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Het eerste boek Koningen
1 Toen koning David heel oud geworden was,

kon hij maar niet warm worden, hoe men hem
ook met dekens toedekte. 2 Daarom zeiden zijn
hovelingen tot hem: Laat men voor mijn heer
en koning een jonge maagd zoeken, die hem
voortdurend ten dienste staat, hem verzorgt en
bij hem slaapt; dan zal mijn heer en koning wel
warm worden. 3 In het hele gebied van Israël
zocht men nu naar een mooi meisje, en vond
Abisjag van Sjoenem, die men bij den koning
bracht. 4 Het was een bijzonder mooi meisje;
ze verzorgde den koning en diende hem, maar
de koning hield geen gemeenschap met haar.
5 Intussen dacht Adoni-ja, de zoon van Chaggit,
in zijn overmoed: Ik zal koning worden. Daarom
schafte hij zich een wagen en ruiters aan, en
vijftig man, die voor hem uitliepen; 6 ondanks
dit alles viel zijn vader hem nooit lastig met
de vraag:Waarom doet ge dat? Bovendien was
Adoni-ja zeer knap van uiterlijk, en volgde in
leeftijd op Absalom. 7 Hij onderhandelde dus
met Joab, den zoon van Seroeja, en den priester
Ebjatar, en dezen kozen de partij van Adoni-ja.
8 Maar de priester Sadok, Benajáhoe, de zoon
van Jehojada, de profeet Natan en Sjimi met zijn
krijgsmakkers, Davids helden, hielden het niet
met Adoni-ja. 9 Toen Adoni-ja dan ook schapen
runderen en mestvee bij de Slangensteen naast



1 Koningen 1:10 ii 1 Koningen 1:20

de bron Rogel offerde, en daarbij al zijn broers
en al de koninklijke beambten uit de stam van
Juda uitnodigde, 10 vroeg hij den profeet Natan,
Benajáhoe, de helden en zijn broer Salomon niet.
11Toen sprak Natan tot Bat-Sjéba, de moeder van
Salomon: Hebt ge niet gehoord, dat Adoni-ja, de
zoon van Chaggit, buiten medeweten van onzen
heer David koning is geworden? 12 Laat mij u nu
een raad geven, hoe gij uw eigen leven en dat van
uw zoon Salomon kunt redden. 13 Ga binnen bij
koning David en zeg hem: Hebt gij, mijn heer en
koning, uw dienstmaagd niet onder ede beloofd
“Uw zoon Salomon zal na mij koning worden en
op mijn troon zitten?” Waarom is Adoni-ja dan
koning geworden? 14 Terwijl gij dan nog met
den koning spreekt, zal ik na u binnenkomen
en uw woorden kracht bijzetten. 15 Bat-Sjéba
ging dus het vertrek van den koning binnen; de
koning was zeer oud en Abisjag van Sjoenem
diende hem. 16 Bat-Sjéba boog voor den koning,
en wierp zich voor hem neer. Hij zeide tot
haar: Wat verlangt ge? 17 Zij antwoordde: Mijn
heer, gij hebt uw dienares bij Jahweh, uw God,
gezworen: “Uw zoon Salomon zal na mij koning
worden en op mijn troon zitten”. 18 En zie, nu is
Adoni-ja koning geworden, zonder dat gij, mijn
heer en koning, het weet. 19 Hij heeft een grote
menigte runderen, mestvee en schapen geofferd,
en al de zonen des konings genodigd, met den
priester Eb-jatar en den legeroverste Joab, maar
uw dienaar Salomon niet. 20 Thans zijn de
ogen van heel Israël op u gericht, mijn heer en
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koning, opdat gij het te kennen geeft, wie na u op
de troon van mijn heer en koning moet zitten.
21 Anders zullen ik en mijn zoon Salomon als
misdadigers behandeld worden, wanneer mijn
heer en koning bij zijn vaderen zal te ruste
gaan. 22 Terwijl zij nog met den koning sprak,
kwam de profeet Natan; 23 en men meldde den
koning: Daar is de profeet Natan. Deze kwam
bij den koning binnen, wierp zich voor hem
op zijn aangezicht ter aarde, 24 en sprak: Mijn
heer en koning, gij hebt dus gezegd, dat Adoni-
ja na u koning zal worden en op uw troon zal
zitten? 25Want hij is vandaag een grote menigte
runderen, mestvee en schapen gaan offeren, en
heeft daarbij al de zonen des konings met de leg-
eroversten en den priester Ebjatar uitgenodigd;
nu eten en drinken ze bij hem en roepen: Leve
koning Adoni-ja! 26 Maar mij, uw dienaar, en
den priester Sadok, heeft hij niet uitgenodigd;
evenmin Benajáhoe, den zoon van Jehojada, en
uw dienaar Salomon. 27 Is dit alles werkelijk op
last van mijn heer en koning gebeurd, zonder
dat gij uw dienaar hebt laten weten, wie na
u op de troon van mijn heer en koning zal
zitten? 28 Nu sprak koning David: Roept Bat-
Sjéba hier. Toen zij binnen gekomen was en
voor den koning stond, 29 zwoer hij: Zo waar
Jahweh leeft, die mij uit alle nood heeft gered;
30 wat ik u bij Jahweh, Israëls God, gezworen
heb, dat uw zoon Salomon na mij koning zal
worden en in mijn plaats op mijn troon zal
zitten, dat breng ik vandaag nog ten uitvoer.
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31 Toen boog Bat-Sjéba het aangezicht ter aarde,
wierp zich voor den koning neer en zeide: Leve
mijn heer, koning David. in eeuwigheid! 32 Nu
sprak koning David: Roept den priester Sadok,
den profeet Natan en Benajáhoe, den zoon van
Jehojada. Toen dezen voor den koning waren
verschenen, 33 zeide hij hun: Neemt de dienaren
van uw heer mee, zet mijn zoon Salomon op
mijn eigen muildier, en leidt hem naar de Gichon
34 Daar moeten de priester Sadok en de profeet
Natan hem tot koning over Israël zalven. Steekt
dan de bazuin en roept: Leve koning Salomon!
35 Trekt daarop in zijn gevolg de stad binnen,
en laat hem dan op mijn troon gaan zitten. Zo
zal hij koning zijn in mijn plaats; want hem stel
ik aan tot vorst over Israël en Juda. 36 Toen
sprak Benajáhoe, de zoon van Jehojada, tot den
koning: Zo zij het! Moge Jahweh de woorden
van mijn heer en koning bekrachtigen. 37 Zoals
Jahweh met mijn heer en koning geweest is, zo
moge Hij ook met Salomon zijn, en zijn troon
nog verhevener maken dan die van mijn heer
en koning David. 38 Toen gingen de priester
Sadok, de profeet Natan en Benajáhoe, de zoon
van Jehojada, met de Kretenzen en de Peletiërs
heen, zetten Salomon op het muildier van koning
David, en leidden hem naar de Gichon. 39 Daar
nam de priester Sadok de hoorn met olie, die hij
uit de verbondstent had meegenomen, en zalfde
Salomon. Nu stak men de bazuin, en heel het
volk riep: Leve koning Salomon! 40 Daarop trok
al het volk achter hem aan de stad in, en men
speelde op de fluit en jubelde van vreugde, zodat
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de grond er van dreunde. 41 Adoni-ja en al de
gasten, die bij hem waren, hoorden dit, juist toen
de maaltijd ten einde was. Ook Joab hoorde
de klank der bazuinen en vroeg: Vanwaar
dat luid gejoel in de stad? 42 Terwijl hij nog
sprak, kwam Jonatan, de zoon van den priester
Ebjatar aangelopen, en Adoni-ja riep: Kom hier;
ge zijt een flink man, en zult wel een goede
tijding brengen. 43 Maar Jonatan antwoordde:
Integendeel; onze heer, koning David, heeft
Salomon koning gemaakt. 44 Hij heeft hem den
priester Sadok, den profeet Natan, en Benajáhoe,
den zoon van Jehojada met de Kretenzen en
de Peletiërs meegegeven. Dezen hebben hem
op het muildier van den koning gezet, 45 en de
priester Sadok en de profeet Natan hebben hem
bij de Gichon tot koning gezalfd. Vandaar zijn
ze jubelend de stad ingegaan, die in rep en roer
geraakte. Dit is het rumoer, dat ge gehoord hebt.
46 Salomon heeft zich op de koninklijke troon
neergezet, 47 en de dienaren van den koning zijn
binnengekomen, om onzen heer, koning David,
geluk te wensen. Ze zeiden: Moge uw God de
naam van Salomon nog roemrijker maken dan
de uwe, en zijn troon nog verhevener dan uw
troon. En de koning boog zich op zijn rustbed
neer 48 en sprak: Gezegend zij Jahweh, Israëls
God, die heden een van mijn zonen op mijn
troon heeft geplaatst, en het mij met eigen ogen
heeft laten zien. 49 Toen stonden de gasten
van Adoni-ja ontsteld op, en zochten allen een
goed heenkomen. 50 Ook Adoni-ja liep uit vrees
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voor Salomon weg, en greep de hoornen van
het altaar 51 En men berichtte aan Salomon,
dat Adoni-ja uit vrees voor koning Salomon de
hoornen van het altaar had vastgegrepen en
gezegd: Eerst moet koning Salomon mij zweren,
dat hij zijn dienaar niet met het zwaard zal
doden. 52Maar Salomon zei: Wanneer het blijkt,
dat hij een eerlijk man is, zal geen haar van hem
ter aarde vallen; maar wordt hij op iets slechts
betrapt, dan zal hij sterven. 53Daarop liet koning
Salomon hem van het altaar halen; hij kwam
en wierp zich voor koning Salomon neer. En
Salomon sprak tot hem: Ga naar huis.

2
1 Toen Davids einde naderde, gaf hij zijn zoon

Salomon deze vermaningen: 2 Ik ga de weg van
al wat leeft. Wees sterk, en toon u een man!
3 Let op uw plichten jegens Jahweh, uw God;
bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten,
geboden, verordeningen en voorschriften, zoals
die in de wet van Moses beschreven staan, opdat
Hij u voorspoed schenke bij al wat ge doet en
waarheen ge ook gaat. 4 Dan zal Jahweh het
woord gestand doen, dat Hij tot mij gesproken
heeft, toen Hij zeide: Wanneer uw zonen acht
geven op hun gedrag, en getrouw voor mijn
aanschijn wandelen met geheel hun hart en
geheel hun ziel, dan zal op Israëls troon nooit
een afstammeling van u ontbreken. 5 Overigens
weet gij zelf, wat Joab, de zoon van Seroeja, mij
heeft aangedaan, toen hij de beide veldheren van
Israël, Abner, den zoon van Ner, en Amasa, den
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zoon van Jéter, vermoordde, om oorlogsbloed
te wreken in vredestijd, en daardoor de gordel
om mijn lenden en de schoenen aan mijn voeten
met onschuldig bloed bevlekte. 6 Handel naar
uw wijsheid en laat zijn grijze haren niet in
vrede ten grave dalen. 7 Voor de zonen van
Barzillai uit Gilad moet ge goed zijn. Laat
ze tot uw disgenoten behoren; ze hebben ook
mij geholpen, toen ik voor uw broer Absalom
vluchtte. 8 Dan hebt ge nog den Benjamiet
Sjimi, den zoon van Gera uit Bachoerim. Hij
heeft mij op onbeschaamde wijze vervloekt, toen
ik naar Machanáim ging. Toen hij mij bij de
Jordaan tegemoet kwam, heb ik hem bij Jahweh
gezworen, dat ik hem niet met het zwaard zou
doden, 9 maar gij moogt hem niet onbestraft
laten. Want ge zijt een wijs man en zult dus
wel weten, wat u te doen staat, om zijn grijze
haren bebloed naar het dodenrijk te zenden.
10 Toen ging David te ruste bij zijn vaderen
en werd in de Davidstad begraven. 11 De tijd,
die David over Israël geregeerd heeft, bedroeg
veertig jaren; zeven jaren regeerde hij te Hebron,
en drie en dertig te Jerusalem. 12 En Salomon
besteeg de troon van zijn vader David, en zijn
koningschap bleef onbetwist. 13 Eens kwam
Adoni-ja, de zoon van Chaggit, bij Bat-Sjéba, de
moeder van Salomon. Zij vroeg hem: Komt
ge als vriend? Hij antwoordde: Ja. 14 En hij
vervolgde: Ik zou u wel eens willen spreken.
Ze zeide: Spreek. 15 En hij sprak: Gij weet, dat
het koningschap mij toekwam, en dat heel Israël
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mij als den toekomstigen koning beschouwde;
maar het koningschap is buiten verwachting
mijn broer ten deel gevallen, omdat Jahweh
het voor hem had bestemd. 16 Nu heb ik u
echter een verzoek te doen; wijs mij niet af.
Ze antwoordde hem: Spreek. 17 En hij sprak:
Zeg aan koning Salomon, dat hij mij Abisjag
van Sjoenem tot vrouw geeft; u zal hij dat niet
weigeren. 18 En Bat-Sjéba zei: Goed; ik zal voor
u met den koning spreken. 19 Toen nu Bat-Sjéba
bij koning Salomon kwam, om hem over Adoni-
ja te spreken. stond de koning op, liep haar
tegemoet en wierp zich voor haar neer; daarna
ging hij op zijn troon zitten, en liet voor de
koningin-moeder een zetel plaatsen; deze zette
zich aan zijn rechterhand. 20 Nu sprak zij: Ik
heb u een klein verzoek te doen; wijs me niet
af. De koning antwoordde: Vraag maar moeder,
want u weiger ik niets. 21 Toen sprak zij: Geef
Abisjag van Sjoenem aan uw broer Adoni-ja tot
vrouw. 22Maar koning Salomon antwoordde zijn
moeder: Hoe kunt ge Abisjag van Sjoenem voor
Adoni-ja vragen? Vraag liever het koningschap
voor hem; hij is toch mijn oudere broer, en de
priester Ebjatar en Joab, de zoon van Seroeja,
houden het met hem. 23 En koning Salomon
zwoer bij Jahweh: Zo mag God met mij doen
en nog erger, als Adoni-ja dit niet met de dood
bekoopt. 24 Zo waar Jahweh leeft, die mij
aangesteld en op de troon van mijn vader David
geplaatst heeft, en mij een huis heeft gesticht,
zoals Hij beloofd had; vandaag nog zal Adoni-
jáhoe sterven. 25 Daarop beval koning Salomon
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Benajáhoe, den zoon van Jehojada, hem neer te
stoten. Zo stierf hij. 26 Tot den priester Ebjatar
zei de koning: Ga naar uw landgoed te Anatot;
want al zijt ge de dood schuldig, toch zal ik u
thans nog niet doen sterven, omdat gij de ark
van Jahweh voor mijn vader David gedragen
en al het leed van mijn vader gedeeld hebt.
27 Zo verdreef Salomon Ebjatar uit Jahweh’s
priesterschap, opdat vervuld zou worden, wat
Jahweh te Sjilo over het huis van Heli gezegd
had. 28 Toen Joab dit alles hoorde, vluchtte hij
naar de tent van Jahweh en greep de hoornen
van het altaar; want Joab had partij gekozen
voor Adoni-ja, hoewel hij het voor Absalom niet
had gedaan. 29 Nu berichtte men aan koning
Salomon, dat Joab naar de tent van Jahweh was
gevlucht, en bij het altaar stond. Daarom zond
Salomon Benajáhoe, den zoon van Jehojada, er
heen met de opdracht: Ga en stoot hem neer.
30 Benajáhoe kwam bij de tent van Jahweh en
zei tot Joab: De koning beveelt u, naar buiten te
komen. Maar deze antwoordde: Neen, want hier
wil ik sterven. Benajáhoe bracht dit antwoord
aan den koning over en zeide: Zo en zo heeft
Joab gesproken en mij geantwoord. 31 Toen
beval hem de koning: Doe zoals hij gezegd heeft;
sla hem neer en begraaf hem. Zo zult ge het
onschuldige bloed, dat Joab vergoten heeft, van
mij en het huis mijns vaders wegnemen, 32 en
zal Jahweh zijn bloed op zijn eigen hoofd doen
neerkomen, omdat hij twee mannen, eerlijker
en beter dan hij, heeft neergeslagen en buiten
weten van mijn vader David met het zwaard
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heeft vermoord: Abner, den zoon van Ner, den
legeroverste van Israël, en Amasa, den zoon van
Jéter, den legeroverste van Juda. 33 Zo zal hun
bloed voor altijd neerkomen op het hoofd van
Joab en zijn nakomelingen; maar met David en
zijn nakomelingen, zijn huis en zijn troon, zal
het heil van Jahweh in eeuwigheid zijn! 34 Toen
ging Benajáhoe, de zoon van Jehojáda, heen,
sloeg Joab neer en doodde hem; hij werd in zijn
huis in de woestijn begraven. 35 En de koning
stelde Benajáhoe, den zoon van Jehojada, in
Joabs plaats over het leger aan, en den priester
Sadok in de plaats van Ebjatar. 36 Nu ontbood
de koning Sjimi, en zeide hem: Bouw u een
huis te Jerusalem en vestig u daar; gij moogt
de stad volstrekt niet uitgaan, waarheen dan
ook. 37 Want wanneer gij de stad verlaat, al
was het maar even over het Kedrondal, dan
kunt ge er zeker van zijn, dat ge sterven zult,
en dan komt uw bloed op uw eigen hoofd neer.
38 Sjimi zei tot den koning: Goed; wat mijn heer
en koning bevolen heeft, zal uw dienaar doen.
En Sjimi bleef geruime tijd te Jerusalem wonen.
39 Maar na verloop van drie jaar vluchtten eens
twee slaven van Sjimi naar Akisj, den zoon
van Maäka, den koning van Gat. Toen Sjimi
het bericht ontving, dat zijn slaven zich in Gat
bevonden, 40 stond hij op, zadelde zijn ezel en
begaf zich naar Akisj te Gat, om zijn slaven te
halen; daarna verliet Sjimi Gat en bracht zijn
slaven naar huis terug. 41 Maar toen Salomon
vernomen had, dat Sjimi uit Jerusalem naar Gat
gegaan en weer teruggekeerd was, 42 ontbood hij
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hem en zeide: Heb ik niet bij Jahweh gezworen
en u uitdrukkelijk gewaarschuwd: Wanneer ge
Jerusalem verlaat, waarheen dan ook, dan kunt
ge er zeker van zijn, dat ge sterven zult? Toen
hebt gij gezegd: Goed; ik heb het gehoord.
43 Waarom hebt ge u dan niet gestoord aan de
eed bij Jahweh en aan het gebod, dat ik u gegeven
heb? 44 En de koning vervolgde tot Sjimi: Gij
kent zelf al het kwaad, dat uw geweten u ten
aanzien van mijn vader David verwijt. Jahweh
doet uw boosheid op uw eigen hoofd neerkomen;
45 maar koning Salomon zal gezegend zijn, en
Davids troon vast staan voor Jahweh’s aanschijn
in eeuwigheid! 46 Daarop beval de koning
Benajáhoe, den zoon van Jehojada, hem buiten
neer te slaan. Zo stierf hij. Nadat de koninklijke
macht in de hand van Salomon verzekerd was,

