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TER INLEIDING.

Voor de inleiding van de paraphrase van dit tweede boek der Koningen
mope verwezen worden naar wat ter inleiding van het eerste boek der
Koningen opgemerkt is.

In het bock II Koningen hebben we de voortzetting van de geschiedenis
der igescheiden rijken Israel en Juda (hoofdstuk 1-17) en ,daarna de
geschiedenis van het rijk Juda na den ondergang van het rijk Israel
(hoofdst. 18-25).

Ter aanvulling van het in de inleiding van het eerste deel gebodene
volgt hier een tahel van de koningen, die in II Koningen genoemd
worden, met hun regeeringsjaren.

Over Juda regeerden:

van 849-842 v. Chr.
842 v. Chr.

van 842-836 v. Chr.
van 836-797 v. Chr.
van 797-769 v. Chr.
van 788-737 v. Chr.
van 750-734 v. Chr.

10 mnd., van 734-727 v. Chr.
van 727-714 v. Chr.
van 714-686 v. Chr.
van 686-641 v. Chr.
van 641-639 v. Chr.
van 639-608 v. Chr.

608 v. Chr.
van 608-597 v. Chr.

597 v. Chr.
van 597-586 v. Chr.

van 854-853 v. Chr.
van 853-842 v. Chr.
van 842-814 v. Chr.
van 814-798 v. Chr.
van 798-783 v. Chr.
van 783-743 v. Chr.
van 743-742 v. Chr.

742 v. Chr.

8 Saar,
1 jaar,
6 jaar,

40 jaar,
29 jaar,
52 jaar,
16 jaar,
6 jaar en
voo.gdij)

29 jaar,
45 jaar,
2 jaar,

31 jaar,
3 maanden,

11 jaar,
3 maanden,

11 jaar,

regeerden:

2 jaar,
12 jaar,
28 jaar,
17 jaar,
16 jaar,
41 jaar,
6 maanden,
1 maand,

Joram,
Ahazia,
Athalia,
Joas,
Amazia,
Azarja (Uzzia),
Jotham,
Achaz,
Hizkia, (onder
Hizkia,
Manasse,
Amon,
Josia,
Joahaz,
Jojakim,
Jojachin,
Zedekia,

Over Israel

Ahazia,
Joram,
Jehu,
Joahaz,
Joas,
Jerobeam II,
Zacharia,
Sallum,

II Kon. 8:17.
8:26.

11:3.
12:1.
14:2.
15:2.
15:5, 33.
16:1.
18:2.
18:2.
21:1.
21:19.
22:1.
23:31.
23:36.
24:8.
24:18.

I Kon. 22:52.
II Kon. 3:1.

10:36.
13:1.
13:10.
14:23.
15:8.
15:13.
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Menahem,	 5 jaar,	 van 742-738 v. Chr.	 15:17.
Pekahja,	 2 jaar,	 van 738-737 v. Chr.	 15:23.
Pekah,	 7 jaar,	 van 737-730 v. Chr.	 15:27.
Hosea,	 9 jaar,	 van 730-722 v. Chr.	 17:1.

Nog een enkele opmerking ter toelichting.
Zoowel bij Amazia en Azarja als ook bij Azarja en Jotham hebben we

een periode van gelijktijdigheid aan to nemen.
Nadat Amazia bij Bethsemes door bag van Israg was verslagen en

g.evangen genomen (14 : 13a), maakte het yolk van Juda Azarja koning
in tie plaats van zijn vader Amazia, vs 21. Deze is blijkbaar echter toch
veer op den troon gekomen. Zoo hebben vader en zoon samen geregeerd
van 788 tot 769 v. Chr. Na den dood zijns vaders in 769 is Azarja er toe
overgegaan de Judeesohe machtspositie in Edom to versterken, vs 22.

Evenals Azarja gelijktijdig met zijn vader heeft geregeerd, heeft zijn
zoon Jotham gelijktijdig met hem geregeerd.

Van 788-769 v. Chr. regeerde Azarja tegelijk met zijn vader Amazia.
Van 769-750 V. Gk. regeerde Azarja alleen.
Gedurende Azarja's melaatschheid, van 750-737 v. Chr., regeerde

Jotham gelijktijdig met zijn vader, 15 : 5; daarna regeerde Jotham alleen
van 737-734 v. Chr.

Het tweede bock der Koningen eindigt met de verheffing van Jojachin
door Evilmerodaeli van Babel in 561 v. Chr.
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VOORTZETTING VAN DE GESCHIEDENIS DER GESCHEIDEN
RIJKEN ISRAEL EN JUDA. (I Kon. 22 : 52-11 Kon. 17 : 41) .

AHAZIA, KONING VAN ISRAEL. I Kon. 22 : 52-11 Kon. 1 : 18.

1. Algerneen overzicht der regeering van Ahazia. I Kon.
22 : 52-41 Kon. 1 : 1.

22 : 52 Ahazia, de zoon van Achab, volgde zijn vader op in
de regeering over Israel te Samaria, in het zeventiende
jaar van Josafat, koning van Juda, en hij regeerde twee
jaar over Israel.

53 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN.
Want hij volgde het voorbeeld van zijn vader Adhab, die
in den grond der zaak onverschillig was in apes wat den
godsdienst betrof, terwijl hij zich ook Het leiden door het
voorbeeld van zijn moeder Izebel, die den Baalsdienst in
Israel ingevoerd had, en door het voorbeeld van Jerobeam,
den zoon van Nebat, die Israel op den weg der zonde was
voorgogaan door het stichten van den kalverdienst te
Bethel en Dan.

54 Bij al zijn religieuze onversehilligheid, waarin hij op
zijn vader geleek, had toch het voorbeeld van zijn moeder
zulk een invloed op hem, dat de zucht tot den Baalsdienst
de overhand hij hem had. Hij diende den Baal en boog
zich voor hem, waardoor hij den toorn des HEEREN, des
Gods van Israel, opwekte, evenals ook zijn vader Achab
gedaan had.

I : 1 Na Achabs dood viel Moab van Israel af. Vijftig jaar
tevoren, tijdens de regeering van koning Baesa van
Israeli), was het land van Moab door den toenmaligen
generaal Omri — den lateren koning, den vader van Achab

1) ± 905 v. CAir.
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II Koningen 1 : 2—

aan Israel onderworpen1) en sindsdien was Moab aan
Israel schatplidhtig geweest. Na Achabs flood nam de
Moabietische koning Mesa echter de gelegenheid waar,
terwijl Israel door Achabs nederlaag tegen de Syriers bij
Ramoth toch reeds verzwakt was, aan Mioabs schatplichtig-
heid een einde te Inaken. Zoo viel Moab van Israel af,
zonder dat koning Ahazia het verhinderen kon, omdat
hij spoedig daarop ernstig ziek werd.

2. Ziekte van Ahazia. Gezantschap naar Ekron. 1 : 2-8.

1 : 2 Ahazia viel namelijk door het openstaande traliewerk
dat tot afsluiting diende van een venster in het boven-
vertrek van zijn paleis te Samaria, ten gevolge waarvan
hij zoo zwaar letsel bekwam, dat men vreesde voor zijn
leven.

Daarop zond hij boden uit naar Ekron, Noordelijkste
van de vijf vorsten-steden der Filistijnen, met de ,opdracht:
„Gast naar Baal-Zebub, den vliegengod van Ekron, die
als beer van de vliegen met de weersverwachting bekend
is en derhalve misschien ook wel in meerdere opzichten
de toekomst voorzeggen kan, en vraagt hem of ik van deze
ziekte weer herstellen zal".

3 Terwijl Ahazia aldus zijn boden uitzond am zijn ko-
ninklijke opdracht te volvoeren, trad er ook een heel
andere Bode op, een veel heerlijker Koningsbode dan de
konin,gsboden uit Samaria, namelijk de ongeschapen Engel
des HEEREN2), die tot Elia, den Thisbiet sprak: „Maak
u op en ,ga de boden van den koning van Israel tegemoet,
die vanuit zijn residentie Samaria afdalen naar Ekron in
de kustvlakte, en zeg ;.of hen: Is het soms omdat cr geeti
God in Israel is, dat ,gij Baal-Zebub, den vliegengod van

4 Ekron, gaat raadplegen? Daarom zegt de HEERE, Dien
gij met het zenden van deze boden gesmaad hebt, aldus:
Gij zult van dit ziekbed niet weer opstaan, maar gij zult
zeker sterven".

1) Blijkens inscriptie in den beroemden z.g. Mesa-steen.
2) Het woord bode is in het Hebr. hetzelfde als het woord engel. Blijkens

de woordplaatsing heeft de schrijver hier gedacht aan een tegenstelling tusschen
de boden van Ahazia en den Bode (Engel) des HEEREN.
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— 1 : 9

Nadat Elia deze woorden des HEEREN aan de boden
des konings overgebracht had, verdween hij weer.

5 Na deze ontmoeting met Elia hadden de boden van
Ahazia geen moed hun reis te vervolgen, maar zij keerden
terug tot koning Ahazia te Samaria, die tot hen zeide:
„Hoe komt het, dat gij nu reeds terug zijt, en waarom zijt
,gij niet in :Ekron .geweest?"

6 De boden vertelden daarop wat hun wedervaren was,
en zeiden tot den koning: „Toen wij afdaalden in de
richting van de zeekust, kwam ons een man tegemoet, die
tot ons zeide: Gaat terug tot den koning die u uitgezonden
heeft en spreek tot hem ahoo: Zoo zegt de HEERE, de
VerbondsGod van Israel: Is het soms omdat er geen God
in Israel is, dat igij Baal-Zebub, den vliegengod van Ekron,
laat raadplegen? Daarom zult gij van dit ziekbed, waarop
gij neerligt, niet weer opstaan, maar gij zult zeker sterven".

7 Toen sprak de koning tot hen: „Wait was dat voor een
man, die u bij uw afdalen naar de kustvlakte tegemoet
kwam en deze woorden tot u sprak? Hoe zag hij er uit?"

8 Daarop ,gaven de boden, ,die Elia blijkbaar niet ken-
den, aan den koning ten antwoord: „Het was een man met
een ruigen mantel aan en een lederen gordel om zijn
lenden", waarop de koning zeide: „Dat is Elia, de Thisbiet!"

3. Ahazia en Elia. 1 : 9-16.

1 :9 Bevreesd voor de uitwerking van dit als een vloek
hem dreigende woord van Elia, was Ahazia er aanstonds
op bedacht dezen vloek onschadelijk te maken. Daartoe
wilde hij Elia in zijn macht hebben, om of hem te dwin-
gen tot het herroepen van den vloek, Of anders hem ter
dood te brengen, opdat hij den vloek zou meenemen naar
de onderwereld en daardoor Ahazia voor de uitwerking
van den vloek beveiligd zou zijn.

Daarom zond koning Ahazia tot Elia een hoof d-
man over vijftig met izijn vijftigtal, om Elia ,gevangen te
nemen. Deze trok op naar de verblijfplaats van Elia op
den Karmel'), en zie, daar zat Elia op een van de toppen

1 ) Vgl. 2 : 25 en I 18 : 42.
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H Koningen 1 : 1Q

van den Karmel. Toen stelde de hoofdman met zijn troep
zieh op aan den voet van de berghoogte waar Elia op zat,
en riep op bevelenden toon naar boven: „Godsman! in
naam des konin,gs: Kom af!"

10 Waarop Elia den hoofdman over vijftig ten antwoord
gaf: „Als ik dan een Godsman ben, dan moge er vuur van
den hemel dalen en moge de bliksem u met uw vijftigtal
verteren"Th Toen daalde er vuur van den hemel en ver-
teerde niet alleen den hoofdman, maar ook de vijftig
soldaten die bij hem waren, die blijkbaar alien van de-
zelfde snoode gezindheid tegenover Elia als profeet des
HEEREN vervuld waren2).

11 Daarop zond de koning tot Elia een anderen hoofd-
man over vijftig met zijn vijftigtal. Deze trok op naar Elia,
naar den Karme18) , en maakte de onbeschaamdheid nog groo-
ter dan de eerst-gezonden hoof dman, door tot Elia te zeggen:
„Godsman! in naam des konings: Kom haastig af!" waar-

12 op Elia ten antwoord gaf: „Indien ik dan de Godsman
ben waar gij van spreekt, dan moge er vuur van den hemel
dalen en moge de bliksem u met uw vijftigtal verteren".
Toen daalde evenals de eerste maal vuur Gods van den
hemel neer en verteerde den hoofdman met de vijftig sol-

daten die bij hem waren.
13 Zonder te letten op de straffende hand des HEEREN,

die in het oordeel over deze beide hoof dmannen zoo
duidelijk openbaar werd, zond koning Ahazia voor de
derde maal een hoofdman over vijftig met zijn troep tot
Elia om hem gevangen te nemen. Deze derde hoofdman
gaf echter blijk door een geheel anderen geest bezield te

1) In het Hebr. is hier een woordspeling, die bij vertaling in het Nederlandseb
verloren gam. De hoofdman spreekt Elia aan als: iesj-ha-Elohizn = man Gods.
Dat klonk bijna alsof hij sprak van eesj-ha-Elohim = vuur Gods, alsof hij dus in
den naam des konings de bliksem sommeerde om neer te dalen. Zoo antwoordde
Elia: „Als ik een iesj van God ben, dan moge er eesj van den hemel dalen!"

2) ook de derde hoofdman bracht het bevel des konings ten uitvoer, vs 13,
doeh werd niet gedood. Daaruit blijkt dat de misdaad der beide eerstlezon.
denen niet was dat zij deden wat zij als dienstkneehten des konings moesten
doen, maar dat zij in Elia als 's HEEREN profeet den HEERE Zelf beleedigden
en aantastten.

3) Met de LXX lees ik hier: wajjaiii: hij trok op, inplaots van wajjaan: hij
antwoordde.
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-1 : 17

zijn dan zijn beide voorgangers. Hij trok op naar Elia, en
then hij tot hem genaderd was, boog hij zich op zijn
kniegn voor Elia neer en sprak op smeekenden toon tot
hem: „Godsman! Laat mijn leven en het leven van deze
uw vijftig kneehten toch kostbaar zijn in uw oog, en spaar

14 ons todh. Zie, de beide vorige malen is het hemelvuur
neergedaald, en de bliksem heeft die beide eerst-gezonden
hoofdmannen over vijftig met hun viittigtallen verteerd,
maar laat nu het leven van mij en .mijn manners toch kost-
baar zijn in uw oogen en spaar ons".

15 Na dit woord van den koningshode van Ahazia sprak
de door den }HERE gezonden Bode, de Engel des
HEEREN, tot Elia: „Daal met den hoof dman van de berg-
hoogte af en ga met hem mee, en vrees niet voor den
koning".

Toen stood Elia op en ging met den hoofdman mee,
16 de berghoogte af, naar den koning, en herhaalde tegenover

hem dezelfde boodschap des HEEREN, die de door Ahazia
naar Ekron gezonden boden in opdracht van Elia ook
reeds aan den koning hadden overgebracht: „Zoo zegt de
tHEERE: Omdat ,gij boden hebt uitgezonden om Baal-
Zebub, den vliegengod van Ekron, to raadplegen, en daar-
mede den God van Israel genegeerd hebt en gedaan hebt
alsof er waarlijk geen God in Israel was om naar Zijn
woord to vragen, daarom zult gij van dit ziekbed, waarop
gij ligt, niet afkomen, maar gij zult zeker sterven".

4. Het einde van Ahazia. 1 : 17, 18.

1 : 17 Daarop stierf Ahazia, overeenkomstig dit woord des
HEEREN, dat Elia gesproken had, en omdat hij geen zoon
had, werd zijn broeder Joram in zijn plaats koning over
Israel, in het tweede jaar van het regentschap van Joram,
den zoon van Josafat, den koning van Juda').

1 ) In den overgeleverden tekst staat dat Joram van Isrnel koning werd in het
tweeds jaar van Joram van Jade. Dit is in strijd met II Ken. 3 : 1, waar staat
dat Joram van Israel koning werd in het 13e jaar van Josafat van Juda; het
is ook in strijd met I Ken. 22 : 52, waar staat dat Ahazia in het 17e jaar van de
25-jarige regeering van Josafat honing werd, zoodat zijn regeering in het 19e
jaar van Josafat ten einde liep; wn slotte oak in strijd met II Ken. 8 : 16, dat
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II Koningen 1 : 18—

18 Het overige der zaken van Ahazia, wat hij gedaan
heeft, is opgeteekend in het „Boek der tgeschiedenissen van
de koniagen van Israel", zoodat we daarover hier niet
nader behoeven nit to weiden.

Joram van Juda in het 5e jaar van Joram van Israel koning werd over Juda.
Wanneer het synchronisme uit II Kon. 1 : 17 geen later toevoegsel is, dat op

een foutieve berekening berust — men zie daarover nader Prof. van Gelderen
in de Korte Verklaring — dan komt als oplossing in aanmerking dat Josafat,
Coen hij met Achab ten strijde optrok tegen Ramoth in Gilead, zijn zoon Joram
tot mede-regent benoemde en hem hat bestuur over Juda opdroeg. Van dit mede-
regentschap dateert de opgave in III Kon. 1 : 17, dat Joram van Israel in het
tweede jaar van Joram van Juda koning werd. Dit tweede jaar van het mede-
regentschap van Joram van Juda komt overeen met het 18e jaar der regeering
van Josafat, II Kon. 3 : 1. Twee jaar voor zijn dood heeft Josafat aan zijn zoon
Joram de regeering overgedragen; na zijn vaders dood heeft hij nog 8 jaar
geregeerd. Men zie hierover breeder Keil, en van Gelderen in K.V. op
II Kon. 1 : 17 en 8 : 16.
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ELLA'S OPNAME TEN HEMEL EN ELISA'S EERSTE
WONDEREN. 2 : 1-25.

1. Elia's opname ten hemel. 2 : 1-13.

2 : 1 Toen de tijd .gekomen was waarop de HEERE Zijn
knecht Elia in een storm ten hemel wilde opnemen, ging
Elia met Elisa, die sinds enkele jaren zijn dienaar was'),
uit IGilgal2). Aan beiden had de HEERE geopenbaard het
wondere gebeuren dat aanstaande was, dat het werk van
Elia door een wonderbare opname in den hemel zijn god-
delijke bekroning onlvangen zou, tot sterking van het ge-
loof van Elisa. De HEERE had het echter aan beiden
afzonderlijk geopenbaard, zoodat Elia er geen vermoeden
van had dat ook Elisa wist wat er te gebeuren stood.
Daarom wilde hij zich van zijn dienstknecht ontdoen,
omdat hij niet wist of de MERE wel wilde dat Elisa ge-
tuige zou zijn van het wonder ,dat gebeuren ging.

2 Zoo zeide dan Elia tot Elisa, toen zij reeds een goed
eind weegs van ,Gilgal verwijderd waren: „Blijf toch hier,
want de HEERE heeft mij heelemaal naar Bethel gezon-
den". 'Elisa lien zich echter niet wegsturen, maar bezwoer
Elia dat hij ibij hem blijven zou, en zeide tot hem: ,,Zoo
waarachtig als de HEERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u
niet verlaten". Daarop gingen zij samen verder en daalden
van de hoogte tusschen Gilgal en Bethel of naar de laatst-
genoemde plaats.

3 Nadat zij daar overnacht hadden, spraken de leden
van het profetengilde, die te Bethel in profeten-gemeen-
schap samenleefden, tot Elisa, terwijI zij hun hooge gasten
eerbiedig uitgeleide deden: „Weet gij wel dat de HEERE

1) Vgl. I Kon. 19 : 19-21 en II Kon. 3 : 11.
2) Hiermee is niet 'bedoeld het bekende Gilgal tussohen Jericho en de Jordaan,

maar een plaats op het geibergte, ten Z.W. van Silo.
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II Konin.gen 2 : 4—

heden uw meester van u wegnemen zal door hem op te
nemen in den hemel?" Ook aan hen had de HEERE dus
de aanstaande wegneming van Elia geopenbaard tot ster-
king van hun geloof, waar zij nu voortaan zonder den steun
en de leiding van hun grooten meester Elia hun taak
zouden moeten voortzetten, opdat zij door de wonderbare
verheerlijking van hun meester, meer nog dan door zijn
woord en vermaning, bemoedigd zouden worden hun profe-
tisch werk otibevreesd voort te zetten. Elisa, met wien
Elia zelf nog met geen woord over de aanstaande gebeurte-
nis gesproken had, wilde er met de profetenzonen echter
niet over 8preken, en legde hun daarom het zwijgen op
door zijn antwoord: „Ik weet het oak wel. Zwijgt er maar
over".

4 DaarOp wilde Elia wederom Elisa bewegen toch van
hem te scheiden, en zeide daarom tot hem: „Elisa, blijf
toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezon-
den". Blijkbaar had de HEERE dus niet aanstonds ten
voile aan Elia gezegd welken dreg hij gaan moest, maar
werd dit hem van stuk tot stuk door den HEERE mee-
gedeeld.6

Ook deze tweede paging van Elia om zich van Elisa te
ontdoen, faalde echter, want Elisa gal aan Elia wederom
hetzelfde antwoord: „Zoo waarachtig als de HEERE leeft
en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten".

Zoo kwamen zij dan samen te Jericho.
5 Toen naderden de leden van het profetengilde, die te

Jericho woonden, tot Elisa, en vroegen hem: „Weet gij
wel dat de HEERE heden uw ,meester van u wegnemen zal
door hem op te nemen in den hemel?" Evenals te Bethel
gaf Elisa ook nu ten antwoord: „Ik weet het ook wel.
Zwijgt er maar over".

6 Nog eenmaal poogde Elia daarop Elisa te bewegen
hem toch alleen verder te laten gaan, en hij zeide tot hem:
„Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan
gezonden". Maar wederom kwam hetzelfde antwoord van
Elisa: „Zoo waarachtig als de IIEERE leeft en gijzelf
leeft, ik zal u niet verlaten". Zoo gingen zij dan samen

7 verder, terwijl vijftig leden van het profetengilde hen op
eerbiedigen afstand volgden, dock zoo, dat zij de beide
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-2 : 11

mannen niet uit het clog verloren, zoodat zij er van verre
getuigen van waren dat Elia en Elisa 'bij de Jordaan kwamen
en aan den oever van de Jordaan halt hielden.

8 Daarop zagen zij hoe Elia zijn ruigen profetenmantel
nam en dien saamrolde en het water van de Jordaan er
mee sloeg, tengevolge waarvan het Jordaan-water in tweeen
gedeeld werd, zoodat er een pad door de Jordaan gebaand
werd, waar Elia en Elisa droogvoets op konden oversteken
naar den tegenoverliggenden oever.

9 Na den doortocht door de Jordaan-bedding wilde Elia,
wetende dat het oogenblik van de scheiding tusschen hem
en zijn trouwen en aanhankelijken dienaar nu zeer aanstaan-
de was, nog gaarne lets voor -Elisa doen. Daarom stond hij
hem toe een wensch kenibaar te maken, in 'het vaste ver-
trouwen dat de HEERE hem ook ►bekwamen zou am dien
wensch te vervullen. Dies zeide hij tot hem: „Begeer wat
ik u doen zal, voordat ik bij u weggenomen word". Waarop
Elisa ten antwoord gaf: ,,Laat mij een dubbel aandeel uit
uw geestelijke nalatenschap magen ontvangen, zooveel als
de eerstgeboren zoon krijgt uit de nalatensohap van zijn
vader'"). Op grond immers van het felt dat Elia hem op
Gods bevel tot zijn opvolger geroepen had 2), beschouwde
Elisa zich ten opzichte van de andere leden van het pro-
fetengilde als Elia's eerstgeboren zoon.

10 Wijl de vervulling van dezen wensch echter niet in
zijn eigen, doch uitsluitend in Gods macht stond, omdat
niet Elia, .maar God alleen over ,geestesgaven te beschikken
heeft, zeide Elia tot hem: „Gij helit lets moeilijks gevraagd".
Elia was er blijkbaar niet ten voile van overtuigd dat Elisa
ook naar 's HEEREN hestel zoo'n vooraanstaande plaats
innemen moest. Hij wilde de beslissing daarover echter ge-
heel aan den HEERE overlaten. Daarom zeide hij verder
tot Elisa: „Als gij mij zien zult op het oogenblik dat ik
van u weggenomen word, dan zal uw wensch in vervulling
gaan. Maar als gij mij niet zien zult, dan zal aan u niet
geschieden wat gij gevraagd hebt".

11	 Terwijl zij daarna, al sprekende, verder gingen, was

1) Vgl. Deut. 21 : 17.
2) Zie I Kan. 19 : 16. 19.
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II Koningen 2 : 12—

er plotseling een vurige wagen met vurige paarden, die
scheiding maakte tusschen hen beiden. 't Was het bliksem-
vuur dat ter aarde neerschoot, waarvan de vlammen als een
wagen, met rossen ibespannen, Elia hemelwaarts droegen.
Zoo voer Elia in een onweder ten hemel. Gelijk liij een vurig
strij der was geweest voor de eere des HEEREN, zoo werd
hij nu ook in een vurigen istrijdwagen van de aarde ten
hemel gedragen.

12	 En Elisa zag het wonder gebeuren. Er was geen wolk
die de vurige verschijning aan zijn onttrok, maar met
eigen oogen mocht hij de wondere opname van zijn ge-
liefden meester aanschouwen. De voorwaarde voor het in
vervulling gaan van zijn wensch was daarmede vervuld,
dus wilt Elisa dat een dubbel aandeel uit Elia's geestelijke
nalatenischap hem ten deel zou vallen.

Toch was het niet een gevoel van trotsche vreugde
over deze erfenis, dat op het eerste oogenblik zijn gemoed
doorstroomde, maar veeleer van namelooze smart over wat
hij in Elia verloor, nu zijn geestelijke vader van hem weg-
genomen werd, die hem meer geweest was dan een vader
naar het vleesch. Dies gal hij uiting aan de smart die hem
vervulde, in den roep die zich uit zijn ziel naar boven
perste: „Mijn vader! Mijn vader!" waar'bij zich aansloot
zijn klacht over wat Israel in Elia verliezen ging, waarvoor
Elia meer beteekend had dan een geheele legermacht van
wagens en ruiters. Aan den .smartroep over zijn persoonlijk
verlies paarde zich daarom zijn smartkreet over het verlies
van Israel, gelijk die door het aanschouwen van den vurigen
wagen met vurige rossen als van zelf in zijn geest gevormd
werd: „Wagen Israels en zijn ruiteren!"

Toen was Elia ook uit zijn gezicht verdwenen. De
saheiding tusschen .Elisa en zijn geliefden meester had zich
met de snelheid van den bliksem voltrokken.

Ten teeken van rouw rukte Elisa zich het gewaad van
het lichaam en scheurde het van boven tot beneden midden-

13 door. Daarop greep hij Elia's mantel, die bij zijn opvaren
ten hemel van hem afgevallen was, en die nu aan zijn
voeten lag. Die mantel zijns meesters was hem als een
onderpand van de geestelijke edenis, die hij begeerd had
to mogen ontvangen. Daarom raapte hij hem op en dekte
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zich met dien ruigen mantel bij wijze van rouwkleed om
uiting te geven aan zijn smart over het heengaan van zijn
meester.

Zoo keerde hij terug naar de Jordaan en bleef daar
staan aan den oever, op hetzelfde punt waar hij met Elia
doorgetrokken was.

2. Elisa's terugkeer en eerste wonderen. 2 : 14.25.

2 : 14 Daarop nam hij Elia's mantel, en sloeg daarmee het
water, evenals Elia dat op de beenreis gedaan had, en
zeide: „De HEERE, de God van Elia, Die door Elia won-
deren gedaan heeft, moge mij thans bijstaan". En aanstonds
nadat hij het water van de Jordaan geslagen had, verdeelde
het water van de Jordaan zich in tweeen, zoodat er evenals
de eerste maal een pad door de rivierbedding gebaand
werd, waar Elisa doortrok, ditmaal wel zonder Elia, maar
toch niet zonder den God van Elia.

15 Toen de leden van het profetengilde uit Jericho op
eenigen afstand van dit wonder getuige waren geweest,
zeiden zij: „De geest van Elia rust op Elisa!" Daarop
kwamen zij hem tegemoet en bogen zich voor hem ter
aarde om hem als den ,geestelijken erfgenaam van Elia, als
hun geestelijken leidsman en heer, te huldigen.

16 Toen zij nu Elisa weer in hun midden hadden, was
ook de spanning, die tevoren zich van hen had meester
gemaakt over de aanstaande wegneming van Elia, geweken,
en kwam de gedachte bij hen boven of niet misschien de
Geest des HEEREN Elia had opgenomen om hem op een
andere plaats weer neer te laten, in denzelfden zin als ook
Obadja daar eertijds over gesproken had 1). Daarom zeiden
zij tot Elisa: „Zie toch, er zijn hier bij uw knechten vijftig
flinke mannen, laat die er toch op uitgaan om uw meester
te zoeken; het zou Bens kunnen zijn dat de Geest des
HEEREN Elia had opgenomen en op een van de bergen
of in een van de dalen had neergeworpen, zoodat hij nu
hier of daar ergens ellendig neerligt; misschien ook heeft
de ,HEERE alleen ,maar zijn ziel in den hemel opgenomen,

1 ) Zie I Kon. 18 : 12.
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en zouden wij zijn lichaam ergens vinden om daaraan nog
de laatste eer te kunnen bewijzen".

Elisa wilt echter te goed van welk wonder hij getuige
was geweest; daarom beschouwde hij het voorstel dat die
leden van het profetengilde deden, als een Luting van
ongeoorloof den twijfel aan de groate machtsdaad des
HEEREN. Hij verbood hun daarom kort en goed dit ten

17 uitvoer te ,brengen en zeide tot hen: ,,Zendt niet!" Zij
bleven echter zoo lang bij hem aanhouden, dat Elisa zich
schaamde hun verzoek nog langer of te wijzen. Zij mochten
eens meenen dat Elisa niet veel om zijn meester gaf of dat
hij bang was bij eventueelen terugkeer van Elia zijn pas
verworven positie weer te zullen verliezen. Daarom gaf
hij ten laatste toe: „Zendt ze dan maar uit". Daarop zon-
den zij vijftig mannen nit, die drie dagen lang zochten, op
de Bergen en in de dalen. Echter zonder resultant, want
zij vonden hem niet.

18 Toen zij na dat vergeefsche zoeken weer tot Elisa terug-
keerden, die gedurende dien tijd te Jericho gebleven was,
herinnerde deze er hen aan, dat hij hun deze uitkomst
reeds voorzegd had, en zeide tot hen: „Ik had u immers
reeds gezegd dat gij niet gaan moest".

19 Terwijl Elisa nog te Jericho verblijf hield, zeiden de
inwoners der stad, die waarschijnlijk wel van het wonder
aan de Jordaan gehoord hadden, tot Elisa: „Zie toch eens,
mijnheer, de Jigging van deze stad is wel goed, zooals gij
zelf ook wel zien kunt, maar het water is slecht, waardoor
in deze geheele streek misgeboorten bij ,mensch en dier
veroorzaakt worden".

20 Daarop zeide hij tot hen: „Brengt mij een nieuwen
schotel, en doet daar zout in". En zij voldeden aan zijn
verzoek en brachten hem een nieuwen schotel met zout.
Door de kracht van het goddelijk woord wilde Elisa het
water namelijk gezond maken en daartoe moest de nieuwe
schotel met zout dienen als symbool van de vernieuwende
en de bederf-werende en zuiverende kracht van het god-
delijk woord.

21	 Daarop ging Elisa met dien schotel met zout naar de
plaats waar het water uit den bodem welde, wierp het zout
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er in en zeide: „Zoo zegt de HEERE: Ik heb dit water
gezond gemaakt, zoodat het geen dood of misgeboorte meer
veroorzaken zal".

22 Toen is het water gezond geworden tot op dezen
dag, overeenkomstig het woord dat Elisa gesproken
had.

23 Daarna vertrok Elisa uit Jericho naar het hooger ge-
legen Bethel, waar niet alleen een profetenschool gevestigd
wasl), maar dat ook de hoofdzetel was van den afgodischen
kalverdienst. 'Hij ging dus dezelide route die hij voor kort
met Elia in omgekeerde richting ook gegaan was. Toen hij
den stijgenden weg opging van Jericho naar Bethel, kwam
hem uit de laatstgenoemde plaats een troep opgeschoten
knapen tegemoet. Toen dezen Elisa in het oog kregen,
met den profetenmantel van Elia om de schouders, kwam
gemeene spotzucht bij hen haven. Het bericht van Elia's
hemelvaart was natuurlijk gedurende die drie dagen van
het zoeken van de profetenjongeren te Jericho ook tot
Bethel doorgedrongen, maar men had er daar zeer ongeloo-
vig mee gespot. Daar gaven die knapen nu uiting aan door
Elisa uit te jouwen: „Ha, kale sinjeur! Vaar ook maar
op naar den hemel! Kale jakhals, zie dat je 'bij je meester
komt! Probeer eens of zoo'n hemelvaart jou ook lukt!"

24 Toen keerde Elia zich tot hen, en terwij1 hij hen daar
voor zich zag staan, vervloekte hij hen in den naam des
HEEREN, omdat zij met hun schimpen ook den HEERE
beleedigd . hadden. Daarop kwamen er twee berinnen uit
het woud, die twee en veertig van die spotters ver-
scheurden.

25 Vervolgens ging hij van Bethel via Gilgal en Samaria
naar den berg Karmel om zich daar in de eenzaamheid
voor te .bereiden op de taak die 'hem wachtte om het werk
van Elia voort te zetten. Vandaar keerde hij na eenigen
tijd naar Samaria terug, waar hij zich metterwoon yes-
tigde2).

1) Zie vs 3.
2) Vgi. 5 :9; 6 :32.
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JORAM VAN ISRAEL EN ZUN VELDTOCHT TEGEN KONING
MESA VAN MOAB. 3 : 1-27.

1. Algemeen overzicht der regeering van Joram. 3 : 1-3.

3 : 1 Joram, de zoon van Achab, werd koning over Israel in
het achttiende jaar van Josafat, den koning van Juda, en
hij regeerde twaalf jaar.

2 En hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN,
echter niet in die mate als zijn vader Achab en zijn
moeder Izebel. Want hij nam de steenen Baals-zuilen weg,
die zijn vader Achab op verschillende plaatsen in het land

3 opgericht had1). Hij bleef echter vasthouden aan de zonde
van den kalverdienst van Jerobeam, den zoon van Nebat,
met al wat daarmede gepaard aging, waarmede deze Israel
op den weg der zonde was voorgegaan. Daar week Joram
niet van af.

2. Oorlog van Joram tegen Moab. 3 : 4-27.

3 : 4 Mesa nu, de koning van Moab, was een groot schaap-
fokker. Jaarlijks bracht hij aan den koning van Israel op
een tribuut van honderdduizend lammeren 2) benevens de

5 afgeschoren wol van honderdduizend rammen. Na den
plotselingen dood van Achab werd de koning van Moab

1) In .den overgeleverden Hebr. tekst staat hier het enkeivoud. Dan zou te
denken zijn aan de Baals-zuil in den door Achab gebouwden Baals-tempel te
Samaria, vgl. 1 16 : 32,33. Blijkens II 10 : 27 was doze laatste echter kort na
Jerobeams dood nog te Samaria aanwezig. Het zou dus kunnen zijn, dat Joram
deze zuil in het begin zijner regeering had verwij derd en Naar later, wellicht
ender invloed van zijn moeder Izebel, weer had toegelaten.

LXX en Vulgata lezen in onzen tekst echter het meervoud. Dan is te denken
aan de zuilen die Adhab hier en daar in het land had opgericht, terwijl de zuil
te Samaria ten behoeve van zijn moeder, de koningin-moeder Izebel, door
Joram gespaard word.

2) Vgl. Jes. 16 : 1.
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den koning van Israel echter ontrouw en weigerde hij het
jaarlijksche tribuut verder op te brengen. Waar Ahazia
door zijn ziekte en zijn ontijdigen dood') verhinderd was
handelend hiertegen op te treden, besloot nu Joram den
ontrouwen koning van Moab met wapengeweld tot rede
te brengen en een straf-expeditie tegen hem te onder-

6 nemen. Toen de tijd om tot handelen over te gaan, ge-
komen was, riep hij de weerbare mannen van geheel Israel
onder de wapenen, die zich buiten Samaria verzamelden,
waar zij door Joram gemonsterd werden.

7 Tevens herinnerde Joram zich echter de groote be-
reidwilligheid waarmede Josafat van Juda eenmaal aan
zijn vader Achab steun verleend had, toen deze wilde op-
trekken tegen Ramoth in Gilead 2). Daarom besloot Joram
ook thans voor de expeditie te,gen Moab de medewerking
van Josafat te vragen, en zond hij hem een gezantschap
met de tboodschap: „De koning der Moabieten is mij
ontrouw geworden en weigert het jaarlijksche tribuut
verder op te 'brengen. Zijt gij bereid met mij tegen Moab
op te trekken ten oorlog?" Waarop Josafat, die bij een
sterk en onafhankelijk Moab allerminst belang had, wiji
dat niet alleen voor Israel, maar ook voor Juda gevaarlijk
zou kunnen worden, en bovendien de kans bestond dat dan
Edom, dat tot nog toe van Juda afhankelijk was 3), het
Moabietische voorbeeld zou volgen en van Juda zou gaan
afvallen, met ,groote welwillendheid hetzelfde antwoord
gaf dat hij eertijds gegeven had aan Achab 4) : „Ik zal met
u optrekken; samen zullen wij ten strijde gaan; schouder
aan schouder zal mijn yolk en mijn cavalerie strij den naast
uw yolk en uw cavalerie".

8 Op de vraag van Jorams gezantschap: „Langs welken
weg zullen wij tegen Moab optrekken? Zullen wij de
Noordelijke route nemen, langs de Noordpunt van de
Goode Zee, om van het Noorden uit in Moab in te vallen,
of zullen wij de Zuidelijke route nemen?" gaf Josafat ten
antwoord: „Laten wij de Zuidelijke route nemen, door de

1) Zie II 1 : 1,2.
2) Zie I 22 :4.
3) Zie I 22 : 48.
4) Zie 1 22 : 4.
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woestijn van Edom. Wij behoeven dan de Noordelijke
grensvestingen van Moab niet te forceeren, terwijl wij ook
niet de kans loopen door de Arameers in den rug te wor-
den aangevallen. Bovendien kunnen wij dan de Edomieten
onder contrale houden dat zij het niet in hun hoofd halen
in het Zuiden van Juda een inval to doen. Wel is doze Zui-
delijke route de lan,gste, maar als wij een marsch maken
door de woestijn van Edom, kunnen wij het gebied van
Moab vanuit het Zuid-tOosten binnendringen, waar de
Moabietische grens niet versterkt is en waar vanwege de
moeilijke begaanbaarheid van het terrein de inval aller-
minst verwacht wordt".

9 :llierna gingen de koningen op marsch: Joram, de
koning van Israel, die vanuit Samaria optrok, 134 wien
daarna Josafat, de koning van Juda, zich aansloot, en nog
later de koning van Edom, dat wil zeggen de door Josafat
benoemde landvoogd, die te Edom als koning fungeerdel).

Zeven dagen na het begin van den opmarsch der
verbonden legers, toen dus de troepen van den koning
van Israel zeven dagmarschen van Samaria verwijderd
waren en de verbonden legers gekomen waren in het
woestijngebied op de grens tusschen Edom en Moab, ge-
raakte men in groote •moeilijkheden, wijl er been water
was voor het leger en voor de beesten, voor het slachtvee
en de trekdieren, die hen volgden.

10 In dezen nood, nu het gevaar groot was dat de van
dorst versmachtende legers van de verbonden mogend-
heden een aanval van de Moabietisehe troepen niet zouden
kunnen doorstaan, maar een verpletterende nederlaag zou-
den lijden, riep de koning van Israel klagend uit: „Ach,
dat de HEERE nu toch deze drie koningen geroepen heeft
om ze aan Moab over to geven!" Feitelijk gaf hij dus aan
den HEERE de schuld van de ongelegenheid waar zij in ge-
raakt waren, zonder te bedenken dat hijzelf de koningen
geroepen had en dat hij dat gedaan had zonder den
HEERE to vragen. Hij ging in zijn klacht blijkbaar uit
van de veronderstelling dat Josafat, voor hij met hem
optrok tegen Moab, eerst wel te Jeruzalem den HEERE

1 ) Zie 122 : 48.
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geraadpleegd zou hebben 1), en dat de priesterlijke gods-
spraak niet ongunstig geluid had. Zoo kon de gedachte bij
Joram postvatten dat zij optrokken als geroepenen des
HEEREN.

11 De reactie bij Josafat was echter een geheel andere.
Hij zeide: „Is hier niet een profeet des HEEREN, dat wij
door hem den HEERE zouden kunnen raadplegen wat
ons in dezen nood te doen staat?"

Daarop gaf een der hovelingen van den koning van
Israel ten antwoord: „Elisa, de zoon van Safat, is hier; de
vroegere dienaar van Elia". Blijkbaar was Elisa, die den
laatsten tijd te Samaria woonde 2), de uittrekkende legers
gevolgd, misschien gedreven door een min of weer onbe-
wusten drang dat hij op dezen tocht niet mocht ontbreken,
dat er voor hem nog wel profetisch werk te doen zou zijn,
en dat de nood der koningen in de hand des HEEREN
een middel zou worden niet slechts om koning Joram
eerbied voor den profeet des HEEREN 'bij te brengen,
maar ook om Joram op den HEERE als den eenigen waren
God te wijzen en hem te leeren op Hem alleen te ver-
trouwen.

12 Daarop zeide koning Josafat: „Van dien man weet ik
dat hij een profeet is die het woord des HEEREN spreken
zal". .Daarop gingen de koning van Israel en Josafat, de
koning van Juda, en de koning-stadhouder van Edom van
de hoogte waar zij zich ibevonden, naar Elisa om hem op
te zoeken in het diepe beekdal. Had bij de vroegere ge-
legenheid, voor den tocht tegen Ramoth in Gilead, Achab
den profeet Micha ontboden om voor hem en Josafat te
verschijnen3), nu, bij dezen tocht tegen Moab, was Josafat
de oudste, wiens innerlijke houding tegenover het Woord
en den profeet des HEEREN een heel andere was dan die
van Achab, waar hij in oprechtheid voor het Woord des
HEEREN bukken wilde, terwijl bovendien de nood waarin
zij verkeerden, hen klein gemaakt had.

Daarom werd nu Elisa niet ontboden naar de konin-

1) Vgl. wa Josafat indertijd gedaan had soar hij met Achab optrok tegen
Ramoth in Gilead, I 22 : 5-7.
2) Zie 2 : 35.
3) Zie 1 22 : 9.
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gen, maar hegaven zij zich gezamenlijk tot Elisa om door
hem den IlEERE raad te vragen wat hun in dezen nood te
doen stond.

13 Toen zeide Elisa, die over de houding van den koning
van Israel verontwaardigd en daardoor hevig geirriteerd
was, tot hem: „Hoe heb ik het nu? Wendt gij u tot mij
om hulp? Gij, die van vaders en van moeders kant over
zooveel profeten te beschikken hebt?” Ga gij maar naar
die profeten van uw vader en naar die van uw moeder;
laat die u nu maar zeggen wat gij doen moet".

Doch de koning van Israel zeide tot hem: „Och, spreek
zoo toch niet! Doe mij dat niet aan, dat gij mij nu naar
die profeten zoudt verwijzen. Onze nood betreft toch ook
mij niet alleen, maar toch ook Josafat, den koning van
Juda, een van 's HEEREN trouwe dienaren, en ook den
koning van Edam. Daarom komen wij tot u, omdat wij de
hand des HEEREN er in zien dat het nu zoo loopt dat
deze drie koningen worden overgeleverd aan Moab".

14 Toen gaf Elisa ten antwoord: „Zoo waarachtig als de
HEERE der heirscharen leeft, Die niet alleen de God
des verbonds is van Zijn yolk, maar ook de Gebieder van
alle machten in hemel en op aarde, in Wiens dienst ik
ben: Als ik het niet deed ter wille van Josafat, den koning
van Juda, dan zou ik u geen blik waardig keuren en er

15 niet aan denken u te helpen. Maar welaan! haalt mij een
speelman met een snaren-instrument, om door het zachte
getokkel van de snaren mijn geest weer tot rust te brengen2),
want dat optreden van den koning van Israel heeft mij
zoo geprikkeld dat ik eerst wat tot kalmte komen moet".

Toen voldeden ze aan zijn verzoek, en het geschiedde,
zooals dat gewoonlijk het geval was met de leden van het
profetische igilde3), zoodra die muzikant zijn snaren tokkel-
de, dat de ibijzondere kracht des HEEREN Elisa aangreep en

16 hem tot profetische werkzaamheid aandreef, en hij zeide:
„Zoo zegt de HEERE, de getrouwe VerbondsGod:

Maakt het dal van deze beken, waar de verhonden legers

1) Vgl. I 22 : 6.
2) Vgl. I Sam. 16 : 16.
3) Vgl. I Sam. 10 : 5.
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van de drie koningen hun tenten hebben opgeslagen, vol
17 met greppels. Want zoo zegt de ,HEERE — het is Zijn

woord dat Hij mij rechtstreeks heeft geopenbaard —: Zon-
der dat gij hier in het dal iets zult bemerken van wind of
regen, zal dit dal nochtans geheel met water gevuld worden,
zoodat gij zelf zult kunnen drinken en ook alle beesten
die gij in uw legertros met u meevoert, uw slachtvee en
uw lastdieren".

18 Uit deze openbaring die de HEERE hem geschonken
had aangaande de hulp die Hij verleenen zou in den nood
waarin de verbonden legers geraakt waren, meende Elisa
met vertrouwen te mogen afleiden dat de HEERE ook
verder Zijn hulp aan de drie koningen zou doen onder-
vinden. Daarom zeide hij verder: „Behalve dit, wat ten-
slotte voor den HEERE nog maar een kleinigheid is, zal
de HEERE ook nog meer doen. Hij zal ook de Moabieten

19 aan u overleveren. Dan moet gij alle versterkte en voortref-
felijke steden afbreken en alle vruchtboomen omhouwenl)
en alle waterfonteinen dichtstoppen, en alien goeden akker-
grond moet gij met steepen verderven dat hij onbruikbaar
worde.

20 Het geschiedde nu den volgenden morgen, toen de
eerste ochtendschemering aan den Oostelijken hemeltrans
begon te lichten, dat er water kwam van den karat van
Edom, waardoor alle in het dal gegraven greppels met
water gevuld werden. Het was juist op den tijd waarop
het inorgenoffer toebereid werd in den tempel te Jeruzalem,
waarmede de HEERE Wilde te kennen geven dat de af-
godische kalverdienst van koning J oram in Israel 2) met

1) Men heeft gewezen op de tegenstelling tusschen dit advies van Elisa en
het woord des HEEREN in Deut. 20 : 19, 20, waarbij aan Israel verboden werd
vruchtboomen rondom een belegerde stad om te houwen. Prof. van Gelderen
in Korte Verld., die er op wijst dat wat Elisa in vs 18 en 19 zegt, niet
berust op een directe openbaring des HEEREN aan Elisa, meent dat Elisa
hij zijn advies aan het woord des HEEREN nit Dent. 20 : 19 niet gedacht
heeft — „een mensch denkt nu eenmaal niet ahijd aan alles" — te meer wijl
hij zich eenvoudig liet leiden door de rationale antipathie van den Israeliet
tegen Moab. Uit vs 27 blijikt dat het meedoogenlooze optreden van Israel, waar-
door koning Mesa tot zijn gruwelijke warloopsdaad gedreven werd, niet de
goedkeuring des HEEREN kon wegdragen.

2) Zie vs 3.
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doze redding niets had nit te staan, maar dat de HEERE
alleen ter wille van het offer, in Zijn tempel te Jeruzalem
Hem gebracht, aan Zijn yolk gedachtig was en Zich weer
in genade tot hen wendde. Blijkbaar was er dus, ver van
het Tsraelietische legerkamp, in de Zuid-Oostelijke bergen
van Edom, een zware plasregen gevallen of had daar een
wolkbreuk plaats gevonden, zonder dat de geallieerde legers
der drie koningen daar iets van gemerkt hadden, ten ge-
volge waarvan een geweldige watermassa naar het beekdal
kwam afvloeien, waar de tallooze greppels nu als drink-
goten konden dienst doen voor het vee en men tevens0
overvloedig daaruit scheppen kon voor de menschen.

21 Toen nu 'heel Moab hoorde dat de koningen van Israel
en van Juda en Edom uitgerukt waren om den strijd tegen
Moab aan te, binden, werden alle manschappen die maar
even weerbaar waren en in staat krijgsdienst te ver-
richten, van jong tot oud onder de wapenen geroepen en
zij stelden zich op aan de grens tussehen Moab en Edom,
ter plaatse -waar het Moabietische gebied door de aanruk-
kende verbonden legers bedreigd werd.

22 Toen de Moabieten zich des morgens vrocg opmaakten,
nadat de zon juist boven de kim verrezen was, zagen zij de
hel-verlichte plassen in het beekdal door de weerspiegeling
van de zonnestralen rood als bloed, alsof het geheele dal

23 met bloedplassen gevuld was, en zij zeiden tot elkaar: „Dat
is bleed! De legers van de verbonden koningen zijn stellig
onderling slaags geraakt en hebben elkaar vernietigd1).
Vooruit, inannen van Moab! Gij 'hebt niets anders te doen
dan van den buit u meester te maken".

24 Zoo daalden zij in opgewonden luidruchtige stemming
van de berghelling of om het kamp van Israel en zijn
bond,genooten te gaan plunderen. De Israelieten, die hun
dorst inmiddels hadden gelescht en zoo weer geheel fit
waren, hielden zich eerst geheel stil en lieten de in hun
overmoed op geen tegenstand bedachte Moabieten rustig
naderen. Toen zij echter tot het kamp genaderd waren,
sprongen zij plotseling overeind en hakten er op in en
versloegen de Moabieten, zoodat een paniek zich van ben

1 ) Dat dit niet zoo ondenkhaar was, blijkt uit II Kron. 20 : 23.
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meester maakte en zij in ordelooze vlucht een goed heen-
komen zochten.

De Israelieten trokken den vluchtenden vijand echter
na op het grondgebied van Moab, waar zij hem telkens
nog weer nieuwe slagen toebrachten, en zij verwoestten

25 het land van Moab: de steden braken zij af, terwijl ieder
zijn Steen wierp op elken goeden akker, zoodat die akkers
geheel met steenen bezaaid en daardoor onbruikbaar wer-
den. En alle waterfonteinen stopten zij dicht en alle vrucht-
boomen hieuwen zij om. Zoo trokken zij verwoestend het
gansche land door, tot alleen nog maar de sterke stad Kir-
Hareset, de hoofdvesting van het land, overgebleven was.
Die stad konden zij zoo maar niet neerhalen, daar was zij
te sterk voor. Daarom belegerden zij haar: de slingeraars
omsingelden de stad, zij bezetten alle bergtoppen en hooger-
gelegen punten in het rond en beschoten vandaar af de
vesting met steenen en bestookten haar met hun geschut.

26 Toen de koning van Moab zag dat de strijd hem te
machtig werd en zij Kir-Hareset niet zouden kunnen hou-
den, waagde hij een uitval. Tezamen met zevenhonderd
man trachtte hij met getrokken zwaard zich een weg te
banen tot den koning van Edom, hetzij hij verwachtte bij
dezen den zwaksten tegenstand te zullen ontmoeten, hetzij
hij hoopte dat de koning van Edom hem zou laten ont-
snappen of mogelijk zelfs zich -met hem zou willen ver-
binden em gezamenlijk Israel en Juda te overvallen. Zijn
toeleg mislukte echter, waarna koning Mesa zich weer in
Kir-Hareset terugtrok.

27 In zijn vertwijfeling geen anderen uitweg meer ziende,
nam hij daarop zijn eerstgeboren zoon, den kroonprins,
die hem als koning van Moab zou opvolgen, en offerde
hem als een brandoffer aan den Moabietischen god Kamos
op den muur van de belegerde vesting. Zoo wilde hij Kamos
bewegen zich te ontfermen over de belegerde stad, wier
muur door dat offer nu feitelijk tot een offerhoogte voor
Kamos gewijd was.

Tot deze wanhoopsdaad, die een gruwel was in de
oogen des HE'EREN, had Israel met zijn bondgenooten
door hun wraakzucht en de uiterst meedoogenlooze wijze
waarop zij den strijd tegen Moab gevoerd hadden, den
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koning van Moab gedreven. Zoo waren zij de schuldige
aanleiding dat koning Mesa kwam tot dien ontzettenden
gruwel, dien de ‘HEERE aan Zijn yolk in Zijn heilige wet
ten strengste verboden had') . Daarom deed de HEERE
Zijn grooten toorn tegen Israel ontbranden, waardoor zij
den strijd niet konden voortzetten, maar het beleg opbraken
en wederkeerden naar hun land, zonder het doel van den
krijgstocht, Moab weer aan de heerschappij van Israel te
onderwerpen, te hebben bereikt.

1 ) Lev. 18 : 21; 20 : 3.
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VERSGHILLENDE WONDEREN VAN ELISA. 4 : 144.

