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Het tweede boek Kronieken
1 Toen Salomon, de zoon van David, het

bewind vast in handen had, doordat Jahweh,
zijn God, met hem was en hem steeds machtiger
maakte, 2 riep hij heel Israël bij zich, de aanvo-
erders van duizend en van honderd, de rechters,
de familiehoofden en de meest vooraanstaanden
in heel Israël, 3 en ging met al het vergaderde
volk naar de offerhoogte in Gibon; want daar
bevond zich de openbaringstent van God, die
Moses, de dienaar van Jahweh, in de woestijn
had laten bouwen. 4 Wel had David de ark
van God uit Kirjat-Jearim overgebracht naar
de plaats, die hij ervoor had ingericht, en er
in Jerusalem een tent voor gespannen, 5 maar
het bronzen altaar, dat vervaardigd was door
Besalel, den zoon van Oeri, zoon van Choer,
bevond zich voor de tabernakel van Jahweh.
Daarheen richtten Salomon en het vergaderde
volk hun schreden. 6Daar, op het bronzen altaar,
dat voor Jahweh stond, en tot de openbaringstent
behoorde, droeg Salomon duizend brandoffers
op. 7 In diezelfde nacht verscheen God aan
Salomon, en zeide tot hem: Doe uw verzoek;
wat zal Ik u geven? 8 Salomon antwoordde
God: Gij zijt mijn vader, uw dienaar David, zeer
goedgunstig geweest; en nu hebt Gij mij koning
gemaakt in zijn plaats. 9 Laat dan, Jahweh mijn
God, de belofte worden vervuld, die Gij aan mijn
vader David gedaan hebt. Gij hebt mij koning
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gemaakt over een volk, dat zo talrijk is als het
stof der aarde; 10 verleen mij nu ook wijsheid en
kennis, opdat ik dit volk zal kunnen leiden. Hoe
zou ik anders in staat zijn, dit machtig volk van U
te besturen? 11En God sprak tot Salomon: Omdat
ge Mij dit verzoek hebt gedaan, en Mij niet
rijkdom, schatten en aanzien, of de dood uwer
vijanden en zelfs niet een lang leven gevraagd
hebt, maar gebeden hebt om wijsheid en kennis,
om het volk te besturen, waarover Ik u tot koning
heb aangesteld: 12 daarom worden u wijsheid
en kennis geschonken, en geef Ik u bovendien
zo grote rijkdom, schatten en aanzien, als geen
vorige of latere koning ze ooit heeft gehad, of
zal hebben. 13 Toen keerde Salomon van de
openbaringstent op de offerhoogte in Gibon naar
Jerusalem terug, en aanvaardde de regering over
Israël. 14Ook schafte Salomon strijdwagens aan,
en zorgde hij voor een ruiterij. Hij had veertien-
honderd strijdwagens en twaalfduizend ruiters,
die hij onderbracht in de wagensteden en de
koninklijke gebouwen te Jerusalem. 15 Door het
beleid van den koning werd het zilver en goud
te Jerusalem zo overvloedig als stenen, en het
cederhout zo overvloedig als de moerbei in de
kustvlakte. 16 De paarden van Salomon werden
uit Moesri en Kóa betrokken; de kooplieden van
den koning gingen ze in Kóa kopen. 17 Ook
de strijdwagens werden in Moesri gekocht, en
kostten zeshonderd zilveren sikkels; voor een
paard werden er honderd vijftig betaald. Voor
deze prijs werden ze door hen ook aan al de
koningen der Chittieten en de koningen van
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Aram geleverd.