3
1verbond hij zich door een huwelijk met Farao,

den koning van Egypte. Hij huwde Farao’s
dochter en bracht haar naar de Davidstad, totdat
hij de bouw van zijn paleis, van de tempel
van Jahweh en de muren om Jerusalem zou
hebben voltooid. 2 Nog offerde het volk op
de offerhoogten; want er was toen nog geen
tempel voor de Naam van Jahweh gebouwd.
3 En ofschoon Salomon Jahweh liefhad en zich
daarom aan de voorschriften van zijn vader
David hield, offerde ook hij en brandde hij
reukwerk op de hoogten. 4Zo ging de koning dan
naar Gibon, om daar te offeren; want dat was
de voornaamste offerhoogte. Nadat Salomon



1 Koningen 3:5 xii 1 Koningen 3:14

duizend brandoffers op het altaar te Gibon had
opgedragen, 5 verscheen Jahweh hem s nachts in
een droom, en God sprak: Doe een verzoek; wat
zal Ik u geven? 6 Salomon antwoordde: Gij zijt
mijn vader, uw dienaar David, zeer goedgunstig
geweest, omdat hij trouw en rechtschapen en
met een oprecht hart voor U heeft geleefd. En
Gij hebt hem ook deze grote gunst bewezen,
dat Gij hem een zoon hebt geschonken, die nu
zetelt op zijn troon. 7 Maar nu hebt Gij, Jahweh
mijn God, uw dienaar in de plaats van mijn
vader David tot koning gemaakt, ofschoon ik
toch maar een jeugdige knaap ben, die nog niet
weet, hoe hij handelen moet. 8 Zo staat uw
dienaar te midden van uw volk, dat Gij hebt
uitverkoren: een talrijk volk, dat om zijn grootte
niet is te tellen, niet is te schatten. 9 Geef dus
uw dienaar een opmerkzaam hart, om uw volk
te kunnen oordelen, en onderscheid te maken
tussen goed en kwaad; want wie is anders in
staat, dit machtig volk van U te besturen? 10 Dit
verzoek van Salomon behaagde den Heer. 11 En
God sprak tot hem: Omdat gij Mij dit verzoek
hebt gedaan, en Mij niet een lang leven of
rijkdom, noch de dood uwer vijanden gevraagd
hebt, maar inzicht, om het recht te verstaan:
12daarom voldoe Ik aan uw verlangen, en geef Ik
u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke
voor u niet geleefd heeft en na u niet meer
zal opstaan. 13 Maar ook wat ge niet gevraagd
hebt, zal Ik u geven: rijkdom en roem, zodat
geen koning aan u gelijk zal zijn, zolang gij
leeft. 14 En wanneer ge mijn wegen bewandelt,



1 Koningen 3:15 xiii 1 Koningen 3:24

en mijn verordeningen en geboden onderhoudt,
zoals uw vader David gedaan heeft, dan zal Ik
u ook nog een lang leven schenken. 15 Toen
ontwaakte Salomon en bemerkte, dat het een
droom was. Hij begaf zich naar Jerusalem,
ging voor de verbondsark van den Heer staan,
droeg brandoffers en vredeoffers op, en richtte
een feestmaal aan voor heel zijn hof. 16 Eens
kwamen er twee lichte vrouwen bij den koning,
om voor hem te verschijnen. 17 De ene vrouw
zei: Met uw verlof, mijn heer! Ik en deze vrouw
wonen in één huis. Nu kreeg ik bij haar in
huis een kind, 18 en drie dagen na mij kreeg
ook deze vrouw een kind. Wij waren samen
in huis, en er was niemand bij ons; alleen wij
tweeën waren in huis. 19 Nu stierf ‘s nachts
de zoon van deze vrouw; want ze was op hem
gaan liggen. 20 Maar midden in de nacht stond
ze op, en terwijl uw dienstmaagd sliep, nam ze
mijn zoon bij mij weg en legde hem in haar arm,
doch haar doden zoon legde ze mij in de arm.
21 Toen ik nu ‘s morgens opstond, om mijn zoon
te voeden, vond ik hem dood; maar toen ik hem
bij het licht goed bekeek, zag ik, dat het mijn
zoon niet was, dien ik ter wereld had gebracht.
22Maar de andere vrouw verzekerde: Niet waar;
de levende is mijn zoon, en de dode is van u.
De eerste echter hield vol: Neen, de dode is van
u, en de levende is mijn zoon. En zo bleven ze
voor den koning kijven. 23 Toen sprak de koning:
De een zegt: Deze, die leeft, is mijn zoon, en
de dode is van u; en de andere zegt: Neen, de
dode is uw zoon, en de levende is van mij. 24 En
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de koning ging voort: Haal mij een zwaard. En
men bracht den koning een zwaard. 25Nu sprak
hij: Hakt het levende kind in tweeën, en geeft
ieder de helft. 26 Maar de vrouw, van wie het
levende kind was en wier hart ineenkromp om
haar zoon, riep tot den koning: Ach mijn heer;
geef haar het levende kind dan maar, en dood
het niet. Maar de andere sprak: Noch ik noch zij
moet het dan maar hebben; hakt het maar door!
27 Toen zei de koning: Geeft haar het levende
kind, en doodt het niet; zij is de moeder. 28 Heel
Israël hoorde het vonnis, dat de koning geveld
had, en had ontzag voor den koning; want men
begreep, dat hij goddelijke wijsheid bezat, om
recht te spreken.

4
1 Koning Salomon heerste over heel Israël.

2 Dit waren zijn rijksgroten: Azarjáhoe, de zoon
van Sadok, was priester; 3 Elichóref en Achi-
ja, de zonen van Sjisja, waren geheimschrijvers;
Jehosjafat, de zoon van Achiloed, was kanse-
lier; 4 Benajáhoe, de zoon van Jehojada, was
legeroverste; 5 Azarjáhoe, de zoon van Natan,
was opperlandvoogd; Zaboed, de zoon van
Natan, was koninklijk raadsman; 6 Achisjar was
hofmeester, en Adoniram, de zoon van Abda,
was leider van de herendiensten. 7 Bovendien
had Salomon twaalf landvoogden over geheel
Israël, die den koning en zijn hof van alles
moesten voorzien; één maand in het jaar moest
ieder van hen daarvoor zorgen. 8 Hun namen
waren: De zoon van Choer in het gebergte van
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Efraïm. 9De zoon van Déker te Makas, Sjaälbim,
Bet-Sjémesj, Elon en Bet-Chanan. 10De zoon van
Chésed te Aroebbot; tot zijn gebied behoorde
Soko en het hele land van Chéfer. 11De zoon van
Abinadab over het hele heuvelland van Dor; hij
had Tafat, een dochter van Salomon, tot vrouw.
12 Baäna, de zoon van Achiloed, over Taänak,
Megiddo en geheel Bet-Sjean, dat bij Sartana ligt;
dus het gebied beneden Jizreël van Bet-Sjean af
tot Abel-Mechola, tot nog voorbij Jokmeam. 13De
zoon van Géber over Ramot in Gilad; tot zijn
gebied behoorde de kampementen van Jaïr. De
zoon van Manasse over Gilad en de landstreek
Argob in Basjan; over zestig grote steden met
muren en koperen sluitbomen. 14 Achinadab, de
zoon van Iddo, over Machanáim. 15 Achimáas
in Neftali; ook hij had een dochter van Salomon,
Basemat, tot vrouw genomen. 16 Baäna, de zoon
van Choesjai, over Aser en Bealot. 17 Jehosjafat,
de zoon van Paróeach, over Issakar. 18 Sjimi
de zoon van Ela, over Benjamin. 19 Géber, de
zoon van Oeri, over het land van Gilad, het land
van Sichon, den koning der Amorieten, en dat
van Og, den koning van Basjan. En er was één
landvoogd in het land van Juda. 20 Juda en Israël
waren talrijk als het zand aan de zee; zij aten
en dronken en waren vrolijk. 21 Want Salomon
heerste over al de koninkrijken van de Rivier
af tot aan het land der Filistijnen en tot aan de
grens van Egypte; zij brachten Salomon schatting
en waren hem onderdanig, zolang hij leefde.
22 De mondbehoefte van Salomon, voor één dag,
bedroeg dertig kor bloem en zestig kor meel,
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23 tien vetgemeste en twintig gewone runderen
en honderd schapen, behalve de reeën, gazellen,
herten en het gemeste pluimvee. 24 En daar hij
het hele gebied aan deze zijde van de Rivier,
van Tifsach tot Gaza toe, met al de koningen van
dat gebied in bedwang hield, had hij vrede aan
alle kanten, 25 en zaten zowel de Judeërs als de
Israëlieten, van Dan tot Beër-Sjéba, onbezorgd
onder hun wijnstok en hun vijgeboom, zolang
Salomon leefde. 26 Bovendien had Salomon vier
duizend span paarden voor zijn strijdwagens en
twaalfduizend rijpaarden. 27 Genoemde land-
voogden nu voorzagen, ieder gedurende een
maand, koning Salomon en allen, die aan de
koninklijke tafel aanzaten van het benodigde,
en zorgden er voor, dat niets ontbrak. 28 Het
gerst en het stro voor de rij- en wagenpaarden
brachten zij, ieder op zijn beurt, naar de plaats,
waar het wezen moest. 29 Bovendien gaf God
aan Salomon een zeer grote wijsheid, scher-
pzinnigheid en inzicht, zo groot als het zandige
strand aan de zee. 30 De wijsheid van Salomon
was groter dan die van alle Oosterlingen en alle
Egyptenaren. 31Hij was wijzer dan alle mensen,
wijzer zelfs dan Etan, de Ezrachiet, en dan
Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Machol,
zodat hij beroemd was bij alle volkeren in het
rond. 32 Salomon dichtte drieduizend spreuken
en schreef vijfduizend liederen. 33Hij sprak over
alle boomsoorten, van de ceder op de Libanon
tot de hysop, die uit de muren schiet; ook over
viervoeters, vogels, kruipende dieren en vissen.
34 Van alle volkeren stroomde men dan ook toe,
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om naar Salomons wijsheid te luisteren en hij
ontving geschenken van alle koningen der aarde,
die van zijn wijsheid hadden gehoord.

5
1 Toen Chirom, de koning van Tyrus, gehoord

had, dat Salomon in plaats van zijn vader
David koning was geworden, zond hij hem een
gezantschap; want hij was altijd met David
bevriend geweest. 2 Hierop zond Salomon aan
Chirom deze boodschap: 3 Gij weet, dat mijn
vader David voor de Naam van Jahweh, zijn God,
geen tempel heeft kunnen bouwen wegens de
oorlogen, waarmee men hem van alle kanten
belaagde, totdat Jahweh zijn vijanden onder zijn
voetzolen neerlegde. 4 Nu echter heeft Jahweh,
mijn God, mij van alle kanten rust gegeven; er is
geen tegenstander meer en er dreigt geen gevaar.
5 Daarom heb ik besloten, voor de Naam van
Jahweh, mijn God, een tempel te bouwen, zoals
Jahweh aan mijn vader David gezegd heeft: Uw
zoon, die Ik in uw plaats op uw troon zal zetten,
zal een tempel bouwen voor mijn Naam. 6 Laat
daarom ceders voor mij vellen op de Libanon;
mijn werkvolk kan zich bij het uwe voegen. Ik
zal u het loon voor uw volk betalen, zoveel gij
verlangt; want gij weet, dat er bij ons niemand
is, die bomen kan vellen zoals de Sidoniërs.
7 Toen Chirom dit verzoek van Salomon vernam,
was hij zeer verheugd, en zei: Gezegend zij
Jahweh, de God van Israël, omdat Hij aan David
een wijzen zoon gegeven heeft over dit talrijke
volk. 8 En hij liet Salomon antwoorden: Ik heb
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uw boodschap vernomen. Wat de ceder- en
cypressenstammen betreft, zal ik geheel aan uw
verlangen voldoen. 9 Mijn volk zal ze van de
Libanon naar zee brengen. Daarna zal ik ze aan
vlotten over zee laten vervoeren naar de plaats,
die gij mij zult aanwijzen. Daar zal ik ze uit
elkaar laten slaan, en kunt gij ze in ontvangst
nemen. Voldoe gij nu ook aan mijn verlangen
en lever levensmiddelen voor mijn hof. 10 Zo
leverde Chirom aan Salomon zoveel ceder- en
cypressenstammen, als hij verlangde, 11 Salomon
leverde aan Chirom twintig duizend kor tarwe en
twintig duizend kor fijne olijfolie tot onderhoud
van zijn hof. Ieder jaar leverde Salomon dit aan
Chirom. 12 En daar Jahweh volgens zijn belofte
aan Salomon wijsheid had geschonken, heerste
er vrede tussen Chirom en Salomon en sloten zij
samen een verbond. 13 Nu liet koning Salomon
uit heel Israël verplichte arbeiders opkomen; de
lichting bedroeg dertig duizend man. 14 Elke
maand zond hij er tien duizend naar de Libanon;
éénmaand bleven ze dan op de Libanon en twee
maanden waren ze thuis. De leider van de arbei-
dsdienst was Adoniram. 15 Verder had Salomon
zeventig duizend lastdragers en tachtig duizend
steenhouwers in het gebergte, 16 behalve de
drieduizend driehonderd hoofdopzichters over
de arbeid, die toezicht hielden op het volk, dat
het werk verrichtte. 17 Op last van den koning
werden er grote gave stenen uitgehouwen, om
met gelijkgekapte stenen de grondslagen van
de tempel te vormen. 18 De bouwlieden van
Salomon en Chirom en de Giblieten hieuwen ze
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op maat, en maakten zowel de stenen als het
hout pasklaar voor de bouw van de tempel.

6
1 In het jaar vierhonderd tachtig na de uittocht

van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar
van Salomons regering over Israël, in de maand
Ziw, dat is de tweede maand, begon hij de tempel
van Jahweh te bouwen. 2 De tempel, die koning
Salomon voor Jahweh bouwde, was zestig el
lang, twintig el breed en dertig el hoog. 3 De
voorhal voor het Heilige van de tempel was
twintig el lang, dus even lang als de tempel breed
was, en tien el diep in de richting van de lengte
van de tempel. 4 Verder maakte hij in de tempel
vensters met tralieramen. 5 Rondom het Heilige
en het Allerheiligste, tegen de tempelmuur aan,
plaatste hij een uitbouw, en maakte daarin cellen
in het rond. 6 De onderste verdieping van de
uitbouw was vijf el breed, de middelste zes el,
en de derde zeven; want men had de muren
van de tempel aan de buitenkant langs alle
zijden iets laten inspringen, om geen gaten in
de tempelmuren te moeten breken. 7 Bij het
opbouwen van de tempel gebruikte men stenen,
die klaar van de groeve kwamen; geen hamer,
geen houweel of een ander ijzeren werktuig
werd er bij het bouwen in de tempel gehoord.
8 De ingang van de onderste verdieping van de
uitbouw was rechts van de tempel; met een
wenteltrap klom men naar de tussenverdieping,
en vandaar naar de derde. 9 Toen de tempel
was afgebouwd, bedekte hij hem met ribben



1 Koningen 6:10 xx 1 Koningen 6:21

en een plafond van cederhout; 10 de vijftien
el hoge uitbouw, die hij in het rond tegen de
tempel had aangebouwd, greep zich eveneens
met cederbalken in de tempel vast. 11 Toen sprak
Jahweh tot Salomon: 12Wanneer gij volgens mijn
wetten handelt, mijn voorschriften en geboden
onderhoudt en uw leven daarnaar inricht, dan
zal Ik jegens u het woord gestand doen, dat
Ik tot uw vader David gesproken heb over de
tempel, die gij hebt gebouwd: 13 Te midden van
Israëls kinderen zal Ik wonen, en Israël, mijn
volk, niet verlaten! 14 Toen Salomon de bouw
van de tempel voltooid had, 15 bekleedde hij
de binnenwanden, van de grond tot de balken
van het plafond, met een betimmering van
cederhout; de vloer van de tempel bedekte hij
met cypressenhout. 16Het achterste gedeelte van
de tempel, ter grootte van twintig el, schoot hij
af met een wand van cederhout, van de vloer
tot de balken van het plafond. Dit werd het
Allerheiligste. 17 Zo bleef er nog veertig el van
de tempel over; dit was het Heilige, dat zich
voor het Allerheiligste bevond. 18 Het cederhout
binnen in de tempel was versierd met snijwerk
van kolokwinten en bloemslingers. Alles wat
men er zag was cederhout; nergens was er een
steen te zien. 19 Het Allerheiligste achter in de
tempel richtte hij in, om er de verbondsark van
Jahweh te plaatsen; 20 het was twintig el lang,
twintig el breed en twintig el hoog, en met zuiver
goud bekleed. Voor het Allerheiligste plaatste
hij een altaar van cederhout; dit werd eveneens
met goud bekleed. 21Ook de binnenkant van het
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Heilige bekleedde hij met zuiver goud, en behing
het met gouden bloemslingers. 22 Zo bekleedde
hij heel de tempel tot zelfs het kleinste onderdeel
met goud; ook het altaar bij het Allerheiligste.
23 Verder maakte hij in het Allerheiligste twee
cherubs van olijfhout. 24 De ene vleugel van
den cherub was vijf el breed, en vijf el was
ook zijn andere vleugel; tezamen dus tien el
van het ene einde van zijn vleugels tot aan het
andere. 25 Ook die van de andere cherub waren
tien el; want beide cherubs hadden dezelfde
maat en dezelfde gestalte. 26 De ene cherub
was tien el hoog; ook de andere cherub was
tien el hoog. 27 Deze cherubs met uitgespreide
vleugels plaatste hij achter in de tempel. Eén
vleugel van de ene cherub raakte de ene muur,
en één vleugel van de tweede cherub raakte
de andere muur; hun andere vleugels raakten
elkaar midden in de tempel. 28 Ook de cherubs
bekleedde hij met goud. 29 In al de muren in het
rond, zowel van de binnenvertrekken als van de
tempelvoorhal, liet hij cherubs, palmbomen en
bloemslingers snijden. 30 Zelfs de vloer van de
tempel in de binnenvertrekken en de voorhal
bekleedde hij met goud. 31 Aan de ingang
van het Allerheiligste maakte hij deuren van
olijfhout: het deurkozijn daarvan vormde een
vijfhoek. 32 Op de beide deuren van olijfhout
sneed hij cherubs, palmbomen en bloemslingers,
die hij met goud bekleedde; ook de cherubs
en de palmbomen werden met goud bekleed.
33 Aan de ingang van het Heilige maakte hij
een rechthoekig deurkozijn van olijfhout 34 met
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twee deuren van cypressenhout, die elk twee
toeslaande vleugels hadden; 35 hij sneed er
cherubs, palmbomen en bloemslingers in, en
belegde dit beeldhouwwerk met dun geslagen
goud. 36 Ook bouwde hij de ringmuur van het
binnenvoorhof: drie lagen gehouwen steen met
één laag balken van cederhout. 37 In het vierde
jaar, in de maand Ziw, werden de grondslagen
van de tempel van Jahweh gelegd, 38 en in het
elfde jaar, in de maand Boel, dat is de achtste
maand, was de tempel met al zijn bijgebouwen
en geheel zijn inrichting voltooid. Zeven jaren
had hij er dus aan gebouwd.

