het district Argob in Basan, waarin zestig groote
steden gelegen waren, versterkte steden met muren omring d
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en welker poorten met koperen grendels konden worden toe
gesloten, was onder zijn bestuur.
Ahinadah, zoon van Iddo, zetelde te Mahanaim, op de
grens tusschen Gads en Manasse's stamgebied.
Ahimaäz was in Naftali gestationneerd. Ook hij was,
evenals Abinadab, een schoonzoon van Salomo, daar hij met
prinses Basmath was gehuwd.
Baäna, een zoon van Husaï, had het stamgebied van
Aser en de streek Aloth onder zijn beheer.
Josafat, een zoon van Paruäh, was ook in het land van
Issaschar gevestigd.
Simeï, een zoon van Ela, ,vas landvoogd in Benjamin.
Tenslotte was Geber, een zoon van Uri, met deze functie
belast in het land Gilead, het vroegere rijksgebied van
Sihon, den koning der Amorieten, en van Og, den koning
van Basan. Over heel dat uitgestrekte gebied was hij alleen
landvoogd.
Een dergelijke uitgebreide organisatie van het rijksgebied was wel noodig, want Juda en Israël waren, overeen
komstig Gods belofte aan Abraham, zoo talrijk als de zand
korrels aan het strand. En deze vorm van rijksregeering
droeg ook hij tot lsraëls welvaren, want gebrek werd er
nergens geleden, eten en drinken konden allen volop, zoo
dat allen zich verheugden onder de gezegende regeering
van koning Salomo.
Salomo' s internationale positie naar den materiëelen kant.

Maar ook hiermee is nog geen volledige teekening van
Salomo's macht gegeven, daar hij immers niet alleen koning
was over Juda en Israël, maar zelfs den scepter zwaaide over
al de koninkrijken van de Eufraat-rivier af, westwaarts,
tot aan het land der Filistijnen en tot aan de grenzen van
Egypte, zuidwaarts. Al die koninkrijken brachten in onder
worpenheid schatting op voor koning Salomo en waren hem
z'n leven lang dienstbaar.
22
Dat ze voor koning Salomo belasting opbrachten, was
ook wel noodig, want het spreekt vanzelf, dat zulk een groot
heerscher er een uitgebreide hofhouding op na hield. Om
dan ook een indruk te geven van hetgeen er aan een zoo
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groot hof omging, worde hier vermeld wat daar voor één
dag noodig was: ongeveer honderd hectoliter meelhloem
en ruim twee honderd hectoliter ander meel; vervolgens
tien vette runderen, twintig stuks weidevee en honderd stuks
kleinvee als schapen en geiten, en hij -deze opsomming,
welke al ruim tienduizend kilogram vleesch beloopt, is
dan nog niet genoemd al wat er aan wildbraad van herten,
gazellen, antilopen en vet gevogelte werd genuttigd.
Salomo ·was echter wel hij machte zulk een luisterrijken
levensstaat te voeren, want hij heerschte immers over heel
het gebied ten Westen van den Eufraat, van de stad Tifsa
aan den Eufraat tot Gaza in het Zuid-Westelijk deel van
Kanaän, dat der Filistijnen land was; dus al de koningen
ten Westen van den Eufraat waren aan Salomo belasting
plichtig en onderworpen, zoodat hij onbedreigd en onge
stoord den vrede genoot in heel zijn rijksgebied. En dit
vredesbestand kwam het welvaartspeil in de stad en op
het platteland zeer ten goede.
En niet alleen Salomo's hof was daarbij gehaat, maar
ook heel Juda en Israël plukten daarvan de vruchten. Alle
Israëlieten woonden veilig en gerust. Door geen inval der
vijanden verschrikt, kon een ieder zich verheugen in het
ongestoord bezit van eigen wijn- en boomgaard en de vruch
ten daarvan genieten. Dit was overal zoo, van het Noorden
tot het Zuiden; van Dan tot Berseha heerschte deze toestand
gedurende heel de regeeringsperiode van koning Salomo.
Voor de handhaving van dien vrede had Salomo oo�
z'n bewapening: z'n legersterkte in vredestijd was twaalf
duizend ruiters, terwijl z'n stallen plaats boden aan vier
1
duizend paarden ), zoodat hij z'n veertienhonderd strijd
2
wagens ) elk met twee paarden kon bespannen en dan nog
een twaalfhonderd paarden in reserve overhield.
Gelijk hoven gezegd, voorzagen de twaalf landvoogden
koning Salomo, met allen die van het hof moesten ete�
van al het noodige, zoodat er nooit aan iets gebrek was.
Ook was hun taak te zorgen voor de henoodigde hoe•
1
veelheid gerst en stroo voor de paarden en strijdrossen. Z €

Niet 40.000 maar 4000, zie 2 Kron. 9 : 25.
Hoofdstuk 10 : 26.
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brachten die ter bestemder plaats, overeenkomstig de door
den koning Salomo gegeven orders.
Salomo's internationale vermaardheid naar haar geestelijke
zijde.-
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Tenslotte een laatste opmerking ter kenschetsing van
koning Salomo's internationale vermaardheid in verband
met de hem door God geschonken wijsheid. God gaf hem
een wijsheid en verstand en een opmerkzaamheid van hart,
zoo wijd en diep en uitgebreid, dat het zooveel omvatte als
de zandkorrels van het strand talrijk zijn, zoodat koning
Salomo in wijsheid uitstak hoven alle Oosterlingen en
E gyptenaren, heiden toch overigens om hun wijsheid bekend
en beroemd.
Ja, Salomo blonk in wijsheid uit hoven alle menschen,
zelfs hoven Ethan den Ezrahiet en Heman en Kalkol en
Darda, drie zonen van Mahol, zoodat hij zich een grooten
naam verwierf hij alle omwonende volken.
Dat was ook geen wonder. Het getal van de door hem
gesproken wijsheidsspreu.ken bedroeg niet minder dan drie
duizend en dat van de door hem gedichte liederen duizend
en vijf.
H�j sprak dan ook over heel de plantenwereld. Zoowel
over den hoogen cederboom op den Libanon als over de
hyzop, welke aan den muur groeit; evenzoo sprak hij over
het dierenrijk, niet slechts over het groote vee, doch ook
over het gevogelte en over het krnipend gedierte, zelfs
over de visschen.
Van zijn wijsheid ging ·dan ook zulk een roep uit onder
alle volken, dat namens alle koningen der toenmaals beken
de wereld gezanten naar Jeruzalem kwamen om koning
Salomo's wijsheid te hooren en te genieten.
SALOMO BEREIDT DEN TEMPELBOUW VOOR.
Hirams hulde en Salomo's voorslag.

5 : 1

Zoo gebeurde het, dat ook Hiram, de koning van Tyrus,
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een handelsstad op een rotsachtig eiland aan de Middel
landsche zee ten Noorden van Kanaän, hoorde, dat Salomo
tot koning over Israël was gezalfd in zijns vaders Davids
plaats. En daar Hiram met hechte vriendschapsbanden
aan David was verbonden geweest, zond hij een gezantschap
naar Salomo, om hem hulde te brengen, nu hij den troon
had bestegen.
2
Dit bezoek van Hirams gezantschap was voor koning
Salomo reden daarna nauwer betrekkingen met Hiram aan
te knoopen, vooral met het oog op den tempelbouw.
Salomo deed hem een missive van den volgenden inhoud
toekomen:
"Gij weet, ,dat mijn vader David het plan had opgevat
3
voor den naam van den HEERE zijn God een tempel te hou
wen. Maar de oorlogen, welke hem· opgedrongen werden,
hebben hem belet dat v�ornemen ten uitvoer te brengen.
Want de HEERE heeft hem zijn vijanden eerst volkomen
onderworpe� nadat hij z'n leven lang oorlog had ge
voerd.
4
Daarentegen heeft ·de HE ERE mij ongestoorde rust
gegeven; nergens doet zich een tegenstander op, zoodat
land en volk van alle rampspoed zijn verschoond.
Vandaar nu dat ik in gedachte heb voor den HEERE
5
mijn God een tempelhuis te houwen. Daarmee handel ik
trouwens geheel in overeenstemming met het Woord en be
vel des HEEREN, Die tot mijn vader David heeft gezegd:
,Uw zoon, dien Ik na u op den troon zal doen zitten, die
zal Mij een tempelhuis houwen.'
Nu is het terzake van dien voorgenomen tempelbouw,
6
dat ik u het volgende voorstel zou willen doen: Geef gij
uw werkvolk hevel, dat ze voor mij in den Libanon cederen
rooien, en dan zou ik graag zien, dat voor dat werk mijn
menschen zich hij de uwe aansloten, om het gezamelijk te
doen. Stelt ge uw volk daarvoor beschikbaar, dan kunt gij er
op rekenen, dat ik als huurloon voor uw menschen betalen
zal precies wat gij ervoor meent te moeten vragen. Want
gij zult het verstaan, dat ik er zeer op gesteld hen, dat
dit werk door uw menschen wordt gedaan, daar gij even
goed als ik weet, dat er op dat gebied niemand in inzicht
en vaardigheid de Sidoniërs evenaart."
36
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De inwilliging en uitvoering van den voorslag.
5:7

Toen Hiram van dien voorslag van koning Salomo
kennis nam, was hij erg blij en zei: ,,Lof zij heden gebracht
den HEERE, den God van Israël, Die aan David zulk een
wijzen zoon na hem als heerscher over dat groote volk heeft
geschonken!"
8
Hiram zond dan ook een delegatie naar koning Salomo,
om deze boodschap over te brengen: ,,Ik heb kennis ge
nomen van uw aan mij gerichte missive, en wat mij betreft:
ik wil geheel en al naar uw wensch en voorstel handelen
inzake de levering van het cederen- en cypressenhout;
9 ik stel me voor het aldus te regelen, dat mijn knechten het
op het gebergte rooien en daarna naar zee transporteeren;
daar zal ik he� tot vlotten samengevoegd, laten vervoeren
naar de door u op te geven haven, waar de vlotten dan
kunnen worden gesloopt. Gij kunt het daar dan afhalen, om
.het naar de bestemde plaats te brengen. En wat de huur
prijs van mijn werkvolk aangaat: laat ik er op mogen reke
nen, dat gij mij en mijn hofhouding van den noodigen leef
tocht aan brood voorziet."
10
Nadat zij het zoo over de voorwaarden eens geworden
waren, gaf Hiram aan koning Salomo cederen- en cypressen
hout zooveel hij maar verlangde, terwijl Salomo van zijn
Il kant aan Hiram twintigduizend kor tarwe, dat is ongeveer
zeven millioen vijfhonderdduizend hectoliter graan voor
het levensonderhoud van zijn huis deed toekomen, met
bovendien nog twintig kor, dat is ongeveer vijf en twintig
honderd hectoliter olie, van de allerfijnste, gefabriceerd
niet van geperste, maar van stukgestooten olijven. Dit
werd door koning Salomo aan Hiram als huurprijs uitbe
taald van jaar tot jaar, dat wil zeggen zoolang de houtbe
werking en houtlevering voor Salomo's houw duurde.
12
En ook hierin bleek de vervulling van -des HEEREN
woord aan Salomo, waarin God hem toezegging deed, dat
Hij hem wijsheid schenken zou. Want er was een goede
verstandhouding tusschen Hiram en Salomo, ja ze be
zegelden hun vriendschappelijke verhouding door een ver
bond met elkaar te sluiten.
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De arbeiders, hun organiseering en werk.
5 : 13
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Behalve dat koning Salomo werkvolk. van Hiram huurde, gelijk hoven is gezegd, liet hij ook uit heel Israël een
lichting werklieden van een dertigduizend man voor ver
plichten arbeidsdienst opkomen.
Deze dertigduizeüd man liet hij volgens ploegenstelsel
werken. Iedere 1n.2nrc1 !![!(�den er een tienduizend in den
Libanon dienst te èoen. f�a �en maand daar gewerkt te
hebben, mochten ze v;cc:r t,�:ee maanden naar huis, terwijl
ondertusschen de overige ploegen op hun beurt dienst
deden. Over de organisatie en de zorg voor een vlot verloop
van die verplichte dienstverrichtingen" stelde koning Salomo
Adoniram aan, dien we reeds onder de hoogwaardigheids
hekleeders vermeld vonden.
Buiten deze lichting van dertigduizend had koning
Salomo zeventigduizend sjouwerlui, die het hout en de steen
naar Jernzalem brachten, en tachtigduizend steenhouwers
in het gebergte rond Jeruzalem. Deze honderd en vijftig
duizend man waren gerecruteerd uit de vóór-lsraëlietische,
1
dus Kana.änietische bewoners van zijn rijk ) •
Allemaal saamgenomen zulk een groote menigte, dat
koning Salomo drieduizend en driehonderd opzichters aan
2
stelde, waarvan vijfhonderd en vijftig hoofdopzichters ),
onder wier leiding de arbeiders hadden te werken.
Toen alles georganiseerd was, gaf koning Salomo hevel
groote en kostbare steenen uit de steengroeven uit te hak
ken, want hij wilde het tempelhuis fundeeren op dergelijke
uitgebroken steenbrokken.
Waren nu die steenbrokken uitgehouwen, en was het
hout gekapt, dan gingen de bouwvakarbeiders van Salomo
en Hiram en de Gihlieten (Feniciërs uit Gehal of Byblos
aan de 1\/liddellandsche zee ten Noorden van Sidon) aan
het werk, om aan dat hout en die steen de vereischte af
metingen en modellen te geven, zoodat het hout en de steen
pasklaar waren, om hij den houw in Jeruzalem zonder meer
te worden verwerkt.

2 Kron. 2 : 17.
Hoofdst. 9 : 23.
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SALOMO BOU W'I' DEN TEMPEL.
Het buitenwerk.
6 : l
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Het was vierhonderd en tachtig jaar na den uittocht
der kinderen lsraëls uit E gypte, in het vierde regeeringsjaar
van koning Salomo, en nader in de tweede maand daarvan,
de maand Ziv, dat koning Salomo met den eigenlijken houw
van het huis des HEEREN een aanvang maakte.
Om een indruk te geven van het bouwwerk, dat koning
Salomo deed verrijzen, diene de volgende beáchrijving.
Het hoofdgebouw des ,tempels, dat omvatte de voorhal,
de voorkamer (het heilige) en de achterkamer (het heilige
der heiligen), had deze afmetingen: zestig el lang, twintig
el breed en dertig el hoog, als el dan niet de alledaagsche,
maar de heilige el genomen, zoodat het in onze maten neer
komt op ongeveer dertig meter lang, tien meter breed en
vijftien meter hoog.
De voorhal, welke de entrée tot het eigenlijke tempelhuis vormde, eischte met z'n breedte van tien el ( ongeveer
vijf meter) een zesde gedeelte van de lengte van het heele
terrein op, terwijl haar lengte, omdat de hal zich uitstrekte
over heel de breedte van het tempelterrein, dus overeen
kwam met de hoven reeds genoemde breedte van het terrein,
namelijk twintig ellen ( ongeveer tien meter).
Het tempelhuis zelf voorzag koning Salomo van vensters met houten traliën ervoor, welke zoo dicht hij elkaar
stonden, dat ze het van buiten af naar binnen zien ver
hinderden.
Vervolgens werden tegen de zijwanden van voor- en
achterkamer en ook tegen den achterwand van de achter
kamer vleugels aangebouwd, vleugels welke twee verdie
pingen bevatten. Op die manier werd het huis met zijver
trekken omgeven.
Van die vleugels was de onderste vijf el - volgens de
maat van de heilige el, welke ongeveer vijftig centimeter
is -, -de middelste zes el en de bovenste zeven el breed.
Dit verschil in breedte ontstond hierdoor, dat koning
Salomo den eigenlijken muur van het heilige tempelhuis
gaaf wilde laten. Daar hij die muur dus niet gebruiken
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wilde om de aan te houwen vleugels te stutten, was hij wel
genoodzaakt voor die bijgebouwen aparte muren op te
trekken en in die muren inkepingen of nissen te laten uit
houwen, om steunvlakken te vinden voor de vloeren en
plafonds der twee verdiepingen. Zoo werd die tegen den
tempelmuur opgetrokken muur trapsgewijze smaller, zoodat
hij hoven hij de -derde kamer slechts een derde van de dikte
beneden had, met gevolg, dat de eerste en tweede ver
dieping der zijvertrekken telkens een el aan breedte wonnen.
7
Wat het houwen der muren betreft: hij den houw van
het huis werden steenen verwerkt, welke geheel pasklaar
uit de groeve werden aangevoerd, zoodat hij den houw
geen hamergeklop, geen heitelgetik, kortom geen lawaai
van eenig bouwgereedschap werd vernomen.
8
Om nu weer tot de bijgebouwen terug te keeren: door
de deur van de gelijkvloersche verdieping betrad men het
huis aan de Zuidzijde en langs wenteltrappen kwam men
naar de eerste verdieping en zoo vervolgens tot de derde
of bovenste.
9
Nadat nu koning Salomo de steenen buitenmuren van
het hoofdgebouw opgetrokken had, bracht hij het onder
kap in dezer voege, dat hij eerst extra zware cederhalken
op vrij grooten afstand op de muren liet leggen, vervolgens
tusschen die zware balken op kleineren afstand lichtere
balken en tenslotte over het geheel cederplanken, zoodat
een zoldering ontstond. Keek men nu van beneden naar
hoven daar tegen aan, dan zag men "groeven en rijen".
10
Nadat koning Salomo het aanbouwsel der ruim vijf el
hooge vleugels rondom tegen het huis had aangezet, be
timmerde hij de buitenzijde van de muren van het hoofd
gebouw, voorzoover ze tegelijk binnenmuren van die aan·gehouwde zijvertrekken waren, met cederhout.
Gods be lofte bij den bouw.

6 : 11

Tijdens den houw van den tempel nu kwam het volgende Godswoord tot koning Salomo:
12
"Inzake het huis, dat gij bezig zijt te bouwen, vál Ik
u het volgende zeggen: als gij naar Mijn verordeningen uw
wandel richt en naar Mijn rechtsbepalingen handelt en ook

40

-6: 18

Mijn geboden eerbiedigt, om in het door hen gewezen spoor
te gaan, dan zal Ik aan u in vervulling doen gaan het Woord,
dat Ik tot uw vader David heb gesproken., en wel in dien
13 zin, dat Ik dan in dit huis te midden van lsraëls kinderen
zal wonen en dat Ik Mijn volk Israël dan ook nimmer zal
verlaten."
Betimmering en �ndeeling van het tempelhuis.

6: 14

Door dit Woord des HEEREN bemoedigd, voer koning
Salomo voort met houwen, om het huis te voltooien.
15
Nadat dan het buitenwerk klaar gekomen was, begon
koning Salomo met het binnenwerk. Hij liet de wanden van
het tempelhuis aan den binnenkant·met planken van ceder
hout betimmeren. Van den vloer af tot aan de zoldering toe
werden ze afgedekt met een betimmering van cederhout
en op den grond binnen het huis werd een planken
vloer van cypressenhout gelegd.
16
Daarna maakte koning Salomo binnen het huis een
schot van den vloer tot aan de zoldering en plaatste dat
zóó, dat daardoor een achterkamer van twintig el in het
vierkant ontstond, welke achterkamer bestemd was om het
allerheiligste te heeten en te wezen.
17
De daarvoor gelegen kamer, welke het heilige zou
heeten en zijn, mat dientengevolge veertig ellen.
1

Betimmering en bekleeding van het allerheiligste.

6: 18

Wat nu verder de betimmering en bekleeding van de
achterzaal betreft: de betimmering werd geheel uitgevoerd
met cederhout, zoodat er ook een vloer van cederplanken
kwam te liggen. In dat cederhout werd nog weer snijwerk
uitgevoerd, zoodat de wanden als belegd waren met sierlijke
1
kolokwinten ) en open bloemknoppe� waarover later nog
meer. Zoo was alles daar bekleed met cederhout. Van de
daarachter gelegen muren viel nergens een steen te be
speuren.

1) Een kolokwint is een komkommerachtige klimplant met een kogelronde,
gladde vrucht van zeer bitteren smaak.
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19

Op deze wijze dan heeft koning Salomo binnen het
huis de achterkamer ingericht met de bedoeling daar de
verbondsark des HEEREN te plaatsen.
20
De afmetingen van dat achterste vertrek waren dus:
twintig el l ang, twintig el breed en twintig el hoog, dus
was de vorm een kubus.
Voorts maakte koning Salomo een altaar van cederhout,
dat aan den ingang van het heilige der heiligen kwam te
staan. Het werd geheel met bladgoud overtrokken.
21
Ook het allerheiligste zelf werd van binnen geheel met
goud verguld.
Daarna spande hij een voorhangsel vóór de met blad
goud overitrokken achterzaal. Dat voorhangsel had aan
weerszijden gouden kettingen, om het heen en weer te
trekken.
22
Ja, niet alleen de achterzaal, doch ook de voorzaal
(het heilige) werd van binnen mët bladgoud overtrokken,
zoodat tenslotte de heide vertrekken, dus heel het eigenlijke
tempelhuis, met het altaar, dat hij de achterzaal behoorde,
met goud verguld was.
1

De cherubs in het allerheiligste.

6 : 23

24
25
26
27

42

Voorts liet koning Salomo voor de achterzaal, voor het
allerheiligste, twee engelenheelden maken, twee cherubs
van óleasterhout, een olieachtige houtsoort. Elke cherub was
tien el hoog.
Hun beide vleugels waren ieder vijf el lang, zoodat de
spanhreedte van de cherubsvleugels, dus de afstand der
vleugeltoppen bij één cherub, tien el was.
Datzelfde was het geval hij den anderen cherub. Kortom: wat maat en vorm betreft, waren die twee cherubs
elkaar precies gelijk.
En dat gold ook van de hoogte, want ze waren ieder
tien el hoog.
Die beide cherubs nu liet koning Salomo in het midden
van het binnenste vertrek zetten, derhalve in het aller
heiligste, en wel op deze manier, dat de uitgespreide vleugel
van den ééne den eenen wand raakte en die van den ander
den tegenovergestelden wand, terwijl de vleugels, welke
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naar het midde.n van het vertrek gekeerd waren, elkaar
raakten.
28
Ook deze cherubs deed koning Salomo, zooals het geheele tempelhuia met toebehooren, met bladgoud over
trekken.
Wandversiering en vloerbedekking van het huis.

6 : 29

Daarna verfraaide koning Salomo, gelijk boven reeds
even is aangestipt, alle wanden van het huis rondom, door
er allerlei fi guren in te laten uitsnijden: fi guren van
cherubs, palmen en open bloemknoppen. Dit liet hij doen
zoowel met de wanden van de binnenste als van de buiten
ste zaal, dus van het allerheiligste en het heilige, zoodat het
tempelhuis den indruk maakte van een paradijsachtig lust
hof, door cherubs bewaakt.
30
Tenslotte heeft koning Salomo ook de vloeren, zoowel
die van de voor- als die van de achterzaal, met goud laten
heleggen.
De deuren van het heilige en a/,lerheiligste.

6 : 31

Nog een afzonderlijke beschrijving van de deuren van
het heilige en allerheiligste moge hier een plaats vinden.
De deur, welke toegang gaf tot het allerheiligste, maak
te koning Salomo van het reeds genoemde oleasterhout.
Het deurkozijn vormde met den drempel een vijfhoek.
32
In dat raam plaatste hij twee deurvleugels, ook van
oleasterhout. Daarop werd ook snijwerk aangebracht:
cherubs, palmen en open bloemknoppen, zoodat de deur
vleugels met het overige in dezen één geheel vormden. De
deurvleugels en posten werden ook met goud overtrokken
en wel wat de uitgesneden figuren betreft: op de cherubs
en de palmen werd het bladgoud ingedrukt, zoodat elke
lijn van het houtsnijwerk goed uitkwam.
33
Eveneens maakte koning Salomo voor de deur, welke
toegang verleende tot het heilige, posten van oleasterhout.
Dit deurkozijn vormde met den drempel een vierhoek.
34
In dat raam plaatste hij twee deurvleugels van cypressenhout, dat lichter is dan het oleasterhout. Elke deur-

43

I Koningen 6 : 35-

vleugel had twee draaibare helften, zoodat de geheele deur
uit vier stukken, twee aan twee draaibaar, bestond.
35
Ook op deze deurvleugels werden cherubs, palmen en
open bloemknoppen uitgesneden, en het geheel werd, even
als de deur met posten van het allerheiligste, met bladgoud
verguld.
De kleine tempelvoorhof.

6 : 36

Na de voltooiing van het tempelhuis, dat wil zeggen
van het allerheiligste en het heilige, liet koning Salomo
binnen de groote voorhal nog een kleineren voorhof, den
eigenlijken tempelvoorhof, houwen. Hij omringde ·dien met
een muur van drie steenen dik. Het geheel werd gedekt
door rijen cederhalken.
De tijd van den tempelbouw.

37

Zooals reeds werd gezegd: de fundamenten van het
huis des HEEREN werden gelegd in het vierd.e regeerings
jaar van koning Salomo, in de tweede maand van dat jaar,
de maand Ziv.
38
In het elfde regeeringàjaar, in de achtste maand van
dat jaar, de maand Bul, was het huis gereed in al z'n deelen
met al z'n toehehooren. Alles samengenomen heeft hij er
dus ruim zeven jaar over gebouwd:.
SALOMO BOUWT ZIJN PALEIS. HET TEMPELGEREI.
Het koninklijk paleis [1 : 1-12].
De bouw

7 :1

V(ll11,

het koninklijk palei,s.

Nadat koning Salomo in ruim zeven jaar den houw van
den tempel had volbracht, bouwde hij daarna dertien jaar
aan z'n eigen paleis, maar toen was het ook geheel voltooid.
2
Toen was ook gereed gekomen dat gedeelte van zijn
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paleis, hetwelk genoemd werd "Lihanonwoud", een kamer
van honderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog.
"Lihanonwoud" werd deze groote zaal genoemd, omdat de
bovenbouw rustte op vier rijen pilaren van cederhout, ter
wijl op die pilaren weer balken van cederhout waren ge
legd, zoodat heel die constructie deed denken aan een
cederwoud op het Lihanongehergte.
3
Ook was het van boven met cederhout bedekt, en wel
in dien zin, dat de kamers, welke op die pilaren rustten,
van cederhout waren opgetrokken. En zoo waren er vijfen•
veertig kamers in drie rijen van vijftien.
4
In die drie rijen vertrekken waren drie rijen tralievensters gemaakt. Dit in tegenstelling met het beneden
vertrek, waar twee keer drie open vensters paarsgewijze
tegenover elkaar waren aangebracht en ruim inzicht naar
heide zijden verleenden.
5
Al de deur- en raamkozijnen waren vierkant en dan
zóó geplaatst, dat het eene venster precies tegenover het
andere lag.
De reeds genoemde vier rijen pilaren strekten zich zoo6
ver uit, dat ze ook nog ruimte boden voor den houw van
een hal vóór de groote benedenzaal; een voorhal van vijftig
el lang en dertig el breed. Deze hal kon dienst doen als
wachtkamer.
Bovendien maakte koning Salomo vóór deze hal nog
een voorhal, welke echter niet ommuurd was, maar slechts
gevormd werd door een uitstekend afdak, dat op pilaren
rustte..
7
Door de voorhal en de groote hal, welke als wachtkamer -dienst kon doen, kwam men tot de troonzaal, waar
koning Salomo recht zou spreken, de rechtszaal dus. Deze
richtte hij op de volgende manier in: ze werd van den vloer
tot het plafond toe met cederhout betimmerd, zoodat de
steenen wanden niet gezien werden.
Trouwens, ook z'n eigenlijk woonhuis liet koning Salo8
mo dezelfde bewerking ondergaan. Dat woonhuis lag achter
·de troonzaal en achter een anderen voorhof dan de voorhal
van de genoemde troonzaal.
Ook bouwde de koning voor zijn E gyptische gemalin
een woonhuis in den trant van de troonzaal.
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Het bouwmateriaal.
7 :9

Heel het genoemde bouwwerk nu was opgetrokken van
kostbare steenen, welke in afmeting en vorm gelijk waren
aan de gewone gehouwen steenen. Ze waren zorgvuldig af
gewerkt, want niet alleen de raakvlakken waren met de
zaag geëffend ·doch ook de beide andere vlakken waren
daarmee glad gemaakt. Dat was geschied met alle steenen
van het fundament af tot en met de kraagsteenen, welke de
bovenste balken moesten dragen, ja zelfs de steenen, waar
mee de straat en de voorhof waren beplaveid, waren op
dezelfde wijze keurig afgewerkt.
10
Het geheele huis was gefundeerd op kostbare maar
tegelijk groote steenen, want sommige waren van tien en
andere van acht el.
11
En zooals reeds gezegd is, lagen op die fundamentsteenen als bovenbouw de kostbare steenen van het gewone
formaat der gehouwen steenen en daarboven was dan nog
weer cederhout.
12
Vervolgens was de groote voorhof van den tempel,
waaraan het paleis van den koning grensde, omringd door
een muur van een driedubbele rij gehouwen steenen met
nog een rij gehouwen cederbalken. Op dezelfde manier was
de binnenste voorhof van het tempelhuis des HEEREN
gebouwd.
Het tempelgerei [7 : 13-51].
De kopergieter Hiram uit Tyrus.

Na het bovenstaande algeuneene overzicht van den
tempel en paleisbouw, dient nu nog het een en ander over
het metalen gerei van den tempel gezegd te worden.
Om dat te fabriceeren, liet koning Salomo een zekeren
Hiram uit Tyrus ontbieden.
14
Deze was geboren uit een gemengd huwelijk. Want zijn
moeder, in Naftali weduwvrouw geworden., trouwde voor
de tweede maal met een Tyrisch man., van beroep koper
smid. Uit dat tweede huwelijk nu was deze Hiram geboren.
Hij was toegerust met alle vakkennis en vaardigheid, welke
vereischt worden voor alle mogelijke koperbewerking.

7 : 13
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Door koning Salomo ontboden, kwam hij en verrichtte
alles wat hem · daarin te doen gegeven werd met groote
vakbekwaamheid.