2
1 Toen Salomon besloten had, een tem-

pel te bouwen ter ere van de Naam van
Jahweh, en een koninklijk paleis, 2 kon hij
beschikken over zeventigduizend lastdragers,
tachtigduizend steenhouwers, en zes en der-
tighonderd opzichters. 3 Hij richtte zich nu tot
Chirom, den koning van Tyrus, met het volgende
verzoek: Gij zijt zo goed geweest, aan mijn
vader David cederstammen te leveren, om zich
een woonhuis te kunnen bouwen. 4 Nu heb ik
besloten, voor de Naam van Jahweh, mijn God,
een tempel te bouwen, om Hem die toe te wijden,
om daar te zijner ere welriekende wierook te
branden en regelmatig de toonbroden neer te
leggen, om ‘s morgens en s avonds op sabbatten,
nieuwe manen en de hoogfeesten van Jahweh,
onzen God, brandoffers op te dragen, zoals dat
voor altijd in Israël is voorgeschreven. 5 De
tempel, die ik wil bouwen, moet groots zijn;
want onze God is de grootste van alle goden.
6 Wie is eigenlijk in staat, een huis voor Hem
te bouwen, wanneer de hemel, ja de hemel der
hemelen Hem nog niet kan bevatten? Hoe zou
ik Hem dus een tempel bouwen, tenzij om daar
voor Hem te offeren? 7 Wees daarom zo goed,
mij iemand af te staan, die op de hoogte is
met de bewerking van goud, zilver, brons en
ijzer, van purper, violet en karmozijn, en die
de kunst verstaat, figuren te snijden; dan kan
hij samenwerken met de vakmensen, waarover
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ik beschik in Juda en Jerusalem, en die mijn
vader David mij heeft verschaft. 8 Stuur mij ook
cederstammen, cypressen en sandelhout van de
Libanon; want ik weet, hoe goed uw onderdanen
bomen van de Libanon kunnen vellen. Mijn
werklieden zullen met de uwen samenwerken,
9 om mij een groot aantal bomen te bezorgen;
want de tempel, die ik ga bouwen, moet groots,
en heel iets bijzonders worden. 10 Van mijn kant
zal ik als onderhoud van de houthakkers, die de
bomen vellen, twintigduizend kor tarwe, twintig-
duizend kor gerst, twintigduizend bat wijn en
twintigduizend bat olie leveren. 11 Daarop zond
Chirom, de koning van Tyrus, schriftelijk het
volgende antwoord aan Salomon: Uit liefde voor
zijn volk heeft Jahweh u tot koning over hen
aangesteld. 12 En Chirom ging voort: Gezegend
zij Jahweh, de God van Israël, die hemel en aarde
gemaakt heeft, omdat Hij aan koning David
een zoon heeft geschonken, die begaafd is met
wijsheid, verstand en inzicht, om een tempel
te bouwen voor Jahweh en een koningspaleis
voor zichzelf. 13 Daarom zend ik u een begaafd
kunstenaar. Het is een zekere Choeram-Abi,
14 de zoon van een vrouw uit Dan en van een
vader uit Tyrus. Hij is op de hoogte met de
bewerking van goud, zilver, brons, ijzer, steen
en hout, van purper, violet, byssus en karmozijn;
hij verstaat de kunst, allerlei figuren te snijden,
en kan een plan ontwerpen van alles wat hem
wordt opgedragen. Hij zal samenwerken met de
vaklieden van u en van uw vader David, mijn
heer. 15 De tarwe en gerst, de olie en wijn, waar-
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van mijn heer gewag heeft gemaakt, gelieve hij
aan zijn dienaren te zenden. 16Wij zullen bomen
vellen van de Libanon, zoveel gij nodig hebt,
en ze per vlot over zee naar Joppe brengen; en
gij kunt ze vandaar naar Jerusalem vervoeren.
17 Daarop liet Salomon een telling houden van
alle mannelijke vreemdelingen, die in het land
Israël woonden; het was de eerste telling na die
van David, zijn vader. Men kwam tot een getal
van honderd drie en vijftigduizend zeshonderd
man. 18 Zeventigduizend ervan gebruikte hij
als lastdragers, tachtigduizend als steenhouwers,
en zes en dertighonderd als opzichters over het
werkvolk.