7
1 Aan zijn eigen paleis bouwde Salomon

dertien jaar, eer het helemaal gereed was.
2 Vooreerst bouwde hij het huis Libanonwoud.
Dit was honderd el lang, vijftig el breed en
dertig el hoog; het rustte op vier rijen zuilen
van cederhout, met cederhouten schraagbalken.
3 De bovenbouw, die op de zuilen stond, werd
met een cederhouten dak bedekt. Er waren in
het geheel vijf en veertig vertrekken, vijftien
op elke verdieping. 4 De vensters lagen in
drie rijen recht boven elkaar; 5 alle ingangen
hadden rechthoekige posten, en lagen op de
drie verdiepingen eveneens recht boven elkaar.
6 Verder bouwde hij een zuilenhal; zij was
vijftig el lang en vijftig el breed, evenals de
hal, die er tegenover lag. Aan de gevel bevond
zich een voorportaal. 7 Daarbij bouwde hij



1 Koningen 7:8 xxiii 1 Koningen 7:15

de troonhal, waar hij recht sprak, de gerecht-
shal; deze bekleedde hij met cederhout, van
de vloer tot de zolderbalken. 8 Het paleis
waar hij zelf woonde, had een eigen voorhof,
en lag nog achter de gerechtshal; het was in
dezelfde stijl opgetrokken. Ook het paleis van
de dochter van Farao, met wie Salomon gehuwd
was, had dezelfde stijl als de gerechtshal. 9 Al
deze gebouwen waren, van de grondslagen tot
de kroonlijst, opgetrokken met gave, op maat
gehouwen stenen, die zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant gelijk waren gezaagd.
Van de buitenmuren van die gebouwengroep
tot de grote ringmuur van de voorhof 10 lag
een geplaveide plaats van grote gave stenen:
sommige daarvan waren tien el, andere acht el.
11 Hierop verhieven zich de gebouwen van op
maat gehouwen gave steen en cederhout. 12 De
grote ringmuur om de voorhof was gebouwd
uit drie lagen gehouwen stenen en een laag
balken van cederhout, juist als de ringmuur van
de binnenste voorhof van Jahweh’s tempel en
die van de paleishal. 13 Nu ontbood koning
Salomon een zekeren Choeram uit Tyrus. 14 Hij
was de zoon van een weduwe uit Neftali; zijn
vader was een bronsbewerker uit Tyrus. Hij
was een onderlegd en kundig vakman, en zeer
bekwaam in het maken van allerlei bronswerk.
Hij kwam bij koning Salomon en voerde al de
opdrachten uit, die deze hem gaf. 15 Hij goot
de twee bronzen zuilen bij de voorhal van de
tempel. Eén zuil was achttien el hoog, en had
een omvang van twaalf el; er waren gleuven
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in van vier vingers diepte. De andere zuil was
juist zo. 16 Ook maakte hij twee kapitelen, om
boven op die zuilen te zetten; ze waren beide uit
brons gegoten en vijf el hoog. 17 Verder maakte
hij twee vlechtwerken van gedraaide snoeren,
om er de kapitelen op de beide zuilen mee te
bedekken; één voor elk kapiteel. 18 Bovendien
maakte hij twee rijen bronzen granaatappels
rond dat vlechtwerk. 19 De kapitelen boven de
beide zuilen droegen een vier el hoge lotuskelk
als bekroning; 20 deze bevond zich boven het
netwerk om de kapitelen, dat tot aan de schacht
van de zuilen reikte. Als aan een snoer geregen
hingen er zo twee honderd granaatappels om
elk der beide kapitelen. 21 Deze zuilen richtte
hij bij de voorhal van het Heilige op; de rechtse
zuil noemde hij Jakin, en de linkse Bóaz. 22 Zo
werd het werk aan de zuilen voltooid. 23 Ook
maakte hij de gegoten zee. Haar kom was tien
el breed, van rand tot rand gemeten. Ze was
helemaal rond en vijf el diep; men kon haar
slechts met een koord van dertig el omspannen.
24 Onder de rand waren, over de gehele omtrek
van dertig el, twee rijen ontloken bloemen
aangebracht, die in de gietvorm zelf gegoten
waren. 25 Zij werd gedragen door twaalf ossen,
waarvan er drie naar het noorden, drie naar het
westen, drie naar het zuiden en drie naar het
oosten keken, terwijl hun achterdelen naar de
binnenkant waren gekeerd. 26 Haar wand was
een handbreed dik; haar rand was als die van
een beker, en had de vorm van een lotuskelk. Ze
had een inhoud van tweeduizend bat. 27 Verder
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maakte hij tien bronzen wagentjes. Deze waren
vier el in het vierkant en drie el hoog. 28 De
samenstelling er van was als volgt: Zij bestonden
uit een omlijsting, waartussen panelen waren
bevestigd; 29 op die panelen, dus tussen de
omlijsting, waren leeuwen, cherubs en palmen
aangebracht; en op de omlijsting, dus boven en
onder de leeuwen, cherubs en palmen, hingen
bloemslingers. 30 (a) Verder had iedere wagen
vier bronzen wielen met bronzen assen; (b)
Iedere wagen had vier poten met steunstangen,
welke beneden het bekken, vlak bij de slingers,
waren vastgegoten; 31 hij stond op een lijst, die
niet rond maar vierkant was. 32 de vier wielen
bevonden zich onder de omlijsting, en zaten met
grijpers aan de wagentjes vast; ze waren ander-
halve el hoog, 33 en juist als gewone wagenwielen
gemaakt; de grijpers zowel als de velgen, spaken
en naven waren gegoten. 34de vier steunstangen
waren onder aan de wagen aan de vier. hoeken
bevestigd en maakten er een geheel mee uit.
35 Boven op de wagentjes bevond zich een ronde
band van een halve el hoogte, die aan de rand
was bewerkt. (b) Deze lijst was vastgemaakt op
de omlijsting van de wagentjes, waaraan ook de
handvaten bevestigd waren. 36 Deze band was
verdeeld in vakken, waarin cherubs, leeuwen
en palmen waren uitgesneden; hij was in het
rond met bloemslingers versierd; 37 Zo maakte
hij de tien wagentjes; ze waren allen op dezelfde
wijze gegoten, en hadden dus dezelfde maat en
dezelfde vorm. 38 Ook maakte hij tien bronzen
bekkens, voor elke wagen één. Zij hadden een
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middellijn van vier el, en konden veertig bat
bevatten. 39 Vijf van de wagentjes plaatste hij
aan de zuidzijde van de tempel en vijf aan de
noordzijde. Maar de zee zette hij rechts van de
tempel in het zuidoosten. 40 Nadat Choeram ook
nog potten, schoppen en offerschalen gemaakt
had, was al het werk voltooid, dat hij in opdracht
van koning Salomon voor de tempel van Jahweh
had moeten vervaardigen. 41 Het bestond uit:
Twee zuilen met bolvormige kapitelen, twee
vlechtwerken rondom de bolvormige kapitelen
der zuilen; 42 vier honderd granaatappels voor
de twee vlechtwerken, die in dubbele rijen om de
vlechtwerken hingen, welke de beide bolvormige
kapitelen op de zuilen bedekten. 43 Verder tien
wagentjes met bekkens er op, 44 en één zee,
door twaalf runderen gedragen. 45 Tenslotte
de potten, schoppen en offerschalen. Al deze
voorwerpen, die Choeram in opdracht van kon-
ing Salomon voor de tempel van Jahweh had
vervaardigd, waren van zuiver brons. 46 In de
Jordaanvlakte, tussen Soekkot en Saretan, had
de koning alles in lemen vormen laten gieten;
47 het gewicht van het brons was wegens de
overgrotemassa niet vast te stellen. 48Bovendien
liet Salomon al de verdere benodigdheden voor
de tempel van Jahweh vervaardigen: het gouden
altaar met de gouden tafel voor de toonbroden;
49 de luchters van zuiver goud met de gouden
lampenhouders, lampen en snuiters; vijf rechts
en vijf links van het Allerheiligste. 50 Verder
de schotels, messen, offerschalen, pannen en
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bekkens, allen van zuiver goud. En ten slotte het
gouden beslag aan de deuren van het binnenste
tempelvertrek, namelijk het Allerheiligste, en
aan de deuren van het Heilige. 51 Toen heel het
werk, dat koning Salomon voor de tempel van
Jahweh had laten verrichten, gereed was, bracht
hij de wijgeschenken van zijn vader David, het
goud, het zilver en de vaten naar de schatkamer
van de tempel van Jahweh.

8
1 Nu riep koning Salomon de oudsten van

Israël en alle stamhoofden en familievorsten
der Israëlieten bij zich naar Jerusalem, om de
verbondsark van Jahweh uit de Davidstad, of de
Sion, naar haar plaats te brengen. 2 Zo trokken
alle mannen van Israël naar koning Salomon
op voor het feest, dat in de maand Etanim, de
zevende maand, werd gevierd. 3 Toen nu al
de oudsten van Israël gekomen waren, namen
de priesters de ark op, 4 en brachten haar met
de openbaringstent en al de heilige voorwerpen,
die in de tent waren, naar boven; de levieten
droegen met de priesters mee. 5Koning Salomon
zelf ging met al de Israëlieten, die zich bij hem
hadden gevoegd, voor de ark uit, en offerde
zoveel schapen en runderen, dat ze niet meer te
tellen of te berekenen waren. 6 Daarop brachten
de priesters de verbondsark van Jahweh naar
haar plaats in het binnenste van de tempel, in het
Allerheiligste, en zetten haar onder de vleugels
der cherubs. 7 De cherubs spreidden dus hun
vleugels over de ark uit, en overschaduwden
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de ark en haar draagstangen. 8 Deze waren zo
lang, dat men de uiteinden ervan in het Heilige,
dat voor het Allerheiligste lag, kon zien, maar
daarbuiten niet meer; ze zijn daar gebleven tot
op deze dag. 9 In de ark was niets dan de
twee stenen tafelen, die Moses op de berg Horeb
erin had gelegd; het waren de tafelen van het
Verbond, dat Jahweh bij de uittocht uit Egypte
met de Israëlieten gesloten had. 10 Zodra de
priesters het Heilige hadden verlaten, vervulde
een wolk het huis van Jahweh. 11 Door die wolk
konden de priesters niet blijven staan, om hun
dienstwerk te verrichten; want de glorie van
Jahweh vervulde de tempel van Jahweh. 12 Nu
sprak Salomon: De zon heeft Jahweh aan de
hemel geplaatst, Maar zelf besloot Hij, in een
wolk te vertoeven. 13 Zo kon ik het wagen, U een
tempel te bouwen. Een huis, waar Gij eeuwig
zult wonen! (Het staat in het Liederenboek.)
14 Hierop keerde de koning zich om, en zegende
heel de gemeenschap van Israël. En terwijl allen
overeind gingen staan, 15 sprak hij: Geprezen zij
Jahweh, Israëls God, wiens hand heeft volbracht,
wat zijn mond tot mijn vader David heeft gespro-
ken: 16 “Sinds de dag, dat Ik mijn volk Israël uit
Egypte heb geleid, heb Ik geen enkele stad van al
de stammen van Israël uitverkoren, om Mij daar
een tempel te bouwen, waarin mijn Naam zou
wonen. Maar Jerusalem heb Ik uitverkoren, om
daar mijn Naam te doen wonen; en David heb
Ik uitgekozen, om over mijn volk te heersen!”
17 Daarom wilde mijn vader David een tempel
bouwen voor de Naam van Jahweh, Israëls God.
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18Maar Jahweh sprak tot mijn vader David: “Het
was goed van U, het plan op te vatten, om een
tempel te bouwen voor mijn Naam. 19 Maar
niet gij zult de tempel bouwen; doch uw zoon,
die uit uw lenden voortkomt, zal een tempel
bouw voor mijn Naam.” 20 En Jahweh heeft
zijn belofte vervuld. Want ik ben mijn vader
David opgevolgd en heb mij neergezet op de
troon van Israël, zoals Jahweh gezegd had. En
nu heb ik voor Jahweh, Israëls God, een tempel
gebouwd, 21 en daarin een plaats bereid voor
de ark, waar het Verbond berust, dat Jahweh
met onze vaderen gesloten heeft, toen Hij hen
uit Egypteland leidde. 22 Toen ging Salomon
ten aanschouwen van heel de gemeenschap van
Israël voor het altaar van Jahweh staan, strekte
zijn handen naar de hemel uit, 23 en sprak:
Jahweh, God van Israël! Geen god boven in
de hemel of beneden op aarde is gelijk aan
U; want in goedertierenheid houdt Gij U aan
het verbond met uw dienaren, die met geheel
hun hart voor uw aanschijn wandelen. 24 Ook
aan uw dienaar David, mijn vader, hebt Gij
vervuld wat Gij hem hebt gezegd. Wat uw mond
beloofde, heeft uw hand volbracht, zoals blijkt
op deze dag. 25 Welnu dan, Jahweh, Israëls
God, vervul aan uw dienaar David, mijn vader,
ook de belofte, die Gij hem deedt: “Nooit zal
het U aan een man ontbreken, die voor mijn
aanschijn op Israëls troon is gezeten, indien uw
zonen slechts op hun gedrag willen letten en
voor mijn aanschijn wandelen, zoals gij voor
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mijn aanschijn gewandeld hebt.” 26 Jahweh,
God van Israël, moge ook deze belofte, die Gij
mijn vader David, uw dienaar, gedaan hebt, toch
worden vervuld! 27Maar zou God dan werkelijk
op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel
der hemelen, kan U niet bevatten; hoe dan dit
huis, dat ik heb gebouwd! 28 Jahweh, mijn
God, luister naar het bidden en smeken van uw
dienaar, en hoor het geroep en het gebed, dat
uw dienaar vandaag tot U richt. 29Moge uw ogen
dag en nacht over dit huis blijven waken, over de
plaats, waarvan Gij gezegd hebt: “Mijn Naam zal
daar wonen!” Hoor het gebed, dat uw dienaar
op deze plaats tot U opzendt; 30 luister naar de
smeekbede, die uw dienaar en Israël, uw volk,
op deze plaats tot U richten. En wanneer Gij
ze hoort, in de hemel, uw woonstede, verhoor
ze dan ook, en schenk vergiffenis. 31 Wanneer
iemand tegen zijn naaste misdoet, en deze hem
een eed oplegt als bewijs voor zijn onschuld, en
hij voor die eed in dit huis verschijnt voor uw
altaar: 32 luister dan in de hemel, en richt uw
dienaren; veroordeel den schuldige, door zijn
daad op zijn hoofd te doen neerkomen. maar
stel den onschuldige in het gelijk, door hem voor
zijn onschuld te belonen. 33 Wanneer Israël, uw
volk, omdat het tegen U heeft gezondigd, door
zijn vijand wordt verslagen, maar het bekeert
zich tot U, prijst uw Naam en bidt en smeekt
tot U in dit huis: 34 luister dan in de hemel,
vergeef de zonden van Israël, uw volk, en laat
het terugkeren naar het land, dat Gij aan zijn
vaderen hebt geschonken. 35Wanneer de hemel
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gesloten blijft en er geen regen valt, omdat ze
tegen U zondigen, maar ze bidden dan op deze
plaats, prijzen uw Naam en bekeren zich van
hun zonden, omdat Gij ze vernedert: 36 luister
dan in de hemel, vergeef de zonden van uw
dienaar en van Israël, uw volk; wijs het de
goede weg, die het bewandelen moet, en geef
weer regen op uw land, dat Gij aan uw volk
hebt geschonken als erfdeel. 37 Wanneer het
land wordt geteisterd door hongersnood of pest,
door korenbrand of verdorring, door sprinkhaan
of knaagbek; wanneer het volk in een van zijn
poorten door den vijand wordt benauwd, of be-
zocht wordt door plagen en ziekten; 38 wanneer
iemand van uw volk Israël, in het bijzonder, in
droefheid of leed komt bidden en smeken, en zijn
handen uitstrekt naar dit huis: 39 luister dan in
de hemel, uw woonstede, en schenk vergiffenis;
grijp in en vergeld eenieder zijn werken. Want
Gij kent de harten; Gij alleen kent het hart aller
mensen. 40 Dan zullen zij U vrezen heel hun
leven in het land, dat Gij aan onze vaderen hebt
geschonken. 41 Zelfs wanneer een vreemdeling,
die niet tot uw volk Israël behoort, terwille van
uw Naam uit een ver land zal komen, en in
dit huis verschijnt, om te bidden, 42 omdat hij
van uw grote Naam, uw sterke hand en uw
gespierde arm heeft gehoord: 43 luister dan
in de hemel, uw woonstede, en doe wat deze
vreemdeling U vraagt; opdat alle volkeren der
aarde uw naam mogen kennen, U vrezen als
Israël, uw volk, en mogen ondervinden, dat de
tempel, die ik voor U heb gebouwd, uw Naam
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draagt. 44 Wanneer uw volk op uw bevel tegen
den vijand ten strijde trekt, en zij bidden tot
Jahweh in de richting van de stad, die Gij hebt
uitverkoren, en van het huis, dat ik voor uw
Naam heb gebouwd: 45 luister dan in de hemel
naar hun bidden en smeken, en verschaf hun
recht. 46 Wanneer ze tegen U zondigen—want
er is niemand, die niet zondigt—en Gij levert
ze in uw toorn aan een vijand over, zodat ze
gevangen worden weggevoerd naar het land
van dien vijand, veraf of dichtbij; 47 wanneer
ze dan in het land hunner ballingschap tot
nadenken komen, zich bekeren en in het land
van hen, die ze wegvoerden, smekend tot U
zeggen: “We hebben gezondigd, en slecht en
goddeloos gehandeld”; 48 wanneer ze zich met
geheel hun hart en geheel hun ziel tot U bekeren
in het land hunner vijanden, die hen hebben
weggevoerd, en ze bidden tot U in de richting
van het land, dat Gij aan hun vaderen hebt
geschonken, in de richting van de stad, die Gij
hebt uitverkoren, en van het huis, dat ik voor uw
Naam heb gebouwd: 49 luister dan in de hemel,
uw woonstede, naar hun bidden en smeken, en
verschaf hun recht. 50 Schenk vergiffenis aan
het volk, dat tegen U misdeed, en vergeef hun
al de zonden, die ze tegen U bedreven; laat ze
genade vinden bij hun ontvoerders, opdat dezen
zich over hen ontfermen. 51Want ze zijn uw volk
en uw erfdeel; Gij hebt ze uit die smeltoven, uit
Egypte, geleid! 52 Houd dus uw ogen open voor
het gebed van uw dienaar en van Israël, uw volk,
en verhoor hen steeds, wanneer ze tot U smeken.
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53Want uit alle volkeren der aarde hebt Gij ze tot
uw erfdeel verkoren, zoals Gij door uw dienaar
Moses gezegd hebt, toen Gij onze vaderen uit
Egypte hebt geleid, o Jahweh, mijn Heer! 54 Toen
Salomon heel dit smeekgebed tot Jahweh had
opgezonden, stond hij op van Jahweh’s altaar,
waarvoor hij geknield had gelegen, de handen
naar de hemel uitgestrekt. 55 En rechtovereind
sprak hij met luider stem deze zegen over heel
de gemeenschap van Israël uit: 56 Gezegend
zij Jahweh, die, zijn belofte getrouw, zijn volk
Israël rust heeft gegeven. Niet één woord van
al de beloften, die Hij door zijn dienaar Moses
gedaan heeft, is onvervuld gebleven. 57 Moge
Jahweh, onze God, met ons zijn, zoals Hij met
onze vaderen geweest is, en ons nooit verlaten,
ons nooit verwerpen. 58 Moge Hij onze harten
tot Zich neigen, opdat wij al zijn wegen bewan-
delen, en zijn geboden, wetten en voorschriften
onderhouden, die Hij aan onze vaderen heeft
gegeven. 59 Moge de bede, die ik smekend
tot Jahweh, onzen God, heb gericht, dag en
nacht voor zijn aanschijn blijven, opdat Hij zijn
dienaar en Israël, zijn volk, dagelijks geve wat zij
behoeven, 60 en alle volkeren der aarde weten,
dat Jahweh God is en anders geen. 61 Mogen
uw harten steeds onverdeeld aan Jahweh, onzen
God, toebehoren, zodat gij volgens zijn wetten
blijft leven, en evenals nu zijn geboden onder-
houdt. 62 Nu bracht de koning met heel Israël
offers aan Jahweh; 63 twee en twintig duizend
runderen en honderd twintig duizend schapen
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droeg Salomon als vredeoffer aan Jahweh op.
Zo wijdde de koning met al de Israëlieten de
tempel van Jahweh in. 64 Bij die gelegenheid
wijdde de koning het middelste gedeelte van
de voorhof voor de tempel van Jahweh, omdat
men ook daar brandoffers, spijsoffers en het
vet van de vredeoffers moest opdragen. Want
op het bronzen altaar voor het aanschijn van
Jahweh was geen plaats genoeg voor al die
brand- en spijsoffers en voor het vet van al die
vredeoffers. 65 Daarna vierde Salomon met al
de Israëlieten, die van de weg naar Chamat af
tot aan de beek van Egypte in grote menigte
tezamen waren gekomen, zeven dagen lang het
feest voor het aanschijn van Jahweh, onzen God.
66 Op de achtste dag liet hij het volk gaan. Zij
namen afscheid van den koning, en gingen met
opgewekt hart naar huis, blij als ze waren over al
het goede, dat Jahweh voor David, zijn dienaar,
en voor Israël, zijn volk, had gedaan.