De pi/,aren ]achin en Boaz.
7 : 15

Deze Hiram dan begon zijn werk met het gieten van
twee pilaren van koper, welke bestemd waren in den voor
hal of voorhof van den tempel geplaatst te worden. leder
van heiden was achttien el hoog, en hoe groot de omvang
was, kan men afleiden uit de omstandigheid, dat een snoer
van twaalf el lang noodig was om er één te omspannen.
Daarna maakte hij twee kapiteelen of kopstukken, om
16
op den top der pilaren te zetten. Ook deze werden van
koper gegoten. Beide kapiteelen waren vijf el hoog.
17
Vervolgens fabriceerde hij koperen netwerk. Zulk netwerk bestond uit tot kettinkjes gevlochten koperdraad.. Dat
kettingwerk moest de kapiteelen omspannen: het werd er
als slingerwerk om gelegd. Voor elk kapiteel apart maakte
hij zulk een vlechtwerk.
18
Ook maakte hij granaatappelen, welke twee rijen dik
rondom op het netwerk gelegd werden. Dat deed hij hij het
vlechtwerk van beide kapiteelen.
De kapiteelen nu, welke boven op de pilaren geplaatst
19
werden, ,varen, vanuit de voorhal gezien, lelievormig en
vier ellen hoog.
Dat heeft dus alleen betrekking op de bovenste vier
20· ellen van de vijf el hooge kapiteelen. Het onderste deel van
het kapiteel, de huik dus, ging schuil achte� het netwerk"
dat er on1heen lag. De rijen granaatappelen rondom elk
kapiteel telden er ieder tweehonderd stuks.
Die pilaren nu richtte koning Salomo op hij den voor21
hal van de hoofdzaal, dus vlak vóór het heilige. Hij zette
eerst de rechterpilaar overeind en daaraan gaf hij den naam
J achin, welke beteekent: Hij, de HEERE, stelt vast. Daarna
plaatste hij de linkerpilaar, welke den naam Boaz kreeg"
wat wel zal zijn: in Hem, den HEERE, is sterkte.
22
Toen daarna op den top der pilaren de lelievormige
kapiteelen met het netwerk waren aangebracht, waren de·
pilaren kant en klaar.
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De koperen zee.
Vervolgens maakte Hiram ook een cirkelrond waterbekken van gegoten koper met een middellijn van tien el
en vijf el hoog, terwijl de omtrek gelijk was aan een meet
snoer van dertig el. Dat waterbekken werd om z'n groote
afmetingen "zee" genoemd en om het gebruikte metaal:
koperen zee.
24
Beneden den rand waren in de rondte koperen
kolokwinten aangebracht, tien op iedere el van den omtrek
rond heel die zee. In twee rijen waren die kolokwinten ge
goten in het gietwerk van de zee, zood.at er driehonderd
op een rij en zes honderd in het geheel waren.
25
Deze koperen zee stond op twaalf koperen runderen,
waarvan er respectievelijk drie naar het Noorden, drie naar
het Westen, drie naar het Zuiden en drie naar het Oosten
gewend stonden, terwijl de zee hoven op hun rug rustte
en ze alle met hun achterdeelen binnenwaarts gekeerd
waren.
26
De dikte van het koper der zee was een handbreedte
en de rand, welke als de rand van een beker eenigszins
omgekruld was, deed denken aan een leliebloem.
Haar inhoud bedroeg ongeveer tweeduizend bath, over
eenkomend met ongeveer twee en zeventig duizend liter.

7 : 23

De spoelwagens.
7 : 27

Verder maakte Hiram tien rijdende onderstellen van
koper, om waschhekkens op te plaatsen. leder van deze
onderstellen was vier el lang, vier el breed en drie el hoog.
28
Zoo'n onderstel was als volgt geconstrueerd: tusschen
een geraamte van spijlen waren platen aangebracht, welke
de openingen tusschen de spijlen afsloten, zoodat het geheel
tot een aan de zijden gesloten wagen werd.
29
Op die platen tusschen de spijlen waren de figuren van
leeuwen, runderen en cherubs gegraveerd en eveneens op
de spijlen zelf, terwijl hoven en beneden de leeuwen- en
runderfi guren kransen van koper afhingen.
30
leder onderstel liep op vier wielen, welke draaiden
om twee koperen assen. Aan de hoekstijlen waren uit-
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31

32

33
34

35

36

37
38

steeksels gegoten, welke als handvatten dienst konden doen.
Deze waren beneden het waschbekken, dat op het wagen
stel werd gezet, aangebracht, juist ter hoogte van elk der
eindpunten der neerhangende kransen. Aan die. uitsteeksels
konden de wagenstellen worden voortgeduwd.
De opening, waarin het waschbekken moest rusten,
was uitgesneden in een koperen cylinder, waarvan één el
in den wagenbak zat en een halve el er hoven uit stak. Het
cylindergedeelte, dat hoven den wagenbak uitstak, was met
graveenverk versierd. De sluitplaten van het bovenvlak van
den wagenbak, waarin de cirkelvormige opening voor den
cylinder was uitgesneden, vormden evenals de onderstellen
zelf een vierkant.
De vier wielen nu waren beneden de sluitplaten van
het bovenvlak aangebracht. De assen der wielen ,varen met
koperen klemmen binnen aan het onderstel vastgeklampt.
De hoogte der wielen bedroeg anderhalve el.
Die wielen waren van eendere constructie als ieder gewoon wagenwiel. Hun koperen asklemmen of ashouders,
hun ve1i;en, spaken en naven waren geheel gietwerk.
01n nog even op die uitsteeksels aan de· vier hoeken
van ieder onderstel terug te komen: ze vormden met het
onderstel één geheel, daar ze daarmee uit één stuk gegoten
waren.
Gelijk reeds is beschreven, stak de cylinderkraag, waarop het waschbakken kwam te staan., een halve el hoven het
wagenstel uit. Met de kle1nmen en de sluitplaten, welke het
vierkant buiten den cirkel van den cylinder vulden, vormde
hij één geheel.
Op die klemmen en sluitplaten graveerde Hiram
cherubs, leeuwen en palmen, al naar gelang er op ieder
daarvoor ruimte was. Hij werkte dat alles af, door rondom
den cylinder, voorzoover hij hoven den wagenbak uitstak,
kransen aan te brengen.
Op die manier maakte Hiram tien onderstellen voor de
waschhekkens. Ze waren alle tien van eender gietwerk, van
dezelfde afmetingen en naar hetzelfde model.
Tenslotte maakte Hiram ,tien koperen hekk.e� ieder
met veertig bath inhoud, dat is ruim veertienhonderd liter.
Ieder hekken had een middellijn van vier el. Zoodoende
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had hij voor ieder rijdend onderstel één hekken.
Toen alles gemaakt was, stelde Hiram vijf van die com39
plete spoelwagens aan den rechterhoek van het tempelhuie
en de vijf overige aan den linkerhoek. Maar de koperen zee
plaatste hij ten Zuidoosten van den rechterhoek van het
tempelhuis.
Het kleine koperen gerei.

7 : 40a

Tenslotte maakte Hiram schalen, om het offervleesch
in te koken; schoppen, om de asch van het altaar weg te
scheppen, en sprengbekkens, om het offerbloed in op te
vangen en daaruit te sprenkelen.
Opsomming van het koperen tempelgerei.

7 : 40b
41
42

43
44
45
46
47

50

1

Z00 bracht Hiram al het werk ten einde, dat hij voor
koning Salomo aan het tempelhuis des HEEREN deed.
Gaan we dat alles nog eens stuk voor stuk na, dan krijgen we de volgende opsommig: twee pilaren; twee hollen
op die pilaren; twee vlechtwerken, om de twee hollen der
kapiteelen op den top der pilaren te bedekken; vierhonderd
granaatappelen, omdat er irmners twee rijen, ieder van
honderd granaatappelen, moesten worden aangebracht op
elk netwerk, dat dienst deed om een hol op ieder der
kapiteelen op de pilaren te bedekken; tien rijdende onder
stellen en tien waschhekkens, om met die rijdende onderstellen tien complete spoelwagens te vormen; één zee en
twaalf runderen, om dat groote waschhekken te dragen;
tenslotte de potten, schoppen en sprenghekkens.
Al dit tempelgerei maakte Hiram voor koning Salomo
van gepolijst koper.
In het J ordaandal, tusschen Sukkoth en Zartan, liet
koning Salomo dat alles gieten in leemen vormen, gemaakt
uit de stijve klei, welke daar gevonden werd.
Koning Salomo maakte er geen werk van al het koper
voor die voorwerpen te wegen, want er was met zoo'n ge
weldige massa geen beginnen aan; er werd dus maar geen
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poging gedaan het gewicht van het verbruikte koper te
berekenen.
De gouden voorwerpen in den tempel.

7 : 48

Verder liet koning Salomo maken al de voorwerpen,
welke in het tempelhuis des HEEREN behoorden aanwezig
te zijn: het gouden reukofferaltaar en -de gouden tafel,
waarop het toonbrood liggen moest.
49
Voorts van het allerfijnste goud de luchters, waarvan
er vijf rechts en vijf links vóór het allerheiligste kwamen
te staan. Daarop werd bloem·werk aangebracht, gelijk
Exodus 25 : 33 dat beschrijft. Ook de lampen, op de armen
van de luchters te zetten, en de snuiters waren van goud.
50
Tenslotte ,verden van goud gemaakt de schalen, de
messen, de plengvaten, om den wijn te mengen, de schotels,
de pannen en de scharnieren van de binnenzaal - het
heilige - en van het allerheiligste.
De resteerende voorraad metalen opgelegd.

.7 : 51

Nadat al het bovenopgesomde werk, dat koning Salomo
voor het huis des HEEREN liet verrichten, gereed was,
bleef over wat zijn vader David indertijd aan schatten voor
den tempel had gewijd: gouden, zilveren en koperen voor
werpen, benevens onbewerkt zilver en goud en vele andere
voorwerpen. Dat allee liet koning Salomo binnen den tem
pel brengen en legde dat al te zamen als schatvoorraad in
de schatkamers van het huis des HEEREN op.

DE TEMPELWIJDING.
Het ophalen van de verbondsark.

8:1

Toen dan de tempel met z'n toehehooren gereed was,
zond koning Salomo in z'n twaalfde regeeringsjaar boden
uit, om de oudsten van Israël, allen, die stam- en familie
hoofden waren, naar Jeruzalem te ontbieden, teneinde de
verbondsark des HEEREN uit ,,Davidsstad" ( de voormalige
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Jebusietenhurcht), uit Sion, ·weg te halen en naar den tem
pelherg op te brengen.
2
Op die uitnoodiging verzan1elden zich al die mannen
uit Israël tot koning Salomo te J ernzalem. Ze kwamen dan
in de maand Ethanim, de zevende maand van dat jaar, om
die feestelijke plechtigheid hij 1te wonen.
3
Toen dan alle Israëlietische oudsten ter plaatse aanwezig waren, traden de priesters_ naar voren, namen de ver
bondsark op en droegen ze den tempelherg op.
4
En niet alleen de ark werd daarheen gebracht, doch
·. ook de oude tent der samenkomst, welke zoovele jaren het
middelpunt van den eeredienst was geweest; daarbij ook
al het heilige gerei, dat daar dienst had gedaan. Koning
Salomo wilde dat alles ter herinnering in den tempel be
waren.
Dit vervoer had volgens het voorschrift van Mozes' wet
plaats: namelijk door de priesters, -daarbij geholpen door
de levieten.
Nadat de stoet op den tempelherg was aangekomen,
5
stelden de koning en al de lsrae1ieten, die voor die plechtig
heid naar Jeruzalem waren gekomen, zich op voor de ark,
om offers te brengen. Want voordat de verbondsark in het
allerheiligste werd geplaatst, wilde de koning en het volk
op het nieuwe hrandofferaltaar offers brengen aan den
HEE RE. Ze offerden dan kleinvee en rundvee, en wel zoo
veel stuks, dat men het aantal niet berekenen noch hecij
feren kon.

Het plaatsen van. de verbondsark.
8: 6

Na afloop van de offerplechtigheid namen de priesters
de verbondsark des HEEREN weer op en droegen ze naar
de achterkamer van het tempelhuis, naar het allerheiligste,
en daar gekomen, zetten ze haar neer in de open ruimte
onder de vleugelen van de cherubs, welke daar waren opge
steld.
Want die cherubs waren zoo geplaatst, -dat zij hun vleu7
gelen juist uitbreidden hoven de plaats, waar de ark moest
staan, zoodat ze hun vleugels als beschermend uitbreidden
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over de geheele ark, de ark met de daaraan bevestigde
draagstangen.
8
Die draagstangen waren zóó lang, dat men, in het
heilige staande vlak vóór het allerheiligste, de uiteinden
der draagstangen kon zien. Maar dan moest men ook recht
vóór de achterkamer staan. Stond men er wat verder van
daan of iets ter zijde, dan kon men ze niet zien. Want
achter de vleugeldeuren van het allerheiligste hing het voor
hangsel, dat niet heelemaal dichtgetrokken was, zoodat door
de spleet van dat gordijn de uiteinden der draagstangen
zichtbaar ·waren.
Daar is dan de ark gebleven tot den dag van heden,
nu ik dit alles beschrijf.
9
In de verbondsark bevond zich niets dan alleen de
twee steenen wetstafelen, welke Mozes op den Sinaïtop
van het Horebgebergte had ontvangen en daarna in de ark
gelegd. Dus de tafelen, in welke ingegrift waren de be
palingen van het verbond, dat de HEERE met de kinderen
Israëls had gesloten, toen ze uit E gy pte waren uitgegaan.
10
Nauwelijks hadden de priesters de verbondsark in het
allerheiligste op haar plaats gezet en waren ze uit de kamer
uitgegaan, of de wolk van de heerlijkheid des HEEREN
vulde het tempelhuis. Zoo nam de HEERE zichtbaar bezit
van, en maakte Hij woning in Zijn tempel.
11
Deze openbaring van de heerlijkheid des HEEREN was
zóó majesteitelijk en overweldigend, dat de priesters om
die reden niet in het tempelhuis konden verblijven en dus
hun dienst daar niet konden uitrichten.

Salomo's inwijdingsspreuk.
Op het oogenhlik, dat de wolk van 's HEEREN heerlijkheid het tempelhuis vulde, sprak koning Salomo de
volgende plechtige inwijdingswoorden: ,,Zie, dit is de be
vestiging van het Woord, dat de HEERE eenmaal sprak:
,Ik wil wonen in wolken-donkerheid.'
13
Daarom, HEERE, heb ik gebouwd, voor U gehouw·d
een w·oning, een vaste plaats, opdat Gij daar eeuwig moogt
verblijven."

8 : 12
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Salomo's gedachtenisrede.

8 : 14

15
16

17
18
19
20

21

54

Deze woorden sprak koning Salomo met z'n gelaat gewend naar het tempelhuis, daar hij den HEERE aansprak.
Doch daarna keerde hij zich om, teneinde de gemeente
lsraëls den zegen op te leggen. Terwijl daarna de heele
schaar Israëlieten bleef staan, sprak hij nog de volgende
gedachtenisrede uit:
Lof
zij
toegebracht
den
HEERE,
den
God
van
Israël,
"
Die nu waarlijk heeft vervuld wat Hij eens tot mijn vader
David heeft gezegd:
,Van dien dag af, dat Ik Mijn volk deed uittrekken uit
Egypte tot nu toe heb Ik geen enkele stad uit het lsraëlie
tische stammenland verkoren opdat daar voor Mij een hu.ie
zou worden gebouwd, waar Ik wonen en Mij openbaren
zou. Alleen heb Ik David verkoren om over Mijn volk te
regeeren, opdat die hij Israël zou voegen de stad, welke Ik
wilde verkiezen als de plaats Mijner woning onder Mijn volk.'
Toen het nu de hartewensch van mijn vader David was,
om een tempelhuis te bouwen voor den HEERE, den God
van Israël, zeide de HEERE tot mijn vader David: ,Dat
het uw hartelijke begeerte is Mij een tempel te houwen,
dat behaagt Mij zeer.
Toch is het voor u niet weggelegd dat te doen, niet gij,
maar uw zoon, die u zal geboren worden, zal dat huis
houwen, opdat Ik Mij daar voortaan openbare.'
En nu heeft de HEERE Zijn eens gesproken Woord
gehouden en voor onze oogen gestand gedaan. Ik immers
hen na mijn vader David opgestaan en heb den troon in
Israël beklommen. Daarin werd het Woord des HEEREN,
tot mijn vader David gesproken, vervuld. En nu heb ik
ook dat tempelhuis voor den HEERE, den God van Israël,
mogen bouwen. Daarmee is de door den HEERE aan mijn
vader geschonken belofte geheel vervuld.
1
Z00 heb ik een plaats verschaft aan de verbondsark,
welke de door den HEERE geschreven verbondswoorden
bevat. Want die wet in de ark is de wet van het verbond,
dat de HEERE met onze vaderen heeft gesloten, toen Hij
"
hen uit het land van Egypte had uitgevoerd.
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Salomo's gebed [8: 22-53].
De inleiding van het gebed.
8 : 22

Daarna ging koning Salomo vóór het brandofferaltaar
staan, tegenover heel de vergaderde gemeente van Israël,
en na zijn handen hemelwaarts uitgebreid te hebben, sprak
hij den HEERE aldus biddend aan:
23
"HEERE, God van Israël, er is noch in den hemel
hoven ons, noch op de aarde hier beneden, een God aan U
gelijk, daarin dat Gij alleen het zijt, Die het gesloten ver
bond houdt en de belofte van Uw goedertierenheid gestand
doet aan diegenen van Uwe dienaren, die met heel hun
hart voor Uw aangezicht wandelen.
Zoo zijt Gij het ook, Die het tot mijn vader David ge24
sproken Woord niet hebt verloochend maar bewaard. Ja,
Gij hebt hetgeen Gij met Uw n1ond hadt toegezegd, met de
daad Uwer hand vervuld. Want heden is dat alles geschied.
25
Maar nu, HEERE, God van Israël, wil nu ook aan Uw
dienaar mijn vader David gestand doen het Woord, eens
aldus tot hem gesproken: ,Ik van Mijn zijde zal er voor
zorgen, dat gij in de toekomst nooit zult zijn zonder een
nakomeling, die als uw opvolger op den troon van Israël
zal zitten. Alleen op deze voorwaarde, dat uw zonen van
hun kant zich nauwlettend blijven rekenschap geven van
hun handel en wandel door Mijn wil te ·doen, gelijk gij
dat hebt gedaan.'
Welnu, HEERE, God van Israël, laten toch alle de door
26
U tot mijn vader David gesproken Woorden bevestigd en
vervuld worden.
27
En nu hebt Gij wel gezegd, dat Gij onder Uw volle wilt
wonen, maar dan vragen we toch verwonderd: Zou God,
zoudt Gij, HEERE God, waarlijk op de aarde wonen? Zie,
wij weten en belijden het, dat de hemel, ja al de hemelen
in hun vollen omvang, U niet kunnen omvatten, maar dan
toch zeker niet dit huis, dat ik heb gebouwd!
Luister desondanks naar het gebed van Uw dienaar en
28
naar zijn smeeking, HEERE mijn God, doordat Gij gehoor
geeft aan het geroep en het gebed, dat Uw dienaar nu tot
29 U opzendt, dat Gij namelijk nacht en ,dag als met open oogen
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de wacht betrekt hij en waakt over dit huis als het Uwe.
Want hoe gering ook, met dat al is het toch de plaats, waar
van het TJ behaagd heeft te zeggen: ,Dáár zal Ik Mij open
baren, dáár zal Ik Mijn naam bekend maken door woorden!'
Kom Gij dan nu Uw Woord na. Want dan mogen wij ver
wachten, dat Gij hooren zult naar het gebed, dat Uw dienaar
opzenden gaat tot U, maar dan als gevestigd en wonend
aan deze plaats.
30
Wil dus hooren naar de smeekingen, die niet alleen
Uw dienaar, maar ook Uw volk Israël opzenden zal tot
U, maar dan naar Uw belofte wonend aan deze plaats. Ja,
moogt Gij toch hooren alle gebed, waarmee wij naar dit
huis komen, want feitelijk kloppen wij dan toch aan hij het
hemelsch heiligdom, en zoo wenden wij ons dan tot U, ja,
moogt Gij die zoo tot U gerichte gebeden altoos hooren en
op het gebed de zonden van Uw volk altoos vergeven.
De zeven beden van dit gebed.
8 : 31

In de verwachting nu, dat Gij alzoo doen zult, bidden
wij tot U en willen wij de volgende smeekbeden voor U
neerleggen.
Het geval kan zich voordoen, dat iemand van Uw volk
tegen zijn naaste iets misdreven heeft. Dan zal men hem
volgens het voorschrift der wet hier voor U brengen en een
verklaring onder eede van hem vergen, opdat hij zijn on
schuld betuige en bezwere. Als dan die schuldige voor Uw
altaar in dit huis U tot getuige aanroept, om zijn vals
_voorgewende onschuld te betuigen, 32
hoor Gij dan vanuit Uw hemelsch heiligdom. Maak Gij
er werk van en -doe recht onder Uw dienaren, door over
dien man als schuldige den vloek te laten komen, welken
hij over zich durfde inroepen.
Maar ook anderzijds: als hier in zulk een geval iemand
van Uw volle voor U komt, die werkelijk onschuldig is, wil
hem dan als gerechtvaardigde vrijuit laten gaan, door dien
vloek niet over hem te brengen, zoodat Gij hem het loon
der gerechtigheid schenkt.
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Verder kan zich het geval voordoen, dat Uw volk in den
oorlog door één zijner vijanden is verslagen, omdat Uw volk
tegen U heeft overtreden. Doch gesteld dat Uw volk zich
daarna tot U bekeert en Uw naam, welken het onteerd
heeft, opnieuw belijdt en in dit huis komt, om hier tot U
zijn gebed en smeeking op te heffen, 34
wil Gij dan toch vanuit Uw hemelsch heiligdom het
gehoor geven en de zonde van Uw volk Israël vergeven. Als
dan Uw verslagen volk door den overwinnenden vijand in
krijgsgevangenschap is ,veggevoerd, wil Gij hen dan temg
hrengen naar het land, dat Gij hun vaderen hebt gegeven.
Ook kan het gebeuren, dat om de zonde van Uw volk
35
door U de hemel wordt toegesloten, zoodat er geen regen
valt op hun akkerland. Maar gesteld dat zij zich van hun
zonde hekeeren en Uw naam opnieuw belijden, omdat Gij
ze vernederd hebt en ootmoedig gemaakt, en zij met hun
gebed in· dit huis voor U komen, 36
geef dan vanuit Uw hemelsch heiligdom hun gehoor en
vergeef de zonde van Uw dienaren, de vorsten dezes volks,
en de zonden van heel Uw volk Israël. Want als zij door Uw
slaande .hand' verootmoedigd tot U in dit huis bidden, zijn
ze toch op den weg, welken Gij zelf hen hebt geleerd. Laat
het dan weer regenen op het land, dat Gij aan dit volk tot
een erfbezit hebt geschonken.
Het kan ook gebeuren, dat er in dit land hongersnood
37
heerscht, - het kan zijn dat hier de pest uitbreekt, - het
is mogelijk dat het graangewas wordt bedreigd door brand�
koren, honigdau,v, sprinkhanen of ander schadelijk ge
dierte, - het is zelfs niet onmogelijk dat één zijner vijan
den Uw volk benauwt, door de steden binnen te dringen, kortom, wat voor plaag en wat voor ziekte er ook wezen
moge, 38
het hehage U dan vanuit Uw hemelsch heiligdom, uit
Uw vaste woonplaats, te hooren elk gebed, iedere smeeking,
,-vaartoe eenig lid van Uw volk Israël zou worden uitge
dreven. Want daartoe wordt hij alleen maar gedreven, als
hij onder de plagen verbroken van hart en verslagen van
geest is ge-worden, zoodat hij dan zijn handen biddend moet
uitstrekken naar U in dit huis.
39
Laat het U dan behagen vergeving te schenken. Treed
33
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dan handelend op. Wil dan aan een ieder loon naar werken
uitkeeren.
Gij kunt dat doen, want Gij alleen zijt het, Die de har
ten der menschen kent, ja Gij alleen zijt het, Die de harten
van alle menschen doorgrondt.
Als Gij zoo doet, dan zal heel Uw volk U vreezen, hetgeen Gij er ook mee bedoelt, opdat ze dan leven in Uw
vreeze al de dagen, welke Gij ze hebt toegeteld in het land,
dat Gij aan onze vaderen hebt gegeven.
En wij willen U niet alleen bidden voor Uw volk, maar
ook voor den vreemdeling, voor hem, die niet uit Uw volk
is. Het is mogelijk dat zoo één uit een ver en vreemd land
komt, daartoe bewogen door de heerlijkheid van Uw zelf
openbaring aan deze plaats.
Want de verste volken zullen van U hooren, van de
openbaring van Uw naam onder Uw volk Israël, van Uw
machtsopenharing en van Uw doorluchte daden.
Hoor Gij dan vanuit Uw hemelsch heiligdom, uit Uw
vaste woonplaats, naar dien vreemdeling, die naar dit huis
is gekomen, om hier tot U te bidden. Geef dan aan dien
vreemde de vervulling van zijn begeerte, welke h�j voor U
zal hebben geuit. Opdat langs dien weg alle volken der
aarde Uw heerlijkheid leeren kennen. Opdat ook die volken,
gelijk Uw volk Israël, U vreezen en ge·waar worden, dat
Gij waarlijk in dit huis, dat ik gebouwd heb, met Uw heer
lijke zelfopenharing tegenwoordig zijt.
Het kan gebeuren, dat Uw volk is uitgetrokken ten
strijde tegen een vijand, tegen welke Gij Uw volk, door
openbaring aangespoord, hebt uitgezonden. Als dan Uw
volk, in het veld in slagorde geschaard, tot U bidt met het
gelaat gewend en met de handen uitgestrekt in de richting
van deze stad, welke Gij uitgekozen hebt, en van dit huis,
dat ik voor U heb gebouwd, hoor Gij dan vanuit Uw hemelsch heiligdom hun gebed
en smeeking. Schenk Gij ze dan datgene, waarop ze krach
tens Uw toezegging aanspraak kunnen maken: verschaf hun
recht tegenover hun vijand, door voor hen -dien vijand
neer te slaan.
Het kan voorkomen, dat Uw volk tegen U heeft gezondigd. En hoe is dat ook niet te verwachten, waar er
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immers geen mensch op aarde is, die niet zondigt! Gij zult
dan toornig zijn op Uw volk, zoodat het door U aan één
zijner vijanden zal overgegeven zijn, ja, door dien vijand zal
weggevoerd zijn naar een vreemd land, heel ver weg of
meer dichtbij.
47
Maar het is mogelijk dat zij in dat vreemde land, waarheen zij weggevoerd zijn, tot inkeer komen. Dat ze in het
land der ballingschap zich weer met smeek.heden tot U
wenden en schuldbewust belijden: ,Wij hebben zonden, on
gerechtigheid, ja goddeloosheid gedaan.'
48
Als zij zich dan tot U hekeeren met heel hun hart en
leven in het land hunner vijanden, die hen daarheen in
ballingschap hebben gevoerd, en als zij tot U bidden met
het gelaat gewend en met de handen uitgestrekt in de
richting van dit hun land, dat Gij hun vaderen hebt ge
geven, en van de stad, welke Gij uitgekozen hebt, en van
het huis, dat ik voor Uw zelfopenharing heb gebouwd, 49
hoor dan vanuit Uw hemelsch heiligdom, uit Uw vaste
woonplaats, hun gebed en smeeking, en schenk hun dat
gene, waarop zij dan krachtens Uw belofte aanspraak mo
gen maken: verschaf hun recht, door hen te verlossen uit
die ballingschap en weer te brengen in dit hun land.
50
Vergeef dan toch ten volle Uw volk de zonde, welke
het tegen U heeft begaan, ja àlle goddeloosheid, welke het
tegenover U heeft gepleegd. Bewerk het hart van hen, die
ze weggevoerd hebbel!, zóó dat het met medelijden wordt
vervuld en bewogen, zoo dat ze zich over hen ontferrnen.
51
Gij wilt en zult dat toch doen, HEERE God! Want dit
volk is immers Uw volk en Uw erfdeel, dat Gij uit E gypte,
uit den druk en de hitte der vervolging, uit dienstbaarheid
en slavernij hebt uitgevoerd.
Het besluit van het gebed.

Nu dan, HEERE God, het behage ·U aandacht te schenken aan de smeeking van mij, Uw dienaar, en aan de
smeeking van Uw volk Israël en hun gehoor te verleenen,
zoo vaak zij tot U roepen.
53
Doe Gij alzoo, want daarin zal openbaar worden, dat
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Gij hen uit alle volken der aarde tot een eigendom hebt
afgezonderd, gelijk Gij dat immers betuigd hebt door Mozes,
Uw dienaar, toen Gij onze vaderen uit het land van Egypte
hebt uitgevoerd, IIeere HEERE !"

Salomo zegent Israël.
8 : 54
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Dadelijk nadat koning Salomo dit geheele gebed gebeden en al deze sn1eekheden opgezonden had tot den
HEERE, richtte hij zich op voor het altaar des HEEREN,
waarvoor hij geknield gelegen had met ten hemel geheven
handen.
Hij ging dan rechtop staan, om heel de gemeente van
Israël den zegen op te leggen. Met luider stem sprak hij :
"Lof zij toegebracht den HEERE, Die aan Zijn volk
Israël rondom rnst heeft gegeven en daarmee heeft gestand
gedaan al wat Hij eens heeft beloofd. Waarlijk, van alle
zegenwoorden, welke Hij eens door bemiddeling van Zijn
dienaar Mozes heeft gesproken, is er geen enkel ijdel ge
bleken.
Moge dan nu de HEERE onze God met ons zijn, gelijk
Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons nimmer ver
laten of verwerpen.
Hij late het nimmer achter\.vege ons hart tot Hen1 te
neigen, opdat Hij ons zóó doe gaan in de door Hein ge
·wezen "'wegen, en Hij doe ons eerbiedigen Zîjn geboden, in
zettingen en rechtsbepalingen, welke Hij reeds onze vaderen
heeft voorgehouden en bevolen.
Mogen ook de smeekbeden, welke ik zooeven tot den
HEERE heb gesproken, dag en nacht Hem bijblijven, opdat
Hij van dag tot dag schenke aan Zijn dienaar en aan Zijn
volle Israël hetgeen het toekomt, al naar dat noodig zal zijn.
Ja, n1oge de HEERE dat alzoo doen, want dan zullen
alle volken der aarde weten, dat de HEERE alleen God is
en niemand anders.
Wilt gij dan ook den HEERE uwen God aanhangen
met geheel uw hart en laat alles in u zich richten op een
wandel overeenkomstig de door den HEERE gegeven voor•
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schriften en op de eerbiediging van Zijn geboden, gelijk het
heden hij u het geval is."
Het tempelfeest.
8 : 62
63

64

65
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1)

Daarna waren koning Salomo en heel Israël voortdurend bezig met den HEERE offers te brengen.
Koning Salomo liet namelijk een groote slachting van
dankoffers verrichten: nmdvee slachtte hij twee en twintig
duizend stuks en kleinvee honderd en twintig duizend. Op
deze wijze hebben de koning en heel het volk het tempel
huis des HEEREN ingewijd.
De koning ging er hij die gelegenheid toe over ook het
middelste deel van den binnensten voor.hof voor het huis
des HEEREN te heiligen, dat wil zeggen: die plek werd
afgezonderd tot offerplaats. Dat was noodzakelijk, omdat
hij daar ter plaatste het brandoffer, het spijsoffer en de
vetstukken der dankoffers moest behandelen, daar het
koperen altaar, dat voor den HEERE was opgericht en
waarop dat alles dus eigenlijk behoorde te komen, veel te
klein bleek om zulk een enorm aantal hrandoffers, spijs
offers en vetstukken der dankoffers te verwerken.
Zoo heeft koning Salomo toen feest gevierd en heel
Israël met hem; een groote menigte was he4 saam.gestroomd
uit heel het gebied van de Hamathhaan af eenerzijds tot de
heek van Egypte aan den anderen kant. Zeven dagen achter
een hebben ze feest gehouden, het feest der Loofhutte�
dat juist die week moest worden gehouden en nu met het
1
tempelwijdingsfeest samenviel ).
Op den achtsten dag liet koning Salomo het volk naar
huis gaan. Zij groetten hun koning met een zegenwensch
en gingen huiswaarts, vroolijk en welgemoed vanwege al
de goedheid, welke de HEERE aan Zijn dienaar David en
aan Zijn volk Israël had bewezen.