3
1 Toen begon Salomon met de bouw van

de tempel van Jahweh in Jerusalem, op de
berg Moria, waar Jahweh aan zijn vader David
verschenen was, en waar David de dorsvloer
van Ornan, den Jeboesiet, daartoe in orde had
gemaakt. 2Hij begon met de bouw op de tweede
dag van de tweede maand, in het vierde jaar
van zijn regering. 3 De volgende afmetingen
legde Salomon aan de bouw van het Godshuis
ten grondslag: de lengte, berekend naar ellen
van de oude afmeting, bedroeg zestig el, de
breedte twintig, en de hoogte honderd twintig
el. 4 De voorhal, voor het Heilige, was twintig
el lang, dus even lang als de tempel breed was;
hij bekleedde hem van binnen met zuiver goud.
5 De grote ruimte liet hij met cypressenhout
beschieten, dat met zuiver goud was bekleed,
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waarop slingers waren aangebracht. 6Ook werd
de grote ruimte met kostbare stenen versierd.
Het goud was afkomstig van Párwaim. 7 Ook
de balken, drempels, muren en deuren van dit
gebouw liet hij met goud beleggen en op zijn
wanden cherubs snijden. 8 Vervolgens liet hij
de ruimte van het Allerheiligste inrichten. De
lengte, langs de korte zijde van het gebouw,
bedroeg twintig el, en de diepte eveneens twintig
el. Het werd met zuiver goud overtrokken tot
een gewicht van zeshonderd talenten. 9Alleen al
voor de nagels gebruikte hij vijftig sikkels goud;
want de koppen werden met goud overtrokken.
10 In de ruimte van het Allerheiligste werden
twee cherubs geplaatst van olijfhout, dat met
goud overtrokken was. 11 De vleugels der
cherubs hadden een gezamenlijke lengte van
twintig el. De ene, vijf el lange vleugel van den
enen cherub raakte de wand van het gebouw;
de andere, vijf el lange vleugel raakte de vleugel
van den anderen cherub. 12 De ene, vijf el lange
vleugel van den anderen cherub raakte eveneens
de wand van het gebouw; de andere, vijf el
lange vleugel raakte de vleugel van den eersten
cherub. 13 De vleugels van die cherubs hadden
dus een vlucht van twintig el. De cherubs
stonden recht overeind, met hun gelaat naar het
Heilige gekeerd. 14 Ook liet hij een voorhangsel
vervaardigen van purper en violet, karmozijn en
byssus, waarin cherubs waren geweven. 15 Vóór
het gebouw liet hij twee zuilen plaatsen van vijf
en dertig el hoogte, met een kapiteel van vijf
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el op de top. 16 Hij liet er slingers als kransen
voor maken, die op de top der zuilen werden
aangebracht, en honderd granaatappels, die aan
de slingers werden opgehangen. 17De zuilen liet
hij aan de voorkant van het Heilige opstellen:
een aan de rechter- en een aan de linkerkant.
De ene noemde hij Jakin, de andere Bóaz.

4
1 Hij liet een bronzen altaar vervaardigen van

twintig el lengte, twintig el breedte, en tien
el hoogte. 2 Ook maakte hij de gegoten zee.
Haar kom was tien el breed, van rand tot rand
gemeten. Zij was helemaal rond en vijf el diep;
men kon haar slechts met een koord van dertig
el omspannen. 3 Onder de rand waren over de
gehele omtrek van dertig el twee rijen ontloken
bloemen aangebracht, die in de gietvorm zelf
gegoten waren. 4 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. 5Haar 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 drieduizend bat. 6Verder
liet hij tien wasbekkens gieten, waar van er
vijf aan de rechter- en vijf aan de linkerzijde
geplaatst werden; zij dienden voor de wassingen.
Men spoelde daarin de benodigdheden voor het
offer af, terwijl de priesters zich in de zee
reinigden. 7 Ook liet hij tien gouden luchters
vervaardigen, het voorgeschreven aantal, en in
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het Heilige zetten: vijf aan de rechter- en vijf
aan de linkerkant. 8 Eveneens tien tafels, die in
het Heilige geplaatst werden: vijf aan de rechter-
en vijf aan de linkerzijde. Bovendien honderd
gouden plengschalen. 9 Hij liet de voorhof der
priesters bouwen en de grote voorhof met de
poorten naar die voorhof, wier deurenmet brons
werden overtrokken. 10 De zee zette hij rechts
van de tempel in het zuidoosten. 11 Nadat Cho-
eram ook nog potten, schoppen en offerschalen
gemaakt had, was al het werk voltooid, dat hij in
opdracht van koning Salomon voor het Godshuis
had moeten vervaardigen. 12 Het bestond uit:
twee zuilen met bolvormige kapitelen aan de
kop der zuilen; twee vlechtwerken rondom de
bolvormige kapitelen der zuilen; 13 vierhonderd
granaatappels voor de twee vlechtwerken, die in
dubbele rijen om de vlechtwerken hingen, welke
de beide bolvormige kapitelen op de zuilen
bedekten. 14 Verder tien wagentjes, met bekkens
er op; 15 en één zee, door twaalf runderen
gedragen. 16 Tenslotte de potten, schoppen en
offerschalen. Al deze voorwerpen, die Choeram-
Abi in opdracht van koning Salomon voor de
tempel van Jahweh had vervaardigd, waren
van echt brons. 17 In de Jordaanvlakte, tussen
Soekkot en Sereda, had de koning alles in lemen
vormen laten gieten; 18 en Salomon liet al die
voorwerpen in zo’n groot aantal vervaardigen,
dat het gewicht van het brons niet vast te stellen
was. 19 Bovendien liet Salomon al de verdere
benodigdheden voor de tempel vervaardigen:
het gouden altaar met de gouden tafels voor de
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toonbroden; 20 de luchters van zuiver goud met
de gouden lampen, die volgens voorschrift voor
het Allerheiligste moesten branden; 21 verder de
gouden bloemkelken, lampen en snuiters, alles
van het fijnste goud; 22 de messen, offerschalen,
pannen en bekkens, alles van zuiver goud. En
tenslotte het gouden beslag aan de deuren van
het binnenste tempelvertrek, namelijk van het
Allerheiligste, en aan de deuren van het Heilige.