I. De oliekruik der tveduwe. 4 : 1-7.

4 : 1 De vrouw van een der profetenzonen, wier man ge-
storven was, maar die met de andere profetenvrouwen nog
omgang onderhield, kwam eens tot Elisa om hem haar
nood te klagen waarin zij door den dood van haar man
gekomen was. Zij zeide tot Elisa: „Uw knecht, mijn man,
is gestorven; gij hebt hem zelf gekend en gij weet dus dat
uw knecht den HEERE vreesde en dat hij niet door licht-
zinnigheid in schulden geraakt is. Nu kan ieder oogenblik
de hardvochtige schuldeischer komen om mijn twee jongens
voor zich tot slaaf te nemen''').

2 Daarop zeide Elisa tot haar: „Wat zal ik voor u doen?
Vertel mij eens wat gij in huis hebt". Toen zeide zij: „Uw
dienstmaagd heeft niets in huis dan een beetje olie, net
genoeg om mij nog eenmaal te zalven"2).

3 Nu wilde Elisa haar op zoo'n wijze helpen, dat hij van
haar een geloofsdaad vroeg waaruit blijken zou dat zij het
woord van Elisa onvoorwaardelijk vertrouwde en in geloof
aanvaardde. Daarom zeide hij tot haar: „Ga bij al uw
buren leege vaten ter leen vragen, zoo veel als gij er maar

4 krijgen kunt, en zorg dat gij er niet te weinig vraagt. Ga
daarna in huis met uw beide zonen, en sluit de deur, opdat
gij door niemand gestoord wordt en alle onnoodige opzien
vermeden worde. Dan moet gij uit uw olieflesehje al die
geleende vaten vol gieten, en elk gevuld vat aanstonds ter
zijde zetten om zonder onderbreken met het wonderbare
gieten te kunnen blijven voortgaan".

Volgens de Mozalsche wet had de schuldeiseher daartoe niet het recht. In
Lev. 25 : 39-41 is er sprake van dat een ,verarmde Israeliet \zich aan zijn broeder
verkoopt, waarna hij echter niet als slaaf mocht worden gebruikt, maar als
daglooner 'zou dienen tot aan bet jubeljaar.

2) Letterl.: een zalving olie, dus: zoo veel olie als voor een zalving noodig is.
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5 En de vrouw deed naar het woord van Elisa. Toen zij
tbij hem weggegaan was, sloot zij de deur achter zich en
haar zonen. En terwijl die laatsten haar hielpen om de
leege vaten aan te dragen en de gevulde vaten weg te
zetten, goot zij al maar door uit haar fleschje in het eene vat

6 na het andere. Toen ten laatste alle vaten gevuld waren
en er daarom geen leeg vat meer voor haar klaar stood dat
zij met gieten kon doorgaan, zeide zij tot haar zoon die
de leege vaten moest aandragen: „Breng mij nog een vat".
Maar hij zeide: „Er is geen vat meer", en meteen hield de
olie ook op te vloeien.

7 In de vreugdevolle dankbaarheid haars harten ging
de vrouw aanstonds naar Elisa om dit aan den Godsman
te vertellen en van hem te hooren wat zij nu verder doen
moest. Toen zeide Elisa tot haar: „Ga de olie verkoopen,
betaal van de opbrengst uw schuld, dan kunt gij met uw
zonen leven van hetgeen er overblijft".

2. De zoon der Sunamietische. 4 : 8-37.

4 : 8 Het gebeurde op zekeren dag dat Elisa op een van
zijn tochten van of naar den Karmel, waar hij dikwijls
vertoefdel), voorbij het stadje Sunem kwam, aan den rand
van de vlakte van Jizreel. Door de vrouw van een welge-
steld ingezetene werd hij bij deze gelegenheid met harte-
lijken aandrang aan tafel genoodigd, wat van toen of regel
werd, zoodat hij daar telkens zijn intrek nam om brood
te eten zoo dikwijls hij daar voorbij kwam.

9 Toen Elisa daar verscheidene malen geweest was, zeide
die vrouw tot haar man: „Zeg, poor eens! Ik ben tot de
overtuiging gekomen dat het een heilig Godsman is die
hier telkens doortrekt en dan bij ons zijn intrek neemt.
Hij is niet zoo maar een of ander gewoon lid van het
tprofetengilde, maar iemand die in ,bijzonderen zin in dienst

10 des 'HEEREN is. Daarom geeft het toch eigenlijk geen pas
dat we hem niet op een wat waardiger wijze ontvangen.
Laten wij daarom een afzonderlijke logeerkamer voor hem
in gereedheid brengen, laten wij op het platte dak van

1 ) Vgl. 2 : 25 en 4 : 25.
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ons huis een een-persoons-kamertje metselen, en daar een
bed voor hem klaar zetten met een tafel en een stoel en
een kandelaar om 's nachts het olielampje op te zetten.
Als hij dan bij ons komt, kan hij daar vrij over beschikken
en daar rustig en ongestoord zijn intrek nemen".

11 Haar man ging met dit voorstel volkomen accoord.
Toen Elisa dus op zekeren dag daar weer kwam, vond hij
dat bovenvertrek voor zich in gereedheid gebracht en nam
hij daar zijn intrek om er zich ter ruste te begeven.

12 Voor die goede zorg wilde Elisa gaarne aan zijn gast-
vrouw zijn erkentelijkheid toonen, daarom zeide hij tot
zijn knecht Gehazi: „Roep onze igastvrouw, de Sunamie-
tische, eens", waarop zij naar boven kwam en bescheiden
op het terras van het platte dak voor Elisa staan bleef.

13 (Want Elisa had tot Gehazi gezegd: „Je moet haar
eens polsen om te zien of er lets is wat ik voor haar zou
kunnen doen. Tegenover jou zal zij zich misschien gemak-
kelijker uitspreken en eerder met een of anderen wensoh
voor den dag komen dan wanneer ik zelf haar dat vragen
zou. Daarom moet je eens met haar praten en tot haar
zeggen: Kijk eens aan! Gij he'bt u zoo veel moeite voor
ons getroost met het in gereedheid brengen van die logeer-
kamer. Is er dan misschien lets waarmede wij u een weder-
dienst kunnen ibewijzen? Is er misschien lets waaromtrent
Elisa ten uwen behoeve zijn invloed zou kunnen aanwenden
'bij den koning of ibij den legeroverste?" Maar zij had ten
antwoord gegeven: „Ik woon rustig en stil te midden van
inijn volksgenooten; wat zou er voor mij dan aan het hof,
bij den koning of bij de andere rijksgrooten, te bespreken
of te wenschen zijn?"

14 Toen 'Gehazi dit antwoord van de Sunamietische aan
Elisa overbracht, had deze gezegd: „Zou er dan heelemaal
niets voor haar te doen zijn? Weet je zelf niet lets waar
we haar een genoegen mee zouden kunnen doen? Ileb
je in je gesprekken met haar niet lets gemerkt wat zij wel
graag zou willen?" waarop Gehazi ten antwoord gegeven
had: „Zeker, ik weet wel welke groote smart er in haar
leven is: zij heeft geen zoon en zij heeft ook geen zoon

15 meer te wachten, want haar man is al oud". Daarop had
Elisa tot hem gezegd: „Roep onze gastvrouw en vraag haar

31



II Koningen 4 : 16—

of ze eens bij mij komt". Toen had Gehazi haar geroepen
en was zij naar boven gekomen, waarbij zij bescheiden in
de deur van Elisa's kamer staan bleef.)

16 Toen zeide Elisa tot haar: „Als we een jaar vender zijn,
zult gij een zoon in uw armen dragen". Maar zij gaf ten
antwoord: „Keen toch, mijnheer de Godsman, wek toch
geen ijdele verwachtingen bij uw dienstmaagd!"

17 Elisa's belofte ging echter in vervulling, de vrouw werd
zwanger, en toen een jaar verstreken was, schonk zij het
levenslicht aan een zoon, zooals Elisa haar voorzegd had.

18	 Toen het kind tot knaap opgegroeid was, gebeurde het
eens dat hij naar zijn vader ging die met de maaiers op

19 het land was. Plotseling zeide hij tot zijn vader: „Mijn
hoofd! Mijn hoofd! Mijn hoofd doet mij zoo zeer!" welke
pijn vermoedelijk veroorzaakt was door zonnesteek. Zijn
vader, die het geval blijkbaar niet zoo heel ernstig inzag,
zei daarop tot een van de knechts: „Draag hem naar zijn
moeder".

20 Daarop nam deze hem op en drocg hem naar zijn
moeder. Toen bleef het kereltje bij zijn moeder op schoot
zitten tot de zon ten naaste bij op middaghoogte gekomen

21 was, daarop stierf hij. Zonder met iemand er over te spre-
ken vat er gebeurd was, droeg zijn moeder hem daarop
naar 'boven, legde hem op het bed van den Godsman en
deed de deur van het bovenvertrek op slot. Zij wilde blijk-
baar den dood van haar jongen verborgen houden, en met
hem op Elisa's bed te leggen, vertrouwde zij hem in zeke-
ren zin toe aan de hoede van den Godsman, wiens hulp
zij nu onverwijld wilde gaan inroepen.

22 Daarop spoedde zij zich naar haar man op het veld, en
riep reeds uit de verse hem toe: „Stuur mij als-je-blieft
een van de knechts met een van de ezelinnen, want ik
ben van plan naar den Godsman te gaan en dan ook meteen

23 weer terug te keeren". Doch haar man, die door de drukte,
van den oogst blijkbaar zoo in 'beslag genomen was, dat hij
aan het gebeurde met het kereltje heelemaal niet meer
dacht, zeide tot haar: „Waarom wilt ge vandaag naar hem
toe? Als het nu nieuwe maan of sahbat was, dan zou ik
wel een knecht met een ezelin kunnen missen, want dan
wordt er toch niet gewerkt. En dan zou er ook reden
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zijn :ern naar den profeet te gaan om uit zijn mond het woord
des HEEREN te hooren. ,Maar wat wilt gij vandaag bij hem
doen?" Maar zij zeide: „Laat mij maar begaan. lk weet
wel wat ik doe en doe nou maar wat ik gevraagd heb!"

24 Nadat haar man daarop haar verzoek had ingewilligd,
zadelde zij zelf de ezelin en zeide tot den knecht, die a13

ezeldrijver met haar mee zou gaan: „Zorg er voor dat fie
vlug opschieten. Driji de ezel zonder ophouden. Je moet

25 alleen halt houden als ik het zeg". Zoo kwam zij na een
geforceerden rit bij den Godsman op het gebergte Karmel.

Zoodra de Godsman haar van verre zag en herkende,
zeide hij tot zijn knecht Gehazi: „Daar komt de Sunamie-

26 tische aan! Ga haar tegemoet en vraag haar: Is het goed
met u? En met uw man? En met den jongen?" Zonder
zich door 'Gehazi te laten ophouden, omdat zij zoo spoedig
mogelijk bij Elisa wilde zijn om aan niemand anders darn
aan hem haar hood te klagen, gal zij Gehazi het korte,
maar ook veelzeggende antwoord. „Jawel!" Veelzeggend,
omdat zij met dit enkele woord uiting gal aan het ver-
trouwen haars harten dat het voor .den HEERE, Die haar
op het woord van Elisa haar kind had geschonken, niet
te wonderlijk zou zijn haar haar kind ook weer terug te
schenken.

27 Zoo spoedde zij zich na dit korte woord tot Gehazi
voort naar Elisa, en toen zij .bij hem kwam op het gebergte,
viel zij als een smeekelinge voor hem neer en greep zijn
beide voeten. Gehazi, van meening dat zoo'n handelwijze
voor een vrouw tegenover zijn meester tech wel wit on:be.
tamelijk was, wilde tusschenbeide komen om haar weg
te stooten, maar de Godsman zeide: „Laat haar begaan,
want zij heeft een greet verdriet en haar ziel is bitter
bedroefd, maar ik weet niet waarom, want de HEERE
heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend ge-
maakt".

28 Toen zocht al wat de Sunamietische in haar binnenste
opgehoopt had zonder nog tegenover iemand ook maar
met een woord daarvan melding te maken, een uitweg in
het woord dat zij sprak: „Hell ik soms een klacht geuit
over mijn kinderloosheid? Heb ik mijnheer om een zoon
gevraagd? Heb ik niet gezegd: Gij moogt mij niets wijs
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maken en geen ijdele hoop bij mij wekken? Nu ben ik
nog ongelukkiger dan tevoren, want eerst een kind te ont-
vangen en het dan ook weer te moeten afstaan is vecl
erger dan nooit moederweelde gekend te hebben".

29 Toen zeide Elisa tot Gehazi: „Gord uw lendenen en
haast u naar Sunem, zonder dat gij eenigen tijd verloren
laat gam om iemand te groeten of iemands groet te
beantwoorden, maar zij diet voor ieder duidelijk dat gij
uitgezonden zijt met een opdracht die ,geen uitstel lijden
kan. ,Ook als gij in het sterfhuis komt, moet gij geen
tijd verspillen met de gebruikelijke plichtpletgingen, maar
dan moet ge mijn staf onverwijld boven op den knaap
leggen, om tot uiting te brengen dat ik in den naam des
HEEREN op dat lichaam ,beslag leg en niemand dus het
recht heeft om dat lichaam zonder mijn toestemming aan
te roeren en natuurlijk nog minder het te begraven".

30 Toen Elisa zoo Gehazi wegzond, verwachtte hij blijk-
baar dat ook de Sunamietische met Gehazi aanstonds naar
Sunem zou terugkeeren. Zelf gevoelde hij behoefte alleen
te worden achtergelaten met zijn God, om in de stille een-
zaamheid van zijn huis op den Karmel zijn hart te kunnen
uitstorten in gebed en vertrouwelijk te kunnen saamspreken
met zijn God, Die het sterven van den knaap hem niet
had geopenbaard. Misschien ook wilde hij bidden of de
HEERE den staf als wondermiddel gebruiken wilde om
den knaap op te richten.

De moeder van den knaap weigerde echter Elisa te
verlaten, op Wiens belofte zij eenmaal haar kind ontvangen
had; daarom sprak zij tot hem dezelfde wool den die Elisa
zelf eenmaal tot Elia gebezigd had: „Zoo waarachtig als
de THERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten".
Toen kon .Elisa haar aandrang niet weerstaan, en terwijl
zij op haar ezelin met den ezeldrijver vOOrging, volgde hij
haar naar Sunem.

31 Intusschen had Gehazi zich met een flinken voorsprong
naar Sunem gespoed, waar hij naar Elisa's opdracht den
staf van zijn meester boven op den knaap legde, zonder
dat de doode echter eenig teeken van leven gaf: er kwam
geen geluid en geen enkel teeken van opmerkzaamheid.
Daarop keerde hij terug, Elisa weer tegemoet, met de
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boodschap: „Het knaapje is niet ontwaakt".
32 Toen Elisa te Sunem gekomen was, ging hij zelf ook

aarstonds de logeerkamer ibinnen. Daar zag hij met eigen
oogen den knaap dood op zijn bed liggen.

33 Daarop sloot hij de deur van de kamer toe, omdat
hij alleen wilde zijn met zijn God en met den doode, en
hij niet de kans wilde loopen door iemand gestoord te
worden, ook niet door Gehazi. Nadat hij tot den HEERE

34 gebeden had, ging hij op het bed over den knaap heenliggen,
z+56 dat hij zijn mond legde op den mond van den knaap
en zijn oogen op diens oogen en zijn handen op diens
handen. Op de knieen en de ellebogen tgesteund, boog hij
zich over hem heen, zich aldus met lichaam en ziel geheel
in dienst stellende van zijn God, tot Wien hij zijn gebed
had opgezonden en Die alleen over dood en leven te be-
schikken heeft.

Ten gevolge van die aanraking ging de doodskilheid nit
het lichaam van den knaap wijken en werd het weer warm.

35 Daarop liep Elisa de kamer an maal op en neer, een
onwillekeurige reactie op de intense zielespanning waar-
mede hij de verhooring van zijn gebed van den HEERE
inwachtte, maar aanstonds daarop boog hij zich weer op
het bed over den knaap heen, op dezelfde wijze als te-
voren. Daarop niesde de jongen tot zeven maal toe, het
ecrste teeken dat het leven weer in hem kwana, het gebed
van Elisa was verhoord, de knaap opende zijn oogen, het
leven was weergekeerd!

36 Toen riep Elisa Gehazi, die op het 'plane dak van
het huis was blijven wachten op de bevelen van zijn mees-
ter, en zeide tot hem: „Roep de Sunamietische!" Toen
Gehazi haar geroepen had, kwam zij naar boven, naar
Elisa, die tot haar zeide: „Neem uw zoon op".

37 Toen kwam zij de kamer binnen, waar zij, overwel-
digd van blijde ontroering, en gevolg gevend aan den
drang van haar hart, Elisa te voet viel en zich voor hem
neeiboog ter aarde, om met die sprakelooze hulde te ver-
tolken den dank die haar hart vervulde en te aanbidden
den God, Die door Elisa's bemiddeling Zijn wondermacht
op zoo verrassende wijze had geopenbaard. Daarop stond
zij op, nam haar zoon in haar armen en ging heen.
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3. Elisa en de profetenzonen. 4 : 38-44.
a. De dood in den pot. 4 : 38-41.

4 :38 Op een van zijn tochten kwam Elisa weer eens te
Gilgal, waar een van de profe-tenscholen gevestigd was die
Elia in het tienstammenrijk gesticht had en waar zij vOOr
diens opname in den hemel met elkander ook geweest
warenl). 't Was in den tijd van den zeven-jarigen hongers-
nood in het land 2). Toen de profetenzonen hun geeste-
lijken leider in hun midden hadden en rondom hem zaten,
wilde Elisa, de rijke boerenzoon 3) uit Abel-Mehola, hen
eens onthalen; daarom zeide hij tot zijn knecht: „Zet den
grootsten pot op het vuur en maak een gerecht klaar voor
de profetenzonen".

39 Een der profetenzonen ging daarop naar het veld om
kruiden te verzamelen, teneinde ook een bijdrage te leve-
ren tot den maaltijd. Hij vond een wilde slingerplant en
plukte zijn voorschoot vol met vruchten, een soort augurken,
die hij vermoedelijk hield voor lekkere eetbare komkom-
mers4), waar zij wel veel van weg hadden, maar die zeer
'bitter waren en bovendien een neiging tot braken veroor-
zaakten en buitengewoon purgeerend werkten. Die sneed
hij in den op het vuur staanden kookpot, want hij kende
ze niet5).

40 Daarna schepten zij voor de mannen op dat zij konden
eten. Zoodra de eersten echter van het kooksel geproefd
hadden, schreeuwden ze: „Godsman, de dood is in den
pot! Dat is vergif!" zoodat aan verder eten niet meer ge-
daaht werd.

41 Toen zeide Elisa: „Haal dan maar wat meel". Toen
wierp hij dat bij uitstek gezonde voedingsmiddel, als sym-
bool van de voedende en leven-onderhoudende kracht Gods,
in den pot, en zeide: „Schep nu maar op voor het yolk en
laat ze maar eten". En de HEERE wrocht door Elisa het
wonder dat er nu niets kwaads meer in den pot was.

1) Zie 2 : 1.
2) Zie 8 : 17.
3) Zie I 19 : 19.
4) vgl. Num. 11 : 5.
5) Met enkele tekstgetuigen lees 1k hier het werkwoord in het enkelvoud.
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b. De wonderbare spijziging. 4 : 4244.

4 : 42 Terwijl Elisa nog te Gilgal vertoefde, kwam er een
man uit het op eenigen afstand gelegen Baal-Salisa. Deze
bracht aan den Godsman de gave der eerstelingen, die naar
het voorschrift van 's HEEREN wet toekwam aan de pries-
ters van 's HEEREN heiligdom1). Nu de gemeenschap met
den tempel te Jeruzalem voor de nog in het tienstammen-
rijk overgebleven vromen verbroken was, wilde deze man
zijn gaven brengen aan den leidsman van de getrouwe pro-
f eten des HEEREN. In de vruchtbare kustvlakte, waar
Baal-Salisa gelegen was, had men blijkbaar reeds weer een
graanoogst kunnen binnenhalen. En zoo bracht deze man
aan Elisa twintig kleine gerstebrooden en geroosterde
korenaren, die hij in zijn zadeltasch meegebracht had.

Daarop zeide Elisa tot zijn dienaar: „Geef die aan het
yolk, en laat ze eten".

43 Nu was er op dat oogenblik een gezelschap van
honderd man bij Elisa, niet alleen profetenzonen, maar
ook gewcne Tsraelieten uit den ointrek, die gekoknen
waren om naar het onderwijs van Elisa te luisteren2).
Daarom zeide zijn dienaar tot Elisa: „Hoe zal ik deze
kleine portie, die die man in zijn zadeltasch ons gebracht
heeft, nu aan honderd man voorzetten?" Elisa herhaalde
echter zijn bevel en zeide tot zijn dienaar: „Geef dit aan
het yolk en laat ze eten. Want de 'HEERE, de getrouwe
VerbondsGod van Zijn yolk Israel, wil voor Zijn trouwe
dienaren zorgdragen, en heeft voor ben bestemd wat naar
de wet aan de priestess toekomt, en de HEERE heeft het
mij nadrukkelijk geopenbaard: zij zullen eten en over-
houden".

44 Daarop deed zijn dienaar wat Elisa hem beval, hij
zette het aan die honderd man voor en zij aten en hielden
over, naar het woord dat de HEERE gesproken had.

1) Lev. 2 : 14; 23 : 14; Num. 18 : 13; Dent. 18 : 1.
2) Vgl. 4 : 23.
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NA MAN, DE ARAMEER. 5 : 1-27.

1. De genezing van Naaman. 5 : 1-19.
5 : I Naaman, de opperbevelhebber van den koning van

Aram, bekleedde een hooge pesitie in dienst van zijn heer,
bij wien hij hoog aangeschreven stond, omdat de HEERE
door zijn dienst aan de Arameers verlossing geschonken had
uit de hand hunner vijanden. Echter, hoe een dapper held
en bekwaam en kundig kriksman hij ook was, hij was na
de vroeger door hem verrichte militaire prestaties me-
laatsch geworden en daardoor niet in staat zijn dienst nog
verder waar te nemen.

2 Nu was er in het huis van Naaman een klein meisje,
dat de Arameesche benden eens op een van hun stroop-
tochten gevankelijk hadden meegevoerd uit het land van
Israel. Dat meisje was in dienst van de vrouw van Naaman.

3 Begaan met het lot van Naaman, zeide zij tot haar
meesteres: „Och, dat mijnheer toch bij den profeet ware
die te Samaria woont1), dan zou die hem zeker kunnen
helpen en mijnheer van zijn melaatschheid genezen".

4 Daarop ging Naaman tot den koning en deelde aan
zijn heer mede wat dat meisje gezegd had: „Zoo en zoo
heeft dat meisje gesproken uit het land van Israel, dat
slavinnetje dat bij mij in huis is".

5 Waar nu Naaman bij den Arameeschen koning hoog
aangeschreven stond en dezen dub veel aan de genezing
van Naaman gelegen was, zeide de koning tot hem:
„Welnu, dan moet gij doen wat dat meisje u aangeraden
heeft. iGa daar heen, dan zal ik u een brief van aanbeveling
meegeven aan den koning van Israel".

Toen trok Naaman heen, en hij nam rijke gesclienken
met zich ter belooning voor de genezing die hij verkrijgen
zou, namelijk tien talenten zilver en zesduizend sikkelen

1) Zie 2 :25; 6 : 32.
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goud en tien feestkleederen, een zeer aanzienlijk geschenk dat
beantwoordde aan de hooge positie die Naaman beldeedde.

6 Gekomen te Samaria, overhandigde hij den brief van
zijn heer aan den koning van Israel i). Na het formeele
gedeelte van aanhef, groet, enz., luidde de zakelijke in-
houd van dien brief als volgt: „En nu, zie, ik heb mijn
knecht Naaman met dezen brief tot u gezonden, met de
bedoeling, dat gij hem verlost van zijn melaatschheid".
De koning van Aram ging daarbij blijkbaar uit van de ge-
dachte, dat Israels koning zonder meer over de profeten
die in zijn land waren en over hun wonderkrachten be-
schikken kon, zoodat de bedoeling van zijn schrijven was:
„Daar gij een 'profeet-wonderdoener tot uw beschikking
hebt, wilt gij wel zoo goed zijn mijn knecht door hem te
laten genezen".

7 Toen de koning van Israel den brief gelezen had,
meende hij echter dat de Arameesche koning de genezing
van zijn melaatschen opperbevelhebber van hem per-
soonlijk verwachtte. Daarom scheurde hij vol ontzetting
zijn kleederen en zeide: „Wat wil de koning van Aram?
Ben ik dan als God almachtig, dat ik over dood en leveii
zou kunnen beschikken, dat die man zijn knecht mij toe-
zendt om dien te verlossen van zijn melaatschheid? Maar
't is wel duidelijk dat dat verzoek van hem alleen maar
een voorwendsel is om mij den oorlog te kunnen ver-
klaren".

8 Toen het in de stad Samaria bekend werd met Welk
doel de Arameesche opperbevelhebber gekomen was en
hoe de koning van Israel na het lezen van den brief van
den Arameeschen koning in droefheid en vol ontzetting
zijn kleederen gescheurd had, en toen dit ook aan Elisa,
den Godsman, ter (lore kwam, zond deze laatste aan den
koning van Israel een boodscliap om hem te verwijten dat
hij in deze moeilijkheid zijn hulp niet inriep, hetzij omdat
hij in zijn ontsteltenis geheel niet aan Elisa dacht, hetzij
omdat hij niet geloofde dat er iemand was die bier zou
kunnen helpen. Opzettelijk ging Elisa niet zelf naar het
paleis, omdat hij den koning tegenover Naaman niet in

1 ) Vermoedelijk Joram.
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ongelegenheid wilde brengen, maar hem de gelegenheid
wilde laten zijn gemaakte font alsnog te herstellen. Zoo
zond hij dan tot den koning de volgende boodschap:
„Waarom zijt gij over dezen brief van den Arameeschen
koning zoo ontsteld en verschrikt, dat gij uw kleederen
gescheurd hebt? Laat dien melaatschen Arameer maar tot
mij komen, dan zal hij gewaar worden dat er een profeet
in Israel is, en dat de God van Israel over dood en leven
beschikken kan'), en dat hij ondanks den afval van yolk
en koning, toch door Zijn knecht den profeet Zijn hulp
betoonen wil".

9 Zoo kwam Naaman met al den luister en staatsie van
zijn opzienbarenden stoet, waarmee hij uit Aram gekomen
was, met zijn paarden en met zijn wagenen, en liet die
stilhouden voor de deur van het huis van Elisa.

10 Toen ging het echter geheel anders dan Naaman ver-
wacht had. ,Elisa kwam niet zeif nit zijn huis om zich vol
deemoedigen eerbied neer te buigen voor Naaman, die in zijn
hooge positie er aan gewend was, dat alles zich voor hem
boog behalve zijn heer, de koning, maar Elisa liet Naaman
de boodschap overbrengen, dat hij zich moest gaan was-
schen in de Jordaan. Elisa handelde zoo niet uit gebrek
aan beleefdheid of uit geestelijken hoogmoed, ook niet
omdat hij bang was voor de melaatschheid van Naaman
of omdat omgang met melaatschen verboden zou zijn,
maar door zoo op te treden wilde Elisa aan Naaman te
verstaan geven, dat al die vorstelijke pracht en al die voor-
naamheid en rijkdom van Naaman op hem niet den
minsten indruk maakte en dat hij niet moest denken dat
hij daarom geholpen zou worden. Ook wilde Elisa dien
Arameer niet in den waan brengen. dat Elisa in zichzelf
genezende kracht had, of dat zijn genezing door een ma-
gische aanraking van den profeet veroorzaakt zou worden
of aan een of ander door Elisa gebruikt toovermiddel te
danken zou zijn. Naaman moest begrijpen dat hij zijn ge-
nezing alleen aan de kracht Gods te danken had, dat hij
op het gebed en het woord van den profeet door de ge-
nadige kracht van den almachtigen God van Israel van zijn

1 ) Vgl. vs 7.
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plaag genezen werd. Daarom liet Elisa aan Naiman, teen
deze met zijn stoet voor zijn huis verschenen was, de bood-
schap overbrengen: „Ga heen en wasch u zeven maal in de
Jordaan, dan zal uw door de ziekte weggeteerde vleesch
weer terugkomen en gij zult rein zijn".

11 Teen Nartman deze boodschap ontving, werd hij
echter zeer toornig, hij gal bevel terstond weer te keeren
naar Aram, en zeide tot zijn dienaren: „Zie, ik had stellig
verwacht dat die profeet voor mij tech zeker wel naar
buiten gekomen zou zijn en dat hij den naam van den
HEERE zijn God zou aanroepen, en dat hij met zijn hand
over de zieke deelen van mijn lichaam strijken zou en dat
hij zoo de melaatsche zweren en etterbuilen wegnemen en
mij van mijn melaatschheid genezen zou. En nu zegt hij
mij dat ik mij zeven maal moet igaan wasschen in dat tree-

12 bele water van de Jordaan! Zijn dan de koele en frissche
wateren van de Abana l) en het kristalheldere water van
de Parpar, de rivieren van Damascus, niet duizend maal
beter dan alle wateren van Israel? Zou ik mij dan diirin
niet kunnen wasschen en weer rein worden ! ?" Zoo gal
hij bevel Om te keeren en hij toog weg vol grimmigheid
over de ondervonden beleediging en den hoon, door Elisa
hem aangedaan.

13 Toen spraken zijn knechten, die in kinderlijke gene-
genheid aan hun heer verbonden waren, op vriendelijken
toon tot hem om zijn toorn tot bedaren te brengen, en zij
zeiden tot hem: „Mijn vader, als de profeet iets moeilijks
van u gevraagd had, zoudt gij het zeker gedaan hebben.
lloeveel te meer moest gij dan nu doen wat hij zegt, nu hij
zoo iets eenvoudigs van u gevraagd heeft, dat gij u alleen
maar meet wasschen in de Jordaan om rein te worden?"

14 En Naiiman gaf gehoor aan het woord van zijn knech-
ten, hij daalde of van zijn wagen en dook zeven maal onder
in het water van de Jordaan, zooals de Godsman tot hem
gesproken had. En zijn weggeteerde vleesch kwam terug
als het vleesch van een Jong kind, en hij werd rein.

15	 Toen keerde hij met zijn gansche gevolg naar den

1 ) De rivier de Abana (waarschijnlijk te lezen Amara) is de door Straw en
Plinius genoemde Chrysorrhoas, de tegenwoordige BOW/2 of Barady, dat is:
de koude rivier.

41



II Koningen 5 : 16—

Godsman terug, klom van zijn wagen af, ging het huis van
Elisa binnen, en terwijl hij in dankbaren eerbied voor hem
stood, zeide hij tot hem: „Zie, nu weet ik dat er geen God
op den ganschen aardbodem is dan alleen in Israel. Nu
dan, sta mij toe dat ik u mijn dank betoone en wil van
mij een geschenk aannemen".

16 Elisa wei1gerde dat echter nadrukkelijk en zeide tot hem:
„Zoo waarachtig als de HEERE leeft, in Wiens dienst ik
sta, ik zal geen geschenk van u aannemen". Ook toen
Naaman daarna nog bleef aandringen dat Elisa een ge-
schenk van hem aannemen zou, bleef Elisa het volstandig
weigeren, niet uit gcestelijken hoogmoed tegenover den
voornamen Arameer, maar em alien sohijn van eigenbelang,
waardoor de valsche profeten zich lieten leiden, te ver-
mijden. Bovenal echter wilde Elisa door deze weigering
Naaman deen begrijpen dat hij zijn genezing moest zien
als een gave van Gods vrije genade, die nooit vergolden
kan worden.

17 Toen zeide Naaman tot hem: „Al wilt gij dan ook
geen geschenk van mij aannemen, wees toch zoo good in
een ander opzicht mij ter wille te zijn en laat aan uw
knecht een last aarde gegeven worden, zooveel als een
span muildieren dragen kan. Dan wil ik van deze aarde
een altaar oprichten 1) als ik in mijn land zal zijn terugge-
keerd, want uw knecht zal geen brandofferen of slacht-
offeren meer brengen aan eenigen anderen God dan alleen
aan den HEERE, den God van Israel, Dien ik erken als
den eenigen waarachtigen God aan Wien ik mijn genezing
te danken heb.

18 Deze eene zaak echter moge de HEERE, de God
van Israel, mij vergeven: Ala mijnheer de koning in het
huis van den god Rimmon gaan zal om zich daar voor hem
neder te buigen en hem te aanbidden, en mijn dienst mij
dan oplegt dat ik ale 's konings adjudant hem daarbij
vergezellen moet, en ik mij dan in het huis van den god
Rimmon neerbuigen zal — als ik mij zoo in het huis van
Rimmon zal neerbuigen, dan moge de iHEERE, de God
van Israel, mij dit niet toerekenen, maar mij dit vergeven".

1 ) Aharen waren dikwijls van aarde gemaakt, vgl. Ex. 20 : 24.
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19 Waarop Elisa, zonder aangaande Naamans vraag
een rechtstreeksche beslissing to geven, hem ten antwoord
gaf: „Ga in vrede", daarmede den van zijn melaatschheid
genezen Naaman aan de verdere leiding en genade des
HEEREN aanbevelende.

2. De bestraffing van Gehazi. 5 : 20-27.

5 : 20 Toen Naaman een eindweegs vertrokken was, zeide
Gehazi, de dienaar van Elisa, den Godsman, bij wien de
begeerte naar de schatten van Naaman ontwaakt was, bij
zichzelf: „W at jammer dat mijnheer dien ArameFr Naaman
zoo ontzien heeft dat hij niets aangenomen heeft van wat
hij had meegebracht. Maar zoo waarachtig als de HEERE
leeft, ik ren hem achterna en ik zal wat van hem nemen!"

21 Zoo snelde Gelhazi Naaman achterna. Toen Naa-
man, die blijkbaar achteruit reed en dus het oog had op
den afgelegden weg, zag dat er iemand hem achterna
kwam, begreep hij aanstonds dat dit ecn bode van Elisa
moest zijn. Hij liet daarom stoppen, sprang in eerbiedige
dankbaarheid jegens den profeet vlug van zijn wagon,
ging Gehazi tegemoet en toen hij hem herkende, vroeg hij:
„Is er wat bijzonders? Is alles wel?"

22 Waarop Gehazi ten antwoord gaf: „J a, alles good!
Maar mijnheer heeft mij tot u gezonden om u to vragen:
Zie eons, zoo juist zijn er twee arme mannen uit
de zonen der profeten tot mij gekomen, van het gebergte
van Efrain, uit de profetenschool to Gilgal. Voor mijzelf
heb ik van u niets willen aannemen, maar goof nu voor
die jonge mannen toch een talent zilver en twee feest-
kleederen, opdat zij niet ongeholpen behoeven heen to
gaan".

23 En Naaman, blij dat hij nu de gelegenheid had jets
van zijn schuld of to doen, zeide: „Doe mij het genoegen
twee talenten van mij to nemen". En hij drong er bij hem
op aan en liet twee talenten zilver in twee buidels saam-
binden, met twee feestkleederen, en hij gaf dat aan twee
van zijn dienaars om het voor Gehazi to dragen.

	

24	 Toen zij bij den heuvel gekomen waren, in de buurt
van Elisa's huffs, nam Gehazi de gesehenken van de dragers
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over om ze, zonder opzien te baren en zonder de aandacht
van Elisa te trekken, zelf naar huis te dragen, waar hij ze
opborg, terwijl hij de mannen gaan liet, die daarop Nuns
weegs gingen.

25 Daarna kwam Gehazi, alsof er niets gebeurd was, bij
Elisa binnen en stond voor zijn heer, gereed om hem te
dienen. En Elisa zeide tot hem: „Waar kom je vandaan,
Gehazi?" waarop hij zeide: „Uw knecht is nergens heen
geweest".

26 Maar Elisa antwoordde: „Heb ik je in den geest niet
gevolgd, toen je Naaman op den weg nasnelde, en ben ik
er in den geest niet bij geweest, toen die man zich om-
keerde op zijn wagen om aan zijn wagenbestuurder bevel
te Igeven om te stoppers en hij van zijn wagen afsprong om je
tegemoet te komen? Was dit een gelegenheid die je mocht
te baat nemen om zilver te nemen en om kleederen te
nemen, om je voor dat zilver olijfboomen en wijngaarden
en schapen en runderen en slavers en slavinnen aan te
schaffenn 'Heb je door dit optreden het werk van Gods
genade aan Naaman niet schandelijk in den weg gestaan,
waar de HEERE hem had willen leeren door het geloof

27 aan Gods vrije genade te leven? Het voornaamste dat
Naaman kwijt wilde, was echter niet dat geld en die rijk-
dom, maar zijn melaatschheid waardoor hij bezocht was.
'En waar gij nu het een van hem aangenomen hebt, zult
gij ook het andere van hem moeten overnemen. Daarom
zal die melaatschheid van Naaman van nu voortaan jou
aankleven, Gehazi, en je zaad tot in eeuwigheid. Want
niet alleen je hebzucht moet gestraft worden, maar ook het
misbruik dat je gemaakt hebt van den naam van den pro-
feet des HEEREN om je zelfzuchtige oogmerken te be-
reiken, en de leugen waaraan je je tegenover mij als
profeet hebt schuldig gemaakt, en je in-den-weg-staan aan
Gods genade".

Toen ging Gehazi van Elisa weg, wit als sneeuw.

1 ) VgL 1 16 : 24, waar vermeld staat, dat koning Omri voor een gelijk bedrag
van 2 talenten zilver heel den berg van Samaria gekocht heeft.
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HET DRIJVENDE IJZER EN DE MET BLINDHEID GESLAGEN
ARAMEERS. 6 : 1-23.

1. Elisa laat een ijzeren bijl bovendrijven. 6 : 1-7.

6 : 1 De profetenleerlingen uit een ,der plaatsen in de nabij-
heid van het Jordaan-dal') zeiden eens tot Elisa: „Zie
toch eens, het vergaderlokaal waar wij samenkomen 2) om
uw 'woord te hooren en van u 'onderwijs te ontvangen, is

2 voor ons te klein. Laten wij naar de bosohrijke oevers van
de Jordaan gaan, waar overvloed van hout te krijgen is.
Als we daar hout gaan kappen en elk van ons een balk
haalt, hebben wij spoedig hout genoeg bij elkaar om daar
een nieuwe vergaderplaats te bouwen".

En Elisa zeide: „Dat is goed, gaat maar naar de Jor-
daan".

3 Toen zeide een van de profetenleerlingen tot Elisa:
„Wij zouden het op prijs stellen als gij met ons zoudt willen
meegaan naar de Jordaan". En Elisa zeide: „Ik zal met
u gaan".

	

4	 Zoo ging Elisa met hen naar de Jordaan. Toen zij
5 daar gekomen waren, ,ginger zij hout kappen. Terwijl zij

daar 'bezig waren, overkwam het een van hen, terwijl hij
een boom velde, dat het ijzeren bijlblad van den steel
schoot en in het water viel. Toen riep hij Elisa om hem
zijn hood te klagen, en zeide: „Ach mijnheer, wat moet
ik nu beginnen? Die bijl was niet eens van mij. Ik had
haar van cen ander te leen gevraagd".

6 Toen zeide de Godsman: „Waar is het ijzer in het
water gevallen?" Toen de profetenjongen hem daarop de
plaats gewezen had, sneed Elisa een stok en wierp dien

1) Missohien Jericho, zie 2 : 25.
2) Het gebruikte werkwoord jasjab kan zoowel beteekenen zitten als wonen.

Waar zij echter spreken van „jasjab voor uw aangezicht" zal het eerste door
hen bedoeld zijn: zitten voor uw aangezicht = saamkomen om uw woord te hooren.
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op die plaats in het water, waardoor het ijzer van de biji
7 kwam .bovendrijven, Daarop zeide Elisa tot den profeten-

jongen dat hij het ijzer pakken moest, waarop deze zijn
hand uitstrekte en de bij1 tot zich nam.

Door dit wonder van Elisa wilde de DEERE toonen dat
de krachten in de natuur, ook de zwaartekracht, niet wer-
ken zonder God, maar slechts werken zooals de DEERE
wil en dat Hij ze alle dienstbaar stelt aan Zijn genade voor
Zijn yolk.

2. Elisa en de invallende bender der Arameers. 6 : 8-23.

6 : 8 De koning van Aram voerde oorlog tegen Israel en
ondernam telkens strooptochten op Israelietisch grondge-
bied. In den krijgsraad overlegde hij dan met zijn dienaren:
„Op die en die plaats zal ik een inval doen in het gebied
van Israel en daar zal ik mijn troepen samentrekken en
mijn legerkamp opslaan".

9 Maar de Godsman Elisa waarschuwde den koning van
Israel, koning Joram, en zond hem bericht: „Wees op uw
hoede dat gij die en die plaats niet onbezet laat, maar zorg
er voor dat daar troepen gelegerd zijn, want de Arameers
zijn van plan daar een inval te doen".

10 Dan zond de koning van Israel troepen naar die plaats,
waar Elisa hem over gesproken en inlichtingen over ver-
strekt had, en zorgde er voor dat er troepen waren om
die plaats tegen de Arameers te beschermen, zoodat zij
aan hun voorgenomen plan geen uitvoering konden geven
en die plaats niet overvallen konden. En dit gebeurde niet
een of twee maal, maar telkens weer.

11 Toen werd het hart van den koning van Aram ver-
bolgen en in zijn opgewondenheid en toorn riep hij zijn
knechten en zeide tot hen: „Zult gij mij dan niet te ken.-
nen geven wie van de onzen het houdt met den koning van
Israel en onze plannen aan hem verraadt?"

12 Maar een van zijn knechten gaf den koning ten ant-
woord: „Neen, mijnheer de koning, gij vergist u; er is niet
een verrader in ons midden, maar Elisa, de pro-feet die in
Israel is, deelt aan den koning van Israel de woorden mee
die gij in het geheim spreekt in uw slaapkamer".
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13 Toen zeide de koning: „Gaat heen en ziet waar hij is,
dan zal ik troepen zenden om hem gevangen te nemen,
opdat hij mijn plannen niet meer aan den koning van
Israel bekend maken kan". Daarop werd aan den koning
te kennen gegeven: „Zie, die profeet houdt zich op te
Dothan".

14 Toen zond de koning daarheen cavalerie en krijgs.
wagens en een sterke troepenmacht voetvolk; die kwamen
des nachts tot :Dothan en omsingelden de stad.

15 Toen de dienaar van den Godsman den volgenden
morgen vroeg opstond en ibuiten kwam, zag hij tot zijn
grooten schrik dat leger dat de stad omsingelde met cava-
lerie en krijgswagens. Aanstonds begreep hij dat het om
zijn heer Elisa te doen was. Daarom zeide hij in zijn angst
tot zijn meester: „O wee, wat moeten we nu doen?"

16

	

	 Elisa stelde hem echter gerust en zeide tot hem:
„Vrees niet, want onze medestanders zijn meer in aantal

17 dan de hunne". Daarop bad hij, dat de HEERE aan zijn
dienaar de oogen mocht openen, en zeide: „HEERE, open
toch zijn oogen, dat hij zien moge". En de HEERE opende
de oogen van Elisa's dienaar, waardoor hem een blik in
de voor het natuurlijk oog onzichtbare geestenwereld ge-
gund werd. Toen zag hij dat de berg waar Dothan op
gelegen was, vol was 'met paarden en wagenen, die een
groote vurige strijdmacht vormden rondom een he-
melsche legermacht die nedergekomen was om hen te be-
schermen.

18 Toen daarop de Arameers van de omringende bergen
tot Elisa afdaalden, bad Elisa tot den HEERE en zeide:
„.Sla toch deze Arameers 'met verblindheid". En de HEERE
sloeg hen, naar Elisa's woord, met verblindheid, zoodat zij
niet meer juist onderscheiden konden ‘wat zij zagen.

19 Daarop zeide Elisa tot hen: „Dit is de weg niet en dit
is de stad niet; gaat maar met mij mee, dan zal ik u
brengen naar den man dien gij zoekt". Then bracht hij
hen naar Samaria.

20 Toen zij in het hartje van Samaria gekomen waren,
bad Elisa wederom en zeide: „HEERE, open nu de oogen
van deze mannen, dat zij de werkelijkheid weer zien kun-
nen". En de HEERE opende hun oogen, dat zij de werke-
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lijkheid weer zien konden, en zie, toen kwamen zij tot de
ontdekking dat zij midden in Samaria waren, omringd van
hun vijanden.

21 En de koning Joram zeide tot Elisa, toen hij hen ffza:
„Zal ik hen slaan, mijn vader? Zal ik hen met het zwaard
ter dood brengen?"

22 Maar Elisa gaf ten antwoord: „Dat zult gij niet doen.
Als gij zelf in den oorlog gevanigetten gemaakt had, met uw
zwaard en met uw 'boog, zoudt gij hen toch zeker ook niet
ter dood brengen? Hoe zoudt gij dan deze menschen willen
ombrengen, die gij zelf niet eens gevangen genomen hebt?
Dat zou met het doel waartoe de HEERE dit wonder ge.
daan heeft, ook in strijd zijn. Want de Arameers moeten
begrijpen dat zij met een profeet van den waren God te
(ken hebben, tegen Wien geen menschelijke macht lets
uitrichten kan. 'Gij moet hun brood en water voorzetten
dat zij eten en drinken en daarna terugkeeren tot hun
heer".

23 Zoo bereidde koning Joram hun een grooten maaltijd,
dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan. En zij
vertrokken uit Samaria en keerden weder tot hun heer.

Het gevolg hiervan was dat de'bender der Arameers
niet sneer in het land van Israel kwamen om te plunderen.
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ELISA'S OPTREDEN TIJDENS DEN RONGERSNOOD TE
SAMARIA. 6 : 24--7: 20.

1. Hongersnood te Samaria. 6 : 24-31.

6 : 24 Het geschiedde geruimen tijd later dat er weer oorlog
ontbrandde tussohen Israel en Aram. Benhadad, de koning
van Aram, verzamelde zijn igeheele legermacht en trok op
in het land van Israel, dat spoedig geheel in zijn macht
was, en sloeg het beleg voor Samaria.

25 Doordat er velen van het platteland binnen de be-
schermende muren van Jeruzalem een wijkplaats gezocht
hadden, ontstond er spoedig groote hongersnood in de stad,
die gedurende het beleg zoo hevig werd, dat een ezelskop
voor tachtig zilverlingen verkocht werd. Al was de ezel
dan een onrein dier, Wiens vleesch het niet geoorloofd was
te eten, nu werd het ongenietbaarste deel van zoo'n on-
reinen {ezel, zijn kop, grif met zilver betaald; tachtig zilver-
lingen voor een ezelskop! Niets werd door het hongerige
yolk in de stad ale voedsel versmaad. Zeifs een halve liter
duivendrek werd voor vijf zilverlingen verkocht!

26 Toen de nood zoo hoog gestegen was, gebeurde het
eens dat de koning op den stadsmuur rondging om de yen.
dediging in oogenschouw te nemen en zich van de bewea
gingen van den vijand op de hoogte te stellen. Toen was er
een vrouw die tot den koning riep: „Mijnheer koning,
help mij toch!"

27 In radelooze wanhoop gal de koning een bitter en
opstandig antwoord, waarin hij de schuld van alle ellende
die in de stad heerschte, aan den HEERE gaf, en hij zeide:
„De ,HEERE helpt u niet, waarvan zou ik u dan helpen?
Van den dorschvloer of van de wijnpers? Ik heb noch ko-
ren noch most, ik zou niet weten waar ik eten of drinken
voor u vandaan moest halen".

	

28	 Toen zij echter den koning blijkbaar te kennen gaf
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dat het haar niet om voedsel te doen was, maar dat zij zijn
hulp als scheidsrechter inriep, vroeg hij haar: „Wat hebt
gij dan? Wat wilt gij van mij?"

Daarop deed zij den koning het volgende ontzettende
verhaal: „Deze vrouw heeft tot mij gezegd: Geef uw zoon,
dat wij hem slachten en koken, dat we vandaag wat te eten
hebben, dan zullen we morgen mijn zoon slachten en eten.

29 Zoo hebben we mijn zoon geslacht en gekookt en hem
gegeten. Maar toen ik den volgenden dag tot haar zeide:
Geef nu uw zoon, dat wij hem eten, toen had ze haar
jongen verborgen".

30 Toen de koning het ontzettende verhaal van die vrouw
aangehoord had, de letterlijke vervulling van den vloek
dien de 'HEERE eertijds gedreigd had'), verscheurde de
koning vol ontzetting en afschuw over deze gruweldaad zijn
kleederen, terwijl hij over den muur voortging. Toen zag
het yolk dat de koning ander zijn bovenkleed op het bloote
liahaam een boetekleed droeg, een ruw-haren zak, ten teeken

31 van verootmoediging. Hoe weinig de koning echter, on-
clanks het boetekleed dat hij droeg, waarlijk innerlijk ver-
broken en verootmoedigd voor God was, bleek wel nit de
volgende woorden die de koning sprak: „God moge mij
straffen met dit en met dat, als het hoof d van Elisa, den
zoon van Safat, heden op zijn romp zal 'blijven staan!"

Elisa had er namelijk steeds op aangedrongen dat
koning en yolk zich zouden verootmoedigen voor God, en
gezegd dat de HEERE clan zeker Zijn genade betoonen
zou. Nu had de koning zich verootmoedigd, zoo meende
hij, met het dragen van dat boetekleed. Hij had het zijne
gedaan. Maar wilir was de hulp des HEEREN gebleven?
Was de ellende in de stad niet grooter dan ooit?

2. Elisa's profetie en haar vervulling. 6 : 32-7 : 20.

6 : 32 Daarom ontstak koning Joram in woede tegen Elisa —
deze zat intusschen in zijn huis, terwijl de oudsten der stad,
de overheidspersonen, bij hem waren om hem om raad
te vragen wat in dezen nood der stad te doen ware — en

1 ) Lev. 26 :29; Deut. 28 : 53, 57.
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de koning zond een van zijn dienaren uit degenen die daar
op den stadsmuur bij hem waren, met het bevel Elisa
terecht te stellen.

Voordat die bode des konings echter tot hem gekomen
was, openbaarde de HEERE aan Elisa wat de koning be-
volen had, maar ook dat de koning spoedig berouw van
dien eed zou hebben en zelf ook met haast achter dien
bode aan naar het huis van Elisa komen zou om de nit-
voering van het gegeven bevel te voorkomen.

Zoo zeide Elisa tot de oudsten der stad die bij hem
waren: „llebt gij gezien hoe die moordenaars-zoon, de zoom
van Achab die de profeten en den onschuldigen Naboth
vermoord heeft, een bode gezonden heeft om mij het hoofd
af te slaan? Denkt er om, als die bode komt, dat gij de
deur gesloten houdt, en past op dat hij niet naar binnen
dringen kan. Want zijn heer komt aanstonds achter hem
aan".

33 Terwijl hij nog met hen sprak, zie, daar kwam reeds
de bode des konings, op den voet gevolgd door den koning
zelf, die wel in een eerste opwelling van woede dat bevel
gegeven had Elisa het hoofd af te slaan, maar die daar
blijkbaar toch voor terugdeinsde, en nu in opstandige ver-
twijfeling tot Elisa zeide: „Zie, dit kwaad is van den
HEERE, Die het nu reeds tot dit uiterste heeft laten komen
dat moeders hun kinderen slachten en eten. Wat zou ik
dan verder nog op den 'HEERE wachten?" Met die laatste
vraag van vertwijfeling als het ware toch nog uiting ge-
vende aan het zwakke sprankje van hoop dat er nog leefde
in zijn ziel dat de HEERE Zijn hulp nog 'betoonen zou.

7 : 1 Teen antwoordde Elisa, zoo dat niet alleen de koning,
maar ook de oudsten en alle aanwezigen het hooren kon-
den: „Hoort het woord van den HEERE, den getrouwen
VerbondsGod van Zijn yolk Israel: Zoo zegt de HEERE:
Morgen om dezen tijd zal een mast gries verkocht worden
voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, op
de markt in de poort van Samaria".

2 Toen gaf een van 's konings adjudanten, die den koning
vergezelde, Elisa spottend ten antwoord: „Ha ha! Maak ons
wat wijs! Dan zou de HEERE wel vensters in den hemel mo-
gen makers, om er een zondvloed van koren en meel nit te
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laten regenen! Wou je ons sours wijs makers dat dat ge-
beuren zal?"

Waarop Elisa ernstig ten antwoord gaf: „Zie, gij zult
er getuige van zijn en het met uw eigen oogen zien, maar er
niet van eten".

3 Nu waren er vier melaatsche mannen, die in hun af-
zondering verblijf hielden buiten de stad, bij den ingang
van de poortl) . Waar er niemand meer was die hun uit
de stad nog eenig voedsel bracht, ibesloten zij, den hanger-
dood nabij, over te loopen naar het legerkamp van de
Arameers. Want zij zeiden tot elkaar: „Waarom zouden wij

4 hier blijven tot wij sterven? Als wij zeggen: Laten we pro-
beeren of ze ons in de stad willen toelaten, dan heerscht
daar de honger en zullen we in de stad den hongerdood
sterven. Als we hier blijven, zullen we ook sterven. Laten
we daarom naar het legerkamp van de Arameers overloopen.
Dat is onze laatste kans op .behoud. Als zij ons sparen, dan
zullen wij in het levee blijven, en als ze ons dooden —
welnu, we zien toch geen kans den dood te ontloopen".