In

de Statenvertaling. staat: ,,zeven dagen en zeven dagen, zijnde veertien
dagen." De Statenvertalers meenden, dat het tempelwijdingsfeest en het Loof
huttenfeest (,,het feest") elk afzonderlijk een week duurden, maar op grond van
andere, goede lezingen van den tekst moeten we besluiten, dat heide feesten
samenvielen.
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OVERZICHT VAN SALOMO's BOUWWERKEN, HUN
UITVOERING EN FINANCIERING.
De HEERE verschijnt voor de tweede maal aan Salomo.

9: 1
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Nadat nu koning Salomo gereedgekomen was met het
houwen van den tempel des HEEREN en van zijn eigen
paleis en hij ook heel zijn lust om te houwen had bevredigd,
verscheen de HEERE hem in z'n vier en twintigste regee
ringsjaar voor de tweede maal in z'n leven en wel op de
zelfde wijze als indertijd te Giheon, dus in een droomge
zicht.
De HEERE dan zeide tot hem: ,,Ik heb gehoor gegeven
aan de smeekbede, waarmede gij u tot Mij hebt gewend.
Want Ik heb, gelijk gij Mij hebt gevraagd, dit huis, dat gij
hebt gebouwd, tot Mijn heiligdom gemaakt, door daar voor
eeuwig Mijn intrek te nemen. Zoo kunt gij er eveneens zeker
van zijn, dat Ik volle aandacht zal schenken aan iederen
bidder hier, ja, dat Ik van harte bereid ben dat te doen.
Wat nu overigens u en uw regeering betreft: als gij
voor Mijn oogen zóó wandelen zult als uw vader David voor
Mijn aangezicht zijn handel en wandel heeft aangesteld,
die namelijk met z'n heele hart rechte wegen heeft be
wandeld, en als gij in al uw doen u richt naar Mijn geboden
en Mijn inzettingen, en eerbiedigt Mijn ordinantiën, dan zal Ik uw koninklijke heerschappij over Israël
eeuwenlang doen duren, geheel naar dat Ik het ook aan uw
vader David heb toegekend, toen Ik tot hem sprak: ,Het
zal niet voorkomen, dat er geen nakomeling van u op den
troon van Israël zal gezeten zijn.'
Houdt echter in gedachtenis: als gij, koningen, met de
kinderen lsraëls ooit u zoudt omkeeren en van achter Mij
u afkeeren, Mij en Mijn geboden en voorschriften, welke Ik
u opgelegd heb, niet zoudt eerbiedigen en gij andere goden
gaat volgen, om u voor hen neer te huigen, -·
dan zal Ik Israël verdelgen en uitroeien uit het land,
dat Ik het heb gegeven; dan zal Ik ook het huis, dat Ik
tot Mijn heiligdom heb gemaakt, wegdoen uit Mijn oogen,
met als gevolg, dat onder alle volken nog slechts spotliederen

---'J : 13

op Israël worden gemaakt en men overal slechts hoonend
over Israël spreken zal.
8
Want dit huis, waarmede gij nu zoo bevoorrecht zijt,
1
zal dan als een ruïne ) ten voorbeeld worden van Mijn
grimmigheid tegen Israël, zóó vreeselijk, dat iedere voorbij
ganger ontzet zal wezen en de handen van verbazing zal
ineenslaan. Dan zal men vragen: ,Waarom heeft de HEERE
toch dit land. en dit huis zulke vreeselijke dingen aange
daan?'
En dan zal het antwoord zijn: ,Omdat ze den HEERE
9
God, Die hun vaderen uit Egypte had uitgevoerd, hebben
verlaten en zich op andere goden hebben verlaten, om
zich daarvoor neer te huigen, - daarom alleen heeft de
HEERE al deze rampen over he:a doen komen'."
Salomo's financiëele moeilijkheden.

9 : 10

Nu waren er twintig jaren heengegaan met den houw
van die twee paleizen, n.l. van den tempel des HEEREN
en van het koninklijk paleis.
11
Al dien tijd had koning Hiram van Tyrus koning Salomo terzij gestaan met de leverantie van cederhout en cypres
senhout en met goud, zooveel als koning Salomo maar
wenschte. Een en ander echter deed koning Salomo's schuld
aan Hiram zóó toenemen, dat hij, bij gebrek aan contanten,
zich zag genoodzaakt twintig steden in het district Galilea
aan Hiram ten onderpand te schenken.
12
Na die transactie vertrok koning Hiram om die als
onderpand gegeven steden eens te bezichtigen. Doch toen
hij ze zag, bevielen ze hem in 't geheel niet.
Wel nam hij er tenslotte genoegen mee, maar niet nadat
13
hij koning Salomo zijn ontstemming had laten merken in
een schrijven, waarvan de inhoud neerkwam op deze voor
zichzelf sprekende vraag: ,,Maar wat zijn dat nu toch voor
steden, welke gij mij gegeven hebt, n1ijn waarde broeder?"
Sindsdien noemt men dienovereenkomstig die streek het

1) In de St. Vert. staat: ,,verheven", daar echter in het Hebreeuwsch verheven"
"
"
en "tot steenhopen (ruïne) maar weinig verschilt, houden de meesten terecht
het laatste voor oorspronkelijk, wat door het tekstverband wordt gesteund.
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land Kahul, dat is: het land, dat zoo goed als niets
waard is.
14
Dat koning Hiram hierover ontstemd was, laat zich wel
verstaan, want tijdens den houw der heide paleizen leverde
hij aan koning Salomo niet minder dan honderd en twintig
talenten goud, dat is ongeveer negen en vijftig honderd kilo
gram.
De heereru/;ienst.
9 : 15

16

17
18
19

1)

Ter nadere verklaring van de wijze, waarop koning
Salomo al die bouwwerken tot stand bracht, moet gewezen
worden op de door hem ingestelde heerendienst. Hij liet
namelijk arbeidërs in heerendienst opkomen, om het huis
des HEEREN te houwen, zijn eigen huis, den Millo (waar
over later meer), den muur van Jernzalem, voorts de
steden Hazor ( dat als voorpost tegen het rijk van Damascus
moest dienen), Megiddo en Gezer (aan den toegangsweg
van de Middellandsche zee naar Jeruzalem).
Wat de laatstgenoemde plaats betreft, worde als terloops opgemerkt, dat de Farao van Egypte ten strijde was
uitgetrokken, Gezer had ingenomen en platgebrand. De
Kanaänieten, die in de stad woonden, had hij met het
zwaard gedood. Daarna gaf hij die stad aan zijn dochter,
Salomo's vrouw, als hruidschat. Vandaar dat Salomo Gezer
had op te houwen.
Verder liet koning Salomo nog houwen Laag-Bethhoron,
dat den toegangsweg uit de lage kustvlakte naar de hoog
vlakte ten Noord-Westen van Jeruzalem heheerschte,
voorts Ba.älath, tusschen Jeruzalem en de Filistijnsche kust,
1
en tenslotte Tarnar ) in de Palestijnsche woestijn.
Daarbij komen de voorraadsteden, waar proviand en
meer opgeslagen en in reserve werd gehouden; voorts de
steden, waarin het wagenvolk was gelegerd, en de steden,
waarin ruiterij de hoofdzaak was, tenslotte alles wat koning
Salomo begeerde te houwen in Jeruzalem, in den Libanon
en in heel zijn rijksgebied.

lnplaats van Tamor of Tadmor moet volgens Prof. van Gel deren en anderen
gelezen worden: Tamar.
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20

21

22

23
24

25

Om deze bouwwerken uit te voeren, nam koning Salomo
in dienst heel het restant Amorieten, Hethieten, Ferezieten,
Hevieten en J ehusieten, allemaal volkssta1nmen, welke niet
van lsraëlietischen oorsprong waren.
Van die volken waren restanten overgebleven, daar de
kinderen lsraëls het niet klaar gekregen hadden ze finaal
uit te roeien. Zij werden nu door koning Salomo opgevor
derd voor slaafschen dienst en hij knechtte ze voor goed.
Doch van Israël werd niemand door koning Salomo tot
slaaf gemaakt. Ze dienden hem wel, maar dan als soldaten,
hovelingen en rijksgrooten, in zijn generalen. staf, als wagen
commandanten en ruiteroversten.
Uit Israël benoemde koning Salomo ook de hoofdopzichters, die over het dienstvolk waren aangesteld. Hun aan
tal bedroeg vijf honderd en vijftig.
Wat nu den houw van den bovengenoemden Millo betreft: tusschen Boven- en Beneden-Sion was toentertijd een
"
inzinking of spleet, wel "de scheur van Davidsstad geheeten;
koning Salomo bouwde, om die opening tusschen tempel
berg en Davidsstad te dichten, een sterk vestin gwerk, dat de
zwakke plek in den verdedigingsgordel wegnam. Hij begon
daarmee echter niet, voordat Farao's dochter, zijn gemalin,
uit Davidsstad was verhuisd naar haar eigen paleis, daar
haar woning in Davidsstad op het terrein van den te houwen
Millo stond.
Toen nu de tempel gereed was, spreekt het vanzelf,
dat koning Salomo niet meer op de hoogten, doch op het
altaar in den tempel offerde. Driemaal 's jaars, op de groote
feesten van Paschen, Pinksteren en Loofhutten, liet hij
brandoffers en dankoffers ontsteken op het nieuwe hrand
offeraltaar, dat hij voor den HEERE had gebouwd, ja
1
regelmatig bracht hij daar zijn vuuroffers ), de brand- en
dankoffers voormeld, den HEERE, zoodat hij aan het huis
de eer bewees, welke daaraan als aan het. huis des HEEREN,
als dè plaats der eeredienst toekwam.

1) In de St. Vert. lezen we over rooken, maar volgens Pro'f. van Gelderen
hebben we met een kleine verandering in den Hebreeuwschen tekst te lezen:
vuuroffers.
I Koningen 5
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Salomo' s handelsvloot.

9 : 26

Ten einde door huitenlandschen handel er financiëel
boven op te geraken, bouwde koning Salomo een handels
vloot te Ezeon-Geher, hij Eloth, dat in het land Edom ligt,
aan de Oostelijke golf van de Roode Zee.
27
Ter bemanning van die vloot zond koning Hiram van
Tyrus zijn menschen, zeelui, die met de zeevaart vertrouwd
waren; deze gingen san1en met koning Salomo's menschen
op de groote vaart.
28
Ze voeren dan naar Ofir in Zuid-Arabië en haalden
vandaar niet minder dan vier honderd en twintig talenten
goud, dat is rnim twintig duizend kilogram.
AFSLUITENDE BESCHRIJVING VAN SALOMO's
HEERLIJKHEID.
Salomo ontvangt bezoek van de koningin van Scheba.

10 : 1

2

3
4
5

66

In die dagen kwam ook de koningin van Scheba in
Noord-Arabië ter oore de groote roep, welke van koning
Salomo uitging als door den I-IEERE uitzonderlijk bege
nadigd vorst. Toen begeerde ze zich met eigen oogen en
ooren daarvan te overtuigen. Vandaar dat ze naar J eruza
lem ging, om koning Salon10 allerlei raadselspreuken voor
te leggen en zoodoende zijn wijsheid op de proef te stellen.
Ze kwam in Jeruzalem met een zeer talrijk gevolg,
een uitgebreide stoet, ,vaaronder ook kameelen, die beladen
waren met specerijen, zeer veel goud en kostbaar edelge
steente. Ze maakte haar opwachting hij koning Salomo en
legde hem alle vragen voor, welke ze voorgenomen had
hem te stellen.
Daarop ontvouwde koning Salomo haar den zin van al
haar raadselspreuken; geen der daarin opgeworpen pro
blemen ging den koning te diep.
Toen de koningin van Scheha zoo de bewijzen van
koning Salomo's wijsheid voor oogen had; toen ze daarna
ook het paleis had bezichtigd en, aan zijn tafel aangelegen,

-10: 10

6
7

8
9

10

genoten had van de keur der spijzen, welke werden opge
discht; daarbij de uitgelezen schaar hovelingen had gade
geslagen, die mede aanzaten, en de menigte lakeien, die
rondom den koning stonden, gereed om hem te dienen;
1
toen ze daarna zijn garderobe ) en wijnkelder had gezien
en eindelijk nog getuige was geweest van het waarlijk vor
stelijk brandoffer, dat koning Salomo in het huis des
HEEREN offerde, - toen zij dat alles met eigen oogen had
aanschouwd, geraakte ze buiten zichzelf van bewondering
en verrnkking!
En ze gaf daaraan uitdrukking met de woorden: ,,Het
gerucht, dat ik in mijn land over u en uw wijsheid hoorde,
was volkomen juist en waar.
Ik heb eerst aan die geruchten geen geloof geschonken,
daar die faam mij al te fantastisch voorkwam, maar nu ik
hierheen gekomen hen en met eigen oogen alles heb ge
zien, nu moet ik zeggen: zie, het ,vas mij nog voor de helft
niet verteld. Want de wijsheid, waarvan gij blijk hebt ge
geven, en de weelde, welke gij tentoonspreidt, overtreft ver
wat ik hij geruchte ervan vernomen had.
Hoe gelukkig zijn uwe menschen, hoe gelukkig uwe
hovelingen, dat ze voortdurend in uw nabijheid verkeeren
en zoo steeds van uw wijsheid genieten!
Maar geprezen zij bovenal de HEERE, u,v God, Die
zoozeer behagen in u heeft gehad, dat Hij u op den troon
van Israël zette. Ja, dat Hij u tot koning heeft aangesteld,
u, die in uw· wijsheid zeker recht en gerechtigheid zult
oefenen in Israël, is een klaar bewijs, dat de HEERE Israël
eeuwige liefde toedraagt en die liefde toonen wil door
lsraëls koninkrijk voor eeuwen te bestendigen."
Na zoo haar bewondering in woorden geuit te hebben,
gaf ze koning Salomo een waarlijk vorstelijk geschenk: uit
de meegebrachte schatten schonk ze hem niet minder dan
honderd en twintig talenten goud, benevens zeer veel spe
cerijen en kostbaar edelgesteente. Het was een buitengewoon
rijk geschenk, want zooveel specerijen als de koningin van

1)

In de St. Vert. staat: hun (n.l. der dienaren) kleeding, maar met de
Grieksche vert. van het 0. T. is wel te lezen: zijn (n.l. Salomo's) kleeding
voorraad.
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Scheba koning Salomo schonk, zijn er later nooit weer te
gelijk in J ernzalem binnengebracht.
11
En men was anders in Jeruzalem in dat opzicht wel
wat gewend. Immers, de handelsvloot, waarvoor ook koning
Hiram van Tyrus zeelui had beschikbaar gesteld, voerde uit
1
Ofir ) niet alleen goud maar ook zeer veel almuggimhout
(van gummi-houdende hoornen) aan en kostbaar edelge
steente.
12
Van dat zeldzame almuggimhout liet koning Salomo
luxe meubeltjes voor den tempel maken en voor het konink
lijk paleis, en tevens luiten en harpen voor de zangers en
speellieden vervaardigen·. Dat was ongetwijfeld de grootste
lading almuggimhout, welke ooit in Jeruzalem is aange
komen. Maar, zooals gezegd, aan specerijen is nooit zóó'n
groote hoeveelheid en rijke verscheidenheid geschonken als
door de koningin van Scheba.
13
Zijnerzijds kwam koning Salomo de koningin van
Scheba tegemoet in al haar wenschen en willigde hij al haar
verzoek in, waarmede zij zich tot hem richtte. Buitendien
bood hij haar natuurlijk ook een waarlijk vorstelijk tegen
geschenk aan. Daarmee vertrok zij en ging vergezeld van
haar hovelingen terug naar haar land.
Salomo's rijkdom.

10 : 14

Over koning Salomo's rijkdom valt nog het volgende
mee te deelen.
In een bepaald jaar is het gebeurd, dat voor hem aan
goud niet minder dan zes honderd en zestig talenten bin
nenkwam.
Hierbij zijn nog niet gerekend de inkomsten, welke hij
15
verkreeg door accijnzen te heffen op de verschillende arti
kelen der groothandelaars., en de belasting, welke door de
kleinhandelaars moest woz:den opgebracht, en daarbij nog
hetgeen er inkwam van alle koningen der Bedoeïenen (aan
de Oostelijke en Zuidelijke grenzen van Salomo's rijksge
bied) en tenslotte nog de inkomsten door alle heffingen in

1) In de SL Vert. staat één keer teveel: uit Ofir.
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Israël en in de geannexeerde gebieden, welke de stadhouders
hadden te innen en af te dragen.
16
Toen koning Salomo zulk een grooten goudvoorraad in
bezit had, liet hij twee honderd groote schilden van geplet
goud maken. In elk schild verwerkte hij zes honderd een
heden goud, dat is vier· duizend en negenhonderd gram.
17
Tevens liet hij van zulk geplet goud drie honderd
kleinere schilden maken. Voor zulk een klein schild be
hoefde hij honderd en vijftig sikkelen, dat is dus vier en
twintig honderd en vijftig gram. Hij gaf die vijf honderd
"
schilden een plaats in de zuilenzaal "Libanonwoud .
18
Verder liet de koning een grooten elpenheenen troon
maken en dat elpenbeen werd nog weer overtrokken met
zuiver goud.
19
Naar den troon hoven leidden zes treden, terwijl van
achteren aan de bovenzijde een rond kopstuk was aange
bracht. Aan weerskanten van de zitting waren leuningen
en naast die leuningen stonden twee leeuwen.
20
Bovendien stonden op elke trede twee leeuwen, één
rechts en één links, zoodat er twaalf op de trappen stonden.
Geen enkel koninkrijk kon hogen op het bezit van zulk een
prachtigen troonzetel!
21
Ook alle -drinkgerei van koning Salomo's hof en alle
"
voorwerpen in de zuilenzaal "Lihanonwoud waren van fijn
goud gemaakt. Er was niets van zilver hij, daar dat in koning
Salomo's dagen gewoonweg van geen waarde werd geacht.
22
Want behalve de reeds genoemde handelsvloot, welke
koning Salomo met koning Hiram samen had uitgerust,
"
had de koning nog een zoogenaamde "Tarsisvloot in zee,
welke eens in de drie jaar uit Tarsis (in Spanje) binnen
kwam, beladen behalve met goud ook met zilver en elpen
been, met inheemsche dieren als apen en pauwen.
1
23
Het is te begrijpen, dat dit alles er niet wein .g toe
bijdroeg koning Salomo ook in rijkdom alle koningen der
aarde te doen overtreffen, gelijk hij dat ook in wijsheid
deed.
24
Uit alle landen der aarde kwam men dan ook koning
Salomo bezoeken, om te genieten van de wijsheid, waarmede
God hem had begiftigd.
25
Dan bracht ieder van hen weer een geschenk mee, al
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26

27

28
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naar dat uitviel: zilveren en gouden voorwerpen of kleede
ren, ,vapens en specerijen, of paarden en muildieren. Dat
ging zoo maar door, jaar uit jaar in, zoodat koning Salomo
hovenn1ate toena1n in vermogen.
Bovendien ging koning Salon10 voort met den aanschaf
van wagens en ruiters, totdat hij eindelijk een legermacht
van veertien honderd wagens en t,vaalf duizend ruiters had
gevormd. Die legermacht vestigde hij in de respectieve
garnizoensteden en in Jeruzalem.
En in Jeruzalem werd ter verfraaiing zilver gehrnikt,
waar overal elders slechts gewoon gesteente dienst moest
doen; daar werd ook het kostbare cederhout zoo algemeen
als elders het gewone sycomorenhout uit de Seféla, de
Filistijnsche kustvlakte.
Wat nu de bovengenoemde paarden betreft: hij betrok
1
2
ze uit Mitsràim in Noord-Klein-Azië ) en uit l(wé ), het
Oostelijk deel van Cilicië, eveneens in Klein-Azië. De han
delsagenten van den koning haalden ze uit Kwé, waar ze
die paarden voor den gewonen handelsprijs opkochten.
Op die manier kwam hij levering een wagen uit Mitsràïm op zes honderd eenheden zilver en een paard op hon
derd en vijftig. Dat wil zeggen: een wagen, met twee paarden
bespannen, kostte zes honderd eenheden zilver, dus vier
maal zooveel als één los paard.
En deze lsraëlietische handelaars deden niet alleen
inkoopen voor koning Salomo, maar behartigden tegelijker
tijd de leverantie aan alle koningen der Hethieten en aan
3
den koning van Ara1n ) •
HET SLOT VAN SALOMO's GESCHIEDENIS.
Salomo' s afdwaling.

11 : 1

Tegenover al dat goede en schoone staat echter, dat

1) Mitsràim is in het O.T. meestal Egypte, doch onder meer op deze plaats niet.
2) De St. Vert. geeft het Hebreeuwsche woord "mikwé" abusievelijk weer met
,,linnengaren". De Statenvertalers kenden het blijkbaar nog niet als de naam van
een landstreek.
3) In de Statenvertaling staat Syrië, terwijl de Hebreeuwsche tekst voor Syrië
en Syriërs in de boeken der Koningen steeds Aram en Arameërs heeft. Syrië
en Syriërs zijn een latere benaming.
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koning Salomo een liefhebber van veel vrouwen was en
met name van veel huitenlandsche vrouwen. Want behalve
de dochter van den Farao van E gypte had hij zich Moahieti
sche, Ammonietische, Edomietische, Sidonietische en
Hethietische vrouwen genomen.
Dat waren dus vrouwen uit die volken, van welke de
HEERE tot de kinderen lsraëls met nadruk .had gezegd:
Gij
moogt
u
met
die
volken
niet
inlaten
en
zij
mogen
niet
"
in de gelegenheid komen zich met u in te laten, want dan
zou het er zeker van komen, dat ze uw hart er toe neigen
"
hun goden aan te hangen.
Maar koning Salomo overtrad ,dat gebod van zijn God.
Want aan die vrouwen, voor wie de HEERE zoo ernstig
had gewaarschuwd, en met wie Hij den omgang beslist ver
boden had, schonk koning Salomo de liefde van zijn
hart.
De gevolgen, waarvoor de HEERE had gewaarschuwd,
bleven dan ook niet uit. Daartoe werkten de volgende om
standigheden mee.
In de eerste plaats waren er erg veel buitenlandsche
vrouwen aan zijn hof. l(oning Salo1no heeft immers niet
minder dan zeven honderd vorstinnen tot gemalin ge4ad.
Daarbij nog drie honderd andere vrouwen, met wie hij
omgang had. En daar die allen heidensche vrouwen waren,
kwamen 1net die vrouwèn ook haar heidensche ideeën mee
en oefenden die vanzelfsprekend invloed op hem uit, zoodat
ze zijn hart verlokten tot afgoderij.
Dan kwam daar in de tweede plaats bij, dat koning
Salomo geleidelijk ouder werd. Toen eerst, maar dan ook
ten volle, wisten die vr.ou,ven hem ertoe te verleiden vreem
de goden te vereeren. Het resultaat van dat alles was, dat hij
niet meer geheel en al opging in den dienst des HEEREN,
gelijk dat niet zijn vader Dav1d altijd het geval was geweest.
Koning Salomo begon met de vereering- van Astarte,
een door de Sidoniërs vereerde godin. Daarbij voegde hij
den eeredienst van Milkom, het schandstuk der Ammo
nieten.
Door deze dingen deed koning Salomo wat de HEERE
heelemaal verkeerd acht. Want op die manier verzuimde hij
den HEERE onverkort te dienen, gelijk zijn vader David
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dat had gedaan. Koning Salomo verdeelde zijn hart tusschen
den HEERE, den God lsraëls, èn de vreemde goden, zoodat
dubbel leven leidde.
hij
7
En eenmaal dien weg opgegaan, kwam hij van het een
tot het ander, van kwaad tot erger. Niet slechts Astarte en
Milkom deed hij eer aan, maar ook voor Kamos, het
schandstuk der Moabieten, bouwde hij een hoogte op den
berg ten Oosten van J ernzalem, en zoo ook voor Milkom,
het schandstuk der kinderen Ammons.
8
Kortom: hij was al z'n vreemde vrouwen ter wille en
zorgde er voor, dat ze volop gelegenheid hadden haar af
goden spijs- en slachtoffers te brengen.

een

's HEEREN oordeel over Salomo's afdwaling.
11 : 9
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13

De HEERE werd dan ook zeer vertoornd op koning
Salomo. Want hij onttrok de liefde van zijn hart aan den
HEERE, niettegenstaande de HEERE hem tweemaal in zijn
leven persoonlijk was verschenen, om hem te waarschuwen.
Want in die verschijningen had de HEERE hem uitdrukkelijk verboden andere goden achterna te gaan. Maar
koning Salomo veronachtzaamde de hevelen des HEEREN.
Daarom liet de HEERE hem weten: ,,Omdat het nu
ondanks alle waarschuwing toch ervan gekomen is, dat gij
de door Mij afgekondigde verhondsbepalingen en Mijn in
zettingen veronachtzaamt, hen Ik vast besloten het koning
schap u te ontnemen en het te geven aan één van uw
knechten.
Alleen heb Ik daarbij deze beperkende bepaling gemaakt, dat Ik dat tijdens uw leven nog niet zal doen, niet
om uw persoon, maar omdat gij de eerste opvolger van
Mijn gunsteling David zijt. Als uw zoon aan de regeering
komt, zal Ik het koningschap uw geslacht ontnemen.
En als tweede beperking heb Ik daarbij opgenomen,
dat niet alle koninklijke heerschappij u afgenomen zal
worden. Eén van de twaalf stammen zal Ik uw zoon laten
behouden en Ik zal dat doen vanwege Mijn eenmaal gedane
toezegging aan Mijn dienaar David en vanwege Mijn onhe
rouwelijke verkiezing van Jeruzalem tot Mijn residentie."

-11 : 19

Salo·mo's buitenlandsche moeilijkheden.

11 : 14

15

16

17

18
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Ofschoon de HEERE had toegezegd koning Salomo gedurende zijn leven het koningschap over heel het rijk te
laten, werd wel 's HEEREN misnoegen over Salomo's af
dwaling vóór zijn dood openbaar. Dat bleek allereerst wel
in de huitenlandsche moeilijkheden welke hij kreeg. Want
de HEERE zette een tegenstander tegen hem op, Hadad, een
Edomiet van koninklijken bloede.
Aan diens ageeren tegen koning Salomo lag de volgende oude geschiedenis ten grondslag.
Koning David had indertijd de Edomieten verslagen en
Joah de veldheer was opgetrokken, om het holenrijke land
1
af te zoeken ), teneinde alle strijdbare mannen neer te
sabelen. Al wat man was in Edom werd dan ook met het
zwaard gedood.
Dit vorderde een langdurige expeditie, zoodat Joab
met heel de lsraëlietische legermacht niet minder dan een
half jaar daar verbleef, totdat hij inderdaad alle mannen
in Edom had uitgeroeid.
Bij die gelegenheid wist Hadad met enkele Edomietische mannen uit den kring der hovelingen aan dat bloedbad
te ontkomen. Ze probeerden naar Egypte de wijk te nemen.
Hadad was toen nog erg jong.
Daar de kortste weg·van Edom naar E gypte door Joabs
leger was afgesneden, vluchtten ze in Zuidelijke richting
en kwamen ze eerst in Midian. Vandaar staken ze over naar
Paran op het Sinaitische schiereiland. Uit Paran namen ze
eenige mannen als gidsen mee voor de verdere reis naar
Egypte. Daar gekomen, begaven ze zich naar den Farao.
Deze ontving Hadad met alle welwillendheid en overeen
komstig de traditioneele Egyptische gastvrijheid gaf hij hem
een woning, waarborgde hem z'n dagelijksch levensonder
houd en schonk hem bovendien een stuk land.
Van lieverlee kwam Hadad zoozeer hij den Farao in de
gunst te staan, dat hij hem de zuster van zijn vrouw Tach
panes, welke als hoofdgemalin des konings de meesteres van

1) Volgens Prof. van Gel deren moet niet worden vertaald: ,,om de versla genen
te begraven", maar: ,,om de holen te doorzoeken".
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den harem (het vrouwenverblijf) was, tot vrouw gaf.
Deze zuster van Tachpanes schonk Hadad een zoon, die
den naam Genuhat ontving. Tachpanes nu liet haar neefje
opgroeien aan Farao's hof, zoodat Genuhat temidden van
Farao's kinderen verkeerde.
Zoo genoot Hadad in E gy pte, waar hij als vreemdeling
binnengekomen was, hoog aanzien. Maar toch, toen hij
hoorde, dat koning David ·was overleden en vooral ook, dat
Edams gezvvoren vijand J oah dood was, zeide Hadad tot den
Farao: ,,Vergun mij uw land te verlaten, dan ga ik weer naar
mijn vaderland terug."
Doch de Farao anhvoordde hem daarop: ,,Maar nu
moet ik u toch vragen: ,vat komt gij hier hij mij tekort, dat
ge zoo n1aar opeens naar uw land ten1g wilt?"
Hadad hernam:· ,,Inderdaad, ik ko1n hier niets tekort,
integendeel; maar toch sta ik erop, dat gij in mijn vertrek
bewilligt."
De Farao liet hem dan ook gaan.
En teruggekeerd in z'n vaderland, ageerde Hadad op
dezelfde manier als nog een andere tegenstander, dien
God tegen koning Salomo opzette, namelijk Rezon, de zoon
van Eljada. Deze Rezon ,vas indertijd weggeloopen van zijn
heer en meester Hadadezer, koning van Zoha, dat gelegen
was op de hoogvlakte tusschen den Libanon en den Anti
Libanon. Rezon was gedeserteerd van koning Hadadezer,
toen laatstgenoemde door koning David een moorddadige
nederlaag ·werd toegebracht, ter gelegenheid van diens hulp
1
aan A1nmon ). Vervolgens wierp Rezon zich op als bende
leider, trok naar Damascus, wist zich er blijvend te vestigen
2
en nam daar den koningstitel aan ).
Als zoodanig w·as hij een verklaarde tegenstander van
Israël en dat wel gedurende heel den tijd van Salomo'&
.
regeenng.
Datzelfde kwaad nu berokkende ook Hadad aan Israël.
Hij was immers van jongsaf op Israël geheten en na zijn
terugkeer uit Egypte bracht hij het zóóver, dat hij in zijn

1) 2 Sam. 10:18.
2) De St. Vert. heeft ten onrechte 1n dit vers de drie werkwoorden in het
meervoud.
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kring als koning van Edom
werd erkend, om zoodoende
z'n vaderland vrij te maken van Salomo's opperheerschappij.
Salomo' s binnenlandsche moeilijkheden.