5
1 Toen heel het werk, dat 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
schatkamers van de tempel van God. 2 Nu riep
Salomon de oudsten van Israël en alle stamhoof-
den en de familievorsten der Israëlieten bij zich
naar Jerusalem, om de verbondsark van Jahweh
uit de Davidstad, of de Sion naar haar plaats te
brengen. 3 Zo trokken alle mannen van Israël
naar den koning op voor het feest, dat in de
zevende maand werd gevierd. 4 Toen nu al de
oudsten van Israël gekomen waren, namen de
levieten de ark op, 5 en brachten haar met de
openbaringstent en al de heilige voorwerpen, die
in de tabernakel waren, naar boven. De levieten
droegen met de priesters mee. 6Koning 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. 7 Daarop brachten
de priesters de verbondsark van Jahweh naar
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haar plaats, in het binnenste van de tempel,
in het Allerheiligste, en zetten haar onder de
vleugels der cherubs. 8De cherubs spreidden dus
hun vleugels over de ark uit, en overschaduwden
de ark en haar draagstangen. 9 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. 10 In de ark was niets anders dan
de twee tafelen, die Moses op de Horeb erin had
gelegd; het waren de tafelen van het Verbond,
dat Jahweh bij de uittocht uit Egypte met de
Israëlieten gesloten had. 11 Toen alle aanwezige
priesters, die zonder op hun beurt te letten zich
hadden geheiligd, het heiligdom verlaten had-
den, 12 stelden alle levietische zangers, namelijk
Asaf, Heman en Jedoetoen met hun zonen en
ambtgenoten in linnen gewaden gekleed, zich
met cymbalen, harpen en citers, oostelijk van het
altaar op, naast de honderd twintig priesters, die
op de trompet moesten blazen. 13Maar zodra de
blazers en de zangers, als één man, eenstemmig
de muziek inzetten, om Jahweh te loven en
te prijzen, en de trompetten en cymbalen en
andere muziekinstrumenten het loflied lieten
weerschallen: “Looft Jahweh; want Hij is goed,
en eeuwig duurt zijn barmhartigheid”, vervulde
een wolk het huis van Jahweh. 14 Door die wolk
konden de priesters er niet meer blijven, om
hun dienstwerk te verrichten; want de glorie van
Jahweh vervulde de tempel van God.
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6
1 Nu sprak Salomon: De zon heeft Jahweh aan