5 Zoo stonden zij dan op om in de avondschemering,
zonder dat het vanuit de stad gezien kon worden, naar
het legerkamp van de Arameers over te loopen. Toen zij aan
den buitenkant van het Arameesche legerkamp kwamen,
vonden zij daar tot hun verbazing niemand. De tenter': waren

6 verlaten. Want de HEERE, de machtige Opperheer Die
het al bestuurt, had aan het leger van de Arameers een geluid
doen hooren van krijgswagens en van paarden, een geluid
alsof er een groote legermacht in aantocht was. Toen had
een panische schrik zich van hen meester gemaakt, en zij
hadden tot elkander gezegd: „O wee, de koning van Israel
heeft de koningen der Ilethieten en de andere koningen
uit het Noorden2) tegen ons gehuurd om ons te over-

7 vallen". Daarom hadden zij zich opgemaakt en waren

1) Vgl. Lev. 13 : 46, Num. 5 : 3.
2) Er is hier sprake van de koningen van Mitsraim. Daarmede zullen niet

hedoeld zijn de koningen van Egypte, maar van het door de Assyriers genoemde
land Mutsri, dat in het Reba-. waarschijnlijk Mitsraim genoemd werd, evenals
.Egypte, en dat gelegen was in de nabijheid van de Noordelijke Hethietische
staatjes, wie Korte Verklaring.
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in de avondschemering hals over kop gevlucht met achter-
lating van hun tenten, hun paarden, hun ezels en van het
heele kamp, en zij waren gevloden om het veege lijf te
,bergen.

8 Toen die melaatschen dan, zonder te weten wat er
geschied was, bij de buitenste tenten van het Leger kwamen,
gingen zij in een van de tenten, waar zij zich naar hartelust
te goed deden aan de spijs en drank die zij daar vonden;
daarna maakten zij zich meester van de schatten die zij
daar vonden, zilveren voorwerpen en gouden voorwerpen
en kleederen, en zij gingen heen en verborgen die. Vervol-
gens keerden zij weder, gingen in een andere tent, namen
vandaar ook wat van hun gading was, en verborgen het.

9 Eindelijk begon echter hun geweten te spreken bij
deze nachtelijke plundering, en zij zeiden tot elkander:
„Onze handelwijze is niet goed, want dit is een dag van
goede tijding, van blijde .boodschap, omdat er verlossing,
bevrijding is voor de 'benauwde, belegerde stad! Als wij
blijven zwijgen en wachten met dit in de stad bekend te
maken totdat het daglicht aanbreekt, dan zullen wij als
schuldigen betrapt worden en straf ondergaan. Laten wij
daarom heengaan en van onze bevinding hier in het vijan-
delijk kamp melding maken in de stad, dat de koning er
ook kennis van krijge".

10 Zoo gingen zij heen, en toen zij aan de stad kwamen,
riepen zij de poortwacht en vertelden hun wat geschied
was: „Wij zijn naar het kamp van de Arameers gegaan, en
zie, daar was geen sterveling! Geen mensch te bekennen !
Maar wel vonden wij de paarden aangebonden en de ezels
aangebonden, zooals de Arameers alles ,hadden achterge-
laten!"

11 Toen riepen de .poortwachters het luide verder, de
stad in, wat zij gehoord hadden, en zoo kwam het bericht
van wat er gebeurd was ook weldra binnen de muren van
het koninklijk paleis.

12 Aanstonds stond de koning op, midden in den nacht.
Hij vreesde echter in den onverwachten aftocht van de
Arameers met een krijgslist te doen te hebben. Aan het
woord dat de HEERE gesproken had over de uitredding die
voor de belegerde veste dagen zou, dacht hij blijkbaar ge-
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heel niet. Die belofte van Elisa werd door hem volkomen
genegeerd. Ilij dacht alleen maar aan cen list van de zijde
der Arameers. Daarom zeide hij tot zijn hovelingen: „Zal
ik u eens zeggen wat dit te beteekenen heeft en welke
poets de Arameers ons hiermee willen bakken? Zij weten
wel dat wij honger hebben. Daarom hebben zij hun kamp
verlaten om zich op eenigen of stand in het veld te versteken,
en ze hebben tegen elkaar gezegd: Als die hongerige
Israelieten uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij
hen onverwacht overvallen en levend grijpen en gevangen
nemen en in de stad binnendringen".

13 Om zich van de al- of niet-juistheid van dit vermoeden
des konings te overtuigen, gaf een van de knechten des
konings den raad: „Laat men een stuk of vijf van de
overgebleven paarden nemen, die in de stad overgebleven
zijn, en laten wij die ter verkenning uitzenden. 't Is mis-
schien wel een hachelij'ke onderneming voor die ruiters
die wij uitzenden, maar zij kunnen toch slechts deelen in
het gemeenschappelijk lot van ons alien. Als zij ongedeerd
in de stad terugkeeren, zullen zij sterven evenals de heele
bevolking die nog in de stad overgebleven is; en ale zij
op hun tocht den Arameers in handen vallen en door hen
gedood worden, nu, dan deelen zij het lot van al die andere
Israelieten, die gesneuveld zijn".

14 Zoo nam men dan twee wagenspannen, die de koning
uitzond ter verkenning, het leger der Arameers achterna:
„Gaat uit op verkenning en brengt ons bescheid weder".

15 Zoo gingen die beide wagenspannen uit de stad en
volgden de route die de gevloden vijanden gegaan waren,
tot aan de Jordaan. En op den ganschen weg vonden zij
de sporen van de overhaaste vlucht, waarmee de Arameers
zich uit de voeten gemaakt hadden. Overal lagen de klee-
dingstulflen, de wapenen en de gereedschappen, die de
Arameers in hun overhaaste vlucht hadden weggeworpen.

Zoo keerden de verkenners weer en hoodschapten den
koning wat zij gezien hadden.

16 Toen stroomde het yolk in dichte drommen de stad
nit om het kamp van de Arameers te plunderen. Spoedig
kwamen er ook enkelen terug om de gevonden levensmid-
delen te verkoopen in de poort. Teen ging het woord des
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HEEREN dat Elisa gesproken had, in vervulling, dat een
maat gries verkocht werd voor een sikkel, en twee maten
gerst voor een sikkel.

17 De koning nu had den adjudant, die hem op zijn toeht
naar Elisa's huis vergezeld had, bij een van de poorten aan-
gesteld om bij het gedrang van de uitgehongerde menigte
de orde te handhaven. Waarschijnlijk wilde echter het
onstuimige en uitgehongerde yolk naar zijn aanwijzingen
niet luisteren, zoodat hij door de opdringende menigte in
de poort onder den voet geloopen werd ten gevolge waarvan
hij stierf. Zoo ging ook dat woord van den Godsman in
vervulling, dat hij gesproken had toen de koning tot hem
gekomen was.

18 Alles voltrok zich naar het woord dat de Godsman
tot den koning gesproken had, toen hij zeide: „Morgen om
dezen tijd zullen twee maten gerst voor een sikkel, en een
maat gries voor een sikkel verkocht worden op de markt

19 in de poort van Samaria". En die adjudant had vol spot-
tenden hoon den Godsman geantwoord: „Ha! Dan zou de
HEERE wel vensters in den hemel mogen maken om er
een zondvloed van koren en meel uit te laten regenen.
Zoudt gij ons willen wijs maken dat dit gebeuren zal?"
waarop de Godsman geantwoord had: „Zie, gij zult het
met uw oogen aanschouwen, maar gij zult er niet van eten".

20 Zoo is het ook aan hem geschied, want het yolk liep hem
onder den voet en vertrad hem in de poort, ten gevolge
waarvan hij stierf.
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ELISA EN DE SUNAMIETISGHE. ONTMOETING TUSSCHEN
ELISA EN HAZAEL. REGEERING VAN JORAM EN AHAZIA

OVER JUDA. 8 : 1-29.

1. Elisa helpt de Sunamietische. 8 : 1-6.
8 : 1 Elisa had aan de Sunamietische vrouw, wier zoon hij

weer leveed gemaakt had, den raad gegeven: „Maak u op
en ga met uw huisgezin uit het land van Israel, om ergens
anders als vreemdeling te verkeeren, want tot straf voor
den afgodendienst van het yolk heeft de THERE een hon-
gersnood opgeroepen, die in het geheel zeven jaar duren zal.
Wat wij nu meemaken is dus nog slechts het begin daarvan".

2 En de vrouw had gevolg gegeven aan dit advics van den
Godsman, en zich opgemaakt, en was met haar gezin
buitenslands getrokken en had gedurende de zeven jaren
van den honger als vreemdelinge verkeerd in het land der
Filistijnen.

3 Toen die vrouw aan het einde der zeven jaren uit
het land der Filistijnen terugkeerde mar Sunem, ken
zij niet zoo maar zonder meer over haar huis en haar akker
beschikken, hetzij omdat die in beheer gekomen waren
bij de koninklijke domeinen, hetzij dat andere particuliercn
tijdens haar langdurige afwezigheid zich wederrechtelijk
van haar bezittingen hadden ineester gemaakt. Daarom
ging zij tot den koning als oppersten rechter om zijn huip
in te roepen ten einde weer in het rechtmatig bezit van
haar huis en akker gesteld te worden.

	

4	 Nu was de koning1) juist in gesprek met Gehazi2),

1) Zeer waarschijnlijk Jehu, men zie de beredeneering hiervan door Prof.
van Gelderen in Korte Verklaring t.p.

2) Misschien heeft dit voorval plaats gehad voordat Gehazi melaatsch geworden
was; noodzakelijk is dat echter niet. Ook al was Gehazi melaatsch, aoodat hij
dus buiten de stad verblijrven moest, dan nog was een gesprek met hem niet
verboden, vgl. Matth. 8 : 2, Luc. 17 : 12. Men heeft ook gemeend .dat de koning,
joist als Gehazi niet meer in dienst van Elisa was, gemakkelijker met hem
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den knecht van den Godsman, wien hij gevraagd had: „Ver-
tel mij toch eens alle groote dingen die Elisa ,gedaan heeft".
Veel daarvan was den koning natuurlijk wel bekend, maar
de koning wilde blijkbaar toch ook uit betrouwbare bran
eens ingelicht worden over de daden die Elisa meer in
den stillen kring van zijn vrienden had verricht, waarover
allerlei oncontroleerbare verhalen onder het yolk de ronde
deden. Vandaar dat de koning nu aan Gehazi vroeg hem
de groote daden van Elisa te vertellen.

5 Juist toen Gehazi aan den koning vertelde hoe Elisa
eens een doode levend gemaakt had, zie, toen kwam daar
de Sunamietische vrouw, wier zoon Elisa levend gemaakt
had, tot den koning om zijn hulp in te roepen, ten einde
in het bezit van haar huis en akker gesteld te worden.

Toen zeide Gehazi: „Mijnheer de koning, dat is de
vrouw van wie ik u vertelde, en dat is haar zoon dien Elisa
heeft levend gemaakt".

6 Daarop wendde de koning zich tot de vrouw om ook
uit haar mond nog eens nauwkeurig verslag te hooren
van wat er geschied was. En zij vertelde het den koning.

Toen was de koning zoo getroffen door wat hij van
haar hoorde, dat hij haar een hoogen hofbeanibte meegaf
met de opdracht: „Zorg er voor dat zij weer in het bezit
gesteld wordt van alles wat van haar was, en dat ook de
opbrengst van den akker, van den dag of dat zij het land
verlaten heeft tot nu toe, haar gerestitueerd worde".

2. Elisa en Hazael. 8 : 7.15.

	

8 :7	 En Elisa kwam, door den Geest gedreven, op e'en

van zijn tochten naar Damascus. Benhadad, de koning van
8 Aram, was toen ziek. Toen men hem mededeelde: „De

Godsman is hierheen gekomen", zeide koning Benhadad
tot Hazael, een van zijn hovelingen: „Neem een geschenk
in uw hand en ga den Godsman tegemoet, en vraag door
middel van hem den HEERE of ik van deze ziekte weer
beter worden zal".

	

9	 Zoo ging Hazael Elisa tegemoet en hij nam een vor.
stelijk geschenk mede van allerlei producten en handels-

in aanraking kon ,komen. Geheel zonder grond hebben de rabbijnen gemeend
dat de vier melaatschen nit 7 :3 Gehazi en zijn zonen geweest zouden zijn.
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waren nit Damascus. Naar Oostersche gewoonte om met
geschenken veel vertoon te maken, nam hij niet minder
dan veertig kameelen mee om dat geschenk te vervoeren.
Zoo kwam hij tot Elisa en stond voor zijn aangezicht, en
zeide tot hem: „Uw zoon Benhadad, de koning van Aram,
heeft mij tot u gezonden om te vragen: Zal ik van deze
ziekte weer beter worden?"

10 En Elisa zeide tot hem: „Ga terug tot uw heer en
zeg hem: Gij zult in geen geval beter worden, — want de
HEERE heeft mij laten zien dat hij zeker sterven zal".

11 Daarop bleef Elisa hem onhewegelijk en strak aanzien,
zonder een 'blik van hem of te wenden, zoodat Hazael er
verlegen onder werd. En de Godsman weende.

12 Toen zeide Hazael: „Waarom weent mijnheer?" Daar-
op gaf Elisa hem ten antwoord: „Omdat ik weet hoeveel
kwaad gij den Israelieten zult aandoen. Hun vestingen zult
gij in brand steken, hun jonge mannen met het zwaard
dooden, hun kinderkens verpletteren en hun zwangere
vrouwen opensnijden'").

13 Toen Hazael daarop in gehuichelden deemoed zeide:
„Maar wat is uw knecht, die een hond is, en een verachte-
lijk iemand, dat hij zulke groote dingen zou tot stand
brengen?" gaf Elisa hem ten antwoord: „De HEERE heeft
mij laten zien dat gij koning znit worden over Aram".

Vermoedelijk sprak Elisa dit woord in terugslag op wat
de HEERE tot Elia gesproken had bij den lioreb 2), en
zalfde hij, ter volvoering van de opdracht die de HEERE
toen aan Elia verstrekte, bij deze gelegenheid tegelijk
Hazael tot koning over Aram.

14 Daarop ging Hazael weg van Elisa, en hij kwam tot
zijn heer, koning Benhadad, die hem vroeg: „Wat heeft
Elisa tot u gezegd?" Toen loog hij hem voor en zeide tot
hem: „Elisa heeft tot mij gezegd: Gij zult zeker beter wor-
den". Zoo wilde hij voorkomen dat Benhadad, wetende
dat zijn einde aanstaande was, maatregelen zou nemen in
take de troonopvolging, en daarbij een ander zou aanwijzen
dan hemzelf.

1) Zie voor de vervulling van dit woord 10 : 32 v; 13 : 3, 4, 7, 22; Hos. 10 : 14
en 14 : 1.

2) Zie I 19 : 15.17.
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15 Des anderen daags nam hij een dikke gevlochten de-
ken, doopte die in water en spreidde die uit over het
aangezicht van koning Benhadad, zoodat hij stierf.

En Hazael werd koning in zijn plaats.

3. foram, koning van Juda. 8 : 16-24.

8 : 16 In het vijfde jaar van Joram, den zoon van Achab,
den koning van Israel, kwam Joram, de zoon van Josafat,
aan de regeering in Juda. Zijn vader, koning Josafat, was
toen zelf nog koning over Juda. Twee jaar vOcir zijn dood
droeg deze namelijk de regeering over aan zijn zoon
Joram').

	

17	 Joram was twee en dertig jaar oud toen hij koning
werd; na den dood zijns vaders regeerde hij acht jaar te

18 Jeruzalem. En hij wandelde op den weg der koningen van
Israel, naar het voorbeeld van het huis van koning Achab.
Hij was trouwens ook met Athalia, een dochter van koning
Achab en Izebel, in het huwelijk getreden. En hij deed
wat kwaad was in de oogen des HEEREN, door de invoe-
ring van den Baalsdienst in het rijk van inda 2). Bovendien
liet hij, zoodra hij zich na zijn vaders dood van de regee-
ring zeker voelde, eenige vorsten van Juda ter dood bren-
gen, evenals ook al zijn broeders, aan wie zijn vader veel
schatten gegeven had en die zijn vader aangesteld had tot
regeerders over verschillendc steden in Juda 3). Vermoede-
lijk hadden die broers zich tegen de invoering van den
Baalsdienst verzet; immers op een andere plaats4) worth
meegedeeld dat zij beter waren dan Joram.

19 Dit zondige optreden van Joram zou zeker den onder-
gang van Juda ten gevolge hebben gehad, ware het niet dat
de HEERE aan David gezworen had dat zijn geslacht niet
in vergetelheid wegzinken zou, maar dat zijn zonen te alien
tijde na hem op den troon zitten zouden.

	

20	 Mocht Juda echter, ter wille van David, ondanks diem
grooten afval van den HEERE, zijn koningshuis niet ver-

1) Zie de moot h&j 1 : 17.
2) Zie H Kron. 21 : 11.
3) Zie II Kron. 21 : 2-4.
4) Zie H Kron. 21 : 13.
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liezen en niet te gronde gaan, zoo moest het voor dien
afval toch zwaar boeten. Want in die dagen van koning
Joram viel Edom van Juda af, en in plaats van den door
den koning van Juda benoemden landvoogd1) verkozen zij
zichzelf een koning, onder wien zij zich onafhankelijk van
Juda verklaarden.

21 Daarom maakte Joram zich op, met al zijn krijgs-
wagens, om een tocht te ondernemen naar Idumea, waarbij
hij tot Zair wist door te dringen. Daar werd hij echter
met zijn leger door de vijanden omsingeld. Bij de poging
die hij 's nachts ondernam om uit de omsingeling uit te
breken, wisten de Edomieten hem2) met zijn wagenoversten
een beslissende nederlaag toe te brengen, zoodat Jorams
expeditie tegen Edom eindigde in een wilde vlucht van
de Judeesche troepen naar eigen huis en ► aard.

22	 Zoo vielen de Edomieten in de dagen van koning Joram
van Juda af, tot op dezen dag. Oak via de versterkte stads)
Libna van Juda af, waarschijnlijk bij gelegenheid van den
inval der Filistijnen in het land, die aan Joram een zware
nederlaag toebrachten en al zijn zonen, behalve Joahaz,
gevankelijk wegvoerden4).

23 Het overige nu der geschiedenissen van Joram, en
alles wat hij gedaan heeft, dat staat alles opgeteekend in
het „Boek der geschiedenissen van de koningen van Juda"5),
waarheen we den belangstellenden lezer dus verwijzen.

24 En Joram stierf ten gevolge van een vreeselijke ziekte
in zijn ingewanden, waarbij aan het einde van twee jaar
zijn ingewanden uit zijn lichaam uitgingen. En men begroef
hem bij zijn vaderen binnen de muren van de Davidsstad,
echter niet in de koningsgraven, terwijl het yolk bij zijn
heengaan ook Been rouw over hem bedreef als bij den
dood zijner vaderenc).

1) Zie I 22 : 48 en II 3 : 9.
2) Het berieht In den overgeleverden tekst is „sehr dunkel" (Keil). De pier

goboden paraphrase berust top een kleine wij2iging van den tekst, gelijk ook
door Prof. van Gelderen in K.V. wordt aangenomen.

3) Zie 19 : 8.
4) II Kron. 21 : 16 v.
5) Hiermede is 1 en met name II Kronieken bedoeld.
0) Zie II Kron. 21 ; 19.
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En zijn jongste zoon Ahazia volgde hem op en werd
koning in zijn plaats.

4. Ahazia, koning van Juda. 8 : 25-29.

8 : 25 In het twaalfde jaar van Joram, den zoon van Achab,
den koning van Israel, kwam Ahazia, de zoon van Joram,
den koning van Juda, aan de regeering.

26 Hij was twee en twintig jaar oud toen hij koning werd1)
en hij regeerde een jaar te Jeruzalem. En de naam van
zijn moeder was Athalia, een kleindochter van Omri, den
stichter der toenmalige Israelietische dynastie, die door
haar afgodendienst zooveel onheil over Israel en Juda
gebracht heeft.

27 En Ahazia liet zich raden door zijn moeder en door
zijn verwanten'uit het huis van Achab2). Zoo volgde hij het
voorbeeld van Achabs huis en deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, evenals het huis van Achab. Want
zijn moeder was een dochter van den goddeloozen koning
Achab.

28 Het was ook op advies van zijn raadgevers3), dat
Ahazia met zijn oom Joram, den broeder zijner moeder,
den zoon van Achab, ten strijde trok naar Ramoth in
Gilead, om die stad, die toen in het bezit van Israel was4),
te verdedigen tegen Hazael, den koning van Aram. En
de Arameers sloegen Joram, waarbij hij ook herhaalde
malen gewond werd.

	

29	 Toen keerde koning Joram weer naar zijn lustslot
te Jizreel, opdat hij daar herstellen zou van de wonden
die de Arameers hem bij herhaling hadden toegebraoht in
den strijd bij Ramoth, toen hij streed tegen Hazael, koning
van Aram. En Ahazia, de zoon van Joram, koning van Juda,
kwam naar Jizreel om zijn oom Joram daar cen bezoek
te brengen. Want hij was ziek tengevolge van zijn wonden
die hij in den strijd opgeloopen had.

1) In II Kron. 22 :2 fstaat dat hij 42 jaar oud was; dat is een schrijlfout.
2) Zie II Kron. 22 : 3, 4.
3) Zie H Kron. 22 :5.
4) Zie 9 : 14.
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MIMS ZALVING EN ZIJN OPTREDEN TEGEN JORAM,
AHAZIA EN IZEBEL. 9 : 1-37.

1. Jehu tot koning gezalfd. 9 : 1-10.

9 : 1 Nadat koning Joram van Ramoth vertrokken was naar
Jizreel om daar genezing te zoeken van de wonden die de
Arameers hem telkens in den strijd hadden toegebracht,
riep de profeet Elisa, terwijl het leger onder aa:-.reering van
de legeroversten nog te Ramoth was, een van de profeten-
leerlingen en gaf hem bevel de laatste opdracht te gaan
volvoeren die Elia aan den Horeb van den HEERE ont-
vangen had 1), en zeide tot hem: „Gord uw lenden, maak
u reisvaardig, neem deze kruik met u, en ga naar Ramoth

2 in Gilead. Ala gij daar zult gekomen zijn, moet gij uit-
vorschen waar Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van
Nimsi, is; ga dan in het gebouw waar hij met de andere
legeroversten vertoeft, zeg hem dat hij meet opstaan nit
het midden van zijn wapenbroeders, en breng hem van
de open binnenplaats in een van de binnenste kamers van

3 het gebouw. Dan moet gij, nadat gij de deur van het ver-
trek gesloten hebt, deze oliekruik nemen en die leeggieten
op zijn hoof d, en tot hem zeggen: Zoo zegt de HEERE:
1k zalf u heden ten koning over Israel. Dan meet gij aan-
stonds de deur openen, en zonder dat gij u vender met iets
inlaat, maken dat gij wegkomt. Dat enkele woord dat gij
spreekt en de daad der zalving moeten voor Jehu vol-
doende zijn".

	

4	 Daarop ging die jongeling, in opdracht van Elisa, naar
Ramoth in Gilead.

5 Toen hij kwam in het gebouw waar Jehu was, zie,
daar zat Jehu met de andere bevelhebbers op de binnen-
plaats. Daarop zeide de profeet in dien kring van officieren:

1 ) Zie I Kon. 19 : 16.
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„Ik heb een woord aan u, bevelhebber!" Toen zeide Jehu:
„Aan wien van ons alien?" En hij zeide: „Aan u, bevel-
hebber!"

6 Toen stond Jehu op en ging met den profeet het ge-
`bouw binnen. Daar goot de profeet de olie op Jehu's hoofd
en zeide tot hem: „Zoo zegt de HEERE, de God van Israel:
Ik zalf u heden ten koning over het yolk des HEEREN,

7 over Israel. En gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan,
om het bloed van Mijn knechten, de profeten, en het bloed
van alle knechten des HEEREN, die Izebel gedood heeft,

8 op haar te wreken. En het gansche huis van Achab zal
omkomen, want Ik zal elk mannelijk individu van Achab
uitroeien, den mondige en den onmondige, den gehuwde
en den ongehuwde, den hoorige en den vrije, alien tot
den laatsten man toe, allen die het in Israel met het huis

9 van Achab gehouden hebben. Want Ik zal het huis van
Achab gelijk makers aan het huis van Jerdbeam, den zoon
van Nebat, en aan het huis van Baesa, den zoon van Ahia,

10 die ook uitgeroeid zijn tot den laatsten man toe). Boven-
dien zal Izebel door de honden worden gegeten op het
•bouwland van Jizreel, en er zal niemand zijn die haar
begraaft".

Daarna opende de profetenjongen de deur en vlood,
zonder eenige verdere toelichting te geven of of te wachten
hoe Jehu op zijn woorden reageerde.

2. John's tocht naar Jizreel. 9 : 11-20.

9 : 11 Teen Jehu daarop tot de andere officieren terugkeerde,
vermoedden dezen dat die profetenjongen hem een be-
langrijke boodschap had overgebracht. Daarom vroegen ze
hem: „En.... was het wat goeds wat die man te vertellen
had? Stond het missehien in verband met onzen strijd
tegen de Arameers? Vertel eens op, waarom die waanzin-
nige bij u ,gekomen is?" — zoo noemden zij spottenderwijze
dien profetenleerling —.

Maar Jehu, het met zichzelf nog niet eens welke hou-
ding hij aannemen zou en hoe alles verder in zijn werk

1 ) Zie I Ikon. 14 : 10; 15 : 29; 16 : 3, 11.
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moest gaan, gaf een ontwijkend antwoord en zeide: „Och
wat, niets bijzonders. Jelui kennen dat soort menschen wel.
Wat zou zoo'n onzinnige voor belangrijks te boodsehappen
hebben?"

12 Blijkbaar kon hij echter toch zijn opgewondenheid
voor hen niet verbergen, daarom zeiden zij: „Neen, je
draait er om heen. Je wilt ons misleiden. Zeg ons wat er
aan de hand is".

Waarop Jehu, na een ,heelen omhaal van woorden:
,,Zoo en zoo heeft die than tot mij gesproken", er eindelijk
voor uitkwam wat er gebeurd was en tot hen zeide: ,,Die
man heeft tot mij gezegd: Zoo zegt de HEERE: Ik zalf u
heden ten koning over Israel".

13 lit woord sloeg aanstonds in bij de officieren, bij wie
Jehu hoog aangeschreven stand, en die blijkbaar ontstemd
waren op Joram, misschien om de politick die hij voerde en
waar zij het niet mee eens waren, misschien omdat Joram,
hoewel hij alweer genezen was1) toch maar te Jizreel in
zijn zomerpaleis bleef, terwijl zij met ,de troepen te
Ramoth moesten blijven. Hoe dan oak, het woord van
Jehu vond weerklank bij hen. Haastig nam elk zijn opper-
kleed en spreidde dat als een tapijt uit, zoo maar op de
naakte trappen van het gebouw waar zij waren, am daar
zoodoende een troon van te maken, waar zij Jehu op deden
plaats nemen om hem tot koning uit te roepen. En zij
bliezen met de bazuin en riepen: „Jehu is koning ge-
warden!"

1.4 Zoo maakte Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van
Nimsi, een samenzwering tegen Joram, die met het geheele
Israelietische leger Ramoth in Gilead verdedigd had tegen

15 de aanvallen van Hazael, den koning van Aram. Terwijl
het leger echter nog te Ramoth bled, was koning
Joram naar zijn zomerpaleis te Jizreel teruggekeerd om
daar te herstellen van de wonden die hij herhaaldelijk
opgeloopen had in zijn strijd met Hazael, den koning van
Aram.

Na die spontane huldiging door zijn wapenbroeders
en het geheele Israelietische leger, sprak Jehu, mede met

1) Bliikens vs 21.
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de bedoeling om de verantwoordelijkheid voor wat er nu
verder gebeuren ging ook door hen te laten dragen: „Alga
het dan werkelijk jullie begeerte is dat ik koning zijn zal,
draagt er dan zorg voor dat er niemand uit Ramoth ont-
snapt om aan den koning te Jizreel te gaan boodschappen
wat hier gebeurd is".

16 Aanstonds daarop reed Jehu met een deel van zijn
aanhangers in aller ijl naar Jizreel, waar Joram in zijn
zomerpaleis verblijf hield en waar zijn neef Ahazia, de
koning van Juda, hem was komen opzoeken om te zien hoe
hij het maakte.

17 Toen de torenwachter te Jizreel den troep van Jehu
in de verte zag naderen, berichtte hij aan den koning: „Ik
zie in de verte een troep paarden en wagens, die naar
Jizreel komen".

Daarop beval koning Joram: „Zendt hun een ruiter
tegemoet om te vragen of er wat bijzonders gebeurd is
bij Ramoth en of ze goed nieuws brengen van het oorlogs-
terrein".

18 Daarop trok een ruiter uit Jizreel hun tegemoet, en
zeide, toen hij tot Jehu en de zijnen genaderd was: „Zoo
laat de koning vragen: Komt gij met goede _berichten?"
Maar Jehu zeide: „Wat gaat het u aan of ik met een goede
of met een slechte boodschap kom? Sluit u bij mij aan en
volg mij".

De uitkijk op den toren rapporteerde {lit aan den
koning: „De uitgezonden bode is bij den troep gekomen,
maar hij komt niet terug, doch heeft zich bij hen aange-
sloten".

19 Toen zond de koning den naderenden troep een
tweeden ruiter tegemoet. Toen die tot Jehu gekomen was,
vroeg hij weer, evenals .de eerste: „In naam des konings
vraag ik u of gij komt met een goede boodschap", waarop
Jehu wederom hetzelfde antwoord gaf dat hij _ook den
eersten bode gegeven had: „Wat hebt gij er mede te
maken of ik met een goede of een slechte boodschap kom?
Sluit u bij mij aan en volg mij!"

20 De torenwachter rapporteerde dit weder aan den
koning, en zeide: „Ook de tweede ruiter is bij den troep
gekomen, maar komt niet weer, doch heeft zich bij hen

6S



II Koningen 9 : 21—

aangesloten. En het komt mij voor dat het Jehu is, de

onstuimige noon van Nimbi, die aan het hoofd rijdt van
den troep die daar komt aanstormen. Want hij drijft en
jaagt als een waanzinnige, in dollemansvaart".

3. Het eintle van Joram van Israel en van Ahazia van
Juda. 9 : 21-29.

9 : 21 Toen zeide Joram tot den paleisvoogd: „Maak oogen-
blikkelijk mijn wagen klaar". En men spande zijn wagen
aan. Daarop trok Joram uit Jizreel, met Ahazia, zijn neef,
den koning van Juda, elk op zijn eigen wagen. En zij reden
Jehu tegemoet, en ontmoetten hem op het stuk grond, dat
vroeger de wijngaard geweest was van Naboth, den Jiz-
reeliet1).

22 Toen Joram Jehu zoo dicht genaderd was dat hij hem
beroepen kon, vroeg hij: „Beteekent uw komst vrede,
Jehu?" Maar Jehu gaf ten antwoord: „Wat praat gij van
vrede, zoolang de afgodendienst van uw moeder Izebel
met de daaraan verbonden ontucht blijft voortduren, en
haar tooverijen en intrigues zoo vele zijn?"

23 Door dit antwoord begreep Joram Jehu's vijandelijke
bedoelingen; daarom wendde hij zijn wagen om to vluchten
en riep tot Ahazia: „Verraad, Ahazia! Verraad! We zijn
bedrogen!"

24 Maar Jehu greep zijn boog en schoot Joram tusschen
zijn schouders, zoodat de pijl zijn hart doorboorde en er
van voren weer uitkwam, waarop Joram dood in zijn wagen
neerzakte.

	

25	 Toen zeide Jehu tot Bidkar, zijn adjudant: „Neem

1 ) Prof. van Gelderen meent in navolging van Sanda dat de „akker" van
Naboth, ten Oosten van Jizreel, onderscheiden moet worden van zijn „wijn-
gaard", vlak thij het koninklijk paleis. Echter, in II 9 : 26 spreekt Jehu van
„dezen akker", dat is dus hetzelfde stuk grond waarop eenmaal de ontmoeting
plaats had tusschen Achab en Elia, en blijkens I 21 : 18 was dat de wijngaard.
Wat van Gelderen schrijft, dat Elia Achab niet nicer aantrof in den wijngaard
naast het paleis (K.V. Kon. D1 pag. 282), daarvan lezen we in de Schrift
niets. En zon de HEERE dan aan Elia gezegd hebben dat Achab „in den wijn-
gaard" was?
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hem en werp hem op dit stuk land van Naboth, den Jizre-
eliet. illerinnert gij u niet, toes ik en gij, jaren geleden
men achter zijn wader Achab reden, dat de HEERE toen
door den mond van Elia dit profetische woord vol dreiging

26 en vloek tot hem gesproken heeft: Voorwaar, Ik heb
gisterenavond wel gezien het bloed van Naboth en het
bloed van zijn zonen, die gij hebt laten ombrengen, zegt
de ,HEERE, en Ik zal u dat voorzeker vergelden op dezen
zelf den akker, zegt de HEERE? — Werp hem daarom op
dit stuk land van Naboth, den Jizreeliet, naar het woord
des HEEREN"1)

27 Toen Ahazia, de koning van Juda, zag wat er ge-
schiedde, vluchtte hij den weg op naar Beth-fiaggan, ten
Zuiden van Jizreel, in de richting van Jeruzalem. Maar
Jehu, die zelf zich voortspoedde naar Jizreel, gaf bevel
hem te achtervolgen, en zeide: „Slaat hem ook!" en zij
troffen hem op zijn wagen, toen hij, na de vlakte van
Jizreel reeds te zijn gepasseerd, de hoogte van Gur opreed,
in de buurt van Jibleam. Hoewel gewond, wilt hij toch de
Israelietische vesting Megiddo, in het landschap Samaria,
nog te bereiken, waar hij later gevangen genomen en voor
Jehu gebracht werd, die hem daar liet ter dood brengen2).

28 En zijn knechten brachten hem naar Jeruzalem, waar
zij hem begroeven in zijn graf bij de koningsgraven, in de
Davidsstad.

29 Zoo was het einde van Ahazia, den koning van Juda,
die in het elf de jaar van Joram, den zoon van Achab,
koning geworden was over Juda 3) en die van moeders zijde
verbonden was aan het huis van Achab en nu mee ge-
troffen werd door het oordeel over Achabs huis, omdat hij
zelf ook wandelde in den weg van bet huis van
Achab.

1) I Kon. 21 : 19-24.
2) Uit LT Kron. 22 :9 blijkt dat Ahazia te Megiddo niet aan zijn verwon-

dingen is bezweken, maar door Jehu werd ter dood gebracht.
3) Het versdhil met 8 : 25, waar staat dat Ahazia in het twaalfde jaar van

Joram koning geworden was over Juda, laat zich het eenvoudigst verklaren uit
verschillende wijzen van berekening van den aanvang van Jorams regeerings-
jaren.
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4. Het einde van lzebel. 9 : 30-37,

9 : 30 Intusschen kwam Jehu te Jizreel. Toen de koningin-
moeder Izebel hoorde wat er geschied was, blankette zij
zich, zij schminkte haar oogen en kapte haar hoofd en
tooide zich met de koninklijke diadeem. Door de vollen
luister van haar koninklijke waardigheid wilde de trotsche
vrouw Jehu imponeeren om hem van verdere gruweldaden
te weerhouden, of anders als koningin sterven. Zoo boog
zij zich, toen Jehu aan de poort kwam, uit het hooge

31 paleisvenster, en riep vol minachting naar beneden: ,,Hebt
gij, evenals Zimri, uw heer gedood? Reken er dan op dat
geen beter lot dan hem getroffen heeft, ook u te wachten
staat; . dat uw heerschappij van korten duur zal zijn en gij
een verschrikkelijk einde vinden zult"1).

32 Jehu keurde haar echter geen antwoord waard, hij zag
omhoog waar Izebel voor een van de vensters had plaats ere-
nomen, en riep, in het vertrouwen dat er ook onder de hOf-
houding van Izebel wel zouden zijn die zich bij hem zouden
aansluiten: „Wie kiest mijn zijde? Wie?" Toen gaven uit een
der vensters twee, drie kamerheeren uit het gevolg van
Izebel hem een weak, dat zij zich aan zijn zijde schaarden.

33 Daarop riep hij: „Smijt haar uit het venster naar beneden".
En zij stieten de trotsche koningin uit het venster, zoodat
haar bloed opspatte tegen de muren van het paleis en op de
paarden van Jehu's wagen, waarna hij haar onder de hoe-
ven van zijn paarden verpletterde.

34 Vervolgens begaf hij zich in het paleis om er bezit
van te nemen en na den woesten rit en de opwindende
gebeurtenissen zich daar to goed te doen aan spijs en drank.
Toen zeide hij tot zijn kneohten: „Ziet nu naar die ver-
vloekte, naar Izebel, die de oorzaak van al dit onheil is,
en die nu haar verdiende loon gekregen heeft, en begraaft
haar, want zij is een dochter van den koning van Tyrus en
Sidon2), en we moeten ook om onze buitenlandsche rela-
ties denken".

	

35	 Toen zijn kneohten echter buiten kwamen om haar

1) Vgl. I Kon. 16 : 10-18.
2) Vgl. I Ken. 16 : 31.
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te begraven, hadden de straathonden haar lichaam ver-
scheurd, zoodat zij niets van haar vonden dan een paar af-
gekloven beenderen, namelijk haar schedel en haar beide
voeten en harden; terwijl de rest door de honden was weg-
gesleept.

36 Bij het vernemen hiervan zeide , Jehu: „Dit is geschied
om het woord des HEEREN in vervulling te doers gaan,
dat Hij gesproken heeft door den dienst van Elia, den
Thisbiet: Op het bouwland van Jizreel zullen de honden

37 het vleesch van Izebel eten, en haar lijk zal als meat op
het veld liggen, op het bouwland van Jizreel, zoodat er
niets meer zijn zal om de herinnering aan Izebel levendig
te houden, en haar naam en gedachtenis voor eeuwig met
haar vergaat".
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JEHU'S VERDERE OPTREDEN. 10 : 1-36.

1. De uitroeiing der zeventig zonen van Achab te Samaria.
10 : 1-11.

10 : 1 Daarop schreef Jehu lbrieven naar Samaria, waar zeven-
tig zonen en kleinzonen van Achab woonden. Hij zond die
brieven naar de bestuurders van de stad en naarl) de
oudsten en naar degenen die met de opvoeding van de
koninklijke prinsen belast waren. Nadat hij hun had mee-
gedeeld wat er zich te Jizreel had afgespeeld, schreef hij

hun:
2 „Nu dan, als gij dezen brief ontvangen zult hebben,

maakt u dan op om te strijden voor het huis van uw heer.
Want de zonen van uw heer zijn bij u; ook de wagens en
de paarden hebt gij tot uw beschikking, en de hoofdvesting
van het rijk, de versterkte stad Samaria, en het centrale

3 wapendepOt. Als gij daar dus lust toe gevoelt, kiest dan den
beste en rechtschapenste van de zonen van uw heer, en zet
hem op den troon zijns vaders en maakt hem koning in
Jorams plaats en strijdt voor het huis uws heeren".

Weir Jehu het namelijk waagde met de kleine groep
getrouwen die bij hem was 2), naar het versterkte Samaria
te gaan, Wilde hij er zich eerst van vergewissen hoe de
stemming te Samaria te zijnen opzichte was. Daarom zond
hij deze brieven naar 'de oudsten en de bestuurders der
stad om hun vrees aan te jagen.

4 Deze opzet gelukte ook volkomen. Want zij werden
ten zeerste bevreesd, omdat zij Jehu kenden als den moedig-
sten en dappersten legeraanvoerder tegen wien niet een
van hen zich opgewassen gevoelde, en zij zeiden tegen elkan-
der: „Zie, twee koningen hebben voor zijn aangezicht niet

I-) Hier is een kleine tekstrsvijziging aangebracht. Zie Keil.
2) Vgl. 9 : 17.
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kunnen bestaan, hoe zouden wij dan tegenover hem kunnen
standhouden?"

5 Daarom stuurde de paleisvoogd, en de gouverneur van
de stad, en de oudsten en degenen die met de opvoeding
der koninklijke prinsen belast waren, het volgende ant-
woord aan Jehu: „Wij denken er niet aan den strijd tegen
u aan te binden, maar willen als uw knechten u dienen, en
gehoorzaam ten uitvoer brengen wat gij tot ons zeggen
zult. Daarom zullen wij ook niemand van het huis van
Achab koning maken. Doe gij maar wat gored is in uw oogen".

6 Daarop schreef Jehu hun voor de tweede maal een
brief, van den volgenden inhoud: „Indien gij u aan mijn
zijde schaart en u aan mijn bevelen wilt onderwerpen,
komt dan morgen om dezen tijd met de 'hoofden van de
mannelijke nakomelingen uws heeren tot mij naar Jizreel".
— De koninklijke prinsen, zeventig in getal, hielden, gelijk
reeds gezegd, te Samaria verblijf .bij de aanzienlijken der
stad, aan wie de zorg voor hun opvoeding was toever-
trouwd —.

7 Nu konden de woorden van dit schrijven van Jehu
op tweeerlei wijze worden uitgelegd. Zij konden beteekenen
dat de oversten van Samaria en de opvoeders van de prin-
sen met de hoofden, dat wil zeggen: met de voornaamsten,
met de hoofdpersonen, van de zeventig prinsen naar Jehu
te Jizreel moesten gaan; zij konden ook bedoelen dat de
oversten van de stad en de opvoeders alle koninklijke prin-
sen moesten ombrengen, en dat zij, ten bewijze dat ze het
bevel van Jehu hadden ten uitvoer gebracht, de afgeslagen
hoofden der prinsen naar Jehu moesten brengen.

Hoe dit door Jehu ook bedoeld mocht zijn — toen
zijn brief door de geadresseerden ontvangen was, hebben zij,
in overeenstemming met de bloedige wijze waarop Jehu
zelf te Jizreel was opgetreden, zijn bevel in bloedigen zin
verstaan en de zeventig prinsen ter dood gebracht, waarna
zij hun afgeslagen hoofden in manden naar Jehu te Jizreel
zonden.

8 Toen 's nachts die manden met hun luguberen inhoud
aan de stadspoort van Jizreel bezorgd werden, bracht de
poortwachter aan Jehu de boodschap over: „Zij hebben
de hoofden van de koninklijke prinsen gebracht", waarop
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Jehu, overeenkomstig de gewoonte die destijds door de Assy-
rische koningen wel gevolgd werd, om pyramiden van
menschenhoofden voor de stadspoort op te stapelen, bevel
gaf: „Legt die hoof den der koninklijke prinsen in twee
stapels aan weerskanten van den ingang van de stadspoort,
tot morgenochtend".

9 Geen wonder dat den volgenden morgen reeds in de
vroegte een groote menigte zich daar verzamelde, vol huive-
ring en afschuw over wat geschied was. Ook Jehu zelf
zorgde er voor, reeds vroegtijdig ter plaatse te zijn, hij
ging door de stadspoort naar buiten, en sprak tot de ver-
zamelde menigte: „Gij, burgers van Jizreel, gij zijt on-
schuldig aan dit vergoten bloed, gij hebt daaraan part noch
deel, zoodat gij ook geen vrees behoeft te koesteren dat
deze bloedschuld aan uw stad zal worden toegerekend.
Maar dan doe ik nu ook een beroep op u om als onpar-
tijdige buitenstaanders over wat hier geschied is, u een
rechtvaardig oordeel te vormen. Wat ik zelf gedaan heb,
daar wil ik openlijk voor uitkomen: ik heb een samen-
zwering gemaakt tegen mijn heer, koning Joram, en ik heb
hem gedood. Maar wie heeft al deze zeventig prinsen ter
dood gebracht?"

Zoo verzweeg Jehu dat hij zelf in zijn brief aan de
bestuurders van Samaria en de opvoeders der prinsen hun
dood had geeischt, althans door de dubbelzinnigheid waar-
mede hij zijn brief had opgesteld, tot hun gruwelijke ter-
doodbrenging alle aanleiding gegeven had. Op die wijze
de verdenking van zichzelf afschuivende, wilde hij aan
het yolk blijkbaar de gedachte suggereeren dat de geweld-
dadige dood der prinsen uit Achabs huis een godsoordeel
was dat over hen, ,gekomen was, dat dus God aan zijn
zijde was en het yolk derhalve nu ook maar het beste deed
zich zonder meer aan Jehu's zijde te scharen.

10 Immers, zoo vervolgde Jehu zijn toespraak tot de ver-
zamelde burgers van Jizreel buiten de stadspoort: „Erkent
dan nu, ten overstaan van deze bloedige vertooning die
gij hier voor u ziet, dat er niets onvervuld blijft van het
woord des HEEREN, dat de HEERE tegen het huis van
Achab gesproken heeft; want gij ziet nu voor uw oogen
dat de HEERE heeft ten uitvoer gelegd wat Hij door den
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dienst van Zijn knecht Elia tegen het huis van Achab ge-
sproken heeft, dat Hij al zijn mannelijke nakomelingen
zou uitroeien van den aardbodem"1).

11 Deze woorden van Jehu misten hun uitwerking niet
op de saamgestroomde menigte. Zonder tenminste aan eenig
verzet tegen Jehu te denken, lieten zij hem stil geworden
toen hij hierna alle overgebleven mannelijke familieleden
van Achab, die zich te Jizreel bevonden en die daardoor
aan het bloedbad te Samaria ontkomen waren, uit den
weg ruimde, evenals ook alle hofdignitarissen, die aan het
hof te Jizreel een of andere voorname post hadden bekleed,
en al zijn vertrouwelingen en intieme kennissen, die met
het koninklijk huis hadden verkeerd, en zijn hofpriesters.
die aan het hof te Jizreel waren verbonden geweest, totdat
er ten slotte niemand van het gansche huis van Achab te
Jizreel meer overbleef, die ontkwam aan het wrekende
zwaard van Jehu.

2. De uitroeiing der broeders van Ahazia en der overige
leden van Achabs huis. 10 : 12-17.

10 : 12 Nadat hij alcius te Jizreel alien die tot het koninklijk
huis van Achab behoorden en die aan het koninklijk hof
verbonden waren geweest, had ter dood gebracht, maakte
Jehu zich ook op om naar Samaria te gaan. Onderweg
daarheen trof hij bij Beth-Eked, het schaapscheerdershuis

13 der herders, de verwanten aan van Ahazia, den koning van
Juda, namelijk zijn stiefbroers en zijn neefs en oomzeg-
gers2). Op zijn vraag: „Wie zijt gij?" gaven zij ten ant-
woord: „Wij zijn bloedverwanten van Ahazia; wij zijn op
weg om een vriendschaps- en familiebezoek te brengen aan
de koningszonen en aan de prinsen van den bloede van
het rijk Israer3).

1) Zie I Kon. 21 : 21.
2) Zijn voile broers waren reeds vOcir zijn troonAestijging door de Arabieren

weggevoerd en gedood, II Kron. 21 : 17.
8) Inplaats van ,,prinsen van den bloede" spreken zij eigenlijk van: „zonen der

gebiedster". Zij sullen daarmede hehben bedoeld koningszonen van den eersten
rang, voortgekomen nit het hnwelijk van een koning met een hoofdgemalin,
hetzij zij daarmede bedoeld hebben Izebel, de wednwe van koning Aehab, of
de ens 14 name niet bekende hoofdgemalin van koning Joram.
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14 Toen zeide Jehu: „Grilpt ze levend. Laat niemand van
hen ontkomen!" En zijn mannen grepen hen levend, en
zij slachtten hen aan den put van het schaapscheerdershuis,
twee en veertig man in totaal, en zij wierpen hun lijken in
den put, en Jehu liet niemand van hen over.

15 Op zijn verderen tocht naar Samaria trof Jehu Jona-
dab aan, den noon van Rechab. Deze Jonadab was de man
die uit trouw aan den HEERE aan zijn nakomelingen de
nomadische levenswijze en de onthouding van wijn had
voorgeschreven 1 ), opdat zij te beter bewaard zouden blijven
voor 'beinvloeding van den afgodischen Kanailnietischen
cultus, een leefregel waar zijn nakomelingen, de zooge-
naamde Rechabieten, zich ook stipt aan gehouden hebben2).
Zoo was Jonadab door zijn strenge levenswijze een alge-
meen geacht man, die in hoog aanzien stond.

Jonadab nu had zich opgemaakt om den nieuwen
koning als lbondgenoot te begroeten, waarop Jehu van zijn
kant hem in den naam des HEEREN welkom heette, en
'hem vroeg: „Meent gij het met mij even goed als ik met
u?" Door deze vraag wilde Jehu er zich van vergewissen

of Jonadab, lien hij kende als een ijveraar voor ,den dienst
des HEEREN, hem wel voor de voile 100 % gunstig gezind
was. Op Jehu's vraag gaf Jonadab echter een volniondig
„Jar ten antwoord, waarop Jehu tot hem zeide: „Welaan,
als dat dan zoo is, als mijn optreden uw instemming en
goedkeuring wegdraagt, Beef mij dan de hand en bevestig
met handslag dat gij ook aan mijn zijde staat". Toen vol-
deed Jonadab aan Jehu's verzoek en gaf hem de hand,
waarna Jehu 'hem bij zich op zijn wagen liet plaats nemen,

16 terwijl hij tot hem zeide: „Ga met mij mee, opdat gij met
eigen oogen mijn ijver voor den HEERE aanschouwen kunt
en ,gij daar uw hart aan kunt ophalen".

Zoo liet Jehu Jonadab met zich meerijden op zijn wa-
gen naar Samaria, verblijd .dat hij openlijk aan het yolk
kon laten zien dat ook een zoo vroom en rechtschapen man
als Jonadab zich aan zijn zijde had geschaard.

1) Vg1. Jer. 35 : 6, 7.
2) Zie Jer. 35 : 8.
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17 Toen Jehu te Samaria gekomen was, bracht hij daar
Om alien die van Achab te Samaria nog waren overgeble-
ven, zijn bloedverwanten die daar nog waren, en zijn poli-
tieke aanhangers, totdat hij hem verdelgd had, naar het
woord des 1HEEREN, dat de HEERE tot Elia gesproken
had.

3. De uitroeiing van de Baalsdienaars en den Baalsdienst.
10 : 18-27.

10 : 18 Daarop vergaderde Jehu al het yolk, de notabelen en
,aanzienlijken uit Samaria en omgeving, en zeide tot hen:
„Achab heeft Baal .maar een klein beetje gediend, Jehu zal
hem dienen in het groot. Van nu voortaan zal de dienst
van Baal, met uitsluiting van alien anderen eeredienst, tot

19 officieelen staatsgodsdienst verheven worden. Zorgt er daar-
om voor dat alle dienaars van Baal, zijn profeten en zijn
priesters, hier bij tmij komen. Denkt er om dat er niemand
mag worden gemist, want ik ben van plan een groot offer-
feest voor Baal te arrangeeren. Al wie gemist words, zal
gedood worden".

,Dit was echter een list van Jehu om op deze wijze alle
dienaars en vereerders van Baal te kunnen ombrengen.
Daarbij was het hem echter, gezien het feit dat hij aan de
zonde van Jerobeam, den zoon van Nebat, bleef vasthou-
den1), niet zoo zeer te doers om het herstel van den wet-
tigen dienst des HEEREN, maar het waren vooral ook
politieke en zelfzuchtige motieven, waardoor hij zich bij
deze uitroeiIng der Baalsdienaars liet leiden, omdat met
name die Baalspriesters en ..profeten in het tienstammen-
rijk trouwe aanhangers waren van het koningshuis van.
Achab, en Jehu hen uit dien hoof de dus gaarne onschade-
lijk wilde maken. Bovendien kon hij de verwachting koes-
teren door deze daad zoo veel te gereeder den steun te
zullen ontvangen van de zeker ook in het tienstammenrijk
nog overgebleven zeer velen, die aan den dienst des
HEEREN trouw gebleven waren, om op deze wijze zijn
troon te bevestigen.

1 ) Zie vs 29.
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20 Toen overeenkomstig zijn bevel de Baalspriesters
en -profeten te Samaria saamgekomen waren, zeide Jehu
tot hen: „lleiligt een feestvergadering ter eere van Baal".

21 Daarop riepen zij die uit, waar Jehu zelf ook het zijne
toe deed door in geheel Israel boden road te zenden om
alle dienaars van Baal op te roepen. Zoo kwamen alle
dienaren van Baal, die de boden van Jehu met .hun oproep
maar bereiken konden, te Samaria. Er bleef er niet een
achter die niet versoheen om aan deze grootsche feestver-
gadering deel te nemen. Zij verzamelden zich in den Baals-
tempel, dien Achab te Samaria gebouwd .hadl), zoodat die
tempel van het eene einde tot het andere vo1 stroomde
met feestgangers.

22 Daarop zeide Jehu tot den man aan Wien de zorg voor
de tempel-garderobe was toevertrouwd, dat hij voor alle
Baalsdienaars een tempelgewaad moest te voorschijn halen.
Niet alleen verhoogde Jehu hierdoor den indruk dat het

hem heilige ernst was met den Baalsdienst, hij wilde bier-
mee tevens bereiken dat straks alien die gedood moesten
worden, aan hun tempelkleedij duidelijk kenbaar zouden
zijn.