9
1 Toen Salomon de tempel van Jahweh, het

koninklijk paleis en alle andere ontworpen
gebouwen voltooid had, 2 verscheen Jahweh
hem, evenals vroeger te Gibon. 3 En Hij sprak
tot hem: Ik heb de smeekbede, die gij tot Mij
opzondt, gehoord en de tempel, die gij gebouwd
hebt, geheiligd. Mijn Naam zal Ik er voor
eeuwig doen wonen, mijn ogen en mijn hart
zullen er altijd op gericht zijn. 4 Wanneer
gij, juist als David, uw vader, in oprechtheid
en onschuld des harten voor mijn aanschijn
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blijft wandelen, volgens mijn geboden leeft en
mijn wetten en voorschriften onderhoudt, 5 dan
zal Ik uw koningstroon over Israël voor altijd
bevestigen, zoals Ik aan uw vader David beloofd
heb, toen Ik hem zeide: “Nooit zal het u aan
een man op de troon van Israël ontbreken!”
6 Maar wanneer gij en uw zonen u van Mij
afkeert, de geboden en wetten, die Ik u gaf,
niet meer onderhoudt, en andere goden gaat
dienen en u voor hen neerwerpt, 7 dan zal Ik
Israël wegvagen uit het land, dat Ik hun heb
gegeven, en de tempel, die Ik voor mijn Naam
heb geheiligd, verwerpen. Israël zal een schimp
en een schande worden voor alle volkeren, 8 en
deze tempel een puinhoop, waarbij iedereen, die
voorbijgaat, blijft stilstaan en sist. En wanneer
men zal vragen: Waarom heeft Jahweh zó met
dit land en met deze tempel gedaan, 9 dan zal
het antwoord zijn: Omdat zij Jahweh, hun God,
die hen uit Egypte voerde, hebben verlaten, om
zich aan andere goden te hechten, zich voor
hen neer te werpen en hen te dienen; daarom
heeft Jahweh al deze ellende over hen gebracht!
10 Toen Salomon na verloop van twintig jaar
de beide bouwwerken, de tempel van Jahweh
en het koninklijk paleis, had voltooid, 11 schonk
hij twintig steden in Galilea aan Chirom, den
koning van Tyrus, omdat deze hem cederen
cypressenhout en goud geleverd had, zoveel hij
wenste. 12 Maar toen Chirom er van Tyrus heen
ging, om de steden te zien, die Salomon hem
geschonken had, was hij er niet tevreden over,
13 en zeide: Zijn dat nu de steden, die ge mij hebt
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gegeven, mijn broeder? En hij noemde ze het
land Kaboel; zo heten ze tot op deze dag. 14 Toch
zond Chirom nog honderd twintig talenten goud
aan den koning. 15 Ziehier, hoe het stond met
de verplichte arbeiders, die koning Salomon liet
opkomen voor de bouw van de tempel van
Jahweh, zijn eigen paleis, het Millo, de muur
van Jerusalem en van Chasor, Megiddo en Gézer.
16 Farao, de koning van Egypte, was opgetrokken
en had Gézer ingenomen, het in brand gestoken
en de Kanaänieten, die er woonden, gedood. Nu
had hij de stad als huwelijksgift geschonken aan
zijn dochter, de vrouw van Salomon. 17 Daarom
herbouwde Salomon Gézer. Verder bouwde
hij Laag-Bet-Choron, 18 Baälat en Tamar in de
woestijn van Juda; 19 bovendien nog al zijn
voorraadsteden, wagensteden en ruitersteden en
alle ontworpen gebouwen in Jerusalem, op de
Libanon en in geheel zijn rijksgebied. 20Heel de
overgebleven bevolking der Amorieten, Chitti-
eten, Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten, die
niet tot de Israëlieten behoorden, liet Salomon
voor de arbeidsdienst opkomen. 21 Het waren
de nakomelingen van hen, die in het land waren
overgebleven, en die de Israëlieten niet hadden
kunnen uitroeien. Zo is het gebleven tot op
deze dag. 22 Maar van de Israëlieten maakte
hij niemand tot arbeider; zij waren zijn sol-
daten, hovelingen, legeroversten, bevelvoerders,
wagenmenners en ruiters. 23 Tot hen behoorden
ook de vijf honderd vijftig hoofdopzichters, die
over het werk van Salomon stonden, en toezicht
hielden over het volk, dat het werk moest
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verrichten. 24 Toen de dochter van Farao uit de
Davidstad het paleis had betrokken, dat Salomon
voor haar had gebouwd, trok hij het Millo op.
25 En nadat Salomon de tempel voltooid had, of-
ferde hij drie maal per jaar brand- en vredeoffers
op het altaar, dat hij voor Jahweh had gebouwd,
en brandde hij reukwerk voor het aanschijn van
Jahweh. 26 Ook rustte Salomon een vloot uit te
Esjon-Géber bij Elat, aan de oever van de Rode
Zee, in het land van Edom. 27 Op deze vloot
plaatste Chirom zijn ervaren scheepslieden naast
het scheepsvolk van Salomon. 28 Zij gingen naar
Ofir, waar ze vier honderd twintig talenten goud
haalden, dat ze bij koning Salomon brachten.

10
1 De koningin van Sjeba, die veel van Salomon

gehoord had, kwam om hem met raadsels op
de proef te stellen. 2 Vergezeld van een zeer
groot gevolg, trok ze met een tros kamelen, die
met reukwerken, edelstenen en heel veel goud
beladen waren, naar Jerusalem. Bij Salomon
aangekomen, vroeg ze hem alles, wat haar in
de gedachte kwam. 3 Maar Salomon verklaarde
haar de zin van al haar woorden; niets bleef
voor den koning verborgen, zodat hij het haar
niet verklaren kon. 4 Toen nu de koningin van
Sjeba bemerkte, hoe wijs Salomon was, en zij
het paleis zag, dat hij gebouwd had, 5 de spijzen
van zijn tafel, de aanzittende hovelingen, de
rijen bedienden in hun kledij en de schenkers,
verder nog de slachtoffers, die hij opdroeg in de
tempel van Jahweh, raakte ze buiten zichzelf,
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6 en sprak tot den koning: Het is dus waar
geweest, wat ik in mijn land over uw bezit en
uw wijsheid gehoord heb. 7 Ik geloofde het
niet, voordat ik het met eigen ogen zag. Maar
waarlijk, nog niet de helft heeft men mij verteld;
want gij bezit meer wijsheid en rijkdom dan ik
gehoord heb. 8 Gelukkig uw vrouwen, gelukkig
uw dienaren hier, die altijd voor u mogen staan,
om uw wijsheid te horen. 9Gezegend zij Jahweh,
uw God, die u zo heeft liefgehad, dat Hij u
op Israëls troon heeft geplaatst, en u in zijn
onvergankelijke liefde voor Israël tot koning
heeft aangesteld, om volgens recht en billijkheid
te regeren. 10 Toen gaf zij den koning honderd
twintig talenten goud, edelstenen en ontzaglijk
veel reukwerk. Nooit meer is er zoveel reukwerk
aangevoerd, als de koningin van Sjeba toen
aan Salomon heeft geschonken. 11 Bovendien
bracht de vloot van Chirom, die goud uit Ofir
haalde, edelstenen en heel veel sandelhout uit
Ofir mee. 12 Van dit sandelhout maakte de
koning bijzondere meubels voor de tempel van
Jahweh en zijn eigen paleis, en verder nog citers
en harpen voor de zangers. Tot op heden is
er nooit meer zoveel sandelhout aangevoerd of
bij elkaar gezien. 13 Van zijn kant gaf koning
Salomon aan de koningin van Sjeba al wat ze
maar wenste en vroeg, behalve wat hij haar
met koninklijke mildheid uit eigen beweging
schonk. Hierop aanvaardde zij de terugreis, en
ging met haar dienaren naar haar land. 14 Het
gewicht van het goud, dat jaarlijks bij Salomon
binnenkwam, bedroeg zes honderd zes en zestig
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talenten. 15 Hierbij kwamen de inkomsten van
de kooplieden en kramers en van alle koningen
tot aan de Eufraat, en van de stadhouders van
het land. 16 Daarenboven vervaardigde koning
Salomon twee honderd beukelaars van geslagen
goud; zes honderd sikkels goud waren voor
iedere beukelaar nodig. 17 Verder drie honderd
schilden eveneens van geslagen goud; drie mana
goud waren er nodig voor elk schild. De koning
hing ze op in het huis Libanonwoud. 18 Ook
maakte de koning een grote ivoren troon, die
hij met fijn goud bekleedde. 19 Deze troon
had zes treden. De rugleuning was van boven
rond, en aan beide kanten van de zitting waren
armleuningen aangebracht. Daarnaast stonden
twee leeuwen. 20 Op de zes trappen stonden
twaalf leeuwen, aan weerskanten één op iedere
trap. Voor geen enkel koninkrijk werd ooit zo
iets gemaakt. 21 Al de drinkschalen van koning
Salomonwaren van goud; zelfs het gerief van het
huis Libanonwoud was van zuiver goud. Zilver
was er niet; dat was in Salomons tijd niet in tel.
22 Want de koning had een Tarsjisjvloot op zee,
met schepen van Chirom; en eens in de drie jaar
kwam die Tarsjisjvloot binnen met een lading
goud, behalve het zilver en ivoor, de apen en
pauwen. 23 Zo stak koning Salomon in rijkdom
en wijsheid boven alle koningen der aarde uit,
24 en iedereen verlangde koning Salomon te zien,
om de wijsheid te horen, die God in zijn hart
had gestort. 25 Een ieder bracht dan geschenken
mee: zilveren en gouden voorwerpen, gewaden,
wapens, reukwerk, paarden en muildieren. En
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dit geschiedde jaar in jaar uit. 26 Ook schafte Sa-
lomon strijdwagens aan, en zorgde hij voor een
ruiterij. Hij had veertien honderd strijdwagens
en twaalf duizend ruiters, die hij onderbracht in
de wagensteden en de koninklijke gebouwen te
Jerusalem. 27 Door het beleid van den koning
werd het zilver te Jerusalem zo overvloedig als
stenen, en het cederhout zo overvloedig als de
moerbei op de kustvlakte. 28 De paarden van
Salomon werden uit Moesri en Kóa betrokken;
de kooplieden van den koning gingen ze in
Kóa kopen. 29 Ook de strijdwagens werden in
Moesri gekocht en kostten zes honderd zilveren
sikkels; voor een paard werden er honderdvijftig
betaald. Voor deze prijs werden ze door hen ook
aan al de koningen der Chittieten en de koningen
van Aram geleverd.

11
1Koning Salomon had, behalve de dochter van

Farao, nog vele andere vreemde vrouwen lief:
moabietische, ammonietische, aramese, edomi-
etische, sidonietische, chittietische en amorietis-
che. 2 Ze waren dus uit de volkeren, over wie
Jahweh tot de kinderen van Israël had gezegd:
Gij moogt u niet met hen inlaten, noch zij met
u; anders zullen zij u tot de dienst hunner
goden verleiden. Toch gaf Salomon zich aan
haar over; 3 hij had zeven honderd vrouwen
als vorstinnen en drie honderd bijvrouwen. Die
vrouwen brachten hem van het goede pad. 4 Op
zijn oude dag werd Salomon door zijn vrouwen
tot de dienst van vreemde goden verleid, zodat
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zijn hart niet altijd onverdeeld aan Jahweh,
zijn God, toebehoorde, zoals het hart van zijn
vader David. 5 Salomon begon Asjtarte, de
godin der Sidoniërs, en Milkom, de gruwel der
Ammonieten, te vereren; 6 hij deed dus wat
slecht was in de ogen van Jahweh, en bleef Hem
niet altijd trouw, zoals zijn vader David. 7 Zelfs
bouwde Salomon een offerhoogte voor Kemosj,
de gruwel van Moab, op de berg ten oosten
van Jerusalem, en een voor Molok, de gruwel
der Ammonieten. 8 Hetzelfde deed hij voor al
zijn vreemde vrouwen, die voor haar goden
wierook wilden branden en offeren. 9 Toen werd
Jahweh vergramd op Salomon. omdat hij zijn
hart had afgewend van Jahweh, Israëls God, die
hem tot tweemaal toe was verschenen, 10 en
hem uitdrukkelijk had geboden, geen vreemde
goden te dienen. En omdat Salomon zich niet
aan Jahweh’s gebod had gehouden, 11 sprak
Jahweh tot hem: Omdat het met u zover is
gekomen, dat gij u niet gehouden hebt aan
mijn verbond, noch aan de wetten, die Ik u
gaf, daarom zal Ik u het koninkrijk ontnemen
en het geven aan uw knecht. 12 Terwille van
David, uw vader, zal Ik het echter niet bij uw
leven doen; maar Ik neem het af van uw zoon.
13 Ook zal Ik niet het hele koninkrijk afnemen,
maar één stam aan uw zoon geven, terwille van
mijn dienaar David en van Jerusalem, dat Ik
mij heb uitverkoren. 14 Daarom deed Jahweh
tegen Salomon een bestrijder opstaan in den
Edomiet Hadad, die uit de koninklijke familie
van Edom stamde. 15Toen David Edom verslagen
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had en de legeroverste Joab was uitgetrokken,
om de gesneuvelden te begraven, had deze alle
mannen van Edom vermoord; 16 zes maanden
was Joab met heel Israël in Edom gebleven,
totdat hij alle mannen had uitgemoord. 17 Maar
Hadad, toen nog heel jong, was met enige Edomi-
eten uit het gevolg van zijn vader naar Egypte
gevlucht. 18 Zij waren uit Midjan vertrokken en
naar Paran gegaan; vandaar hadden ze mannen
meegenomen en waren in Egypte gekomen bij
Farao, den koning van Egypte. Deze schonk
hem een huis, voorzag in zijn onderhoud, en
gaf hem ook land. 19 Hadad kwam in zo’n
hoge gunst bij Farao te staan, dat deze hem
de zuster van zijn vrouw, de zuster namelijk
van koningin Tachpenes, ten huwelijk gaf; 20 en
toen de zuster van Tachpenes hem een zoon,
Genoebat, had geschonken, voedde Tachpenes
hem op in Farao’s paleis, en verbleef Genoebat
daar bij de kinderen van Farao. 21 Toen Hadad
nu in Egypte hoorde, dat David bij zijn vaderen
was te ruste gegaan, en dat ook de legeroverste
Joab gestorven was, zei hij tot Farao: Laat mij
gaan, ik wil terug naar mijn land. 22Maar Farao
zei tot hem: Wat ontbreekt u bij mij, dat ge
terug wilt naar uw land? Hij antwoordde: Niets;
toch bid ik u, mij te laten vertrekken. Hadad
keerde dus naar zijn land terug. 23Daarenboven
verwekte God hem een tegenstander in Rezon,
den zoon van Eljada, die zijn heer Hadadézer,
den koning van Soba, ontvlucht was. 24 Toen
David de Arameën had verslagen, verzamelde
Rezon mannen om zich heen, werd bendeleider
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en nam Damascus in. Daar vestigde hij zich,
en werd koning van Damascus. 25 Hij was een
tegenstander van Israël, zolang Salomon leefde.
En dit is het kwaad dat Hadad deed: Hij drong
Israël terug en werd koning over Edom. 26 Ook
Jeroboam, de zoon van Nebat, een Efraïmiet uit
Sereda en beambte van Salomon, wiens moeder
Seroea heette en een weduwe was, stond tegen
den koning op. 27 Dit is het verloop van deze
opstand tegen den koning: Toen Salomon het
Millo bouwde, en de bouwvallige delen van de
muur van de Davidstad, de stad van zijn vader,
herstelde, 28 toonde Jeroboam zich daar een
flinke kracht. En daar Salomon zag, dat de jonge
man zijn werk uitstekend verrichtte, bevorderde
hij hem tot opzichter over de hele arbeidsdienst
van het huis Josef. 29 Toen nu Jeroboam in die
tijd eens van Jerusalem kwam, ontmoette hij den
profeet Achi-ja uit Sjilo. Deze droeg een nieuwe
mantel. En toen ze samen alleen op het veld
waren, 30 greep Achija de nieuwe mantel, die
hij om had, en scheurde hem in twaalf stukken.
31 En hij sprak tot Jeroboam: Neem tien stukken
voor u! Want zo spreekt Jahweh, Israëls God:
Zie, Ik scheur het koninkrijk uit de hand van
Salomon, en geef tien stammen aan u; 32 slechts
één stam mag hij behouden, terwille van mijn
dienaar David en terwille van Jerusalem, de
stad, die Ik Mij uit alle stammen van Israël heb
uitverkoren. 33 Want hij heeft Mij verzaakt,
om zich neer te werpen voor Asjtarte, de godin
der Sidoniërs, voor Kemosj, den god van Moab,
en voor Milkom, den god der Ammonieten; hij
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heeft mijn wegen niet bewandeld, niet gedaan
wat recht was in mijn oog, en mijn wetten
en voorschriften niet onderhouden, zoals David,
zijn vader. 34 Toch wil Ik hèm het koninkrijk
niet ontnemen, maar hem heel zijn leven aan de
regering laten, terwille van mijn dienaar David,
dien Ik heb uitverkoren, omdat hij mijn geboden
en wetten onderhield. 35 Maar zijn zoon zal Ik
het koninkrijk ontnemen, en het geven aan u.
36 Eén stam echter geef Ik aan zijn zoon, opdat
mijn dienaar David altijd een licht voor mijn
aanschijn zal hebben te Jerusalem, de stad, die
Ik Mij heb uitverkoren, om er mijn Naam te doen
wonen. 37 U kies Ik uit, om naar believen te
heersen; gij zult koning zijn over Israël. 38 En
wanneer gij trouw naar mijn bevelen luistert,
mijn wegen bewandelt en doet wat recht is in
mijn oog; wanneer gij mijn wetten en geboden
onderhoudt, zoals mijn dienaar David gedaan
heeft, dan zal Ik met u zijn en een duurzaam
huis voor u bouwen, zoals Ik voor David gedaan
heb. Aan u zal Ik Israël geven, 39 en daartoe het
geslacht van David vernederen, maar niet voor
altijd. 40 Daarom trachtte Salomon Jeroboam te
doden; maar deze trok weg, en vluchtte naar
Egypte, naar Sjisjak, den koning van Egypte.
Daar bleef hij tot aan de dood van Salomon.
41 De verdere geschiedenis van Salomon, met
al zijn daden en wijsheid, is beschreven in het
boek der geschiedenis van Salomon. 42 Veertig
jaar regeerde Salomon te Jerusalem over geheel
Israël. 43 Toen ging Salomon bij zijn vaderen te
ruste. Hij werd in de Davidstad, de stad van zijn
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vader, begraven, en zijn zoon Roboam volgde
hem op.