11 : 26

's HEEREN misnoegen over koning Salomo's afdwaling
werd ook openbaar in de hinnenlandsche moeiten, welke
hem werden aangedaan door een zekeren J eroheam, die
hinnenlandsch ver�et stookte. Deze Jeroheam, onder koning
Salomo in rijksdienst, was de zoon van Nehat, een Efraimiet
uit Z�reda. Zijn moeder Zerua was weduwe, toen hij in het
publieke leven trad.
27
Om de aanleiding van zijn verzet tegen koning Salomo
te begrijpen, dient men het volgende te weten.
Koning Salomo was bezig met den houw van den reeds
eerder genoemden Millo, waarmee hij de zoogenaamd!e
,,scheur van Davidsstad", d'e spleet namelijk tusschen Boven
en Beneden-Sion, wilde afsluiten. We hebben daarover
reeds gesproken hij de opsomming van koning Salomo's
hou�verken.
28
Nu was Jerobeam, die ook hij den houw werkzaam was,
een flinke kerel. Toen dan ook koning Salomo hij een
inspectie zag, dat die jonge man een uitstekende werk
kracht ,,vas, belastte hij hen1 met de leiding en de organisatie
van den verplichten arbeidsdienst, welke door de vijf West
J ordaansche districten, dus door de na_komelingschap van
Jozef, in dat gebied moest worden gepresteerd: In die func
tie van hoofdopzichter bemerkte hij dagelijks de ontevre
denheid van zijn stamgenooten over den drukkenden
heerendienst. Dat werkte hij hem de gedachte, dat hij daar
van wel eens gebruik zou kunnen maken, om zich tot koning
over een deel van Israël op te werpen.
29
Die begeerte naar de koningsheerschappij werd hij hem
bovendien nog van een heel andere zijde aangen1oedigd en
bevestigd.
Het gebeurde namelijk een keer, toen hij, na hij den
koning rapport over den heerendienst te hebben uitge
bracht, uit de hoofdstad Jeruzalem terugkeerde, dat hij

1) lnplaats van Syrië. (St. Vert.) dient te worden gelezen: Edom.
/
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onderweg den profeet Ahia, ·den Siloniet, tegenkwam en
wel op een oogenhlik, dat zij beiden alleen in het veld
waren.
Ahia nu had een nieuwen mantel aan.
Toen nam Ahia dien nieuwen mantel en scheurde dien
aan twaalf lappen.
Daarop zei hij tot Jerobeam: ,,Neem van deze twaalf
stukken er tien voor uzelf. En om te laten weten, welke be
teekenis gij aan deze handeling moet hechten, spreekt nu
door mijn mond de HEERE, de God van Israël, het vol
gende: ,Zie, Ik, de HEERE, ben er haast aan toe het koning
schap aan Salomo te ontnemen en u de heerschappij over
tien stammen te verleenen.
Wat overblijft, den zoogenaamden éénen stam, laat Ik
hem echter behouden vanwege Mijn toezegging aan Mijn
dienaar David en vanwege Mijn onberouwelijke verkiezing
van Jeruzalem uit alle stammen van Israël tot Mijn woon
plaats.
Maar de heerschappij over de tien stammen ga Ik hem
ontnemen, omdat hij Mij verlaten heeft en in vereering ge
knield heeft voor Astarte, de godin der Sidoniërs, voor
l(amos, den afgod van Moah, en voor Milkom, den afgod
-der Ammonieten, en niet handel en wandel heeft gericht in
den door Mij voorgeschreven weg en omdat hij niet gedaan
heeft wat goed is in Mijn oogen, door Mijn inzettingen en
rechtsbepalingen te eerbiedigen, gelijk zijn vader David dat
heeft gedaan.
Toch zal Ik het koningschap in geen geval aan Salomo
zelf ontnemen. Hem wil Ik heel z'n leven vorst en gebieder
laten blijven vanwege Mijn beloften aan Mijn dienaar David,
die, door Mij verkoren, Mijn geboden en inzettingen heeft
geëerbiedigd.
Daarom zal Ik pas aan zijn zoon het koningschap ontnemen en het u geven, wel te weten dat over de tien
stammen.
Salomo's zoon zal Ik dien éénen stam doen behouden
om deze reden, dat de glorie van Davids heerschappij toch
altijd moet blijven stralen in Jeruzalem, in de stad, welke Ik
verkoren heb, om Mij aldaar te openbaren.
U echter zal Ik verheffen tot koning, zoodat gij heer-

-Il: 41

schen moogt over alles, zooals gij nu begeert in uw hart,
met dien verstande echter, gelijk al herhaaldelijk is gezegd,
dat gij koning wordt over het tien-stammenrijk Israël.
38
Maar deze toezegging doe Ik u voonvaardelijk: als gij
het oor leent aan al wat Ik u gebied, in Mijn wegen wandelt
en doet wat goed is in Mijne oogen, door Mijn inzettingen
en geboden te eerbiedigen, gelijk Mijn dienaar David dat
heeft gedaan, ·dan zal Ik met u zijn en aan uw nazaten van
geslacht tot geslacht het koningschap over Israël geven, zoo
als Ik dat Mijn dienaar David naar Mijn belofte doen zal.
Met het oog op de vervulling van deze Mijn helofte aan
39
u zal Ik zeker het nakroost van David vernederen, door het
niet te herstellen in de grootheid van David en Salomo;
doch weet, dat die vernedering niet voor goed zal zijn, niet
in eeuwigheid zal duren. Eens zal Ik een wending ten goede
brengen'."
40
Toen Jeroheam dat alles had gehoord, voelde hij zich
gesterkt in zijn hegeerJe naar het koningschap, zoodat hij
in Zereda zich gedroeg als een koning en alvast begon met
een eigen legermacht te vormen. Want hij had daar voor
1
eigen gebruik een driehonderd strijdwagens ). Hij stuurde
2
aan op openlijken opstand ).
Doch toen koning Salomo van een en ander hoorde,
gaf hij hevel met dien rebel korte metten te maken.
Maar Jeroheam wist tijdig te ontkomen en ontvluchtte
naar E gypte. Daar werd hij door den Farao Sisak welwillend
ontvangen en genoot er gastvrijheid tot den dood van koning
Salomo.
Salomo's einde.
11 : 41

Wat er nu nog meer geschied is onder Salomo's regeering, met een volledig relaas van hetgeen hij heeft gedaan
en alle proeven van zijn wijsheid, - dat alles wordt hier
niet verhaald. Wie dat begeert te weten, die moet het "Boek
van Salomo's historie" er maar op naslaan, waarin al die
dingen uitvoerig zijn beschreven.

1) Dit weten we uit de Grieksche vertaling van het Oude TestamenL
2) 2 Kron. 13 : 6.
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Daarom tenslotte alleen nog dit: wat de regeeringsduur
betreft: Salomo heeft te Jeruzalem over heel Israël veertig
jaar geregeerd.
43
Daarna ontsliep koning Salomo en werd zoo vereenigd
met zijn vaderen. Hij werd begraven in de stad van zijn
vader David. Vervolgens werd zijn zoon Rehabeam koning
in zijn plaats.
HET GEDEELDE RIJK (h. 12-einde).
DE BREUI( IN HET KONINKRIJK ISRAËL.
De onderhandelingen met de 10 stammen.

12 : 1-

Toen nu Rehabeam zijn vader Salomo zou opvolgen in
de regeering, verliep dat wel vlot in Juda, maar de 10
stammen hadden bezwaren hem zonder meer als koning te
erkennen. Daarom werd besloten tot een landdag te Sichem.
Ook Rehabeam begaf zich daarheen, teneinde door Israël
tot koning gekroond te worden.
2
Zoodra echter een en ander Jerobeam ter oore kwam,
n.l. Jeroheam, den zoon van Nebat, die op dat oogenhlik
nog in Egypte vertoefde sinds zijn vlucht voor koning
1
Salomo, kwam hij uit Egypte terug ).
3
Toen z'n aanhangers hoorden, dat hij weer in het land
was, ontboden ze hem, opdat hij bij de te Sichem te houden
besprekingen voor Israël het woord voeren zou. Daarop
kwam dan heel het saamvergaderde Israël onder leiding
van J erobeam tot Rehaheam.
Ze leidden de besprekingen n1et Rehaheam als volgt
4
in: ,,Uw vader koning Salomo heeft ons wel een heel zwaar
juk van dienstbaarheid doen dragen. De belastingen in geld,
de leveranties in natura en met name de heerendiensten
zijn ons te drukkend. Maak gij .het ons nu wat gemakkelijker
en laat uw juk, dat gij ons zult opleggen, wat lichter zijn.

1)

In 2 Kron. 10 : 2 staat, dat hij uit Egypte terugkeerde, dus het tegendeel
van l Kon. 12 : 2, wat echter in het Hebreeuwsch maar l letter verschilt. Daarom
zal de mededeeling van 2 Kron. 10 : 2 wel juist zijn.
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Dan kunt gij er op rekenen, dat wij uw trouwe onderdanen
zullen zijn."
Het antwoord van koning Rehabeam luidde: ,,Het is
mij niet mogelijk nu reeds definitief daarover te beslissen;
oefent nog drie dagen geduld en komt dan bij mij terug om
uitsluitsel." Het volle nam daarmee genoegen en ging zoo
lang naar huis.
Koning Rehaheam benutte den verkregen tijd van beraad, om eerst overleg te plegen met de oudste raadslieden
:der kroon, die zijn vader Salomo tijdens diens leven niet
raad en daad terzijde gestaan hadden. Hij legde hun dan
de beslissende vraag voor: ,,Hoe raadt gij mij, dat ik straks
aan dit volk bescheid zal geven?"
Daarop antwoordden ze hem: ,,Naar ons bescheiden
oordeel zijn de zaken zóó gelegen, dat gij door nu de minste
te willen zijn, vandaag u te schikken naar hun wensch en
hun een toestemmend antwoord te geven, hen voorgoed voor
u ge,vonnen zult hebben. Dan zullen ze vast en zeker voor
altijd u gewillig dienen. Dit lijkt ons in de gegeven omstan
digheden de aange·wezen weg."
Daar deze raad, door de ervaren raadslieden der kroon
gegeven, he1n maar matig beviel, na1n hij dien voor kennis
geving aan. Hij liet hem voorloopig voor wat hij was.
Daarna wendde hij zich tot de jonge mannen, die in
zijn eigen omgeving tegelijk niet hem opgegroeid waren en
vanwege hun leef tijd en positie in aanmerking kwamen om
hem als raadgevers te dienen. Hij ging met hen te rade in
de verwachting, dat zij 1neer in zijn geest zouden spreken.
Hij legde hun dan dezelfde vraag voor: ,,Welk antwoord
vindt gij, dat we moeten geven aan dit volk, dat mij er toe
pressen wil, dat ik het verlichting van het juk der dienst
baarheid zal schenken? Want het heeft mij gezegd: Maak
het juk, dat uw vader ons heeft opgelegd, lichter."
Toen antwoordden de jonge 1nannen, die samen met
hem opgegroeid waren: ,,Tot dat volk, dat met zulk een
eisch aankomt, moet gij 111aar één ding zeggen en wel dit:
,Mijn pink is dikker dan mijn vaders lenden.
Dat wil zeggen: gij vondt het juk, dat mijn vader u
oplegde, zoo zwaar; nu, dan kunt gij er op rekenen, dat ik
een nog z,vaarder juk zal opleggen, of anders gezegd: als
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hij wijze van spreken mijn vader u met geeselen heeft ge
tuchtigd, dan kunt gij van mij verwachten, dat ik dat met
schorpioenen zal doen. In ronde woorden: ik zal niet alleen
·den last verzwaren, doch ook de strar."
Drie dagen later kwam heel het volk onder leiding van
Jerobeam tot koning Rehabeam, gelijk afgesproken was.
Toen heeft de koning het volk op harsche wijze van
antwoord gediend.
Met venverping van den raad, welken de oudste raads
lieden der kroon hem gegeven hadde� gaf hij geheel over
eenkomstig het advies der jonge raadgevers het volgende
antwoord:
Laat mijn vader u een zwaar juk te dragen gegeven
"
hebben, ik hen voornemens het nog te verzwaren, of met
een beeld uitgedrukt: als mijn vader u met geeselen heeft
getuchtigd, dan zal ik daartoe schorpioenen gebruiken."
Daarmee had de koning het toch niet geheel onbillijke
verzoek van het volle botweg afgewezen.
Vraagt men naar de laatste oorzaak van koning Reha
beams kortzichtigheid in dezen, dan versta men, dat het de
HEERE was, Die dezen keer in de geschiedenis teweeg
bracht. De HEERE was het, Die koning Rehabeam zich in
zijn dwaasheid liet vervreemden van het volk, omdat zoo
in vervulling moest gaan het Woord dat Ahia van Silo tot
Jerobeam den zoon van Nebat in den naam des HEEREN
had gesproken.
De breuk een feit.

12 : 16

Dat Woord is toen dan ook in vervulling gegaan. Want
toen Israël zag, dat de koning hun geen gehoor verleende,
stond het oogenhlikkelijk klaar om antwoord te geven met
het oude revolutie-lied:
Wat band bindt ons aan Davids huis?
Geen duimbreed van zijn stamgebied!
Op, Israël, naar uw eigen huis!
Gij David, houdt uw stamgebied.
En de daad hij het woord voegende, maakte Israël aan

,80

-12: 22

17
18

19

20

stalten, om naar eigen woonstede terug te keeren. Daarmee
zou de breuk een feit zijn geweest.
Maar over de Israëlieten, die in Juda's steden woonden,
was en bleef Rehaheam koning.
Doch hij berustte niet zonder meer in Israëls afval van
zijn koningshuis. Vandaar dat hij zijn toevlucht nam tot
Adoram, den in 's konings dienst vergrijsden directeur der
heerendiensten, die tot de oudste raadslieden der kroon
behoorde.
Ofschoon hij wel de geschiktste man was om het volle
te kalmeeren, keerden de Israëlieten zich als één man tegen
hem en steenigden hem ter dood toe, ja ze liepen zelfs
dreigend te hoop tegen koning Rehabeam zelf, die zóó
in 't nauw geraakte, dat hij nog slechts ternauwernood kans
zag zijn wagen te beklimmen, om naar Jeruzalem te
vluchten.
Zoo heeft Israël volkomen gebroken met Davids huis.
En de oplossing van de personeele unie tusschen Juda en
Israël is bestendigd tot op den dag van heden, nu dit ge
schreven wordt.
Toen inmiddels tot heel Israël de tijding van J erobeams
terugkeer uit E gypte was doorgedrongen, ontboden ze hem
naar de volksvergadering en kroonden hem tot koning over
heel Israël. Want niemand volgde het huis van David dan
alleen de stam van Juda.

Rehabeam wil de breuk met geweld keeren.
12 : 21

Toen echter koning Rehabeam in Jeruzalem was gekomen, zinde het hem nog niet in den loop der gebeurte
nissen te berusten. Hij meende, dat nu de tijd daar was,
om met geweld de breuk ongedaan te maken. Terstond
mobiliseerde hij heel Juda en ook Benjamin, zoodat hij een
leger van ongeveer honderd en tachtig duizend man op de
heen bracht, om tegen Israël ten strijde te trekken en de
heerschappij over de tien stammen opnieuw aan zich te
brengen. Als zoon en opvolger van koning Salo1no dacht hij
dat aan de eer van zijn huis verplicht te zijn.
22
Doch toen kreeg de Godsman Semaja het volgende
Godswoord te .hooren:

[ Koningen 6
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"Ga dadelijk aan Rehaheam, den zoon van Salomo, den
koning van Juda, en in zijn persoon aan heel het huis van
Juda en van Benjamin, benevens de rest van het volk, dat
hem trouw gebleven is, zeggen:
24
Zóó zegt de HEERE: ,Gij moogt niet optrekken noch
strijden tegen de Israëlieten, want zij zijn uw broeders.
Demobiliseer het leger, laat een ieder naar huis gaan en
wil het er verder hij laten, want Ik hen he½ Die dezen gang
der gebeurtenissen beschik'."
Aan dit Woord des HEEREN gaven ze gehoor. Want
overeenkomstig 's HEEREN hevel keerden ze op hun schre
den terug.

23

De consolideering van het rijk Israël.

12 : 25

l(oning Jeroheam achtte het evenwel raadzaam zijn
juist gevestigde positie te versterken. Daarom ging hij er
toe over enkele steden tot vestingen om te bouwen. Zoo
versterkte hij Sichem in het 8tamgehied van Efraïm, dat kon
gelden voor het natuurlijke middelpunt van het West
J ordaanland. Hij koos ook dit Sichem als residentiestad.
Ook versterkte hij Penuël, dat aan den Noordelijken Jah
bokoever was gelegen, in het Oost-Jordaansche land, en de
belangrijkste wegen van dat gebied beheerschte. Met den
houw van deze fortificaties meende hij zijn rijk tegen even
tueele vijandelijkheden, zoowel van de zijde van Juda als
van den kant van Ammon en Aram" te beveiligen.
26
Doch ook daarna voelde hij zich nog niet veilig. Hij
zei hij zichzelf: ,,Toch dreigt het koningschap over de tien
27 stammen nog weer aan Davids huis te komen. Want wanneer
mijn onderdanen als naar gewoonte zullen optrekken naar
den tempel des HEEREN te Jernzalem" om daar den
HEERE te offeren, gelijk velen nu doen, dan zal hun hart
meer gaan' trekken naar hun vroegere koningshuis en zoo
naar Rehabeam, die in Juda koning is. Op deze manier
wordt mijn prestige ondermijnd. En dat zal er verder toe
leiden, dat ze mij door moord uit den weg ruimen. Het slot
is dan, dat ze metterdaad weer onder den scepter van
Rehabeam zich stellen. Dat heteekent meteen het einde
van mijn koninkrijk."
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Uit deze overlegging blijkt wel, dat koning J eroheam
niet al te veel vertrouwen had in het Godswoord, dat Ahia
van Silo hem had aangezegd.
Dus ging koning Jeroheam te rade met zichzelf en met
anderen, om het naar zijn meening dreigende gevaar te be
zweren en meende hij een uitweg gevonden te hebben door
twee gouden kalveren te laten gieten. Daarna zei hij tot zijn
volk: ,,Het is toch te veel van u gevergd nog langer heele
maal naar Jeruzalem op te trekken, om daar te aanbidden.
Nu heb ik gezorgd, dat het ook niet langer behoeft. Want
den God, Die u uit Egypteland uitvoerde, hoeft gij niet
langer alleen te Jeruzalem te zoeken; ook hier is Hij tegen
woordig. Zie deze kalveren, welke ik gemaakt heb!''
Het ééne gouden kalf plaatste koning Jeroheam te
Bethel in het stamgebied van Benjamin, een drie uur gaans
van Jeruzalem, en het andere zette hij neer te Dan, in het
hooge Noorden van zijn rijk.
Deze zaak nu zette de deur open voor een stroom van
zonde, voor vorst en volk heide. Het volk liet zich door
koning Jeroheam meesleepen, wat wel hieruit blijkt, dat
het, toen één van de heide te Bethel gemaakte kalveren
naar Dan moest worden overgebracht, in optocht daarvoor
uitliep.
Om dien eeredienst te volmaken, bouwde koning
Jeroheam op een hoogte te Dan en te Bethel tempels voor
die kalverenbeelden.
Voor die heiligdommen waren vanzelfsprekend pries
ters noodig. Doch omdat, enkele uitzonderingen daargelaten,
de priesters uit Levi's stam zich daarvoor niet wilden geven,
hoe graag Jeroheam het anders had gewild, nam hij uit alle
niet-Levitische stammen maar tot priesters aan, die er wat
voor voelden. Hij nam het 1net de keuze niet zoo nauw.
Tenslotte greep hij ook op den feestcyclus in. Hij bepaalde, dat er op den vijftienden van de achtste maand, de
maand Bul, een feest zou zijn, dat overeenkomen moest met
het Loofhuttenfeest, dat in Juda precies een maand vroeger,
op den vijftienden dag der maand Ethanim, moest worden
gevierd.
Zoo wilde hij zijn rijk in godsdienstig opzicht geheel
eigen wegen laten gaan, wat bovendien ook hierin uitkwam,
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dat hij hij den aanvang van het feest zelf als opperpriester
de hoogte beklom, waarop het altaar was gebouwd.
Op die n1anier organiseerde hij den publieken eere
dienst te Bethel, om aan de door hem gemaakte kalveren
te offeren.
Te Bethel liet koning Jeroheam bij het jaarlijksch feest
ook van wijd en zijd de priesters der plaatselijke offer
hoogten dienst doen, omdat de priesterschap van Bethel zelf
het niet aan kon, want het feest te Bethel was meer in trek
1
dan dat te Dan ).
DE GODSMAN UIT JUDA TE BETHEL.
Gods oordeel aver Bethels al,taar.

12 : 33

Toen nu koning Jeroheam de altaarhoogte te Bethel
had beklommen - dit geschiedde, gelijk boven gezegd is,
op den vijftienden dag der achtste maand -, toen hij dan
voor ;de eerste maal op de altaarhoogte stond om daar als
13 : 1 offerpriester het offer aan te steken., kwam daar opeens
een Godsman uit Juda naar Bethel. Hij kwam, door Godde
lijke inspraak -daartoe gedreven., te Bethel juist op het
oogenblik, dat koning Jeroheam op de hoogte bij het altaar
stond, gereed om het offer te ontsteken.
2
Die Godsman hield, al weer door Goddelijke inspraak
daartoe gedreven, op dat eigen oogenhlik een boetprediking
en daarbij wendde hij zich niet tot koning J erobeam noch
tot het volk, maar tot het altaar met deze woorden: ,,0
altaar! o altaar! aldus spreekt de HEERE tot u: ,Zie, in
Davids koningshuis zal een zoon geboren worden, die J osia
heeten zal. Deze J osia zal op u slachten de hoogtepriesters,
die het wagen op u offers te ontsteken., en gij zult tot het
uiterste verontreinigd worden, doordat eens menschenbeen
deren op u zullen worden verbrand'."
Maar koning J erobeam stoorde zich niet aan dit op3
treden van den Godsman, want hij ontstak het offer, dat
begon tot asch te verbranden.

1) Vers 33 nemen we met de meeste verklaarders als inleiding bij h. 13.
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Daarom kondigde de Godsman aan, dat een wonder
teeken stond te gebeuren en sprak: ,,Dit wonderteeken zal
bewijzen, dat de HEERE mij waarlijk het woord van zoo
even te spreken gaf: zie, nu gaat het altaar scheuren, zoodat
de daarop liggende offerasch op den grond valt."
4
Toen koning Jerobeam dit woord van den Godsman had
gehoord, wilde hij den Godsman niet langer laten begaan,
doch greep hij in, door staande hij het altaar, zijn hand uit
te strekken naar den Godsman en te hevelen: ,,Grijpt hem!"
Doch toen hij zijn opgeheven hand wilde laten zakken,
was dat niet mogelijk: zijn hand was verstorven en bleef
uitgestrekt staan.
5
Ook scheurde op datzelfde oogenhlik het altaar, zoodat
het uiteenviel en de offerasch van het altaar op den grond
viel. Het ging precies zooals de Godsman dit wonderteeken
op 't gezag des HEEREN had aangekondigd.
6
Door dit alles even in de war gebracht, sloeg de koning
een anderen toon aan tegen den Godsman en zei: ,,Smeek
toch den HEERE uw God om genade en hid voor mij, dat
ik weer mijn hand kan terughalen."
Dat wilde de Godsman niet weigeren. Hij smeekte den
HEERE om die welwillendheid en gunst en de HEERE
liet zich niet onbetuigd, want de koning kon z'n hand terug
halen en ze werd weer als voorheen.
7
Daarop zei de koning tot den Godsman: ,,Ga met mij
mee naar huis, verversch u daar en laat ik u dan een ge
schenk mogen aanbieden."
8
De Godsman echter had wel door, dat koning Jeroheam
door familiair met hem om te gaan, zich aan den indruk,
dien het Godswoord gemaakt had, wilde onttrekken en
bovendien had de profeet een Goddelijk gebod, zoodat hij
antwoordde: ,,Al wildet gij mij de helft van al uw bezit
geven, dan zou ik nog niet met u meegaan. Ook wil ik geen
brood eten noch water drinken aan deze plaats.
Want door Goddelijke inspraak ontving ik het volgende
9
hevel: ,Gij moogt u daar niet ophouden om brood te eten
en water te drink�n en ook moogt ge niet langs denzelfden
weg als ge gekomen zijt terugkeeren'."
10
Daarop vertrok de Godsman overeenkomstig Gods hevel
dan ook langs een anderen weg. Hij vermeed het om den-
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zelfden weg weer te gaan, waarlangs hij naar Bethel was
gekomen.

De brenger van het .Woord Gods verleid en gedood.
13 : 11

12

13

14

15
16
17
1)

Nu was er toentertijd een oud profeet in Bethel woonachtig. Diens zonen kwamen thuis en gaven hun vader een
uitvoerig relaas van het optreden van den Godsman op
dien dag te Bethel. Ook brachten ze hem over de woorden,
welke hij tot den koning had gesproken.
Daar de laatste woorden van den profeet uit Juda
waren geweest, dat hij langs een anderen, dus ongewonen
weg naar Juda zou terugkeeren, vroeg de vader hun:
,,Weten jullie nu langs welken weg hij is vertrokken?"
Daarop duidden z'n zonen hem den weg uit, langs
1
welken de Godsman uit Juda was heengegaan ).
Toen hem dat duidelijk geworden was, zei hij tot z'n
zonen: ,,Zadelt mij dadelijk den ezel!" Want de oude pro
f eet had in den zin den profeet uit Juda terug te halen.
Nadat door z'n zonen de ezel was gezadeld, zette de
profeet zich erop en reed weg in de richting, door z'n zonen
hem gewezen.
Toen hij den Godsman uit Juda achterna reed, vond
hij hem gezeten onder een terehinthhoom.
Daar .hij vermoedde, dat dit de gezochte Godsman wel
eens kon zijn, vroeg hij he1n: ,,Zijt gij die Godsman, die uit
Juda is gekomen?"
Bevestigend hernam de aangesprokene: ,,Ja, die hen ik
inderdaad."
Toen zei de profeet uit Bethel tot hem: ,,Dan noodig
ik u vriendelijk uit met mij terug te gaan naar mijn huis
en hij mij brood te komen eten."
Doch de Godsman antwoordde: ,,Het is mij onmogelijk
1net u terug te gaan en hij u binnen te gaan. Want ik mag
in deze plaats geen brood eten en geen water drink�n.
Door inspraak van 's HEEREN wege namelijk heb ik
deze opdracht gekregen: ,Gij moogt daar geen brood eten

De Hebreeuwsche zin schijnt niet te beteekenen: ,,z'n zonen hadden den
weg gezien", maar: "ze deden hem ( te weten: den vader) den weg zien".
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en daar geen water drinken; ook zult gij niet langs den•
zelfden weg teruggaan waarlangs gij daar gekomen zijt'."
18
Daarop zei de oude profeet tot hem: ,,Dat kan wel zijn,
maar ik hen ook een profeet evengoed als gij. En nu heeft
een engel mij van 's HEEREN wege deze inspraak doen
hooren: Laat die Godsman met u terugkeeren naar uw huis
en laat hij bij u brood eten en water drinken. Daarom ben
ik hier tot u gekomen."
Doch dit heele verhaal over een bijzondere openbaring
des HEEREN door een engel loog hij den Godsman voor,
daar het he1n er maar om te doen was den Godsman mee
naar huis te lokken.
19
Helaas bezweek de Godsman uit Juda voor diens vals
opgezetten aandrang, zoodat hij met den ouden profeet
naar Bethel terugkeerde en in het huis van den ouden
profeet den maaltijd gebruikte.
Maar terwijl ze nog aan tafel zaten, kwam een inspraak
20
van 's HEEREN ·wege tot den profeet, die den Godsman
uit Juda had overgehaald naar Bethel terug te keeren.
21
Terstond bracht hij het ontvangen Godswoord aan hem
over en riep hem toe: ,,Zoo zegt de HEERE: omdat gij in
verzet gekomen zijt tegen hetgeen de HEERE u had gezegd
en on1dat gij het gebod, dat de HEERE u had bekend
22 gemaakt, hebt overtreden, doordat gij hierheen teruggekeerd
zijt en hier brood gegeten en water gedronken hebt, en dat
nog wel in de plaats, waar de HEERE u uitdrukkelijk had
verboden dat te doen, - daarom zal uw lijk niet bij uw
vaderen in hun graf gelegd worden."
23
Nadat nu de Godsman uit Juda z'n maaltijd had beeindigd, maakte zijn gastheer voor hem den ezel rijklaar
en vertrok hij.
24
Doch hij was nog niet ver weg, of hij ontmoette een
leeuw, die hem aanviel en doodde. Doch de leeuw verslond
het lijk niet en deed ook den ezel niets. Toen lag daar dat
lijk op den weg neergeworpen, terwijl het verwonderlijke
was, dat de ezel en de leeuw daarbij stonden te kijken. Dat
was wel een heel eigenaardig tafereel!
25
Dit werd opgemerkt door enkele mannen, die daar
langs kwamen: ze zagen het lijk op den weg liggen en tot
hun verwondering den leeuw daarbij staan.
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Thuisgekomen in Bethel, vertelden ze die wonderlijke
geschiedenis aan menschen in de stad, waar - zooals be
kend - die oude· profeet woonachtig was.
Dat verhaal kwam ook den ouden profeet ter oore en
toen hij dat vernomen had, zei hij: ,,Maar dat is dan be
paald die Godsman, die het hevel des HEEREN heeft ver
onachtzaamd. Nu heeft de HEERE hem ongetwijfeld over
gegeven aan dien leeuw, die hem verbrijzeld en gedood
heeft. 7Joo is al spoedig vervuld het Woord des HEEREN,
dat hij hem had laten weten."
Dadelijk zei hij tot z'n zonen: ,,Zadelt mijn ezel!"
Toen z'n zonen het rijdier gereed hadden, reed hij
oogenhlikkelijk weg en trof alles aan gelijk het hem was
verteld: het lijk lag op den weg, de ezel stond erbij en ook
de leeuw. De oude profeet had wel goed gezien, dat het geen
gewoon geval was, maar de voltrekking van het aange
kondigde Godsgericht over den ongehoorzamen prof eet,
want de leeuw had niet meer gedaan dan dien profeet ge
dood: zijn lichaam had hij niet opgegeten noch ook den
ezel verbrijzeld.
Toen nam ·de oude profeet het lijk van den Godsman
op en legde dat op diens ezel. Zoo voerde hij het naar
Bethel terug, om daar een rouwklacht over hem aan te
heffen en hem ter aarde te bestellen.
Hij liet den Godsman begraven in z'n eigen grafkelder
en ze hieven over hem deze doodenklacht aan: ,,Ach, mijn
broeder!"
Na die begrafenisplechtigheid gaf hij aan z'n zonen
deze opdracht met betrekking tot z'n eigen begrafenis:
Wanneer ik gestorven zal zijn, moeten jullie mij begraven
"
in het graf, waarin de Godsman nu ligt. Naast zijn gebeente
moeten jullie mijn gebeente leggen.
Met hem wil ik in één graf liggen, want al heeft hij verzet gepleegd tegen den HEERE, dat neemt toch niet weg,
dat hij een waarachtig profeet des HEEREN was, zoodat
het gericht, dat hij door de inspraak des HEER�N over
het altaar in Bethel heeft aangekondigd en over al de
hoogtetempels in de steden van Israël in het algemeen, zeer
zeker komen ,zal."
De bedoeling van den ouden profeet was ongetwijfeld,
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dat hij zijn gebeente voor schennis zou bewaren, wanneer
later koning Josia uit Juda het gericht over Bethel zou
uitbrengen en dan het gebeente van den Godsman uit Juda
van dat gericht zou worden uitgezonderd. En tegelijk was
het oogmerk van den ouden profeet, dat ook zijn graf,
evenals dat van den Judeeschen profeet, zou getuigen van
Gods gerechtigheid.
Jerobeams verharding in de zonde.

13 : 33

Hoewel dit alles was gepasseerd en toch op koning
J eroheam indruk ten goede had kunnen maken, bekeerde
hij zich niet van zijn zondigen weg. Integendeel, hij breidde
den eeredienst der kalveren nog uit, door opnieuw hoogte
priesters uit de volksmassa aan te stellen. Onverschillig wie
zich meldde, koning Jerobeam voorzag hem van het noodige
offermateriaal en dan werd de man zoo priester van een
hoogte.
En dat koning Jerobeam door op deze manier het per34
soneel van den eeredienst uit te breiden in zijn eigenwilligen
godsdienst volhardde en dien doorzette, dàt is dè zonde van
J erobeams koningshuis geworden. Dat heeft er· dan ook toe
geleid, dat het later is vernietigd en er op aarde geen spoor
meer van is overgebleven.