Nadat naar Jehu's bevel de garderobe-chef alle feest-
23 gangers van een tempelgewaad had voorzien, kwam Jehu

den Baalstempel binnen, terwijl zich in zijn gezelschap
ook beyond Jonadab, de zoon van Rechab, de ijveraar voor
den dienst des HEEREN, die hier te Samaria, in dit cen-
trum van Baalietischen ceredienst, blijkbaar niet bekend
was, en die door Jehu was- ingewijd in het geheim van
wat kotmen zou.

Daarop zeide Jehu tot de Baalsdienaars: „VOOr wij
aan ons offerfeest gaan beginnen, moet gij eerst nauwkeu-
rig nagaan of er zich hier in den tempel misschien niet een
van de dienaren des HEEREN under u gemengd heeft, of
er waarlijk alleen dienaars van Baal hier in den tempel
vergaderd zijn".

24	 Vervolgens ging Jehu, in gezelschap van Jonadab, ver-
der den tempel binnen, opdat nu het eigenlijke offerfeest

1 ) Zie I Kon. 16 : 32.
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een aanvang zou nemen en de slachtoffers en brandoffers
ter eere van Baal zouden worden ,gebracht.

Terwijl dit ialles binnen den Baalstempel voorviel, had
Jehu er voor gezorgd dat er buiten den tempel taehtig man
van zijn trawanten zich hadden opgesteld, wien hij op het
hart gebonden had: „Wie van u er een kat ontkomen van
de menschen die ik u in handen sped, die zal gedood worden
in de plaats van dengene dienlhij heeft laten ontsnappen".

25 Zoodra men daarop met het brengen van de brand-
offers gereed was, zeide Jehu tot zijn trawanten en adju-
danten: „Naar binnen! Slaat ze neer! Laat er niet een van
hen ontsnappen!" En zij sloegen ze neer met de scherpte
des zwaards en over de lijken der gevallenen baanden de
adjudanten en trawanten zich een weg, tot zij doordrongen
tot het eigenlijke tempelhuis, in het midden van het gan-
sche tempelcomplex.

26 Daarna brachten zij de gebeeldhouwde zuil van den
Baalstempel, die de gemalin van Baal voorstelde, naar
buiten en verbrandden die.

27 Zij rukten ook het opgerichte beeld van Baal omver,
en braken den Baalstempel af, zoodat de overgebleven
puinhoopen voortaan door de voorbijgangers als openbare
toiletten gebruikt werden, zooals tot op heden het geval is.

4. Algerneen overzicht der regeering van John. 10 :28-36.

10 : 28 Zoo heeft Jehu, op de boven-beschreven wijze, een
einde gemaakt aan den Baalsdienst, die door Achab in
Israel was ingevoerd.

29 In dit opzicht echter wandelde hij in de voetstappen
van Achab, dat hij, evenals deze, niet brak met de zonde
van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen
deed, en dat de gouden kalveren to Bethel en Dan door
hem gehandhaafd werden.

30 Daarom zeide de HEERE tot Jehu: „Omdat gij met
prijzenswaardigen ijver hebt ten uitvoer gebracht wat goed
was in Mijn oo,gen, omdat gij het oordeel over Achabs huis
voltrokken hebt, gelijk Ik Mij in Mijn hart voorgenomen
had dat geschieden moest, daaram zult gij deze belooning
ontvangen dat uw geslacht langer op den troon zitten zal
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dan eenige dynastie in het tienstammenrijk vOcir u; omdat
gij eehter niet met een volkomen hart Mijn geboden en
inzettingen hebt bewaard, daarom zal de troo p van Israel
niet bestendig aan uw huis verblijven, maar zal daar met
het vierde geslacht na u een einde aan komen".

31 Zoo nam Jehu zich niet in aeht dat hij inlet zijn gansche
hart nauwkeurig wandelde in de wet van den HEERE, den
God Israels, want hij brak niet met de zonde van Jerobeam,
die Israel zondigen deed.

32 Daarom liet de LEIEERE deze straf over hem komen
dat in zijn dagen een groot stuk van Israels grondgebied
werd afgesneden, gelijk dat later, nadat Jehu's aehterklein-
zoon Jerobeam II het verloren gebied heroverd had, nog
eens weer gebeurde door Tiglath-Pileser van Assyrie'). NU,
in Jehu's dagen, was het Hazael van Aram, die door den
HEERE gebruikt werd om het tienstammenrijk te tuck-

33 tigers. Want hij versloeg de Israelieten en verdreef hen uit
het geheele gebied ten Oosten van de Jordaan, zoodat het
gansche land Gilead aan het tienstammenrijk ontnomen
werd, te weten het stamgebied van Gad en van Ruben en
van den halven stam van Manasse, dat wil dus zeggen het
gebied ten Noorden van Aroer aan de beck Arnon — die6
de grens vormde met bet gebied van Moab — en de land-
schappen Gilead (het middenstuk van het Oost-Jordaan-
land) en Basan.

34 Over wat Jehu verder gedaan heeft, de maatregelen
van burgerlijk bestuur die hij genomen heeft, en de mili-
taire successen die hij behaald heeft, met name tegenover
Moab in de verovering van het Noord-Arnon-district — dat
hem, gelijk boven gezegd, door Hazael weer ontnomen werd
— daarover behoeven we hier niet verder uit te weiden;
dat alles is uitvoerig beschreven in het „Boek der geschiede-
nissen van de koningen van Israel", waarheen we dus elken
belangstellenden lezer verwijzen.

35	 En Jehu overleed, en zij begroeven hem te Samaria,
36 en zijn zoon Joaihaz werd koning in zijn plaats. Gedurende

een tijd van acht en twintig jaar is Jehu te Samaria koning
geweest over Israel.

a) Zie II Kon. 15 : 29.
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JOAS WORDT KONING VAN JUDA. 11 : 1-20.

1. Het schrikbewind van Athalia. 11 : 1-3.

11 : 1 Wij willen nu eerst onze aandacht gaan schenken aan
wat er gebeurde in het rijk van Juda. Wij maken daartoe in
de geschiedenis een stap terug naar het tijdstip van Ahazia's
dood, in den aanvang van Jehu's optreden ale koning in,
Israel'). Toen Athalia, de moeder van Ahazia, die gedu-
rende de enkele maanden van zijn regeering de invloed-
rijke positie van koningin-moeder had bekleed2), zag dat
haar zoon Ahazia, de koning van Juda, dood was, was zij
aanstonds op versterking van haar eigen machtspositie be-
dacht. Ten koste van alles wilde zij zichzelf als de eerste
vrouw in het koninkrijk Juda handhaven. Ter bereiking
daarvan deinsde zij zelfs voor de meest drastische en gruw-
zame maatregelen niet terug. Zoo liet zij alle prinsen nit
het Davidische koningshuis, die na de reeds aangerichte
slachtingen nog waren overgehleven 3), ter dood brengen.

2 Maar Joseba, die een dochter was van koning Joram
en dus een zuster van Ahazia — vermoedelijk echter van
een andere moeder, en dus geen eigen dochter van Athalia
— en die gehuwd was met den hoogepriester Jojada 4), wilt
een der kleine prinsjes aan Athalia's moorddadigen greep
to ontrukken. Zij ontvoerde riamelijk haar neefje Joas, het
een-jarig zoontje van haar overleden broer Ahazia, nit

1) II Kon. 9 : 27.
2) II Kon. 8 : 25, 26.
3) Eerst had reeds haar man Joram onder zijn eigen broers een bloedbad

aangerieht, II Kron. 21 : 1-4. De broers van haar zoon Ahazia waren door de
Filistijnen en Arabieren gedeporteerd, II Kron. 21 : 16, 17. Daarna had Jehu 42
prinsen van Jude ter dood gebracht bij den put van het sehaapsdheerdershuis,
II Kon. 10 : 12-15. Hoofdzakelijk =Hen het dus wel onvolwassen prinsen
geweest zijn die zij liet ombrengen, eigen kleinkinderen, kinderen van haar
zoon Ahazia.

4) Zie II Kron. 22 : 11.
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het midden der prinsen, die gedood zouden worden, en
bracht hem met zijn voedster in een kamer van het paleis
die gebruikt werd als bergplaats voor beddegoed, waar hij
vooreerst veilig was. Zoo wist (men hem te verbergen voor
Athalia, zoodat hij niet gedood werd.

3 Daarna bracht zij hem in haar eigen woning, de hooge-
priesterlijke woning van Jojada, op het tempelplateau bij
den tempel des HEEREN, waar hij zes jaar lang onderge-
doken was, gedurende welken tijd Athalia regeerde over
het land.

2. Joas tot koning uitgeroepen. 11 : 4-12.

11 : 4 In het zevende jaar echter achtte zijn oom, de hooge-
priester Jojada, den tijd gekomen hem tot koning uit te
roepen over Juda. Hij ontbood daartoe de oversten over
honderd van de buiteniandsche huurtroepen en van de
trawanten, die samen de koninklijke lijfwacht vormden. Hij
liet hen bij zich komen in het huis des HEEREN, waar hij
een verbond met hen sloot, dat hij hen met eedzwering
liet bekrachtigen, op het heilige tempelterrein, voor het
aangezicht des HEEREN. Vervolgens toonde hij hun
den kleinen Joas, den eenig overgebleven zoon van
Ahazia.

5 Het plan werd gemaakt, op e'en der groote feestdagen,
waarop groote scharen feestgangers uit geheel Juda naar
Jeruzalem warén samengestroomd, de inhuldiging van den
nieuwen koning te doen plaats vinden 1). Uitvoerig werden
de te nemen veiligheidsmaatregelen door den hooge-
priester Jojada met de oversten over honderd besproken,
waarbij hij hun nauwkeurige instructies gaf omtrent de
taak die elk van heni te vervullen had. De gewone dienst
van de manschappen van de lijfwacht was zoo geregeld,
dat op de werkdagen twee derde deel van hen de paleis-
wacht waarnam, terwijl een derde van hen op het tempel-
plein gelegerd was. Op de sabbatdagen had de aflossing
van de wacht plaats, waarbij een omwisseling van de beide
groepen plaats had, zoodat het eene derde deel dan

1) Vgl. II 'Cron. 23 : 2, 3.
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inrukte om de paleiswacht te gaan betrekken, terwijl de
andere groep, bestaande uit twee derde van de lijfwacht,
uit het paleis uitrukte om de tempelwacht te betrekken.

Nu kwam Jojada met ,de oversten over honderd over-
een, dat op dien bepaalden sabbat, waarop Joas tot koning
zou worden uitgeroepen, de geheele lijfwacht op het tem-
pelterrein aanwezig zou zijn, niet alleen zij die uitrukten
om de tempelwacht te betrekken, maar ook die andere
groep ,die de paleiswacht moest gaan betrekken. Zoo gaf
hij hun de volgende instructie: Gij zult deze gedragslijn
volgen: Het derde deel van de lijfwacht, dat op den sabbat
inrukt om de paleiswacht te gaan betrekken, moet zich
op dien bepaalden sabbat vooral niet haasten om het tem-

6 pelplein te verlaten. Van de andere groep, die uit het
paleis komt, zal de helft post vatten bij de poort Sur, ter-
wij1 de andere helft zich opstellen bij de poort der
trawanten, die den toegang vormt van het paleis tot het
tempelplateaul). Zoo zullen alle drie de groepen samen
op dien sabbat van de inhuldiging des konings de tempel-
wacht waarnemen om te zorgen dat geen onbevoegde den
tempel binnendringe.

7 Die tweede groep, waarvan in deze instructie sprake
is, bestaat dins nit twee derde van de lijfwacht, en wordt
gevormd door alien die op den sabbat nit het paleis uit-
rukken om de tempelwacht te gaan betrekken. Dat zijn zij
wier taak het in vroeger dagen ook was als escorte van den
koning dienst te doen, wanneer deze ,zich op den sabbat

8 uit het paleis naar den tempel begaf2). Op den dag van de
inhuldiging des konings zal echter niet alleen die tweede
groep van de lijfwacht als escorte van den koning fungeeren,
maar gij zult dan alien den koning van alle kanten omrin.
gen, ieder met zijn wapen in zijn hand, terwijl ieder die
de gelederen van de lijfwacht mocht willen binnendringen,
zal worden gedood. En gij zult den geheelen dag niet wijken
van de zij de des konings, ,maar gij moet hem blijven om-
ringen om voor zijn veiligheid te waken, ook als hij den
tempel verlaat en het koninklijk paleis binnentreedt.

1) Zie vs 19.
2) Vgl. I Kon. 14 : 28.
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9 Then de bepaalde dag voor het uitroepen van Joas tot
koning aangebroken was, werd alles ten uitvoer gebracht
gelijk Jojada het met de oversten overeengekomen was. De
oversten over honderd deden naar alles wat hoogepriester
Jojada hun bevolen had. leder zorgde met zijn mannen op
het tempelplein aanwezig te zijn, met de mannen die naar
de gewone orde van dienst den tempel moesten verlaten om
de paleiswacht te gaan betrekken, en met de trawanten die
uit het paleis nail- den tempel kwamen. De oversten over
honderd lieten al hun mannen aantreden op het tempel-
plein, waar zij zich met hun manschappen ter beschikking
stelden van Jojada.

10 Daarop gaf hoogepriester Jojada aan de oversten over
honderd de spiesen en schilden, die nog van koning David
afkomstig waren, die David als wijgeschenk aan den door
Salomo te bouwen tempel had vermaakt, en die sindsdien
steeds in een der nevenvertrekken van den tempel des
HEEREN waren bewaard gebleven. Door die daad van
symbolische beteekenis wilde Jojada voor het gansche yolk
demonstreeren, dat .de inhuldiging van den nieuwen
koning in feite niets anders beteekende dan de voortzet-
ting en het herstel van het aloude Davidische koning-
schap.

11 Vervolgens stelden de trawanten zich op, ieder met
zijn wapen in zijn hand, in een halven cirkel rondom het
brandofferaltaar, van den Zuid-Oost-hoek van het tempel-
plein tot den Noord-Oost-hoek, terwijl aan de Westzijde
de kring die zij vormden, gesloten werd door den voorgevel
van het tempelgebouw. Zoo zou er dus niemand kunnen
binnendringen in het earth' dat zij vormden, en konden zij
den jongen koning van alle zijden beschermen.

12 Nadat hiermede alle noodige voorzorgsmaatregelen ter
beveiliging van den koning getroffen waren, was het groote
oogenblik voor de kroning van Joas aangebroken. De
hoogepriester bracht nu den jongen prins, dien hij tevoren
uit de hoogepriesterlijke woning naar de voorhal van den
tempel had overgebracht, naar buiten, op de door de troe-
pen of gesloten ruimte van het tempelplein, daar tooide hij
hem met de koninklijke kroon en met het koninklijk staat-
siegewaad, terwiji hij hem ook cen afschrift gal van den
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decaloog, de wet der getuigenis l). Zoo proclameerde 114
hem tot koning, als opvolger van zijn vader Ahazia, waarbij
hij hem ook zalfde2).

Op ondubbelzinnige wijze toonde de saamgestroomde
menigte feestgangers hiermede haar instemming; zij klap-
ten in de handen en riepen: „Leve de koning! Leve koning
Joas!"

3. Het einde van Athalia. 11 : 13-16.

11 : 13 Toen Athalia in haar paleis het gejuich van de trawan-
ten en van de groote volksmassa hoorde, spoedde zij zich
terstond naar de in het huis des HEEREN saamgestroomde

14 menigte. Daar zag zij, en zie, daar stond de koning op het
verhoogde platform bij de Oostpoort van den binnensten
voorhof3), op dezelfde plaats waar de koningen steeds
stonden bij bijzondere gelegenheden4).

Toen zij den jongen pries op die plaats zag staan,
omringd van de aanvoerders der trawanten en van de levie-
tische trompetters, terwijl al het landvolk, dat ter gelegen-
heid van den bijzonderen feestdag 5) in den tempel was
saamgekomen, uiting gaf aan zijn vreugde door op trom-
petten te blazers — toen Athalia dat zag en hoorde, be-

1) Volgens Prof. van Gelderen in K.V. hebben we hierbij misschien te denken
aan een sjerp of lint, waarop de 10 geboden waren geborduurd, en die den
jongen koning om den pals werd gehangen.

2) Met de LXX lees ik hier het enkelvoud.
3) We moeten niet meenen dat de koning stond bij een van de aailen Jachin

of Boaz bij den ingang van het tempelgebouw. Wanneer de koning daar gestaan
had, zou het in den huitensten voorhof staande yolk den koning niet eens heb-
ben kunnen zien, vanwege het hooge altaar op den binnensten voorhof. Boven-
dien zou dan ook Athalia eerst al ver hebben anoet zijn doorgedrongen om
den koning te tzien, vO6r zij werd tegengehouden. Waarschijnlijk hebben we te
denken aan de koperen stellage (platform) die Salomo gemaakt had, II Kron.
6 : 13; zoo is ook duidelijk 'waarom hier staat: „volgens het gebruik". Sedert
de dagen van Salomo was dat koperen platform van 5 el in het vierkant en
3 el hoog in gebruik als standplaats voor den koning bij bijzondere gelegen-
heden. Prof. van ,Gelderen, die vertaalt: „tegen de rail aan", meent toch ook dat
men aan den voet van de zuil wellicht een verhooging had aangebracht. AI8
dat een verhooging was alleen voor die gelegenheid, dan kon er niet staan
dat het was „volgens het gebruik" .

4) Vgl. II Kon. 23 : 3, II Kron. 34 : 31.
5) Zie vs 5.
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greep zij terstond wat er aan de hand was en wat nu haar
lot zou zijn. Daarom verscheurde zij haar kleederen onder
het geroep: „Verraad! Verraad!"

15 Toen gaf priester Jojada aan de o- versten over
honderd, dat wit zeggen 'aan de bevelhebbers van de lijf-
wacht, die bij deze gelegenheid tegelijk als #bevelhebbers
van het volksleger dienst deden, bevel om Athalia van het
heilige tempelterrein te verwij deren, en hij zeide tot hen:
„Maakt ruim baan voor haar! Houdt door een haag van
soldaten aan weerskanten het yolk terug en zorgt er voor
dat zij tusschen de rijen van de lijfwacht door het tempel-
terrein verlaat, en laat ieder die achter haar aan komt om
zich bij haar te voegen en haar zij de te kiezen, met het
zwaard gedood worden". Want Jojada had tevoren al ge-
zegd: „Zij anoet niet in het huis des HEEREN gedood
worden, opdat de tempel niet verontreinigd worde door
het bloed van die goddelooze vrouw, die zich door moord
van den troon heeft meester gemaakt en haar geheele
levee lang de afgoden gediend heeft".

16 Daarop deed men naar het bevel van Jojada: de
mannen van de lijfwacht baanden een pad voor haar
tusschen de volksmenigte door, en toen zij zoo het tempel-
terrein verlaten had en door den ingang van de Paarden-
poort') op het paleisterrein gekomen was, in de buurt van
de koninklijke stallen, werd zij daar gedood.

11 : 17

4. Bondsvernieuwing. Uitroeiing van den Baiiisdienst. Joas'
intocht in het koninklijk paleis. 11 : 17-20.

Vervolgens vernieuwde Jojada het verbond tusschen
den HEERE eenerzijds en den koning en het yolk ander-
zijds, welk verbond oudtijds door den HEERE door den.
dienst van Mazes met Zijn yolk Israel bij den Sinai ge-
€loten was, en dat door de afgoderij van de laatste Judee-
sche koningen, Joram, Ahazia en Athalia, was verbroken.
Dat verbond werd nu, op den dag der kroning van Joas,

1) Vgl. Ii Kron. 23 : 15; deze Paardenpoort be yond zich binnen den stadsmuur,
en was dus niet dezelfde als de Paardenpoort in Neh. 3 : 28, wijl dat een poort
was in den stadsmuur.
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door Jojada plechtig vernieuwd, waarbij koning en yolk
de gelofte aflegden, als yolk des HEEREN te zullen Leven.
en Zijn wet te zullen onderhouden, een in het dienen van
den HEERE en in de trouw aan den God des Verbonds
van den Sinai.

Bovendien werd op grond van dit met den HEERE
gesloten verbond door Jojada ook een verbond gesloten
tusschen den koning en het yolk, waarbij de verhouding
tusschen koning en yolk werd geregeld, en de nieuwe ko-
fling de gelofte aflegde, het yolk in overeenstemming met
de hem plechtig toevertrouwde wet des HEEREN1) te
zullen regeeren, terwijl het yolk beloofde den wettigen
Davidischen koning onderdanig en getrouw te zullen zijn.

18 Nu aldus het verbond met den HEERE vernieuwd
was, kon vanzelfsprekend de Balilsdienst binnen Jeru-
,zalenas muren niet meer geduld worden. Daarom trok al
het yolk naar den Baalstempel, dien zij afbraken, terwijl
ze de altaren die daarin waren en de beelden van den
Baalstempel, de symbolen van den mannelijken en de
vrouwelijke natuurgod, in gruzelementen eloegen, en Mat-
tan, den hoofdpriester van Baal, vcicir de altaren doodden.

Dit alles geschiedde echter nadat de plechtigheid van
de kroning van Joas geheel ten einde was.

Na wat daarvan boven reeds is meegedeeld, moest
Joas ook nog zijn plechtigen intocht houden in het ko-
ninklijk paleis en op den koninklijken troonzetel plaats
nemen. Alvorens zich van het tempelterrein naar het
paleis te begeven, plaatste Jojada eerst sterke wachtposten
op alle belangrijke punten van het tempelterrein, om te
voorkomen dat de aanhangers van Athalia een contra-
staatsgreep zouden wagen en zich van het tempelplein

19 zouden meester maken. Nadat hij deze veiligheidsmaat-
regelen genomen had, werd de stoet door hem geformeerd
om den koning van het tempelplein naar de troonzaal te
geleiden. Voorop ging de koninklijke lijfwacht, zooals die
bestond uit de oversten over honderd en de buitenlandsche
huurtroepen en de trawanten, waar al het landvolk, dat
op het tempelplein vergaderd was, zich bij aansloot. Zoo

1) Zie vs 12.
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voerden zij den koning in blijden optocht van het hooger
gelegen tempelplein door de Trawantenpoort naar het
koninklijk paleis, waar de jeugdige koning in de troonzaal
plechtig plaats nam op den prachtigen► elpenbeenen troon,
dien koning Salomo eertijds had laten waken,

20 En al het landvolk verheugde zich over de kroning
van Joas, dat er nu weer een wettige Davidische koning
den troon beklominen had, terwijl de inwoners van Jeru-
zalem, waaronder zich met name de aanhangers van Atha-
lia bevonden, het voldongen feit van de troonswisseling
eenvoudig aanvaardden en er daarom niet aan dachten
verzet to plegen, toen Athalia op het terrein, van het ko-
ninklijk paleis met het zwaard was gedood.
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REGEERING VAN JOAS OVER JUDEA. 11 : 21-12 : 21.

1. Algemeen overzicht der regeering van Joas. 11 : 21-12 : 3.

	

11 : 21	 Joas was zeven jaar oud, toen hij koning werd. Zijn
12 : 1 troonsbestijging vond plaats in het zevende regeeringsjaar

van koning .Jehu van Israel, en gedurende veertig jaren
regeerde hij te Jeruzalem. De naam van zijn moeder was
Sibja, uit Berseba.

2 Gedurende de jaren waarin de hoogepriester Jojada
als zijn vaderlijke vriend en raadsman hem onderwees,
deed Joas wat recht was in de oogen des HEEREN.

3 Evenals echter onder de regeering van zijn godvree-
zende voorgangers, Asa en Josafat i), werden ook onder
zijn regeering de offerhoogten nit het land niet weggedaan.
'Hoewel de tempel te Jeruzalem er reeds was, bleef het
yolk, 66k gedurende de jaren waarin koning Joas nog
stond onder invloed van den hoogepriester Jojada, er nog
steeds mee doorgaan zijn offer te brengen op de hoogten.

2. Restauratie des tempels. 12 : 4-16.

12 : 4 Toth stond koning Joas niet onverschillig tegenover
den tempel des HEEREN. Integendeel. Waar er gedurende
de regeeringsjaren van zijn goddelooze grootmoeder Athalia,
en vermoedelijk ook gedurende de daaraan voorafgaande
regeeringsjaren van koning Joram, aan het onderhoud van
den tempel niets was ten koste gelegd, wijl de voor den
tempel des HEEREN bestemde inkomsten door Athalia
besteed werden voor den Baalsdienst en zij met haar Bails-
priesters het huis Gods zelfs geschonden had2), daar vatte
nu koning Joas het plan op, den tempel des HEEREN te

1) Zie I Kon. 15 : 14 ; 22 : 44.
2) II Kren. 24 : 7.
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Jeruzalem te restaureeren. Hij trot daartoe met de pries-
ters de volgende regeling:

Alle gewijde inkomsten aan geld, die uit een of ande-
ren hoof de tot het huis des HEEREN gebracht werden,
zouden de priesters molten innen. Dat betrof allereerst het
geld van de gemonsterden, het zoengeld, dat ieder getelde
naar het voorschrift van de Mozaische wet den HEERE
moest geven als hij overging tot de getelden l) ; vervolgens
het geld dat bij lossing betaald moest worden, zooals het
geval was bij lossing van manlijke eerstgeborenen2), of ook

wanneer iemand gelost werd die krachtens een bepaalde ge-
lofte als tempelslaaf of slavin den HEERE gewijd was, voor
welk geval eveneens in de Mozaische wet de regeling van het
daarbij te betaleo losgeld nauwkeurig bepaald waste) . Be-
halve deze verplichte betalingen van zoengeld en losgeld
mochten de priesters ook alle vrijwillige geldofferanden
innen, die door het yolk, naardat hun hart hun ingaf, tot

5 het huis des HEEREN gebracht werden. Al dat geld zouden
de priesters innen. Tot het geven van vrijwillige bijdragen
voor de restauratie van den tempel des HEEREN zouden zij
het yolk ook opwekken ; zij zouden daartoe het land doortrek-
ken1), opdat ieder in den kring van zijn bekenden vrijwillige
bijdragen voor de tempelrestauratie zou kunnen inzamelen.

Al dat geld dat op die wijze uit verplichte betalingen
en vrijwillige gaven `bij hen binnenkwam, zouden de pries-
ters aanwenden om de lbouwvalligheid van het huis des
HEEREN te herstellen, overal waar die herstelwerkzaam-
heden noodig waren.

6 In het drie en twintigste jaar zijner regeering zag
Joas evenwel, dat de priesters de bouwvalligheid van het
huis des HEEREN nog niet hersteld hadden, hetzij dan
omdat zij de ingekomen gelden eenvoudig voor zichzelf
hadden gehouden, of dat zij die gebruikt hadden ter bestrij-
ding van de kosten van den dagelijkschen tempeldienst.

7	 Daarom riep koning Joas den hoogepriester Jojada en

1) Zie Ex. 30 : 13.
2) Num. 18 : 15 v.
3) Lev. 27:2-8.
4) Zie II Kron. 24 : 5.
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de andere priesters ter verantwoording over hun nalatig-
held, en hij zeide tot hen: „Waarom herstelt gij de bouw-
valligheden van het huis des HEEREN niet? Omdat gij u
aan de getroffen regeling niet gehouden hebt, moet gij
van nu voortaan geen geld voor de tempelrestauratie meer
inzamelen, en het geld dat u toch op een of andere wijze
nog in handen komt, moet gij voor de herstelwerkzaam-
heden van het huis des HEEREN afdragen".

8 Daarop stemden de priesters er in toe, dat zij geen
geld meer van het yolk zouden nemen, terwijl zij dan van
de verplichting om de bouwvalligheid van het .huis te her-
stellen, ontslagen zouden zijn.

9 Om voor de restauratie des tempels toch de noodige
Belden te verkrijgen, nam de hoogepriester Jojada daarna
op bevel des konings') een houten kist, boorde een gat in
haar deksel en zette haar aan de Noordzijde van het brand-
offeraltaar, zoodat men bij het binnentreden van den bin-
nensten voorhof de kist rechts van het altaar zag staan.

De priesters die met de dorpelwacht van den tempel
belast waren, deponeerden daarin telkens al het geld dat
als vrijwillige bijdrage voor de tempelrestauratie naar het

10 huis des HEEREN gebracht werd. Zagen zij dat er veel
geld in de kist was, dan stelden zij de bevoegde instanties
daarvan op de hoogte. Wij1 de tempelrestauratie niet maar
een particuliere aangelegenheid van de priesters, maar een
algemeene staatsaangelegenheid was, kwam dan, als er veel
geld in de kist was, de secretaris des konings, samen met
den hoogepriester, om de kist te ledigen. De afzonderlijke
geldstukken werden daarbij door hen niet geteld; het geld
werd in zakken naar een bepaald gewicht gebundeld, waar-
na de zakken geteld werden om het totaal bedrag van
het in het huis des HEEREN gebrachte geld te bere-

11 kenen. Vervolgens gaven zij het aldus afgewogen geld aan de
uitvoerders van het werk, aan wie de restauratie van het
huis des HEEREN opgedragen was. Deze gebruikten het
geld om de loonen uit te betalen aan de timmerlieden, en
aan de bouwers, die de steenen muren van het huis des

12 HEEREN moesten optrekken, en aan de metselaars, die de

1 ) Vgl. II Kron. 24 :8.
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scheuren in de 'bestaande muren moesten diohten, en aan
de steenhouwers. Ook gebruikten zij het geld voor het aan-
koopen van hout en van gehouwen steen, die noodig waren
om de bouwvalligheid van het huis des HEEREN te her-
stellen. In een woord: die uitvoerders gebruikten het geld
voor alles wat voor het herstel van het huis des HEEREN
moest worden uitgegeven.

13 Voordat de tempelrestauratie ten einde was, werd het
geld dat in het huis des HEEREN gebracht werd, niet ge-
bruikt om daarvan ook zilveren schalen of messen of
plengvaten of trompetten of eenigerlei gouden of zilveren
vaatwerk te waken. Daar ging men eerst toe over, nadat de
tempelrestauratie voltooid was1).

14 Het geld werd uitgekeerd aan de uitvoerders van het
werk, aan wie de tempelrestauratie opgedragen was, en
die betaalden daarmee alle uitgaven die voor het herstel
van het huis des HEEREN noodzakelijk waren.

15 En de autoriteiten, de secretaris des konings en de
hoogepriester, die het geld uitkeerden aan de uitvoerders
van het werk, vroegen geen rekening en verantwoording
van hen, aan wie zij het geld ter hand stelden om daar het
loon der arbeiders mee te betalen, omdat die uitvoerders
volkomen betrouwbaar waren en de uitvoering van het
werk aan niemand eenige reden tot klacht gaf.

16 Al kon op deze wijze de tempelrestauratie door de
vrijwillige bijdragen van het yolk voortgang hebben, dat
beteekende niet dat de priesters in dien tusschentijd in
hun inkomsten werden bekort. Het geld van de schuldoffers,
namelijk de twintig opcenten die bij een schaderegeling
boven het getaxeerde schadebedrag moest worden uitge-
keerd als vergoeding voor den priester voor zijn bemoei-
ingen2), evenals ook het geld dat op gelijke wijze in geyal
van een zondoffer gestort werd — dat geld van schuld-
en zondoffer werd niet gedeponeerd in de kist waarin het
geld voor de tempelrestauratie gestort werd, het werd recht-
streeks aan de administreerende priesters ter hand gesteld
als honorarium voor hun bemoeiingen.

1) VgL II Kron. 24 : 14.
2) Zie Lev. 5 : 14--6: 7.
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3. Joas en Hazael. 12 : 17, 18.

12 : 17 In dien tijdl) ondernam Hazael, de koning van Aram,
een expeditie door de kustvlakte naar het Zuiden. Tevoren
was de macht van Israel reeds door hem ingekort 2). Nu,
op zijn krijgstocht door de kustvlakte naar het Zuiden,
streed hij tegen het indertijd door Rehabeam van Juda als
Judeesche vesting versterkte8) Gath, en nam het in. Daarna
maakte hij aanstalten am ook op te trekken tegen Jeruza-
lem.

Terwiji zijn hoofdmacht in de Filistijnsche kustvlakte
bleef, wist een kleine door hem afgezonden legermacht een
verpletterende nederlaag toe te brengen aan de veel ster-
kere Judeesche krijgsmacht, waarbij met name tal van vor-
sten van Juda den dood vonden en de Arameers veel buit
veroverden4).

18 Beducht dat nu ook Jeruzalem zelf door Hazael zou
worden ingenomen, narm Joas, de koning van Juda, alle
wijgesehenken die door koning Josafat in den tempo! ge-
plaatst waren, en die ook Joram en Ahazia, zijn vaderen,
de koningen van Juda, ondanks hun dienen van Baal, wel-
Halt uit politieke overwegingen, vO6r en na aan den tempel
ten geschenke hadden gegeven, en ook de heilige wijge-
schenken die .hij zelf daaraan had toegevoegd, en verder
al het goud dat zich beyond in schatkamers van het huis
des HEEREN en in de schatkamers van het koninklijk paleis,
en hij zond dat alles aan Hazael, den koning van Aram,
om daarmede zijn aftocht te koopen, waarop Hazael inder-
daad van Jeruzalem aftrok.

4. Het einde van Joas. 12 : 19-21.

	

12 : 19	 Het verdere vermeldenswaardige van de regeerings-
periode van Joas, en al wat hij gedaan heeft, staat opge-

1) Uit vergelijking met het in II Kron. 24 : 14-22 vermelde leidt Prof. van
Gelderen in K.V. af, dat er een tijdsverloop van circa 15 jaren verstreken moet zijn.

2) Zie 10 : 32, 33 en 13 : 3, 7, welke laatiste geheurtenis ook wel aan de pier
genoeinde expeditie zal zijn voorafgegaan.

3) Zie II Kron. 11 : 8.
4) Zie II Kron. 24 : 23, 24.
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teekend in het „Bock der geschiedenissen van de koningen
van Juda"1), waarheen we den belangstellenden lezer dus
verwijzen.

20 Waarschijnlijk uit anisnoegen over zijn voor Juda nu
juist niet zegenrijke regeering, smeedden zijn hovelingen
een samenzwering tegen hem. Zij vermoordden Joas, toen
hij zich in zijn draagstoel2) nit zijn koninklijk paleis liet
brengen naar het lager gelegen hula van den Millo-burcht3).

21 Jozachar namelijk, de zoon van Simeath, een Ammo-
nietische, en Jozabad, de zoon van Simrith, een Moabieti-
sche4), twee knechten van Joas, sloegen hem dood. Door
hun buitenlandsche moeders behoorden zij tot de vereer-
ders van Milkocm en Kamos, ter wile van welke goden
Joas den HEERE verlaten had.

En men begroef Joas bij zijn vaderen, binnen de muren
van de Davidsstad, maar niet in de koningsgravenc').
zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats.

1) Zie de foot bij 8 :23.
2) In II Kron. 24 : 25 staat: „op zijn led", wat ook de vertaling toelaat: „op

zijn draagstoel". Zoo is er overeenstemming tusschen het bericht uit II Kron.
24 : 25 en II Kon. 12 : 20. Waarschijnlijk was Joas nog niet geheel hersteld van
sijn ziekte, /11 Kron. 24: 25, toen hij zich in zijn draagstoel naar den Milo
liet brengen.

3) Met Prof. van Gelderen neem ik bier een kleine tekstwijziging aan.
4) Zie	 Kron. 24 : 26. Achter de namen Sarver in II Kon. 12 : 21 sal wet

een t uitgevallen zijn; uit Kronieken blijkt nadrukkelijk dat een vronw bedoeld is.
5) Zie II Kron. 24 : 25.
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REGEERING VAN JOAHAZ EN JOAS OVER ISRAEL. ELISA'S
EINDE. 13 : 1-25.

1. Joahaz, koning van Israel 13 : 1-9.

13 : 1 In het drie en twintigste jaar van Joas, zoon van Aha-
zia, koning van Juda, werd Joahaz, de zoon van Jehu,
koning over Israel to Samaria, en hij regeerde zeventien

2 jaar. En hij deed wat kwaad was in de oogen des IHEEREN,
want hij wandelde volgens de zonden van Jerobeam, den
zoon van Nebat, die met zijn zonde van kalverdienst en al
wat daarmede gepaard ging, Israel op den zondigen weg
was voorgegaan. Daar week Joahaz niet van af.

	

3	 Daarom ontstak de toorn. des HEEREN tegen Israel,
zoodat hij hen overgaf in de hand van Hazael, den koning
van Aram, en in de hand van Benhadad, den zoon van
Hazael, gedurende al de dagen van koning Joahazi-).

4 Daarop smeekte Joahaz dat de HEERE Zijn toorn van
hen wilde afwenden en hun genadig wilde zijn; en de
HEERE verhoorde hem, want de HEERE zag de verdruk-

5 king, waarmede de koning van Aram hen verdrukte, en
de HEERE gaf aan Israel een verlosser, in de beide naaste
opvolgers van Joahaz, namelijk in koning Joas, die aan de
Arameers alle onder zijn vader verloren gegane steden weer
ontrukte2), en met name in koning Jerobeam II, die de
oude grenzen van Israel weer herstelde 3). Zoo kwam Israel
weer onder de drukkende overmacht der Arameers uit,
zoodat zij weer in rust en vrede wonen konden als in de

6 dagen van ouds. Evenwel weken zij ook toen, nadat de
HEERE van het juk der Arameers hen bevrijd 'had, niet af
van de zonden van het huffs van Jerobeam, maar zij bleven

1) Zie vs 22.
2) Zie vs 25.
3) Zie 14 :25, 27.
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daarin wandelen. Ook bleef het beeld van de vrouwelijke
natuurgodin Asjera te Samaria staan.

7 De verdrukking der Arameers, waaronder Israel ten
tijde van Joahaz te lijden had, was wel zwaar. Immers, de
koning van Aram had aan Joahaz geen krijgsvolk overge-
laten behalve vijftig ruiters en tien strijdwagens en tien-
duizend man voetvolkl), want de koning van Aram had
hen omgebracht, zoodat zij weggestoven waren als stof bij
het dorschen.

	

8	 Het overige nu van de geschiedenissen van Joahaz, en
al wat hij gedaan heeft, zijn maatregelen van ,burgerlijk
bestuur, en zijn krachtsbetoon, dat hij ondanks zijn neder-
laag tegenover de Arameers toch in den krijg heeft be-
toond, dat staat alley opgeteekend in het „Boek der geschie-
denissen van de koningen van Israel", waarheen de belang-
stellende lezer verwezen zij.

9 En Joahaz legde het hoofd neder aan in den doods-
slaap tot zijn vaderen heen te gaan. En men begroef hem
te Samaria. En zijn zoon Joas werd koning in zijn plaats.

2. Joas, koning van Israel. 13 : 10-13.

13 : 10 In het negen en dertigste jaar2) van Joas, koning van
Juda, werd Joas, de zoon van Joahaz, koning over Israel
te Samaria, en hij regeerde zestien jaar.

11 En hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN,
want hij week niet of van al de zonden van Jerobeam, den
zoon van Nebat, die met zijn zonde van kalverdienst Israel
op den zondigen weg was voorgegaan. Ook Joas maakte
zich schuldig aan die zelfde zonde van eigenwilligen, schis-
matieken cultus 'en aan al wat daarmede gepaard ging.

	

12	 Het overige nu van de geschiedenissen van Joas, en al
wat hij gedaan heeft, zijn bestuursmaatregelen die hij ge-

1) Ter vergelijking diene dat Achab volgens een inscriptie van Salmanassar HI
aan den slag bij Kalkar deelnam met 2000 krijgswagens! Wel wordt daar bij
Achab ook het cijfer van 10.000 man voetvolk genoemd, maar dat was in het
geval van Achab een contingent, waarmede hij deelnam aan een coalitie van
12 koningen, terwij1 bij Joahaz Israels geheele infanterie uit 10.000 man bestond.

2) Met een aantal Grieksche handschriften gal bier 39e te lezen zijn inplaats
van 37e; zie van Gelderen in K.V.
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nomen heeft, en zijn krachtsbetoon in zijn strijd met
Amazia, koning van Juda, dat staat alles opgeteekend in
het „Boek der geschiedenissen van de koningen van Israel",
waarheen we den belangstellenden lezer dus verwijzen.

13 En Joas legde het hoofd neder om in den doodsslaap
tot zijn vaderen heen te gaan, en Jerobeam volgde hem op
en zette zich op den troon zijns vaders. En Joas werd be-
graven te Samaria, bij de koningen van Israel.

3. Joas en Elisa. 13 : 14-19.

/3 : 14 Toen koning Joas nog maar kort de regeering des
lands had aanvaard, en het rijk Israel dus nog in een zeer
verzwakten toestand verkeerde door de nederlagen die de
Arameers hun hadden toegebracht 1), lag de profeet Elisa,
die reeds op hoogen leeftijd igekomen was 2), op zijn
ziekbed, dat weldra ook zijn sterfbed zou worden.

Toen de jonge koning Joas van Elisa's ernstige ziekte
hoorde, ging hij den 'stervenden grijsaard een bezoek
brengen. Hoewel hij vasthield aan de zonde van Jerobeam,
den zoon van Nebat, koesterde hij toch een sterke genegen
heid voor den ouden profeet, die indertijd zod'n belang-
rijke rol gespeeld had bij de troonsbestijging van zijn
grootvader Jehu3). Daarom wilde hij nu, voor diens heen-
gaan, nog een afscheidsbezoek gaan brengen aan den ster-
venden Elisa. Gekomen bij het ziekbed van Elisa, boog hij,
zich diep over hem heen, waarbij zijn aandoening zich
baanbrak in heete tranen, die neerdrupten op het gelaat
van Elisa, en hij in hartstochtelijke woorden zijn genegen-
heid voor Elisa tot uiting bracht, om daarmede te kennen
te geven wat Elisa voor hem en het rijk te beteekenen
had: „Mijn vader, mijn vader! Wagen Israels en zijn
ruiteren!" alsof hij zeggen wilde: „Wanneer nu ook gij,
die ons reeds zoo menigmaal met raad en daad hebt terzijde
gestaan en in grooten nood Israel tot een helper geweest

1) Zie vs 3 en vs 7.
2) Prof. van Gelderen berekent in K.V. dat Elisa ten minste 85 jaar geweest

vioet zijn.
I) Zie 9 1.
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zijt — wanneer nu ook gij in dezen donkeren en benauw-
den tijd van ons weggenomen wordt, van wien zal ik dan
steun en leiding ontvangen, en vanwaar zal Israel redding
bekomen uit de macht des vijands?"

15 In deze groote verslagenheid mocht Elisa den jeug-
digen koning ibemoedigen met de troostvolle toezegging,
dat het ernstige gebed van zijn vader 1) zou worden ver-
hoord, en dat met hem, den opvolger zijns vaders, de afge-
smeekte verlossing uit de hand der Arameers een aanvang
zou nemen.

Om deze bemoedigende toezegging hem to sterker te
bevestigen en op het hart te binders, ook om hem te doen
verstaan, dat de koning zelf bij die komende verlossing
groote activiteit zou moeten ontplooien, wilde Elisa zijn
profetisch woord ook met een symbolische liandeling ge-
paard doen gaan.

Daarom zeide hij tot den koning: „Haal boog en
pijlen". En de koning deed dat en haalde voor hem boog
en pijlkoker.

16 Toen zeide Elisa tot hem: „Span den boog". En hij
spande den boog met de 'hand. Ten teeken dat de kracht
waarmede de pijl zou worden afgesehoten, van den tHEERE
afkomstig zou zijn, legde Elisa zijn handen toen zegenend
op die van den koning.

17 Daarop zeide hij tot den koning: „Laat het venster
dat naar het Oosten uitziet, openmaken". De koning lies
het venster openen.

Toen zeide Elisa tot den koning: „Schiet". En hij
schoot; waarop Elisa in geestdrift uitriep: ,,Die pijl, die
daar naar het 'Oosten vliegt, in de richting van het Over-
Jordaansche, waarvan de Arameers zich hebben meester
gemaakt2), zij u teeken en onderpand van de verlossing
die de HEERE u schenken zal; van de verlossing die de
HEERE u schenken zal uit de hand van de Arameers.
Door dezen pijl wil de HEERE, Israels God, bij vernieu-
wing beslag leggen op het land, dat aan Zijn yolk ontroofd
is. En door dit profetische, symbolische pijlschot komt tot

1) Zie vs 4.
2) Zie II Kon. 10 : 32, 33.
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u de duce roeping, am den Arameers een verpletterende
nederlaag toe te brengen, zooals zij eertijds bij Afek ge-
leden hebben, waar zij door koning Achab verslagen
werdenl) , een tweede Afek moet gij hun bezorgen, waarbij
gij de - vrucht van uw overwinning u echter niet moogt
laten ontgaan, zooals Achab dat indertijd deed, toen hij
het leven van Benhadad spaarde2). Gij moet de Arameers
slaan in Afek tot verdelgens toe".

18 Verder zeide Elisa tot den koning: „Neem nu de pijlen
die na uw eerste schot nog in den pijlkoker zijn overge-
bleven". Toen hij de pijlen uit den pijlkoker genomen had,
wilde Elisa het neerschieten van de Arameers door den
koning laten uitbeelden, daarom zeide hij tot den koning.
„Schiet met uw pijlen naar de aarde, alsof gij vijanden
neerschiet dat zij ter aarde storten".

In plaats van nu al de overgebleven pijlen te verschie-
ten, schoot de koning slechts drie maal, toen hield hij op.

	

19	 Daarom werd de Godsman toornig op den koning, en
in heftige verontwaardiging, voortkomende uit zijn diepe
teleurstelling over die laksheid des konings, zeide hij tot
hem: „Ik had u gezegd dat die afgeschoten pijl een ver-
lossingspijl was, teeken van overwinning op de Arameers.
Daarom hadt ge vijf of zes maal moeten schieten, in onver-
moeiden ijver en met voortvarendheid, tot gij al uw pijlen
verschoten hadt. Door uw gebrek aan doortastendheid en
weifelende schroomvalligheid, dat gij na drie pijlen reeds
ophoudt, toont gij op ontstellende wijze, dat het u aan den
rechten geloofsijver en aan het noodige godsvertrouwen en
daarom ook aan het noodige zelfvertrouwen ontbreekt om
de vervulling der toegezegde belofte te verkrijgen en te
verwerkelijken. Daarom zal de volledige overwinning op de
Arameers u ontgaan, en zult gij hen niet slaan tot verdelgens
toe, maar zult gij hen slechts drie maal verslaan".

4. Elisa's graf. 13 : 20, 21.

	

13 : 20	 Daarna stierf Elisa, in hoogen ouderdom, en men be-

1) Zie I Kon. 20.
2) I Kon. 20 : 30-34.
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groef hem, vermoedelijk in de nabijheid van zijn geboorte-
plaats Abel-Meholal), aan den rand van het Jordaandal.

In diem tijd had het land veel te lijden van invallen der
Moabieten, die met name in het begin des jaars, als het
land weide bood, het land binnendrongen om strooptochten
te ondernemen op Israelietisch gebied.

21 Zoo gebeurde het eens, toen ze op weg waren om een
man te gaan begraven, dat zij plots een . Moabietische
bende zagen naderen. Daar ze geen tijd meer hadden het
voor den man bestemde graf te bereiken, en de man toch
niet onbegraven kon blijven, openden zij in aller ijl het
graf van Elisa, in welks nabijheid zij zich juist bevonden,
en legden het lijk haastig neer naast dat van Elisa, om
zich daarna voor de naderende Moabieten uit de voeten
te waken. Toen nu de doode in aanraking kwam met het
gebeente van Elisa, geschiedde het groote wonder dat hij
herleefde en rechtovereind ging staan op zijn voeten, waar-
mede Elisa's graf een profetie werd van het graf van Hem,
Die door Zijn opstanding uit de dooden den dood voor al
Zijn yolk overwinnen zou.

5. Joas en de Arameers. 13 : 22-25.

	

13 : 22	 Hazael nu, de koning van Aram, had Israel verdrukt
23 al de dagen van koning j oanaz. De HEERE deed Zijn yolk

echter niet naar hun zonden, maar was hun genadig en
ontfermde Zich over hun ellende. Om Zijns verbonds wine,
dat de HEERE gesloten had met Abraham, Izaak en Jacob,
wendde de HEERE Zich in gunst tot hen, en wilde Hij
hen niet verderven en hen toen nog niet verwerpen van
Zijn aangezicht, zooals later geschied is, maar bevrijdde
de HEERE hen door den dood van Hazael van den drei-
genden ondergang.

	

24	 Want Hazael, de koning van Aram, stied, en zip
zoon Benhadad werd koning in zijn plaats.

25 En Joas, de zoon van Joahaz, nam van Benhadad, den
zoon van Hazael, de steden weer af, die Hazael aan zijn
vader Joahaz in den krijg ontnomen had in het West-

1 ) Zie I Kon. 19 : 16.
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Jordaanland 1). Naar de voorzegging, door Elisa op zijn
sterfbed hem gedaan, versloeg Joahaz Benhadad drie maal,
en heroverde hij de Israelietische steden in West-Jordaan-
land.

•n•••••n••••nn•rr................n

1) Geheel Gilead, ten Oosten van de Jordaan, had Hazael reeds ten tijde van
Min aan Israel ontnomen, II Ikon. 10 : 32, 33.
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REGEERING VAN AMAZIA OVER JUDA. ZIJN OORLOG MET
JOAS VAN ISRAEL. 14 : 1-22.

1. Algemeen overzicht der regeering van Aniazia. 14 : 1-7.

	

14: 1	 In het tweede jaar van Joas, zoon van Joahaz, koning
van Israel, kwam Amazia, de zoon van Joas, aan de re-

2 geering als koning van Juda. Vijf en twintig jaar was hij
oud then ehij koning werd, en ,hij regeerde negen en twintig
jaar te Jeruzalem, en de naam van zijn moeder, die hem
stellig een vrome opvoeding gaf, in den geest van den
hoogepriester Jojada l), was Joaddan, uit Jeruzalem.

3 Hij deed wat recht was in de oogen des HEEREN,
hoewel hij den HEERE niet diende met een volkomen hart,
zooals zijn voorvader David. Hij deed naar alles wat zijn
vader Joas gedaan had. Evenals deze, na den dood van den
hoogepriester Jojada, de afgoden ging dienen 2), zoo deed
het ook Amazia, zijn zoon, waar hij na zijn overwinning
op de Edomieten de afgoden der Seirieten ging dienen en

4 altaren voor hen bouwde3). 'Ook werden onder zijn regee-
ring, evenmin als onder de regeering van zijn vader Joas,
de offerhoogten niet weggedaan uit het land; het yolk
bleef er nog steeds mee doorgaan zijn offeranden te bren-
gen op de hoogten.

5 Toen Amazia, wiens vader als slachtoffer van een sa-
menzwering in den hofkring gevallen was4), en die dus
vooral in den eersten tijd van zijn regeering wel dubbel
voorzichtig moest zijn, wijl hij niet wist welke hovelingen
hij vertrouwen kon — toen Amazia zich eenmaal zeker
voelde op den troon van Juda, en zekerheid bekomen had,

1) Zie 11 Kron. 24 : 3, waar wordt meegedeeld dat Jojada voor koning Joas
twee vrouwen nam, waarvan	 Joaddan er een zal zijn geweest.

2) Zie II Kron. 24 : 18.
3) I1 I Kron. 25 : 14 v.
4) Zie 12 :20, 21.
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wie de schuldigen waren aan den dood van zijn vader, ging
hij er toe over zijn hovelingen, die den aanslag op zijn
vader beraamd hadden, en hun handlangers, die den moord

6 ten uitvoer hadden gebracht, om te brengen. In afwijking
van de in dien tijd veel gevolgde gewoonte l), liet Amazia
echter niet de kinderen ter dood brengen van hen die
schuldig stonden aan den moord op zijn vader, omdat hij
zich wilde houden aan het voorschrift uit het wetboek
van Mozes, waar de HEERE geboden heeft: Vaders mogen
niet ter dood gebracht worden om de zonden hunner kin-
deren, en kinderen mogen niet ter dood gebracht worden
om de zonden hunner waders, maar ieder zal slechts om
zijn eigen zonde gedood worden2).

7 Amazia was het ook, die een groote overwinning be-
haalde op de Edomieten, en tienduizend man van hen dood-
de in het Zoutdal. Bovendien nam hij in den krijg de stad
Sela in, de Rotsvesting, waar hij nog tienduizend gevangen
Edomieten van de rots te pletter wierp 3), waarna hij den
naam van de rotsvesting Sela veranderde in Jokteel, wat
zoo veel zeggen wil als: door God onderworpen. Dat is
sindsdien voor de Judeers de naam van die stad gebleven
tot op dezen dag.

2. Oorlog van Amazia met Joas van Israel. 14 : 8-14.

14 : 8 Overmoedig geworden door zijn tegenover Edom be-
haald succes, wilde Amazia nu ook zijn krachten meten
met Joas, den koning van Israel, den man die tot drie maim
toe een overwinning behaald had op Benhadad van Aram4).
Tevens wilde hij zich op deze wijze genoegdoening ver-
schaffen voor de plundertochten, die Israelietische huur-
troepen in het Noorden van zijn rijk ondernomen hadden.
VOOr den aanvang van zijn oorlog tegen Edom had Amazia
namelijk honderdduizend man troepen gehuurd uit Israel,
die .hij echter op aanwijzing van een Godsman weer had

1) Zie kv. II Kon. 9 : 26, waar verzneld worth dat ook de zonen van Naboth
gesteenigd werden.