12
1Daar heel Israël nu te Sikem bijeenkwam, om

Roboam tot koning uit te roepen, ging ook deze
er heen. 2 Zodra Jeroboam, de zoon van Nebat,
die nog steeds in Egypte verbleef, waar hij voor
Salomon was gevlucht, dit alles vernam, keerde
hij zo haastig mogelijk uit Egypte terug, en begaf
zich naar zijn vaderstad Sereda, in het gebergte
van Efraïm. 3 Maar ze zeiden tot Roboam:
4 Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd;
verlicht gij nu de harde dienstbaarheid, waartoe
uw vader ons dwong, en het zware juk, dat
hij ons heeft opgelegd, en wij zullen u dienen.
5Hij antwoordde: Gaat heen tot overmorgen, en
komt dan bij mij terug. Toen het volk weg was,
6 ging koning Roboam te rade bij de bejaarde
mannen, die bij het leven van koning Salomon
diens vertrouwelingen waren geweest, en vroeg
hun: Wat raadt gij mij, dit volk te antwoorden?
7Ze zeiden hem: Wanneer ge dit volk nu ter wille
zijt en het een goedgunstig antwoord geeft, zal
het u voor altijd dienen. 8 Maar hij verwierp de
raad, die de bejaarde mannen gegeven hadden,
en ging te rade bij de jongelieden, die met hem
waren opgegroeid, en nu zijn vertrouwelingen
waren. 9 Hij zeide hun: Wat raadt gij mij,
dit volk te antwoorden, dat mij heeft durven
zeggen: “Verlicht het juk, dat uw vader ons
heeft opgelegd.” 10 En de jonge mannen, die met
hem waren opgegroeid, zeiden hem: Dit moet ge
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antwoorden aan dit volk, dat tot u durfde zeggen:
“Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd;
maak gij het nu lichter! “Zo moet ge tot hen
spreken: Mijn pink is dikker dan mijns vaders
middel. 11 Heeft mijn vader u een zwaar juk
opgelegd, ik zal uw juk nog verzwaren; heeft
mijn vader u met zwepen getuchtigd, ik zal het
met schorpioenen doen. 12Toen nu heel het volk,
op het bevel van den koning, overmorgen bij
hem terug te komen, na drie dagen bij Roboam
kwam, 13 gaf de koning een hard antwoord
aan het volk. Want hij stoorde zich niet aan
de raad, die de bejaarde mannen hem hadden
gegeven; 14maar volgens de raad der jongelieden
zeide hij hun: Heeft mijn vader u een zwaar
juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren; heeft
mijn vader u met zwepen getuchtigd, ik zal het
met schorpioenen doen. 15 De koning was dus
het volk niet ter wille; want Jahweh had het
zo beschikt, om zijn belofte te houden, die Hij
door Achi-ja van Sjilo aan Jeroboam, den zoon
van Nebat, had gedaan. 16 Toen heel Israël
dus zag, dat de koning hun niet ter wille was,
riep het volk den koning toe: Wat hebben wij
met David te maken? We hebben niets uit
te staan met den zoon van Jesse. Terug naar
uw tenten, Israël! David, zorg voor uw eigen
huis! Israël trok zich dus terug. 17 En Roboam
werd koning alleen over de Israëlieten, die in
de steden van Juda woonden. 18 Wel vaardigde
koning Roboam den leider van de arbeidsdienst,
Adoniram, nog af, maar heel Israël stenigde
hem dood, en koning Roboam moest overhaast



1 Koningen 12:19 xlvii 1 Koningen 12:27

zijn wagen bestijgen, om nog naar Jerusalem te
kunnen vluchten. 19 Zo scheurde Israël zich van
het huis van David los; dit bleef zo tot op de
huidige dag. 20 Toen heel Israël nu hoorde, dat
Jeroboam was teruggekeerd, lieten ze hem naar
een volksvergadering ontbieden en riepen hem
tot koning uit over heel Israël. Alleen de stam
Juda bleef David trouw. 21 Zodra Roboam nu
te Jerusalem was aangekomen, verzamelde hij
heel het huis van Juda en de stam Benjamin,
wel honderdtachtig duizend strijdbare mannen,
om tegen het huis van Israël oorlog te voeren
en het koningschap voor Roboam, den zoon van
Salomon, terug te winnen. 22 Maar het woord
van God werd tot den Godsman Sjemaja gericht:
23 Zeg aan Roboam, den zoon van Salomon,
en koning van Juda, en aan heel het huis van
Juda en Benjamin en het overige volk: 24 Zo
spreekt Jahweh! Trekt niet op en voert geen
oorlog tegen uw broeders, de zonen van Israël!
Iedereen kere terug naar zijn huis; want door
Mij is dit alles beschikt. Zij luisterden naar
Jahweh en keerden terug, zoals Hij bevolen had.
25 Jeroboam versterkte nu Sikem in het gebergte
van Efraïm, en vestigde zich daar. Later trok
hij er weg, en versterkte Penoeël. 26 Maar
Jeroboam dacht bij zichzelf: Tenslotte zal het
koninkrijk toch weer aan het huis van David
komen. 27Want wanneer dit volk naar Jerusalem
blijft trekken, om in de tempel van Jahweh offers
op te dragen, dan zal het hart van het volk zich
weer hechten aan Roboam, den koning van Juda,
zijn heer; dan vermoorden ze mij en keren tot
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Roboam, den koning van Juda, terug. 28 Na
rijp beraad liet de koning twee gouden kalveren
maken. Toen sprak hij tot het volk: Lang genoeg
zijt gij naar Jerusalem gegaan. Ziehier, Israël,
uw goden, die u uit Egypte hebben geleid! 29Het
ene plaatste hij te Betel, en het andere bracht hij
naar Dan. 30 En dit werd voor Israël de oorzaak
van zijn zonde; want het volk ging nu eens naar
Dan, om bij het ene, en dan weer naar Betel,
om bij het andere te bidden. 31 Verder bouwde
hij tempels op de offerhoogten, en stelde uit
het gewone volk priesters aan, die geen levieten
waren. 32 Bovendien voerde Jeroboam op de
vijftiende dag van de achtste maand een feest
in, gelijk aan het feest, dat in Juda gevierd werd.
Dan besteeg hij het altaar, dat hij te Betel had
opgericht, om aan de kalveren te offeren, die
hij had laten vervaardigen. Te Betel plaatste hij
de priesters, die hij voor de offerhoogten had
aangesteld. 33Zo besteeg hij eens op de vijftiende
dag van de achtste maand, die hij zelf voor het
feest der Israëlieten had aangewezen, het altaar,
dat hij te Betel had opgericht. Maar toen hij op
het altaar was gaan staan om te offeren,

13
1 kwam er op Jahweh’s bevel een godsman

uit Juda naar Betel, juist op het ogenblik, dat
Jeroboam op het altaar stond, om het offer te
ontsteken. 2 En op last van Jahweh riep hij tot
het altaar: Altaar, altaar! Zo spreekt Jahweh:
Zie, in het huis van David zal een zoon geboren
worden; hij zal de priesters der offerhoogten,
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die op u durven offeren, op u vermoorden
en mensenbeenderen op u verbranden. 3 Ook
kondigde hij een teken aan en sprak: Dit is het
teken, dat het Jahweh is, die gesproken heeft!
Het altaar zal bersten, en het offervet, dat er
op ligt, wordt er af geworpen. 4 Toen de koning
hoorde, wat de godsman tegen Betels altaar riep,
strekte hij van het altaar af zijn hand uit, en
sprak: Grijpt hem! Maar de hand, die hij tegen
den godsman uitstrekte, verstijfde, zodat hij haar
niet meer terug kon trekken. 5 Tegelijk berstte
ook het altaar, en werd het vet er af geworpen,
zoals de godsman op Jahweh’s bevel had gezegd.
6 Nu sprak de koning tot den godsman: Smeek
toch Jahweh, uw God, om genade, en bid voor
mij, dat ik mijn hand kan terugtrekken. En de
godsman smeekte Jahweh om genade; de koning
kon zijn hand terugtrekken, en deze was weer
als voorheen. 7 Daarop sprak de koning tot den
godsman: Kom met mij mee naar huis, om u wat
te verkwikken; dan zal ik u ook een geschenk
meegeven. 8 Maar de godsman gaf den koning
ten antwoord: Al geeft gij mij de helft van uw
vermogen, ik ga niet met u mee naar binnen; ik
eet hier geen brood en drink hier geen water.
9 Want aldus heeft Jahweh mij bevolen: “Eet er
geen brood en drink er geen water; keer niet
terug langs dezelfde weg, die gij zijt gekomen.”
10Hierop sloeg hij een andere weg in, en keerde
niet terug langs dezelfde weg, waarlangs hij naar
Betel gekomen was. 11 Nu woonde er te Betel
een bejaard profeet; zijn zonen kwamen hem
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alles vertellen, wat de godsman die dag te Betel
gedaan en tot den koning gezegd had. Toen ze
dit aan hun vader hadden verteld, 12 vroeg hij
hun: Langs welke weg is hij heengegaan? En
zijn zonen wezen hem de weg, die de godsman
van Juda had ingeslagen. 13 Nu beval hij hun:
Zadelt den ezel voor mij. En toen zij den
ezel gezadeld hadden, besteeg hij hem, 14 ging
den godsman achterna, en trof hem onder een
terebint gezeten. Hij sprak tot hem: Zijt gij de
godsman uit Juda? Hij antwoordde: Ja. 15 Nu
nodigde hij hem uit: Ga met mij mee naar huis;
dan kunt ge wat eten. 16 Maar de godsman
antwoordde: Ik mag niet met u terugkeren,
en hier ook geen brood eten of water drinken.
17 Want Jahweh heeft mij gezegd: “Gij moogt
daar geen brood eten en geen water drinken,
noch terugkeren langs dezelfde weg, die gij zijt
gegaan.” 18 Doch de ander verzekerde: Ook ik
ben een profeet, evenals gij; en een engel heeft
mij op last van Jahweh gezegd: “Breng hem terug
naar uw huis; dan kan hij brood eten en water
drinken.” Hij loog hem dit voor. 19 Daarop
keerde de godsman met hem terug, en at en
dronk in zijn huis. 20 Maar nog zaten zij aan
tafel, toen het woord van Jahweh werd gericht
tot den profeet, die hem tot de terugkeer had
bewogen. 21 En hij riep den godsman uit Juda
toe: Zo spreekt Jahweh! Omdat gij u tegen het
gebod van Jahweh hebt verzet, en u niet hebt
gehouden aan het bevel, dat Jahweh, uw God,
u gaf, 22 maar teruggekeerd zijt, en brood hebt
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gegeten en water gedronken op de plaats, waar
Hij u verboden had, brood te eten en water te
drinken: daarom zal uw lijk niet in het graf uwer
vaderen komen! 23 Toen de godsman gegeten
en gedronken had, zadelde hij zijn ezel, 24 en
ging heen. Maar onderweg ontmoette hij een
leeuw, die hem doodde. Zijn lijk bleef op de
weg liggen; de ezel stond er naast, en de leeuw
bleef eveneens naast het lijk staan. 25 Toevallig
kwamen er enige mannen voorbij, die het lijk
op de weg zagen liggen, met den leeuw er naast.
Zij gingen het vertellen in de stad, waar de oude
profeet woonde. 26 En toen de profeet, die hem
op zijn weg had doen terugkeren, dit vernam,
zeide hij: Het is de godsman, die zich tegen het
gebod van Jahweh verzet heeft. Daarom heeft
Jahweh hem aan den leeuw overgeleverd, die
hem verscheurd en gedood heeft, zoals Jahweh
het hem had voorspeld. 27 En hij beval zijn
zonen: Zadelt den ezel voor mij. Zij deden
het. 28 Toen ging hij heen, en vond het lijk op
de weg liggen, met den ezel en den leeuw er
naast. De leeuw had het lijk niet verslonden,
en evenmin den ezel verscheurd. 29 Nu nam de
profeet het lijk van den godsman op, legde het
op den ezel en bracht het naar de stad terug, om
rouw te bedrijven en hem te begraven. 30 Hij
legde het lijk in zijn eigen graf, en men hief
de klaagzang over hem aan: Ach mijn broeder!
31Na de begrafenis beval hij zijn zonen: Begraaf
mij na mijn dood in het graf, waarin de godsman
begraven ligt; legt mij naast zijn gebeente neer,
opdat mijn gebeente met het zijne gespaard
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blijve. 32 Want ongetwijfeld zal het woord
vervuld worden, dat hij op last van Jahweh heeft
uitgeroepen tegen het altaar te Betel en tegen
al de tempels der offerhoogten in de steden van
Samaria. 33Ondanks dit alles bekeerde Jeroboam
zich niet van zijn slecht gedrag; integendeel, hij
koos nog meer priesters voor de offerhoogten uit
het gewone volk. Al wie maar wilde, stelde hij tot
priester aan. 34 Dit werd de zonde van het huis
van Jeroboam, en daarom zou het vernietigd
worden en van de aardbodem verdelgd.