VERVOLG EN SLOT VAN DE HISTORIE VAN JEROBEAM EN
REHABEAM.
Gods oordeelswoord over Jerobeams koningshuis.

14 : 1

Omstreeks dien tijd werd een zoon van koning Jeroheam, namelijk Abia, ernstig ziek.
2
Toen zei koning Jerobeam tot zijn vrouw: ,,Misschien
is het wel goed, dat we eens een profeet des HEEREN
raadplegen. Dan lijkt mij het beste dat jij gaat, en dan niet
in je hoedanigheid als koningin, dus niet gekleed als
koningin, maar vermomd als een gewone vrouw uit het
volle, zoodat niemand in jou de gemalin van koning Jero-
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heam kan herkennen. Ik geloof, dat er dan de meeste kans
is op een gunstige voorspelling voor onzen zieken jongen.
Dan moet je naar Silo gaan. Want daar woont de profeet
Ahia, die mij eens heeft gezegd, dat ik koning zou worden
over dit volk.
Als geschenk moet je dan ook niets opvallends noch
iets koninklijks meenemen, doch eenvoudig tien hrooden,
spikkelkoeken en een kruik honig. Als je dan hij zijn huis
komt, ga je maar naar binnen en dan zal hij je wel bekend
maken, hoe het met onzen jongen gaan zal."
De vrouw van koning Jeroheam deed zooals haar man
haar had uitgelegd en voorgezegd: ze maakte zich gereed
en trok naar Silo. Ze ging regelrecht het huis van den
profeet Ahia binnen, zonder dat Ahia het kon zien, want
zijn oogen stonden star en stijf van ouderdom.
Doch al werkte zoo alles samen, dat de profeet haar
niet kon herkennen, de HEERE evenwel was tevoren tot
Ahia gekomen niet een openbaring, welke de opzet van
koning J eroheam en diens vrouw verijdelde. De HEERE
had namelijk tot Ahia gezegd: ,,Zoo meteen komt de vrouw
van koning Jeroheam u raadplegen inzake haar zoon, die
ernstig ziek is. Als ze dan binnenkomt en zich als een
vreemde voordoet, moet gij direct het woord nemen, voordat
zij de gelegenheid heeft iets te zeggen, en dan zult gij zus
en zoo tot haar spreken."
Scherp van gehoor als de profeet nog was, hoorde hij
haar aankomen bij de deur en zei meteen: ,,l(om maar
binnen, gij gemalin van koning J eroheam. Waarom tracht:
gij u toch als een ander voor te doen? Denk toch niet, dat
ge op deze manier meer hoop kunt voeden op een gunstige
boodschap. Want ik heb nu eenmaal opdracht u een harde
boodschap over te brengen.
Ga maar terug naar uw man, koning J eroheam, en
breng dan hem de volgende woorden over: Zoo zegt de
HEERE, de God van Israël: ,Ik heb u verheven uit het
gewone volle en u tot vorst over Mijn volk Israël gemaakt.
Ik heb dat gedaan door de koninklijke heerschappij
aan het huis van David te ontnemen en ze u te geven. Maar
nu is het verkeerde, dat gij niet geweest zijt als Mijn dienaar
David, die Mijn geboden eerbiedigde en die met heel zijn
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hart Mij volgde en slechts deed wat betamelijk is naar Mijn
oordeel.
9
Integendeel, gij steekt in boosheid uit boven allen, die
voor u over Mijn volk waren gesteld. Immers gij zijt er toe
gekomen om andere goden, gegoten beelden, te maken,
waardoor gij Mijn toom hebt opgewekt en Mij en Mijn
dienst vaarwel hebt gezegd.
10
Daarom ben Ik besloten en sta Ik gereed om over het
koninkrijk van Jeroheam een ramp te brengen. Ik zal
namelijk van Jerobeams geslacht elk mannelijk individu
uitroeien; wat ze ook zijn: vrijen of knechten, het doet er·
niet toe, want tot den laatsten man zal Ik het uitroeien.
Ja, Ik zal het koningshuis van Jerobeam wegvegen, zóó
afdoende als men drek wegveegt, totdat die totaal wegge
rnimd is.
11
Ook zullen ze op smadelijke wijze aan hun einde komen: de honden zullen verslinden al wie van Jeroheams
geslacht in de stad sterft, en de vogels zullen verslinden al
wie van Jeroheams geslacht in het open veld sterft. Dit zal
zeker geschieden, want de HEERE heeft het gesproken en
Zijn Woorden zijn daden.'
12
Gij vrouw van koning Jeroheam, begeef u nu op weg
naar .huis. Doch dan kan ik u omtrent uw zoon, voor wien
gij eigenlijk hier gekomen zijt, in verband met hetgeen ik
u zooeven heb gezegd, dit meedeelen: wanneer gij uw
eerste schreden binnen de stad zet, zal uw jongen sterven.
13
En heel Israël zal over uw zoon een doodenklacht
aanheffen en het gansche volk zal bij de begrafenis tegen
woordig zijn. En de reden daarvan is, dat uit Jerobeams
geslacht deze alleen, ja deze alleen in een graf gelegd zal
worden, omdat de HEERE, als Hij heel Jeroheams konings
huis beziet, alleen in hem iets bevindt, dat Hem aangenaam 1s.
14
Ook zal de HEERE een anderen koning over Israël
verwekken, om Zijn oordeel over J erobeams huis te vol
trekken: die zal het koningshuis van Jerobeam uitroeien.
Dat staat nu allereerst te gebeuren in de naaste toekomst.
Wil dat zeggen, d-at we dan aan het einde zijn? Ach neen,
15 de HEERE zal uiteindelijk Israël in z'n geheel slaan, en wel
zóó, dat het wankelt gelijk riet in het vrater heen en weer

.
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wiegelt. Want het ééne koningshuis zal het andere ver
dringen en verdrijven; ja tenslotte zal Hij Israël uitrukken
uit dezen goeden grond, welke Hij aan hun vaderen had
gegeven. Want Hij zal ze uitstrooien en verstrooien aan de
overzijde van de rivier den Eufraat. En Hij zal al dat
gruwelijke doen, omdat de Israëlieten heidensche godinnen
heelden gemaakt hebben, waardoor zij den toorn des
HEEREN opwekken.
16
Ja, dè groote oorzaak, waarom de HEERE Israël zal
prijsgeven., is de zonde van Jeroheam, welke hij heeft begaan
"
en die oorzaak werd, dat ook Israël ze bedreef.
17
Toen de profeet Ahia uitgesproken was, ging Jeroheams
vrouw heen en kwam te Tirza, de koninklijke residentiestad.
En zood.ra zij den voet over den drempel van het koninklijk
paleis zette, stierf haar jongen.
18
Toen heeft geheel Israël deel genomen aan de begrafenis en rouwbetoon over hem gemaakt. Het is gegaan geheel
naar luid van het Woord des HEEREN, ,dat gesproken was
door des HEEREN dienaar, den profeet Ahia.
Jerobeams einde.
14: 19

Wat er nu nog meer onder koning Jeroheam is geechiecl,
op welke wijze hij oorlogen heeft gevoerd en ook geregeerd,
wordt hier niet beschreven. Wie dat alles begeert te weten,
die moet er het "Boek der Historie van Israëls koningen"
maar op naslaan. Daar zijn al die dingen nauwkeurig in
beschreven.
20
Tenslotte nog over Jerobeam dit:. hij heeft twee en
twintig jaar geregeerd. Daarop stierf hij. Toen werd zijn
zoon Nadah koning in zijn plaats.
Rehabeams regeering in Juda.

14 : 21

92

Ondertusschen regeerde - gelijk reeds is vermeld in Juda Rehabeam, de zoon van Salomo. Hij was één en
veertig jaar oud, toen hij den troon besteeg en heeft zeven
tien jaar geregeerd te Jeruzalem, de stad, welke de HEERE
uit alle stammen lsraëls had uitgekozen, om daaraan de
openbaring van Zijn naam te verbinden.
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Nu heette de moeder van koning Rehaheam Naäma
en zij was van geboorte een Ammonietische, dus één van
die huitenlandsche vrouwen, die koning Salomo zoovele had
gehad en die hem van des HEEREN dienst hadden af ge
trokken.
22
Haar kwade invloed heeft zich blijkbaar ook doen gelden hij haar zoon. Want onder zijn regeering deed Juda
wat naar het oordeel van den HEERE kwaad is. Door hun
zonden wekten zij Gods naijver op. Hun zonden prikkelden
Hem meer dan al wat hun vaderen hadden misdaan.
Want evenals hun vaderen houwden ook zij offerhoog23
ten, terwijl ze toch den tempel als de vaste plaats voor den
eeredienst hadden. Op elken heuvel van eenige hoogte,
vaak met hoornen beplant, en ook wel onder alleenstaande
hoornen, richtten ze altaren op, daarnaast zetten ze zuil
vormige steenen, masséha's geheeten, en ook godinnen
heelden.
24
Ja, zelfs waren er mannen en vrouwen, die zich in
dienst der afgoden aan ontucht hadden gewijd; ze werden
dan ook "gewijden" genoemd.
Zoodoende bedreven ,de Israëlieten al de gruweldaden,
welke gebruikelijk waren onder die volken, welke de
HEERE voor het aangezicht van de Israëlieten uit het land
had verdreven.
25
Bij zulk een godsdienstigen en zedelijken toestand was
het niet verwonderlijk, dat de HEERE tuchtigend in greep.
Zloo gebeurde het, dat in het vijfde regeeringsjaar van
koning Rehaheam de Farao Sisak van E gypte met een
legermacht tegen Jeruzalem optrok.
26
Deze Farao drong door tot in Jeruzalem en wist zich
van den tempelschat meester te maken; ja, ook de schatten
van het koninklijk paleis vielen hem in handen. l(orton1:
hij nam alles van waarde mee.
Zoo roofde hij ook de gouden schilden, welke koning
Salomo had gemaakt.
27
Nadat de Farao Sisak ,veer naar E gy pte was ternggekeerd, probeerde koning Rehaheam de geleden schade te
herstellen.
Zoo liet hij ook inplaats van de weggekaapte gouden
schilden koperen maken, welke hij stelde in handen van de
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lijke lijf wacht -, die hij den ingang van het koninklijk
paleis de wacht hadden.
28
Zoo dikwijls nu als de koning naar den tempel ging,
om daar den dienst des HEEREN hij te wonen, begeleidden
die lijfwachten den koning met de schilden, en wanneer
de koning weer in zijn paleis was teruggekeerd, brachten
ze die terug naar hun kamer, namelijk de kamer der
lijfwacht.
Rehabeams einde.
14 : 29

Wat er nu nog meer geschied is tijdens de regeering
van koning Rehaheam en wat hij verder nog heeft gedaan,
is hier niet beschreven. Wie zich daarvan op de hoogte wil
stellen, die moge worden verwezen naar het "Boek der
"
Historie van Juda's koningen . Want daarin is dat alles
uitvoerig opgenomen.
Alleen zij hier nog vermeld, dat het kenmerkende van
30
de verhouding tusschen de koningen Rehaheam en J ero
heam is geweest, dat er een constante oorlogstoestand tus
schen die twee was.
31
Tenslotte ontsliep Rehaheam. Hij werd begraven in
"
het koningsgraf in "Davidsstad { de oude Jehusietenhurcht),
1
waarin ook zijn vaderen rnstten ).
Daarna beklom Rehaheams zoon Ahia den troon en
regeerde in zijns vaders plaats over Juda.
DE JUDEESCHE KONINGEN ABIA EN ASA.
DE ISRAËLIETISCHE KONING NADAB.

De Judeesche koning À bia.
15 : 1
In het achttiende regeeringsjaar van Jeroheam, den
zoon van Nehat, den koning van Israël, aanvaardde Ahia,
de zoon van Rehaheam, de regeering over Juda.
2
Hij is maar drie jaren koning over Juda geweest. Zijn

----1)

De mededeeling van den naam zijner moeder op deze plaats zal volgens
Prof. van Gel deren wel berusten op een fout, gemaakt do'or een afschrijver van
een Bijbelhandschrift.
Ûi;
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moeder heette Maächa; ze was een kleindochter van Abisa
lom, of anders gespeld: van Absalom, den vermaarden zoon
van Abia's overgrootvader David.
Mede onder haar invloed zette koning Ahia het zondebedrijf van zijn vader voort. Want hij was met heel zijn hart
niet verknocht aan den dienst des HEEREN, gelijk dat het
geval was geweest met zijn voorvader David.
En alleen terwille van zijn voorvader David gaf God
toch koning Abia het voorrecht, dat de levenslamp in zijn
huis te Jeruzalem branden bleef, door hem een zoon te
schenken tot opvolger en door Jeruzalem als residentie te
doen standhouden.
De HEERE deed dit - gelijk gezegd - alleen ter wille
van en gedachtig aan David, die anders geweest was dan
Abia. Want David had gedaan wat recht is naar het oordeel
des HEEREN en hij had zich heel zijn leven niet onttrokken
aan eenig gebod, hem door den HEERE opgelegd, behalve
1
dan in het geval van Uria den Hethiet ).
Over koning Abia valt hier nu niet veel meer te zeggen.
Want wat verder de bijzonderheden van zijn regeerbeleid
betreft, die zijn beschreven in het "Boek der Historie van
"
Juda's koningen , zoodat daarheen kan worden verwezen.
Alleen nog dit als kenmerkend voor de verhouding tusschen
Juda en Israël in zijn dagen: ook koning Abia heeft evenals
zijn vader Rehabeam steeds op voet van oorlog gestaan met
koning Jerobeam van Israël.
Na dan drie jaren geregeerd te hebben, ontsliep ook
koning Ahia en werd hij begraven in het koningsgraf in
"
.
Zijn
zoon
Asa
volgde
hem
op
in
de
regeering
Davidsstad
"
des lands.
De Judeesche koning Asa.

15 : 9

In het twintigste regeeringsjaar nu van koning Jerobeam van Israël werd Asa, de zoon van Abia, koning over
Juda.
Hij heeft één en veertig jaar te Jeruzalem den konink10
lijken scepter gevoerd. Ook tijdens zijn regeering was

1)

Volgens de meeste uitleggers kan vers 6 als duplicaat van 14 : 30 wegvallen.

95

I Koningen 15 : 11-

11

12

13

14

15

16
17

96

Maächa, de dochter van Ahisalom, zijn grootmoeder,
koningin-moeder, welke functie inhield die van meesteres
over den .harem, dat is het vrouwenverblijf van het hof.
Op haar kleinzoon heeft ze echter niet dien invloed
gehad, welken zij op haar zoon Ahia, Asa's vader, had weten
uit te oefenen. Want koning Asa heeft tijdens 2ijn regeering
gedaan wat naar het oordeel des HEEREN recht is, zooals
zijn voorvader koning David eens had gedaan.
Dit kwam onder meer hierin duidelijk uit, dat hij de
afgodische prostitué's, zoowel de mannelijke als de vrouwe
lijke, welke onder de regeering van zijn grootvader koning
Rehaheam in het land gekomen waren, uit het land ver
dreef. Verder heeft hij al de afgodsbeelden, de opgerichte
zuilsteenen en de godinnenheelden, welke zijn vader Ahia
en zijn grootvader Rehaheam hadden gemaakt, weggeruimd.
Tenslotte heeft hij het ook bestaan zijn grootmoeder·
Maächa als meesteres van den harem (het vrouwenverblijf
van het hof) af te zetten. De reden hiervoor was, dat zij als
afgodenvereerster een griezelig houten beeld voor de
natuurgodin Asjèra had opgericht. Koning Asa liet dat beeld
in stukken hakken en in het dal van de heek Kidron aan de
Oostzijde van Jernzalem verbranden.
Helaas heeft koning Asa zijn reformatorisch werk niet
zóó doorgezet, dat ook de offerhoogten werden geslecht.
Maar desondanks kan worden getuigd, dat koning Asa zijn
hart geheel en al verpand had aan den HEERE en Zijn
dienst, heel z'n leven lang.
Ook maakte hij er werk van, dat allerlei gouden, zilveren en ander gerei, dat door zijn vader Ahia al bestemd
was om hij den tempelschat te worden gevoegd en daartoe
geheiligd, dat ·wil zeggen: afgezonderd en gewijd was, nu
ook daadwerkelijk naar den tempel werd gebracht, en dat
tegelijk met het goud en het zilver en het andere gerei, dat
hij zelf voor dat doel had verza1neld.
Ook tijdens zijn regeering was het kenmerkende van
de verhouding tusschen de rijken Juda en Israël, dat het
voortdurend oorlog was tusschen de koningen Asa en Baësa.
Zoo kwam het bijvoorbeeld tot een acuut conflict, toen
de lsraëlietische koning Baësa n1et een legermacht optrok
en Rama, aan Jud,a's Zuidgrens, dat hij kort te voren had
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19

20

21

veroverd, ging uithouwen tot een sterke vesting. Hij wilde
op die manier de toegangswegen naar Jeruzalem onder
controle krijgen en zoo niet alleen het overloopen van
eigen onderdanen naar Juda beletten, maar ook het vrije
verkeer tusschen Juda en het omliggend gebied afsnijden.
Om nu die dreigende blokkade te breken, ging koning
Asa tot den volgenden stap over.
Hij nam al het goud en het zilver, dat in de schat
kamers van den tempel en van het koninklijk paleis nog
voorradig was, bijeen en stelde dien schat ter hand aan een
uit zijn hovelingen gevormde deputatie. Hij zond die depu
tatie tot den koning van Aram, Benhadad, zoon van Tabrim.
mon, die een zoon van Hezion was.
Deze koning Benhadad resideerde in Damascus.
l(oning Asa dan zond zijn deputatie tot den Aramee
schen koning met de volgende missive:
"Gelijk u zich wel herinnert, bestaat er nog altijd een
verdrag tnsschen u en mij. Want gij weet toch, dat uw vader,
koning Tabrimmon, en mijn vader, koning Ahia, indertijd
een pact gesloten hebben, dat nooit ia opgezegd? Zie, nu
zend ik u door de hand van mijn afgezanten dit geschenk
zilver en goud. Wil dit aanvaarden als bewijs van mijn ver
hondstrouw jegens u en wil daarom van uw kant krachtens
dat nog bestaande verdrag dat andere verbond, dat gij hebt
met Baësa, den koning van Israël, verbreken, opdat hij ge
noodzaakt worde zijn troepen van mijn gebied terug te
trekken."
En inderdaad gaf hij koning Asa gehoor en liet hij zijn
legers oprukken tegen de steden van Israël. Zijn veldtochts
plan verliep voorspoedig. Want hij veroverde ljon, Dan en
Abel-Beth-Maächa. Ja, hij drong nog verder in Zuidelijke
richting het lsraëlietische rijksgebied binnen en bezette ook
Kinneroth, zoodat het heele land Naftali door zijn troepen
werd overzwermd.
1
Zoodra koning Baësa dat hoorde, staakte hij den ves1
tingbouw van Rama en trok zich terug ) op Tirza, welke
stad ook gevaar zou gaan loopen.

1) Het Hehreeuwsche werkwoord kan worden vertaald met: hliJven, wonen èn
terugkeeren. Dit laatste past goed in het verband.
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Daarop liet koning Asa alle mannen van Juda oproepe�
zonder iemand daarvan vrij te stellen, om gemeenschappe
lijk de steenen en het hout, dat koning Baësa voor den
vestingbouw te Rama gebruikte, weg te halen.
Toen zij dat gedaan hadden, gebruikte hij dat materiaal
om de steden Geha Benjamins en Mizpa te versterken.
Daarmee bedoelde hij Rama, dat tusschen heide boven
genoemde steden lag, te bedwingen, voor het geval koning,
Baësa soms straks weer probeeren zou Rama tot vesting om
te houwen.
23
Wat er nog meer te noemen zou zijn van al wat onder
koning Asa's regeering is voorgevallen, al zijn militaire
krachtsprestaties, heel zijn binnenlandsch regeeringsbeleid
en het getal en de namen der steden welke hij heeft ge
bouwd, wordt hier niet verhaald. Dat is voor wie er belang
in stelt opgeteekend in het "Boek der Historie van Juda'e
koningen".
Hier alleen dit nog: in zijn ouderdom werd hij lijdende
aan een voeteuvel, dat van zulk een ernstigen aard werd,
dat het hem ten grave sleepte.
Zoo ontsliep. hij en we1·d ook in het koningsgraf in
24
"
"Davidsstad bijgezet. Zijn zoon Josafat werd zijn opvolger
op den troon.
De lsraëlietische koning Naàab.

15 : 25

Om nu den draad van lsraëls geschiedenis weer op te
nemen: in het tweede regeeringsjaar van koning Asa van
Juda werd Nadah, de zoon van Jeroheam, koning over
Israël. Hij regeerde slechts twee jaren.
26
Ook hij deed wat kwaad was naar het oordeel des
HEEREN. Want hij ging in het voetspoor van zijn vader
Jeroheam en maakte zich derhalve schuldig aan dezelfde
zonde als waartoe Israël onder leiding van zijn vader ver
vallen was.
Tegen hem werd een complot gesmeed door Baësa,
27
zoon van Ahia, uit den stam Issaschar. En deze samenzwe•
ring gelukte hij de volgende gelegenheid.
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Koning Nadah was aan het hoofd van de heele lsraëlie
tische legern1acht opgetrokken tegen Gibbethon, gelegen in
het stamgebied van Dan, in de richting van J affa aan de
zee. Deze stad was in handen van de Filistijnen en koning
Nadab probeerde haar weer aan Israël te brengen.
Tijdens de belegering van Gibbethon nu voerde Baësa
zijn samenzwering tegen het leven van koning Nadah uit.
Hij doodde koning Nadah in het derde regeeringsjaar
van koning Asa van Juda en, gesteund door het leger, werd
hij koning in diens plaats.
Doch daarbij liet hij het niet. Toen hij de teugels van
het bewind vast in handen had, bracht hij heel het geslacht
van J eroheam met het zwaard om. Hij liet niemand in leven
blijven, maar roeide J erobeams geslacht totaal uit.
Zóó is in vervulling gegaan het Woord, dat de HEERE
door Zijn dienaar, den profeet Ahia van Silo, had ge
sproken.
Want door dien Ahia had God dit gericht :r:eeds aangekondigd als bezoeking over J eroheams zonden, de zonden,
welke koning Jerobeam zelf had bedreven, maar ook de
zonden, tot welke hij Israël had doen vervallen. Want daar
mee had hij den toom des HEEREN, den God van Israël,
opgewekt.
Het overige nu dat onder koning Nadahs regeering is
geschied en heel het door hem gevoerde beleid doen hier
verder niet ter zake. Wie zich ervoor interesseert kan dat
alles beschreven vinden in het "Boek der Historie van
"
lsraëls koningen , waarheen dan ook moge worden ver
wezen.
Alleen dit nog ten besluite: het kenmerkende van de
verhouding tusschen Israël en Juda was ook in Baësa's
regeeringsperiode, dat - gelijk hoven reeds is opgemerkt
hij de geschiedenis van koning Asa - het permanent oorlog
1
was tusschen die twee J.

1) De verzen 33 en 34 behooren in den oudsten Hebreeuwschen Bijbel bij
toofdstuk 16, waarom wij ze ook, als behoorende tot de geschiedenis van
.oning Baësa, daarop als inleiding nemen.
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DE ISRAËLIETISCHE KONINGEN BAËSA, ELA, ZWRI,
OMRI EN ACHAB.
De lsraëlietische koning Baësa.

15 : 33

34
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In het derde regeeringsjaar van den Judeeschen koning
Asa werd - gelijk zooeven reeds werd aangeduid - Baësa,
zoon van Ahia, koning over Israël. Hij nam zijn residentie
in het reeds eerder vermelde Tirza. Vier en twintig jaren
heeft hij de koningskroon gedragen.
Ook hij deed wat kwaad is naar het oordeel des
HEEREN. Want ook hij ging in het voetspoor van koning
Jeroheam en maakte zich derhalve schuldig aan diens zonde,
tot welke deze Israël had doen vervallen.
Daarom kon ook het koningshuis van Baësa den
HEERE niet behagen. Vandaar dat het volgende Godswoord
tegen koning Baësa kwam tot Jehu, den zoon van Hanani,
uit een geslacht in Juda:
"Terwijl Ik u, die van zeer lage komaf zijt, uit het stof
heb verheven en u tot een vorst over Mijn volk Israël heb
gesteld, zijt gij gegaan in het voetspoor van Jeroheam en
hebt gij Mijn volk Israël tot zonde doen vervallen, zoodat
gij - met uw zonde Mijn toorn hebt gaande gemaakt.
Daarom hen Ik vast besloten en sta Ik gereed om ook
het koningshuis van Baësa te verdelgen., zoodat zijn geslacht
er aan toe zal zijn als dat van J eroheam, den zoon van Nehat.
Ook van uw huis geldt als dat van Jeroheam: wie van
Baësa's geslacht in de stad sterft, dien zullen de honden ver
slinden, en wie van zijn familie in het open veld sterft, dien
"
zullen de vogels des hemels opeten.
De verdere aangelegenheden Baësa betreffende, zooals
zijn regeerbeleid en heldendaden, die zullen hier niet wor
den beschreven. Wie ze per sé weten wil, die kan ze opge
teekend vinden in het "Boek der Historie van Israëls
koningen". Daarheen zij dan verwezen.
Tenslotte ontsliep Baësa en werd in zijn residentiestad
Tirza begraven. Zijn zoon Ela werd opvolger op den troon.
Evenwel diene nog iets opgemerkt te worden oYer het
zooeven gereleveerde Woord des HEEREN, dat gesproken
werd tegen Baësa en diens huis door den profeet Jehu, den
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zoon van Hanani. De HEERE heeft zich niet dat Woord
tegen Baësa gekeerd, niet alleen omdat hij gedaan heeft wat
kwaad is naar 's HEEREN oordeel en hij des HEEREN
toom gaande maakte door met zijn doen gelijk te worden
aan J erobeam en diens koningshuis, maar ook omdat hij op
eigen initiatief, zonder daartoe gemachtigd te zijn door den
HEERE of opdracht te hebben ontvangen van den HEERE,
Jerobeams huis heeft uitgeroeid.

De Israëlietische koning Ela.
16: 8

9

10
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12

In

het zes en twintigste regeeringsjaar van den Judeeschen koning Asa werd Ela, zoon van Baësa, met de konink
lijke heerschappij over Israël bekleed. Ook hij resideerde,
evenals zijn vader Baësa, in Tirza. Zijn regeering was echter
van korten duur: slechts twee jaren voerde hij het konink
lijk bewind.
Dat kwam hierdoor, dat Zimri, één van zijn hovelingen,
die bevelvoerend generaal was over de helft van de strijd
wagens, een samenzwering tegen het leven van zijn koning
op touw zette. Dit complot kwam tot uitvoering tijdens een
drinkgelag. Koning Ela was namelijk ten huize van den
hofmaarschalk Arza in Tirza voor een vroolijke partij ge
noodigd, wat wel doorgestoken kaart kan geweest zijn. Toen
dan ook de koning daar dronken gevoerd was, maakte Zimri
van de gelegenheid gebruik: hij en zijn mannen drongen de
kamer binnen en sloegen koning Ela dood. Dit geschiedde
in het zeven en twintigste regeeringsjaar van den Judeeschen
koning Asa. Gesteund door zijn soldaten, proclameerde hij
zich tot koning over Israël in Ela's plaats.
Toen hij eenmaal aan de macht was, sloeg hij heel !iet
koninklijk huis van Baësa; geen enkele mannelijke nakome
ling liet hij in leven. Bovendien doodde hij ook de bloed
verwanten, die als bloedwrekers zouden kunnen optreden;
ja ook een ieder, die met Baësa's familie bevriend was, werd
omgebracht.
Zoo heeft Zimri heel het koningshuis van Baësa uitgeroeid en daarmee ging in vervulling het Woord des
HEEREN, dat Hij door den profeet Jehu had laten spreken
tegen Baësa, tegen wien de HEERE zich keerde.
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En dat gericht werd over dat geslacht voltrokken om
de zonden van Baësa, maar ook om de zonden van diens
zoon Ela, die zich daaraan op gelijke wijze schuldig maakte,
·door welke zonden zij heiden ook Israël tot zonde hadden
gebracht. Zoodat zij met hun ijdel bedrijf den toorn van den
HEERE, den God van Israël, hadden doen ontbranden.
14
Verdere bijzonderheden over de regeering van koning
Ela en over zijn algemeen beleid zijn hier voor ons van
minder belang. Wie er kennis van nemen wil, die kan
terecht in het "Boek der Historie van lsraëls koningen".
De lsraëlietische koning Zimri.

16 : 15

16

17
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19
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In het zeven en twintigste regeeringsjaar van den
Judeeschen koning Asa liet Zimri zich in Tirza tot koning
uitroepen. Maar het was maar een koningschap van een
zevental dagen. Want toen Zhnri koning Ela te Tirza uit
den weg ruimde en naar de macht greep, had het volksleger
juist het beleg geslagen om de stad Gibbethon in Filistea,
tevoren reeds genoemd.
Maar toen het volk, dat daar gelegerd was, hoorde, dat
Zlimri een complot gesmeed en den koning ook werkelijk
gedood had, wilde het er niet van hooren Zimri als koning
te erkennen. Het heele lsraëlietische volksleger riep nog
denzelfden dag, dat het van de paleisrevolutie te Tirza
weet kreeg, den opperbevelhebber Omri tot tegen-koning
uit over heel Israël.
Toen brake� O1nri en heel het leger uit het legerkamp
te Gihbethon op, trokken naar Tirza en sloegen het beleg
voor de koninklijke residentie.
Het duurde niet lang, of Omri drong de stad binnen.
Toen Zimri zag, dat de stad door de troepen van Omri
ingenomen was, nam hij zijn toevlucht in de citadel van
het paleis en liet hij het paleis boven zich in brand steken,
zoodat hij omkwam.
Zoo is het hem vergaan om de zonden, welke hij bedreven had. Want hij deed wat naar 's HEEREN oordeel
kwaad was, door in het voetspoor van J erobeam te gaan en
zich schuldig te maken aan diens zonde, welke hij bedreef
en ook Israël deed bedrijven.

-16: 26
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Wat er nu verder nog over de zevendaagsche regeering
van Zimri te verhalen zou zijn en de bijzonderheden over
de door hem op touw gezette samenzwering, dat alles doet
hier nu niet ter zake. Wie er belangstelling voor heeft, die
kan het te hoek gesteld vinden in het "Boek der Historie
van lsraëls koningen".
De Israëlietische koning Omri.