2) Dent. 24 : 16.
3) Zie II Kron. 25 : 12.
4) 13 : 19, 25.
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ontslagen en teruggezonden. Uit misnoegen daarover hadden
zij, terwijl Amazia tegen Edom ten oorlog trok, strooptochten
gehouden in het Noordelijk deel van het rijk Juda, waarbij
zij drieduizend man hadden gedood en een grooten buit had-
den geroofdl). Daarvoor wilde Amazia Israel nu tuchtigen.

In den roes van zijn overwinning op Edom zond hij
daarom boden tot Joas, den zoon van Joahaz, kleinzoon van
Jehu, koning van Israel, om hem ten oorlog nit to dagen:
„Korn aan, laten wij elkanders aangezicht zien, laten wij
onze krachten meten en onze troepen tegen elkander in
het veld brengen".

9 Joas, de koning van Israel, wien zijn overwinningen op
Aram blijkbaar naar het hoofd gestegen waren, liet aan
Amazia, den koning van Juda, het volgende snoevende
antwoord overbrengen:

„De distel op den Libanon zond eens boden naar den
ceder op den Libanon om hem te vragen: Geef uw dochter
aan mijn zoon tot vrouw. Die doornige, schadelijke distel,
die nergens anders toe deugt dan om verbrand te worden,
beeldde zich blijkbaar in de gelijke to zijn van den majes-
tucuzen ceder, die zijn kruin ten hemel verheft en wrens
waardevol hout gevonden wordt in de paleizen der konin-
gen! Maar het veldgedierte van den Libanon kwam voorbij
en vertrapte den distel. Zoo zoudt gij u willen inbeelden
dat gij u met mij op een lijn stellen kunt!?"

In hoogmoedig zelfbewustzijn gaf hij zijn souvereine
minachting voor Amazia te kennen, en zijn spot met diens
uitdaging ten oorlog, waar hij er nog aan toevoegde:

10 „Gij hebt de Edomieten dapper verslagen., maar nu
is die overwinning u blijkbaar naar het hoof d geslagen, en
nu wordt gij overmoedig. Wees nu tevreden met de eer
die gij 'hehaald hebt door uw successen tegenover Edom.
Blijf verder rustig thuis en begeef u niet weer op het oor-
logspad, opdat uw eer niet smadelijk onderga. Waarom zoudt
gij u een wisse nederlaag op den hals halen? Als gij met mij
uw krachten meten wilt, ik geef u de verzekering, de afloop
zal alleen maar den ondergang kunnen beteekenen voor u
zeif en voor geheel Juda met u".

...	
1) Zie II Kron. 25 : 6.10, 13.
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11 Amazia wilde zich echter niet laten gezeggen. Daarom
trok Joas, de koning van Israel, langs de kustvlakte naar het
Zuiden, hetzij hij door deze ongewone route Amazia op een
dwaalspoor wilde brengen, hetzij hij eerst in de kustvlakte
territoriale voordeelen op Juda behalen wilde. In ieder geval
was Joas met zoo groote snelheid Zuidwaarts getrokken, dat
de legers der beide koningen, van hem en van Amazia, den
koning van Juda, tegenover elkander kwamen te staan op
Judeesch grondgebied, namelijk bij Bethsemes dat aan Juda
behoort.

	

12	 De strijd eindigde met zoo'n beslissende nederlaag voor
Juda, dat zij vluchtten, ieder naar eigen huis en haard.

13 Bovendien nam Joas, de koning van Israel, zijn tegen-
stander, Amazia, den koning van Juda, zoon van Joas, klein-
zoon van Ahazia, bij Bethsemes gevangen. Hij voerde hem
als igevangene mee naar Jeruzalem 1), waar hij zijn intocht
hield en in den Noordmuur een groote bres maakte, van
ongeveer twee .honderd meter, van de Hoekpoort in het
Noord-Westen tot aan de Efraimpoort, zoodat Jeruzalem
feitelijk tegenover Israel een open stad geworden was.

14 Verder nam hij al het goud en al het zilver, en al de
voorwerpen van waarde, die zich bevonden in het huis des
HEEREN en in de schatkamers van het koninklijk paleis,
terwijl hij bij zijn terugkeer naar Samaria ook gijzelaars
meevoerde, als Borg voor de nakoming van de verder door
hem aan Juda opgelegde vredesvoorwaarden, en om voor
herhaling van vijandelijkheden van Juda's zijde gevrijwaard
te zijn.

3. Het einde van Joas van Israel. 14 : 15-17.

14 : 15 Het overige nu der geschiedenissen van Joas, en al wat
hij gedaan heeft, zijn bestuursmaatregelen die hij genomen
heeft, en hoe hij gestreden heeft met Amazia, koning van

1) Josephus verhaalt dat Joas den gevangen Amazia met den dood dreigde,
wanneer hij de inwoners van Jeruzalem niet bewoog de poorten voor hem te
openen en hem met nun troepen in (le stad ibinnen te laten. Uit angst voor
zijn leven mon Amazia daaraan hebben voidaan. Al wordt dit hericht niet door
andere schrijvers bevestigd, het staat Loch niet in tegenspraak met wat in
Koningen en Kronieken ons wordt meegedeeld.
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Juda, dat staat alles opgeteekend in het „Boek der geschie-
denissen van de koningen van Israel", waarheen we dus
verder verwijzen.

16 En Joas legde het hoofd neder om in den doodsslaap
tot zijn vaderen heen te gaan, en hij werd begraven te
Samaria bij de koningen van Israel, en zijn zoon Jeroheam
werd koning in zijn plaats.

17 En Amazia, de zoon van Joas, koning van Juda, die
tegenover Joas, den zoon van Joahaz, den koning van
Israel, zoo'n smadelijke nederlaag geleden had, leefde na
den dood van Joas nog vijftien jaar, waarin de genade des
HEEREN tot openbaring kwam, Die hem ondanks zijn
hoogmoed niet in het verderf wilde stollen, maar hem
door den dood van zijn tegenstander voor verder onheil
van die zijde wilde vrijwaren.
4. Het einde van Amazia van Juda. 14 : 18-22.

14 : 18 Het overige nu der geschiedenissen van Amazia staat
geschreven in het „Boek der geschiedenissen van Juda's ko-
ningen", waarheen de belangstellende lezer dus verwezen
zij1).

19 Sedert de dagen van zijn afwijken van achter den
HEERE, toen Amazia de goden der door hem overwonnen
Edomieten ging dienen, heerschte er to Jeruzalem een
geest van ontevredenheid2), die er tenslotte toe leidde dat
er te Jeruzalem een samenzwering tegen hem gesmecd
ward. Amazia vluchtte daarop naar de versterkte grens-
vesting Lachis, in het Zuiden van Juda, hetzij omdat hij
den commandant van deze vesting vertrouwde en dus bij
hem bescherming tegenover de samenzweerders hoopte te

vinden, hetzij omdat hij meende vanuit die grensvesting
in geval van nood over de grens to kunnen ontkomen. Zijn
vlucht mocht hem echter niet oaten; de samenzweerders
stuurden hun handlangers achter hem aan naar Lachis, die
hem daar ter dood brachten, zoodat Amazia, die zich zijn
wader ten voorbeeld gesteld had 3), daarin het lot van zijn

1) Zie de root bij 8 : 23.
2) Zie II Kror 25 :27.
3) 14 : 3.
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vader deelde, die eveneens als slachtoffer van een samen-
zwering gevallen was).

20 Daarna voerde men zijn lijk op den met paarden he-
spannen koninklijken lijkwagen naar Jeruzalem, waar hij
begraven werd bij zijn vaderen in de Davidsstad.

21 Toen Amazia door Joas van Israel bij Bethsemes ge-
vangen genomen was, en daarmede dus in feite opge-
houden had over Juda te regeeren, had heel het yolk van
Juda zijn zoon Azarja 2) genomen, die toen zestien jaar
mid was, en hem koning gemaakt in de plaats van zijn
vader Amazia3).

22 Azarja zette de Edomietische politiek van zijn vader
Amazia voort. Zijn vader had de Edomietische rotsvesting
Sela veroverd4). Na den dood zijns vaders slaagde Azarja
er in, nog verder Zuidwaarts door te dringen tot aan
den Oostelijken hoorn van de Roode Zee, waar hij de
zeehaven Elath veroverde, die onder Joram voor Juda
verloren was gegaan, waarmede aan de Judeesche koop-
vaardij op de Roode Zee een einde gekomen was 5). Azarja
slaagde er nu in, die havenstad te heroveren, waarna hij
haar herbouwde en versterkte en haar geheel onder
Judeesche heerschappij terugbracht.

') 12 : 20, 21.
2)1 Azarja wordt afwisseknd ook telkens Uzzia genoemd. Beide namen

heathen verwante beteekenis; Azarja: wien de HEERE tot hulp is; Uzzia: Wiens
sterkte de HEERE is.

3) De slotwoorden van vs 22 wijizen er op, dat Azarja reeds gelatijdig met
zijn' vader de koninklijke madht uitoefende. Op .grond hiervan en van den
geheelen samenhang met de chronologie van ide koningen van Israel en Juda
komt van ,Gelderen in K.V. tot de conclusie, dat de woorden in vs 21 vertaald
moeten worden als voltooid verleden tijd: het volk van Juda had genomen, en
niet als onvoltooid verleden tijd: het yolk nam.

4) 14 : 7.
5) II Kon. 8 : 20.22.

,..
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II Koningen 14 : 23--

REGEERING VAN JEROBEAM II OVER ISRAEL. 14:23-29.

14 : 23 In het vijftiende jaar van Amazia, zoon van Joas, aan-
vaardde Jerobeam, zoon van Joas, de regeering als koning
van Israel te Samaria, en hij regeerde cen en veertig jaar.

24 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN,
want hij week niet of van al de verschillende zonden van
zijn naamgenoot, Jerobeam, den zoon van Nebat, die met
zijn zonden van eigenwilligen eeredienst en kalverdienst
en al wat daarmee samenhing, Israel op den zondigen weg
was voorgegaan.

25 In politiek opzicht d wist hij echter zijn rijk tot groote
macht te brengen, want hij herstelde de grenzen van het
oude Israelietische rijksgebied. Hij veroverde het gebied
dat onder David en Salomo tot het rijk behoord had, vanaf
den heirweg van Hamath 1) in het Noorden tot aan de
Doode Zee in het Zuiden. Door den dienst van Zijn knecht
Jona, den zoon van Amittal, den profeet uit Gath-Hefer,
had de HEERE, de getrouwe VerbondsGod van Zijn yolk
(Israel, deze successen van Jerobeam laten voorzeggen.

26 Want de HEERE ontfermde Zich over Zijn yolk, omdat
Hij de zeer bittere ellende aanzag, waarin Israel zich be-
vond, waar, zonder onderscheid van rang of stand, alien in
deelden, dienstbaren en vrijen, gehuwden en ongehuwden,
heer en knecht. Uit alle lagen der bevolking, van hoog tot
laag, waren slachtoffers gevallen tengevolge van de invallen
die zij te lijden hadden van de Arameers 2) en de Ammon-
ieten3) en de Moabieten4), omdat er niemand was om hen te

27 helpen. Maar de HEERE had nog geen vonnis der ver-
delging over Israel laten verkondigen, dat hun naam niet

1) Zie I Kon. 8 : 65.
2) II Kon. 10 :32, 33; 13 : 3, 7.
3) Amos 1 : 13.
4) II Ken. 13 : 20, 21.
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meer genoemd zou worden onder alle volken die onder
den hemel zijn; daarom gaf de HEERE hun nu, als ver-
hooring op het gebed van Joahas'), een verlosser in Jero-
beam, den zoon van Joas.

28 Het overige der geschiedenissen van Jerobeam, en al
zijn bestuursmaatregelen die hij genomen heeft, en zijn
krachtsbetoon waarmede hij gestreden heeft, en hoe hij
Damascus en Hamath weer in een afhankelijke positie
bracht tegenover Israel en hen schatplichtig maakte, zooals
zij ook ten tijde van David geweest waren2), toen Juda en
Israel nog een waren, dat staat alley opgeteekend in het
„Boek der geschiedenissen van de koningen van Israel".

29 En Jerobeam legde het ihoofd neder om in den doods-
slaap heen te gaan tot zijn vaderen, de koningen van Israel,
bij wie hij ook 'begraven werd te Samaria. En zijn zoon
Zacharia werd koning in zijn plaats.

.....•••••••••

1 ) II Korn. 13 : 5.

-'1 II Sam. 8 : 7, 9.11.

.....nn••••n...............
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II Koningen 15 : 1—

REGEERING VAN AZARJA OVER JUDA, VAN ZACHARIA,
SALLUM, MENAHEM, PEKAHJA EN PEKAH OVER ISRAEL

EN VAN JOTHAM OVER JUDA. 15 : 1-38.

1. Azarja, koning van Juda, 15 : 1-7.

	

15 : 1	 In het vijftiende jaar van Jerobeam, koning van Israel
dat was het zeven en twintigste jaar v6Or zijn doodi)

kwam Azarja, de zoon van Amazia, bij den dood zijns
2 vaders aan de regeering als koning van Juda. Tevoren had

hij ook reeds het koninklijk bewind over Juda uitgeoefend.
Immers, bij den ongelukkigen afloop van den oorlog van
zijn vader Amazia tegen Joas van Israel, toen Amazia bij
Bethsemes door Joas gevangen genomen was 2), had het
yolk hem reeds tot koning over Juda uitgeroepen 3). Hij
was toen zestien jaar oud, en zoo heeft hij, vanaf zijn
zestiende jaar, twee en vijftig jaar geregeerd to Jeruzalem.
Zijn moeder heette Jecholia, een Jeruzalemsche van af-
komst.

3 Azarja deed wat recht was in de oogen des HEEREN,
evenals zijn vader Amazia gedaan had, van wien dat-
zelfde getuigenis gegeven werd, nochtans met deze beper-
king, dat hij den HEERE niet diende met een volkomen
hart gelijk zijn voorvader David gedaan had4). Zoo heeft
Azarja den HEERE slechts gediend zoolang Zacharia, die

4 inzicht had in de vreeze Gods, zijn raadsman was 5). Ook

1) In den overgeleverden liebreeuwachen tekst staat: in het 27e jaar van
Jerobeam. Dat kan echter niet juist zijn, maar moet zijn het 15e jaar. Van Gelderen
in K.V. beeft er op igewezen, dat het Ile jaar van Jerobeam juist het 27e jaar
is viiOr zijn dood. Jerobeam stierf in het 27e jaar van Azarja.

2) Zie 14 : 13.
3) Zie 14 21.
4) Zie 14 : 3.
5) II Kron. 26 : 5.
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onder zijn regeering, evenals onder de regeering van zijn
vader Amazia l) en van zijn grootvader Joas2), werden de
offerhoogten niet weggedaan uit het land; het yolk bleef
er nog steeds mee doorgaan, zijn offeranden te brengen op
de offerhoogten.

5 In zijn eerste regeeringsjaren, toen Zacharia nog zijn
raadsman was, schonk de HEERE hem voorspoed in zijn
krijgsverrichtingen tegen de Filistijnen en andere vijanden,
die hem tribuut moesten opbrengen, zoodat door zijn krach-
tige regeeringsdaden zijn naam wijd en zijd verbreid werd
en zijn roem zelfs tot in Egypte doordrong3).

Het zijn echter sterke beenen die de weelde kunnen
dragen. Dat bleek ook op droeve wijze bij Azarja. Want toen
hij zoo tot macht gekomen was, werd hij hoogmoedig en
vergreep hij zich aan de priesterrechten, toen hij in ver-
metelheid poogde eigenhandig het reukwerk in den tempel
te ontsteken4). Daarom sloeg de HEERE hem, terwijl hij
daar nog in den tempel vOcir het reukaltaar stand, met
melaatschheid. Tot den dag van zijn dood toe is hij me-
laatsch gebleven. Daarom woonde hij in het huis der af-
zondering, zonder dat hij zijn koninklijke rechten of plich-
ten kon uitoefenen of waarnemen.

Al dien tijd van zijn melaatschheid was Jotham, zijn
zoon, rijksbestuurder in zijns vaders plaats, die hem in alles
verving en de volledige regeermacht uitoefende, en als
zoodanig ook belast was met de hoogste rechtspraak over al
het yolk des lands.

6 Het overige nu der geschiedenissen van Azarja, en
alles wat ►hij ,gedaan heeft, en hoe hij den uiterlijken
bloei des lands bevorderd heeft, dat staat alles opgeteekend
in het „Boek der geschiedenissen van de koningen van
Juda".

7 En Azarja legde het hoofd neder am in den doods-
slaap tot zijn vaderen heen te gaan, en hij werd be-
graven bij zijn vaderen, in de ► avidsstad, eehter —
omdat hij melaatsch was — niet in den koninklijken

1) 14 : 4.
2) 11 Ken. 12 : 3.
) li Kron. 26 : 5-15.

4 ) 1! Kron. 26 : 16-19.
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II Koningen 15 : 8—

grafkelder, maar op den koninklijken doodenakkerl).
Daarna werd Jotham, die gedurende zijn melaatsch-

heid in feite het koninklijk bewind reeds uitgeoefend had,
koning in zijns vaders plaats.

2. Zacharia, koning van Israel. 15 : 8-12.

15 : 8 In het acht en twintigste2) jaar van Azarja, koning
van Juda — gerekend vanaf den dag waarop het yolk van
Juda hem tot koning uitgeroepen had in de plaats van zijn
vader Amazia3) was het het zeven en veertigste jaar van
Azarja — in dat jaar werd Zacharia, de zoon van Jerobeam,
koning over Israel, te Samaria. Zijn regeering duurde slechts
zes maanden.

9 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN.
evenals zijn vaderen gedaan hadden, de koningen van de
Nimsidische dynastie, die met Jehu aangevangen was 4) ;
Haar het voorbeeld dat zij gegeven hadden, week ook hij niet
of van al de verschillende zonden van Jerobeam, den zoon
van Nebat, die met zijn zonden van eigenwilligen eere-
dienst en kalverdienst en al wat daarmede samenhing, Israel
op den zondigen weg was voorgegaan.

10 En Sallum, de zoon van Jabes, smeedde een samen-
zwering tegen hem, en versloeg hem met behulp van het
yolk, en doodde hem, en werd koning in zijn plaats.

11 Het overige van de geschiedenissen van Zacharia staat
opgeteekend in het „Boek der geschiedenissen van de ko-
ningen van Israel".

12 Met hem eindigde, na ruim honderdjarigen levens-
duur, de dynastie die met Jehu aan de regeering gekomen
was, naar het woord dat de HEERE tot Jehu gesproken
had, dat zijn zonen tot in vier geslachten op den troon
van Israel zitten zouden 5). Zooals de HEERE dat aan
Jehu had voorzegd, zoo is het ook in vervulling gegaan.

1) Zie II Kron. 26 : 23a.
2) De overgeleverde Hebr. tekst heeft hien het 38e jaar; met enkele Griek-

sche handschriften zal pier 28e te lezen zijn, zie van Gelderen, K.N.
3) Zie 14 : 21.
4) Jehu, Joahaz, Joas, Jerobeam, 10 : 29, 31; 13 : 2, 11; 14 : 24.
5) Zie 10 : 31.
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3. Sallum, koning van Israel. 15 : 13-16.

15 : 13 In het zeven en veertigste jaarl) van Uzzia — dat is
dezelfde die ook wel Azarja genoemd wordt2) — werd
Sallum koning te Samaria. Nadat hij een voile maand

14 aan de regeering geweest was, kwam Menahem, zijn krijgs-
overste3), de zoon van Gadi, vanuit Tirza, de oude hoofd-
stad van Omri, naar Samaria, rukte daar binnen, versloeg
en doodde Sallum, den zoon van Jabes, en werd koning
in zijn plaats.

15 'Het overige dat te vermelden valt van den korten
regeeringsduur van Sallum, met name de samenzwering
die hij smeedde tegen Zacharia, staat opgeteekend in het
„Boek der geschiedenissen van de koningen van Israel".

16 In dim. zelfden tijd waarin Menahem zioh van de
regeering des lands meester maakte, ondernam hij vanuit
Tirza ook een tocht tegen Tifsah4), in het hooge Noord-
Oosten, aan den Eufraat, en versloeg die stad met al haar
inwoners, en de landstreek daaromheen, omdat zij de poort
voor hem gesloten gehouden hadden en hem niet als koning
wilden erkennen. Daarom versloeg hij de stad, waarbij hij
alle zwangere vrouwen die hij daar aantrof, opensneed.
Deze expeditie was mede oorzaak dat Pul, de koning van
Assur, daarna tot machtsvertoon een krijgstocht naar het
Westen ondernam5).

4. Menahem, koning van Israel. 15 : 17-22.

	

15 : 17	 In het zeven en veertigste jaar°) van Azarja werd

1) De overgeleverde 'Nebr. tekst heeft (bier 39e jaar; dit zal moeten zijn het
47e jaar, vergelijk vs 8, zie van Gelderen, K.V.

2) Beide namen, die dooreen gebruikt worden, hebben verwante beteekenis;.
Azarja = wien de HEERE tot hulp is; Uzzia = wiens sterkte de HEERE is.

3) Volgens Josephus was Menahem krijgsoverste van Sallum, zie Keil.
4) In plaats van Tifsah leest van Gelderen in K.V. bier, met een der Grieksche

teksten Tappuah (in het Behr. een letter verschil), een stad op de grens van
Efrain]. en Manasse, Joz. 16 : 8. Hij meent hier een uiting te zien van de rivali-
teit tusschen EfraIm en Manasse, vgl. Jes. 9 : 20, vergelijk ook wat hij opmerkt bij
II Kon. 15 : 10.

5) Zie vs 19.
6) Ook hier zal volgens van Gelderen K.V. in plaats van 39e jaar 47e jaar te

lezen zijn.
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II Koningen 15 : 18—

Menahem, de zoon van Gadi, koning over Israel. Hij re-
geerde vijf jaar') te Samaria.

18 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN.
Evenals hij dat van zijn voorgangers gezien had, bleef ook hij
vasthouden aan de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat,
die met zijn eigenwilligen eeredienst en al wat daarmede
samenhing, Israel op het pad der zonde had doen wandelen.

	

19	 In zijn dagen ondernam Pul, de koning van Assur —
die ook genoemd wordt2) een krijgs
tocht naar het Westen, waarbij ook het land van Israel
bedreigd werd. Ten einde te voorkomen dat zijn tegen-
standers hulp van Pul zonden ontvangen om hem weer van
den troon te stooten, gaf Menahem aan Pul een geschenk
van duizend talenten zilver, opdat Pul hem zou steunen
en aldus het koningschap in zijn hand bevestigd zou worden.

	

20	 'Om dat groote bedrag3) bijeen te brengen, hief Mena-
hem een omslag van alle vermogende lieden in Israel, die
daartoe vijftig sikkelen zilver per hoofd betalen moesten,
opdat dit bedrag aan den koning van Assur zou kunnen
worden opgebracht.

Daarop keerde de koning van Assur terug en bleef niet
langer in 't Westen, in de landen aan de Middellandsche Zee.

21 Het overige van de geschiedenissen van Menahem, en
alles wat hij tijdens zijn regeering heeft verriclit en tot
stand gebracht, staat opgeteekend in het „Boek der geschie-
denissen van de koningen van Israel".

22 Kort na die expeditie van Pul legde Menahem het
hoofd neder om in den doodsslaap tot zijn vaderen heen
te gaan, en Pekahja werd koning in zijn plaats.

5. Pekahja, koning van Israel. 15 : 23-26.

	

15 : 23	 In het een en vijftigste4) jaar van Azarja, koning van

1) De overgeleverde Helm tekst spreekt van 10 jaar. Van Gelderen in K.V.
beredeneert dat dit 5 jaar zal moeten zijn.

2) Zie h.v. vs 29.
3) Wanneer een talent berekend wordt op 49,10 k.g., wogen 1000 talenten

49100 k.g., volgens van Gelderen (K.V. 1947) een hoeveelheid zilver, overeenko-
mende met 4.910.000 Nederlandsche guldens.

4) Inplaats van 50e jaar, dat de overgeleverde Rehr. tekst bier heeft, leest
van Gelderen in K.V. 51e jaar.
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Juda, werd Pekahja, de zoon van Menahem, koning over
Israel te Samaria. Zijn regeering duurde twee jaar.

24 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN.
Naar het voorbeeld zijner voorgangers week ook hij niet
af van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die
met zijn stiercultus en eigenwilligen godsdienst Israel op
het pad der zonde had doen wandelen.

25 En zijn adjudant Pekah, de zoon van Remaljah,
smeedde een samenzwering tegen hem, en met behulp van
vijftig Gileadieten, die waarschijnlijk tot de koninklijke
lijfwacht behoorden, en over wie hij als adjudant des ko-
nings het bevel voerde, versloeg hij hem te Samaria in
den burcht van het koninklijk paleis, waarbij ook de beide
officieren Argob en Arje, bij hun poging om den koning
te verdedigen, den dood vonden.

Nadat hij Pekahja uit den weg had geruimd, werd
Pekah zelf koning in zijn plaats.

26 Het overige dat vermelding verdient van de geschie-
denissen van Pekahja, en alles wat hij gedurende zijn re-
geering heeft verricht, staat opgeteekend in het „Boek der
geschiedenissen van de koningen van Israel".

6. Pekah, koning van Israel. 15 : 27-31.

15 : 27 In het twee en vijftigste jaar van Azarja, koning van
Juda, kwam Pekah, de zoon van Remaljah, aan het be-
wind als koning over Israel te Samaria, en zijn regeering
duurde zeven jaarl).

28 Hij deed wat is.- waaci was in de oogen des HEEREN.
Evenals zijn voorgangers week ook hij niet af van de zon-
den van Jerobeam, den zoon van Nebat, die met zijn stier-
cultus en eigenwilligen godsdienst Israel op het pad der
zonde was voorgegaan.

29 In zijn dagen kwam Tiglath-Pileser, koning van Assur,
die door Achaz van Juda te hulp geroepen was tegen Pekah
van Israel en tegen Rezin van Damascus2), en hij nam ver-

1) De Hebr. tekst, die bier van 20 jaar spreekt, kan niet juist zijn. Van
Gelderen corrigeert in 7 jaar, vgl. Noordtzij, K.V. Kron. II, pag. 397, die
6 jaar rekent.

2) Zie II Kon. 16 : 5-9.
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schillcnde steden in in het Noordelijkste deel van het West-
Jordaanland, namelijk Ijon, en Abel-Beth-Malicha, en Ja-
noah, en de oude vrijstad Kedes, en Hazor, ja, hij veroverde
geheel Gilead, ten Oosten van de Jordaan, en Galilea, het
geheele land van Naftali, ten Westen van de Jordaan, en
de bewoners van al die door hem veroverde gebieden voerde
hij in ballingschap naar Assur, om daardoor hun nationa-
len geest te breken en hen te beter in onderworpenheid te
kunnen houden.

30 Toen door dit alles het tienstammenrijk reeds in erge
mate was verzwakt, smeedde Hosea, de zoon van Ela, cen
samenzwering tegen Pekah, den zoon van Remaljah, en
versloeg en doodde hem, en werd koning in zijn plaats.
Dit geschiedde in het vierde jaar van Achaz, koning van
Judal).

31 Het overige der geschiedenissen van Pekah, en al wat
hij tijdens zijn regeering heeft tot stand gebracht, staat op-
geteekend in het „Boek der geschiedenissen van de konin-
ffen van Israel".m

7. Jotham, koning van Juda. 15 : 32-38.

15 : 32 In bet tweede jaar van Pekah, zoon van Remaljab,
koning van Israel, kwam Jotham, zoon van Uzzia, aan de
regeering als koning van Juda.

33 Vijf en twintig jaar was hij oud, Coen hij bij den dood
van zijn vader Uzzia dezen ten voile opvolgde, en — met
inbegrip van de jaren van zijn regentschap tijdens de me-
laatschheid van zijn vader Uzzia 2) — regeerde hij in 't
geheel zestien jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa,
een dochter van Zadok.

1) In den Hebr. tekst swat: in het 20e jaar van Jotham, den zoon van Uzza.
Dit kan echter niet juist zijn, wijl de gansche regeeringsduur van Jotham
16 jaar bedragen heeft, 15: 33, waar de jaren van zijn regentschap, tijdens de
melaatschheid van zijn vader, 15 : 5, bij inbegrepen zijn. De overgeleverde tekst
is corrupt. Van Gelderen laat 15 : 30b gebeel weg. Enkele Grieksche handschrif-
ten lezen bier den naam Achaz. In overeenstemming met 17 : 1 zullen we te
lezen hebben: het vierde jaar van Achaz.

1=') Zie 15 : 5, vgl. Noordtzij, K.V. Kron. II, pag. 397.
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34 Evenals van zijn grootvader Amazia l) en van zijn,
vader Uzzia 2), kan ook van hem getuigd worden dat hij
deed wat recht was in de oogen des HEEREN. Hij volgde
in alles het voorbeeld van zijn vader Uzzia na, behalve dat
hij zich niet schuldig maakte aan de zonde zijns vaders om
eigenhandig het reukwerk in den tempel des HEEREN te
on tsteken3 ) .

35 Evenals onder de regeering van zijn grootvader
Amazia en van zijn vader Uzzia 4) de offerhoogten niet
uit het land werden weggedaan, zoo geschiedde dat ook
ander zijn regeering niet. Het yolk bleef er nog steeds mee
doorgaan, zijn slachtoffers te 'brengen op de offerhoogten,
terwijl er ook in ander opzicht nog veel verkeerde prac
tijken ibij het yolk gevonden werden5), zoodat de .geestelijke
bloei van het yolk geen igelijken tred hield met de uiter-
lijke welvaart, die het yolk in zijn dagen genieten mocht.

Behalve de vele andere bouwwerken die hij tot stand
bracht, onder andere aan den Ofelmuur°) bouwde Jothant
ook de Bovenpoort van den tempel des HEEREN, die
toegang verleende van den buitensten voorhof naar den
binnenvoorhof.

36 Het overige der geschiedenissen van Jotham, en alles
wat hij gedurende zijn regeering heeft verricht, zijn bouw-
werken die hij heeft tot stand gebracht en de krijg dien hij
gevoerd heeft tegen de Ammonieten, die hem drie jaar
lang tribuut moesten opbrengen 7), het staat alles opgetee-
kend in het „Boek der geschiedenissen van de koningen
van Juda".

37 Kort vOcir zijn dood begon de HEERE Rezin, den
koning van Aram, en Pekah, den zoon van Remaljah, op
Juda los te laten, waardoor aan het opbrengen van het
tribuut door de Ammonieten aan Jotham tegelijk een einde
kwam.

1) Zie 14 3.
2) Zie 15 : 3.
3) Zie II Kron. 27 : 2.
4) Zie 14 : 4 en 15 : 4.
5) Zie II Kron. 27 : 2 slot.
6) Zie II Kron. 27 : 3, 4.
7) Zie H Kron. 27 : 5.
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38 En Jotham legde het hoofd neder om in den doods-
slaap tot zijn vaderen heen to gaan, en — anders dan met
zijn vader Uzzia geschied was') — werd hij met voile
koninklijke eer begraven bij zijn vaderen, de koningen van
Juda, in de stad van zijn voorvader David.

Zijn zoon Achaz werd daarna koning in zijn plaats.

1) Zie II Kron. 26 : 23.
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REGEERING VAN ACHAZ OVER JUDA. 16 :1-20.

1. Algemeen overzicht der regeering van Achaz. 16 : 14.

16 1

	

	 In het vierde jaar1) van Pekah, zoon van Remaljah,
kwam Achaz, zoon van Jotham, aan de regeering ale koning

2 van Juda. Hij was vijf en twintig jaar oud toen hij koning
werd, en hij regeerde zes jaar en tien maanden2) to Jeruza-
lem. Hij deed echter niet wat recht was in de oogen des
HEEREN, Die toch ook zijn God was, de VerbondsGod
van het yolk waarover .114 koning was, zooals zijn voorvader
David gedaan had, maar vormde in alle opzichten het
tegenbeeld van zijn doorluchten voorvader.

3 Hij maakte zich schuldig aan de zonde van afgoderij
en iBaalsdienst, zooals die ook door de koningen van het
tienstammenrijk van Israel bedreven werd, en maakte ge-
goten beelden van de Baals3).

Zelfs heeft hij, toen de oorlogsnood ten top gestegen
was, en Jeruzalem door de verbonden legers van Rezin van
Aram en Pekah van Israel met inname bedreigd werd, de
afschuwelijke gewoonte gevolgd van de heidensche volken,
die de HEERE voor het aangezicht der Israelieten uit het
land Kanaan verdreven had. Evenals koning Mesa van Moab
eertijds deed), heeft hij zijn zoon, nadat hij hem gealacht

1) De overgeleiverde Behr. tekst heeft: 17e jaar. Van Gelderen berekent int
ilit zal moeten zijn het 4e jaar.

2) In pleats van 16 jaar zal gelezen moeten worden: 6 jaar en 10 maaadea,
zie van Gelderen in B j Handb. pag. 191 en Noordtzij,	 Kronleken
peg. 397. In II Kron. 28 : 1 lezen verschillende handschriften dat Achaz 25 jeer
and was toen hij koning werd. Dat zal vermoedelijk juist zijn. Hij was daft
31 (32) jaar toen hij stierf. Hizkia, die vermoedelijk eerst 12 jaar oader voog4
stond (van Gelderen,	 Handb. I, 191), was 25 jaar toen hij zeif aan burina
kwam, II Kon. 18 :2, en dna bg den &ad zijn vaders 13 jaar, ais due Own*
toen Achaz 18 (19) jaar was.

3) Zie II Kron. 28 : 2.
4) Zie II Kon. 3 : 27.
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had.1), in het Hinnom-dale) door vuur aan den Moloch ge-
wijd, om door dat kinderoffer den toorn der goden van
zich of te wenden, een gruwel die de HEERE nadrukkelijk
aan Zijn bondsvolk, waarvan alle eerstgeborenen Hem
gewijd moesten worden, verboden had3).

4 Behalve deze ontzettende zonden, die bij de heiden-
sehe volken gevonden werden, bedreef hij ook nog dit, dat
hij zelf ook mee deed aan den hoogtedienst, die door het
yolk van Juda bedreven werd. Hij liet het yolk daarin
niet maar begaan, zooals vele koningen vOsir hem gedaan
hadden, maar hij nam zelf actief aan dien hoogtedienst
deel door het slachten en aansteken van offers op allerlei
plaatsen in het land, op de offerhoogten en op de heuvelen
en onder elken groenen boom.

2. De Arameesch-Efraintietische oorlog. 16 : 5-9.

16 : 5 In dien zelf den tijd trok 'Rezin, de koning van Aram, te-
zamen met Pekah, den zoon van Remaljah, den koning
van Israel, ten strijde op tegen Juda en Jeruzalem. Hoewel
de profeet Jesaja in 's HEEREN naam aan Achaz de
boodschap bracht dat hij zich rustig moest houden, s‘V
de HEERE den loop der gebeurtenissen zoo leiden zou
dat Aram en Israel aan Juda geen werkelijk nadeel zonden
toebrengen en het hun niet gelukken zou Juda ten ander
te brengen en Achaz te onttronen en den zoon van TAeei
als vazal-koning op den troon van Juda te plaatsen4),
achtte Achaz het toch raadzamer Rezin en Pekah tegemoet
te trekken om hun het voortrukken naar Jeruzalem te be-
letten.

Bij dat treffen der vijandelijke legers in het open veld
wisten Rezin en Pekah echter aan Juda geduchte neder-
lagen toe te brengen, waarbij veel strijdbare manners van
Juda, waaronder ook de eigen zoon van koning Achaz,
en meerdere personen uit des konings naaste omgeving,,

1) Zie Died'. 16 : 21 en 23 : 37-39.
2) Zie Jerem. 32 :35.
3) Zie Lev. 18 : 21.
4) Zie Jes. 7 : 4-7.

11B



-16 :8

den dood vonden, en ook cm zeer groote menigte gevan-
genen en een groote oorlogsbuit aan Rezin en Pekah in han-
den viel, die naar Damascus en Samaria werden gevoerd l) .

Na die in het veld behaalde overwinningen, rukten zij
op naar Jeruzalem en sloegen het beleg voor de stad —
bij welke gelegenheid het boven-vermelde afschuwelijke
kinderoffer door Achaz gebracht werd — maar het gelukte
hun niet de stad stormenderhand te veroveren.

6 Voordat zij het beleg sloegen voor Jeruzalem, had Rezin,
de koning van Aram, eerst nog van Elath, de havenstad aan
den Oostelijken hoorn van de Roode Zee, zich meester
gemaakt, door de Judeers daaruit te verdrijven. Zoo bracht
hij die stad aan Aram, waarna hij een Arameesche kolonie
in die stad stichtte, die daar gebleven is tot op dezen dag2).

De Edomieten, aldus van de heerschappij van Juda
bevrijd, maakten van die verzwakking van Juda gebruik
om plundertochten in Juda te ondernemen, terwijl ook de
Filistijnen meerdere steden in de vlakten heroverden om
wraak te nemen over de slagen die Uzzia hun had toege-
bracht3).

7 In dien tijd van groote benauwdheid zag Achaz, die
het woord des HEEREN, door Jesaja hem overgebracht,
in den wind geslagen had, geen anderen uitweg dan de
hulp in te roepen van Tiglath-Pileser, den koning van
Assur. Daarom zond hij hem een deputatie om zich als
vazal aan .den koning van Assur te onderwerpen, met de
betuigingl „Ik ben uw knecht en uw zoon. Wil mij Daarom
uw koninklijke bescherming en uw vaderlijken steun ver-
leenen tegen Rezin en Pekah. Trek op met uw legermacht,
kom naar het Westen, en red mij uit de macht van de
koningen van Aram en Israel, die zich tegen mij verbonden
hebben".

8 Om daarbij Tiglath-Pileser gunstig voor zich te stem-
men, nam Achaz het zilver en het good dat zich in den
tempel des HEEREN en in de schatkamers van het konink-

1) Zie II Kron. 28 : 5-15.
2) Van Gelderen meent dat in plants van het overgeleverde Aram Edom te

lezen is, dat Rezin de stad Elath dus weder bracht in de macht van Edom.
Keil handhaaft eater de overgeleverde lezing Aram.

3) Zie II Kron. 28 : 17, 18; 26 :6, 7.
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lijk paleis beyond, en zond dat aan den koning van Assur
ten geschenke.

9 Daarop gaf de koning van Assur aan zijn verzoek ge-
hoor. Hij trok op tegen Israel — gelijk boven reeds is ver-
meld') — en veroverde een groot gedeelte van Israels rijks-
gebied, waarvan hij de bevolking in ballingschap wegvoerde
naar Assur. Ook tegen Damascus, de hoofdstad van Aram,
trok hij op, nam het in, en voerde de bevolking in balling-
schap naar Kir, de plaats van hun herkomst 2), waarmee
in vervulling ging het woord dat de 4HEERE door den mond
van Amos gesproken had 3), terwijl hij Rezin, den koning
van Aram, ter dood bracht.

3. Achaz en de tempel te Jeruzalem. 16 : 10-18.

16 : 10 Daarna ging koning Achaz naar Damascus, om daar
Tiglath-Pileser, den koning van Assur, te ontmoeten, dat
wil zeggen om hem zijn dank te betuigen voor de hem
verleende hulp en hem te huldigen.

Bij die gelegenheid zag koning Achaz in den tempel
te Damascus het prachtige altaar van den dondergod Rim-
mon. Een afbeelding van dat altaar, met gedetailleerde
opgave van de maten en de geheele constructie van het
altaar zond hij naar den hoogepriester Uria te Jeruzalem,
met opdracht zulk een altaar te vervaardigen.

11 Nauwkeurig volgens de opdracht die koning Achaz
vanuit Damascus hem had doen toekomen, bouwde de
priester daarop zoo'n altaar, waarbij hij er voor zorgde
dat het klaar was voordat koning Achaz nit Damascus
thuis kwam.

12 Toen daarop de koning uit Damascus te Jeruzalem
kwam, nam hij het altaar in oogenschouw, naderde plechtig
tot het altaar en besteeg de trappen van het altaar, om
zelf de inwijding ervan te verriohten en het inwijdings-
offer daarop te brengen, waarmede hij tegelijk uiting
Wilde geven aan zijn dankbaarheid voor zijn behouden
wederkomst.

1) II Kon. 15 : 29.
2) Zie Amos 9 : 7.
3) Amos 1 : 5b.
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13 Zoo ontstak de koning zijn brandoffer en zijn spijs-
offer op het nieuwe altaar, en plengde zijn drankoffer, en
sprengde het bloed van zijn dankoffers op het altaar.

14 Na die inwijding van het nieuwe altaar gaf hij bevel
het koperen brandofferaltaar, dat in het midden van den
voorhof voor het aangezicht des HEEREN stond, voor den
ingang van het heilige, tusschen zijn altaar en het tempel-
gebouw, van die eervolle plaats weg te nemen en ter zijde
te plaatsen, aan de Noordzijde van zijn eigen altaar.

15 Daarop gaf koning Achaz aan den hoogepriester Uria
uitvoerige en nauwkeurige instructies omtrent het gebruik
dat van het nieuwe altaar gemaakt moest worden en de
offers die daarop gebracht moesten worden: „Dat nieuwe,
groote altaar, dat gij naar mijn aanwijzingen vervaardigd
hebt, moet gij gebruiken om daarop ale offers te ontsteken,
de morgen- en avond-, spijs- en brandoffers voor koning en
yolk, te weten: het morgenbrandoffer en het avondspijs-
offer, en het brand- en spijsoffer des konings, en het brand-
offer en het spijsoffer van heel de bevolking des lands;
ook hun drankoffers meet gij daar plengen, en al het .bloed
van de brandoffers en van de slachtoffers moet gij daarop
sprengen. En wat het koperen brandofferaltaar betreft, daar
wil ik mij eerst nog eens op beraden; dan zal ik u wel
nader laten weten wat daarmede geschieden moet"1).

16	 En de hoogepriester Uria handelde in alles naar het
bevel van koning Achaz.

17 Ook aan het overige kostbare tempelgereedschap ver-
greep koning Achaz zich. Van de koperen spoelwagens, die
koning Salomo had laten vervaardigen 2), sneed hij de
sierlijke sluitplaten af, die kunstig bewerkt waren met
afbeeldingen van leeuwen en runderen en cherubs, terwiji
hij van elken spoelwagen ook het daarop geplaatste bekken
liet verwijderen. En de koperen zee liet hij aflichten van

1) Waar van het koperen altaar later geheel geen melding meer worth ge-
maakt, ook niet in H Ken. 25 : 13, 14 en Jer. 52 : 17-20, waar een breede op-
Ramming gegeven wordt van het koperwerk, dat (bij de verovering van Jeruza-
lem door Nebukadnezar werd bait gemaakt, ligt het vermoeden voor de hand.
dat Achaz het koper van dat akaar gebruikt heels om zijn tribuut aan den
koning van Assur to betalen.

2) 1 Kon. 10 :27-39.
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het voetstuk van twaalf koperen runderen, waar hij eon
18 steepen voetstuk voor in de plaats steldel). En de over-

dekte koninklijke loge, die men bij den tempel gebouwd
had ten dienste van den koning, wanneer deze met zijn
gevolg op den sabbat of op de feesten den tempel bezocht,
liet hij ook uit den tempel verwijderen, met den daarbij
behoorenden koninklijken ingang, die vanuit het konink-
lijk paleis tot de loge toegang verleende. Pit deed hij met
het oog op den koning van Assur, om door zooveel konink-
lijke praal, als hij zich als vazal veroorloofde, den mach-
tigen Assyrischen heerscher geen aanstoot te geven.

4. Het einde van Achaz. 16 : . 19, 20.

16 : 19 Het overige van de gesehiedenissen van Achaz, en alley
wat hij gedaan heeft, met name hoe hij er zelfs toe ge-
komen is den tempel des ,HEEREN te sluiten2), dat stoat
opgeteakend in het „Boek der geschiedenissen van de
koningen van Juda".

20 Daarop legde Achaz het hoof d neder om in den doods-
slaap tot zijn vaderen heen te gaan, en hij word bij zijn
vaderen begraven binnen de muren van de :Davidsstad,
echter niet in de koningsgraven3). En zijn zoon Hizkia
word koning in zijn plaats.

1) Van Gelde'ren opp-ert de ge(lachte, dat die 12 koperen runderen ook
-gebruikt werden ter betaling van het tribunt aan Tiglath-Pileser: „een pracht-
object, om als kunstvoorwerp den grooten koning te worden aangeboden".
Dit kan eehter niet jurist zijn, wijI in Jer. 52 : 20 bij de verovering van Jernza-
lem door Nebnkadnezar de koperen runderen genoemd worden onder den bait,
die den overwinnaar in banden viel. Aalders K.V. Jer. meent dat de 12 koperen
runderen in Jer. 52 : 20 moeten worden gesehrapt als later toevoegsel. Keil,
Komar. op LI Kon. 25 : 17, bestrijdt dit.

2) Zie II Kron. 28 :24.
3) Zie II Kron. 28 : 28.
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REGEERING VAN HOSEA OVER ISRAEL. ONDERGANG VAN
HET RIM ISRAEL. DE SAMARITANEN. 17 : 1-41.

1. Hosea, de laatste koning van Israel. Einde van het tien-
stammenrijk. 17 : 1-6.

	

17 : 1	 In het vierde jaar') van Achaz, koning van Juda, weed
Hosea, de zoon van .Ela, koning van brag te Samaria, en

2 hij regeerde negen jaar. Hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, hoewel toch niet in die mate als de
koningen van 'Israel die vOcir hem geregeerd hadden.

3 Nadat hij gedurende de eerste jaren van zijn regeering
tribuut betaald had aan Tiglath-Pileser, den koning van
Assur2), meende hij dat bij diens dood het oogenblik ge-
komen was om de tribuutbetaling te staken. Daarom trok
Tiglath-Pilesers opvolger Salmanassar, koning van Assur,
tegen hem op, waarbij Hosea zich aan hem onderwierp en
nu ook aan Salmanassar tribuut betaalde, gelijk hij tevoren
aan Tiglath-Pileser gedaan had.

4 Daarna ontdekte Salmanassar, de koning van Assur,
echter een samenzwering die Hosea tegen hem smeedde!.
door het zenden van boden naar So, den koning van bet
in Noord-Arabie gelegen .Mitsraim, terwijl hij hem ook
geen tribuut meer betaalde, zooals hij nu twee jaar aehter-
een gedaan had.

Daarom trok Salmanassar, de koning van Assur, naar
het Westen, maakte zich van Hosea meester, bond hem en
wierp hem in de gevangenis, waarmede hij aan zijn negen-
jarige regeering, en tegelijk ook aan het bestaan van het
tiensitammenrijk een einde maakte.

	

5	 Want Salmanassar, de koning van Assur, bezette met
zijn troepen het gansche gebied dat toentertijd van het

1) In plaats van het 12e jaar van den overgeleverden tekst leest van Gelderen
bier het 4e jaar.

Zie II Kon. 15 : 29, 30.
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tienstammenrijk van Israel nog over was, en sloeg het
beleg voor Samaria, de versterkte hoofdstad van het tien-
stammenrijk, welk beleg drie jaar duurde.

6 In het negende jaar van Hosea werd de stad Samaria
door Sargon, den koning van Assur, die inmiddels Salma-
nassar als koning van Assur opgevolgd was, ingenomen.
De overgebleven bevolking van het tienstammenrijk voerde
Sargon daarna in ballingschap naar Assur, en deed hen
woven in Halah, ten Westen van den Tigris, en in Noordr
Mesopotamia, aan den Habor, den bekenden zijstroom van
den Eufraat, ook wel genoemd de rivier van Gozan, de
stad ten Oosten van Haran, en in de steden van Media.

2. De oorzaak van den ondergang van het tienstarnmenrijk.
17 ; 7-23.

17 : 7 Dit oordeel van den ondergang puns rijks hadden de
Israelieten zelf zich op den hals gehaald door hun voort-
durende zonde van afval van den HEERE hun God, Die
Zijn groote lief de en genade hun bewezen had door hen
op te voeren uit hun slavernij in het land van Egypte en hen
te verlossen uit de macht van Farao, den koning van Egypte.

In lijnrechten strijd met het eerste woord van Gods
heilige wet, dat de HEERE bij hun uittocht uit Egypte
vanaf den top van den Sinai hun had doen hooren, hadden,
zij steeds weer andere goden vereerd en ijdelheden gediend.

8 Daarbij hadden zij zich gehouden aan de inzettingen
en gebruiken der heidensche volken, die de HEERE om
hun verdorvenheid van voor hun aangezicht had uitgeroeid
en verdreven. Het voorbeeld hunner koningen, met name
van Jerobeam I en van Omri met zijn zoon Achab
en van Jehu met zijn nazaat Jerobeam II, hadden zij ge-
volgd, die die heidensche zeden en gewoonten bij het yolk
Israel hadden ingevoerd, en bewerkt hadden dat Israel die
heidensche zeden navolgde.

9 Zoo hadden de Israelieten met hun eigenwilligen gods..
dienst, waarmede zij den HEERE lastig vielen, gehandeld
in strijd met het heilig wezen van den HEERE hun God.

Dat onbehoorlijke van hun eigenwilligen godsdienst,
diem zij den HEERE opdrongen, kwam tot citing in de
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offerplaatsen, waarmede zij het land overdekt hadden, en
die zij gebouwd hadden in al hun dorpen en steden, van
klein tot groot, vanaf het kleinste gehucht bij een enkelen
wachttoren die in de woestijn gebouwd was om vandaar
toezicht te houden op de kudde, tot aan de grootste vet-
sterkte stad toe.

10 Ook hadden zij, als uitvloeisel van hun naturalistische
godsvereering; op elken hoogen heuvel en onder elken
groenen eik en populier en terebinth'), steenen zuilen op-
gericht om de manlijke natuurgodheid te symboliseeren,
benevens heilige houten palen, als symbool van de vrucht-
baarmakende godin Asjera.

11 Op al die offerplaatsen hadden zij hun offers aange-
stoken, evenals de heidensche volken gedaan hadden, die
de ,HEERE hun God voor hun aangezicht had uitgeroeid,
een soortgelijk lot als waardoor zij zeif later ook getroffen
werden, toen zij in ballingschap werden weggevoerd.

Zoo hadden zij door heel dien eigenwilligen en onhei-
ligen cultus in een woord slecht gehandeld, in religieus
en moreel opzicht schandelijke dingen bedreven, en daar-
mede den HEERE getergd en Zijn toorn gaande gemaakt.

12 Nietswaardige, verachtelijke drekgoden hadden zij ge-
diend, verfoeilijke beelden als hun afgoden vereerd, waar-
van de HEERE bij de afkondiging van Zijn heilige wet
vanaf den Sinai nadrukkelijk gezegd had dat zij dat niet
mochten doen.

13 En niet alleen bij de afkondiging van Zijn wet op
den Sinai had de HEERE hun dat verboden, maar ook
daarna had de HEERE telkens weer door al Zijn profeten
en zieners, die Hij tot hen zond, voor zulke afgodische
practijken hen gewaarschuwd, niet alleen het tienstammen-
rijk van Israel, maar ook Juda, dat het voorbeeld der
Israelieten volgde 2) ; de HEERE had door Zijn profeten
hen gewaarschuwd: Bekeert u van uw booze wegen, en
houdt Mijn geboden en Mijn inzettingen, gelijk die vervat
zijn in heel de wet, die Ik aan uw vaderen opgelegd heb,
en die Ik u heb doen toekomen door den dienst van Mijn

1) Vgl. Hos. 4 : 13.
2) Zie vs 19.
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knechten de profeten, die steeds weer tot de wet u hebben
teruggeroepen.

14 Zij gaven aan die roepstemmen der profeten echter
geen gehoor, zij stelden geen vertrouwen in den HEERE
en wilden niet gelooven, maar waren even hardnekkig en
wederspannig als hun vaderen ten tijde van Mozes, die
ook niet wilden luisteren naar 's IIEEREN woord en in
ongeloof weigerden op te trekkers naar Kanaan 1), omdat

15 zij in 's HEEREN belofte geen vertrouwen stelden. Gelijk
die vaderen, zoo waren ook de latere geslachten, zij ver-
wierpen al de inzettingen die de HEERE hun geboden had,
in een woord: zij verbraken het verbond dat de HEERE met
bun vaderen gesloten had, en al Zijn waarschuwingen, die de
HEERE door den dienst van Mozes en Zijn profeten hun
had ingeseherpt, sloegen ziji roekeloos in den wind. In plaats
daarvan gaven zij aan den ijdelen afgodendienst zich over,
waardoor hun -,geheele levee tot een groote ijdelheid werd,
zonder waaraohtige beteekenis en levensvulling, en zij maak-
ten zich schuldig aan de afgodische practijken van de hen
omringende volken, waarvan de HEERE hun nadrukkelijk
geboden had dat zij het voorbeeld dier volken niet zouden
navolgen en in hun wegen niet zouden wandelen.