de hemel geplaatst, Maar Zelf besloot Hij, in een
wolk te vertoeven; 2 Zo kon ik het wagen, U een
tempel te bouwen, Een huis, waar Gij eeuwig
zult wonen! 3 Hierop keerde de koning zich om,
en zegende heel de gemeenschap van Israël. En
terwijl allen overeind gingen staan, 4 sprak hij:
Geprezen zij Jahweh, Israëls God, wiens hand
heeft volbracht, wat zijn mond tot mijn vader
David heeft gesproken: 5 “Sinds de dag, dat Ik
mijn volk uit het land van Egypte heb geleid, heb
Ik geen enkele stad van alle stammen van Israël
uitverkoren, om Mij daar een tempel te bouwen,
waarin mijn Naam zou wonen, en heb Ik nie-
mand uitverkoren, om over mijn volk Israël te
heersen. 6 Maar Jerusalem heb Ik uitverkoren,
om daar mijn Naam te doen wonen; en David
heb Ik uitgekozen, om over mijn volk Israël te
heersen!” 7 Daarom wilde mijn vader David
een tempel bouwen voor de Naam van Jahweh,
Israëls God. 8 Maar Jahweh sprak tot David:
“Het was goed van u, het plan op te vatten, om
een tempel te bouwen voor mijn Naam. 9 Maar
niet gij zult de tempel bouwen, doch uw zoon,
die uit uw lenden voortkomt, zal een tempel
bouwen voor mijn Naam.” 10 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 de Naam van Jahweh, Israëls
God, een tempel gebouwd, 11en daarin een plaats
bereid voor de ark, waar het Verbond berust,
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dat Jahweh met de Israëlieten gesloten heeft.
12 Toen ging Salomon ten aanschouwen van heel
de gemeenschap van Israël voor het altaar van
Jahweh staan en strekte zijn handen uit. 13Want
Salomon had een bronzen spreekgestoelte laten
maken, van vijf el lang, vijf el breed en drie el
hoog, en het midden in de voorhof geplaatst;
daarop was hij gaan staan. Nu knielde hij
neer ten aanschouwen van al de vergaderde
Israëlieten, strekte zijn handen naar de hemel
uit, 14 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 heel hun hart voor uw aanschijn wandelen.
15 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. 16Welnu 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 op Israëls troon is
gezeten, indien uw zonen slechts op hun gedrag
willen letten en voor mijn aanschijn wandelen,
zoals gij voor mijn aanschijn gewandeld hebt.”
17 Jahweh, God van Israël,moge ook deze belofte,
die Gij aan uw dienaar David gedaan hebt,
toch worden vervuld. 18 Maar zou God dan
werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie,
de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan U niet
bevatten; hoe dan dit huis, dat ik heb gebouwd!
19 Jahweh, mijn God, luister naar het bidden en
smeken van uw dienaar, en hoor naar het geroep
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en het gebed, dat uw dienaar vandaag tot U
richt. 20 Mogen uw ogen nacht en dag 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. 21 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. 22Wanneer 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: 23 luister dan
in de hemel, en richt uw dienaren; veroordeel
den schuldige, door zijn daad op zijn eigen hoofd
te doen neerkomen, maar stel den onschuldige
in het gelijk, door hem voor zijn onschuld te
belonen. 24 Wanneer Israël, uw volk, omdat
het tegen U heeft gezondigd, door zijn vijand
wordt verslagen, maar ze bekeren zich, prijzen
uw Naam, en bidden en smeken tot U in dit huis:
25 luister dan in de hemel, vergeef de zonden
van Israël, uw volk, en laat hen terugkeren
naar het land, dat Gij aan hen en hun vaderen
hebt geschonken. 26Wanneer de hemel gesloten
blijft en er geen regen valt, omdat zij tegen U
zondigen, maar ze bidden dan op deze plaats,
prijzen uw Naam, en bekeren zich van hun
zonden, omdat Gij ze vernedert: 27 luister dan
in de hemel, vergeef de zonden van uw dienaren
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
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erfdeel. 28 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 bezocht wordt
door plagen en ziekten; 29 wanneer iemand van
uw volk Israël in het bijzonder, in droefheid of
leed, komt bidden en smeken, en zijn handen
uitstrekt naar dit huis: 30 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.
31 Dan zullen zij U vrezen en op uw wegen
wandelen, zolang ze leven op het land, dat Gij
aan onze vaderen hebt geschonken. 32 Zelfs
wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk
Israël behoort, ter wille van uw Naam uit een
ver land zal komen, en in dit huis verschijnt,
om te bidden, omdat hij van uw grote Naam, uw
sterke hand en uw gespierde arm heeft gehoord:
33 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, evenals Israël, uw volk, en mogen
ondervinden, dat de tempel, die ik voor U heb
gebouwd, uw Naam draagt. 34Wanneer uw volk
op uw bevel tegen den vijand ten strijde trekt,
en zij bidden tot U in de richting van de stad,
die Gij hebt uitverkoren, en van het huis, dat ik
voor uw Naam heb gebouwd: 35 luister dan in de
hemel naar hun bidden en smeken, en verschaf
hun recht. 36 Wanneer ze tegen U zondigen-
want er is niemand, die niet zondigt-en Gij levert
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ze in uw toorn aan een vijand over, zodat ze
gevangen worden weggevoerd naar het land van
dien vijand, veraf of dichtbij; 37wanneer 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: “Wij
hebben gezondigd, en slecht en goddeloos gehan-
deld”; 38 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:
39 luister dan in de hemel, uw woonstede, naar
hun bidden en smeken, en verschaf hun recht.
Schenk vergiffenis aan het volk, dat tegen U
misdeed. 40 Welnu dan, mijn God, mogen uw
ogen geopend zijn, en uw oren luisteren naar
het gebed op deze plaats! 41 Jahweh, God, trek
thans op naar uw rustplaats, Gijzelf en de ark
uwer glorie! Jahweh, God, mogen uw priesters
met uw heil worden bekleed, En uw vromen zich
over uw goedheid verheugen! 42 Jahweh, God,
wijs het gebed van uw gezalfde niet af; Gedenk
uw gunsten aan David, uw dienaar!