16 : 21

22

23
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26

Doch met den dood van Zimri was het pleit nog niet
ten gunste van Omri's koningschap beslist. Het volk Israël
raakte namelijk in twee partijen verdeeld. De eene helft
van het volk hield het met een zekeren Tibni, zoon van
Ginath, en bedoelde hem koning te maken, terwijl de andere
helft aan koning Omri trouw bleef.
Bij den strijd, welke zich toen ontwikkelde, kreeg de
partij van Omri van lieverlee de overhand op die van Tibni,
den zoon van Ginath. En toen Tihni aan zijn einde gekomen
was, eindigde daarmee ook de tweespalt ónder het volk,
zoodat Omri over heel Israël koning werd.
In het één en dertigste jaar van den Judeeschen koning
Asa werd, na uit den binnenlandschen oorlog als overwin
naar naar voren gekomen te zijn, Omri koning over Israël.
Hij regeerde in het geheel twaalf jaren. Tijdens de eerste
zes jaren had hij, evenals drie van zijn voorgangers, z'n
residentie te Tirza.
Daarna wist hij echter de hand te leggen op den berg
Samaria, door dien berg voor twee talenten zilver van een
zekeren Semer te koopen. Toen bouwde hij op dien berg een
stad en noemde die stad Samaria naar Semer, den vroegeren
eigenaar. Dit Samaria werd hij het begin van z'n zevende
regeeringsjaar door koning Omri tot de hoofdstad van het
rijk verheven en tegelijk tot hofstad, want hij ging er wonen,
zoodat het de koninklijke residentie werd.
Verder deed Omri wat naar het oordeel des HEEREN
kwaad is, ja hij overtrof daarin allen, die vóór hem ge
regeerd hadden.
Want hij ging in alle opzichten in het voetspoor van
Jeroheam, den zoon van Nebat, en hij maakte zich schuldig
aan diens zonde, welke hij ook Israël deed bedrijven. Dat
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alles kon er alleen maar toe leiden, dat hij den HEERE,
den God Israëls, tot toom uitdaagde met zijn nietswaardig
gedoe.
27
Wat zich verder onder Koning Omri's regeering afspeelde, zijn regeerbeleid en zijn militaire machtsbetoon,
dat alles kan nu niet ter sprake komen. Het is ook niet
noodig, want het is in het "Boek der Historie van lsraëls
koningen" omstandig beschreven, zoodat het voor ieder be
langstellende daar toegankelijk is.
Tenslotte stierf koning Omri en werd in de door hem
28
gebouwde stad Samaria begraven. Daarna is zijn zoon Achah
hem in de regeering opgevolgd.
Het begin van de geschiedenis van den lsraël-ietischen
koning Achab.

16 : 29

Achah nu, de zoon van Omri, aanvaardde het koningschap over Israël in het acht en dertigste regeeringsjaar
van den Judeeschen koning Asa. Hij heeft twee en twintig
jaren over het rijk Israël geregeerd. De door zijn vader
gebouwde stad Samaria was ook zijn residentie.
30
Ook deze koning Achah, Omri's zoon, deed wat naar
het oordeel des HEEREN kwaad is, ja hij deed meer kwaad
dan allen, die vóór hem over Israël geregeerd hadden.
31
Dat hij zich ook schuldig maakte aan de zonden van
Jeroheam, den zoon van Nehat, is wel beschouwd in zijn
leven nog het lichtste misdrijf geweest. Want hij hem bleef
1
het daar niet hij ). Hij nam namelijk tot gemalin een
heidensche vrouw en wel prinses Izebel, een dochter van
Eth-Baäl, den koning der Sidoniërs. Toen hij dan ook naar
Tyrus ging, waar zijn schoonvader resideerde, om als kroon
prins daar zijn aanstaande vrouw te bezoeken, nam hij deel
aan den Baälsdienst, door voor zijn beeld in vereering te
knielen.
Eenmaal koning geworden, importeerde hij, mede on32
der den persoonlijken invloed van zijn vrouw', den Sidoni
schen Baälsdienst in Israël. Hij liet te Samaria een Baäls-

1) Zie de opmerking in het Woord-vooraf door den tweeden bewerker be
treffende dit vers gemaakt.
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tempel houwen en daarin een offeraltaar voor den afgod
oprichten.
33
Verder plaatste hij daar ook het beeld van de natuurgodin Asjèra, want de mannelijke godheid is incompleet
zonder de vrouwelijke. Op deze wijze ging koning Achah
voort met de propaganda voor dien afgodendienst, zoodat
hij meer dan de koningen lsraëls vóór hem den toom des
HEEREN, den God lsraëls, gaande maakte.
34
Dat koning Achab zich om het Woord des HEEREN
niet bekommerde, blijkt onder meer ook duidelijk uit het
volgende.
Jericho, de eerste stad, welke de Israëlieten, na over
den Jordaan getrokken te zijn, indertijd ingenomen hadden,
werd wel dorpsgewijze bewoond, doch was sindsdien nooit
ommuurd, wat de HEERE ook door den mond van Jozua
1
had verboden en, zoo het gebeurde, zwaar straffen zou ).
Doch koning Achab meende, dat, met het oog op een
eventueel opdringen van de Moahieten, Jericho met vesting
muren moest worden versterkt. Een zekere vestingbouw
kundige Hiël werd door hem bereid gevonden dat werk uit
te voeren.
Maar toen ging het vloekwoord des HEEREN, dat
Jozua eens in opdracht des HEEREN had gesproken, ook
letterlijk in vervulling: hij het begin van het werk, toen men
bezig was het fundament voor de muren te leggen, werd
Hiëls eerstgeboren zoon Ahiram hem door den dood ont
rukt; en toen het werk z'n voltooiing naderde, juist toen
men de vleugeldeuren in de poortgehouwen zou inzetten,
stierf Seguh, zijn jongste zoon.
Doch koning Achab merkte het niet op.
DE PROFEET ELIA EN DE GROOTE DROOGTE.
Elia profeteert de droogte en verbergt zich.

17 : 1
1) Jozua

Daar het onder koning Achah van kwaad tot erger ging,
6: 26.
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besloot de HEERE het volk Israël met een oordeelende
daad tegen te komen.
Hij zond daartoe Elia de Tishiet, een man uit de stad
1
Tishe in Gilead ), met de volgende boodschap tot koning
Achah: ,,Z'oo waarachtig als de HEERE, de God van Israël,
de levende God is, Wiens dienaar ik hen: er zal in de
komende jaren geen dauw· op de aarde neerkomen en even
min een druppel regen vallen. De dauw en de regen zullen
alleen dan weer komen als ik het zeg".
Dadelijk nadat Elia dit Woord des HEEREN aan
koning Achah had overgebracht, kwam de HEERE weer
tot hem en zei:
Elia, ga gij hier hij Achah vandaan en begeef u in
"
Oostelijke richting. Verberg u dan in het dal van de heek
Krith, heelemaal ten Oosten van de J ordaanrivier, in het
Arameesche rijksgebied.
Daar moet gij dan het water van de heek drinken en
wat uw overig levensonderhoud betreft: Ik heb er nu reeds
raven beschikt, om daarvoor te zorgen."
Elia gehoorzaamde deze wonderlijke opdracht des
HEEREN en begaf zich daarheen: hij ging zich schuil hou
den in het dal van de heek Krith, ten Oosten van de
J ordaanrivier.
En werkelijk deden de raven hetgeen de HEERE hem
had gezegd: elken morgen brachten ze hem brood en
vleesch en eiken avond herhaalden ze dat. Van drink.water
voorzag hij zich •telkens uit het beekje.

Elia kondigt een voedingswonder aan.
17 : 7

Doch omdat het maar niet regende, werd het water in
de heek al minder, totdat de heek tenslotte heelemaal
droog lag.
8
Toen kwam weer de HEERE tot hem met dit Woord
en deze opdracht:

1) De Statenvertaling heeft "uit de bijwoners van Gilead", maar de goede
lezing is: ,,uit Tisbe in Gilead".
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"Sta op en begeef u van hier naar Sarphath, dat tusschen Sidon en Tyrus ligt. Zie, Ik heb nu reeds de be
schikking getroffen, dat in die plaats een weduwvrouw u
het noodige levensonderhoud zal verschaffen."
Den HEERE gehoorzaam, ging Elia op weg naar
Sarphath.
Toen hij in de huurt van de stadspoort kwam, zag hij
opeens een vrouw in rouwkleeding, dus een weduwe, hout
sprokkelen. Gedachtig aan het Woord des HEEREN over
legde hij, dat dit wel eens de door den HEERE bedoelde
weduwe kon zijn. Daarom wilde hij de proef nemen.
Terwijl ze nog aan het sprokkelen was, riep hij haar
toe: ,,Vrouw, haal mij toch in het een of ander een beetje
water, om te drinken, want ik versmacht van dorst!"
Zonder bezwaar te maken wilde ze dat gaan doen, toen
Elia haar nariep: ,,Breng dan tegelijk ook een stukje brood
voor mij mee, als ge dat in uw hand er hij houden kunt."
Doch toen draaide ze zich om en zei: ,,Zoo waarachtig
als de HEERE uw God de levende God is: ik heb geen
stukje brood in huis; wel heb ik nog een handvol meel,
maar ook niet meer dan één handvol in de meelpot en nog
een klein beetje olie in een kruik. Nu was ik juist bezig een
paar houtjes te sprokkelen, om van dat restje voor mij en
mijn zoon nog een koek te hakken. En als we dat opgegeten
hebben, zullen we den hongerdood moeten sterven."
Doch daarop zei de profeet Elia tot haar: ,,Vrouw,
wees heelemaal maar niet bezorgd. Ga maar rnstig naar
huis en maak het dan maar klaar gelijk gij hebt gezegd.
Maar dan moet gij van uw restje meel en olie eerst voor mij
een broodkoekje bakken en het mij brengen. Voor uzelf en
uw· zoon kunt gij dan daarna nog wat klaarmaken.
Wan� hoor nu het Woord van den HEERE, den God
van Israël! Die zegt heden door mijn woord : ,Het wonder
zal zijn, dat die meelpot niet leegraken en dat de olie in de
kruik niet opraken zal en dat zal zoo doorgaan tot op den
dag, dat de HEERE het weer zal laten regenen in het land'."
En vol vertrouwen op dat wondere Woord ging de
vrouw naar huis en deed precies hetgeen de profeet Elia
haar voorgezegd had te doen.
En dag aan dag, vele dagen achtereen, aten de profeet
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van dat restje meel en
Elia, die weduwe en haar zoon
olie.
16
Want werkelijk was er het verrassende wonder, dat de
meelpot niet leegraakte en de olie in de krnik. niet op
raakte. Het ging geheel overeenkomstig het Woord de�
HEEREN, -dat Hij door den mond van den profeet Elia had
gesproken.

Elia verricht een opwekkingswonder.
17 : 17

18

19

20

21

Doch het geschiedde in den tijd, toen de profeet Elia
hij die weduwe in huis was en ze samen uit het onder
houdende wonder des HEEREN aten, dat de zoon van
Elia's gastvrouw ziek werd. Ja, de toestand van dien jongen
werd al ernstiger, zóó ernstig, dat hij tenslotte den laatsten
adem uitblies.
Toen zei de vrouw tot Elia: ,,Maar Gods1nan, in welk
licht moet ik nu uw verblijf bij mij zien? Waarom zijt gij
toch hij mij gekomen? Eerst dacht ik, dat het een bijzondere
gunst Gods was, maar nu weet ik, dat gij bij mij intrek
genomen hebt, om mij aan mijn zonde te ontdekken en mij
daarvoor te straffen met den dood van mijn zoon!"
De profeet Elia ging echter op dàt alles niet in, doch
zei alleen maar: ,.,Geef uw zoon maar aan mij."
Toen nam hij hem uit haar schoot op, bracht hem naar
hoven, naar zijn eigen kamer, en legde hem op zijn bed neer.
Toen boog hij zich voor den HEERE neer en riep tot
Hem: ,,0 HEERE mijn God! Dat Gij de anderen straft
om hun zonde en ongerechtigheid is Uw rechtvaardigheid.
Maar moet nu ook deze vrouw, die door U is geroepen om
mij te onderhouden en die dat ook in vol vertrouwen heeft
gedaan, - moet nu ook deze vrouw door dit onheil worden
getroffen, dat haar zoon sterft?"
En in het geloof, dat de HEE RE hem zou hooren en
dit kwaad niet wilde bestendigen, strekte hij zich drie keer
uit over het kind, terwijl hij ondertusschen riep tot den

1) In de Statenvertaling staat: ,,en haar huis", maar dat zal, omdat ,,haar huis"
en ,,haar zoon" in het Hehreeuwsch maar weinig verschillen, wel "haar zoon"
moeten zijn.
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HEERE: ,,0 HEERE mijn God! laat toch het leven in dit
kind weerkeeren!"
22
De HEERE hoorde naar het gebed van Zijn dienaar
Elia en liet het leven ,veer in dien jongen terugkeeren,
zoodat hij teekenen van leven gaf, ja weer levend en wel
op z'n heenen stond.
23
Toen nam Elia het kind weer op, droeg hem van hoven
naar beneden, naar de kamer waar z'n moeder zat en gaf
hem aan zijn moeder terug en zei deze weinige woorden:
,,Kijk eens, uw zoon leeft!"
24
Toen hernam de vrouw: ,,Nu hen ik er zeker van, dat
gij echt een profeet des HEEREN zijt. Er was even twijfel
in mijn hart, zoodai ik iets kwaads achter uw woorden zocht,
maar nu is duidelijk gebleken, dat men op het woord, dat
gij in den naam des HEEREN spreekt, zich tenvolle in ver
trouwen kan verlaten, omdat het een betrouwbaar woord is."
HET EINDE VAN DE GROOTE DROOGTE.

Elia op weg naar Achab.
Toen er geruimen tijd verloopen was na de hoven verhaalde opwekking van den zoon der weduwvrouw, kwam
het Woord des HEEREN weer tot Elia en wel in het derde
jaar van de groote droogte met deze opdracht: ,,Elia, gij
moet nu van hier vertrekken en u hij koning Achab gaan
aandienen. Want Ik heb besloten een einde te maken aan
de groote droogte en weer regen op aarde te geven."
Daarop nam Elia afscheid van zijn gastvrouw en haar
2
zoon en begaf zich op weg, om een ontmoeting te hebben
met koning Achah.
lntusschen was vanwege de groote droogte de nood •ten
top gestegen, zoodat er in de stad Samaria een groote
hongersnood heerschte.
Koning Achah wilde dan ook tot bijzondere maatrege3
len overgaan en ontbood daartoe zijn hofmaarschalk Obadja
hij zich. Deze Obadja was in tegenstelling met koning Achab
iemand, die met een zeer godvruchtig leven den HEERE
, diende.

18 : 1
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Dat kwam onder meer hierin uit, dat hij met den inzet
van zijn leven het voor de profeten des HEEREN in Israël
had opgenomen.
De koningin Izebel had namelijk in naam van haar
man hevel gegeven, dat alle profeten des HEEREN moesten
worden gedood. Toen had Obadja kans gezien een honderd
profeten uit de vervolging te redden, door ze in twee rots
holen, in elke spelonk een vijftig man, onder te brengen.
Daar liet hij ze brood en water brengen, zoodat hun levens
onderhoud gewaarborgd was.
Toen dan deze Obadja hij koning Achah gekomen was,
deelde de koning hem zijn plan mee: ,,I(omaan, Obadja,
we moeten door het heele land gaan; we moeten alle water
bronnen en alle beekdalen opzoeken, om te zien of we nog
wat kunnen vinden. Wellicht vinden we dan hier of daar
nog een beetje gras. We hebben dat hard noodig voor onze
paarden en muildieren. Anders zie ik het er van komen,
dat we het vee moeten afmaken, daar het haast aan den
hongerdood toe is."
Daarop maakten ze een terreinverdeeling, om zoo overal in het land te kunnen komen en geen plekje over te
slaan. Vandaar dat koning Achah den eenen kant uitging
en Obadja weer een andere richting insloeg.
Terwijl nu Obadja nog maar even op weg was en ijverig
alles afzocht, kwam de profeet Elia plotseling op hem aan
stappen.
Dadelijk herkende hij den profeet, viel hem te voet
met den verwonderenden uitroep: ,,Maar mijn heer Elia!
Zijt gij hier?"
Daarop hernam Elia kort en bondig: ,,Ja, Obadja, ik
hen hier, en ga nu dadelijk uw meester zeggen: Elia ie
daar."
Doch Obadja zei daartegen in: ,,Maar gij weet toch
wel, dat gij mij met zulk een boodschap in de hand van
koning Achab overlevert en dat hij mij wis en zeker ter
dood Iaat brengen? Ben ik nu zulk een zondig mensch, dat
ik verdien op deze wijze aan mijn einde te komen?
1k zweer: zoo waarachtig als de HEERE uw God de
levende God is: mijn meester heeft overal naar u laten
zoeken; hij heeft onder alle volken en in alle koninkrijken
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u willen opsporen. En als ze zeiden: ,De profeet Elia is
hier nergens te vinden, hij is hier niet', dan liet hij dat
koninkrijk en dat volk zweren, dat gij met den besten wil
ter wereld daar niet waart te vinden.
En nu zegt gij tot mij ,Ga heen en zeg tot uw meester:
Elia is daar.'
Gesteld nu eens, dat ik van hier ga om het koning
Achah te zeggen, 1naar de Geest des HEEREN neemt u op,
om u ergens, weet ik waar, neer te zetten. Dan kom ik tot
Achab met de boodschap, dat gij hier zijt, maar als hij met
mij hier komt, zijt gij er niet. Daarom heb ik zooeven ge
zegd, dat uw opdracht mij het leven kan kosten. En dat zou
dan mij overkomen, ofschoon ik van kindsbeen af den
HEERE dien.
Is u niet ter oore gekomen wat ik heb gedaan, toen
koningin Izebel de profeten des HEEREN vervolgde en
wilde dooden? Weet u dat niet? Wel, toen heb ik kans
gezien een honderd man van de profeten des HEEREN
van dien vervolgingsdood te redden door hen in twee rots
holen, in elke spelonk een vijftig man, onder te brengen.
Daar heb ik ze al den tijd van levensonderhoud voorzien.
Kunt gij nu, dit alles in aanmerking nemende, tot mij
zeggen: ,Ga uw meester zeggen: Elia is daar', met het onaf
·wendhaar gevolg, dat hij mij ter dood Iaat brengen?"
Toen zei Elia en daarmee nam hij alle vrees bij Obadja
weg: ,,Ik leg dezen eed af: zoo waarachtig als de HEERE
der heerscharen de levende God is, de God, Wiens dienaar
ik ben: nog dezen dag zal ik mij in levenden lijve aan
koning Achah presenteeren!"

Elia ontmoet Achab.
18 : 16

Obadja ging daarop dadelijk heen, om koning Achab
te zeggen, dat de profeet Elia daar ·was en den koning wilde
ontmoeten.
Z'oodra koning Achab dat van Obadja vernomen had,
ging hij mee naar de plek, waar Elia op hem wachtte.
17
Toen koning Achah den profeet Elia zag, begroette hij
hem met deze minder wellevende woorden: ,,Zoo hen je
daar eindelijk, jij ongelukshrenger van Israël!"
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Maar Elia hernam rustig: ,,Ik hen niet de man, die al
deze rampen over Israël heb gebracht, maar gij hebt dat
gedaan, en niet alleen gij, maar ook het huis van uw vader
Omri. En wel hierdoor, dat gij de geboden des HEEREN
hebt overtreden en de afgodische Baäls alle vereering hebt
toeg�dragen.
19
Maar nu iets anders. Ik wil u dit voorstel doen: laat
er van u een hevel uitgaan in heel uw koninkrijk, dat alle
Israëlieten komen naar het Karmelgebergte, waar ik hen
zal ontvangen. En geef tegelijk ook hevel, dat de vierhon
derd en vijftig profeten van de Baäls en van de godin
1
Asjèra ), altemaal profeten, die door uw gemalin Izebel van
levensonderhoud worden voorzien, zich daarheen begeven.
Al die profeten uwer goden wil ik eveneens daar ont
moeten."
Koning Achah bewilligde in dit voorstel.
18

Elia laat het volk Israël bij den Karmel kiezen.

18 : 20

Koning Achah vaardigde dan dit hevel uit, dat alle
Israëlieten en ook al de profeten van de Baäls moesten
samenkomen hij het l(armelgehergte.
Toen dan allen samengekomen waren, trad de profeet
21
Elia voor het volk en richtte zich eerst tot al de Israëlieten
met deze woorden: ,,Hoe lang zult gij, geestelijk genomen,
naar heide zijden mank gaan, nu eens op deze gedachte
hinkend dan wee"r op die gedachte? Gij moet nu eens en
voor goed uitmaken wie de God is, de HEERE of de Baäl.
En dan moet gij consequent zijn: is Jahwèh de God, dan
moet gij Hem dienen en Hem alleen, maar is daarentegen de
Baäl de God, dan moet gij Hem alleen vereeren. Want het
moet nu maar eens uit zijn met het: den een wat en den
ander wat."
Het volle echter hoorde Elia zwijgend aan en reageerde
er niet op.
22
Daarom kwam Elia tot het volk met het volgende
voorstel: ,,Van de profeten des HEEREN hen ik maar

1) Volgens Prof. van Gelderen moet het getal vierhonderd in den tekst ver
vallen, als een later toev.o'egsel.
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alleen overgebleven, doch de profeten van de Baäls zijn
niet minder dan vierhonderd en vijftig man sterk.
Nu stel ik het volgende voor: laat men ons nu twee
jonge stieren geven. Dan mogen de Baälsprofeten één van
de twee voor zich uitkiezen, om dien te slachten en op
het altaarhout te leggen. Doch laat ze geen vuur bijbrengen
om het brandoffer aan te steken. Daarna zal ik zelf den
anderen jongen stier nemen en tot brandoffer bereiden en
op het altaarhout leggen. Ik zal ook geen vuur maken om
mijn brandoffer aan te steken.
Tenslotte zullen wij dan heiden de proef nemen: gij,
Baälsprofeten, zult -den naam van uw god aanroepen en
ik zal ook den naam van den HEERE mijn God aanroepen.
Welnu, de God die dan zal antwoorden op ons roepen door
vuur te zenden, dat het brandoffer aansteekt en verteert,
die God is de God. Dan is het beslist, wie van heiden de
God is, de HEERE of Baäl."
Toen stemde het volk met dezen voorslag in en zei:
,,Dat voorstel is best!"
Toen dan de twee jonge stieren aangevoerd waren, zei
Elia tot de Ba.älsprofeten: ,,Kiest er nu maar één uit. Maakt
hem gereed ten brandoffer, want gij zijt de meerderheid.
Roept dan den naam van uw god aan, opdat hij u met vuur
op het offerdier antwoorde, want gij moogt zelf het brand
offer niet aansteken."
Daarop namen dan de Baälsprofeten den jongen stier
hunner keuze en slachtten hem. Nadat ze het offerdier op
het altaarhout gelegd hadden, begonnen ze hun god aan
te roepen, opdat hij vuur als antwoord zou zenden. Van
den morgen tot den middag riepen ze den naam van Baäl
aan, aldoor roepend: ,,0 onze god Baäl! geef ons toch ant
woord!" Maar er kwam geen antwoord. 't Bleef alles stil.
Geen enkel geluid, dat op een anhvoord van dien god kon
lijken, werd gehoord. En om de opmerkzaamheid van hun
god nog meer te trekken, voerden ze dansen langs het altaar
uit, een soort hinkdans, want ze hinkten afwisselend op het
eene heen en dan weer op het andere.
Toen het dan middag ge,vorden was en het antwoord
uitbleef, begon Elia hen spottend aan te vuren: ,,Heusch,
gij moet nog grooter keel opzetten, want uw· god is toch
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I Koningen 18 : 28een groote god! Er kunnen wel redenen zijn, dat hij u niet
kan hooren: hij kan door zijn zaken heelemaal in beslag
genomen zijn. Of hij heeft zich voor het een en ander in
stilte afgezonderd. Of hij is op reis, zoodat hij niet thuis
is. Wie weet: wellicht is hij wel in slaap gevallen en moet
hij eerst gewekt worden!"
28
Deze spottende opmerkingen van Elia werden door
hen nog ernstig genomen ook. Zoodat zij luidkeels en zoo
hard mogelijk gingen schreeuwen, ja hun ijver steeg ten top
in een wilden, bloedigen wapendans, ,vaarbij zij zichzelf
met zwaarden en speren verwondingen toebrachten. Ten
slotte sprongen ze heelemaal onder het bloed rond.
29
Zoodra de middag gepasseerd was, begonnen ze in
extase te razen. Ze hielden daarmee aan tot den tijd, dat
in den tempel te Jeruzalem het avondoffer moest worden
opgedragen, dat is omstreeks drie uur in den middag. Maar
h et bleef alles zonder resultaat: geluid, dat op een antwoord
der godheid geleek, kwam er niet. Geen der Baäls ant
woordde hun. Geen der goden gaf blijk van eenige opmerk
zaamheid. Het bleef alles te vergeefs.
30
Toen achtte Elia den tijd gekomen er een einde aan
te maken. Hij wendde zich tot heel het volk en zei: ,,l(om
wat dichterbij, on1 goed te kunnen zien wat ik ga doen".
Toen dan het volk naderbij gekomen was, ging Elia
eerst over tot herstel van het altaar des HEEREN, dat
afgebroken was.
De profeet nam twaalf steenen, overeenkomstig het ge31
tal van de stammen der kinderen van aartsvader Jacob, tot
wien de HEERE eens had gesproken: ,,Uw naam zal voor
taan niet Jacoh maar Israël zijn!"
Met die twaalf steenen bouwde hij volgens de opdracht
32
des HEEREN het verwoeste altaar voor Israël weer op en
niet alleen voor Israël maar ook voor Juda, daar hij met die
twaalf steenen als aanduidend de twaalf stammen, de geeste
lijke eenheid van alle twaalf stammen weer tot uitdrukking
bracht. Maar daarbij liet hij het niet: rondom het altaar
maakte hij een groeve van deze wijdte, dat met ongeveer
twee sea zaad, dat is met ongeveer vijf en twintig liter zaad,
de bodem van de groeve kon worden bedekt, zonder daarom
tot den rand vol te zijn.
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Vervolgens schikte hij het hout op het altaar, slachtte
den jongen stier en legde het offervleesch op het altaarhout.
34
Tenslotte zeide hij tot de omstanders: ,,Haalt vier
emmers water en giet die uit op het ·brandoffer en op het
hout."
Toen ze dat gedaan hadden, beval hij: ,,Doet dat nog
een keer."
Daarna liet hij het nog eens doen, zoodat tot drie keer
toe alles met water werd overspoeld.
35
Het water droop toen rondom van het altaar af en heel
de groeve stond boordevol met water.
Toen dan intusschen het uur van den dag er was, dat
36
in den tempel des HEEREN het avondoffer zou worden ont
stoken, trad de profeet Elia ten aanschouwe van heel het
volk en al de Baälsprofeten toe, om openlijk zijn gebed te
doen en den naam des HEEREN aan te roepen. Hij zeide
dan: ,,HEERE, God onzer vaderen, God van Abraham,
Izaäk en Israël, moge het heden openbaar worden, dat in
Israël Gij alleen God zijt, de eenige God, de ware God, en
dat ik U,v dienaar hen en ik naar het gebod van Uw Woord,
dat Gij bekend gemaakt hebt, dit alles heden doe.
37
Geef mij dan antwoord, HEERE, ja geef Gij mij antwoord door zelf met Uw vuur dit hrandoffer te ontsteken.
Laat dan daardoor dit volk het zien en ervaren, dat Gij,
HEERE, dè God zijt, de eenige en ware God, en dat Gij
hun hart, dat van U afgekeerd en den Baäls toegekeerd is,
weer tot U wendt."
Nauwelijks had Elia dit gebed gebeden, of daar schoot
38
eensklaps een bliksemstraal, een vuurstraal des HEEREN,
neer op het altaar en zette . de offerstukken in vlam, ja
verteerde niet alleen het offerdier en het hout, maar ook
vrat dat vuur de steenen van het altaar aan en slurpte ook
al het water in de groeve rondom het altaar op. Dat was
de stem en het antwoord des HEEREN!
Toen het volk dàt zag, werd het zóó door deze majes39
teitelijke openbaring des HEEREN aangegrepen, dat het
als één man op de knieën viel en het klonk als één stem hij
herhaling uit aller mond: ,,De HEERE alleen is de God!
De HEERE alleen is de God!"
De profeet Elia wist nu, dat de HEERE zijn bede had
40
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I Koningen 18 :. 41verhoord en daarmee de omwending van het volk was ver
kregen, zoodat hij zonder tijd te verliezen het hevel uit
vaardigde: ,,Neem de Baälsprofeten gevangen; denk erom,
dat nien1and van hen ontvlucht!"
Toen grepen ze die vierhonderd en vijftig Baälsprofe
ten en brachten ze tot Elia. Deze liet ze afvoeren naar de
heek IG.son, welke daar aan den voet van het gebergte was,
opdat de offerplaats niet zou worden ontwijd. In het beek
dal werden ze gedood, hun lijken werden in het riviertje
gesmeten, zoodat hun bloed den stroom roodkleurde. Daar
mee was niet alleen de vermoording der ware profeten door
Izebel gewroken, maar nog veel meer aan de wet Gods over
1
de afgodendienaars voldaan ).

De regen na de groote droogte.
18 : 41

Dadelijk nadat dit afgeloopen was, zeide de profeet
Elia tot koning Achah : ,,Ga gauw naar hoven, waar het
maal gereed staat en nuttig dat vlug, want ik hoor in de
verte al een ruischen als van een stortregen."
Toen ging koning Achah terstond naar het hooger ge42
legen punt, waar hij den maaltijd gebruikte.
De profeet Elia echter ging een anderen kant uit, na
melijk naar den top van het Karmelgebergte.
Daar gekomen, knielde hij neer en zich voorover bui
gende, legde hij zijn hoofd tusschen zijn knieën.
43
Vervolgens beval hij zijn dienaar, die met hem mee
gegaan was: ,;Ga eens heelemaal naar hoven en kijk dan
eens uit in de richting van de zee, of ge soms een wolkje
ziet."
Toen hij hoven gekomen was en uitgezien had, keerde
hij terug en zei: ,,Er is niets te zien."
Daarna ·zei de profeet: ,,Ga weer maar eens kijken."
Toen klom hij weer naar boven.
Z'oo stuurde de profeet z'n dienaar tot zevenmaal toe,
om in Westelijke richting uit te kijken.
44
Doch toen Elia's jongen voor de zevende maal naar
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beneden kwam, zei hij : ,,Nu zag ik heel in de verte uit de
zee een klein wolkje aandrijven, een wolkje, zoo klein als
een manshand."
Dadelijk daarop zei de profeet: ,,Ga direct daar naar
boven, waar koning Achah aan den maaltijd zit en zeg hem
in mijn naam: ,Maak gauw den wagen gereed, klim er op
en rijdt de berghelling af naar de vlakte beneden, anders
zal de stortregen hier er straks een modderpoel van maken,
zoodat gij er niet weet uit te komen'."
45
In een ommezien werd daarna de lucht zwart van onweerswolken en weldra begon de regen te plensen.
Koning Achah was intusschen ingestapt en reed met een
vaart de berghelling af in de richting van Jizreël, waar de
koning zijn zomerresidentie had.
46
Daarna kwam de kracht des HEEREN Elia aandrijven
tot een sneller loop, zoodat hij met opgebonden mantel den
wagen van koning Achab voorkwam. De profeet liep als een
heraut nog een eind voor den wagen uit, om den koning
uitgeleide te doen. Hij begeleidde hem tot aan het kruis
punt, waar de koning de richting naar Jizreël moest inslaan.
DE PROFEET ELIA AAN DEN HOREB.