16 Al de geboden die de HEERE hun God hun had op-
gelegd, verlieten zij, al de inzettingen van het verbond
dat de HEERE met hen gesloten had, overtraden zij, en
zij maakten zich twee gouden kalveren, te Bethel en te
Dan, en koning Achab richtte ook een heiligen houten
paal op, als symbool van de vruchtbaarmakende godin
Asjera2), en zij aanbaden het gansche heir des liemels, de
zon en de maan en de sterren, wat de HEERE aan Zijn
yolk nadrukkelijk verboden had3), en zij dienden den
Baal, die door koning Achab vanuit Tyrus bij het yolk
Israel werd geimporteerd4).

17 Naar de afschuwelijke gewoonte der heidensche vol-
ken, die de HEERE voor hun aangezieht verdreven had,,
wijdden zij ook hun zonen en dochteren door vuur

1) Zie Num. 13 en 14.
2) Zie I Kon. 16 : 33.
3) Zie Deut. 4 : 19; 17 : 3.
4) Zie I Kon. 16 : 31, 32.
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aan den Moloch, en maakten zij zich op allerlei manier
schuldig aan de zonde van waarzeggerij en het acht geven op
allerlei teekenen, zoodat in een woord van hen moet worden
getuigd, wat ook van koning Achab getuigd werd l) , dat
zij aan de zonde verslaafd waren en zich verkocht hadden
om te doen wat kwaad was in de oogen des HEEREN om
Hem te tergen en Zijn toorn gaande te maken.

18 ,Dit alles had ten gevolge dat de HEERE zees toornig
werd op Israel, en hen wegdeed van Zijn aangezicht door
een einde te maken aan het voorthestaan van het tienstam-
menrijk van Israel, zoodat er niets anders overbleef dan
alleen het koninkrijk Juda.

19 Ook daar vonden de afgodische practijken echter in-
gang, want ook de Judeers onderhielden niet de geboden des
HEEREN huns Gods, maar zij volgden het slechte voorbeeld
dat de Israelieten hun gegeven hadden, door dezelfde hei-
densche zeden na te volgen die ook Israel aangenomen had.

20 Daarom verwierp de HEERE het geheele zaad van
Israel, niet alleen het tienstammenrijk, maar ook het ko-
ninkrijk Juda. Het .gansche zaad van Israel achtte de
}IEERE niet te goed om hen over te geven aan vernede-
ring en plundering. Zoo tuchtigde de HEERE hen, opdat zij
misschien nog tot inkeer zouden komen, door aan alien
rocm en bloei uit den Davidischen tijd een einde te maken
en hen over te geven in de hand van de volken rondom, die
hen plunderden: de Arameers 2), de Ammonieten3) en de
Moabieten4) in het Noorden en Oosten, de Filistijnen en
Arabieren5) in het Zuiden en Westen, waar in later tijd
de plunderende benden der Chaldeen 6) nog bijkwamen.
Dat duurde totdat de HEERE bij hun aanhoudende hard-
nekkigheid hen eindelijk geheel en al wegstiet van Zijn
aangezicht en door de wegvoering in ballingschap aan het
zelfstandig bestaan van het tienstammenrijk en van het.
koninkrijk van Juda een einde maakte.

1) Zie I Kon. 21 :20, 25.
2) Zie II Kon. 10 : 32, 33; 13 : 3, enz.
3) Zie Amos 1 : 13.
4) Zie II Kon. 13 : 20, 21.
5) Zie H Kron. 21 :16; 28 : 18.
(1 ) Zie II Kon. 21 : 2.
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21 Het begin, dat tot dat droevig slot leidde, was er al
bij de scheuring des rijks. Want tot straf voor Salomo's
zonde van afgoderij had de HEERE het tienstammenrijk
van Israel losgescheurd van Davids huis. En in dat tien-
stammenrijk zette de zonde zich voort en kwam bet van
kwaad tot erger. Want door den zondigen stier-cultus van
Bethel en Dan scheurde Jerobeam, de zoon van Nebat,
dien ze in het rijk Israel koning gemaakt hadden, het yolk
Israel los van den HEERE, hij dreef hen van achter den
God der vaderen vandaan door hen to verleiden tot die
groote zonde van beeldendienst, waaraan het yolk sinds-
dien bleef vasthouden gedurende den ganschen tijd van.

.22 het bestaan van het rijk Israel. De Israelieten 'bleven vast-
houden aan heel dien zondigen cultus dien Jerobeam had

23 ingevoerd. Zij weken er niet van af, totdat de HEERE hen
wegdeed van Zijn aangezicht en door de wegvoering in
ballingschap aan het zelfstandig bestaan van het rijk Israel

een einde maakte, gelijk de HEERE door den dienst van
al Zijn knechten, de profeten, daarvan reeds gesproken
had. In Jerobeams dagen was het reeds Ahia, de Siloniet')
geweest, die daarvan gesproken had, terwijl in later tijd
ook Amos2) en Hosea3) en Jesaja4 ) op dezelfde wijze
Israel daarvoor hadden gewaarschuwd. Zij hadden echter
op al die waarschuwingen en dreigingen der profeten geen
acht geslagen, en zoo kwain het eindelijk zoo ver, dat aan
het bestaan van het rijk Israel een einde werd gemaakt en
het yolk in -ballingschap uit zijn land werd weggevoerd
naar Assyrie, tot op dezen dag.

3. De Samaritanen in het gebied van het voormalige tien-
stammenrijk. 17 : 24-41.

	

17 : 24	 Na de wegvoering van de Israelieten in ballingschap
bracht koning Sargon van Assur5), die Samaria veroverd

1) Zie I Kon. 14 : 15, 16.
2) Zie Amos 3 : 11 v; 5 : 27.
3) Zie Hos. 1 : 6; 9 : 16.
4) Zie Jesaja 28.
5) Uit Ezra 4 : 2, 9, 10 weten we dat in later tijd ook Esarbaddon en Assnr-

banipal hetzelfde gedaan hebben.
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had, lieden uit Babel, en uit de ten Noord-Oosten van
Babel gelegen stad Kutha, en uit Avva, en uit het aan den
Orontes gelegen •Hamath, en uit Sefarvaim, die hij als
kolonisten wonen liet in het landschap Samaria, in de
plaats van de gedeporteerde Israelieten. Die kolonisten
namen het landschap Samaria in bezit, en vestigden zich
in de steden die daar gevonden werden.

25 Toen zij zich daar gevestigd hadden, bewezen zij Been
eer aan den IIEERE, maar alleen aan hun eigen goden, die
zij nit hun oorspronkelijke woonplaats hadden meege-
bracht. Daarom liet de HEERE de leeuwen op hen los,
die van oude tijden of in het land huisden i), zooals de
HEERE door den mond van Mozes reeds gedreigd had
aan Zijn yolk te zullen doen, wanneer ze niet naar Hem
zouden hooren 2). Door die leeuwen werden er sommigen
uit ,de bevolking gedood.

26 De door koning Sargon aangestelde provincials magi-
straatspersonen brachten daarop rapport van die leeuwen-
plaag uit aan den koning van Assur, waarbij zij ,00k vollen
nadruk legden op wat puns inziens de oorzaak van die
leeuwenplaag was: „De volkeren die ,gij als kolonisten
hierheen gebracht hebt om te wonen in de steden van het
landschap Samaria, kennen niet de ritueele rechten en de
wijze der godsvereering van den alouden God des lands.
Daarom heeft Hij de leeuwen op hen losgelaten, waardoor
er 'sommigen van hen worden gedood, omdat zij de door
den landsgod gewilde wijze van godsvereering niet
kennen".

27 Toen gaf koning Sargon van Assur aan zijn rijksbe-
stuurders bevel er voor te zorgen dat aan dien toestand een
einde zou komen: „Zorgt er voor dat een van de priesters
die gij vandaar weggevoerd hebt, daarheen weer worde
teruggebracht; laat die zich metterwoon daar gaan vesti-
gen3) om aan de in dat landschap wonende kolonisten de

1) Zie Richt. 14 : 5, I Sam. 17 : 34, I Kon. 13 : 24 e.a.pl.
2) Zie Lev. 26 : 22.
3) De overgeleverde Hebr. tekst heeft hier het meervoud; Keil denkt daarom

aan een priester met zijn helpers (makkers) ; omdat er verder steeds sprake is
van een enkelen priester, zal met versohillende oude vertalingen wel het enkel-
voud gelezen moeten worden.
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wijze van godsvereering van den landsgod te leeren".
28 Daarop kwam een van de priesters, die met de overige

bevolking des lands tevoren in ballingschap was gevoerd,
weer terug, en gelijk hij vroeger aan den door Jerobeam
ingevoerden kalverdienst verbonden was geweest, vestigde
hij zich nu te Bethel, waar tevoren ook ,de stier-cultus ge-
pleegd werd, en leerde den achtergebleven Israelieten en
den nieuw-gevestigden koloniken; hoe izij „den Heere
vereeren" moesten, dat wil zeggen, hij leerde hun de met
heidensche elementen vermengde vereering van den
HEERE, gelijk die tot aan den ondergang des rijks bij
Israel gevonden werd.

29 Intusschen bleef het yolk in de in het land verspreide
heiligdommen echter ook vasthouden aan de vereering van
de ►goden die zij vroeger in hun oorspronkelijke woon-
plaatsen gediend hadden. Zoo maakte elk van die volken,
die koning Sargon in het land gebracht had, de beelden
van hun goden die zij vroeger vereerd hadden, en zij
plaatsten die in de hoogte-tempels, die de Samaritanen, de
oorspronkelijke Israelietische bewoners van dat landschap
Samaria, gebouwd hadden. Zoo vereerde elk yolk zijn
eigen goden in de steden die hun ter woning waren toege-
wezen.

30 De lieden van Babel richtten een beeld op voor
Sukkot-Benot1), de kolonisten uit Kutha maakten een
beeld• van hun stadsgod Nergal, den god van de jacht en
van den oorlog, terwijl de lieden uit Hamath Asima ver-

31 eerden, voorgesteld door het beeld van een kalen bok; de
Avvieten maakten beelden van hun goden Nibehaz en
Tartak, terwijl de Sefarvieten kinderoffers brachten en
hun kinderen met vuur verbrandden voor den Assyrischen
stiergod Adarmelech, voorgesteld als een gevleugelde Stier
met bet fhoofd en het gelaat van een mensch, en voor zijn
goddelijke ,gemalin Anammelech, de goden de zij vroeger
in Sefarvaim vereerd hadden.

1) Misschien bierbij te .denken aan de gemalin van Babeis hoofdgod Marduk,
misschien te denken aan kleine tentjes, die bij wijze van tempeltjes met de zich
daarin bevindende afgoden in de hoogte-tempels werden opgesteld, vgl. 23 : 7,
waar vermeld wordt dat de vrouwen huisjes weefden voor de vruchtbaar-
makende Latuurgodin Asjera.
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32 Naast deze afgoden werd nu eohter, rinds de komst
van dien door koning Sargon nit de ballingschap terug-
zonden Israelietischen priester, door die kolonisten ook
de HEERE vereercl, naar aanwijzing van dien terugge-
keerden priester werden bij de plaatselijke heiligdommen
door de kolonisten uit hun eigen midden hoogtepriesters
aangesteld, die in de hoogte-tempels den priesterdienst voor
hen verrichtten.

33 Zoo „vereerden" zij op him wijze den HEERE, ge-
dreven door de vrees voor de leeuwenplaag, dat wil zeggen,
het was een Touter-uitwendige dienst, waarbij zij bepaalde
ceremonieele handelingen verrichtten ter eere des HEEREN,
Dien zij beschouwden als een van de goden temidden van
alle andere goden, en daarnaast dienden zij ook hun eigen
voorvaderlijke goden, naar de wijze der godsvereering van
de volken waartoe zij oorspronkelijk behoord hadden.

34 Tot op dezen dag handelen de bewoners van het land-
schap Samaria naar datzelfde gebruik, en makers zij zich
schuldig aan die verbinding van den dienst des HEEREN
met den dienst der afgoden, zooals die met de komst van
die kolonisten in zwang gekomen is. Zij onderhouden wel
dien louter-uitwendigen dienst des HEEREN, maar eigen-
lijk komt dat toch hierop neer, dat zij den HEERE niet
vereeren, want zij doen het niet op de wijze die de FIEERE
in Zijn ,heilige wet van Zijn yolk eischt, en die gepaard
gaat met een onbeperkt vertrouwen op Hem en een ver-
werpen van alle afgoden. Zij handelen niet naar de inzet-
tingen en rechtsbepalingen, zooals die van kracht waren
bij het tienstammenrijk Israel, waarvan een deel nog in
het land was achtergebleven'), en zij dienden den HEERE
evenmin naar de voorsehriften van de Mozaische wet, naar
de wet en het gebod, die de HEERE aan Zijn yolk bevolen
heeft, aan de kinderen van Jacob, wien Hij den naam
Israel gegeven heeft. Naar het vleesch zijn die kolonisten
geen nazaten van den aartsvader Jacob, terwijl zij geeste-
lijk evenmin gerekend kunnen worden tot het nakroost
van den worstelaar Israel, die zich in zijn worsteling vors-

1) Vandaar dat in den tekst sprake kan zijn van hun inzettingen en rechts-
hepalingen.
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telijk gedragen heeft met God en met de menschen.
35 Bij den Sinai had de HEERE een verbond met Zijn

yolk gesloten, waarin Hij hun aldus geboden had: „Gij
moogt geen andere goden vereeren en u voor hen niet
nederbuigen; op geen enkele wijze zult gij hen mogen

36 dienen of offers mogen brengen, maar den HEERE, Die
u tot Zijn yolk gemaakt heeft, toen 'Hij door het wonder-
'baar ingrijpen van Zijn Goddelijke almacht u uit het dienst-
huis van Egypte heeft opgevoerd, den HEERE alleen meet
gij vereeren en voor Hem alleen u nederbuigen en Hem
uw offers brengen.

37 De inzettingen en rechtsnormen die Hij u voorgeschre-
yen heeft, zult gij in aeht nemen, de wet en de ,geboden
die gij van Hem ontvangen hebt, daar moet gij u te alien
tijde aan houden om die in practijk te !brengen, en wacht

38 er u voor dat gij geen andere igoden vereert. Het verbond
dat Ik met u gesloten heb, zult gij in gedachtenis houden
en er voor zorg dragen dat gij dat niet vergeet. Krachtens
dat verbond ben Ik, de HEERE, uw VerbondsGod; daar-

39 om zult gij geen andere goden vereeren, maar alleen den
HEERE uw VerbondsGod zult gij vereeren; niet slechts
omdat .Hij in het verleden Zijn wondermacht u getoond
heeft toen Hij u oovoerde uit Egypte, maar omdat Hij
het ook is, Die naar Zijn verbondstrouw u redden zal
de macht van al uw vijanden, zoo gij slechts Zijn verbond
niet vergeet".

40 De Israelieten van het tienstammenrijk 1) hebben naar
den HEERE echter niet geluisterd, maar hun overgebleven
nakomelingen, die met de kolonisten woonden in het land.-
schap Samaria, maakten zich schuldig aan de zonde van
het syncretisme, de verbinding van den „dienst" des
HEEREN met den dienst der afgoden, zooals die met de
komst dier kolonisten in zwang gekomen was.

41	 Zoo „vereerden" zij op him wijze den HEERE, met
een louter-uitwendigen dienst waarbij zij bepaalde cere-

1) Dat ook in vs 40a van de kolonisten sprake zou zijn (van Gelderen), lijkt
mij niet juist, wig de HEERE tot die van heidensche volken afkomstige kolo-
nisten niet igesrproken had, zoodat van hen niet gezegrd kan worden dat zij „niet
geluisterd hebben". Al wat in de voorgaande verzen, 35-39, ,gezegd wordt, is
niet van toepassing op die kolonisten van heidensche afkomst.
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monieele handelingen verrichtten ter eere des IHEEREN,
Die door hen met andere goden op een lijn werd gesteld,
en zij dienden daarbij de gesneden beelden en de afgoden.
Ook hun kinderen en kleinkinderen maken tot op dezen
dag zich schuldig aan datzelfde syncretisme, diezelfde zon-
dige verbinding van den „dienst" des HEEREN met den
dienst der afgoden, naar 'het voorbeeld dat hun vaderen
hun gegeven hebben.
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DE GESCHIEDENIS VAN HET RIJK JUDA NA DEN ONDER-
GANG VAN HET RIJK ISRAEL. (18 : 1-25 : 30).

REGEERING VAN BIZKIA. 18 : 1-20 : 21.

I. Algemeen overzicht der regeering van Ilizkia, 18 : 1-12.

18 : 1 Tegen het einde van het derde regeeringsjaar van
Hosea, zoon van Ela, koning van Israel, stierf Aehaz,
koning van Juda; hij werd opgevolgd door zijn zoon
Hizkia.

2 Daar deze bij den dood zijns vaders nog zeer jong
was1), stond 'hij de eerste jaren van zijn koningschap onder
voogdij2), tot zijn vijfentwintigste jaar, toen hij zelf ten
voile het koninklijk bewind aanvaardde, dat hij gedurende
negen en twintig jaar to Jeruzalem uitgeoefend heeft.

De naam van zijn moeder was AM, een dochter van
Zacharia.

3 Hij vormde een groote tegenstelling met zijn godde-
loozen wader Achaz, want hij deed wat reeht was in de
oogen des HEEREN en volgde alles het voorbeeld van
zijn grooten voorvader David.

4 Daarom liet hij alle afferhoogten nit het land weg-
nemen, waarop ook onder de regeering van vroegere
vrome koningen van Juda, van Asa en Josafat en Amazia,
het yolk steeds aan den HEERE igeofferd had 3), terwij1 hij
vanzelfsprekend ook alles verwijderde wat aan den af-
godendienst herinnerde: de opgerichte steenen beeldzuilen
brak hij af, en de heilige houten palen 4 ) ter vereering van

1) Zie de noot bij 16 : 2.
2) Zie van Gelderen, in Bijb. Handb. 1, 191.
3) Zie I Kon. 15 : 14, II Kron. 20 : 33, LI Kon. 14 :4. 'Dat we to denken

hebben aan offerhoogten die den HEERE gewijd waren, blijkt ook duidelijk
tit ELI Kon. 18 : 22. Het was de voortzetting van wat, v6Or den tempelbonu-,

ander Samuel, I Sam. 9 : 13, en Salomo, I Kon. 3 : 2-4, ook reeds gevonden werd.
4) Uit H Kron. 31 : 1 blijkt dat het enkelvoud hier als colleetivum bedoeld is.
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de vruchtbaarheid-gevende natuurgodin Asjera roeide hij
uit; ook de koperen slang, die Mozes eertijds in de
woestijn gemaakt had, verbrijzelde hij, omdat de lora&
lieten daar in den loop der jaren, toen de afgodendienst
eenmaal bij het yolk ingang gevonden had, afgoderij mee
waren gaan bedrijven en tot in zijn dagen toe aan haar
offerden, ,waarbij zij die slang om haar rood-koperen kleur
— herinnering aan de vurige slangen uit de woestijn —
aangedu&d hadden met een naam die zooveel beteekent
als: „de gloeiend-rood-koperen". Aan al die afgodische prac-
tijken maakte Hizkia radicaal een einde, terwijl hij den
tempel des HEEREN, dien zijn vader Achaz gesloten had,
weder opende, en reinigde, en aldus den dienst des
HEEREN hersteldel).

5 Hij vertrouwde zoo volkomen op den HEERE, zijn
VerbondsGod, den God Israels, dat er in dat opzicht zijns
gelijke niet geweest is onder alle koningen van Juda, niet
onder de koningen die na hem kwamen, noch onder de
koningen die vOcir hem geweest waren2).

6 Hij leefde dicht bij den HEERE en had Hem oprecht
lief en hing Hem aan, waarom hij bij de iweder-in-gebruik-
neming van den tempel dan ook een verbond sloot met den
HEERE, zijn VerbondsGod; hij week niet of van den
HEERE om zich ooit aan den afgodendienst over te geven,
maar wandelde in ,de paden des HEEREN en hield Zijn
geboden, die de HEERE aan Mozes gegeven had.

7 Daarom was de HEERE met hem, en gaf Zijn zegen
over alles wat hij ondernam, wat onder meer daarin tot
citing kwam, dat Hizkia een einde maakte aan Juda's
smadelijke schatplichtigheid jegens den koning van Assur",
waarin het door de heillooze politiek van zijn vader Achaz
geraakt was3). Hizkia maakte daar een einde aan door
verder geen tribuut meer aan den koning van Assur te
betalen.

8	 Ook nog in een ander opzicht wist hij de smadelijke

1) Zie II Kron. 29.
2) Deze nitspraak is niet in strijd met 23 : 25, omdat zij b4 Hizkia betrekking

heeft op zijn godsvertrouwen, terwijl ze bij Josia betrekking heeft op het stipt
nakomen van de Mozaisehe wet.

3) Zie 16 : 7 vv.
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gevolgen van de ‘ongelukkige regeering zijns vaders te niet
te doen. Onder de regeering van zijn vader Achaz hadden
ide Filistijnen een inval gedaan in het Zuiden en Westen
van het gebied van Juda, .waar zij versehillende steden
veroverd .hadden waarin zij zich vestigden 4). Hizkia wischte
dien smaad Miter uit, hij versloeg de Filistijnen en ver-
woestte hun .gansche gebied, van het kleinste gehueht, dat
niet meer was dan een enkele wachttoren in de woestijn,
tot .hun versterkte steden toe. Zoo trok hij zegevierend met
zijn troepen door het gansche land der Filistijnen, tot aan
de Zuidelijkste van de Filistijnsche steden, tot aan Gaza toe.

9 In schrille tegenstelling met die voor Juda zoo geze-
gende en voorspoedige regeering van Hizkia, stonden de
droeve gebeurtenissen die in die jaren zich afspeelden in het
rijk van Israel, dat om zijn ontrouw jegens den HEERE en
zijn verbreken van het verbond desHEEREN ten onder iging.

In het vierde jaar van koning Hizkia — dat wil zeg-
gen, van die eerste periode van zijn regeering, toen hij om zijn
jeugdigen leeftijd nog onder voogdij stond — rukte Salma-
nassar, de koning van Assur, op tegen Samaria. Dat ge-
schiedde in het zevende jaar van Hosea. En koning Salma-

10 nassar sloeg het beleg voor Samaria. Na een belegering
van drie jaren ,werd Samaria ingenomen door Sargon, die
inmiddels Salmanassar als koning van Assur was opgevolgd.
Die inname had plaats in het zesde jaar van koning Hizkia,
dat was het negende jaar van Hosea, den laatsten koning
van Israel.

11 Daarop voerde koning Sargon de overgebleven bevol-
king van het tienstammenrijk in ballingschap naar Assur,
en deporteerde hen naar lHalah, ten Westen van den Tigris,
en naar het stroomgebied van den Habor, een van de zij-
stroomen van den Eufraat, ook wel genoemd de rivier van
de stad ,Gozan, en naar de steden van Medie.

12 Zoo werd aan het zelfstandig hestaan van het tienstam-
menrijk een einde gemaakt, omdat zij aan de stem des
HEEREN huns Gods, Die toch hun VerbondsGod was, niet
gehoorzaam waren geweest, en Zijn verbond niet hadden

1 ) Zie II Kron. 28 : 18.
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gehouden, maar dat hadden overtreden en gebroken, en
niet hadden gehoord noch gedaan naar alles wat Mozes, de
knecht des HEEREN, in 's HEEREN naam hun geboden
had.

2. Sanheribs inval in Juda en bedreiging van Jeruzalem.
18 : 13-37.

18 : 13 Niet alleen echter het tienstammenrijk Israel onder-
vond Assurs macht, ook het rijk Juda kreeg met Assur te
maken.

Na den dood van koning Sargon, den veroveraar van
Samaria, was in het geheele Assyrische rijk een hartstochte-
lijke vrijheidsbeweging onder de onderworpen volken uit-
gebroken. In het Westen speelde Hizkia daarbij een ,belang-
rijke rol.

In het veertiende jaar van Hizkia — dat wil zeggen het
veertiende jaar sinds hij zelf de regeering had aanvaard')
— ondernam Sanherib, die zijn vader Sargon enkele jaren
te voren als koning van Assur was opgevolgd, daarom een
tocht naar het Westen, waarbij het zijn uiteindelijke bedoe-
ling was ook Egypte aan zich te onderwerpen, den mach-
tigen rivaal van het Assyrische wereldrijk in het Westen,
waar de kleinere rijken van Voor-Azie zich bij ,aansloten.
Nadat hij eerst in het Noorden overwinningen behaald had,
rukte hij Zuidwaarts het gebied van Juda binnen, twaar hij
bijna alle versterkte steden2) innam; met 'zijn hoofdmacht
trok hij daarna door de kustvlakte ook het Filistijnsche ge-
bied binnen, waar hij tal van steden innam en zijn hoofd-
kwartier opsloeg aan de Filistijnsche grens, in de nabijheid
van de Judeesche stad Lachis, ten Zuid-Westen van Jeruza-
lem.

14 iDaarop zond Hizkia, de koning van Juda, een gezant-
schap naar ,Sanherib, den koning van Assur, te Lachis, om
hem te zeggen: „Ik heb verkeerd gedaan met u .geen tribuut

1) Zie vs 2.
2) In den ,Ilebr. tekst staat dat hij alle versterkte steden innam. Jeruzalem,

Lihna, 19 : 8, en Lachis, II Kron. 32 : 9, had hij echter niet ingenomen. In I Kron.
32 : 1 staat het nauwkeuriger, .dat hij de versterkte steden van Juda „dacht in
Re nemen".
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meer te betalen, maar keer nu van mij of en trek uw troepen
terug uit het land, en de'boete die gij mij opleggen zult, zal
ik betalen".

Toen legde de koning van Assur aan Hizkia, koning van
Juda, een ontzaglijk zware boete op en vorderde van hem
de ongehoorde som van driehonderd talenten zilver en der-

15 tig talenten goud. Daarop nam Hizkia al het zilver dat zich
beyond in het huis des HEEREN en in de sehatkamers van

16 het koninklijk paleis, shij verwijderde ook al het ►goud van
de deuren van den tempel des HEEREN en van de deur-
posten, die hij met goud had laten overtrekken, en hij gaf
dat aan den koning van Assur.

17 De koning van Assur handelde echter trouweloos1),
want hij nam wel dat zilver en goud in ontvangst, maar vol-
deed niet aan Hizkia's verzoek om weg te trekken uit het
land, maar hij zond zijn opperbevelhebber met enkele
andere .hooge officieren2) met een sterke legermacht van
Lachis naar Jeruzalem. Zij trokken op naar Jeruzalem, en
toen zij dicht bij de stad gekomen waren, maakte het leger
halt ten Westen van de stad, bij de waterleiding van den
Bovenvijver, op den weg naar het Vollersveld, waar de
vollers hun arbeid, het reinigen en vervilten van de wollen
stoffen, verrichtten. Dat was dus nabij de gedenkwaardige
plaats, waar omstreeks dertig jaar tevoren de profeet
Jesaja aan koning Achaz de toekomstige benauwing van
Juda door Assur voorzegd had3).

18 De door koning Sanherib gezonden officieren gaven
daarop aan de Jeruzalemmers op den stadsmuur hun be-
geerte te kennen, met koning Hizkia te spreken.

Koning Hizkia, die het beneden zijn waardigheid
achtte persoonlijk de veldheeren van Sanherib te woord
te staan, zond daarop drie van zijn hoogwaardigheidsbe-
kleeders tot hen, namelijk Eljakim, den zoon van Hizkia,
den Paleisvoogd, en Sebna, den Staatsschrijver, en Joah,
den zoon van Asaf, den Rijksarchivaris.

19	 De Rabsake, een van de drie Assyrische hoofdoffi-

1) Zie Jes. 33 : 1.
2) De namen Tartan, Rabsaris en Rabsake zijn geen eigennamen, maar Assy-

rische titels.
3) Zie Jes. 7 : 3 vv.
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cieren, die waarschijnlijk het Hebreeuwsch beter machtig
was dan de beide anderen en •daarom wellicht ook als
woordvoerder aangewezen was, hield daarop een snoevende
toespraak, waarbij het vooral ook zijn bedoeling was op
het op den stadsmuur aanwezige yolk indruk te maken en
hun kracht en wil tot verzet te breken, en hij zeide tot de
aIgevaardigden van Hizkia: „Zegt toch tot Ilizkia: Zoo
zegt de groote koning, de koning van Assur, wien de konin-
gen der onderworpen landen als vazallen onderdanig zijni) :
Wat is dat voor een ijdel vertrouwen dat gij koestert?

20 ,Dacht gij waarlijk mij te kunnen weerstaan? Gij zegt
— maar dat is geen weldoordacht woord, het is niet
meer dan ijdele lippentaal — gij zegt: Er is nog raad en
macht tot den oorlog. Nu, laten wij zien op wien gij uw
vertrouwen vestigt, dat gij het waagt u te verzetten tegen
mij.

21 Gij meant zeker te kunnen vertrouwen op Egypte?
Egypte, dat is net als het broze riet, dat in zoo groote
menigte groeit aan de oevers van den Nijl. Ja — zoo zeker
waande de Rabsake zich in zijn overmoed van de over,
winning, die koning Sanherib op Egypte behalen zou ---
het is niet meer dan een geknakt Het, dat geen steun kan
.bieden, maar dat ieder die er op steunen wil, alleen maar
de hand verwonden kan. Zoo is Farao, de koning van
Egypte, voor ieder die op hem zijn vertrouwen stelt, omdat
hij door zijn onvervulde heloften reeds menigeen in het
verderf gestort heeft2).

22 En als gij tot mij zoudt willen zeggen: Op den HEERE
wizen God hebben wij ons vertrouwen gevestigd, dan
vraag ik u — en hiermede trof de Rabsake een gevoelige
snaar, wijl hij van de krijgsgevangenen die hij reeds ge-
maakt had, wel vernomen had, hoe de reformatische maat-
regelen van Hizkia, waarmede hij aan den hoogtedienst een
einde gemaakt had, bij velen in het land geen instemming
gevonden hadden — als gij op den HEERE uw God zoudt
willen vertrouwen, dan vraag ik u: Is Hij het juist niet,

1) Vgl. Jes. 10 :8.
2) Omdat ook Jesaja, 30 : 3, 5, op dezelfde wijze over Egypte gesproken had,

moest dit woord wel indruk maken, vergelijk ook Er. 29 : 6 vv.
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Wiens hoogten en Wiens altaren Hizkia uit het land weg-
gedaan heeft, toen .hij tot de inwoners van Juda en Jeruza-
lem zeide, dat zij Hem alleen maar dienen en aanbidden
mochten bij dat eene altaar te Jeruzalem?

23	 Of meent gij misschien op uw eigen krijgsmaeht te
kunnen vertrouwen?

Welaan, wed maar eens met mijn heer, den koning van
Assur, dan zal ik u tweeduizend paarden geven, laat dan
maar eens zien dat gij bij machte zijt de daarvoor benoo-
digde ruiters te leveren!

24 Hoe zoudt gij dan het hoofd kunnen bieden aan de
legermacht van een enkelen stadhouder, van een die het
bevel voert over het geringste aantal krijgsli'eden van allen
die de koning van Assur in zijn dienst heeft? Dat weet
gij zelf ook wel, dat gij daartoe niet bij machte zijt, daarom
vertrouwt gij op Egypte, op de wagens en de ruiters van
Egypte!

25 Met dat vertrouwen zult gij echter beschaamd uit-
komen. Of dacht gij soms — en nu kwam de geslepenheid
van den Rabsake wel bijzonder aan het licht, nu hij listig
gebruik maakte van 'wat hem vermoedelijk van Jesaja's
prediking wel ter oore gekomen was, die de Assyrische
invasie als een strafgericht des HEEREN aangekondigd
had') — dacht gij soms, dat ik zonder toedoen des HEEREN
tegen deze stad, tegen Jeruzalem, opgetrokken ben om die
te verwoesten? De HEERE, Wiens altaren Hizkia uit het
land verwijderd heeft, Die heeft mij 'bevel daartoe gegevent;
Die heeft tot mij gezegd: Trek op tegen dat land en ver-
woest 'het".

26 Vreezende dat die snoevende woorden van den Rab-
sake op het op den stadsmuur verzamelde yolk van Jeruza-
lem een diepen indruk zouden maken, vielen Eljakim, de
zoon van Hilkia, met Sebna en Joah hem in de rede en
vroegen heel beleefd en onderdanig aan den Rabsake:
Spreek tot uw knechten toch in het Arameesch, dan kunnen
wij het wel verstaan, maar spreek tot ons niet in het
Judeesch, dat ook al het yolk op den stadsmuur het hooren
kan".

1 ) .Zie Jes. 10 :5 v.
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27 Met een hoongelach ► ees de Rabsake hun verzoek of
en zeide tot hen: „Dacht u soms dat mijn heer 'mij alleen
maar tot uw heer en tot u gezonden had .om deze woorden
te spreken, en dat het daarom misschien uit beleefdheid
was, dat ik in het Judeesch gesproken heb? Het is juist de
bedoeling mijns heeren, dat deze woorden ook igehoord en
verstaan zullen worden door de mannen van Jeruzalem,
die op den muur zitten, en die, als zij aan de ophitsing
van Hizkia gehoor geven, straks, als het tot een belegering
van de stad komt, in 'zoo grooten nood zullen komen, dat
zij met u hun eigen uitwerpselen eten en hun eigen water
drinken zullen".

28 Met te meer nadruk richtte de Rabsake zich daarop
tot het yolk op den muur, .om hen tegen hun koning op
te ruien, en hij riep met luider stem in het Judeesch:
„Hoort het woord van den igrooten koning, den koning
van Assur!

29 Zoo zegt de koning: Laat Hizkia u niet 'bedriegen met
zijn bewering dat hij de stad zal kunnen verdedigen en uit
mijn hand zal kunnen redden!

30 Laat u niet misleiden door deze twoorden van Hizkia
die hij u voorhoudt: De 'HEERE zal ons zeker redden, en
deze stad zal niet in handen van den koning van Assur over-
gegeven worden. Laat door die woorden u niet misleiden

31 om uw vertrouwen op den HEERE te stellen. Geeft igeen
gehoor aan de 'woorden van Hizkia. Luistert liever naar
wat de koning van Assur u te Pzeggen heeft: Sluit met mij
vriendschap, en komt uit de stad en geeft u aan mij over,
dan zult gij de ellende van een belegering ontgaan en
zal er aan de verwoesting van het land een einde komen,
dan 'zult ,gij voorloopig weer rust kunnen genieten in het
land en zal ieder kunnen eten van de vrucht van zijn .wijn-
stok en van zijn vijgeboom, en zal ieder ongestoord kunnen

32 drinken uit zijn welput of regenbak. Wel ,zal ik u dan
straks, als ik mijn veldtocht tegen Egypte geeindigd heb
en weer naar het Noorden terugkeer, wel zal ik u dan naar
een ander land deporteeren, maar dat zal een land zijn dat
even schoon en vruchtbaar is als uw eigen land, een land
van koren en van most, een land van brood en van wijn-
gaarden, een land van 'goede olijfboomen en van olie en
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Honig; dan zult gij het goed hebben en zal geen leed u
wedervaren. Maar luistert niet naar Hizkia, want hij hitst
u op met zijn bewering:	 HEERE zal ons redden".

33 Tegenover de geduchte macht van den grooten koning,
den koning van Assur, kan dat vertrouwen op den HEERE
u niet oaten. Of hebben de goden der volken, die de
koningen van Assur voor en na onderworpen hebben, hun
land misschien kunnen redden uit de hand des konings
van Assur?

34 Wat is er gebleken van de macht van de goden van
Ilamath, aan den Orontes, en van het in de nabijheid
daarvan gelegen Arpad 1)? En waar zijn de goden van
de Arameesche stad Sefarvaim, en van Rena en Ivva?
Zijn al die steden door hun goden soms gered? Ja, hebben
soms ook de goden van Samaria —en dat was toch ook
dezelfde God Die door u wordt vereerd? hebben soms
ook de goden van Samaria die stad kunnen redden uit
mijn hand?

35 Welke onder alle goden van al die landen zijn bij
machte geweest hun land te redden nit mijn hand, dat gij
grond zoudt meenen te hebben voor uw vertrouwen dat de
HEERE bij machte zou zijn Jeruzalem nit mijn hand te
redden?"

Dat de Rabsake met deze laatste woorden, waar-
mede hij de macht des HEEREN miskende, in openlijke
tegenspraak kwam met wat hij zelf tevoren beweerd had2),
dat de HEERE hem bevolen had tegen Jeruzalem op te
trekkers, scheen de snoever zeif niet eens te bemerken.
voor wie aandachtig luisterde, moest het echter hierdoor
alleen reeds duidelijk zijn dat al zijn woorden niet meer
waren dan ijdele pocherij.

36 Na deze krenkende en godslasterlijke woorden van
den Rabsake bewaarde al het yolk op den stadsmuur een
diep stilzwijgen. Want de koning had hun verboden hem

1) Hamath, reeds voor TiglathTileser aan Assur onderworpen, is in 720
na zijn opstand tegen Sargon bedwongen. Arpad werd in 740 door Tiglath-
Pileser veroverd.

2) Zie vs 25.
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eenig antwoord te geven, niet alleen om den Rabsake niet
tot nieuwe lasteringen te prikkelen, maar ook om Sanhe
ribs gezanten geheel in het onzekere te laten omtrent den
indruk, die de woorden van den Rabsake op het yolk ge-
maakt hadden.

37 Daarop kwamen Eljakim, de zoon van Hilkia, de
Paleisvoogd, en Sebna, de Staatsschrijver, en Joah, de zoon
van Asaf, de Rijksarchivaris, tot Hizkia, met gescheurde
kleederen, ten teeken van droefheid en verontwaardiging
over den smaad dien de lasterende Rabsake met zijn
snoode woorden niet alleen Juda's koning, maar bovenal
Juda's God had aangedaan, en zij gaven aan den koning
de woorden van den Rabsake te kennen.

3. Jesaja's eerste profetie over Jeruzalems verlossing.
19 : 1-7.

19 : 1 Toen koning Hizkia hoorde al wat de Rabsake gespro-
ken had, scheurde ook hij, evenals zijn gezanten gedaan
hadden, zijn kleederen, om uiting te geven aan zijn droef-
heid en verontwaardiging over zoo snoode godslastering,
en nadat hij zijn koninklijk gewaad had afgelegd en zich
met een ruwen haren zak had omhuld, ten teeken van
boete en rouw, ging hij in het huis des HEEREN, om zich
voor Gods aangezicht te verootmoedigen en Zijn hulp in
dezen grooten nood in te roepen.

2 Tevens zond hij een gezantschap naar Jesaja, den pro-
feet, den zoon van Amoz, bestaande uit Eljakim, den Pa-
leisvoogd, en Sebna, den Staatssohrijver, welke beiden hij
ook tot den Rabsake gezonden had en die dus diens woor-
den uit zijn eigen mond hadden .gehoord, en die hij nu
door de oudsten en voornaamsten der priesters lief.

3 vergezellen, om aan den profeet deze boodschap over te
brengen: „Zoo zegt ilizkia: Bit is een dag van bangen
flood, en van goddelijke tuchtiging, waarmede wij om onze
zonden door den HEERE gestraft worden, en een dag der
versmading, nu het schijnt of wij door den HEERE als
Zijn yolk verworpen worden. Ja, de nood voor land en yolk
is tot het hoogste gestegen, slechts dood en ondergang
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schijnen het einde te kunnen zijn, evenals wanneer kin-
deren gekomen zijn tot aan de geboorte en er geen kracht
meer is om te baren. Gelijk dan het leven van moeder en
kind beiden in het grootste gevaar verkeert, zoo staat ook
nu het voortbestaan van het koninkrijk Juda op het spel.

4 Slechts een hoop leeft er nog in ons hart, namelijk dat
de HEERE in dezen grooten nood reddend tusschenbeide
zal komen. Misschien zal de MERE uw God, in Wiens
bijzonderen dienst gij staat als profeet, en Wiens boodsohap,
ook met betrekking tot het staatkundige leven, gij steeds
met onwankelbare trouw hebt overgebracht 1), misschien
zal de HEERE uw God acht geven op de lasterende woor-
den van den Rabsake, waarmede de koning van Assur,
zijn heer, hem gezonden heeft om den levenden God te
hoonen, Dien hij in zijn hoonende smaadtaal met de af-
goden der volken op een lijn gesteld heeft, en zal de
HEERE uw God hem straffen om die woorden, die de
HEERE toch ook gehoord heeft. Zend dan nu toch uw
gebed op tot den hemel voor het kleine volksdeel dat nog
in Jeruzalem overgebleven is en dat nog niet in de macht
des vijands gevallen is".

5	 Zoo kwamen de dienaren van koning Hizkia met deze
boodschap tot Jesaja.

6 Nu Hizkia in dezen nood alleen zijn hulp bij God
zocht en zich voor den HEERE verootmoedigde, macht
Jesaja in 's HEEREN naam hem de belofte van redding
doen hooren.

Daarom zeide Jesaja tot Hizkia's gezanten:
„Brengt dit antwoord weder tot uw heer: Zoo zegt de

HEERE, de getrouwe VerbondsGod van Zijn yolk: Vrees
niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede die
knapen van den koning van Assur Mij gelasterd hebben.

7 Zie, 1k zal maken dat een geest van versaagdheid zich van
hem meester maakt, waardoor zijn overmoed, dien hij nu
aan den dag leg; gebroken wordt. Zoo zal hij een gerucht
hooren, dat hem zal terugdrijven naar zijn land, en daar
zal 1k hem door het zwaard doen vallen".

1 ) Vgl. voor wat Assur betreft Jes. 7 :3 vv, 10 : 5 vv, 14 : 24 vv, 18 : 1
vv, 31 : 1 vv.
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4. Poging om Jeruzalem tot overgave te bewegen. 19 : 8-13.

19 :8 Toen de Rabsake bemerkte dat hij met zijn dreige-
menten koning Hizkia niet tot overgave van Jeruzalem
kon bewegen, keerde hij naar koning Sanherib terug om
hem rapport van zijn bevinding nit te brengen, terwiji de
beide andere door Sanherib met hem gezonden hooge
officieren met het leger voor Jeruzalem bleven. De Rab-
sake begaf zich daartoe naar Libna, want hij had gehoord
dat koning Sanherib van Lachis opgebroken was en nu het
beleg geslagen had voor het Noordelijk daarvan gelegen
Libna.

9 Sanherib had namelijk bericht ontvangen dat Tir-
haka, de machtige veroveraar uit de Ethiopisohe dynastic
op den troon van het Egyptisch-Ethiopisohe rijk, tegen hem
uitgetrokken was ten strijde.

Alvorens het tot een treffen met Tirhaka Icemen zou,
wilde hij daarom eerst vasten voet in Juda hebben, om in
den rug gedekt te zijn. Daarom was hij van Lachis terug-
getrokken naar het Noorden, om zich tenminste van Libna
meester te maken, terwijl hij er nu ook te meer belang bij
had, Jeruzalem in zijn macht te hebben.

Begrijpende dat hij geen tijd zou hebben door een
beleg het versterkte Jeruzalem tot overgave te dwingen1),
wilde hij nog een laatste poging wagen, Jeruzalem zonder
strijd in zijn macht te krijgen. Daarom zond hij nog eens
.boden tot Hizkia, aan wie hij ditmaal niet slechts een mon-
delinge boodschap meegaf, zooals hij den eersten keer
gedaan had, maar aan wie hij nu ook een voor Hizkia

10 bestemden brief meegaf, dien zij aan koning Hizkia met
de volgende woorden moesten overhandigen:

„Laat u door uw 'God of door Zijn profeet niet mis-
leiden dat ;gij op Hem uw vertrouwen zoudt vestigen, om-
dat gij bij uzelf denkt dat uw God bij machte is om Jeru-
zalem te beschermen, dat het in de hand van den koning
van Assur niet gegeven zal worden.

1) Het beleg van Samaria door Salmanassar-Sargon had 3 jaar gedunrd, ter-
wij1 Jeruzalem later 2 jaar door Nebnkadnezar belegerd werd voor de nitgehon-
gerde stad tot overgave gedwongen werd.
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11 Zie, gij zijt er volkomen mee op de hoogte wat mijn
voorgangers, de koningen van Assur, aan alle landen ge-
daan hebben, hoe zij die met den ban geslagen en aan vol-
komen ondergang en vernietiging prijs gegeven hebben.
En zoudt gij dan meenen dat gij uit mijn hand gered zult
worden!?

12 Zijn de goden der volken die mijn voorgangers uit-
geroeid hebben, soms bij machte geweest hun yolk te
redden? Gij weer toch wat er geschied is met de Noord-
Mesopotamische steden Gozan en Haran en Rezef? En
Wat er geworden is van den Hethietischen volksstam van
de zonen van Eden, die hun hoofdzetel hadden in Telas-

13 ser? En de koning van Hamath, aan den Orontes, en van
het in de nabijheid daarvan gelegen Arpad, en de koning
van de Arameesche stad Sefarvaim, en van 'Rena en Ivva,
zijn hun goden soms bij machte geweest hen te redden nit
de hand van Assurs koningen?

5. Hizkia's gebed. 19 : 14-19.

19 : 14 Then koning Hizkia dezen brief uit de hand van
Sanheribs boden aangenomen en hem igelezen 'had, ging hij,
evenals hij gedaan had toen de woorden van den Rabsake
hem waren overgebracht, naar het huis des HEEREN,
waar hij dezen brief uitspreidde voor het aangezicht des
HEEREN, om daarmede dit schrijven, waarin de naam des
HEEREN gelasterd werd, als het ware aan den HEERE te
laten lezen, om in kinderlijk vertrouwen heel zijn nood
den HEERE voor te leggen en des HEEREN toorn in te
roepen over de in dezen brief vervatte godslasteringen.

15 Daarbij zond hij een ootmoedig en dringend gebed op
tot den HEERE: „O HEERE, getrouwe VerbondsGod,
God van Uw yolk Israel, Die uit alle volken der aarde
Israel tot Uw yolk aangenomen hebt, iGij Die als de
VerbondsGod bij Uw yolk Uw genadetroon gevestigd hebt
op de cherubs van het verzoendeksel, Gij, Gij alleen en
geen ander, zijt de God over alle koninkrijken der aarde,
omdat Gij den hemel en de aarde gemaakt hebt en dus niet
op een lijn gesteld moogt worden met al die afgoden waar
Sanherib het over heeft.
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16 Nu dan, HEERE, neig Uw oor en hoor! Doe Uw
oogen open, "HEERE, en zie! en Beef acht op al die woor-
don van Sanherib, waarmede hij ook in dezen brief, die
bier vOcir U ligt, U den levenden God gehoond heeft.

	

17	 Inderdaad hebben de koningen van Assur, o HEERE,
18 al die volken en hun landen verwoest, en hun goden heb-

ben zij in het vuur geworpen. Maar dat waren ook geen
goden, dock slechts het maaksel van menschenhanden,
stomme, machtelooze beelden van hout en steen. Daarom
hadden zij geen macht die volken to verlossen, maar heb-
hen de koningen van Assur hen vernield.

	

19	 Maar Gij zijt de HEERE onze God, onze Verbonds-
God! Laat het idan nu ook gezien worden, o HEERE, dat
Gij de Machtige zijt, en verlos ons uit de hand des koniniS
van Assur, opdat alle koninkrijken der aarde het mogen
weten, dat Gij, o HEERE, alleen God zijt en dat er geen
andere goden zijn dan Gij alleen!"

6. Jesaja's tweede profetie over Jeruzakms verlossing.
19 : 20-34.

19 : 20 Kort nadat ► izkia zijn gebed tot den DEERE opgezon-
den had, ontving Jesaja, de zoon van Amoz, in een goddelijke
openbaring het antwoord des HEEREN op Hizkia's smeek-
gebed, Welk antwoord hij door boden aan den koning liet
overbrengen:

„Zoo zegt de HEERE, de God des Verbonds, de God
Die het yolk Israel tot Zijn yolk aangenomen heeft: Het
gebed dat gij opgezonden hebt met het oog op Sanherib,
den koning van Assur, heb 1k gehoord.

	

21	 Dit is het woord dat de HEERE over hem spreekt:
Zion is als een jonkvrouw, die voor u onaantastbaar

is. Zij veracht u, zij bespot u, de jonkvrouw, de jonge-
dochter Zion. Zij schudt het hoofd achter u, de jonge-
dochter Jeruzalem, ten teeken van verachting en spot,
wanneer gij met smaad en schimp overladen, wegtrekt uit
het land.

22 Weet gij, Wien gij gehoond en gelasterd hebt, tegen
Wien gij aanmatigend uw stem hebt verheven en uw
trotschen bilk omhoog geslagen hebt? Tegen den Heilige

147



II Koningen 19 : 23—

Israels, Die Zijn heiligheid in Israel openbaart en Die Zijn
heilige majesteit door niemand straffeloos laat beleedigen!

23 Door uw knechten die gij gezonden hebt en de woor-
den die gij hun in den mond gelegd en de brieven die gij
hun meegegeven hebt, hebt gij den HEERE gehoond, den
almachtigen Heerscher en Gebieder van het heelal, en in
uw verwatenheid hebt gij de gedachte gekoesterd, alsof het
uw eigen kracht was, die u tot al die daden in staat gesteld
had'), toen gij bij u zelf zeidet: Voor mijn maclit bestaat
geen hindernis die mij zou kunnen stuiten in mijn loop;
noch berg noch iondoordringbaar woud noch vlakte waar
geen water te vinden is of die door breede stroomen door-
sneden wordt, kan mij van de volvoering van mijn plan-
nen die ik mij voorgenomen heb, doen afzien.

Met mijn tallooze menigte van strijdwagens bestijg ik
den top der Bergen, de hoogste toppen van den Libanon,
waar ik zijn rijzige ceders en zijn uitgelezen cypressen
omhouw, ja ik dring door tot den allerhoogsten top van
den Libanon waar een mensch kan verkeeren, tot het
cederwoud op den top van den Libanon, dat als een boom-
gaard zoo schoon is.

24 Gelijk zoo het Noordelijk grens-gebergte van den Liba-
non voor mij geen slagboom vormt, die mij den weg tot
Kanaan versperren kan, zoo kan evenmin de waterlooze
woestijnvlakte mij verhinderen tot Egypte door te dringen.
1k graaf daar putten, opdat mijn soldaten drinken kunnen
in streken waar anders geen water te vinden is. Evenmin
zullen ook de zij-armen van den Nijl mij op mijn zegetocht
naar Egypte kunnen tegenhouden. Ik zal ze weten droog te
leggen, alsof het een waterplas was die ik droog maak met
mijn voetzool. Ook Egypte, dat al zijn heerlijkheid en
vruchtbaarhei'd aan de bevioeiing van den Nijl en zijn
zij-armen te danken heeft, zal ik verwoesten.

Zoo spreekt gij door trotschen overmoed, alsof het uw
eigen kracht was die u tot al die verwoestingsdaden in
staat stelt.

25	 Weet gij echter niet, dat gij bij dit alles slechts
een werktuig zijt in Mijn hand, waarvan Ilc, de HEERE,

1) Vgl. Jes. 10 : 13-15.
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Mij bedien, om in dit alles Mijn raadsplan te volvoeren? Is
het u niet bekend, hoe 1k dit alles reeds van over lang in
Mijn raadsplan heb vastgesteld, en dat ook reeds sedert lang
door Mijn profeten in Juda heb laten verkondigen”, en
hoe 1k het daarom ook ben, Die dat alles nu komen doet?
Ik, de HEERE, ben het, Die u de macht verleend heb om

26 versterkte steden tot puinhoopen te verwoesten. Daarom,
omdat Ik dat zoo bewerkte, waren de inwonera dier steden
krachteloos tegenover u, en niet in staat tegenstand te
bieden. Daarom werden zij versaagd en te schande. Zij
werden als snel-verwelkend kruid van het veld en als teer
groen, waar geen kracht in is, ja zij werden als gran dat
op de daken groeit, dat aanstonds verdort, als koren dat
verschroeit nog voor het tot halmen opgeschoten is.

Gij hebt dat alles echter niet erkend, maar in trotschen
overmoed al die overwinningen en veroveringen aan uw
eigen kracht en macht toegeschreven en daarmede tegen
Mij u verheven2).

27	 a ken u echter in al uw doen en laten, en in de ge-
dachten en overleggingen uws harten, en in uw woeden en

28 razen tegen Mij. Omdat uw tieren en razen tegen Mij door-
gedrongen is tot Mijn oor, en uw trotsche waan waarmede
gij u tegen Mij verheven hebt, voor Mij niet verborgen
gebleven is, daarom zal Ik Mijn strafgericht over u doen
komen. Zooals een wild dier bedwongen wordt door een
ring in zijn neus, en een onwillig paard door een toom
in zijn bek, zoo zal 1k u ook bedwingen door neusring en
breidel, en als een machtelooze, met gebroken kracht, ti
onverrichter zake doen terugkeeren langs denzelfden weg
waarlangs gij gekomen zijt.

29 Ter bevestiging van dit woord, dat de HEERE epreekt
over koning Sanherib, wil de HEERE aan u, koning Hizkia,
een teeken geven, waaraan gij straks, wanneer dit woord
in vervulling gaat, zult kunnen weten dat het de HEERE
is, Die dit alles zoo geschieden laat als vervulling van
Zijn belofte, een teeken waardoor de HEERE u nu ook.