14
1 Eens werd Abi-ja, de zoon van Jeroboam,

ziek. 2 Daarom zei Jeroboam tot zijn vrouw: Ga
u verkleden, zodat niemand kan merken, dat gij
de vrouw van Jeroboam zijt, en ga dan naar
Sjilo; want daar woont de profeet Achi-ja, die
mij voorspeld heeft, dat ik koning over dit volk
zou worden. 3 Neem tien broden mee, een paar
koeken en een kruik honing, en ga naar hem
toe. Hij zal u zeggen, wat er met den jongen
gebeuren zal. 4 Jeroboams vrouw deed het; zij
stond op, ging naar Sjilo en trad het huis van
Achi-ja binnen. Achi-jáhoe nu kon niet meer
zien; want zijn ogen stonden star van ouderdom.
5 Maar Jahweh sprak tot hem: Daar is de vrouw
van Jeroboam. Zij komt u een godsspraak vragen
over haar zoon; want die is ziek. Zo en zo
moet ge tot haar spreken. Toen zij nu, als
een onbekende vermomd, binnenkwam, 6 en
Achi-jáhoe het geluid harer voetstappen in de
deur hoorde, zeide hij: Kom binnen, vrouw van
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Jeroboam; waarom doet gij u als een onbekende
voor? Ik heb opdracht u een harde boodschap
over te brengen. 7 Ga en zeg aan Jeroboam:.
Zo spreekt Jahweh, Israëls God! Om u boven
het gewone volk te verheffen en u tot koning
aan te stellen over Israël, mijn volk, 8 heb Ik het
koninkrijk aan het huis van David ontnomen en
het aan u gegeven. Maar gij zijt niet geweest
als mijn dienaar David, die mijn geboden on-
derhield, Mij van ganser harte diende, en enkel
deed wat goed was in mijn ogen. 9Neen, ge hebt
groter kwaad bedreven dan allen, die u vooraf
zijn gegaan; om Mij te tergen hebt ge andere
goden en gegoten beelden gemaakt, en Mij vol
verachting verworpen. 10 Daarom zal Ik onheil
over het huis van Jeroboam brengen. Al wat man
is in Jeroboams huis, slaaf of vrij, zal Ik uit Israël
verdelgen; want Ik wil het huis van Jeroboam
wegvagen, zoals men vuilnis wegwerpt, totdat
er niets meer van overblijft. 11 Sterft iemand
van Jeroboam in de stad, dan zullen de honden
hem verslinden; en sterft iemand van hem op
het land, dan zullen de vogels uit de lucht het
doen; want Jahweh heeft het gezegd! 12 Wat u
betreft, sta op en ga naar huis. Op het ogenblik,
dat uw voeten de stad betreden, zal de jongen
sterven. 13Heel Israël zal hem bij zijn begrafenis
bewenen; want hij is de enige van het geslacht
van Jeroboam, die in een graf zal worden gelegd,
omdat hij de enige is in Jeroboams huis, in wien
iets goeds werd gevonden voor het aanschijn
van Jahweh, Israëls God. 14 En de man, die het
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huis van Israël zal uitroeien, zal door Jahweh
tot koning over Israël worden verheven. 15 Dit
geldt het heden, maar er is nog meer! Want
Jahweh zal ook Israël slaan, zoals men een riet
in het water zwiept. Hij zal de kinderen van
Israël uitroeien uit het heerlijke land, dat Hij
aan hun vaderen gaf, en ze verstrooien aan de
andere zijde van de Rivier, omdat zij heilige
palen hebben gemaakt, omHem te tergen. 16Dan
zal Hij Israël prijsgeven om de zonden, die
Jeroboam zelf heeft bedreven, en die hij Israël
deed bedrijven. 17 Toen stond de vrouw van
Jeroboam op, en vertrok. Maar toen zij, in
Tirsa aangekomen, de drempel van het huis
betrad, stierf de knaap. 18Heel Israël treurde bij
zijn begrafenis, zoals Jahweh door zijn dienaar,
den profeet Achi-jáhoe, voorspeld had. 19 De
verdere geschiedenis van Jeroboam, met zijn
oorlogen en zijn regering, is beschreven in het
boek der kronieken van de koningen van Israël.
20 Jeroboam regeerde twee en twintig jaar; toen
ging hij bij zijn vaderen te ruste. Zijn zoon Nadab
volgde hem op. 21Roboam, de zoon van Salomon,
werd koning over Juda. Hij was een en veertig
jaar oud, toen hij koning werd, en regeerde
zeventien jaar te Jerusalem, de stad, die Jahweh
uit al de stammen van Israël had uitverkoren, om
er zijn Naam te doen wonen. Zijn moeder heette
Naäma, en was een ammonietische. 22 Juda deed
wat kwaad was in de ogen van Jahweh; meer
dan hun vaderen prikkelden zij zijn ijverzucht
door de zonden, die zij bedreven; 23 want op
iedere hoge heuvel en onder iedere groene boom
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richtten zij offerhoogten, heilige zuilen en heilige
palen op. 24 Zelfs waren er verminkten in het
land. Zo volgden zij al de gruwelen na van
de volkeren, die Jahweh voor de kinderen van
Israël verdreven had. 25 In het vijfde jaar der
regering van Roboam trok Sjisjak, de koning van
Egypte, tegen Jerusalem op. 26 Hij roofde de
kostbaarheden van de tempel van Jahweh en
van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee,
ook al de gouden schilden, die Salomon had
laten vervaardigen. 27 In de plaats daarvan liet
koning Roboam bronzen schilden maken, welke
hij toevertrouwde aan de oversten der soldaten,
die de wacht hielden aan de ingang van het
koninklijk paleis. 28 De soldaten droegen ze,
telkens als de koning naar de tempel van Jahweh
ging; daarna brachten zij ze terug naar het
soldatenverblijf. 29 De verdere geschiedenis van
Roboam, met al wat hij deed, is beschreven in het
boek der kronieken van de koningen van Juda.
30 Er was voortdurend oorlog tussen Roboam en
Jeroboam. 31 Roboam ging bij zijn vaderen te
ruste, en werd in de Davidstad begraven. Zijn
zoon Abias volgde hem op.

15
1 In het achttiende regeringsjaar van Jer-

oboam, den zoon van Nebat, werd Abias koning
van Juda. 2 Hij regeerde drie jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Maäka, en was de dochter
van Oeriël uit Giba. 3 Hij bedreef al de zonden,
die vroeger zijn vader gedaan had, en zijn hart
behoorde niet onverdeeld aan Jahweh, zijn God,
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zoals het hart van zijn vader David. 4 Maar
terwille van David schonk Jahweh, zijn God,
hem een licht te Jerusalem, door zijn zoon
na hem aan te stellen en Jerusalem te laten
voortbestaan. 5 Want David had steeds gedaan
wat goed was in de ogen van Jahweh, en was zijn
leven lang niet afgeweken van al zijn geboden.
6 - 7 De verdere geschiedenis van Abias, met
al wat hij deed, is beschreven in het boek der
kronieken van de koningen van Juda. Ook
tussen Abias en Jeroboam werd oorlog gevoerd.
8 Abias ging bij zijn vaderen te ruste, en werd
in de Davidstad begraven. Zijn zoon Asa volgde
hem op. 9 In het twintigste jaar der regering
van Jeroboam over Israël werd Asa koning van
Juda5. 10 Hij regeerde een en veertig jaar te
Jerusalem. Zijn moeder heette Maäka, en was
de dochter van Abisjalom. 11 Evenals zijn vader
David deed Asa wat goed was in de ogen van
Jahweh. 12 Hij verdreef de verminkten uit het
land en verwijderde al de schandgoden, die zijn
vaderen gemaakt hadden. 13 Ook zette hij zijn
moeder Maäka als gebiedster af, omdat zij een
schandbeeld van Asjera gemaakt had. Asa sloeg
dit schandbeeld neer en verbrandde het in het
Kedrondal. 14 En ofschoon de offerhoogten niet
werden afgeschaft, bleef Asa toch zijn leven
lang Jahweh onverdeeld trouw. 15 Met de
wijgeschenken van zijn vader bracht hij ook
zijn eigen wijgeschenken naar de tempel van
Jahweh: zilver, goud en andere voorwerpen.
16 Er was voortdurend oorlog tussen Asa en
Basja, den koning van Israël. 17 Eens trok
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Basja, de koning van Israël, naar Juda op, en
versterkte Rama, om te beletten, dat er nog
iemand van Asa, den koning van Juda, het land
in- of uitging. 18 Maar Asa nam al het zilver
en het goud, dat nog in de schatkamers van de
tempel van Jahweh en van het koninklijk paleis
was overgebleven, en zond er zijn beambtenmee
naar Ben-Hadad, den zoon van Tabrimmon, den
zoon van Chezjon, den koning van Aram, die te
Damascus woonde. Hij liet hem zeggen: 19 Laat
ons een verbond sluiten, zoals er een bestond
tussen mijn vader en uw vader. Hierbij zend ik u
een geschenk in zilver en goud. Verbreek dus uw
verbond met Basja, den koning van Israël; dan
zal hij wel van mij wegtrekken. 20 Ben-Hadad
willigde het verzoek van koning Asa in; hij zond
zijn legeroversten naar de steden van Israël, en
overweldigde Ijjon, Dan, Abel-Bet-Maäka, heel
Gennezaret met het hele land van Neftali. 21Toen
Basja dit hoorde, hield hij op Rama te versterken,
en keerde naar Tirsa terug. 22 Nu riep Asa heel
Juda op; niemand werd vrijgesteld. Zij droegen
de stenen en het hout, waar Basja mee aan het
bouwen was geweest, van Rama weg, en koning
Asja verstrekte daarmee Géba van Benjamin,
en Mispa. 23 De verdere geschiedenis van Asa,
met al zijn daden en krijgsverrichtingen, en de
steden, die hij heeft gebouwd, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Juda. Op zijn oude dag kreeg hij een ziekte
aan zijn voeten. 24 Hij ging bij zijn vaderen
te ruste, en werd in de stad van zijn vader
David begraven. Zijn zoon Josafat volgde hem
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op. 25 In het tweede jaar der regering van Asa
over Juda werd Nadab, de zoon van Jeroboam,
koning van Israël. Hij regeerde twee jaar over
Israël. 26 Hij deed wat kwaad was in de ogen
van Jahweh; hij volgde het wangedrag van zijn
vader, en beging de zonden, waartoe deze Israël
had verleid. 27 Basja, de zoon van Achi-ja, uit het
huis van Ossakar, smeedde een samenzwering
tegen hem. Hij vermoordde Nadab bij Gibbeton,
een filistijnse stad, terwijl Nadab met heel Israël
Gibbeton belegerde. 28 Basja doodde hem in
het derde jaar der regering van Asa over Juda,
en werd koning in zijn plaats. 29 Zodra hij
aan de regering kwam, moordde hij het hele
huis van Jeroboam uit; hij vernietigde heel zijn
geslacht, en liet er geen levend wezen van over.
Dit geschiedde volgens het woord, dat Jahweh
door zijn dienaar Achi-ja uit Sjilo gesproken had,
30 wegens de zonden, die Jeroboam had begaan,
en waartoe hij Israël had verleid, om Jahweh,
den God van Israël, te tergen. 31 De verdere
geschiedenis van Nadab, met al zijn daden, is
beschreven in het boek der kronieken van de
koningen van Israël. 32 - 33 In het derde jaar
der regering van Asa over Juda, werd Basja, de
zoon van Achi-ja, koning van Israël. Hij regeerde
vier en twintig jaar te Tirsa. 34 Hij deed wat
kwaad was in de ogen van Jahweh; hij volgde het
wangedrag van Jeroboam, en beging de zonde,
waartoe deze Israël had verleid.

16
1 Daarom werd het woord van Jahweh gericht
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tot Jehoe, den zoon van Chanani, tegen Basja:
2 Ofschoon Ik u uit het stof heb verheven, om
u tot vorst aan te stellen over Israël, mijn volk,
hebt gij het wangedrag van Jeroboam gevolgd,
en mijn volk Israël verleid, om Mij door hun
zonden te tergen. 3 Daarom zal Ik Basja en
zijn huis wegvagen. Ik zal uw huis behandelen,
zoals dat van Jeroboam, den zoon van Nebat.
4 Sterft iemand van Basja in de stad, dan zullen
de honden hem verslinden; en sterft iemand van
hen op het land, dan zullen de vogels uit de
lucht het doen. 5 De verdere geschiedenis van
Basja, met al zijn daden en krijgsverrichtingen,
is beschreven in het boek der kronieken van
de koningen van Israël. 6 Basja ging bij zijn
vaderen te ruste, en werd te Tirsa begraven. Zijn
zoon Ela volgde hem op. 7 Daarin staat ook het
woord, dat Jahweh door den profeet Jehoe, den
zoon van Chanani, tot Basja en zijn huis heeft
gesproken, om al het kwaad, dat hij in de ogen
van Jahweh heeft gedaan, door Hem, naar het
voorbeeld van het huis van Jeroboam, met het
maaksel van zijn handen te tergen, en door zijn
moord op dat huis. 8 In het zes en twintigste
jaar der regering van Asa over Juda werd Ela, de
zoon van Basja, koning van Israël. Hij regeerde
twee jaar te Tirsa. 9 Toen smeedde een zijner
beambten, Zimri, de bevelhebber van de helft
der strijdwagens, een samenzwering tegen hem.
Terwijl hij eens te Tirsa, bij zijn hofmaarschalk
Arsa, dronken aan tafel zat, 10 kwam Zimri
binnen, sloeg hem dood en werd koning in zijn
plaats. Dit geschiedde in het zeven en twintigste
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regeringsjaar van koning Asa van Juda. 11 Zodra
hij aan de regering gekomen was en de troon
had bestegen, moordde hij heel het huis van
Basja uit; geen enkele man liet hij er van over,
zelfs geen naastbestaande of vriend. 12 Zimri
verdelgde heel het huis van Basja volgens het
woord, dat Jahweh door den profeet Jehoe tot
Basja gesproken had, 13 om al de zonden, die
Basja en zijn zoon Ela bedreven hadden, en
waartoe zij Israël hadden verleid, om Jahweh,
den God van Israël, met hun waangoden te
tergen. 14 De verdere geschiedenis van Ela, met
al wat hij gedaan heeft, is beschreven in het boek
der kronieken van de koningen van Israël. 15 In
het zeven en twintigste jaar der regering van
Asa over Juda werd Zimri koning. Hij regeerde
zeven dagen te Tirsa, terwijl het volk de filistijnse
stad Gibbeton belegerde. 16 Toen het volk in het
legerkamp hoorde, dat Zimri een samenzwering
gesmeed en den koning vermoord had, riep
heel Israël Omri, den opperbevelhebber van
het leger, in het kamp tot koning van Israël
uit. 17 Hierop trok Omri met geheel Israël van
Gibbeton weg, en sloeg het beleg voor Tirsa.
18 Toen Zimri zag, dat de stad was ingenomen,
ging hij het hoofdgebouw van het koninklijk
paleis binnen, en stak het paleis boven zijn hoofd
in brand. Zo stierf hij 19 om de zonden, die
hij bedreven had, en om het kwaad, dat hij
in de ogen van Jahweh had gedaan, door het
wangedrag van Jeroboam na te volgen, en de
zonden te bedrijven, waartoe deze Israël had
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verleid. 20 De verdere geschiedenis van Zimri,
met de samenzwering die hij heeft gesmeed,
is beschreven in het boek der kronieken van
de koningen van Israël. 21 Toen kwam er
verdeeldheid onder het volk van Israël. De ene
helft van het volk wilde Tibni, den zoon van
Ginat, koning maken, en de andere helft hield
het met Omri. 22 Tenslotte kregen de aanhangers
van Omri de overhand over die van Tibni, den
zoon van Ginat. En toen Tibni gesneuveld was,
werd Omri koning. 23 In het een en dertigste
jaar der regering van Asa over Juda werd Omri
koning van Israël. Hij regeerde twaalf jaar.
Eerst regeerde hij zes jaar te Tirsa. 24 Toen
kocht hij van Sjémer voor twee talenten zilver
de berg Samaria, en bouwde daarop een stad,
die hij naar Sjémer, den eigenaar van de berg,
Samaria genoemd. 25 Omri deed wat kwaad
was in de ogen van Jahweh; hij maakte het
erger dan al zijn voorgangers. 26 Hij volgde
het wangedrag van Jeroboam, den zoon van
Nebat, en bedreef de zonde, waartoe deze Israël
had verleid, om Jahweh, den God van Israël,
met hun waangoden te tergen. 27 De verdere
geschiedenis van Omri, met al zijn daden en
krijgsverrichtingen, is beschreven in het boek
der kronieken van de koningen van Israël.
28 Omri ging bij zijn vaderen te ruste, en werd
te Samaria begraven. Zijn zoon Achab volgde
hem op. 29 Achab, de zoon van Omri, werd
koning over Israël in het acht en dertigste jaar
der regering van Asa over Juda. Achab, de
zoon van Omri, heeft twee en twintig jaar te



1 Koningen 16:30 lxii 1 Koningen 17:6

Samaria over Israël geregeerd. 30 Achab, de
zoon van Omri, deed meer kwaad in de ogen
van Jahweh dan al zijn voorgangers. 31 Alsof
het hem niet genoeg was, in de zonden te leven
van Jeroboam, den zoon van Nebat, nam hij
Izébel, een dochter van Etbáal, den koning der
Sidoniërs, tot vrouw, en begon hij Báal te dienen
en te aanbidden. 32 Hij richtte voor Báal een
altaar op in de Báalstempel, die hij te Samaria
gebouwd had. 33 Ook liet hij een Asjerabeeld
en andere ergerlijke dingen vervaardigen, om
Jahweh, den God van Israël, nog gruwelijker
te tergen dan al de koningen van Israël, die
hem vooraf waren gegaan. 34 In zijn tijd heeft
Achiël, uit Betel, Jericho herbouwd; op Abiram,
zijn eerstgeborene, legde hij de grondvesten, en
op Segoeb, zijn jongsten zoon, plaatste hij de
poorten, zoals Jahweh door de mond van Josuë,
den zoon van Noen, had voorspeld.

17
1 Eens sprak de Tisjbiet Elias, uit Tisjbe in Gi-

lad, tot Achab: Zo waar Jahweh leeft, Israëls God,
voor wiens aanschijn ik sta; in de eerstvolgende
jaren zal er geen dauw of regen zijn, tenzij op
mijn woord. 2 Toen werd het woord van Jahweh
tot hem gericht: 3 Vertrek van hier, ga naar het
oosten en verberg u in het dal Kerit, tegenover
de Jordaan. 4 Uit de beek kunt ge drinken, en
aan de raven heb Ik bevolen, u daar van voedsel
te voorzien. 5 Hij ging en deed wat Jahweh
gezegd had. En toen hij zich in het dal Kerit,
tegenover de Jordaan, had gevestigd, 6 brachten
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de raven hem ‘s morgens brood en s avonds
vlees, en hij dronk uit de beek. 7Maar na verloop
van tijd droogde de beek op, omdat het in het
land niet meer regende. 8 Toen werd het woord
van Jahweh tot hem gericht: 9 Sta op, ga naar
Sarepta bij Sidon, en blijf daar; want Ik heb daar
een weduwe bevolen, u van voedsel te voorzien.
10Hij stond dus op, en ging naar Sarepta. Toen hij
bij de ingang der stad kwam, was daar juist een
weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep haar
en zei: Haal mij in uw kruik wat water, opdat ik
kan drinken. 11 En terwijl zij het ging halen, riep
hij haar nog achterna: Breng mij dan meteen
een stuk brood mee. 12 Zij antwoordde: Zo waar
Jahweh, uw God, leeft; ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot en
een beetje olie in de kruik. Ik ben nu een paar
houtjes aan het sprokkelen; dan ga ik naar huis,
om wat klaar te maken voor mij en mijn zoon.
Hebben we dat gegeten, dan moeten we sterven.
13 Elias sprak tot haar: Wees niet bezorgd; ga
naar huis en doe, wat ge van plan waart. Maar
maak eerst een klein broodje voor mij, en breng
dat hier; daarna kunt ge voor uzelf en uw zoon
iets klaar maken. 14 Want zo spreekt Jahweh,
Israëls God! Het meel in de pot raakt niet op,
en de kruik met olie raakt niet leeg, eer Jahweh
regen geeft op het land! 15 Toen ging ze heen, en
deed wat Elias gezegd had. Hij at, en ook zij met
haar gezin, dag in, dag uit. 16 Want het meel in
de pot raakte niet op, en de kruik met olie raakte
niet leeg, zoals Jahweh door de mond van Elias
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beloofd had. 17 Enige tijd daarna werd de zoon
van deze vrouw, de meesteres van het huis, ziek;
en de ziekte werd zo erg, dat hij de laatste adem
uitblies. Toen sprak ze tot Elias: 18 Man Gods,
hoe heb ik het nu met u? Zijt ge hier gekomen,
om mij voor mijn schuld te doen boeten, en mijn
zoon te doen sterven? 19 Maar Elias sprak tot
haar: Geef uw zoon hier. Hij nam hem uit haar
armen, bracht hem naar het bovenvertrek, waar
hij woonde, en legde hem neer op zijn bed. 20Nu
riep hij tot Jahweh: Jahweh, mijn God, hebt Gij
nu zelfs over de weduwe, bij wie ik als gast
woon, onheil gebracht, door haar zoon te doen
sterven? 21 Daarop strekte hij zich tot driemaal
toe over den jongen uit, en smeekte Jahweh:
Jahweh, mijn God, laat de ziel van dit kind in
hem terugkeren! 22 En Jahweh verhoorde Elias:
de ziel van den knaap keerde in hem terug, en
hij leefde weer. 23 Nu nam Elias het kind, bracht
het uit het bovenvertrek naar binnen, gaf het aan
zijn moeder terug en sprak: Ziehier, uw zoon
leeft. 24 Toen zei de vrouw tot Elias: Nu weet
ik, dat gij een godsman zijt, en dat het woord,
door u gesproken, werkelijk van Jahweh is.