Elia vlucht naar den Horeb.
19 : 1

Toen koning Achah thuisgekomen was, gaf hij aan
zijn vrouw Izebel een uitvoerig verslag van alles wat de
profeet Elia op den Karn1el had gedaan. Bijzonder omstan
dig verhaalde hij, hoe Elia al de Baälsprofeten hij de heek
Kison met het zwaard had gedood.
2
Nadat Izebel dat alles had aangehoord, besloot zij Elia
vrees aan te jagen en hem zóó uit het land te verjagen. Ze
zond daarom een ordonnans naar den profeet met de vol
gende boodschap: ,,De goden mogen alle mogelijke kwaad
beschikken, ja, zij mogen aan dat kwaad de zwaarste straf
fen toevoegen, - toch zal ik er waarachtig voor zorgen, dat
morgen op dit uur u,v levenslot gelijk is aan dat van mijn
Baälsprofeten, die gij omgebracht hebt."
3
Toen Elia deze boodschap vernomen had, werd hij
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Dadelijk ging hij weg en meende tot behoud van
zijn leven alleen maar te moeten vluchten. Hij ging op stap
naar het Zuiden en toen hij te Berséba, in Juda, aan den
rand van de woestijn, gekomen was, liet hij zijn dienaar
daar achter.
4
Doch zelf trok hij verder en ging een dagmarsch ver de
woestijn in.
Moe geworden, zette hij zich toen moedeloos neer onder
een rotemstruik, welke met z'n vele takjes en twijgjes een
welkome schaduw bood. Er was toen maar één verlangen
in z'n hart en dat was: dáár sterven. Want uit z'n afge
matte ziel steeg deze verzuchting op: ,,Het is nu méér dan
voldoende, HEERE, neem nu vandaag nog mijn leven maar
van deze aarde weg, want ik ben niet sterker dan mijn
vaderen, die ook onder zooveel leed als mij treft bezweken
zouden zijn."
5
En meteen strekte hij zich onder dien struik uit, alsof
hij die plek tot zijn sterfbed ,vilde maken. Van overver
moeidheid viel hij in slaap.
Doch toen hij een poosje geslapen had, kwam er plot
seling een engel, die hem aanstootte, zoodat hij wakker
werd.
Meteen zei de engel tot hem: ,,I(om overeind en eet
een beetje!"
Toen hij verwonderd rondkeek, zag hij opeens aan het
6
hoofdeinde van de plek waar hij gelegen had een brood
koek, welke op een cirkel van gloeisteenen was gebakken,
en daarbij ook een kruik water. Hij at toen den koek op en
dronk wat ,vater uit de kruik. Daarna ging hij weer languit
onder den struik liggen.
7
Doch nauwelijks had hij zich weer neergevleid, of die
. engel wekte hem voor de tweede maal en zei: ,,Kom over
eind en eet nog wat, want de reis, welke gij van plan zijt
te maken, is te ver, om ze zonder de noodige versterking te
volbrengen."
Elia stond toen weer op, om te eten en te drinken.
8
1) Statenvertaling: ,,toen hij dat zag", maar daar in het Hebreeuwsch zien en
vreezen hier slechts in één klinker verschillen, schijnt blijkens het verband
"vreezen" heter te passen.
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Daarna liep hij door, veertig dagen en veertig nachten
liep hij door in de woestijn. De spijs, welke de engel hem
had voorgezet, had hem weer z'n levenskracht en levens
moed teruggegeven. Eindelijk bereikte hij op den veertig
sten dag het Godsgebergte Horeh.
Elia ontvangt in Horeb een openbaring.

19 : 9

Toen Elia aan den berg Horeb gekomen was, zag hij
daar een rotsholte, waarin hij den nacht ging doorbrengen.
In dien nacht kwam de HEERE tot hem met dit open
harings,voord: ,,Elia, gij wildet hier zijn en Ik heb u op
den weg hierheen geholpen, maar waarom wildet gij nu
hier zijn? Wat wilt gij hier doen?"
10
Toen antwoordde de profeet: ,,Ik heb mij bijzonder
ingespannen voor de erkenning van den HEERE, den God
der heerscharen. Want de Israëlieten hebben Uw verbond
verbroken; Uwe altaren hebben ze afgebroken en Uwe
profeten hebben ze gevangen genomen en gedood. Ik alleen
hen daaraan ontkomen, doch nu staan ze ook mij, den
eenig overgeblevene, naar het leven."
11
Daarop antwoordde de HEERE: ,,Sta op en begeef u
naar buiten. Ga hier op dezen berg voor Mijn aangezicht,
voor het aangezicht des HEEREN, staan."
Doch voordat Elia nog het hol had kunnen verlaten,
stond de HEERE op het punt Elia te passeeren. Maar er
kwam een stormwind als een orkaan voor den HEERE uit,
welke zulk een hevige kracht ontwikkelde, dat de rotsblok
ken en stukken steen, welke tegen de berghelling lagen,
aan het rollen raakten. Doch toen de orkaan weggestormd
en het weer stil geworden was, ·was er geen verschijning des
HEEREN. De HEERE zelf was blijkbaar niet in den storm.
Toen begon plotseling het berggevaarte te schudden
door een aardbeving. Doch toen het beven van de aarde
ophield, was er nog geen verschijning des HEEREN. De
HEERE zelf was blijkbaar niet in de aardbeving.
12
Na die aardbeving schoot er eensklaps vuur door de
lucht gelijk bliksemstralen, als een onweer losbreekt. Doch
toen het vuur van de lucht was, w·as er nog geen verschijning
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des HEEREN. De HEERE zeH was blijkbaar niet in het
vuur.
Daarna kwam er echter een windje waaien, dat als een
zacht morgenkoeltje aandeed. Dadelijk sloeg nu Elia z'n
mantel om z'n hoofd, om z'n gelaat te bedekken. Hij ging
naar buiten, doch bleef aan den ingang van de holte staan.
Want opeens hoorde hij een stem tot hem zeggen: ,,Elia,
gij wildet hier zijn en Ik heb u op den weg hierheen ge
holpen, maar waarom wildet gij nu hier zijn? Wat wilt
gij hier doen?"
Toen antwoordde de profeet: ,,Ik heb mij bijzonder
ingespannen voor de erkenning van den IIEERE, den God
der heerscharen. Want de Israëlieten hebben Uw verbond
verbroken; Uwe altaren hebben ze afgebroken en Uwe
profeten hebben ze gevangen genomen en gedood. Ik alleen
hen daaraan ontkomen, doch nu staan ze ook mij, den
eenig overgeblevene, naar het leven."
Maar de HEERE hernam: ,,Het is waar, dat ze uw
leven zoeken weg te nemen; daarom moet ge u voorloopig
ook nog verbergen. Ga dan van hier en begeef u naar de
woestijn van Damascus. Maar dat heteekent niet, dat uw
levenswerk als profeet in Israël is afgesloten. Neen, Ik heb
nog nieuwe opdrachten voor u. Van de woestijn van Damas
cus uit moet gij eerst Hazaël, een hoveling aan het hof van
den Arameeschen koning, gaan zalven tot koning over Aram.
En de tweede opdracht is, dat gij Jehu, den zoon van
Nimsi, zult zalven tot koning over Israël.
En het derde dat Ik u beveel houdt verband met de
voortzetting van uw profetisch ambt onder Israël: gij moet
Elisa, den zoon van Safat, uit Ahel-Mehola, zalven tot
profeet, opdat hij u te zijner tijd in dat ambt opvolge.
Want Ik ga deze drie mannen als instrumenten gebruiken, om het oordeel der verbondswraak over Israël uit
te brengen: Hazaël zal Israël den oorlog aandoen en velen
met het zwaard ombrengen; maar wie aan zijn zwaard ont
komen, die worden overgelaten voor het zwaard van J ehu.
Jehu zal hen dooden. Maar er zullen er ook nog aan Jehu's
zwaard ontsnappen. Die zullen door Elisa den profeet met
het zwaard van het Woord Gods ter dood gebracht worden.
Doch Ik zal niet allen op deze wijze ombrengen: zeven
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duizend zullen er in Israël overblijven. Dat zullen zijn zij,
die voor den Baäl niet op de knieën willen vallen en die
zijn afgodisch beeld niet willen kussen. Deze heilige rest der
verkiezing zal aan het oordeel ontkomen."

Elia roept Eli·sa.
19 : 19

Na die Godsopenbaring ging Elia van Horeb weg, om
zijn profetisch werk voort te zetten. Na een poosje in de
woestijn van Damascus vertoefd te hebben, kwam hij naar
Ahel-Mehola in het Jordaandal.
Daar, langs een landweg loopend, zag hij Elisa, den
zoon van Safat, achter den ploeg loopen. Elf span was voor
hem uit aan het ploegen, terwijl hij zelf het t,vaalfde span
leidde.
Toen Elia k·wa1n langs de plek, waar Elisa achter den
ploeg liep, week hij even terzijde van den weg en wierp in
het voorbijgaan z'n ruigen wintermantel Elisa toe, doch liep
meteen vlug door.
Elisa, eerst even onthutst, begreep alras wat Elia daar20
mee bedoelde, namelijk dit, dat hij den Godsman moest
volgen en hem dienen. Daarom liep hij, om Elia in te halen,
en zei dan: ,,Ik wil u dadelijk volgen, maar sta mij toe van
n1ijn ouders afscheid te nemen: laat mij eerst mijn vader en
mijn moeder een afscheidskus geven."
Toen zei Elia tot hem: ,,Ja, ga maar gerust even terug;
ik heb u immers niets in den weg gelegd om van uw ouders
behoorlijk afscheid te nemen?"
21
Elisa keerde daarop terng naar z'n ploegspan en, om
geen tijd. te verliezen, richtte hij daar op het land een af
scheidsmaal aan: daartoe nam hij de ossen van voor den
ploeg en slachtte ze daar: van het hout en dergelijke maakte
1
hij een vuurtje om het vleesch te koken ). Daarna hield hij
samen met zijn ouders en het personeel het afscheidsmaal.
Toen de maaltijd afgeloopen was, maakte hij zich gereed,
nan1 afscheid en volgde Elia als zijn meester, want hij werd
zijn dienaar.
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het Hebreeuwsch staat niet zoden, maar koken.
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OORLOG TUSSCHEN ACHAB VAN ISRAËL EN BENHADAD
VAN ARAM.

Samaria belegerd.
20 : 1

2
3
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lntusschen was er een oorlogstoestand ontstaan tusschen
koning Achab van Israël en koning Benhadad van Damas
cus. De laatste had namelijk z'n leger gemobiliseerd en
tegelijk de twee en dertig stamvorsten der Arameërs, welke
onder hem stonden, tot den oorlog opgeroepen. Met deze
legermacht, waarbij gevoegd de ruiterij, bestaande hoofd
zakel\jk uit strijdwagens, viel hij het lsraëlietisch rijksge
bied binnen en rukte snel op, zoodat hij al spoedig voor
Samaria verscheen, het beleg om die stad sloeg en probeerde
ze met stormaanvallen in te nemen.
Teneinde de overgave te bespoedigen en te vergemakkelijken, zond hij onderhandelaars stadswaarts, naar koning
Achab. En wel met deze boodschap: ,,Alzoo zegt koning
Benhadad, de koning der Arameërs: Uw zilver, Achah, en
uw goud moet gij mij uitleveren, want dat behoort mij toe.
Verder wil ik ook uit uw harem wel niet al de vrouwen,
maar toch w�l de mooiste, de knapste, ,vant die hehooren
mij toe."
Aan die deputatie gaf koning Achab het volgende antwoord mee: ,,Overeenkomstig u,v boodschap aan mij, mijn
heer de koning, hen ik in beginsel bereid te onderhandelen
Óver de overgave van mijn vrouwen en mijn schatten, daar
ze van u zijn."
Doch toen koning Benhadad van z'n afgezanten Achahs
antwoord had vernomen, stuurde hij de onderhandelaars
terug met een nieuwe nota, welke een nadere verklaring en
omschrijving van den eersten eisch inhield: ,,Alzoo zegt
koning Benhadad, de koning der Arameërs: Uit uw ant
woord op te maken, zijt gij misschien van gedachte, dat de
door mij gestelde eisch inhoudt, dat ge slechts uw eigen
zilver en goud en uw eigen vrouwen en kinderen aan mij
moet uitleveren.
Maar dan wil ik echter, om alle misverstand in dezen
af te snijden, het wel precies zeggen: de aan u gestelde
eisch houdt in, dat morgen op dit uur ik mijn hovelingen
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tot u zal zenden, om in uw paleis en in de woningen uwer
hovelingen huiszoeking te doen, en dan zullen ze op alles
wat hun begeerlijk voorkomt beslag leggen en het mee
nemen."
Toen koning Achab van Benhadads afgezanten de
nieuwe nota in ontvangst genomen had, riep hij niet alleen
z'n hovelingen maar ook al de oudsten des volks, die zich
binnen de belegerde veste ophielden, in raadsvergadering
bijeen. Hij deelde hun den jongsten eisch van koning
Benhadad mee, er aan toevoegend: ,,Ik geloof, dat men
zeggen kan, dat koning Benhadads kwade trouw nu wel
overduidelijk is gebl�en. Want zijn eerste eisch hield toch
in, dat ik mijn eigen vrouwen en kinderen, mijn eigen
schatten aan goud en zilver zou uitleveren. Dien eisch heb
ik toen in beginsel aanvaard. Maar nu is hij daarmee niet
n1eer tevreden en geeft hij aan zijn eersten eisch dezen
uitleg en inhoud."
Nadat zij dit gehoord hadden, was het eenparig oordeel
van al de oudsten en van al de soldaten: ,,Ons advies is,
dat gij naar hem in dezen niet moet hooren; kortom: gij
moogt dien eisch niet inwilligen."
Overeenkomstig dit gegeven advies luidde dan ook het
antwoord van koning Achab aan de onderhandelaars van
koning Benhadad: ,,Den eersten eisch, welke gij mij, uw
dienaar, hebt gesteld, ·wil ik inwilligen, maar aan den
tweeden eisch kan ik niet voldoen."
Daarop vertrokken ze weer en brachten de antwoord
nota van koning Achah aan hun heer Benhadad over.
Daarna liet koning Benhadad nog eenmaal een ant,voord overbrengen, dat het karakter van een ultimatum
droeg: ,,Als gij mijn eisch niet inwilligt, dan mogen de goden
al het mogelijke kwaad over mij brengen, ja z\j mogen aan
dat kwaad de zwaarste straffen toevoegen, maar dan zal
toch dit gebeuren: ik zal Samaria verpulveren, want zóó
ontelbaar groot in aantal is mijn leger, dat Samaria's puin
niet voldoende zal zijn, als elke soldaat een handjevol
pakken wil."
Toen de gezanten van Benhadad dit laatste woord van
hun heer aan koning Achab overbrachten, antwoordde deze:
,,Ik moet nu denken aan het spreekwoord:
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I Koningen 20 : 12Wie zich aangordt tot den strijd,
die zinge niet het overwinningslied
als hij, die, na beslechting van het pleit,
de zege voor zich ziet!"
12

Toen koning Benhadads afgezanten dit laatste woord
van koning Achah hem overbrachten, had hij, al in een
overwinningsroes bevangen, juist een drinkgelag georgani
seerd in de hutten van de wijngaarden rondom Samaria.
Nauwelijks had hij het gehoord; of hij gaf z'n bevel
hebbers dit korte commando: ,,Aanvallen!" Dadelijk werd
het hevel doorgegeven en het leger maakte zich gereed voor
de bestorming van de stad..
Samaria ontzet.

20 : 13

Terwijl het bovenverhaalde zich in het legerkamp van
koning Benhadad afspeelde, kwam er eensklaps een profeet
zich hij koning Achah aandienen en, tot den koning toege
laten, zei hij: ,,De HEERE zegt tot u: ,Hebt gij, koning
Achah, gezien het groote leger van koning Benhadad, dat
daar nu in actie komt tegen deze stad? Ja, hebt gij die
rumoerige massa _.t\..rameesche soldaten gezien? Let nu op:
Ik de HEERE zal vandaag nog heel dat leger aan u over
leveren. Dan zult gij ervaren, dat Ik de HEERE, de God des
verbonds, de God van Israël, hen'."
14
Doch koning Achah hernam in verwondering: ,,Wie
zal dat doen? Wie zal dat leger in mijn hand geven?"
Toen anhvoordde de profeet: ,,De keurkorpsen van de
landvoogden, welke hier in de stad zijn."
Doch koning Achah vroeg verder: ,,Van wien moet het
initiatief tot dien strijd uitgaan, van koning Benhadad of
van n1ij?"
De profeet herna1n Van u!"
"
15
Dadelijk daarna ging koning Achah over tot de monstering van de keurkorpsen der land.voogden. Bij die inspectie
bleek hem, dat ze tlvee honderd en twee en dertig man
schappen telden. Daarna 1nonsterde hij ook al het volk, al
de Israëlieten, die binnen Samaria daarvoor in aanmerking
kwamen: hun getal beliep zeven duizend.
16
Toen allen opgesteld waren, deden ze op den middag

124

-20: 22

een uitval, terwijl koning Benhadad en de twee en dertig
stamvorsten, die met hun hulptroepen hem steunden, in de
loofhutten der wijngaarden hun dagelijksch drinkgelag
hielden.
17
Toen nu de keurkorpsen der landvoogden, welke als
stoottroepen in de voorhoede stonden, uit de stad uitbraken,
brachten de verkenners, die koning Benhadad overal op
de been had, hem dadelijk dit bericht: ,,Daar zijn mannen
buiten de stad gekon1en."
18
Daarop zei de koning: ,,Als z'e buiten de stad zijn gekomen om over vredesvoorwaarden te onderhandelen, moe
ten ze gevangen geno1nen worden en levend voor mij ge
bracht worden. Maar als ze buiten de stad zijn gekomen om
te vechten, dan moeten ze ook als het kan levend hier
komen. In elk geval dus: gevangen nemen!"
19
Doch inn1iddels was de uitval uit de stad in een verder
stadium gekomen: eerst waren de keurkorpsen uitgerukt,
doch nu was ook het leger de stoottroepen gevolgd.
20
Dadelijk ontbrandde toen de strijd.
Het lsraëlietische leger vocht man tegen man en ze
sloegen daarbij ook elk hun man. Wat tot gevolg had, dat
de Aran1eërs geen stand konden houden en in wilde paniek
op de vlucht sloegen. Toen zetten de Israëlieten de achter
volging in.
De koning Benhadad wist ternauwernood te ontsnap
pen: zijn paard en zijn koninklijken strijdwagen kon hij niet
meer bereiken; doch het eerste het beste paard grijpend,
ontk,vam hij met enkele ruiters.
21
Toen men in de stad zag, dat het Arameesche leger
op de vlucht geslagen was, trok de koning van Israël aan
het hoofd van de rest van het leger, dat in de stad hierop
gewacht had, uit en plunderde het legerkamp der Arameërs:
de paarden en strijdwagens vielen hem in handen. Hij ver
nietigde dat alles, zoodat hij aan Aram een gevoeligen slag
toebracht, daar het nu van paarden en wagens was beroofd.
22
Nadat koning Achah met het leger in Samaria was
teruggekeerd, kwam de profeet weer tot koning Achab en
zei tot hem: ,,Nu komt het er op aan, dat gij flink blijft en
met overleg te werk gaat, om te zien wat u te doen staat.
Want gij moet er op rekenen, dat de koning van Aram het
125
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er niet hij zal laten zitten: hij zal volgend jaar weer tegen
u uittrekken."
Een nieuw Arameesch veldtochtsplan.

20 : 23

Toen nu koning Benhadad in Damascus was teruggekeerd, kwamen de hoogwaardigheidsbekleeders aan het hof
met een nieuw veldtochtsplan voor den dag. Ze zeiden tot
hun koning: ,,Wij gelooven dat we de oorzaak hebben ont
dekt, waarom de Israëlieten ons verslagen hebben: hun god
is een herggod ! Zonder daaraan te denken hebben wij de
hergvesting Samaria willen nemen. Daarom moet gij het nu
anders aanleggen: wij moeten in het vlakke land met hen
slag leveren en als wij dat doen, zullen wij vast sterker
wezen dan zij.
Bovendien kan de oorzaak, militair genomen, ook nog
24
hierin gelegen zijn, dat de legerorganisatie niet genoeg ge
centraliseerd is. Daarom moet u beginnen met de centrali
satie van het rijk, teneinde· daar een sterke eenheid van te
maken: u moet de twee en dertig stamvorsten hun koning
schap ontnemen en daarvoor in de plaats stadhouders aan
stellen. Z'oo wordt het rijk een eenheid, onderverdeeld in
provincies. Gij alleen zijt dan de koning over Aram en over
de Arameërs.
Bij de mobilisatie van het leger gaat u zelf in heel het
25
rijk soldaten werven. Gij kunt dan nu een leger op de heen
brengen en paarden vorderen en wagens verzamelen om
het leger, dat gij verloren hebt, te vervangen. Als wij dan
met dat leger tegen Israël oprukken en in het vlakke land
met hen den strijd aanbinden, zullen wij hen wis en zeker
de haas worden."
Toen koning Benhadad dat alles gehoord had, stemde
hij daar1nee in, waarom hij beval, dat het zóó uitgevoerd
moest worden.
De tweede veldtocht der Arameërs tegen Israël.
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Het volgende jaar ging dan ook koning Benhadad weer
over tot de mohiliseering van een leger uit heel zijn
Arameesch rijksgebied, overeenkomstig de besluiten dien
aangaande genomen,

-20: 30

Met dit leger viel hij het lsraëlietisch rijksgebied bin
nen en legerde hij zich hij Afek in het vlakke land, om daar
den strijd tegen Israël op te nemen.
27
Dientengevolge werden ook de Israëlieten aangemonsterd en van uitrusting en proviandeering voorzien.
Dit leger trok de Arameërs tegemoet en betrok om
strategische redenen twee kampen, gelegen tegen de berg
hellingen aan den rand van de vlakte, waarin de Arameërs
zich hadden genesteld.
Die twee kampe1nenten daar tegen die berghellingen
leken, daar het maar twee kleine troepen waren, net op
twee kudden geiten, grazend in de bergweiden, terwijl de
groote menigte Arameërs de heele vlakte vulde.
28
Toen kwam weer de Godsman tot den koning van
Israël en zei: ,,Aldus spreekt de HEERE: ,Omdat de
Arameërs gezegd hebben: de God van Israël is een berggod
en niet een god van de vlakte, - daarom zal Ik heel dit
groote en bedrijvige leger aan u overleveren; dan zult gij
ervaren, dat Ik de HEERE, dè God, de God van Israël,
hen'."
29
lntusschen bleven die legers zeven dagen werkeloos
tegenover elkaar liggen: de Israëlieten wilden blijkbaar niet
in de vlakte neerkomen en de Arameërs schenen daarop
toch te willen wachten.
Doch op den zevenden dag stortten de legers zich op
elkaar: in dien strijd behiialden de Israëlieten een glorie
rijke overwinning op de Arameërs. Want de Israëlieten
stelden dien éénen dag niet minder dan honderd duizend
man voetvolk buiten gevecht.
30a
De overigen, die konden ontkomen, vluchtten naar de
stad Afek. Maar toen ze in hun waanzinnige vlucht over de
muren klommen, stortten aan alle kanten de muren in,
waaronder nog een zeven en twintig duizend Arameërs den
dood vonden. Zóó werd het Woord des HEEREN voor
koning Achah vervuld.
Benhadads leven door Achab gespaard.
20 : 30h

Onder hen, die naar Afek gevlucht waren, was ook
koning Benhadad.
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I Koningen 20 : 31In de stad geko1nen, wilde hij zich daar verbergen voor
de hem achtervolgende Israëlieten. Daarom liep hij de ééne
kan1er uit en de andere in.
31
Doch zijn hovelingen, die nog hij hem waren, zagen
wel, dat, mede door de instorting van den stadsmuur, aan
verdediging van de stad heelemaal niet viel te denken,
zoodat ook voor den koning de kans op ontsnapping aan z'n
achtervolgers wel uiterst gering was. Vandaar dat zij tot
hun koning zeiden: ,,Er zal niets anders overschieten dan
ons over te geven, maar dan komt het er maar op aan, hoe
wij dat doen. Nu hebben we gehoord, dat de koningen van
Israël niet zoo wreed, maar dat ze integendeel nogal ge
moedelijk van karakter zijn. Daarvan kunnen "rij nu partij
trekken. Laat ons het boetekleed aantrekken en touwen om
ons hoofd doen. Zóó moeten wij buiten de stad den koning
van Israël tegemoet gaan. Wellicht is op deze manier te
bereiken, dat hij ons niet doodt met het zwaard, doch ons
het leven spaart."
32
Daar dit ook bij den koning bijval vond, trokken ze het
boetekleed aan, deden touwen om hun hoofd en begaven
zich, terwijl koning Benhadad in de stad bleef, op weg
naar den koning van Israël, om lijfsbehoud te vragen.
Toen ze den koning van Israël ontmoetten, vatten ze
hun verzoek in deze weinige woorden samen: ,,Uw onder
danige dienaar Benhadad laat u door ons zeggen: Laat toch
mijn leven door u gespaard worden."
Verrast riep koning Achah uit: ,,Wat? Is hij nog in
leven? Gij zegt: u,v onderdanige dienaar? Hij is mijn
broeder!"
33
Dit antwoord vatten Benhadads afgezanten op als een
gunstig voorteeken en, gevat als ze waren, haastten zij zich,
om hun gesproken woorden betreffende Benhadad als on
derdanige dienaar van koning Achab, overeenkomstig diens
antwoord, aldus te verbeteren: ,,Ja, uw broeder Ben
1
hadad!" )
Daarop beval koning Achah hun: ,,Ga hem dadelijk
halen!"
1)

De Statenvertaling heeft ingevoegd met schuingedrukte letter: ,,leeft", maar
dat is niet de bedoeling van den Hebreeuwschen zin. De nadruk diene te vallen
op "broeder".
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Toen kwam Benhadad tot Achab.
In z'n enthousiasme wilde koning Achah niet, dat
Benhadad als onderworpen vorst naast zijn wagen liep,
neen: hij liet hem naast zich op den wagen plaats nemen.
34
Toen Benhadad naast koning Achab zat, haastte hij
zich den lsraëlietischen koning vredesvoorstellen te doen en
zei: ,,Met uw welnemen wil ik van 1nijn kant nu aan u voor
stellen, dat ik de steden, welke indertijd mijn vader op uw
vader heeft veroverd, teruggeef; verder wil ik u toestaan,
dat gij in mijn hoofdstad Damascus winkelstraten krijgt, om
daar handelsfilialen te vestigen, precies zooals mijn vader
indertijd in uw hoofdstad Samaria handelsagentschappen
en winkelbazars voor den afzet van zijn producten heeft
gevestigd; tenslotte: wat mij betreft, zou ik graag willen,
dat wij afscheid van elkaar konden nemen na een verdrag
met dezen inhoud gesloten te hebben".
Dat alles leek koning Achab zeer aannemelijk, zoodat
hij erin bewilligde zulk een verdrag aan te gaan. Daarmee
was de vrede geteekend en liet koning Achah koning
Benhadad als vrij en onafhankelijk vorst naar z'n land -en
residentie terugkeeren.
Gods oordeel over Achabs toegeeflijk heid.

In den kring der profetenzonen ontving omstreeks den
bovenbedoelden tijd één hunner een Goddelijke inspraak,
tengevolge waarvan hij tot één van zijn collega's zei: ,,Geef
mij eens een pak slaag". Maar dat vond z'n medelid van den
kring al te erg, waarom hij het weigerde.
36
Doch toen zei de profetenzoon tot den weigerachtige:
,.,Omdat gij niet gehoorzaamd hebt aan de opdracht des
HEEREN" daarom zal u iets heel ergs overkomen: als gij
straks bij mij vandaan gaat en doorloopt, zult ge een leeuw
tegenkomen en die zal u aanvallen en dooden".
En inderdaad werd dit woord vervuld: hij was nog
maar even doorgeloopen, of daar kwam een leeuw op hem
toe, die hem verscheurde.
37
Doch de profetenzoon, die door Goddelijke ingeving
een opdracht gekregen had, vroeg nu aan een anderen man,
dien hij ontmoette: ,,Geef mij eens een pak slaag". Deze
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ging er op in en sloeg hem zóó, dat de profetenzoon ver
wondingen opliep.
Daarna ging de profeet ergens aan den kant van den
weg staan, on1 den koning op te wachten, daar hij wist, dat
de koning, van het slagveld naar J isreël terugkeerend, langs
dien weg komen zou. Daar hij aan het hoofd ver,vond was,
legde hij een zwachtel om hoofd en hals, zoodat niemand
hem voor profeet zou aanzien doch veeleer voor een soldaat,
die in het gevecht gewond was.
Toen de koning langs kwam, riep hij hem aan en zei:
"Met uw verlof, 1nijn hèer de koning, u,v knecht was ook
met het leger opgetrokken om koning Benhadad te ver
slaan, en na den slag komt één der com1nandanten met een
gevangen Arameër naar me toe en zegt: ,Gij moet ·dezen
gevangene bewaken, zoodat hij niet ontsnappen kan; want
als deze ·gevangene straks spoorloos verdwenen is, op V{elke
wijze dan ook, dan zult gij met uw· eigen leven moeten
boeten voor zijn leven of ook een talent zilver als boete
dienen te betalen.'
T
Maar nu had ik nog het een en ander te doen en ter" ijl
ik zoo bezig was mijn spullen bijeen te pakken en te verzor
gen, keek ik eens op en zag, dat de gevangen.e weg was, op
eens weg. Mijn heer de koning, moet ik nu toch boeten?"
Toen antwoordde de koning van Israël hen1: "Ja, ik
1noet het wel bevestigen, dat gij inderdaad moet betalen of
sterven; gij hebt zelf dat vonnis al geveld!"
Onmiddellijk daarop rukte de profeet het wondeverhand van z'n hoofd zoodat de koning van Israël plotseling
1
kon zien het teeken ), dat de profeten als kent eeken op
het voorhoofd droegen.
Voorts richtte hij tot koning Achah dit woord: ,,Zoo
zegt de HEE RE, .de God van Israël: Gij hebt den 1nan, dien
Ik onder den han des doods had gebracht en die dus door u
moest worden gedood, het leven gelaten, zonder dat gij l\i�j,
toen Benhadad om zijn leven kwam smeeken, daaro1ntrent
hebt geraadpleegd. Daaro1n is nu Mijn oordeel en vonnis
over u: gij zult met uw leven n1oeten boeten voor Benhadads
leven, zoodat gij moet sterven, en uw volk zal in de plaats

Welk teeken dal geweest is, is tot op heden onbekend!
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van Benhadads volk vernederd en onderworpen worden."
43
Toen koning Achah deze woorden had aangehoord, was
opeens al de blijdschap over de overwinning verdwenen. Hij
vervolgde misnoegd en hoos z'n weg en in zulk een stemming
kwam hij thuis, in Samaria. Nu was voor hem weer alles
vergald door �lien profeet des HEEREN.
ACHAB NEEMT DEN WIJNGAARD VAN NABOTH.
Achab neemt den wijngaard van Naboth wederrechtelijk in
bezit.