') Vgl. Jes. 7 : 8, 17-20; 8 : 7, 8; 10 : 5, 6.
2) Vgl. Jen. 10 : 13-15.
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reeds helpen wil in het geloof om deze toezegging des
HEEREN te aanvaarden.

Dit zal u een teeken zijn, dat er van hongersnood,
waarvoor gij tengevolge van den verwoestenden inval der
Assyriers bevreesd zijt, geen sprake zal zijn. Dit jaar, nu
het zaaien ten gevolge van dien inval der Assyriers niet kon
plaats hebben, zal men eten wat op den akker uit de uit-
gevallen korrels van het vorige jaar opschiet; en omdat er
nu, door de aanwezigheid der Assyriers, van landarbeid ook
nog geen sprake kan zijn, zult gij ook het komende jaar
nog weer eten van wat op het land (opschiet zonder dat er
gezaaid is, terwijl het daarop volgende jaar de gewone
landarbeid weer zal kunnen plaats hebben van zaaien en
oogsten, en gij weer wijngaarden zult kunnen planten en
de vrucht daarvan zult eten. •Geen nieuwe oogst zal door de
Assyriers .dus weer onmogelijk gemaakt wordenl).

30 da, die nu verwoeste akkers, die straks weer overdekt
zullen zijn met golvend graan, mogen u ook een beeld zijn
van Juda's toekomstig herstel. Want het overblijfsel van
het yolk van Juda, dat aan het gericht ontkomen is, zal
straks opnieuw tot krachtigen wasdom komen. Het zal op-
nieuw wortel schieten en vruchtbaar zijn en wel gedijen.

31 En het nu zoo in het nauw gebrachte Jeruzalem zal het
centrum van het Godsrijk zijn 2), van waaruit dat nieuwe
volksleven ophloeien zal. Vanuit het gespaarde Jeruzalem,
dat nu den ondergang nabij schijnt, zal het overblijfsel uit-
gaan om tot nieuwen wasdom te komen; en de berg Zion
zal uitgangspunt en middelpunt zijn van .de heerlijkheid
waar de ontkomenen nog weer in deelen zullen. Be liefdes-
ijver van den HEERE der heirscharen, den HEERE der
hemelsche legermachten, zal dit voor Zijn yolk bewerken.

32	 Daarom, dewiji de HEERE dit alley doen zal,

1) Wanner men aanneemt dat de Assyrische invasie in Juda in den herfst
plaats had, kort voor den zaaitijd, en Jesaja's voorzegging met den onmiddel-
lijk daarop gevolgden aftocht der Assyriers, zie vs 35, omstreeks een jaar
later, dan is het duidelijk, ook wanneer de Assyrische veldtocht slechts et,.
jaar gedunrd heeft, dat daardoor toch tweemaal het oogsten onmogelijk gemaakt
weed, zoodat het niet noodig is (bij Jesaja's profetie ook aan een aanstaand
sabbatsjaar, al of niet met een eventueel daarop volgcnd juheljaar, -Lc -denken.

2) Vgl. Jess 2 :3.
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zegt de HEERE aldus van den koning van Assur: Hij zal
in deze stad niet binnenkomen om die in te nemen, ja, hij
zal zelfs geen pijl daarin schieten, noch 'onder dekking
der schilden een stormloop tegen haar ondernemen, hij
zal ook geen dam tegen haar opwerpen om haar vandaar-

33 of te bestoken. Langs denzelf den weg waarlangs hij %eko-
men is, zal hij onverrichter zake naar zijn land terugkeeren,
en hij zal in deze stad niet binnenkomen, spreekt de

34 HEERE. Want 1k zal deze stad beschermen, om Mijnent-
wil, .omdat Mijn eer, die Sanherib en de Rabsake gehoond
hebben, daarmee gemoeid is, en om Davids Mijns knechts
evil, wiji R. Mijn aan hem gegeven belofte vervullen zal".

7. Jeruzalems verlossing en Sanheribs einde. 19 : 35-37.

19 : 35 En het geschiedde in den daarop volgenden nacht dat
de HEERE een engel') zond; die sloeg in het leger der
Assyriers honderd vijf en tachtig duizend man. En toen de
overgeblevenen, waaronder ook de koning, 's morgens ont-
waakten, zagen zij tot hun ontzetting dat die alien ontzielde
lichamen waren.

36 Daarop bleef er voor Sanherib, den koning van Assur,
niets anders over dan nu zoo spoedig mogelijk zijn plan,
waartoe hij op het gerucht van Tirhaka's nadering reeds
besloten was2), ten uitvoer te brengen en weder te keeren
naar zijn land. Daarom brak hij op, trok weg, en ging
terug naar zijn land; en hij bleef te Nineve, waar hij nog
een tijd fang leefde, zonder echter ooit weer een veldtocht
tegen Juda te ondernemen.

37 Toen hij eens in den tempel van zijn afgod Nisroch
neerknielde om te aanbidden, kwamen zijn beide zonen,
Adrammelech en Sarezer, die hem sloegen met het zwaard,
dat hij stierf. Zoo ging het Godswoord, dat Jesaja over hem

1) In het Holm staat dat de engel des HEEREN uitging; in II Kron. 32 : 21
staat dat de HEERE een engel zond. Het Hebr. taaleigen last echter toe, oak
in II Kon. 19 : 35 te vertalen: een engel. Het was de engel, namelijk, die van
den ITEERE daartoe opdracht ontving. Wij hebben hier dus niet aan „den
(ongeschapen) Engel des HEEREN" te denken, den verschijningsvorm van
den tweeden Persoon van het Goddelijk Wezen, maar aan een geschapen engel.

2) Zie vs 9.
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gesproken hadl), in vervulling, en werd hij, op het moment

waarop hij zijn afgod aanbad, getroffen door de wraak van
den levenden God, Dien hij had gehoond. Zijn zonen
Adrammelech en Sarezer wisten te ontkomen naar het land
Ararat, op de Arameesche hoogvlakte, en zijn zoon Esar-
Haddon werd koning in zijn plaats.

8. Hizkia's ziekte en genezing. 20 : 1-11.

20 : 1 In diezelfde dagen van Sanheribs inval in Juda 2) werd
Hizkia ziek, zoo, dat er zelfs gevreesd werd voor 'a konings
leven.

Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot
Hizkia om hem te zeggen: „Zoo zegt de HEERE: Geef
bevel aan uw huis en tref de noodige beschikkingen, want
gij zult sterven en van deze ziekte niet weder herstellen".

	

2	 Diep geschokt door deze ernstige boodschap, dat hij
in de kracht zijns levens zou worden weggenomen 3), keerde
Hizkia zijn gelaat naar den wand om ongestoord tot den
HEERE te kunnen bidden. Zoowel de moeilijke toestand
des lands als ook het feit dat zijn troonopvolger nog niet
geboren was4), drong Hizkia den HEERE ernstig om
levensverlenging te smeeken, hoewel hij nochtans in groote
schuchterheid die begeerte niet met even zoo vele woor-
den voor den HEERE durfde uiten.

3 Zoo bad hij tot den HEERE: „Ach HEERE! gedenk
toch dat ik in trouw voor Uw aangezicht gewandeld heb,
en met volkomen overgegevenheid en voile toewijding des
harten in geloof heb vastgehouden aan Uw verbond, en
gedaan heb wat igoed is in Uw oogen, hoe ik voor de zuiver-
held van Uw dienst geijverd heb gelijk na David peen
koning van Juda gedaan heeft"5).

1) Zie vs 7.
2) Het veer concrete spreken van Jesaja in vs 6, ,dat de HEERE ook de stack`

verlossen sal nit de hand des konings van Assur, schtjnt er op to wijzen
dat ten tijde van Hizkia's ziekte de inval van Sanherih in Juda reeds werkeljjk-
heid was.

3) Hizkia was toen 39 jaar ond.
4) Hizkia kreeg 15 jaar levensverlenging, Manasse was 12 jaar oud toen hij

zijn vader opvolgde, werd dus 3 jaar na deze ziekte van Hizkia geboren.
Vgl. H Kan. 18 :3-5.
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Daarna weende Hizkia luid dat de zegen van een lang
leven hem niet beschoren zou zijn.

4 Terwijl Jesaja zich nog op den terugweg be yond van
het koninklijk paleis, en hij het middelste gedeelte der
stad, waar de koninklijke paleisburcht lag, nog niet ver-
laten had, kwam opnieuw het woord des HEEREN tot
hem, met bevel op zijn schreden terug te keeren:

5 „Keer weder naar het paleis, en zeg tot Hizkia, den
voorganger Mijns yolks: Zoo zeg 1k, de HEERE, de God van
uw vader David, Die aan David Mijn belofte gegeven heb
dat Ik zijn koninkrijk bevestigen zal') : Ik heb uw gebed
verhdord, en gezien de tranen die gij geschreid hebt; zie,
Ili zal u nog sparen en u de gezondheid terugschenken;
overmorgen zult gij weer in staat zijn op te gaan naar het

6 huis des HEEREN. Nog vijftien levensjaren zal Ik u schen-
ken, en 1k zal u verlossen uit de hand des konings van
Assur, evenals ook deze stad, en Ik zal deze stad bescher-
men om Mijnentwil, omdat Mijn eer er mee gemoeid is, en
ter wille van David, Mijn knecht, ter wille van de belofte
die Ik hem gegeven heb".

7 Na het ioverbrengen van dit woord des HEEREN aan
Hizkia, zeide Jesaja nog dat ze een saamgeperste vijgen-
koek, bij wijze van pleister, op de zweer moesten leggen;
en ze deden zoo en legden een vijgenpleister op de zweer,
waarna het herstel intrad en Hizkia beter werd.

8 Zich herinnerend dat Jesaja eenmaal tot zijn vader
Achaz gezegd had een teeken van den HEERE te begeeren,
ten bewijze dat het door hem gesproken woord zeker ko-
men zou2), zeide Hizkia tot Jesaja, toen hij de belofte
van herstel en levensverlenging uit zijn mond gehoord
had: „Wat zal mij een teeken zijn, dat de HEERE mij
weer herstellen zal, en dat ik overmorgen weer zal opgaan
naar den tempel des HEEREN?"

9 Jesaja gaf daarop ten antwoord: „Gij moogt zelf een
teeken kiezen dat de HEERE doers zal ten bewijze dat de
HEERE Zijn belofte, die ik u zooeven bekend gemaakt
heb, ook vervullen zal: Wilt gij dat de schaduw tien

a ) Vgl. II Sam. 7 : 16.
2) Zie Jes. 7 : 11.
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graden vooruit zal gaan, of dat de schaduw tien graden
rugwaarts zal keeren?"

10 Toen antwoordde Hizkia: ,,Dat de schaduw tien gra-
den vooruit gaat is zoo wonderlijk niet, laat de schaduw
liever tien graden rugwaarts keeren". Dat mocht hem een
teeken zijn, dat de doodsschaduw, die zich reeds over hem
uitbreidde, weer van hem wijken mocht en dat de HEERE
zijn levensdagen, die reeds ten einde gekomen schenen te

11 zijn, nog verlengen zou. Toen bad de profeet Jesaja tot
den HEERE, dat de HEERE dit teeken geven wilde ter
bevestiging van het in Zijn naam gesproken woord. En de
HEERE verhoorde Jesaja's gebed en liet de schaduw tien
graden rugwaarts keeren op de schaalverdeeling van den
Baby}onischen zonnewijzer, dien Achaz in navolging van
de Assyriers gemaakt had') .

20 : 12

9. Het gezantschap nit Babel en Hizkia's divaasheid.
20 : 12-19.

Korten tijd na. Hizkia's ziekte en herstel en na den af-
tocht van het overachot van Sanheribs leger uit Juda, waar-
door Hizkia's naam 'beroemd geworden was bij de omringen-
de volken, van wie vele hem geschenken brachten te Jera-
zalem2) — korten tijd daarna fond Berodach-Baladan, de
zoon van Baladan, de koning van Babel, waar reeds ge-
durende langen tijd met wisselend succes een vrijheids-
beweging tegen 'de Assyrische overheersching gaande was,
een gezantschap naar Hizkia, met brieven en een geschenk,
want hij had gehoord van Hizkia's ziekte en van het
wonder dat met Achaz' zonnewijzer te Jeruzalem geschied
was3). Daarom wilde hij Hizkia geluk wenschen met zijn
genezing, terwijl hij — dat was het eigenlijke doel van het
gezantschap dat hij zond — tegelijk wilde trachten met
Hizkia een bondgenootschap te sluiten tegen Assur, waar-

1) Wij zullen bij dit teeken niet to denken hebben aan een rugwaartsche be-
weging van de garde in haar baan om de zon, maar waarschijnlijk aan een
wonderbare breking van de zonnestralen.

2) Zie II Kron. 32 : 23.
3) Zie H Kron. 32 : 31.

154



: 15

mede hij zelf in een strijd op leven en flood gewikkeld was.
13 Hizkia, zich gestreeld gevoelende door de komst van

hoden uit zoo'n ver land, verblijdde zich') over hun
komst, en was blijkbaar ook van het slniten van een bond-
genootschap met Berodach-Baladan niet afkeerig.

Om den koning van Babel toch maar een hoogen
dunk te geven van zijn rijkdom en macht, liet hij daarom
aan diens gezanten alle schatten zien, die zich ► evonden in
de schatkamers van het koninklijk paleis, al het zilver en
het goud, en de specerijen en de kostbare olie. 'Ook toonde
hij hun 'zijn geheele wapenarsenaal, dat in het Libanon-
woudhuis .gevestigd was 2), met al de wapenen die zich
daarin bevonden3), ja, vol zellverheffing4) toonde hij hun
zijn gansche rijkdom en vermogen, om Berodach-Baladan
toch maar te laten zien van hoe veel belang een bond-
genootschap met Hizkia voor hem was. Er was niets in zijn
paleis en in zijn geheele heerschappij, dat Hizkia hun niet
zien liet.

14	 Toen kwam, na het vertrek der gezanten, de profeet
Jesaja, die vroeger tegen de politick om een bondgenoot-
schap met Egypte5) en met Assur°) te sluiten, steeds ge-
waarschuwd had, tot koning Hizkia, en zeide tot hem:
„Wat hebben die manners tot u gezegd, en vanwaar zijn ze
tot u gekomen?"

Zonder op de eerste vraag van Jesaja te antwoorden,
vermoedelijk omdat hij de .diplomatieke besprekingen die
hij met de gezanten van Berodach-Baladan gevoerd had,
voor Jesaja wilde verbergen, gaf Hizkia daarop den
profeet een antwoord, waar zijn ijdelheid over dat
gezantschap nit Babel duidelijk doorklonk: „Uit verren

15 lande zijn ze tot ,mij gekomen, nit Babel", waarop Jesaja,

1) De overgeleverde tekst heeft hier: hij hoorde naar hen. Met kleine wijzi-
ging lees ik bier, met veel hanclsehriften: hij verblijdae zieh over hen, zooals
ook in Jes. 3) :2 staat.

2) Zie I Kon. 7 : 2.
3) Uitlevering van wapenen was door Sanberib niet gevraagd; na den aftocht

wan San(herib zullen veel wapenen van het Assyrisehe leger door Hizkia zijn
huitgemaakt, vergelijk ook II Kron. 32 : 5.

4) Zie II Kron. 32 : 25.
5) Jesaja 30.

Jes. 7 : 17.
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voor wien des konings zwijgen op zijn eerste vraag web
sprekend genoeg was, verder vroeg: „En wat hebben zij
gezien in uw huis?" . Hizkia antwoordde: „Zij hebben alles
igezien wat in mijn huis is; er is niets in alle schatkamers
van mijn paleis, dat ik hun niet heb laten zien".

16	 Toen zeide Jesaja tot Ilizkia:
17 4Hoort des HEEREN woord: Gij meent dat gij hulp

van Babel te verwachten hebt, daarom hebt gij al uw schat-
ten en vermogen aan de gezanten des konings van Babel
laten zien. Maar ik zeg u in 's HEEREN naam, dat
juist dit zelfde Babel uw yolk en rijk ten ondergang zal
zijn.

Zie, de dagen komen, dat alle rijkdommen die in uw
huis zijn, en alle schatten die uw vaderen tot op dezen
dag toe verzameld hebben, zullen worden gevoerd naar dat
zelfde Babel, aan welks gezanten gij nu al die schatten
hebt laten zien; er zal niets van overblijven, zegt de
HEERE.

18 Bovendien zullen er van uw nakomelingen, die uit u
zullen voortkomen, die gij verwekken zult, sommige ge-
nomen worden om als hovelingen dienst te doen in het
paleis des konings van Baberi).

19 Met volkomen berusting en onderwerping aan die be-
schikking des HEEREN, waarvan hij in schuldbewustzijn
de rechtvaardigheid erkennen moest, zeide Hizkia daarop
tot Jesaja: „Het woord des HEEREN, dat gij gesproken
hebt, is goed".

Na enkele oogenblikken van nadenken, zeide Hizkia:
„Ja, de genade die de HEERE mij bewijst, en die ook in
dit woord des HEEREN nog doorklinkt, is groot, wijl in
mijn dagen de vrede bestendigd zal blijven".

20 : 20

10. Het einde van Hizkia. 20 : 20, 21.

Het overige van de geschiedenissen van Hizkia, en al
zijn krachtsbetoon, en hoe hij een waterreservoir voor Jeru-
zalem aangelegd heeft, den roogenaamden vijver van Hizkia,
waarheen hij langs een onderaardsche waterleiding het water

1) Zie Dan. 1 :2.
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in de stad liet brengen, dat staat alles opgeteekend in het
„Bock der geschiedenissen van de koningen van Juda",
waarheen we den belangstellenden lezer dus verwijzen.

21 En Hizkia legde het thoofd neder om in den doods-
slaap tot zijn vaderen heen to gaan; en zijn z'oon Manasse
werd koning in zijn plaats.
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REGEERING VAN MANASSE EN AMON. 21 : 1-26.

1. Manasse, koning van Juda. 21 : 1-18.

21 : 1 Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning wend,
en hij regeerde vijf en veertig jaar l ) te Jeruzalem; de
naam zijner moeder was liefziha.

	

2	 Zijn regeering	 althans voor hij in den kerker te
Babel tot verootmoediging kwam voor het aangezicht des
HEEREN2) vormde een schrille tegenstelling met die
van zijn vader Ilizkia. Terwijl deze alle offerhoogten uit
het land had laten wegnemen en alles verwijderd had wat
aan den afgodendienst herinnerde 3), richtte Manasse zich
veeleer naar het voorbeeld van zijn grootvader Achaz. Hij
deed wat kwaad was in de oagen des HEEREN, en voerde
den verfoeilijken Kanaanietischen afgodendienst weer in,
en deed naar de gruwelen der volken die de HEERE voor
het aangezicht der Israelieten uit het land verdreven had.

3 Hij .bouwde de offerhoogten weer op, die zijn vader Hizkia
vernield had, en richtte altaren op voor Baal; hij maakte
ook, evenals koning Achab van Israel gedaan had, een
heilige houten paal, ter vereering van de Kanaanietische
natuurgodin Asjera, en boog zich aanbiddend neer voor
het gansche heir des hemels, de zon, de maan, en de andere
planeten, die door hem vereerd werden, wat de HEERE
in zijn heilige wet aan Zijn yolk Israel nadrukkelijk ver-
boden had4).

	

4	 Terwijl zijn grootvader Achaz die hemellichamen ver-

1) De overgeleverde Hebr. tekst heeft bier 55 jaar; naar de chronologisehe
berekening van van Gelderen zullen we hier 45 jaar te lezen hebben, en de
regeering van Manasse hebben te stellen van 686-641 v. Chr., zie Bijb. Handb.
I, 192.

2) Zie II Kron. 33 : 11-13, 15, 16.
3) Zie 18 : 4.
4) Zie Dent. 4 : 19; 17 : 3.
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,eerd had op het dak van zijn paleis l), ging Manasse nog
een stap Verder en bracht de vereering van die hemellicha-
men over naar den tempel des HEEREN. Ten behoeve van
die astraal-religie bouwde hij altaren in het huis des.
HEEREN, waarvan de HEERE gezegd had, dat dat huis.
Zijn naam ter eere zou zijn, en dat Iiij Zich die plaats.

5 verkoren had tot een huis der aanbidding 2). Dien tempel,
die slechts voor den dienst en de aanbidding van den
HEERE, den VerbondsGod van het yolk Israel, mocht wor-
den igebruikt, waagde Manasse te ontheiligen door daar
altaren op te richten voor den dienst en de aanbidding-
van het gansche heir des hemels. Hoewel de HEERE na-
drukkelijk ,gezegd had dat Zijn yolk geen andere goden
voor Zijn aangezicht mocht hebben, stelde Manasse den
HEERE op een lijn met het gansche heir des hemels, door-
het oprichten van die altaren in den tempel des HEEREN,
niet slechts in den buitensten voorhof, maar zelfs ook in
den binnensten voorhof, die slechts door de priesters be-
treden mocht warden.

6 Ja, evenals zijn igrootvader Achaz in den tijd der be-
nauwing van Jeruzalem door de legers van Rezin van
Aram en Pekah van Israel, gedaan had3), wijdde ook hij
zijn moon door vuur aan den Moloch, een gruwel dien de
HEERE aan Zijn bondsvolk verboden had, wijl alle eerst-
geborenen Hem gewijd moesten zijn 4). Verder maakte hij
op allerlei wijze zich schuldig aan waarzeggerij en wiche-
larij, die door den HEERE eveneens verboden waren5),
en stelde hij doodenbezweerders aan, die voorgaven dat zij
met de geesten der afgestorvenen in verbinding stonden,
en waarzeggers, die zeiden dat zij de toekomst konden ont--
sluieren, altemaal practijken waarvan de HEERE gezegd
had dat ze bij Zijn yolk niet gevonden mochten worden6).

Zoo deed Manasse zeer veel dat kwaad was in de'
oogen des HEEREN en met Zijn heiligen wil in flagranten

1) Zie 23 : 12.
2) Zie	 Kron. 7 : 12.
3) Zie 16 : 3.
4) Zie Lev. 18 :21.
5) Zie Lev. 19 : 26.
6) Zie Lev. 19 : 31, Deut. 18 : 10, 11.
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strijd, waarmede hij den toorn des HEEREN gaande maak-
7 te. Ja, het schandelijke en aanstootievende beeld van de

Kanaanietische natuurgodin Asjera, dat hij gemaakt had,
plaatste hij zelfs in het heilige van den tempel des
HEEREN, waarvan de HEERE tot David') en tot zijn zoom
Salomo2) gezegd had: „In dit huis, en in Jeruzalem, dat
1k uit alle stammen Israels verkoren heb, daar zal Ik tot
in eeuwigheid Mijn heerlijke daden en heiligen Naain

8 openbaren, en wanneer Mijn huis eenmaal in het midden
van hen gebouwd is als een blijvende wooing, zal Ik Israel
niet meer verdrijven uit het land dat Ik hun vaderen ge-
geven heb, dat ze weer zouden moeten omzwerven, indien zij
slechts er voor zorg dragen dat zij onderhouden alles wat
1k hun geboden heb, en zich houden aan de gansche wet,
die Mijn knecht Mozes hun in Mijn naam geboden heeft".

9 Maar zij hoorden niet naar dit woord des HEEREN,
en waren niet gehoorzaam, want in plaats van als een
getrouw koning hen voor te gaan in den dienst des HEEREN,
verleidde Manasse hen dat zij afdwaalden van den HEERE,
zoodat zij het nog erger maakten dan de volken die de
HEERE voor het aangezicht der Israelieten verdelgd had.
Terwijl die heidensche Kanartnieten hun eigen goden ver-
eerden, aanbaden en vereerden zij de goden van allerlei
verschillende volken, terwijl ze hun eigen God, den
HEERE, den VerbondsGod van Zijn yolk Israel, den rug
toekeerden. Zoo werden zij door deze gruwelijke godde-
loosheid, waartoe zij cioor Manasse verleid werden, rijp voor
het gericht dat de 'HEERE over hen zou doen komen3).

10 Daarom liet de HEERE door den dienst van Zijn
knechten, de profeten4), aan het goddelooze en in den af-
aodendienst verstrikte yolk van Juda de verwoesting vann
Jeruzalem en de overgave van Juda in de hand zijner vijan-
den aankondigen, of zij door dat woord der profeten mis-

1) Zie If Sam. 7 : 13.
2) Zie I Kon. 9 : 3.
3) Zie 23 : 26 en 24 : 3.
4) Sommigen denken dat tot de hier genoemde profeten ook Habakuk be-

hoorde, die in 1 :5 vv. de komat der Chaldan aankondigde. Er pleit
echter meer voor, Habakuk te dateeren in de eerste regeeringsjaren van Joja-
kim, 608-597, zie Ridderbos, K.V. Kl. Prof. II, pag. 150.
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schien nog tot inkeer zouden komen. Maar zij gaven ook
aan dat woord dier profeten geen gehoor').

Aldus spraken die profeten tot hen:
11 „Omdat Manasse, de koning van Juda, in plaats van,

zooals een getrouw koning van het yolk des HEEREN be-
taamt, zijn yolk vOcir to gaan in de vreeze des HEEREN,
deze gruwelen bedreven heeft, en het daarmede nog erger
gemaakt heeft dan tevoren de Amorieten en al de volken
die vroeger in 'Canaan woonden, omdat hij zijn konings-
roeping zoo zeer verzaakt heeft, dat hij Juda door
zijn schandelijke verfoeiselen en drekgoden van den
HEERE vervreemd en in zondigen afgodendienst verstrikt

12 heeft, daarom spreekt de HEERE, de getrouwe Verbonds-
God van Zijn yolk Israel, Die een jaloersch God is, Die
ijvert over 7.4ijn yolk en het niet dulden kan dat Zijn eer
aan andere go den gegeven wordt: Zie, Ik zal een strafge-
richt over Jeruzalem en Juda brengen als nog niet eerder
heeft plaats gevonden, zoo verschrikkelijk, dat ieder die het
hoort, met ontzettingizal worden vervuld en zijn beide ooren

13 er van klinken zullen, en Ik zal Jeruzalem verwoesten, zoo-
als Ik Samaria verwoest heb, Ik zal het met den grond gelijk
maken, en izijn inwoners zal Ik verdelgen zootals Ik met het
huis Ahab'gedaan heb. Ja, 1k szal Jeruzalem zoo grondig
verwoesten en zijn inwoners zoo gansch verdelgen, dat er
niets meer in overblijft, evenmin als er in een schotel dien
men uitwischt en daarna omgekeerd last uitdruipen, nog
een druppel water overbiijit.

14 Zoo zal Ik Juda doen, het overblijfsel dat na de verwer-
ping en ondergang van het tienstammenrijk nog overge-
bleVen was van het yolk dat Ik Mij ten eigendom verkoren
had; Ik zal het verlaten, en verstooten, en hen overgeven in
.de hand van al hun vijanden, die hen zullen berooven en

15 plunderen, omdat zij gedaan hebben wat kwaad is in Mijn
oogen en daarmede Mijn toorn hebben gaande gemaakt, van
den dag of dat hun vaderen uit Egypte zijn uitgegaan tot
op dezen dag toe".

16	 Manasse hoorde echter niet naar dit woord der profe-
ten, hij maakte zijn gruweldaden nog erger. Niet alleen

1 ) Zie II Kron. 33 : 10.
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voerde hij den meest verfoeilijken afgodendienst in Juda in,
maar hij vergoot ook zeer veel onschuldig bloed 1), totdat
Jeruzalem boordevol daarvan geworden was en hij Jeru-
zalem daarmee vervuld had van het eene einde tot het
andere. Die goddeloosheid bedreef hij boven zijn zonde
waarmede hij Juda tot zonde verleidde en hen er toe
bracht om te doen wat kwaad was in de oogen des
HEEREN.

17 Bet overige der gesdhiedenissen van Manasse, en alles
wat hij gedaan heeft, en zijn zonde die hij bedreven heeft,
en hoe hij door den koning van Assur gevangen genomen
en met twee koperen ketenen geboeid en naar Babel ge-
voerd werd, en hoe hij daar in den kerker voor het aange-
zicht des HEEREN tot verootmoediging kwam, waarna hij
weer vrijgelaten en op den troon van Juda hersteld werd,
dat staat alles opgeteekend in het „Boek der geschiedenis-
sen van de koningen van Juda", waarheen hier dus ver-

wezen .zij.
18 En Manasse legde het hoofd neder om in den doods-

slaap tot zijn vaderen heen te gaan, en word begraven in
den tuin van zijn huis, vermoedelijk wijl in de konings,
graven geen ruimte meer beschikbaar was 2). Daarom be.
groef men hem in den tuin van zijn huis, die, naar den
vroegeren eigenaar, ook wel aangeduid wordt als de tuin

van Uzza.
En zijn zoon Anion werd koning in zijn plaats.

2. Amon, koning van Juda. 21 : 19-26.

	

21 : 19	 Amon was twee en twintig jaar oud toen hij koning

1) Hoewel het niet met even zoovele woorden gezegd wordt, wekt het ver-
band toch den indruk, dat Manasse ook de profeten doodde, die tegen hem
optraden. Volgens de Joodsehe traditie zou Manasse ook Jesaja hebben ter dood
gebracht, door hem in stukken te zagen. Mogelijk schuilt er in deze traditie
een historische kern, izie Ridderbos, K.V. Jes. 1, pag. VI, 41 II, pag. XVII.

2) Na Hizkia, die begraven werd „aan den opgang van de graven der zonen
van David", II Kron. 32 : 33, is, behalve Josia, II Kron. 35 : 24, geen Judeesche
koning meer in de koningsgraven begraven, vermoedelijk wijl daar geen ruimte
meer besehikbaar was. Vanwege de groote liefde, die men hem toedroeg, is
voor Josia, in de koninklijke graven ruimte gemaakt.
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werd, en hij regeerde twee jaar te Jeruzalem; de naam
van zijn moeder was Mesullemeth, een dochter van Haruz,
nit de stad Jotba.

20	 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN,
naar het voorbeeld dat zijn vader Manasse hem gegeven

21 had. Want hij wandelde in al de voetstappen van zijn vader
Manasse, zonder dat hij zich evenwel verootmoedigde voor
den HEERE, zooals Manasse gedaan had1).

Hij voerde den afgodendienst weer in, waar zijn vader,
na diens terugkeer nit Babels kerker, een einde aan gemaakt
had2), en hij diende de verfoeilijke drekgoden die zijn
vader gediend had, en boog zich aanbiddend voor die
neer.

22 Zoo verliet hij den HEERE, den getrouwen Verbonds-
God van Zijn yolk Israel, den God Dien zijn voorvader
David, en daarna ook Joas, althans in de eerste jaren zijner
regeerine), en Amazia4), en Azarja5 ), en Jotham6), en
vooral ook zijn grootvader Hizkia7) gediend hadden, en

hij wandelde niet in den weg des HEEREN.
23	 En zijn dienaren maakten een samenzwering tegen
24 hem, en doodden hem in zijn huis 8). De bevolking van het

platteland sloeg echter alien die aan die samenzwering'
tegen koning Amon hadden deelgenomen, dood, en zij
maakten zijn achtjarigen zoon Josia koning in zijn
plaats.

25 filet overige van de geschiedenissen van Amon, en wat
hij tijdens zijn korte regeering gedaan heeft, hoe hij in
lien tijd groote schuld op zich geladen heeft tegen den

1) Zie II Kron. 33 :23.
2) Zie II Kron. 33 : 15.
3) Zie 12 : 2.
4) Zie 14 : 3.
5) 15 : 3.
6) 15 : 34.
7) 18 : 3.
8) Bij deze paleisrevolutie zullen wel gees religieuze motieven in het spel

geweest zijn, eerder is aan een poiitieken koningsmoord te denken. Noordtzij,
K.V. II Kron., pag. 362/3, verinoedt, omdat Anion de beelden van zijn vader
Manasse herstelde, dat Amon pro-Assyrisch was, en dat hij, misschien ten ge-
volge van buitenlandsche moeilijkheden, door de pro-Egyptische partij werd uit
den weg geruimd.
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IHEERE1) , staat opgeteekend in het „Bock der .gesehiede-
nissen van de koningen van Juda".

26	 En men begroef hem in het graf dat hij nabij het graf
zijns vaders in den tuin van Uzza voor zich had laten aan-
leggen.

En zijn zoon Josia werd koning in zijn plants.

1) Zie II Kron. 33 : 23.
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REGEERING VAN JOSIA. 22 : 1-23 : 30,

1. Algemeen overzicht der regeering van Josia. 22 : 1, 2.

22 : 1 Josia, wiens komst en optreden reeds voorzegd was
door den Godsman uit Juda, die te Bethel kwam om te
getuigen tegen het altaar waarop Jerobeam offerde” —
Josia was acht jaar oud Moen hij koning werd, en hij re-
geerde een en dertig jaar te Jeruzalem; en de naam van
zijn moeder was Jedida, een dochter van Adaja, uit het
stadje Bozkath, in de vlakte van Juda2).

2 Hij deed wat recht was in de oogen des HEEREN,
en wandelde in alle iopzichten in de voetstappen van zijn
voorvader David, wonder daarvan rechts noch links of te
wijken.

2. De tempelrestauratie. 22 : 3-7.

22 : 3 Toen hij zestien jaar was, begon hij den God van zijn
varier Davii te zoeken, begeerig zich door den HEERE te
laten leiden, en op twintigjarigen leeftijd, in het twaalfde
jaar van zijn regeering, begon hij Juda en Jeruzalem te
reinigen van alles wat met den afgodendienst verband
hield: de offerhoogten en de afgadsbeelden en de alta-
ren8). Ook maakte hij een aanvang met de restauratie van
den tempel des HEEREN te Jeruzalem, die sedert de
laatste restauratie onder Joaz4), ongeveer twee eeuwen ge-
leden, weer dringend herstel behoefde. Dat die reforma-
torische arbeid van Josia eerst echter nog niet diep-ingrij-
pend was, blijkt uit het woord des HEEREN, door den

1) Zie I Kon. 13 : 2.
2) Zie Joz. 15 : 39.
3) Zie II Kron. 34 : 3 N.
4) Zie H Ken. 12 : 5 v.
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profeet Jeremia in het dertiende regeeringsjaar van Josia
gesprokenl) .

In het achttiende jaar van zijn regeering had er echter
een bijzonder voorval plaats, dat van beslissende be-
teekenis was voor het verdere verloop van zijn reformatori-
schen arbeid. Toen werd namelilk door den hoogepriester
Hilkia het wetboek van Mozes gevonden, waarvan steeds
een exemplaar ter zijde van de ark in het heiligdom be-
waard moest worden2), maar dat onder de regeering van
vroegere goddelooze koningen was zoek geraakt.

Van dat vinden van het wetboek kreeg koning Josia
bericht, toen hij Safan, den Staatsschrijver, den zoon van
Azalia, den zoon van Mesullam, met Maiiseja, den Stads-
overste, en Joah, den Rijksarchivaris 3), naar den tempel
gezonden had, met de volgende .opdracht:

4 „Ga naar den hoogepriester Hilkia 4), en zeg hem dat
hij het geld dat ten behoeve van de tempelrestauratie in
het huis des HEEREN gebracht is, en dat de levieten, die
met de deur-wacht belast zijn, ingezameld hebben van het
yolk Juda, en ook van Manasse en Efraim 5)	 dat hij
dat ingezamelde geld moet wegen en in buidels binden6),

5 en het ter hand moet stellen aan de uitvoerders van het
werk, aan wie de restauratie van het huis des HEEREN
topgedragen is, opdat die het kunnen uithetalen aan de
wierldieden die in het huis des HEEREN bezig zijn om de

6 breu!ken van het huis to herstellen, namelijk aan de timmer-
lieden en de bouwarbeiders en de metselaars, en het kunnen
gebruiken voor het aanschaffen van hout en behouwen
Steen en de verdere voor de tempelrestauratie benoodigde
materialen".

7	 Zoo geschiedde het naar dat bevel des konings, dat

1) Zie Jet. I :2 vv.
2) Zie Dent. 31 :24, 26. Dit wetboek komt waarschijnlijk ongeveer overeen

met ons Denteronomium, zie Noordtzij in Chr. Enc. HI, pag. 220.
3) Zie II Kron. 34 : 8.
4) De vader van Jeremia (heette ook Hilkia, en behoorde ook tot het priester.

lijk geslacht, Jer. / 1; dat was echter een andere Hilkia dan de hies genoemde,
zie Aalders in Chr. Enc. I1H, pag. 135.

6) Zie H Kron. 34 : 9.
e) Vgl.	 Kon. 12 : 10.
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dat ingezamelde geld door den hoogepriester Hilkia aan
de uitvoerders van het werk werd ter hand gesteld, zonder
dat dezen rekening en verantwoording behoef den of te
leggen van het geld dat hun werd afgedragen, omdat zij
volkomen betrouwbaar waren en de uitvoering van het
werk aan niemand eenige reden tot klacht gaf.

3. De voorlezing van het gevonden wetboek aan den koning.
22 : 8-13.

22 : 8 Bij die gelegenheid, toen de koning Safan, den Staats-
schrijver, met die beide anderen naar den hoogepriester
Hilkia gezonden had, zeide de hoogepriester tot Safan:
„Het wetboek, dat bier in den tempel zijn moest, maar
dat zoek geraakt was, heb ik gevonden"'). Daarop over-
handigde hij het gevonden wetboek aan Safan, die er aan-
stonds in las.

9 Daarna keerde Safan, de Staatsschrijver, naar den ko-
ning terug om hem rapport uit te brengen van de volvoe-
ring van de hem opgedragen taak, en hij zeide tot den
koning: „Uwe knechten hebben het ingezamelde geld, dat
in het huis des HEEREN was, genomen uit de kist waarin
het gedeponeerd was, en hebben het gewogen en in buidels
gebonden en het ter hand gesteld aan de uitvoerders van
het werk, aan wie de restauratie van het huis des HEEREN
opgedragen is".

	

10	 Tevens gaf Safan, de Staatsschrijver, aan den koning
te kennen: „De hoogepriester Hilkia heeft mij ook een
boek gegeven, dat bij de tempelrestauratie door hem ge-
vonden is". En Safan las den koning daaruit voor.

11 Toen de koning de woorden van het wetboek hoorde,
met name de ernstige dreigingen en vloekspreuken tegen
de overtreders der wet, die in het wetboek stonden2),

1) Volgens de rabbijnsche traditie werd het boek gevonden onder een hoop
steenen, waaronder het verborgen was toen Achaz (of Manasse) de wetboeken
bad laten verbranden.

2) We knnnen ► ierbij met name denken aan Dent. 28; oak het voorlezen
jnist van dit gedeeke stond onder de bestiering van Gods voorzienigheid, vgL
Ester 6 : 1, 2. Misschien kwamen bij het ontrollen van de boekrol de laatste
hoof dstukken let eerst onder de aandacht.
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maakte dit op hem zoo'n verpletterenden indruk, dat hij
van droefheid zijn kleederen scheurde.

12 Daarop gaf hij bevel aan enkele hoogwaardigheidsbe-
kleeders, namelijk aan Hilkia, den 'hoogepriester, en aan
Ahikam, den zoon van Safan 1 ), en aan Achbor, den zoon
van Michaja, een der vorsten van Juda 2), en aan Safan,
den Staatsschrijver, en aan Asaja, een hoogen beambte die
in bijzonderen dienst des konings stond, en hij zeide:

13 „'Gaat heen om voor mij, en voor het yolk, en voor
het gansehe rijk van Juda naar den wil des HEEREN te
vragen, wat Hij over den koning en het yolk en het rijk
besloten heft. Gaat vragen of en op welke wijzc de in dit
gevonden wetboek gedreigde straffen nog afgewend kun-
nen worden; swant de toorn des HEEREN, die tegen ons
ontbrand is, is groot, .omdat onze vaderen geen acht ge-
slagen hebben op de woorden van dit bock en niet gedaan
liebben wat in dit bock ons voorgeschreven is".

22 : 14

4. De pro/cue van Hulda. 22 : 14-20.

Toen gingen de hoogepriester Hilkia, en Ahikam, en
Achbor, en Safan, en Asaja, naar de profetes Hulda, de
vrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van
Harhas, die belast was met het toezicht op de priesterlijke
garderobe in den tempel3) zij konden haar gemakkelijk
bereiken, want zij woonde in Jeruzalem, in de Beneden
stad4) — en zij braehten haar de boodsehap des konings
over5).

1) Deze Ahikam is later opgetreden als beschermer van Jeremia, Jer. 26 : 24.
en was vader van den na de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniers
aangestelden stadhouder Gedalja, II Kon. 25 : 22.

2) Zie Jer. 36 : 12. Achbors zoon Elnathan wordt later nog meermalen genoemd,
Jer. 26 : 22, 36 : 12; zijn kleindochter Nehusta was gehuwd — of is later ge-
huwd — met een zoon van koning Josia, nl. met Eljakim (= Jojakim) en werd
000 moeder van koning Jojachin, II Ken. 24 : 8.

3) Vgl. 10 : 22.
4) Misschien het nieuwe gedeelte van Jeruzalem, tusschen den eersten

den tweeden muur, in de nabijheid van de Vischpoort, Zef. 1: 10.
5) Dat zij naar Hulda gingen, zal verinoedelijk geweest zijn, omdat de beide

onder Josia optredende profeten, Jeremia en Zefanja, zich niet te Jeruzalem
bevonden.
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15 Ten antwoord bracht Hulda hun daarop de woorden
des HEEREN over, waarin zij bevestigde de door Josia
uitgesproken vrees dat de toorn des HEEREN tegen Jeru-
zalem en zijn inwoners vanwege hun afgodendienst ont-
brand was, en zij zeide:

„Zoo zegt de HEERE, de God Israels: Zegt tot den
man die u tot mij gezonden heeft:

16 Zoo zegt de HEERE: Zie, de vloekspreuken die vervat
zijn in het wetboek dat gezonden is, zijn nog steeds van
kracht; daarom zal Ik kwaad over deze plaats, over Jeru-
zalem, brengen, en over haar inwon.ers, en Ik zal doen
naar al de woorden van het boek dat de koning van Juda
gelezen heeft, en al de in dat wetboek over de afgoden,.
dienaars gedreigde straffen 'zal Ik over Jeruzalem en zijn
inwoners brengen.

17 O'mdat zij Mij verlaten en aan andere goden geo'fferd
hebben, om Mij tot toorn te verwekken met al die afgods-
beelden (lie zij zich gemaakt hebben, is Mijn toorn ont-
brand tegen deze plaats, tegen Jeruzalem, zonder dat
hij gebluscht worth".

18	 Na d,it woord des HEEREN, dat veer Jeruzalem en
gansch Juda bestemd was, had de profetes 'Ma echter
ook nog een woord voor den koning persoonlijk. ► aarom
ging zij aldus verder:

„Tot den koning van Juda, die u gezonden heeftl)
om naar .den wil des HEEREN te vragen, tot hem per-
soonlijk zult gij aldus spreken:

Zoo zegt de HEERE, de God Israels: Wat die woorden
betreft die ,gij gehoord hebt nit bet wetboek waaruit men

19 u voorgelezen heeft: omdat gij u niet verhard hebt, maar
uw hart week geworden is en 'gij ontzet geworden zijt over
de aangekondigde gerichten, en gij u voor het aangezicht
des HEEREN verootmoedigd hebt toen gij hoorde wat
in het wetboek tegen deze plaats en haar inwoners ge-

1) In vs 15, waar de HEERE spreekt, is sprake van: „de man die u tot mij ge-
zonden heeft"; vs 18 is echter een woord van de profetes Hulda, en zij spreekt
van: „de laming van Juda, die u gezonden heeft". Bovendien is vs 18 voor den
koning van Juda persoonlijk bestemd, terwijl vs 15 een algemeene uitspraak
was, voor geheel Jeruzalem en Juda bestemd, waarbij het niet ter take duet,
wie de persoon is die daarnaar gevraagd heeft.
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sproken heb, dat zij tot een verwoesting en tot een vloek
zullen worden, en omdat gij, ten teeken uwer verootmoe-
diging, uw kleederen gescheurd en voor Mijn aangezicht
geweend hebt omdat gij aldus naar Mij gehoord shebt
en de door Mij in het wetboek gesproken dreigingen ter
harte genomen hebt, daarom wil 1k ook naar u hooren, zegt
de HEERE, en ofsohoon in bet gevonden wetboek
schreven staat dat het strafgerieht des HEEREN ook den

20 koning treffen zall), zullen deze dreigingen noohtans aan
u niet in vervulling gaan, maar 1k zal u tot uw vaderen
verzamelen, en gij zult ten grave gedragen worden zonder
de verwoesting van Jeruzalem te beleven, en gij zult geen
getuige .zijn van al het kwaad dat Ik over deze plaats, over
Jeruzalem, brengen zal".

Daarop bracht de door koning Josia gezonden depu-
tatie hem het antwoord weder.

5. Voorlezing van het wetboek in den tempel en bonds-
vernieuwing. 23 : 1-3.

23 1 Ofschoon de koning alleen voor zich persoonlijk een
gunstig antwoord van de profetes Hulda ontvangen had,
was het toch zijn eerste taak het gansche yolk saam te
roepen om hen met den inhoud van het gevonden wetboek
bekend te maken, opdat het tot een verbondsvernieuwing
tusschen den HEERE en het yolk komen mocht, en mis-
schien in den weg van bekeering en berouw de gedreigde
strafgerichten nog mochten worden afgewend.

Daartoe zond de koning boden uit om al de oudsten,
de leidende personen van Juda en Jeruzalem, in den
tempel saam te roepen.

2 Daarop ging koning zelf ook naar het huis des
HEEREN, en met hem representatieve figuren uit de heele
bevolking van Juda en Jeruzalem, en de priesters en levie-
ten, op Wier schouders de profetische taak rustte om de
wet te Yerkondigen en uit te leggen 2), en vertegenwoor-

1) Dent. 28 :36.
2) Zie Dent. 31 :9 v; 33 : 10; II Kron. 17 : 8, 9; 35 : 3. In den tekst gam:

de priesters en de profeten. Keil meent dat zich onder die profeten
ook Jeremia en Zefanja bevonden. Dezen zonden dan echter waarschidnliik
wel wick alle anderen afzonderlijk genoemd zijn. Bij de profeten zullen we
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digers van heel het yolk, van hoog tot laag; en hij liet hun
door een der priesters al de woorden voorlezen van het
wetboek dat in het huis des HEEREN ,gevonden was,
waarin de wet des verbonds geschreven was.

3 De koning had daarbij de voor hem als koning gere-
serveerde plaats ingenomen op het verhoogde platvorm bij
den ingang van de Oostpoort van den binnensten voor-
hof'). Namens het yolk sloot de koning toen op plechtige
wijze een verbond voor het aangezicht des HEEREN,
waarbij zij zich verplichtten om achter den HEERE te
gaan en in Zijn wegen te wandelen, en om Zijn geboden en
Zijn getuigenissen en Zijn inzettingen van .ganscher harte
en van ganscher ziele te bewaren en to onderhouden, en zich
to zullen houden aan alles wat geschreven stond in dat
wetboek, waarop met eedzwering nu het verbond met den
HEERE bekrachtigd werd.

En het geheele yolk, dat daar in zijn vertegenwoordi-
gers in den tempel vergaderd was, betuigde op plechtige
wijze zijn instem.ming daarmee2) en trad aldus toe tot dat
verbond.

6. Uitroaing van den afgodendienst in Juda. 23 : 4-14.

23 :4 Na daze plechtige verbondsvernieuwing wilde Josia,
evenals koning Joas indertijd na de verbondsvernieuwing
gedaan had3), alles wat met den afgodendienst in verband
stond, volkomen uit het land uitroeien. Zes jaar geleden,
in het twaalf de jaar van zijn regeering, had hij daar reeds
een aanvang mee gemaakt4), nu wilde hij echter die toen
reeds begonnen taak geheel ten einde brengen. Daarom
gaf	 aan den hoogepriester Hilkia, en aan de gewone
priesters, en aan de levieten, die met de tempelwacht belast

niet aan profeten in eigenlijken zin te ‘den.ken hebben, maar meer in het alge.
meen aan verkondigers en nitleggers van de wet, waarom in de parallekekst
in Kronieken in plaats van profeten dan ook levieten genoemd worden, Wier
teak, evenals van de priesvers, bestond in het bewaren, verkondigen en nitleggen
van de wet.

1) Zie 11 : 14 met de daarbij gevoegde noot.
2) Vsgl. Ex. 24 : 7.
3) Zie 11 : 17, 18.
4) Zie 11 Kron. 34 : 3.7.
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waren, bevel dat zij alles wat aan den afgodendienst her-
innerde, uit den tempel des HEEREN zouden verwijderen,
te weten alles wat in verbanid stond met den dienst van
Baal, en met de vereering van het aanstoot-gevende beeld
van de Kanaanietische natuurgodin Asjera, en wat betrek-
king had op de door Manasse ingevoerde astraal-religie1)
ter vereering van de hemelliehamen.

Overeenkomstig het voorschrift der Mozaische wet2)
liet hij dat alles buiten Jeruzalem verbranden, in het
Kidron-dal, ten Oosten van Jeruzalem, op de velden aan
de oevers van de Kidron, op dezelfde plaats waar ook
koning Asa reeds het afschuwelijke Asjera-beeld van zijn
grootmoeder Makha had laten verbranden 3), en waar
ook koning Hizkia al het onreine dat zich in den tempel
des HEEREN beyond, had laten heenbrengen4). De ascb
van de verbrande houten cultusgereedschappen, en het stof
van de vermaalde steepen en metalen cultusvoorwerpen
liet Josia naar Bethel brengen, niet alleen om op die wijze
Bethel als hoofdzetel van den afgodendienst te verontrei-
nigen, maar ook omdat Bethel sedert Jerobeams dagen de
bakermat van den afgodischen cultus geweest was, van
waaruit die afgodendienst zich in het land verbreid had.
Daarom wilde Josia alles wat vandaar gekomen was, als
stof en arch daarheen nu terugbrengen.

5 Naar den eisch van 's HEEREN wet s') roeide Josia
ook de levietische hoogtepriesters nit6), die de koningen
van Juda aangesteld hadden om te offerers op de hoogten
die opgericht waren in de steden van Juda en random
Jeruzalem, en ook de Ballspriesters, die aan Ball offers
gebracht hadden in de vereering van de zon, de maan, de
sterren van den dierenriem en allerlei andere hemellichamen.

6	 Bovendien liet hij ook het weerzin-wekkende beeld
van Asjera, dat Manasse in den tempel geplaatst had7),

1) Zie 21 : 3.
2) Vgl. Dent. 7 : 25.
3) Zie I Kon. 15 : 13.
4) Zie II Kron. 29 : 16.
5) Zie Dent. 17 : 2-7.
6) Vgl. vs 20 en 10 : 18 v.
7) Zie 21 : 7.
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maar na zijn terugkeer uit Babel daaruit ook weer ver-
wijderd had') , doch dat daarna door Amon weer was op-
gerieht2), uit den tempel verwijderen en wegbrengen bui-
ten Jeruzalem, naar het dal van de beck Kidron, terwijl
hij het metalen overtreksel tot stof vermaalde, waarna hij,
om zijn verachting voor dat Asjera-beeld te kennen te
,geven, het stof en de asch daarvan liet uitstrooien op de
algemeene begraafplaats, waar de geringsten des yolks,
+die geen eigen graf hadden kunnen koopen, begraven
werden.

7 Verder brak hij de verblijfplaatsen der zoogenaamde
„gewijden" af, die zich aan onnatuurlijke, sacrale prosti-
tutie schuldig maakten, welke verblijfplaatsen opgericht
waren in den buiten-voorhof van den tempel, en waarin
tegelijk ook vrouwen zich ophielden, die tentjes weefden
voor Asjera-beeldjes.

8 Om aan den onwettigen hoogtedienst in het gansche
land radicaal een einde te maken, liet Josia alle levietische
hoogtepriesters uit de steden van Juda naar Jeruzalem
komen, opdat zij geen gelegenheid meer zouden hebben
op de ,hoogten te offeren, en hij verontreinigde de hoogten
waar die priesters geofferd hadden, van Gibea af, aan
de Noordgrens van Juda, tot aan Berseba in het Zuiden, en
de hoogte-altaren bij de poorten van de stad ibrak hij af,
zoowel dat bij den ingang van de poort van Jozua, den
stadsoverste, als ook dat hetwelk zich aan den linkerkant
beyond bij den ingang van de stadspoort.

9 En de hoogtepriesters, die hij mar Jeruzalem had
laten komen, stond hij niet toe te offeren op het altaar in
den tempel des HEEREN te Jeruzalem, wiji zij het recht
am daaraan deel te nemen door hun offeren op de hoogten
verspeeld hadden. Hij stond hun echter wel toe een deel
van de voor de priesters bestemde altaargaven te ontvan-
gen3) ; die ongezuurde brooden van de altaargaven mochten
zij echter niet in den tempelvoorhof ieten, samen met de
andere priesters; zij mochten die alleen thuis nuttigen, te
midden van hun gezin; hierin werden zij dus gelijk gesteld

1) Zie II Kron. 33 : 15.
2) Zie 21 : 21.
3) Zie Lev. 9 : 16 v.
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aan de priesters die wegens een liehaamsgebrek voor den
tempeldienst afgekeurd waren1).