7
1 Toen Salomon zijn gebed had beëindigd,

daalde er vuur van de hemel, dat het brandoffer
en de slachtoffers verteerde, en werd het gebouw
vervuld van de glorie van Jahweh. 2De priesters
konden het huis van Jahweh niet ingaan, daar
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de glorie van Jahweh zijn tempel vervulde. 3 En
toen alle Israëlieten aanschouwden, hoe het
vuur neerdaalde en de glorie van Jahweh de
tempel vervulde, bogen zij allen in aanbidding
hun gelaat op het plaveisel ter aarde neer, en
weerklonk de lofzang: “Looft Jahweh, want Hij
is goed, en eeuwig duurt zijn barmhartigheid!”
4 Nu bracht de koning met al het volk offers
aan Jahweh; 5 koning Salomon offerde wel twee
en twintigduizend runderen en honderd twintig-
duizend schapen; zo werd het Godshuis door
den koning en al het volk ingewijd. 6 En terwijl
de priesters hun dienst verrichtten, stonden de
levieten met de muziekinstrumenten van Jah-
weh, die koning David had laten vervaardigen
om het loflied te spelen: “Looft Jahweh, want
eeuwig duurt zijn barmhartigheid”, en hieven ze
het loflied van David aan; tegenover hen bliezen
de priesters op de bazuin, en heel Israël stond
recht overeind. 7 Nu verklaarde Salomon ook
het middengedeelte van de voorhof, die voor
de tempel van Jahweh ligt, voor heilig, omdat
hij daar brandoffers en het vet van vredeoffers
moest opdragen. Want op het bronzen altaar, dat
Salomon gemaakt had, was geen plaats genoeg
voor al de brand- en spijsoffers en voor het
vet. 8 Daarna vierde Salomon een feest van
zeven dagen, en heel Israël met hem; want
een zeer groot aantal feestgangers was van de
weg naar Chamat tot aan de beek van Egypte
saamgekomen. 9 Op de achtste dag hielden ze
een hoogtij; want de inwijding van het altaar met
het gehele feest had zeven dagen geduurd. 10Op
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de dertiende dag van de zevende maand liet hij
het volk naar zijn woonplaatsen terugkeren, blij
en opgeruimd om al het goede, dat Jahweh voor
David, voor Salomon en Israël, zijn volk, had
gedaan. 11 Toen Salomon de tempel van Jahweh
en het koningspaleis voltooid had, en op een
voorspoedige wijze in de tempel van Jahweh en
in zijn eigen paleis alles tot stand had gebracht,
wat hij had ontworpen, 12 verscheen Jahweh in
een nacht aan Salomon. En Hij sprak tot hem: Ik
heb uw gebed verhoord, en Mij deze tempel als
offerplaats uitverkoren. 13Wanneer Ik de hemel
sluit, zodat er geen regen valt, of Ik gebied de
sprinkhanen het land kaal te vreten, of Ik zend
een pestziekte onder mijn volk: 14 en het volk,
waarover mijn Naam is uitgeroepen, buigt zich
neer en bidt, zoekt mijn aanschijn en bekeert
zich van zijn boze wandel: dan zal Ik het in de
hemel verhoren, hun zonden vergeven, en hun
land doen opleven. 15 Mijn ogen zullen geopend
zijn enmijn oren zullen luisteren naar het gebed,
dat op deze plaats wordt gestort. 16 Thans heb
Ik deze tempel uitverkoren en geheiligd. Mijn
Naam zal daar voor eeuwig wonen, en mijn ogen
en mijn hart zullen daar voor altijd verwijlen.
17 En wanneer gij, juist als David, uw vader, voor
mijn aanschijn blijft wandelen, volgens mijn
geboden leeft, en mijn wetten en voorschriften
onderhoudt: 18 dan zal Ik uw koningstroon voor
altijd bevestigen, zoals Ik aan uw vader David
beloofd heb, toen Ik hem zeide: “Nooit zal het
u aan een afstammeling op de troon van Israël
ontbreken!” 19 Maar wanneer gij u van Mij
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afkeert, de geboden en wetten, die Ik u gaf,
niet meer onderhoudt, en andere goden gaat
dienen en u voor hen neerwerpt, 20 dan zal Ik ze
wegvagen uit het land, dat Ik hun heb gegeven,
het huis, dat Ik voor mijn Naam heb geheiligd,
verwerpen, en het maken tot een schimp en een
schande voor alle volken. 21Dan zal deze tempel,
die zo’n indruk maakte, elken voorbijganger
doen huiveren. En wanneer men zal vragen:
Waarom heeft Jahweh zó met dit land en deze
tempel gedaan, 22 dan zal het antwoord zijn:
Omdat zij Jahweh, den God van hun vaderen, 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 Hij al
deze ellende over hen gebracht!