21 : 1

In de verdere geschiedenis van koning Achahs regeering

is ook het volgende, dat ná het hovenverhaalde geschiedde,
een staal van zijn vertreden van Gods geboden.
Naast het zomerpaleis van koning Achah, op zijn eigen
geërfd land te Jisreël gebouwd, had de geboren Jisreëliet
Naboth een wijngaard liggen.
2
Nu koesterde koning Achah al lang den wensch dien
wijngaard van Nahoth, welke zoo dicht hij z'n landgoed lag,
den zijne te maken.
Toen hij dan ook, weer in Jisreël vertoevend, op zeke
ren dag daar Naboth in diens wijngaard aantrof, maakte hij
een praatje met hem daarover; ,,Gij moest mij eigenlijk uw
wijngaard geven, dan kan ik er fijn een moestuin van maken,
zoo dicht bij mijn huis. Kunnen we niet ruilen: dan geef ik
u een beteren wijngaard voor den uwen? Als gij liever wilt
dat ik hem betaal in klinkende munt, is mij dat ook goed."
Doch Naboth zei tot den koning: ,,Dat zou kunnen, ale
3
er maar niet dit bezwaar tegen was, dat deze wijngaard mijn
erfhezit is. Daarom kan ik er niet aan denken op uw ver
zoek in te gaan. Want niet alleen hen ik met hart en ziel
gehecht aan mijn vaderlijk erfdeel, maar ook meen ik Gods
wet in dezen zóó te moeten verstaan, dat ik mijn erfland
niet willekeurig mag verkoopen of verruilen."
Na dit gesprek vertrok koning Achah weer naar
4
Samaria, doch onderweg zat hem het weigerend antwoord
van Naboth erg hoog en hij overlegde bij zichzelf: ,,Naboth
zei: ,Ik denk er niet aan u den wijngaard te geven, want
hij i8 mijn vaderlijk erfdeel'; maar ik vraag me toch af:
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is dat nu een reden om den verkoop of den ruil te weigeren?
Neen, Naboth wil niet! Dat is de reden."
Toen hij thuis kwam, kon hij het maar niet van zich
afzetten, dat Nahoth niet wilde. En daarover was hij mis
noegd en boos. In z'n paleis gekomen, legde hij zich ten
teeken van ontsten1n1Ïng neer op een divan met z'n gezicht
naar den wand.
Zóó trof zijn vrouw Izebel hem aan en zei: ,,Hoe komt
het toch, dat je zoo slecht gehumeurd bent? Je komt niet
eens aan tafel om te eten!"
Daarop zei Achab: ,,Toen ik in ons zomerpaleis te
Jisreël was, heb ik een praatje gemaakt met Naboth den
Jisreëliet en zei tot hem: gij moest uw wijngaard aan mij
geven; ik wil hem koopen of als gij dat liever wilt: Iaat ons
ruilen; dan zal ik u een anderen wijngaard voor den uwen
in de plaats geven. Maar hij weigerde botweg en zei: ik
denk er niet aan daarop in te gaan."
Toen antwoordde koningin Izebel: ,,Dat is nu de man,
die zegt koning in Israël te zijn! Ik zou maar opstaan, aan
tafel komen en een beetje vreugde scheppen. Ik zal me er
wel eens 1nee bemoeien en er voor zorgen., dat jij den wijn
gaard van Naboth krijgt."
Onverwijld maakte ze er werk van: op naam van Achab
schreef ze een aantal brieven en verzegelde die met het
koninklijk zegel van haar heer gemaal. Daarop liet ze die
brieven brengen tot de oudsten en de edelen van J isreël,
waar Naboth woonde.
De inhoud van de brieven was als volgt: ,,Gij moet een
volksvergadering beleggen, waarin gij u met het volk ver
ootmoedigt en dan moet gij verklaren, dat dit vasten nood
zakelijk is, omdat er een zonde in uw 1nidden is. In die
volksvergadering moet gij Naboth vooraan zetten, dus een
eereplaats laten innemen.
Dan laat gij twee mannen naar voren komen, twee uit
het volk, die als minderwaardige kerels dat wel aandurven,
en die laat gij als volgt tegen Nahoth getuigen: ,Gij hebt .
God en den koning gevloekt door u niets van den koning
en mitsdien niets van God aan te trekken en uw eigen gang
te gaan'."
Toen de plaatselijke overheden, de oudsten en edelen van
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Naboths stad, die brieven van koningin Izebel ontvangen
hadden, deden ze als onderdanige handlangers van de koning
in precies zooals zij hun in de brieven voorgeschreven had.
12
Ze riepen namelijk een vastendag uit en gaven in de
volksvergadering de eereplaats aan Naboth.
13
Daarna kwamen de twee uitgekozen mannen, die van
laag gehalte waren, naar voren en gingen ten overstaan van
heel het volk aldus tegen hem getuigen: ,,Nahoth heeft God
en den koning gevloekt door zich niets van den koning en
mitsdien niets van God aan te trekken en z'n eigen gang
te gaan."
Na de aanklacht werd men eenparig in z'n oordeel, dat
Naboth des doods schuldig was.
Daarna leidden ze Nahoth buiten de stad naar één van
zijn akkers, waar ze hem den dood door steeniging aan
deden. Ook z'n kinderen, die zijn erfgenamen waren, wer
den omgebracht.
Toen de gerechtelijke moord was voltrokken, lieten de
14
plaatselijke overheden, die dat goddelooze vonnis ten
uitvoer gelegd hadden, aan koningin Izebel weten: ,,Wij
hebben volgens uw opdracht Naboth gedood; hij is den
steenigingsdood gestorven."
15
Zoodra Izebel had vernomen, dat Nahoth was doodgesteenigd, ging ze naar Achab om hem van het gebeuren
op de hoogte te brengen, en opgewekt zei ze tot hem: ,,Man,
komaan, je kunt nu den wijngaard van Nahoth den Jisreëliet
in erfhezit nemen. Hij weigerde jou dien wijngaard te ver
koopen, maar nu is hij verbeurd goed, dat jou als koning
toekomt, daar Naboth en zijn erfgenamen niet meer in
leven doch dood zijn."
Toen koning Achab dit verhaal van z'n vrouw had ge16
hoord, liet hij alles in gereedheid brengen om naar Jisreël
te rijden, teneinde daar den wijngaard van Nahoth den
J isreëliet in bezit te nemen.
Gods oordeel over die daad van Achab.
21 : 17

Terwijl koning Achah naar Jisreël reed, om daar den
wijngaard van Naboth den Jisreëliet in bezit te nemen,
kwam de HEERE met de volgende openbaring en opdracht
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tot Elia den Tisbiet, Zijn profeet:
"Elia, sta op en daal af in de vlakte van Jisreël en ga
Achah, den koning van Israël, die uit Samaria is uitgereden,
tegemoet. Hij is heden in den wijngaard van Naboth, om
dien te bezichtigen en in bezit te nemen. Als ge hem daar
ontmoet, moet gij in Mijn naam eerst het volgende hem
1
vragen: ,Z00 zegt de HEERE, de God van Israël: Wel,
koning Achah, bevalt de wijngaard u wel? Vindt u het een
pracht van een wijngaard? Is het niet prachtig, dat gij dien
door een gerechtelijken moord als erfhezit hebt verkregen?'
Daarna moet gij aldus voortvaren: Zoo zegt de HEERE,
de God van Israël: ,Ik heb gisteravond hier op dezen akker
wel het bloed gezien van Naboth en z'n zonen! Daarom zal
Ik dien gerechtelijken moord u ook daar vergelden: op de
plaats, waar de honden het bloed van Nahoth hebben opge
likt, zullen die honden ook uw bloed, ja uw bloed, op
likken'."
Toen ging Elia op de aanwijzing des· HEEREN koning
Achab tegemoet en trof hem op de aangeduide plek, waar
hij hem bovengenoemde Woorden des HEEREN deed
l,.
...... �oren.
Daarop viel koning Achab uit: ,,Zoo, dus gij, mijn
vijand, hebt mij weer g�Y(lnden!"
Elia hernam zonder schroom: ,,J �? ik heb u gevonden,
omdat gij u voor den prijs van een wijngaard bent Yc�!;:��lit
en wel aan uw vrouw, om dit kwaad tegen den HEERE,
den God van Israël, te doen. Want de HEERE veroordeelt
dit als een groote zonde.
Daarom zegt de HEERE: ,Ik hen nu vast besloten een
groote ramp over u te brengen. Ik zal u wegvegen gelijk
men vuil wegveegt. En Ik za! van Achabs geslacht elk man
nelijk individu uitroeien; wat ze ook zijn: vrijen of knech
ten, het doet er niet toe, want tot den laatsten man zal Ik
het uitroeien.
Ik zal uw koningshuis gelijk maken aan dat van J erobeam, den zoon van Nebat, en aan dat van Baësa, den zoon
van Ahia. En Ik doe dat, omdat gij mij tot het uiterste
hebt getergd met uw zonden, waardoor gij ook Israël tot
zonde hebt verlokt'.
Ook heeft de HEERE nog een apart oordeelswoord
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voor uw vrouw Izebel, die in dit &lles de eerste schuldige
is, en wel dit Woord: ,De honden zullen hij den voormuur
van Jisreël het lijk van Izebel tot op het been afkluiven'.
Kortom: wie er ook maar van Achahs koningshuis in
de stad sterft, dien zullen de honden verslinden, en wie op
het platteland sterft, dien zullen de vogelen des hemels
verslinden."
En dit oordeel des HEEREN, door den profeet Elia
over Achahs huis uitgebracht, was in het geheel niet on
rechtvaardig. Want er is toch maar niemand van al lsraëls
koningen geweest, die zich zóó met alles wat in hem was
overgaf aan de zonde, om te doen wat naar het oordeel
des HEEREN hoos en slecht is. Hij deed als een gewillig
werktuig al het verkeerde, waartoe zijn vrouw Izebel hem
aanzette in de zaak met den wijngaard van Naboth.
Ja, nog meer: hij heeft op de allerschandelijkste ·wijze
de afgoden gediend en geëerd, want hij deed dat precies
als de Amorieten, die als de oorspronkelijke bewoners van
Kanaän zich met lust gaven in den dienst hunner afgoden.
En die Kanaänietische Amorieten had de HEERE juist om
hun schandelijke afgodenvereering uit het land verda�
om het aan Zijn volk Israël te geven.
Doch om weer tot de geschiedenis van koning Achab
terug te keeren: toen hij de ontzettende oordeelsaankon
diging uit Elia's mond had gehoord, greep hem dat toch
aan. Hij scheurde op hartstochtelijke manier zich de kleeren
van het lijf, om over het bloote lijf het boetekleed aan te
trekken. Daarbij at en dronk hij niet, maar vastte. Ja, als
hij ging slapen, trok hij het boetekleed niet uit, maar over
nachtte er in. Hij liep steeds maar in een sombere stemming
rond.
Terwijl koning Achab zich op deze wijze aan boetedoening overgaf, kwam het Woord des HEEREN tot Elia:
"Hebt gij er nog iets van gezien, hoe koning Achah
zich voor Mij verootmoedigt en w:_erkelijk boete doet over
zijn ·zonden? Omdat hij zich voor Mij verootmoedigt, heb
Ik besloten het oordeel van de uitroeiing van zijn geslacht
uit te stellen: niet tijdens zijn leven zal Ik dat gericht over
zijn koningshuis voltrekken, maar na zijn dood, in de dagen
van zijn zoon, zal Ik het uitvoeren."
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I Koningen 22 : 1HET SLOT VAN DE HISTORIE VAN DEN ISRAËLIETISCHEN
KONING ACHAB. DE JUDEESCHE KONING JOSAFAT.
Het slot van de historie van koning Achab.
22 : 1

Na den bovenvermelden oorlog tusschen Israël en
Aram, welke in de slag bij Afek ten gunste van Israël werd
beslist, waren er drie jaren lang geen vijandelijkheden
tusschen beide rijken.
2
Doch in het derde jaar werd dat anders. De aanleiding
was, dat ter gelegenheid van een bezoek van den Judeeschen
koning Josafat aan Achah laatstgenoemde de haast vergeten
zaak betreffende Ramoth in Gilead ter sprake bracht.
3
Na een voorloopige bespreking met Josafat, stelde
koning Achah deze kwestie in den raad zijner hoogwaardig
heidshekleeders op de volgende wijze aan de orde: ,,Bij
dezen ,vil ik u hier voorleggen de zaak betreffende Ramoth
in Gilead. Deze stad is al jaren in handen van de Arameërs,
en dat feit zou ons haast doen vergeten, dat dit ten onrechte
zoo is. Want gij weet toch ,vel, dat Ramoth oorspronkelijk
tot ons rijk behoort? En nu zijn we al jaren nalatig deze
stad den Arameërs af te nemen. Het komt me voor, dat we
nu aan dien onrechtmatigen toestand een einde moeten
maken, door namelijk Ramoth op de Arameërs terug te
veroveren."
Dit voorstel vond algemeenen bijval.
4
Daarop richtte koning Achab zich tot koning Josafat
met het officiëele verzoek: ,,Wilt gij als bondgenoot in
dezen oorlog met mij oprukken naar Ramoth in Gilead?"
Daarop antwoordde koning Josafat den koning van
Israël: ,,Inderdaad hen ik genegen mijn medewerking te
verleenen en bondgenootschappelijk op te rukken: laat ons
samen uitrukken, gij en ik, uw leger en het mijne, uw
ruiterij en de mijne."
5
Daarna vervolgde hij: ,,Laat ons echter, voordat we onze
legers gaan mohiliseeren, eerst den HEERE, den God van
Israël, vragen naar Zijn Woord over ons ondernemen."
6
l(oning Achah bewilligde zonder bezwaar daarin en
liet een hevel uitgaan, dat de profeten zich zouden ver
zamelen hij de stadspoort.
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Daar kwamen toen een vier honderd profeten bijeen.
Daarop legde koning Achah hun de volgende vraag
voor: ,,Ik heb het plan Ramoth in Gilead aan de Arameërs
te ontne1nen, om het ,veer aan mijn rijk te brengen. Welnu,
,vat denkt gij van deze onderneming? Kan ze de Goddelijke
goedkeuring wegdragen, ja dan neen?"
Als één man adviseerden daarna deze vier honderd
profeten aldus: ,,Ruk op naar Ramoth in Gilead, o koning!
1
want de Opperheer ) zal het wis en zeker in de hand des
konings geven!"
Doch koning Josafat was nog niet voldaan en vroeg
daarom: ,,Is er nog niet een profeet des HEEREN, om ook
hem te vragen?"
Toen zei koning Achah tot Josafat: ,,Ja, ik ken buiten
deze vier honderd profeten nog één man, die ook voor
profeet doorgaat, zoodat door middel van hem de HEERE
geraadpleegd kan worden. Maar ik persoonlijk moet niets
van hem hebben, ja ik heb een grondigen afkeer van hem,
omdat hij altijd ,veer het kwade en nooit het goede mij
voorspelt. Het is Micha de zoon van Jimla."
Doch koning Josafat hernam dadelijk: ,,Kom, kom, zoo
scherp n1oet de koning zich niet dadelijk over hem uitlaten."
Toen riep koning Achab een kamerheer en beval hem:
Breng zoo gauw mogelijk Micha, Jimla's zoon., hier tot
"
ons."
lntusschen zaten de heide koningen, Achab en Josafat,
op hun troonzetels, welke men voor die gelegenheid daar
hij de stadspoort van Samaria op een terrein, dat als ge
meenschappelijke dorschvloer dienst deed, had neergezet.
Beiden waren in hun koninklijk ambtsgewaad verschenen.
De vier honderd profeten gingen ondertusschen voort met
profeteeren: het Achah voorspellen van de zegepraal.
Eén hunner, een zekere Z'edekia, zoon van Kenaäna,
wilde zijn profetie symbolische kracht bijzetten en nam
daarom ijzeren hoornen en zei, terwijl hij daarmee stootende
bewegingen maakte: ,,Zoo zegt de HEERE, de God van
Israël: Met ijzeren hoornen zult gij, o koning, de Arameërs

1) Sommige Hebreeuwsche handschriften lezen wel HEERE ( den verhonds
naam), maar Heere ( wat neutraler: Opperheer) zal wel oorspronkelijk wezen.
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stooten en verslaan, ja verdelgen van den aardbodem!"
De overige profeten ondersteunden Zedekia's voorspelling met luiden bijval en herhaalden aldoor: ,,Ruk op
naar Ramoth in Gilead, o koning, want gij zult succes heb
ben! De HEERE, Israëls God, zal u daar de overwinning
geven, zoodat gij Ramoth innemen zult!"
lntusschen was de bode van koning Achab Micha, den
zoon van Jimla, gaan zoeken en toen hij hem aantrof, meen
de hij er goed aan te doen Micha omtrent de situatie in te
lichten en daarbij een ongevraagd advies te geven: ,,De zaak
is deze, dat de koning den profeten heeft gevraagd, of -hij
met succes naar Ramoth in Gilead kan optrekken, om dàt op
de Arameërs te veroveren; en nu is het mooie, dat de profe
ten als één man een gunstige voorspelling hebben gedaan.
Daarom hoop ik maar, dat ook gij u bij hen daarin zult aan
sluiten en een gunstig advies betreffende den veldtocht
moogt uitbrengen."
Doch Micha antwoordde hem: ,,Zoo waarachtig als de
HEERE de levende God is: ik betuig hij dezen, dat ik
alleen zal spreken het Woord, dat d� HEERE mij zal geven
te spreken."
Toen nu Micha voor den koning geleid was, zeide deze
tot hem: ,,Micha, ik wil u deze vraag voorleggen: Ik heb
het plan Ramoth in Gilead aan de Arameërs te ontnemen,
om het weer aan mijn rijk te brengen. Welnu, wat denkt gij
van deze onderneming? Kan ze de Goddelijke goedkeuring
wegdragen, ja dan neen?"
Daarop antwoordde Micha op een geheel eigen toon:
Ruk op naar Ramoth in Gilead, o koning, want de HEERE
"
zal het wis en zeker in de hand des konings geven!"
Doch koning Achab hernam: ,,Micha, ik wil dat gij een
eed doet op uw woord, ja ik wil dat gij mij m�er dan een
maal bezweert, dat gij mij niets anders doet hooren dan de
waarheid in den naa1n des HEEREN, des Gods van Israël."
Toen hernam Micha in vollen ernst: ,,Toen ik hierheen
kwam, zag ik een gezicht: ik zag heel het volk Israël ver
strooid op de bergen, precies zooals een kudde schapen zich
verstrooit, als ze geen herder heeft. Daarom zei de HEERE:
,Dezen hebben geen heer en aanvoerder meer; Ik zal ze dus
maar in vrede elk tot z'n huis laten terugkeeren'."
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Toen viel koning Achah Micha in de rede om koning
Josafat toe te voegen: ,,Zie je wel, dat ik wel gelijk had,
toen ik zei: deze man voorspelt mij altijd het kwade en
nooit het goede!"
Doch Micha vervolgde: ,,Omdat gij, o koning, denkt,
,dat ik uit mezelf u rampen aankondig, daarom zal ik u nu
maar alles vertellen, dat wil zeggen: u doen hooren alles
wat de HEERE mij omtrent deze zaak heeft doen weten.
Ik zag een hemelsch gezicht: de HEERE zat op Zijn troon
en al de hemelsche legerscharen stonden rechts en links
-rondom dien troon.
Toen nam de HEERE het woord en vroeg: ,Wie van u
wil uitgaan om koning Achab te verleiden en te verlokken,
zoodat hij wordt overgehaald om met zijn leger ten strijde
op te trekken naar Ramoth in Gilead en hij daar in den
strijd valt?' Toen antwoordde de een: ,Het zou misschien
op deze manier kunnen.' Doch een ander zei: ,Het kan
ook wel op die wijze.' Maar er was geen eenstemmigheid
over het middel, waardoor koning Achah daartoe moest
worden bewogen.
Doch daarna kwam een geest naar voren en plaatste
zich voor den HEERE met de betuiging: ,Ik zal koning
Achab overhalen!' Daarop vroeg de HEERE hem: ,En hoe
denkt gij dat dan te doen?'
Hij zei: ,Ik heb het plan uit te gaan en dan als een
leugengeest in zijn profeten te varen, zoodat zij in den naam
des HEEREN koning Achab een leugenachtige voorspelling
zullen doen.' Toen zei de HEERE: ,Dan moet gij het maar
doen. Gij moet hem overhalen en gij zult het daarmee ook
kunnen. Ga heen en doe gelijk ge gezegd hebt.'
Welnu, o koning, zie het nu voor oogen. De HEERE
heeft een leugengeest gezonden, om door den mond van al
uw profeten, welke hier nu voor u profeteeren, een leugen
voorspelling te doen. Uit dat alles blijkt nu wel voldoende,
dat de HEERE zelf en niet ik over u een ongunstig woord
heeft uitgebracht."
Ook de vier honderd profeten hadden dat aangehoord.
Toen trad Zedekia, de zoon van Kenaäna, naar voren en
gaf in opgewondenheid Micha een slag in 't gezicht, hem
toevoegend: ,,Hoe ter wereld zou het mogelijk zijn, dat de
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Geest des HEEREN, des Gods van Israël, die op mij was,
mij zou verlaten om alleen op u te komen? Gelooft gij dat?"
Daarop antwoordde Micha: ,,Nu, of dat zoo is, dat zult
gij gewaarworden als de ongeluksdag er voor u is, dat gij de
ééne kamer uit en de andere kamer in zult loopen, om te
ontsnappen!"
Toen vond de koning, dat het ver genoeg gekomen was
en maakte er daarom op hardhandige manier een eind aan:
"Neem Micha en breng hem weg, breng hem naar Amon
den stadsprefekt en naar den prins J oas met het volgende
hevel aan hen:
,Houdt dezen man in hechtenis, sluit hem -dus op in
de gevangenis; geeft hem dagelijks een klein rantsoen brood
en een beetje water, totdat ik goed en wel weer in Samaria
mijn intocht heb gehouden'."
Daarop zei Micha als laatste woord tot den koning:
,,Als het waar mocht zijn, dat gij gezond en wel hier weer
keert, dan heeft de �EERE door mijn mond vandaag niet
gesproken." En zich wendend tot het volk, dat daarbij
stond, waaronder ook vreemdelingen, riep hij uit: ,,Al gij
volken, hoort het Woord des HEEREN!"
Daarna mobiliseerden de heide koningen, Achah van
Israël en Josafat van Juda, hun legers en rukten op naar
Ramoth in Gilead.
Doch voordat de slag begon, zei koning Achah tot
koning Josafat: ,,Ik wil vooraan aan het front meevechten,
daarom lijkt het m�j goed, dat ik me als koning onkenbaar
maak en als ge,voon soldaat gekleed in den strijd treed. Gij
echter hoeft dat niet te doen; gij kunt in koninklijk gewaad
op uw wagen rijden, daar gij toch achter het front blijft."
Daarna trok koning Achah zijn koninklijke kleeren uit
en ging als gewoon soldaat gekleed het gevecht in.
Nu had echter de koning van Aram aan zijn twee en
dertig wagenoversten het volgende hevel uitgevaardigd: ,�Is
de strijd begint, moet gij niet tegen Israëlietische of
Judeesche aanvoerders van welken rang ook vechten, maar
uitzien naar den koning van Israël en uw strijdwagens tegen
hem richten."
Toen nu de wagenoversten zochten naar den koning
van Israël en dus uitkeken, of ze iemand in koninklijk
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ornaat konden ontdekken, ontwaarden ze koning Josafat en
dachten, dat die vast de koning van Israël was, daar hij nog
zijn koningskleeren droeg. Vandaar dat zij hun wagens
concentreerden om diens strijdwage°' met de bedoeling hem
te overmeesteren. Toen Josafat daardoor in het nauw dreig
de te komen, begon hij hard te roepen, hij riep niet alleen
zijn mannen te hulp, doch ook den HEERE.
Aan dien oorlogskreet nu merkten de Arameërs, dat
ze niet den koning lsraëls voor zich hadden. Vandaar dat
ze zich wendden en hem verder met rust lieten.
Doch koning Achab verging het anders.
Een boogschutter in het Arameesche leger loste een
schot, zoo maar gericht op een of anderen tegenstander,
maar dat toch raak was, want de pijl trof koning Achah
tusschen de schouderstukken, waar1nee de horst- en rugplaat
van het harnas waren verbonden. Daar de wonde wel niet
direct doodelijk was doch wel ernstig, wilde koning Achah
maar dadelijk het strijdtooneel verlate� waarom hij tot
den wagenbestuurder zei: ,,Maak rechtsomkeert en probeer
uit het strijdgewoel los te komen, want ik hen gewond."
Doch koning Achah kon zijn voornemen niet uitvoeren,
daar de strijd met het voortschrijden van den dag in hevig
heid toenam. Vandaar dat de koning op zijn wagen bleef
vechten tegen de Arameërs. Tegen den avond echter stierf
hij aan bloedverlies, want de wonde was maar slecht ver
bonden, zoodat het bloed in den wagenbak was gevloeid.
Omstreeks zonsondergang werd in het leger deze order
van man tot man doorgegeven: ,,Allemaal direct naar huis,
want de koning is dood!"
De hoogwaardigheidsbekleeders echter, die uit den verloren slag naar Samaria vluchtten, namen Achahs lijk mee
en begroeven het in Samaria.
De koninklijke strijdwagen werd daarna naar den stadsvijver gereden om daar afgespoeld te worden, dáár waar
juist de tempelprostitué's zich kwamen baden. En terwijl
men den wagenbak schoon spoelde, likten de straathonden
Achahs bloed op. Dat was de vervulling van het oordeels
woord des HEEREN, door den mond van den profeet Elia
gesproken.
Het overige nu betreffende koning Achah, - al wat

141

I Koningen 22 : 40--
hij heeft tot stand gebracht aan bouwwerken, waaronder
het elpenbeen.en huis een eerste plaats innam, en ook hoe hij
vele steden tot vestingen heeft omgebouwd, - daarover zal
hier nu niet worden uitgeweid. Wie een tot in bijzonder
heden afdalende beschrijving daarvan wil, die kan terecht
in het "Boek der Historie van Israëls koningen".
40
Na den dood van koning Achah te Ramoth in Gilead
werd zijn zoon Ahazia z'n opvolger op den troon.
De Judeesche koning ]o&afat.
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Josafat, de zoon van koning Asa, over wien hoven reeds
het een en ander in verband met lsraëls historie moest wor
den gezegd, werd koning over Juda in het vierde regeerings
jaar van koning Achab van Israël.
Hij was vijf en dertig jaar, toen hij het koninklijk bewind over Juda aanvaardde, en hij heeft vijf en twintig jaar
geregeerd met Jeruzalem als residentie. Zijn moeder heette
Azuha; ze was een dochter van Silhi.
Koning Josafat regeerde geheel in den geest van zijn
vader Asa. Want hij drukte diens voetstappen. Hij week niet
af ter rechter- noch ter linkerzijde en deed dus wat naar
het oordeel des HEEREN recht en goed is.
Helaas bleven de offerhoogten in Juda bestaan, ofschoon er dadelijk aan toegevoegd moet worden, dat daarop
door het volk niet aan de afgoden, maar aan den HEERE
werd geofferd.
Wat de verhouding tusschen Juda en Israël betreft, kan
als bijzonderheid worden vermeld, dat er na Asa's dood een
groote ommekeer plaats vond, daar J osafat alles deed om
den vrede tusschen beide rijken te bewaren, ja, hij steunde
zelfs, gelijk ons hoven bleek, op bondgenootschappelijke
wijze Israël tegen de Arameërs.
Het overige betreffende koning Josafat, namelijk zijn
militaire machtsvertoon en al zijn oorlogsvoeringen, willen
wij hier niet beschrijven. Dat ia niet noodig, daar er uit
voerig over uitgeweid is in het "Boek der Historie van
Juda's koningen". Daarheen kan dan ook gevoegelijk elke
belangstellende worden verwezen.
Alleen mogen hier nog enkele opmerkingen volgen,
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welke voor een goeden kijk op heel koning Josafats leven
en regeering onmisbaar zijn.
Dat hij inderdaad met heel z'n hart den HEERE diende
en daarom al het afgodische tegenstond, moge onder meer
uit het volgende blijken.
Onder de regeering van zijn vader Asa waren er hier en
daar nog tempelprostitué's overgebleven. Koning Josafat
echter heeft ze, toen hij ze ontdekte, uit het land wegge
ruimd.
48
Wat de verhouding tot het �nderworpen Edom betreft: koning Josafat gaf aan Edom meer zelfstandigheid
van bestuur dan het voorheen had gekend, toen het door
uitsluitend lsraëlietische ambtenaren werd bestuurd. Hij
legde namelijk het centraal bestuur in handen van een
inheemsch vorst, die voor de Edomieten als hun koning
gold, doch tegenover koning Josafat de positie van land
voogd had.
49
Daar het rijk vrede van rondom had, wilde koning
Josafat den huitenlandschen handel verlevendigen en uit
breiden. Vandaar dat hij op de gedachte kwam de oude
handelsbetrekkingen met Ofir te vernieuwen. Hij liet daar
toe zoogenaamde "Tarsis-schepen", schepen voor de groote
vaart, houwen te Ezeon-Geber. Doch die vloot is niet uit
gevaren, daar een storm ze in de haven van Ezeon-Geher
schipbreuk lijden deed.
Bij die gelegenheid zei koning Ahazia van Israël, die
aan den houw nat! !!leegewerkt, tot Josafat: ,,Laat ons de
schepen herstellen en neem ti�!! ook mijn zeelui, die het
vak uitstekend verstaan, in dienst om sa��n de schepen te
bemannen. Dan zal het wel heter gaan."
Doch koning Josafat wilde daarvan niet hooren en gaf
·dït ondernemen op.
51
Tenslotte o:µtsliep koning Josafat en werd begraven in
het koningsgraf te Jeruzalem, in de stad van z'n voorvader
David. Daarna werd zijn zoon Joram opvolger op den
1
troon ).
1)

'Il

De verzen 52-54 kunnen beter bij 2 Koningen genomen worden, daar ze de
inleiding op Ahazia's regeering vormen.
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De lsraëlietisc:he koning Baësa (15 : 33-16 : 7)
De Israëlietische koning Ela (16 : 8-14)
De Israëlietische koning Zimri (16 : 15-20) .
De Is�aëlietische koning Omri (16 : 21-28) .
Het begin van de geschiedenis van den lsraëlietischen
koning Achah (16 : 29-34) .
DE PROFEET ELIA EN DE GROOTE DROOGTE .
Elia profeteert de droogte en verbergt zich (17 : l-6)
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100
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Elia kondigt een voedingswonder aan (17: 7-16)
Elia ·verricht een opwekkingswonder (17: 17-24)

.

106
108
109
109
111

HET EINDE VAN DE GROOTE DROOGTE
Elia op weg naar Achah (18: 1-15) .
Elia ontmoet Achah (18: 16-19)
Elia laat het volk Israël hij den I(armel kiezen
(18: 20-40) .
De regen na de groote droogte (18 : 41-46)

112
116

DE PROFEET ELIA AAN DEN HOREB
Elia vlucht naar den Horeh (19: 1-8) .
Elia ontvangt in Horeh een openbaring (19: 9-18) .
·
Elia roept Elisa ( 19: 19-21) .

117
117
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121

OORLOG TUSSCHEN ACHAB VAN ISRAËL EN
BENHADAD VAN ARAM
Samaria belegerd (20: 1-12) .
Samaria ontzet (20: 13-22) .
Een nieuw Arameesch veldtochtsplan (20: 23-25)
De t·weede veldtocht der Arameërs tegen Israël
(20: 26-30a)
Benhadads leven door Achah gespaard (20 : 30b-34) .
Gods oordeel over Achahs toegeeflijkheid (20: 35-43) .
...4..CHAB NEEMT
Achah neemt
in bezit
- Gods oordeel

DEN WIJNGAARD VAN NABOTH .
den wijngaard van Nahoth wederrechtelijk
(21: 1-16) .
over die daad van Achah ( 21: 17-29) .
.

HET SLOT VAN DE HISTORIE VAN DEN ISRAËLIE
TISCHEN l(ONING ACHAB. DE JUDEESCHE KONING
JOSAFAT
Het slot van de historie van koning Achah (22: 1-40)
De Judeesche koning Josafat (22: 41-51) .
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