10 Verder verontreinigde Josia *ook de verachtelijke offer-
plaats Tofeth2) in het dal der zonen van Hinnom, opdat
niemand meer zijn zoon of zijn dochter door vuur aan

11 den Moloch wijden zou. Bovendien roeide hij de aan de
zon gewijde paarden uit, die gebruikt werden bij de plech-
tige processies om den omgang van de zon voor te stellen,
en die volgens beschikking van Achaz, Manasse en Amon,
koningen van Juda, hun stal hadden bij de Westelijke
poort van den tempelvoorhof, in de voorraadkamer van
Nathanmelech, den hoveling, die zich beyond in de bijge-
bouwen aan de Westzijde van den tempel. En de zonne-
wagens verbrandde hij met vuur.

12 En de altaren die zich bevonden op het dak van de
opperzaal van een van de bijgebouwen des tempels, die
Achaz voor zichzelf ingericht had ten behoeve van de ver-
eering van de hemellichamen, die altaren liet koning Josia
afbreken. Bet waren altaren, die Achaz daar op het
dak van die opperzaal geplaatst had, die Hizkia daarna
verwiklerd had, maar die daarna door Manasse3) opnieuw
opgericht en na zijn terugkeer uit Babel door hem ook weer
weggenomen waren4), en die later door zijn zoon Amon
nog eens weer herbouwd waren5). Die altaren liet koning
Josia nu afbreken, evenals ook de altaren die Manasse in de
beide voorhoven des tempels gebouwd had; hij liet ze van
daar verwijderen, en verbrijzelde ze en vermaalde ze tot
gruis, dat hij in de beck Kidron liet uitstrooien.

13 Ook de offerhoogten die Salomo, de koning van Israel,
vlak buiten Jeruzalem, ten Oosten van de stad, gebouwd
had, op den Berg des Verdervens, de Zuidelijke spits van
den Olijfberga), en die bestemfd waren voor den dienst van
Astarte, de gruwelgodin der Sidoniers, en voor Kamos, den

1) Zie Lev. 21 : 17-22.
2) Tofeth kamt vermoedelbk van een werkwoord dat (nit) spui8 en beteekent,

en geeft dus iets verachtelijks te kennen, waartegen men spuwt.
3) Zie 21 : 5, II Kron. 33 : 5.
4) Zie II Kron. 33 : 15.
5) Zie II Kron. 33 : 22.
6) Zie I Kon. 11 : 7.
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gruwelgod der Moabieten, en voor Milkom, den gruwelgod
der Ammonieten wat er van die door Salomo gebouwde
offerhoogten na de reformatie van Hizkia l) nog overge-
bleven was, de plaats waar zij zich bevonden hadden, ver-
ontreinigde koning Josia2).

14 Desgelijks verbrak hij de steepen zuilen, opgericht ter
eere van het manlijk natuurgodendom, en de beelden van
de vrouwelijke natuurgodin Asjera, terwijl hij de plaats waar
zij gestaan hadden, met de zich daarbij bevindende offer-
plaatsen, alsmede de altaren voor den dienst van Baal en
Astarte, verontreinigde, door die plaatsen te vullen met
menschenbeenderen van het in de nabijheid gelegen kerk-
hof voor de geringsten des yolks, zoodat die plaatsen niet
meer als offerplaatsen gebruikt konden worden.

7. Uitroeiing van den afgodendienst in Bethel en in de
steden van Samaria. 23 : 15-20.

23 : 15 Nadat Josia het gebied van Juda aldus gereinigd had
door aan alien onwettigen cultus een einde te maken, wilde
`hij datzelfde ook doers met het gebied van het voormalige
tienstammenrijk van Israel. Na de vernietiging van het
zelfstandig volksbestaan van het tienstammenrijk be-
schouwde hij zich in zekeren zin als koning van het gansche
bondsvolk. Dienovereenkomstig had hij ook bijdragen voor
de tempelrestauratie ingezameId van de nog overgebleven
vrome bewoners van het gebied van het voormalige rijk
Israel3).

Zoo trok hij nu naar Bethel, rinds Jeroheams dagen
hoofdzetel en bakermat van den afgodischen cultus, en
hij verwoestte het altaar dat te Bethel was en de offer-
hoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, daar opgericht
bad, waarmede deze Israel op bet pad der zonde was voor-
gegaan. Zoowel dat altaar als die offerhoogte verwoestte

1) Zie II Kron. 31 : 1.
2) Er staat niet dat hij ze afbrak, zooals in vs 8 van de latere offerhoogten

gezegd wend, maar siechts ,dat hij ze verontreinigde; zij zullen .dns reeds eerder
verwoest zijn, ICI Kron. 31 : 1, maar nu werd de plaats waar zij geweest waren,
verontreinigd, om aan den hoogtedienst radicaal een einde te maken.

3) Zie II Kron. 34 : 9.
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hij; hij verbrandde het heiligdom dat op die hoogte ge-
bouwd was, terwij1 hij het steenen altaar en de steenen
gedenkzuilen en het metalen overtreksel, van het afgods-
beeld dat daar was, vergruisde tot stof, en het houten
beeld van de natuurgodin Asjera verbrandde.

16 Toen Josia zich omkeerde, zag hij op den berg in
de nabijheid van de offerhoogte de graven waarin de pries-
ters van den hoogtedienst en de lieden die aan dien hoog-
tedienst hun hart verpand hadden, begraven waren. Toen
liet hij de beenderen uit die graven halen, en hij verbrandde
die op dat altaar, om dat daardoor te verontreinigen, naar
het woord des HEEREN, dat de Godsman verkondigd had,
die uit Juda gekomen was om tegen het altaar van Jero-
beam te profeteeren1).

17 Terwijl men daarmee bezig was, zeide koning Josia:
„Wat is dat daar voor een grafteeken dat ik zie?" Toen
gaven de menschen uit Bethel ten antwoord: „Dat is het
graf van den Godsman die nit Juda kwam, die dit alles
voorzegd heeft, wat gij nu aan dit altaar van Bethel ten
uitrvoer brengt".

18	 Daarop zeide de koning: „Laat hem met rust, laat zijn
beenderen onaangeroerd".

Zoo bewerkten de inwoners van Bethel dat de been-
deren van dien profeet niet verbrand werden, evenmin als
de beenderen van den ouden profeet die uit het land
Samaria, uit Bethel, afkomstig was, die met den Godsman
nit Juda in hetzelfde graf begraven was2).

19 Verder ruimde koning Josia ook alle hoogte-heilig-
dommen op, die de koningen van Israel in de andere steden
van het land Samaria gebouwd hadden om den HEERE
tot toorn te verwekken. Hij verwoestte ze in de steden van
Manasse en Efrain en Simeon, zelfs tot Naftali toe3),
zooals door den ouden profeet van Bethel reeds voorzegd
was4). IIij maakte ze met den igrond gelijk, evenals hij met

20 het heiligdom te Bethel gedaan had. En hij slachtte al
de afgodische hoogtepriesters die daar waren, op de altaren

1) Zie I Kon. 13 :2 1,-.
2) Zie I Kon. 13 : 31.
3) Zie II Kron. 34 : 6.
4) Zie II Kon. 13 : 32.
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waarop zij geofferd hadden, en hij verbrandde menschen-
beenderen op die altaren om ze te verontreinigen.

Daarna keerde hij wetter naar Jeruzalem.

8. De viering van het Pascha. 23 : 21-23.

23 : 21 Nadat Josia aldus met gestrengheid aan alles wat vire,
holden was in het weergevonden twetiroek, op grond waarvan
'hij met het yolk een verbon'd met den HEERE gesloten
had'), een einde gemaakt had, wilde hij ook met stipte
nauwkeurigheid alles volbrengen wat in het weergevonden
wetboek geboden was.

Daarom gebood hij aan het gansohe yolk, niet alleen
van Juda en Benjamin, maar ook aan het overblijfsel van
het tienstammenrijk: Houdt den HEERE uw God, den
VerbondsGod van het yolk Israel, het Paaschfeest, en
neemt daarbij nauwkeurig alle voorsohriften in acht die
gesehreven staan in het weergevonden verbondgboek.

22 En het yolk deed overeenkomstig dat bevel des konings,
zoodat er sedert de dagen der Riohteren, die Israel gericht
hadden, zoowel in al de dagen der koningen van Israel als
in de dagen der koningen van Juda, nooit een Pascha ge-
vierd was als dit Paaschfeest waarvan zoo algemeen door
het voik was deelgenomen en waarbij zoo nauwkeurig en
stipt de voorschrif ten der MozaIsche wet onderhouden
waren. Ook met het Paaschfeest van koning Hizkia was
dat niet het geval geweest, wij1 daarbij niet alleen wat den
tijd van het Paaschfeest betreft, maar ook nog in enkele
andere opzichten, van de Mozaische wet afgeweken was2).

23 In het achttiende jaar van koning Josia gelukte het
echter dit luistervolle en grootsche Pascha den HEERE
te vieren te Jeruzalem.

9. Het einde der regeering van Josia. 23 : 24-30.

23 : 24 Nadat Josia de reformatie van den openbaren eere-
dienst aldus ten einde gebracht, en met de plechtige vie-
ring van het Pascha besioten had, wilde hij ook uit het

1) Zie vs 3.
2) Zie It1 !Cron. 30 : 2, 3, 17 v.
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particuliere leven zijner onderdanen alle afgoderij en wat
daarmede verband hield, grondig uitroeien.

Daartoe maakte hij een einde aan de practijken van de
doodenbezweerders, die voorgaven dat zij met de geesten

ider afgestorvenen in verbinding stonden, en van de waar-
zeggers, die zeiden dat zij de toekomst ontsluieren konden,
Welke lieden koning Manasse aangesteld had. 1). Ook de
huisgoden, die voor waarzeggerij gebruikt werden 2), en de
verachtelijke drekgoden en alle verfoeilijke afgodsbeelden,
wear die ook mochten verborgen zijn, werden in het land
van Juda en in Jeruzalem opgespoord en vernietigd. Op
die wijzo wilde Josia ook aan den privaten afgodendienst
een einde maker en trachten het yolk tot waarachtige be-
keering to brengen, om de woorden der wet tot gelding
to brengen, die geschreven waren in het wetboek dat de
hoogepiiester Hilkia bij de tempelrestauratie in het huis
des HEEREN gevonden had.

25 Zóó stipt en volkomen hield hij zioh aan Mies wat in
het wetboek geschreven stood, dat voor hem geen koning
zich zoo met zijn gansche hart en met zijn gansche ziel
en met al zijn kracht tot den HEERE bekeerd had om zich
zoo stipt aan de met des HEEREN to houtlen, en dat ook
na hem geen koning van Juda in dat opzicht met hem
vergeleken kan worden8).

26 Nochtans keerde de HEERE Zich niet of van de
groote grimmigheid Zijns toorns4), die tegen Juda ont.
brand was om al de tergingen waarmede Manasse Hem
getergd had. Gedurende diens lange regeering had het
religieuze bederf zoo diep wortel geschoten, dat het zelfs
door de strengste meatregelen van Josia niet kon worden
teniet gedaan. Hoewel uiterlijk de wet werd gehouden, en
de dienst des HEEREN was hersteld, was er toch van een
waaraohtige bekeering van het gansche yolk geen sprake5),

1) Zie 21 : 6.
2) Zie Zach. 10 : 2.
3) Vgl. 18 : 5 met de daarbij gevoegde noot. Zie ook het getuigenis van

Jeremia over Josia, Jer. 22 : 15, 16.
4) Er is hier een woordspeling, die een pijnlijke tegenstelling met het vorige

vers tot uitdrukking brengt: Josia had zich tot den 'MERE bekeerd, noehtans
keerde de HEERE Zich niet of van Zijn toorn.

5) Zie Jeremia 1-10, Zeph. 1 : 2-6, 3 : 1.4.
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zooals na Josia's flood duidelijk aan het licht trad. Zoo
kon Josia door zijn godsvrneht wel voor zieh persoonlijk
de guest des HEEREN genieten, en kon door zijn optre-
den ook het oordeel over Juda worden uitgesteld 1), noch-
tans kon daardoor het aangekondigde oordeel over Rida2)
niet worden afgewend.

27 Daarom liet ide HEERE door Zijn proleten hun ver-
kondigen: Ook het rijk van Juda zal 1k, evenals lk met,
bet tienstammenrijk van Israel gedaan heb, van Mijn aan-
gezicht wesdoen, en deze stad, ,Jeruzalem, die Ik verkoren
heb, zal Ik verwerpen, evenals ook het huis waarvan 1k
gezegd	 Het zal Mijn naam ter eere zijn en daar zal Ik
Mijn heerlificheid opentaren.

28 Het overige van de -geschiedenissen van Josia, en alles
wat hij gedaan heeft, met name de pleehtige -tiering van
het Pascha in het aehttiende jaar zijner regeering, dat
staat opgeteekend in het „Boek der geschiedenissen van de
koningen van Juda".

29 Tegen het einde van zijn regeering trok Farao Necho,
cue koning van Egypte, op naar de rivier Wrath om te strij-
'den tegen Nabopolassar, den koning van Babel, die in
bond met de Meden Nineve veroverd had, en nu, als be-
heerscher van Assyrie, ook den titel voerde van koning

Ivan Assyrie3):
En koning Josia trok uit, Farao Necho tegemoet, en

wachtte bij Megiddo, waar een pas nit de vlakte van Saron
over den ,Karmel naar de vlakte van Jizreel voert, het
'Egyptische leger af. Reeds bij het allereerste treffen werd
koning Josia echter door de Egyptische boogschutters
doodelijk tgetroffen, waarna hij te liadad-Rimmon4), in de
nabijheid van Megiddo, stierf5).

1) Zie 22 : 18-20.
2) Zie 22 : 16, 17.
3) Noordtzij, K.V. II Kron. 35 :20-24, ,meent dat Farao Necho optrok om

den koning van Assur te helpen in zijn strijd tegen de Chaideen; van Gelderen,
Bijb. Handb. I, 170, vermoedt dat Necho juist het Iaatste overblijfsel van het
Assyrische rijk wilde vernietigen, om zoo zijn aanspraken op Syrii en Palestina
op een beslissend wapenfeit te fundeeren.

4) Zie Zach. 12 : 11.
5) Zie 1I Kron. 35 :20-24.
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30 En zijn knechten brachten zijn lijk op een wagen van
Megiddo near Jeruzalem, en begroeven hem in zijn graf,
bij de koningsgraven. Uit lief de en achting had men daar
voor hem een piaats ingeruimd, hoewel zijn beide onmid.
&Mile voorgangers, zijn grootvader Manasse en zijn vader
Amon, wegens plaatsgebre(k !daar niet ,meer begraven
waren, en ook geen der na hem komende koningen van
JUda daar meer begraven is.

En de bevolking van het platteland, die een en dertig
jaar geleden ook in de troonverheffing van Josia zelf de
hand gehad' had1), maakte zijn zoon koning in zijns vaders
plaats. Zij namen echter niet Josia's oudsten zoon, maar
met voorbijgang van diens oudere broers namen zij Josia's
jongsten zoon, Joahaz2), vermoedelijk in de verwaohting
;dat hij de anti-Egyptisehe politiek van zijn vader, wiens
geesteskind hij overigens niet was 3), zon voortzetten4).

Om tot uiting te brengen dat hij, hoewel niet de
kroonprins, toch als hun wettige vorst door hen wend er.
kend, hebben zij hem na zijn verkiezing ook pleehtig tot
koning gezalfd.

1) Zie 21 : 24.
2) Uit I Kron. 3 : 13 blijkt dat de oudste zoon van Josia Johanan heette; deze

was waarschijnlijk gestorven. Joahaz, Josia's vierde zoon, heette oorspronkelijk
Sallum, I Kron. 3 : 15 en Jer. 22 : 11.

3) Zie vs 32.
4) Missehien is bij 1leze koningskeuze ook te denken aan persoonlijken

invloed van Joahaz' moeder Hamutal, door Ezeehiel (19 : 2) een Jeeuwin"
genoentd, zie Noordtzij, K.V. op Ez. 19 : 2.
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REGEERING VAN JOAHAZ, JOJAKJM EN JOJACHIN. 23 : 31—
24 : 17.

1. Joahaz, koning van Judo. 23 : 31.35.

23 : 31 Drie en twintig jaar was Joahaz oud Coen hij koning werd,
en hij regeerde drie maanden te Jeruzalem. De naam van zijn
moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia, van Libna.

32 In tegenstelling met het Toorbeeld dat zijn vrome vader
Josia hem gegeven had, deed hij wat kwaad was in de
oagen des HEEREN, naar apes wat zijn overgrootvader
Manasse en zijn g,rootvader Amon gedaan hadden. In den
korten tijd zijner regeering 'deed hij zich kennen als een
tyran, die voor gruweldaden niet terugdeinsde1).

	

33	 Farao Necho, die na den slag bij Megiddo zijn tocht
naar het Noorden had voortgezet, liet hem echter te Ribla,
aan den Orontes, in het land van Hamath, waar hij zijn
hookikwartier opgeslagen had 2), met ketenen binden3),
waarmede hij aan zijn kortstondige regeering te Jeruzalem
een chide maakte.

En Farao Neeho legde het land een boete op van
honderd talenten zilver en een talent good.

1) Zie wat Ezechiel van hem zegt, 19 : 3, die hem vergelijkt met een jongen
leeuw, die roof leerde te rooven en menschen eten.

2) Ribla, aan den Orontes, in een ,groote vruchtbare vlakte, aan den kara-
vaanweg van Palestina over Damascus en Hamath naar Carchemisch aan den
Eufraat, was voor hoofdkwartier-legerplaats bij uitstek geschikt. Vandaar dat
ook Nebukadneear er later zijn legerkamp opsloeg, 25 : 6, 20.

3) Hoe Joahaz te Ribla kwam, wordt noch bier noch in het boek der Kro.
meegedeeld. Dat Necho in lien korten tijd — 3 maanden na den slag

bij Megiddo — Jeruzalem zou hebben kunnen helegeren en innemen en zich
op die wljze van Joahaz zou hebben kunnen meester maken, lijkt niet erg
waarschijnlijk. Misschien was Joahaz, al of niet door Farao Necho ontboden,
naar Ribla gegaan em Necho als suzerein te huldigen en zijn guest te winnen,
en werd hij teen door Necho (bedriegelijk?) gevaugen genomen. Zie wet
Ezechiel van hem izegt, 19 : 4, dat hij, als een leeuw in een valkuil, door de
volken in bun kuil .gevangen werd.
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34 Daarop maakte Farao Necho een anderen zaan van
Josia, 'die twee jaar ander was, namelijk Eljakim, koning,
am in plaats van Joahaz zijn wader op te volgen op den
troon. Ten teeken van zijn afhankelijkheid van den Farao
liet hij hem een anderen naam aannemen, zoodat zijn
naam als vazal-koning van Necho niet Eljakim was, maar
Jojakim'). Joahas echter nam hij mede. Zoo kwam Joahaz
in Egypte, waar hij ook ‘gestorven is2).

35 En Jojakim, door Farao koning gemaakt, betaalde dat
zilver en dat goud aan Farao, tdat deze als boete aan het
land opgelegd had. Hij betaalde 'dat echter niet nit eigen
middelen, om aan den eisch van Farao te kunnen voldoen,
legde hij het land een sehatting op. Van ieder die behoorde
tot de bevolking van het platteland, welke drie maanden te-
voren Joahaz tot koning verkozen had, vorderde hij zilver
en goud, om aan Farao Necho de 'geeischte som te kunnen
betalen.

2. Jojakim, koning van Juda. 23 : 36-24 : 7.

23 : 36 Jojakim was vijf en twintig jaar ouci then hij koning
werd, en hij regeerde elf jaar te Jeruzalem. De naam van
zijn moeder was Zebudda, een dochter van Pedaja, nit
het stadje Ruma.

37 Hij deed twat kwaad was in de oogen 'des IIEEREN,
en volgde in alles het voorbeeld dat zijn goddelooze voor-
vaders hem gegeven hadden. Met name maakte hij zich
schuldig aan onderdrukking van het yolk en aan gierig-
held en 'het vergieten van onschuldig bloed, en aan kneve-
/arij en ,afpersing om zichzelf te verrijken3).

1) Eljakim = God zal oprichten; Jojakim = de HEERE zal oprichten. Op
grond van den echgsraelietischen vorm van dezen naam zou men kunnen ver.
moeden, dat Necho aan Eljakim toestond zelf een anderen naam te kiezen,
waaraan hij then zijn goedkeuring hechtte. Keil meent dat Eljakim met zijn
nieuwen naam, .dat de HEERE (het zaad Davids weer) oprichten zou, openlijk
wilde protesteeren tegen de door Jereznia en andere profeten gedreigde en
aangekondigde vernedering van het Davidische koningshuis. Het is eater ook
mogelijk dat Farao zelf ,dien nieuwen naam vaststekle, en daarmede in Juda den
indruk wilde wekken idat hij als instrument van den HEERE, den „nationalen
God" van Juda, handelde.

2) Zie Jer. 22 : 11, 12.
3) Zie Jer. 22 : 13-17, 26 : 22, 23 en U Kon. 24 : 4.
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24:1 In het zesde jaar van zijn regeering l) toog Nebukad-
nezar, de koning van Babel, de zoon van Nabopolassar, de
stiehter der Chaldeesche dynastie, op naar het Westen en
belegerde Jeruzalem en nam het in.

Hij nam daarbij koning Jojakim gevangen en bond
hem met twee koperen ketenen met de bedoeling hem naar
Babel te voeren 2). Jojakim werd echter door hem bege-
nadigd, waarna hij, nu niet 'weer als vazal van Farao Necho,
maar nu als vazal van Nebukadnezar, te Jeruzalem verder
koning blijven mocht. Een deel van het tempelgerei nam
Nebukadnezar bij die gelegenheid mede naar BabeP), waar
hij het bracht in den tempel van zijn god, terwiji hij ook een
aantal Israelietische knapen van vorstelijken bloede en uit
den hoogen 'adel, waaronner Daniel, naar Babel liet over-
brengen om dienst te doen aan zijn fhof4).

Nadat Jojakim drie jaar als vazal van Nebukadnezar
te Jeruzalem geregeerd had, wilt de pro-Egyptische partij,
ondanks de waarsehuwingen van Jeremia, hem eehter tot
afval te bewegen.

2 Daar Nebukadnezar zelf in 'die eerste jaren zijner re-
geering na zijns waders dood blijkbaar elders in zijn groote
rift zijn handen te vol had om zich terstond persoonlijk
met Juda te bemoeien, bepaalde hij er zich voorloopig toe
Juda te bestoken met benden van 'de Chaldeesche bezetting,
die hij in de Syro-Palestijnsdie landen had achtergelaten,
en met benden van de nabuurvolken van Juda, die ook
van hem afhankelijk waren, te weten van de Edomieten5)

1) In Dan. 1 :1 staat dat het was in het 3e jaar van zijn regeering. Aalders,
K.V. op Dan. 1 : 1, bij Wien van Gelderen, Handb. I, 195, zich aansluit,
meent dat het getal 3 een afschrijversfout is voor 6. Zie de breeds historische
toelichting bij Aalders t.a.p.

2) Zie Is Kron. 36 : 6. Noordtzij, K.V. op H Kron. 36 : 6, zegt dat daar sprake is
van Ain gevangenschap te Babel, en dat Nebukadnezar Jojakim als gijzelaar naar
Babel meegenomen en daarna weer vrijegelaten heeft, nadat Jojakim hem over-
tuigende bewijzen van zijn trouw gegeven had. Dat staat echter niet in II Kr.
36 : 6. Er ,staat dat Lij hem in ketenen sloeg, „ten einde hem naar Babel te
brengen". Dat hij dit ook werkelijk deed, wordt niet vermeid.

3) Aalders, K.V. op Dan. 1 : 2, oppert de magelijkheid, dat Jojakim de schatten
van het heiligdom heeft aangesproken om daarmee zijn vrkjheid te koopen.

4) Zie Dan. 1 :2-6.
5) Met kleine wijziging zullen we in plaats van Aramf4rs hebben te lezen

Edomieten, zie Noordtzij, KN. II Kron., pag. 386, noot I.
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en de Moabieten en de Ammonieten, die op zijn bevel Juda
binnenvielen en het platteland plunderden, waarbij Joja-
kim in zijn hoofdstad tot machtelooiheid gedoemd was.

Zoo bracht de 'MERE door de invallen dier benden,
die Hij in Juda liet binnenvallen om dat te verderven,
Zijn oordeel over Juda ten uitvoer, overeenkomstig het
woord dat sde HEERE gesproken had door den 'dienst van
Zijn knechten, ide profeten Jesaja en Micha en Habakuk
en Jeremia.

3 Op geen anderen grond overkwam dit alles aan Juda
dan om het woord dat de HEERE tegen Juda gesproken
had, dat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht, ter oorzake
van de zonden van Manasse en al de gruwelen die hij be-

4 dreven had, met name ook ter oorzake van het onschuldig
bloed dat hij vergoten had, zoodat hij Jeruzalem met on.
schuldig bleed vervuld had. Daarom wilde de HEERE
niet vergeven, omdat de mast van Juda's ongerechtigheden
vol was.

5 Het overige van ,de geschiedenissen van Jojakim, en
alles wat hij gedaan heeft en de gruwelen die hij heeft be-
dreven, dat staat alles opgeteekend in bet „Boek der ge-
sehiedenissen van de koningen van Juda".

6 En Jojakim sneuvelde in den strijd, ver van de poor-
ten van Jeruzalem, zoodat geen eerbare begrafenis hem ten
deel viel, maar het woord van Jeremia aan hem in ver-
vulling ging, dat hij als een ezel begraven zou worden, dat
evil zeggen, dat zijn lijk onbegraven op het veld zou blijven
liggen, blootgesteld aan alle weersgesteldheid1).

En zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats2).
7 Aan suceesvollen tegenstand tegen Babel viel niet meer

te denken. Egypte's macht was volkomen gebroken. De
koning van Egypte waagde het voortaan niet meer op te
trekken uit zijn land. Van de beek van Egypte af, aan de
Zuidgrens van Palestina 3), tot aan den Eufraat, had de

1) Jer. 22 :19; 36 : 30.
2) Dit is niet in strijd met Jer. 36 : 30, idat geen moon na hem op Davids troon

zitten non. Jojachims kortstondige regeering van 3 maanden kan eigenlijk niet
als een zitten op den troon Davids beisdhouwd worden. Feitelijk eindigt met
Jojakim het konimgschap van Davids huis.

3) Vogl. I Kon. 8 : 65.
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tkoning van Babel alles veroverd wat vroeger aan den ko-
ning van Egypte onderworpen was geweest.

3. Jojachin, koning van Duda. Eerste wegvoering naar
Babel. 24 : 8-17.

24 : 8 Jojachin was achttien jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde ruim drie maanden te Jeruzalem. De naam van
zijn moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, een
der vorsten uit Jeruzalem, die in hooge mate het vertrou-
wen genoten had van koning Jojakim1).

9 En Jojachin deed wat kwaad was in de oogen des
HEEREN; shij drukte in alles de voetstappen van zijn vader
J ojakim.

10 Toen hij aan de regeering gekomen was, zond Nebu-
kadnezar, de koning van Babel, in het voorjaar 2) zijn
veldheeren met zijn troepen naar Jeruzalem, die het beleg
sloegen voor de stad.

	

11	 Tijdens het beleg kwam Nebukadnezar, de koning van
Babel, ook zelf naar Jeruzalem.

12 Toen Jojachin zag dat hij de stad niet langer zou
kunnen houden, gaf hij zich over aan de genade van Nebu-
kadnezar, misse‘hien in de hoop door deze vrijwillige over-
gave zijn troon, zij het ook als vazal van Nebukadnezar,
te kunnen behouden. Daarom .ging hij zelf, met zijn moe-
der en zijn .geheele hofhouding, zijn ministers en zijn
vorsten en zijn hovelingen, uit de stad, om zich aan den
koning van Babel over te geven.

Zijn verwachting ging .echter niet in vervulling, want
Nebukadnezar nam hem ,gevangen. Dit igesehiedde in het
achtste regeeringsjaar van Nebukadnezar.

13 Nadat Nebukadnezar daarop de stad was binnengerukt,
plunderde hij den tempel des HEEREN en het koninklijk
paleis, en 'maakte hij zich meester van al de schatten die
daar gevonden werden. Toen hij de eerste maal, ten tijde
van koning Jojakim, Jeruzalem ingenomen had, had hij
reeds een duel van het gouden tempelgerei naar Babel laten

1) Zie Jer. 26 : 12; 36 : 12, 25.
2) II Kron. 36 : 6: „met de wederkomst des jaars".
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overbrengenl) ; nu liet hij het gouden beslag afrukken van
de groote tempelvoorwerpen, die in het heilige en in het
heilige der heiligen stonden: het reukofferaltaar en de tafel
der toonbrooden en de ark des verbonds, die koning Salomo
met goud had laten overtrekken.

Zoo ging in vervulling het woord dat de HEERE ge-
sproken had door den dienst van Zijn profeten Jesaja en
Jeremia2).

14 Bovendien voerde hij de geheele bevolking van Jeruzalem
weg, de kern der bevolking, te weten alle vorsten en hovelin-
gen, de geheele aristoeratie, en alle vermogenden, en verder
alle handwerkslieden en slotenmakers en wapensmeden;
totaal waren het tienduizend man die door hem gedepor-
teerd werden. Alleen de armsten, het gepeupel, van wie hij
geen verzet te vreezen had, liet hij in de stad achterblijven.

15 Zoo voerde hij Jojachin gevankelijk naar Babel, mat
de koningin-moeder, en de vrouwen des konings, en zijn
hovelingen, naar het woord dat Jeremia aan Jojachin voor-
zegd had3) ; ook alle voornaamsten uit het land, de stam-
en familiehoofden die tijdens de bezetting in Jeruzalem
waren, evenals ook de geestelijke leidslieden des yolks,
priesters en profeten4), waaronder ook Ezechiel5), voerde
hij ,gevankelijk van Jeruzalem naar de landstreek van Babel,

16 totaal tweeduizend man. Verder alle vermogende lieden,
totaal zevenduizend, en alle timmerlieden en handwerks-
lieden en smeden, ten ,getale van duizend man, zoodat het
totaal aantal van alle gedeporteerden tienduizend bedroeg,
alien in staat de wapens te hanteeren en geoefend ten
strijde6).

1) Zie II Kron. 36 : 7; Jilt aullen de kleinere gouden bekkens en schalen en
bekers e.d. geweest zijn, die Cyrus ,bij hun terugkeer naar Jeruzalem aan de
Joden liet teruggeven, Ezra 1 : 7 v.

2) Zie II Kan. 20 : 17, Jer. 15 : 13; :".7 : 3.
3) Zie Jer. 22 : 24 v.v.
4) Zie Jer. 29 : 1.
5) Zie Ezech. 1 : 1.
6) Jeremia, 52 : 28, noemt een totaal van 3023; ,dat zijn echter Judeers, die

hij onderscheidt vain de inwoners van Jeruzalem; blijkbaar heeft Jeremia
derthalve bedoeld de platte1andsbervolking; dat Jeremia spreekt van het 7e in
plaats van het 8e jaar van Nebukadnezar, berust waarschijnlijk op een andere
wijze van herekening der regeeringsjaren, zie verder wat Aalders in K.V. Jer.
II hierover opmerkt.
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17 In plaats van Jojachin maakte de koning van Babel
diens oom Mattanja, den derden zoon van wijlen koning
Josial), koning2), en hij veranderde zijn naam in Zedekia,
wat beteekent: gerechtigheid des HEEREN, om tot uitdruk-
king to brengen dat hij in den naam van den HEERE, den
nationalen God van het yolk van Juda, gerechtigheid over
hen geoefend had.

1) Zie Kron. 3 : 15.
2) In biz. 19 : 5 staat dat Hamutal, nadat het met haar eersten zoon Josh=

op een mislukking nitgeloopen was, II Kon. 23 : 31 vv, een van haar andere
zonen maakte „tot een jongen leeuw". Volgens Noordtzij, K.V. op EzechiEl t.p.,
beteekent dit dat deze krachtige vrouw al Naar invloed bij Nebukadnezar
heeft doen ,gelden, dat deze na Jojaehins wegvoering nit de vele prinsen van
het Darvidische huffs (zie o.a. Jer. 41 : 1) juist haar zoon Mattanja koos.
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REGEERING VAN ZEDEKIA EN ONDERGANG VAN HET RIJK
JUDA. 24 : 18-25 : 26.

1. Algemeen overzicht der regeering van Zedekia. 24 : 18-20.

24 : 18 Zedekia, die bij den dood van zijn vader Josia pas
tien jaar oud was, was een en twintig jaar toen hij koning
werd, en regeerde elf jaar te Jeruzalem. De naam van zijn
moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia, van Libna.
Hij was dus een voile broer van Joahaz, dien Farao Necho
ruim elf jaar geleden als gevangene meegenomen had naar
Egypte l), en een halfbroer van Jojakim, die door Farao
Necho te Jeruzalem koning gemaakt was.

19 Hij deed wat kwaad was in de oogen des HEEREN,
en volgde in alles het voorbeeld van zijn hallbroer Jojakim,
hoewel hij in tegenstelling met dezen veeleer een zwak
vorst was, een slappeling, en een speelbal in de hand zijner
rijksgrooten 2), zonder kracht en moed zich tegen hen te
verzetten. Hij was stijf van nek en verstokt van hart, zoo-
dat hij weigerde te luisteren naar de woorden die Jeremia
in 's HEEREN naam hem aanzegde3).

20 Dat het zoo ging, dat zulke goddelooze heerschers den
tram beklommen, was een uiting van den toorn des
HEEREN tegen Jeruzalem en Juda, wijl het de bedoeling
des HEEREN was Zijn yolk om hun zonden geheei van
voor Zijn aangezicht weg te doen.

En Zedekia, die onder eede trouw beloofd had aan
koning Nebukadnezar4), brak zijn eed van trouw jegens
den koning van Babel, en kwam tegen hem in opstand,
daartoe aangespoord door gezantschappen van de koningen
van Edom en van Moab en van de Ammonieten en van

1) Zie 23 : 34.
2) Zie Jer. 38 : 5, 19, 24.
3) Zie II Kron. 36 : 12.
4) Zie II Kron. 36 : 13, Ez. 17 : 13.
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Tyrus en van Sidon') waarbij . hij zich ook met een ver-
zoek om militairen steun wendde tot Egypte2).

2. Belegering en inname van Jeruzalem. Wegvoering van
Zedekia naar Babel. 25 : 1-7.

25 : 1 Dit was voor Nebukadnezar aanleiding om aan Juda's
bestaan nu definitief een einde te maken. Daarom trok hij
met zijn geheele troepenmacht op tegen Jeruzalem, en
nadat hij alle overige vaste steden van het land, behalve
de beide Zuidelijke grensvestingen Lachis en Azeka 3), in-
genomen had, sloeg hij, in het ne,gende jaar van Zedekia's
regeering, op den tiende van de tiende maand, het beleg
voor Jeruzalem, .waarbij hij belegeringstorens en bolwerken
bouwde rondom de stad.

2 Met een korte onderbreking, gedurende welke de
Chaldeesche troepen van Jeruzalem we,gtrokken om Farao
11ofra, die met een ontz'ettingsleger van uit het Zuiden aan-
rukte, te verdrijven4), duurde dat beleg van Jeruzalem op
een enkelen dag na anderhalf jaar, tot in het elfde jaar
van koning Zedekia.

3 Op den negende van de vierde maand, in dat elfde
jaaran koning Zedekia, toen naar de profetische dreiging,
die de HEERE had laten verkondigen 6), de honger in de
stad zoo hevig geworden was, dat het landvolk, dat naar
Jeruzalem gevlucht was, geen brood meer had 6), waardoor
het gepeupel kwam tot de meest afgrijselijke wanhoops-
daden7), terwijl bovenidien besmettelijke ziekten in de

4 stad woedden 8) — toen, op den negende van de vierde
maand, werd een ores geslagen in den Noordelijken stads-
muur, die door 'Hizkia en Manasse ,gebouwd was9).

Toen Zedekia, met de hem nog gebleven krijgslieden,,

1) Zie Jer. 27 :3.
2) Zie E. 17 : 15.
3) Zie Jer. 34 : 7.
4) Vgi. Jer. 37 : 5 v, Ezech. 17 : 17.
5) Lev. 26 : 29, Dent. 28 : 53-57, Jer. 15 : 2, 27 : 13, E,.. 4 : 16 v.
6) Vgl. Jer. 37 : 21, Klaagl. 2 : 11, 12; 4 : 3.10.
7) Klaagl. 2 : 20 v, Ezech. 5 : 10.
8) Zie Jer. 38 : 2, Ezech. 5 : 12.
°) Zie H Kron. 32 : 5; 33 : 14.
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den vijand zag verschijnen in het centrum van de stad, bij
de Middenpoort, die de verbinding vormde tusachen de
Benedenstad en de Bovenstad op den eigenlijken Zion%
begreep Zedekia dat verdere tegenstand nutteloos zou zijn.
Daarom vluChtte hij met zijn zonen en de vorsten van
Juda en het handjevol soldaten dat hem nog gebleven was,
's nachts uit de stad, in Zuid-Oostelijke richting, in de
richting van den koninklijken lusthof. Zij verlieten de stad
door de poort tusschen de beide muren op den Ofel
den Zion, en vluchtten in de richting van de Jordaan-
vlakte, hopende in de verwarring van het oogenblik,
tijdens de doorbraak in het Noorden, ,hier in het Zuid-Oos-
ten door het cordon der belegeraars te kunnen heen-
breken.

5	 Het leger der Chaldeen, dat condom de stad gelegerd
was, bemerkte echter spoedig wat er gebeurd was, en eon
sterke troepenafdeeling zette den vluchtenden koning rya
en achterhaalde hem in de vlakte van Jericho, terwiji de
soldaten die bij hem waren, in alle richtingen werden uit-
eengeslagen en verstrooid, precies zooals Ezechiel voorzegd
had dat geschieden zou2).

Zij namen koning Zedekia gevangen en brachten
hem naar den koning van Babel, die, toes het beleg van
Jeruzalem zoo lang duurde, de belegering van de stad aan
zijn veldheeren had overgelaten en zijn hoofdkwartier op-
geslagen had te Ribla, in het land van Hamath, aan den.
Oostelijken oever van den Orontes, om van nit dat strate-
gisch belangrijke punt het geheel der militaire operatics
te kunnen leiden3).

7 Haar, te Ribla, word koning Zedekia ,gevonnist. Het
was een wreede straf die hij ondergaan moest, het ver-
diende loon voor zijn trouwbreuk en zijn hardnekkigheid,
waarmede hij, ook nog tijdens het beleg van Jeruzalem,
geweigerd had naar het woord des HEEREN door den
mond van Jeremia te luisteren 4). De zonen van Zedekia,
die met hem gevlucht en gegrepen waren, evenals ook

1) Vgl. Jer. 39 : 3, 4.
2) Zie Emelt, 12 :3-14.
3) Vgl. de foot hij 23 : 33.
4) Vgl. Jer. 38 : 17 v; 32 :2 v; 34 :1 v.
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alle edelen en vorsten van Judal), werden voor zijn oogen
ter dood gebracht, waarna met een gloeiende stift zijn
oogen verblind werden, en hij met twee koperen ketencn
aan handen en voeten gebonden werd, en naar Babel ge-
voerd, waar hij gevangen bleef tot zijn dood toe 2). Zoo ging
aan hem in vervulling wat Ezeohiel had geprofeteerd, dat
hij naar het land van Babel zou worden gebracht en daar
sterven zou, zonder dat hij echter dat land zien zou3).

3. Verwoesting van Jeruzalem. Tweede wegvoering van
het yolk naar Babel. 25 : 8-21.

25 : 8 Een maand na de inname van de stad, op den zevende
van de vijide maand — het was het negentiende regeerings-
jaar van Nebukadnezar, den koning van Babel — kwam
Nebuzaradan, de bevelhebber van de koninklijke lijfwacht,
die een der vertrouwde dienaren was van den koning van
Babel, te Jeruzalem, om de door Nebukadnezar vastge-
stelde strafmaatregelen jegens de stad ten uitvoer te bren-
gen.

9 Hij verbrandde den tempel des IIEEREN, en het
koninklijk paleis; ook alle huizen van Jeruzalem, dat wil
zeggen: alle huizen der edelen en gebouwen van eenige

10 beteekenis, liet hij in vlammen opgaan, terwij1 hij in de
vestingmuren rondom Jeruzalem groote bressen liet slaan4)

11 door bet geheele leger der Chaldean dat bij hem was. En
de rest van het yolk, die na den honger en het zwaard en
de pest nog in de stad overgebleven was, en de overloopers,
die tot den koning van Babel overgeloopen waren, en de
rest van het krijgsvolk, voerde Nebuzaradan, de bevelheb-
ber van de lijlwacht, in ballingschap.

12 Aileen van de allerarmsten liet de bevelhebber van de
lijfwacht er eenigen in het land achterblijven, aan wie hij,
om hen aan den Chaldeeschen overheerscher te binden, wijn-
gaarden en akkers gaf5).

1) Vogl. Jer. 52 : 10; 39 : 6.
2) Jer. 52 : 11.
3) Ezecth. 12 : 13.
4) Zoo was bet mogela dat de stadsmuur later in 52 dagen weer hersteld

Iron worden, N eh. 6 : 15.
5) Vg1. Jer. 39 : 10.
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13 Vender sloegen, de Chaldeen de koperen pilaren die
in het huis des IHEEREN waren, en de spoelwagens, die als
voetstuk dienst deden om er de koperen waschbekkens op
te zetten1), en ook de koperen zee die in het huis des
[HEEREN was, die sloegen ze, omdat ze te 'groot waren
om in hun geheel getransporteerd te worden, aan stukken,
en het koper daarvan voerden ze naar Babel.

14 Ook de potten en de scheppen en de messen en de
bekkens en al het koperen gerei dat bij den dienst in den
voorhof gebruikt werd, namen zij mede.

15 En de bevelhebber van de lij.fwacht nam ook de kolen-
pannen en de sprengbekkens, die bij den dienst in het
heilige gebruikt werden — alle voorwerpen die geheel van
goud of geheel van zilver waren, en die na de eerste plun-
dering van den tempel 2) daarin nog waren achtergeble-
ven3), die nam hij in beslag om ze naar Babel te •oeren.

16 Het koper van de twee koperen pilaren, en van de ko-
peren zee, en van de spoelwagens, die Salomo voor den
tempel des 'HEEREN gemaakt had, welk koper nu door de
Chaldeen naar Babel gevoerd werd, het was zoo veel dat
er geen wegen aan was.

17 De hoogte van een pilaar was achttien el, dat is dus
ruim negen meter4), terwijl het koperen kapiteel boven op
den pilaar nog vijf e15), ruim twee en een halve meter,
hoog was, en een vlechtwerk met granaatappels, eveneens
van koper, het kapiteel rondom omgaf. En de tweede
pilaar was aan den eerste gelijk, 66k met zoo'n vlechtwerk
met granaatappels6).

1) Uit I Kon. 7 : 30 blijkt dat die „stellingen" (Stat. Vert.) of „voetstukken"
(Aalders) raderen hadden, dat het dus een soort wagons was; vandaar de ver-
taling ospoelwagens" (van Gelderen).

2) Zie II Kon. 24 : 13.
3) Vg1. - Jer. 27 : 19, 21.
4) 1 gewone el = 450 m.m.; een koninklijke of heilige el = 525 m.m., Bijb.

Handb. I, 259. De mast der tempelpilaren zal 'wel in de heilige el uitgedrukt zijn.
5) De overgeleverde tekst zegt dat een kapiteel drie el hoog was; rvergelijking

met 1 Kan. 7 : 16, II Kron. 3 : 15 en Jer. 52 : 22 1aat zien ,dat in plaats van 3
bier 5 gelezen moet worden.

6) Uit I Kon. 7 : 15 blijkt dat de omtrek der pilaren 12 el was, zoodat de
doorsnee bijna vier el, ofwel vrij nauwkeurig 2 meter was. De pilaren waren
hol, de wanddikte bedroeg 4 vingerbreedten, Jer. 52 :21, dat is 1/6 el (Bijb.
Handb. I, 259), dus ± 8.5 c.m., een respectabele dikte.
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18 Verder nam de bevelhebber van de lijfwacht Seraja,
den hoogepriester, een kleinzoon van den onder Josia fun-
geerenden hoogepriester Hilkia l), die 'bij de tempelrestau-
ratie zulk een belangrijike rol gespeeld had2), en den op
dezen els tweede in rang volgenden priester Zefanja, den
vice-hoogepriester, den zoon van den priester Maiseja, die
ook een zeer vooraanstaande plaats onder de priestess in-
genomen had3), en de drie leiders van de met de tempel-
bewaking belaste levieten, die dus ook tot de hoogste

19 tempeldienaren behoorden; en uit de stad, van de burger-
lijke en ‘militaire hoogwaardigheidsbekleeders, nam hij
'een hoveling, die over de krijgslieden gesteld was, die dus
een hooge militaire functie bekleed had, en vijf mannen
die tot de naaste omgeving des konings hadden behoord,
die zich nog in de stad bevonden, en den secretaris van
den legeroverste, die als reohterhand van den opperbevel-
hebber belast was geweest met de inlijving van de man-
schappen in de militie, en vender nog zestig vooraanstaande
mannen van de bevolking van het platteland, die bij de
verdediging van de stad een .belangrijke rol gespeeld hadden

20 — die alien nam Nebuzaradan, dc bevdhebber van de lijf-
wacht, gevangen, en hij bracht hen naar den koning van Babel

21 in zijn hoofdkwartier te Ribla, waar de koning van Babel
hen liet ter dood brengen, te Ribla in het land van Hamath.

Niet siechts met deze slaohtoffers, die te Ribla terecht-
gesteld 4werden, maar met alle gevangenen sloeg Nebuzara-
dan den weg in naar Ribla. Zoo werd de kern van Juda's be-
volking uit het land weggevoerd in ballingschap en daarme-
de aan het bestaan van het rijk van Juda een erode gemaakt.

4. Aanstelling en vermoording van stadhouder Gedalja.
Vlucht naar Egypte. 25 : 22-26.

	

25 : 22	 Over het overblijfsel van het yolk, dat Nebukadnezar,

1) Zie I Kron. 6 : 13, 14.
2) Blijkens Ezra 7 : 1 was Ezra een nakomeling van dezen Seraja. Tusschen

Seraja en Ezra ligt een tijdsruimte van 130 jaar. De in 536 v. Chr. met Zerulybabel
teruggekeerde hoogepriester Jozua' (Ezra 2 : 2), zoon van Jozadak, was een
kleinzoon van Seraja, I Kron. 6 : 14, 15. De 78 jaar later optredende Ezra Baal
dus een achter-aohterkleinzoon van Seraja geweest zijn.

3) Blijkens Jer. 21 : 1; 29 :25, 29; 37 :3.
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de koning van Babel, in het land van Juda had achterge-
laten, stelde hij Gedalja aan tot statdhouder. Deze Gedalja
was een zoon van Ahikam, den zoon van Safan, die onder
de regeering van Jojakim Jeremia gered had, dat hij niet
aan de woede van het yolk overgeleverd werd 1). Evenals
zijn vader was ook hij een vriend van Jeremia 2) ; hij had
dus ook ingestemd met Jeremia's raad aan Zedekia zieh
aan de Chaldeen te onderwerpen3). Daardoor had hij zieh
het vertrouwen der Chaldeen verworven, zoodat Nebukad-
nezar hem tot landvoogd aanstelde over de in het land
achtergeblevenen, wier vertrouwen hij eveneens wist te win-
nen4).

23 Toen al ide legeroversten met bun mannen, die bij de
nachtelijke vlueht van Zedekia uit Jeruzalem aan de Chal-
deen ontkomen en naar alle zij den in het land verstrooid
waren, hoorden dat de koning van Babel Gedalja tot land-
voogd aangesteld had, en dat hij Wilde traohten ender het
overblijfsel van Juda weer een geordende samenleving op
te bouwen, kwamen zij tot Gedalja te Mizpa, waar hij zieh
gevestigd had, namelijk Ismael, de zoon van Nathanja en
kleinzoon van Elisama, die koninklijk seeretaris geweest
was ten tijde van koning Jojakim 5), en verder Johanan, de
zoon van Kareah, en Seraja, tle zoon van Tanhumeth, nit
Netofa, igelegen in de nabijheid van Bethlehem, en Jai-
zanja, wiens vader afkomstig was nit het gebied van Ma-
iicha, plegen in de nabijheid van den Hermon; zij en hun
mannen kwamen tot Gedalja.

24 Daar zij aan den strijd hadiden deelgenomen, vreesden
zij de wrack der Chaldeen. Gedalja zeide echter tot hen,
onder eedzwering: „Weest niet bevreesd voor de Chaldee-
sche ambtenaren en soldaten die de koning van Babel te
mijner beschikking hier heeft achtergelaten; blijft rustig
in het land wonen, weest den koning van Babel onderdanig,
dan zult gij van de Chaldeen geen last helyben en zal het
u wel gaan".

1) Zie Jer. 26 : 24.
2) Zie Jer. 39 : 14; 40 : 6.
3) Zie Jer. 38 : 17.
4) Zie Jer. 40 : 10-12.
5) Zie Jer. 36 : 12, 20.
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-25 : 26

25 hi de zevende maand evenwel, twee maanden na den
brand van Jeruzalem, kwam Ismael, de zoon van Nathanja,
zoon van Elisama, die van koninklijken bloede was, en dus
verwant aan Davids huis, en ,die daaraan missehien rechten
meende te mogen ontleenen om landvoogd te zijn, — deze
Ismael kwam met tier, mannen met hem tot Gedalja. Hoe-
wel Gedalja tevoren door Johanan was gewaarschuwd dat
Ismael door Bailis, den koning der Ammonieten, die nit-
breiding van igebied nastreefde, gestuurd werd om hem van
het leven te berooven, had 'Gedalja aan die woorden van
Johanan geen geloof igehecht, maar ontving hij Ismael en
zijn mannen vriendelijk en noodigde hij hen aan den
maaltijd1).

Toen stond Ismael plotseling op met zijn mannen,
en zij sloegen Gedalja dood, evenals ook de Joden en de
Chaldeesche soldaten die met hem te Mizpa waren.

26 Nadat ihij den volgenden dag ook nog een aantal man-
nen die uit Sichem, Silo en Samaria kwamen, vermoord
had, nam hij al de Joden die te Mizpa waren, gevangen, met
de bedoeling met hen de wijk te nemen naar de Ammonieten.
Johanan echter, met de andere kriksoversten, jaagden
hem na en achterhaalden hem in de buurt van Gibeon,
waarop de gevangenen zicli aan hun zij de schaarden. Hoe-
wel Jeremia in 's HEEREN naam hun dat ten sterkste ont-
raadde, trok Johanan daarop met al het yolk, van grout
tot klein, en met de krijgsoversten, naar Egypte, waarbij
zij ook Jeremia en Baruch met zioh voerden. Want zij
waren bevreesd voor de wreak der Chaldean, dat die den
moord op Gedalja op hen wreken zouden2).

1) Zie Jer. 40 : 13-41 : 1.
2) Zie hierover de breedere bericihten in Jeremia 41-44.
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H Koningen 25 : 2740

JOJACHINS BEVRIJDING EN VERHOOGING. 25 :27-30.

25 : 27 Jaren later, in het .zeven en dertigste jaar van de weg-
voering van Jojachin, den koning van Juda, had er een
gebeurtenis plaats, die hier, aan het slot der geschiedenis-
sen van de koningen van Israel en Juda, nog vermeld dient
te worden.

Op den zeven en twintigste van de twaalfde maand,
Coen Jojachin dus op enkele dagen na acht en dertig jaar
in den kerker had gezucht, heeft Evilmerodach, die Nebu-
kadnezar als koning van Babel opvolgde, bij zijn troons-
bestiking aan Jojaohin amnestie verleend. cllij ontsloeg hem
uit het huis van bewaring en bewees hem eer.

28 Hij sprak vriendelijk met hem en gaf hem een eere-
plaats ander de andere onttroonde koningen die aan zijn
hof te Babel verblijf hielden.

29 En Jojachin trok zijn gevangeniskleeren nit en kleed-
'de zich met een gewaad dat met zijn nieuwe positie in
overeenstemming was, en zat gedurig mee aan aan den
koninklijken disch, al de dagen van zijn leven.

30 Bovendien ontving hij van den koning tot aan zijn
dood toe dagelijks een bepaald rantsoen levensmiddelen
ten behoeve van den kring zijner bedienden.

Zoo mogen deze gesdhiedenissen der koningen van
Israel en Juda eindigen met de verheffing van koning Jo-
jachin, ten bewijze dat het zaad Davids om zijn afval van
den HEERE wel zwaar getuchtigd, doch niet .geheel en al
verworpen zou worden, dat de HEERE ook eenmaal aan
de verbanning van het yolk een einde maken zou, wanneer
het yolk zijn verstooting van 's HEEREN aangezicht als
welverdiende straf voor zijn zonden erkennen en zich van
harte tot den HEERE bekeeren zou, en de HEERE op Zijn
tijd Zijn belofte aan Davids huis in den grooten Zoon
Davids in vervulling zou doen gaan.
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