18
1 Geruime tijd later, in het derde jaar, werd

het woord van Jahweh tot Elias gericht: Ga
en verschijn voor Achab; Ik wil weer regen
geven over de aarde. 2 Elias vertrok dus,
om voor Achab te verschijnen. Intussen was
de hongersnood in Samaria zeer hevig gewor-
den. 3 Daarom ontbood Achab zijn hofmeester
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Obadjáhoe. Deze Obadjáhoe was een ijverig
dienaar van Jahweh; 4 en toen Izébel de profeten
van Jahweh uitroeide, had hij honderd profeten
onder zijn bescherming genomen, ze in twee
groepen van vijftig in spelonken verborgen, en
van spijs en drank voorzien. 5 Achab nu zei tot
Obadjáhoe: Kom, laat ons het land doortrekken,
naar alle waterbronnen en beken; misschien
vinden we gras, om de paarden en muildieren
in het leven te houden, zodat we niet al onze
beesten verliezen. 6 Ze verdeelden dus het land
onder elkaar, om het te doorkruisen. Achab
ging de ene kant uit, en Obadjáhoe de andere.
7 Terwijl Obadjáhoe op weg was, ontmoette hij
opeens Elias. Hij herkende hem, viel voor hem
neer, en zei: Zijt gij het, heer Elias? 8 Hij
antwoordde hem: Ja; ga dus maar aan uw
meester zeggen, dat Elias er is. 9Maar Obadjáhoe
zeide: Wat heb ik misdaan, dat gij mij, uw
dienaar, aan Achab overlevert, om mij te doden?
10 Zo waar Jahweh, uw God leeft; er is geen
volk of koninkrijk, of Achab heeft er u laten
zoeken. En wanneer men verzekerde, dat gij er
niet waart, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk
zweren, dat het u niet vinden kon. 11 En nu zegt
gij: “Ga aan uw meester zeggen, dat Elias er is.”
12 Weet ge, hoe het zal gaan? Wanneer ik hier
weg ben, neemt de geest van Jahweh u op, wie
weet waarheen. En als ik dat bericht aan Achab
heb gebracht, en hij vindt u niet, dan vermoordt
hij mij. Ik, uw dienaar, ben toch een vereerder
van Jahweh van mijn jeugd af. 13 Heeft men u,
mijn heer, dan niet verteld, wat ik gedaan heb,



1 Koningen 18:14 lxvi 1 Koningen 18:23

toen Izébel de profeten van Jahweh vermoordde;
dat ik toen honderd profeten van Jahweh in twee
groepen van vijftig in een grot heb verborgen,
en ze van spijs en drank heb voorzien? 14 En nu
zegt gij: “Ga aan uw meester zeggen, dat Elias
er is.” Hij vermoordt mij zeker. 15 Maar Elias
verzekerde: Zo waar Jahweh der heirscharen
leeft, voor wiens aanschijn ik sta: ik verschijn
vandaag nog voor Achab. 16 Nu ging Obadjáhoe
naar Achab, om het hem te berichten. En Achab
begaf zich op weg naar Elias. 17 Zodra hij hem
zag, riep hij hem toe: Zijt gij daar eindelijk,
onheilstichter in Israël? 18Maar hij antwoordde:
Niet ik heb onheil over Israël gebracht, maar gij
en het huis van uw vader; want gij hebt Jahweh
verlaten, om de Báals te dienen. 19Maar laat heel
Israël op de berg Karmel bijeen roepen, tegelijk
met de vierhonderd vijftig profeten van Báal,
die aan de tafel van Izébel eten. 20 Achab liet
toen heel Israël met al de profeten op de berg
Karmel bijeenroepen. 21Nu verscheen Elias voor
het verzamelde volk en sprak: Hoe lang blijft ge
nog op twee gedachten hinken? Als Jahweh God
is, dien Hem dan; is het Báal, dan moet ge Báal
dienen. Het volk wist er niets op te antwoorden.
22 Toen sprak Elias tot het volk: Ik sta hier alleen
als de enig overgebleven profeet van Jahweh; de
profeten van Báal zijn vierhonderd vijftig man
sterk. 23 Geef ons nu twee stieren; laat hen er
een uitkiezen, hem in stukken houwen en op het
hout leggen, maar zonder vuur aan te steken;
dan zal ik den anderen stier gereed maken en op
het hout leggen, ook zonder vuur aan te steken.
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24 Roept gij dan uw god aan; en ik zal Jahweh
aanroepen. Hij, die antwoordt door het vuur, die
is God! Heel het volk riep: Dat is goed! 25 Nu
sprak Elias tot de Báalsprofeten: Kiest gij nu het
eerst een stier uit, en maakt hem gereed; want
gij zijt het talrijkst. Roept dan uw god aan, maar
zonder vuur aan te steken. 26 Zij namen dus een
stier, maakten hem gereed en riepen Báal aan
van de morgen tot de middag. Ze schreeuwden:
Geef ons antwoord; Báal, geef ons antwoord!
Maar er kwam geen geluid en geen antwoord,
hoe ze ook sprongen om het altaar, dat ze hadden
gebouwd. 27 Toen het middag geworden was,
begon Elias de spot met hen te drijven en zei:
Roept toch wat harder; hij is immers een god.
Hij zal in gedachten verzonken zijn, of aan
het werk, of wel op reis; misschien slaapt hij
wel en moet hij gewekt worden! 28 Intussen
bleven ze schreeuwen, en kerfden ze zich naar
gewoonte met zwaarden en lansen, zodat het
bloed langs hen afdroop. 29 Zo ging de middag
voorbij; en nog bleven ze razen tot aan de
tijd voor het avondoffer; maar er kwam geen
geluid en geen antwoord, geen teken van leven.
30 Nu sprak Elias tot het verzamelde volk: Komt
dichterbij. En heel het volk kwam naar hem
toe. Toen richtte hij het altaar van Jahweh weer
op, dat men vernield had. 31 Hij nam twaalf
stenen volgens het getal van de stammen der
kinderen van Jakob, tot wien Jahweh gesproken
had: Ge zult Israël heten. 32 Van die stenen
bouwde hij een altaar voor Jahweh. Daarna
maakte hij rondom het altaar een groeve, waarin
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ruimte genoeg was voor twee maten zaaikoren.
33 Vervolgens stapelde hij het hout op, hakte
den stier in stukken en legde hem op het hout.
34 Nu beval hij: Vult vier kruiken met water,
en giet die over het brandoffer uit en over het
hout. Toen ze dit gedaan hadden, zeide hij: Nog
eens. Daarna: Nu voor de derde keer. En ze
deden het tot driemaal toe, 35 zodat het water
langs alle kanten van het altaar stroomde. Toen
liet hij ook nog de groeve met water vullen.
36 Nu trad de profeet Elias vooruit en sprak:
Jahweh, God van Abraham, Isaäk en Israël; toon
heden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik
uw dienaar ben, die dit alles op uw bevel heb
gedaan. 37 Geef mij antwoord; Jahweh, geef mij
antwoord, opdat dit volk wete, dat Gij God zijt,
o Jahweh, en dat Gij weer hun hart tot u trekt!
38 En het vuur van Jahweh sloeg neer, verteerde
het brandoffer met het hout, de stenen en het
stof, en slurpte zelfs het water weg, dat in de
groeve stond. 39 Toen de Israëlieten dit zagen,
vielen ze aanbiddend neer, en riepen: Jahweh
is God; Jahweh is God! 40 Nu gaf Elias bevel:
Grijpt de profeten van Báal, en laat niemand
van hen ontsnappen. Ze grepen hen, en Elias
liet ze naar de beek Kisjon brengen, waar hij
ze doodde. 41 Daarna sprak Elias tot Achab:
Ga nu eten en drinken; want ik hoor reeds het
ruisen van regen. 42 Terwijl Achab heenging,
om te eten en te drinken, beklom Elias de top
van de Karmel, boog zich ter aarde en legde
zijn aangezicht tussen de knieën. 43 Vervolgens
sprak hij tot zijn knecht: Ga nog wat hoger, en
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kijk in de richting van de zee. Hij ging hogerop
kijken, maar kwam zeggen, dat er niets te zien
was. Maar Elias beval hem tot zevenmaal toe, te
gaan kijken. 44En de zevendemaal zei de knecht:
Ik zie een wolkje uit zee opkomen, niet groter
dan een mensenhand. Nu beval hij, aan Achab
te gaan zeggen: Span in en rijd weg, anders zal
de regen het u nog beletten. 45 En terwijl Achab
in zijn wagen steeg en naar Jizreël reed, werd
de hemel opeens met jagende wolken bedekt en
begon het hevig te regenen. Achab steeg in zijn
wagen en reed naar Jizreël. 46 Maar toen kwam
de hand van Jahweh op Elias; deze omgordde
zijn lenden, en liep voor de wagen van Achab
uit, tot hij Jizreël bereikte.

19
1 Toen Achab nu aan Izébel vertelde, wat Elias

gedaan had, en hoe hij al de profeten met het
zwaard had gedood, 2 zond Izébel een bode
naar Elias met de boodschap: Zo mogen de
goden mij doen en nog erger, als ik u morgen
niet vermoord, zoals gij hen. 3 Toen werd hij
bevreesd en ging haastig heen, om zijn leven
te redden. Te Beër-Sjéba in Juda aangekomen,
liet hij daar zijn knecht achter, 4 en trok zelf
een dagreis ver de woestijn in. Hier zette hij
zich onder een bremstruik neer, en bad om de
dood. Hij verzuchtte: Nu is het genoeg, Jahweh!
Neem mij het leven; want ik ben niet beter
dan mijn vaderen. 5 En hij legde zich onder de
bremstruik neer en sliep in. Maar opeens stiet
een engel hem aan, en sprak tot hem: Sta op
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en eet. 6 Hij keek op, en daar stond aan zijn
hoofdeinde een geroosterd brood en een kruik
water! Hij at en dronk, en sliep weer in. 7 Maar
opnieuw stiet de engel van Jahweh hem aan, en
sprak: Sta op en eet; want anders is de reis u te
lang. 8 Nu stond hij op, at en dronk; en door
de kracht van die spijs liep hij veertig dagen
en veertig nachten, tot hij de godsberg Horeb
bereikte. 9Daar ging hij een grot binnen, om er te
overnachten. Nu werd het woord van Jahweh tot
hem gericht: Wat komt gij hier doen, Elias? 10Hij
antwoordde: Ik heb vurig geijverd voor Jahweh,
den God der heirscharen. Want de Israëlieten
hebben U verlaten, uw altaren verwoest, en
uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen
ben overgebleven, en nu willen ze ook mij het
leven benemen. 11 Maar Jahweh sprak: Kom
naar buiten, en ga op de berg staan voor het
aanschijn van Jahweh. En opeens ging Jahweh
voorbij. Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen kraakte en rotsen verbrijzelde; maar
in de storm was Jahweh niet. Op de storm
volgde een aardbeving; ook in de aardbeving
was Jahweh niet. 12 Op de aardbeving volgde
de bliksem; ook in de bliksem was Jahweh niet.
Maar na het bliksemen suisde er een zachte
bries. 13 Zodra Elias dit hoorde, bedekte hij zijn
gelaat met zijn mantel. En er klonk een stem
hem tegen, die sprak: Wat komt ge hier doen
Elias? (b) En hij ging naar buiten, en bleef staan
aan de ingang van de grot. 14 Hij antwoordde:
Ik heb vurig geijverd voor Jahweh, den God
der heirscharen. Want de Israëlieten hebben
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U verlaten; zij hebben uw altaren verwoest en
uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen
ben overgebleven, en nu willen ze ook mij het
leven benemen. 15 Nu sprak Jahweh tot hem:
Keer op uw schreden terug, en ga Chazaël zalven
tot koning van Aram. 16 Dan moet ge Jehoe, den
zoon van Nimsji, tot koning van Israël zalven,
en daarna Eliseüs, den zoon van Sjafat uit Abel-
Mechola, tot profeet in uw plaats. 17Wie dan aan
het zwaard van Chazaël ontkomt, zal door Jehoe
worden gedood; en wie aan het zwaard van
Jehoe ontkomt, dien zal Eliseus doden. 18 Maar
zeven duizend man zal Ik in Israël sparen; allen
die voor Báal hun knieën niet hebben gebogen,
en hem met hun mond niet hebben gekust.
19 Toen hij vandaar was vertrokken, trof hij
Eliseus, den zoon van Sjafat, terwijl deze aan het
ploegen was. Twaalf koppel ossen gingen voor
hem uit; hij zelf bevond zich bij het twaalfde.
En terwijl Elias hem voorbijging, wierp hij hem
zijn mantel om. 20 Terstond verliet Eliseus de
ossen, liep Elias achterna, en sprak: Laat mij
eerst mijn vader en moeder vaarwel kussen, dan
zal ik u volgen. Hij antwoordde: Ga, maar keer
onmiddellijk terug; ge weet, wat ik u heb gedaan.
21 Hierop liep hij terug, nam de koppel ossen,
slachtte ze, kookte ze op het ploeghout, en gaf het
vlees aan de knechten. Toen ze gegeten hadden,
stond hij op, en volgde Elias, om hem te dienen.

20
1Daarna trok Ben-Hadad, de koning van Aram,

heel zijn legermacht samen, terwijl twee en
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dertig koningen zich met hun paarden en stri-
jdwagens bij hem aansloten. Zo rukte hij op,
belegerde Samaria en bestormde het. 2 Toen
zond hij gezanten naar de stad tot koning Achab
van Israël, 3 en liet hem zeggen: Zo spreekt
Ben-Hadad! Uw zilver en uw goud behoren
mij, maar uw vrouwen en kinderen moogt ge
behouden. 4 De koning van Israël antwoordde:
Zoals ge zegt, mijn heer en koning; met al het
mijne behoor ik u toe. 5 Maar de gezanten
keerden terug en zeiden: Zo spreekt Ben-Hadad!
Niet alleen uw goud en uw zilver, maar ook
uw vrouwen en kinderen moet ge mij geven;
6 anders stuur ik morgen om deze tijd mijn volk,
om uw paleis en de huizen uwer dienaren te
doorzoeken; en dan grijpen ze alles, wat hun
ogen begeren, en nemen het mee. 7 Toen riep
de koning van Israël al de oudsten bijeen en
sprak: Thans ziet gij duidelijk, dat hij ons kwaad
wil; want nu stuurt hij om mijn vrouwen en
kinderen, terwijl ik hem toch mijn zilver en goud
niet geweigerd heb. 8 Al de oudsten en heel het
volk antwoordden hem: Ga niet op het voorstel
in en geef niet toe. 9 Daarom sprak hij tot de
gezanten van Ben-Hadad: Zegt aan mijn heer en
koning: Al wat gij uw dienaar de eerste keer hebt
laten bevelen, zal ik doen; maar dit kan ik niet.
Daarop gingen de gezanten heen, en brachten
het antwoord over. 10 Nu liet Ben-Hadad hem
echter melden: Zo mogen de goden mij doen en
nog erger, als het puin van Samaria voldoende
zal zijn, om de holle hand te vullen van al het
volk, dat ik onder mijn bevelen heb. 11 Maar
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de koning van Israël antwoordde: Er is een
spreekwoord: “Iemand die aangespt moet niet
juichen als iemand die losgespt.” 12 Zodra Ben-
Hadad, die juist met de koningen in de tenten
zat te drinken, dit antwoord vernam, zeide hij
tot zijn dienaren: In het gelid! En ze stelden
zich in slagorde op tegen de stad. 13 Maar toen
kwam er een profeet bij Achab, den koning van
Israël, en zeide: Zo spreekt Jahweh! Ziet gij
heel deze grote menigte? Welnu, vandaag nog
lever Ik ze aan u over. Zo zult ge weten, dat
Ik Jahweh ben. 14 Hierop vroeg Achab: Door
wien? Hij antwoordde: Zo spreekt Jahweh!
Door de manschappen van de landvoogden. Hij
vroeg verder: Wie zal de strijd beginnen? Het
antwoord luidde: Gij. 15 Nu monsterde hij de
manschappen van de landvoogden; er waren er
tweehonderd twee en dertig. Daarna monsterde
hij heel het volk; in het geheel zeven duizend
Israëlieten. 16 ‘s Middags, terwijl Ben-Hadad met
de twee en dertig koningen, die hem te hulp
gekomen waren, in de tenten beschonken aan
tafel zat, deden zij een uitval; 17de manschappen
van de landvoogden gingen voorop. Terstond
liet men Ben-Hadad berichten, dat er mannen
uit Samaria kwamen. 18 Hij beval: Hetzij ze met
vredelievende bedoelingen komen, hetzij om te
strijden, grijpt ze levend. 19 Intussen trok achter
de manschappen van de landvoogden ook de
tros van het leger de stad uit, 20 en iedereen
versloeg zijnman. De Arameën namen de vlucht,
doch de Israëlieten zetten hen achterna. Maar
Ben-Hadad, de koning van Aram, ontkwam te
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paard met enige ruiters. 21 Toen trok ook de
koning van Israël uit, veroverde de paarden en
de strijdwagens, en richtte onder de Arameën
een grote slachting aan. 22 Nu kwam de profeet
weer bij den koning van Israël en sprak tot
hem: Maar u nu sterk en overleg goed, wat
u te doen staat; want over een jaar trekt de
koning van Aram weer tegen u op. 23 Maar de
hovelingen van den koning van Aram zeiden tot
hem: Hun god is een berggod; daarom waren
ze sterker dan wij. Wanneer we echter in de
vlakte tegen hen strijden, zullen we zeker sterker
zijn. 24 Doe nu zo: Zet de koningen af en
vervang ze door stadhouders; 25 dan kunt gij een
even groot leger monsteren als gij verloren hebt,
met evenveel paarden en strijdwagens. En als
we dan in de vlakte tegen hen strijden, zullen
we zeker overwinnen. Hij luisterde naar hun
raad en deed het. 26 Het volgende jaar riep
Ben-Hadad de Arameën weer op en trok naar
Afek, om tegen Israël te strijden. 27 Ook de
Israëlieten werden gemonsterd en van levens-
middelen voorzien, en trokken hun tegemoet.
Maar toen de Israëlieten tegenover hen lagen,
leken ze wel een paar troepjes geiten, terwijl de
Arameën het land overstroomden. 28Toen kwam
de godsman weer bij den koning van Israël en
zeide: Zo spreekt Jahweh! Omdat de Arameën
gezegd hebben: “Jahweh is een berggod en geen
dalgod”, dáárom zal Ik heel deze grote menigte
aan u overleveren. Zo zult gij weten, dat Ik
Jahweh ben! 29 Nadat ze zeven dagen tegenover
elkaar hadden gelegen, kwam het op de zevende
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dag tot een treffen, waarbij de Israëlieten op
één dag honderdduizend man voetvolk van de
Arameën neersloegen. 30 De overigen vluchtten
naar Afek, de stad in; maar de stadsmuur stortte
neer op de zeven en twintig duizend man,
die waren overgebleven. Ook Ben-Hadad was
naar de stad gekomen, en vluchtte van de ene
schuilplaats naar de andere. 31 Toen zeiden zijn
hovelingen tot hem: We hebben gehoord, dat
de koningen van het huis van Israël genadige
koningen zijn. Laat ons daarom met een zak
om de lenden en een touw om de hals naar den
koning van Israël gaan. Misschien spaart hij uw
leven. 32 Ze bonden dus een zak om de lenden
en een touw om de hals, gingen naar den koning
van Israël, en zeiden: Uw dienaar Ben-Hadad
smeekt: Spaar toch mijn leven. Hij antwoordde:
Leeft hij nog? Hij is mijn broeder! 33De mannen
beschouwden dit als een gunstig teken, gingen
terstond op dit antwoord in, en zeiden: Ja, Ben-
Hadad is uw broeder. Hij hernam: Gaat hem
halen. En toen Ben-Hadad bij hem gekomen was,
liet hij hem in zijn wagen stijgen. 34 Ben-Hadad
stelde hem nu voor: De steden, die mijn vader
van uw vader heeft afgenomen, geef ik u terug;
ook moogt gij u in Damascus een eigen stadswijk
aanleggen, zoals mijn vader in Samaria gedaan
heeft. Achab antwoordde: Op die voorwaarde
laat ik u vrij. Zo sloot hij een verbond met
hem, en liet hem gaan. 35 Maar nu sprak
een profetenzoon op last van Jahweh tot een
anderen: Ransel mij af! En toen deze weigerde,
hem te slaan 36 sprak hij tot hem: Omdat ge niet
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naar het bevel van Jahweh hebt geluisterd, zult
ge, zodra ge zijt heengegaan, door een leeuw
worden gedood. En werkelijk, zodra hij bij hem
vandaan was, ontmoette hij een leeuw, die hem
doodde. 37Daarna trof hij een anderen, en sprak:
Ransel mij af! En deze sloeg hem zo hevig, dat
hij gewond werd. 38Nu ging de profeet heen, om
den koning onderweg op te wachten; maar hij
had zijn hoofddoek over zijn ogen getrokken en
zich zo onkenbaar gemaakt. 39 Toen de koning
voorbij kwam, riep hij hem jammerend toe en
zeide: Toen uw dienaar het strijdgewoel had
verlaten, kwam er een aanvoerder met een man
naar mij toe, en zeide: “Bewaak dezen man;
als hij vermist wordt, komt gij voor hem in de
plaats, of ge betaalt een talent zilver.” 40 Maar
terwijl uw dienaar het een en ander te doen
had, was hij opeens spoorloos verdwenen. De
koning van Israël antwoordde hem: Dan krijgt
ge ook volgens uw eigen woorden uw verdiende
loon! 41 Nu deed hij vlug de hoofddoek van zijn
ogen weg, waardoor de koning van Israël hem
als een profeet herkende. 42 En hij zeide tot den
koning: Zo spreekt Jahweh! Omdat gij den man
hebt vrijgelaten, die onder mijn banvloek stond,
komt ge voor hem in de plaats, en uw volk voor
zijn volk. 43 Hierop ging de koning van Israël
verdrietig en toornig naar huis; zo kwam hij in
Samaria aan.