8
1 Toen Salomon na verloop van twintig jaar

de tempel van Jahweh en zijn eigen paleis had
voltooid, 2 begon hij de steden, die Chirom
aan hem had afgestaan, te versterken, en er
Israëlieten in te vestigen. 3 Daarna trok Sa-
lomon tegen Chamat-Soba op, en veroverde deze
stad. 4 Ook versterkte hij Tadmor, dat in de
woestijn ligt, en alle andere voorraadsteden, die
hij in Chamat gebouwd had. 5 Hij versterkte
Hoog- en Laag-Bet-Choron tot vestingen met
muren, poorten en grendels; 6 verder bouwde
hij Baälat en alle voorraadsteden, wagensteden
en ruitersteden, en alle ontworpen gebouwen
in Jerusalem, op de Libanon en in heel zijn
rijksgebied. 7 Heel de overgebleven bevolking
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der Chittieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwi-
eten en Jeboesieten, die niet tot de Israëlieten
behoorden, liet Salomon voor de arbeidsdienst
opkomen. 8 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. 9 Maar
van de Israëlieten maakte Salomon niemand tot
arbeider; zij waren zijn soldaten, hovelingen,
legeroversten, bevelvoerders, wagenmenners en
ruiters. 10 Tot hen behoorden ook de twee-
honderd vijftig hoofdopzichters, die Salomon
aangesteld had, en toezicht hielden op het volk.
11 De dochter van Farao liet Salomon uit de
David. stad verhuizen naar het paleis, dat hij
voor haar had laten bouwen. Want hij dacht:
Het past niet, dat een van mijn vrouwen in het
huis van David, den koning van Israël, woont;
want de plaatsen, waar de ark van Jahweh
geweest is, zijn heilig! 12 Toen begon Salomon
de brandoffers ter ere van Jahweh te offeren op
het altaar van Jahweh, dat hij opgericht had aan
de voorkant van de voorhal. 13 Het aantal, dat
dagelijks geofferd werd, stemde overeen met de
voorschriften van Moses; zo ook de sabbatten,
de nieuwe manen en de drie jaarlijkse feesten:
het feest der ongedesemde broden, het feest der
weken en het loofhuttenfeest. 14 Daarenboven
regelde hij overeenkomstig de voorschriften van
zijn vader David de dienst van de priester-
afdelingen en de taak der levieten, namelijk de
gewijde muziek en het bijstaan van de priesters
in hun dagelijkse dienst. Ook verdeelde hij de
afdelingen poortwachters over de verschillende
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poorten; want zo had David, de man Gods, het
verordend. 15 En in geen enkel opzicht, ook niet
in het beheer der schatten, werd er afgeweken
van de voorschriften des konings aangaande de
priesters en levieten. 16Zo kwam al het werk van
Salomon tot stand, van de dag af, dat Salomon
de grondslag legde voor de tempel van Jahweh,
totdat hij de tempel van Jahweh voltooid had.
17 In die tijd trok Salomon naar Es-jon-Géber
en naar Elat, aan de kust van de zee in het
land Edom. 18 Chirom zond hem namelijk met
medewerking van zijn onderdanen schepen en
ervaren zeelui, die met de mensen van Salomon
naar Ofir voeren, waar ze vierhonderd vijftig
talenten goud haalden, dat ze bij koning Salomon
brachten.