21
1 Enige tijd later gebeurde het volgende: Een

zekere Nabot uit Jizreël bezat een wijngaard
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naast het paleis van Achab, den koning van
Samaria. 2 Daarom sprak Achab tot Nabot: Geef
mij uw wijngaard, dan maak ik er een moestuin
van; want hij ligt vlak bij mijn paleis. Ik geef er
u een betere voor terug, of wanneer ge dit liever
hebt, de waarde in geld. 3Maar Nabot gaf Achab
ten antwoord: Jahweh beware mij er voor, u het
erfdeel van mijn vaderen te geven. 4Hierop ging
Achab verdrietig en toornig naar huis, omdat
Nabot uit Jizreël hem had gezegd: Ik geef u het
erfdeel van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn
bed liggen, wendde het hoofd af en wilde niet
eten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izébel bij hem en
vroeg: Waarom zijt ge toch zo verdrietig, en eet
ge niet? 6Hij antwoordde haar: Ik hebmet Nabot
uit Jizreël gesproken en hem gezegd: “Verkoop
mij uw wijngaard, of wanneer ge dit liever hebt,
dan geef ik er u een andere voor in de plaats.” En
hij antwoordde: “Ik geef u mijn wijngaard niet.”
7 Maar zijn vrouw Izébel zeide tot hem: Gij zijt
me ook een koning van Israël! Sta op en eet, en
zit er maar niet over in; ik bezorg u de wijngaard
van Nabot wel. 8 Daarop schreef zij een brief uit
Achabs naam, sloot die met zijn zegel, en zond
hem aan de oudsten en de leiders, die bij Nabot
in de stad woonden. 9 Ze schreef in de brief
als volgt: Kondigt een vasten af en laat Nabot
vooraan zitten, als het volk bijeen is. 10 Dan
moet ge een paar deugnieten tegen hem laten
optreden, die hem er van betichten, dat hij God
en den koning heeft gelasterd. Leidt hem daarna
weg, en stenigt hem dood. 11 Zijn medeburgers,
de oudsten en de leiders, deden wat Izébel hun



1 Koningen 21:12 lxxviii 1 Koningen 21:22

had bevolen in de brief, die ze hun geschreven
had. 12 Zij kondigden een vasten af, en toen
het volk bijeen was, plaatsten ze Nabot vooraan.
13 Nu kwamen er een paar deugnieten, die
tegen hem optraden, en ten overstaan van het
volk getuigden: Nabot heeft God en den koning
gelasterd! En men bracht hem buiten de stad,
waar hij dood werd gestenigd. 14Toen berichtten
zij aan Izébel: Men heeft Nabot gestenigd; hij
is dood. 15 Zodra Izébel vernam, dat Nabot
gestenigd en dood was, sprak ze tot Achab: Sta
op, en neem de wijngaard van Nabot uit Jizreël
in bezit, die hij u niet voor geld wilde afstaan;
want Nabot leeft niet meer, maar is dood. 16Toen
Achab hoorde, dat Nabot dood was, ging hij heen,
en nam de wijngaard van Nabot uit Jizreël in
bezit. 17 Maar nu werd het woord van Jahweh
tot Elias uit Tisjbe gericht: 18 Sta op en ga naar
Achab, den koning van Israël, die te Samaria
woont; hij is in de wijngaard van Nabot, die
hij in bezit is gaan nemen. 19 Zeg tot hem: Zo
spreekt Jahweh! Komt ge na de moord de erfenis
in bezit nemen? Zo spreekt Jahweh! Op de
plaats, waar de honden het bloed van Nabot
hebben gelikt, zullen ze ook het uwe oplikken.
20 Maar Achab snauwde Elias toe: Weet mijn
vijand mij weer te vinden? Hij antwoordde: Ja;
maar enkel omdat ge u vermeten hebt, kwaad
te doen in de ogen van Jahweh. 21 En nu, zo
spreekt Jahweh! Ik zal onheil over u brengen
en u wegvagen; al wat man is in Achabs huis,
slaaf of vrije, zal Ik uit Israël verdelgen. 22 Met
uw huis zal Ik handelen als met het huis van
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Jeroboam, den zoon van Nabat, en als met het
huis van Basja, den zoon van Achi-ja, omdat ge
Mij hebt getergd en Israël tot zonde hebt verleid.
23 En tot Izébel spreekt Jahweh: De honden
zullen Izébel verslinden op de open plaats voor
Jizreël! 24 Sterft er iemand van Achab in de
stad, dan zullen de honden hem verslinden; en
sterft iemand van hem op het land, dan zullen de
vogels uit de lucht het doen! 25Want nooit heeft
iemand zich als Achab vermeten, om kwaad te
doen in de ogen van Jahweh, hiertoe verleid door
Izébel, zijn vrouw; 26 schandelijk heeft hij zich
gedragen door waangoden te dienen, juist zoals
de Amorieten deden, die Jahweh voor Israël
heeft verjaagd. 27 Toen Achab deze bedreiging
vernam, scheurde hij zijn klederen, trok een
boetekleed aan en vastte; hij legde zich zelfs in
het boetekleed te ruste, en liep peinzend rond.
28 Nu werd het woord van Jahweh tot Elias uit
Tisjbe gericht: 29Hebt gij gezien, hoe Achab zich
voor Mij heeft vernederd? Omdat hij zich voor
Mij heeft vernederd, zal Ik hem het onheil niet
tijdens zijn leven overzenden, maar onder zijn
zoon zal Ik het over zijn huis doen neerkomen.

22
1Drie jaren bleef het nu rustig, en was er geen

oorlog tussen Aram en Israël. 2Maar toen in het
derde jaar koning Josafat van Juda bij den koning
van Israël op bezoek was, 3 sprak de koning van
Israël tot zijn hof: Weet gij wel, dat Rama in Gilad
van ons is? En wij blijven maar rustig zitten, in
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plaats van het den koning van Aram te ontne-
men. 4 En hij vroeg Josafat: Wilt gij met mij ten
strijde trekken naar Rama in Gilad? En Josafat
verzekerde den koning van Israël: Ik en gij zijn
één; mijn volk is uw volk en mijn paarden zijn
uw paarden! 5 Toch verzocht Josafat den koning
van Israël: Vraag echter eerst, wat Jahweh zegt.
6 Toen ontbood de koning van Israël de profeten,
tezamen ongeveer vier honderd man. Hij vroeg
hun: Zal ik tegen Rama in Gilad ten strijde
trekken, of niet? Zij antwoordden: Trek op;
Jahweh levert het aan den koning over. 7 Maar
Josafat vroeg: Is hier geen profeet van Jahweh
meer, dien we kunnen raadplegen? 8 De koning
van Israël antwoordde: Er is nog één man, door
wien wij Jahweh kunnen raadplegen. Maar ik
heb een hekel aan hem; want hij voorspelt mij
nooit iets goeds, altijd maar kwaad. Het is
Mikájehoe, de zoon van Jimla. Maar Josafat
zei: De koning moet zo iets niet zeggen. 9 Toen
riep de koning van Israël een kamerdienaar en
zei: Haal vlug Mikájehoe, den zoon van Jimla.
10 Intussenwaren de koning van Israël en Josafat,
de koning van Juda, in ambtsgewaad op hun
tronen gaan zitten, op de open plaats bij de poort
van Samaria, en bleven al de profeten voor hen
profeteren. 11 Een zekere Sidki-ja, de zoon van
Kenaäna, had zich ijzeren horens gemaakt, en
zeide: Zo spreekt Jahweh! Hiermee zult gij de
Arameën neerstoten tot verdelgens toe. 12 Al
de andere profeten profeteerden hetzelfde en
riepen: Trek op naar Rama in Gilad! Gij zult
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zeker slagen; want Jahweh heeft het aan den
koning overgeleverd. 13 De bode, die Mikájehoe
was gaan roepen, zeide tot hem: Zie eens;
eenstemmig hebben de profeten den koning een
gunstig antwoord gegeven; laat ook uw antwo-
ord zijn als het hunne, en voorspel iets goeds.
14 Maar Mikájehoe zeide: Zo waar Jahweh leeft;
wat Jahweh mij zegt, zal ik spreken! 15 Toen hij
nu bij den koning gekomen was, zeide deze tot
hem: Mikájehoe, zullen wij naar Rama in Gilad
ten strijde trekken of niet? Hij antwoordde hem:
Trek op; ge zult zeker slagen; want Jahweh heeft
het aan u overgeleverd. 16 De koning snauwde
hem toe: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, mij
in de naam van Jahweh niets dan de waarheid
te zeggen? 17 Maar nu sprak hij: Ik zag heel
Israël over de bergen verstrooid als schapen
zonder herder! En Jahweh sprak: Ze hebben
geen heer; laat ze rustig naar huis terugkeren!
18 Toen zei de koning van Israël tot Josafat: Heb
ik het u niet gezegd? Hij voorspelt mij nooit iets
goeds, altijd maar kwaad. 19 Maar Mikájehoe
sprak: Dat is niet waar! Luister niettemin naar
het woord van Jahweh! Ik zag Jahweh op zijn
troon, met het hemelse heir rechts en links om
Hem heen. 20 Jahweh vroeg: Wie wil Achab
overhalen, naar Rama in Gilad op te trekken,
om daar te sneuvelen? En de een zei zus,
de ander zo. 21 Toen trad er een geest naar
voren, ging voor Jahweh staan en zeide: Ik
wil hem overhalen. Jahweh vroeg hem: Hoe?
22Hij antwoordde: Ik ga een leugengeest worden
in de mond van al zijn profeten. Toen sprak
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Jahweh: Ge moogt hem bewerken, en ge zult
slagen ook; ga heen en doe het. 23 Welnu, thans
heeft Jahweh een leugengeest in de mond van al
uw profeten gelegd, omdat Jahweh uw verderf
heeft besloten. 24 Maar nu trad Sidki-jáhoe,
de zoon van Kenaäna, vooruit, gaf Mikájehoe
een slag in het gezicht, en zeide: Wat; zou de
geest van Jahweh mij hebben verlaten, om te
spreken tot u? 25 Mikájehoe antwoordde: Dat
zult ge gewaar worden, wanneer ge van huis tot
huis zult vluchten, om u te verbergen. 26 Nu
sprak de koning van Israël: Neem Mikájehoe
gevangen, en breng hem bij de stadsvoogd Amon
en bij prins Joasj. 27 Zeg hun: De koning
beveelt, hem gevangen te houden en hem slecht
eten en drinken te geven, tot hij ongedeerd
terugkomt. 28 Maar Mikájehoe sprak: Als gij
ongedeerd terugkomt, heeft Jahweh niet door
mij gesproken. 29 Zo trok dus de koning van
Israël, met koning Josafat van Juda, naar Rama
in Gilad. 30 Maar de koning van Israël zei tot
Josafat: Ik wil verkleed de strijd ingaan, doch
gij kunt uw eigen kleren wel aanhouden. Hierop
verkleedde de koning van Israël zich, voor hij ten
strijde trok. 31 Nu had de koning van Aram zijn
twee en dertig bevelhebbers van de strijdwagens
de opdracht gegeven: Valt niemand aan, wie
het ook zij, maar alleen den koning van Israël.
32 Toen zij nu Josafat zagen, dachten ze: Dat is
zeker de koning van Israël. En ze vielen op hem
aan. Maar Josafat hief een krijgsgeschreeuw aan,
33 waardoor ze bemerkten, dat hij de koning
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van Israël niet was. Daarom lieten zij hem
met rust. 34 Intussen richtte iemand op goed
geluk af zijn boog, en trof den koning van Israël
tussen de voegen van het pantser. Deze beval
toen zijn wagenmenner: Wend de teugels, en
breng mij van het slagveld; want ik ben gewond.
35Maar omdat de strijd toen juist op zijn hevigst
was, moest de koning tegenover de Arameën
rechtop in zijn wagen blijven staan, ofschoon het
bloed uit zijn wonde in de bak van de wagen
neersijpelde. Tegen de avond echter stierf hij.
36 En nog voor zonsondergang ging de kreet
door het leger: Iedereen terug naar zijn stad,
iedereen terug naar zijn land; 37 de koning is
dood! In Samaria aangekomen, begroef men den
koning; 38 en toen men de wagen uitspoelde bij
de vijver van Samaria, waar lichtekooien aan
het baden waren, likten de honden zijn bloed
op. Zo werd het woord vervuld, dat Jahweh
gesproken had. 39 De verdere geschiedenis van
Achab, met al wat hij deed, ook de bouw van
het ivoren paleis en de versterking der steden,
is beschreven in het boek der kronieken van
de koningen van Israël. 40 Achab ging bij zijn
vaderen te ruste, en zijn zoon Achazja volgde
hem op. 41 In het vierde jaar der regering van
Achab over Israël werd Josafat, de zoon van Asa,
koning van Juda. 42 Josafat was vijf en dertig
jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde
vijf en twintig jaar te Jerusalem. Zijn moeder
heette Azoeba, en was de dochter van Sjilchi.
43 In alles volgde hij het voorbeeld van zijn vader
Asa, zonder daarvan af te wijken; zo deed hij
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wat recht was in de ogen van Jahweh. Alleen
werden de offerhoogten niet afgeschaft, zodat
het volk er bleef offeren en wierook branden.
44 Josafat leefde in vrede met den koning van
Israël. 45 De verdere geschiedenis van Josafat,
met de heldendaden, die hij verrichtte, en de
oorlogen, die hij voerde, is beschreven in het
boek der kronieken van de koningen van Juda.
46De verminkten, die tijdens de regering van zijn
vader Asa nog waren overgebleven, verwijderde
hij uit het land. 47 Er was toen geen koning
in Edom, maar een stadhouder 48 van koning
Josafat. Deze bouwde een Tarsjisjvloot, om
daarmee naar Ofir te varen om goud. Maar hij
voer niet uit, daar de vloot schipbreuk leed bij
Esjon-Géber. 49 Toen zei Achazja, de zoon van
Achab, tot Josafat: Laat mijn volk met het uwe
de schepen bemannen; maar Josafat weigerde.
50 Josafat ging bij zijn vaderen te ruste, en werd
in de stad van zijn vader David bij zijn vaderen
begraven. Zijn zoon Joram volgde hem op. 51 In
het zeventiende jaar der regering van Josafat
over Juda werd Achazja, de zoon van Achab, te
Samaria koning van Israël. Twee jaar regeerde
hij over Israël. 52 Hij deed wat kwaad was in de
ogen van Jahweh, en volgde het wangedrag na
van zijn vader en moeder en dat van Jeroboam,
den zoon van Nebat, die Israël tot zonde had
verleid. 53 Hij diende Báal en boog zich voor
hem neer; zo tergde hij Jahweh, Israëls God, juist
zoals zijn vaderen het hadden gedaan.
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