9
1 De koningin van Sjeba, die veel van Salomon

gehoord had, kwam om hem met raadsels op
de proef te stellen. Vergezeld van een groot
gevolg trok ze met een tros kamelen, die met
reukwerken en heel veel goud en edelstenen
beladen waren, naar Jerusalem. Bij Salomon
aangekomen, vroeg ze hem alles, wat haar in
de gedachte kwam. 2 Maar Salomon verklaarde
haar de zin van al haar woorden; niets bleef
voor den koning verborgen, zodat hij het haar
niet verklaren kon. 3 Toen nu de koningin van
Sjeba bemerkte, hoe wijs Salomon was, en zij
het paleis zag, dat hij gebouwd had, 4 de spijzen
van zijn tafel, de aanzittende hovelingen, de
rijen bedienden in hun kledij en de schenkers,
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verder nog de slachtoffers, die hij opdroeg in de
tempel van Jahweh, raakte zij buiten zichzelf,
5 en sprak tot den koning: Het is dus waar
geweest, wat ik in mijn land over uw bezit en
uw wijsheid gehoord heb. 6 Ik geloofde het niet,
voordat ik hier kwam en 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! 7 Gelukkig uw onderda-
nen, en gelukkig uw dienaren hier, die altijd
voor u mogen staan, om uw wijsheid te horen.
8 Gezegend zij Jahweh, uw God, die u zo heeft
liefgehad, dat Hij u op zijn troon heeft geplaatst,
als plaatsvervanger van Jahweh, uw God, en u, in
zijn onvergankelijke liefde voor Israël, tot koning
heeft aangesteld, om volgens recht en billijkheid
te regeren. 9 Toen gaf zij den koning honderd
twintig talenten goud, edelstenen en ontzaglijk
veel reukwerk. Nooit is er zoveel reukwerk
aangevoerd, als de koningin van Sjeba toen aan
koning Salomon heeft geschonken. 10 Bovendien
bracht de vloot van Chirom en die van Salomon,
welke goud uit O fir haalde, ook sandelhout en
edelstenen mee. 11Van 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 in het land Juda
bij elkaar gezien. 12 Van zijn kant gaf 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
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dienaren weer naar haar land.
13 Het gewicht van het goud, dat jaarlijks bij

Salomon binnenkwam, bedroeg zeshonderd zes
en zestig talenten. 14 Hierbij kwamen de inkom-
sten van de kooplieden en kramers, en van alle
koningen der Arabieren, en van de stadhouders
van het land, die goud en zilver aan Salomon
brachten. 15 Daarenboven vervaardigde koning
Salomon tweehonderd beukelaars van geslagen
goud; zeshonderd sikkels goud waren voor
iedere beukelaar nodig. 16 Verder driehonderd
schilden, eveneens van geslagen goud; driehon-
derd sikkels goud waren er nodig voor elk schild.
De koning hing ze op in het huis Libanonwoud.
17 Ook maakte de koning een grote ivoren troon,
die hij met fijn goud bekleedde. 18 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. 19 Op de zes trappen stonden
twaalf leeuwen, aan weerskanten één op iedere
trap. Voor geen enkel koninkrijk werd ooit zo
iets gemaakt! 20Al de drinkschalen van Salomon
waren van goud, zelfs het gerief van het huis
Libanonwoud was van zuiver goud. Zilver was
er niet; dat was in Salomons dagen niet in tel.
21 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
de pauwen. 22 Zo stak Salomon in rijkdom
en wijsheid boven alle koningen der aarde uit,
23 en iedereen verlangde Salomon te zien, om
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de wijsheid te horen, die God in zijn hart had
gestort. 24 Een ieder bracht dan geschenken
mee, gouden en zilveren voorwerpen, gewaden,
wapens, reukwerk, paarden en muildieren. En
dit geschiedde jaar in, jaar uit. 25 Salomon
bezat vierduizend span paarden en wagens, en
twaalfduizend ruiters, die hij onderbracht in
de wagensteden en de koninklijke gebouwen te
Jerusalem. 26 Hij heerste over alle koningen,
van de Rivier af tot aan het land der Filistijnen
en de grens van Egypte. 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.
28De paarden van Salomonwerden uit Moesri en
allerlei andere landen betrokken. 29 De verdere
geschiedenis van Salomon, de vroegere zowel als
de latere, staat beschreven in de Geschiedenis
van den profeet Natan, in de profetie van Achi-ja
van Sjilo, en in de visioenen van den ziener Jedo
over Jeroboam, den zoon van Nebat. 30 Veertig
jaren regeerde Salomon te Jerusalem over heel
Israël. 31 Toen ging hij bij zijn vaderen te
ruste. Hij werd in de stad van zijn vader David
begraven, en zijn zoon Roboam volgde hem op.

10
1Daar heel Israël nu te Sikem bijeenkwam, om

Roboam tot koning uit te roepen, ging ook deze
er heen. 2 Zodra echter Jeroboam dat vernam,
de zoon van Nebat, die zich in Egypte ophield,
waarheen hij voor koning Salomon uitgeweken
was, keerde hij uit Egypte terug. 3 Men liet hem
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ontbieden, en zo kwamen hij en alle Israëlieten
voor Roboam en zeiden: 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 zijn
vader Salomon diens vertrouwelingen waren
geweest, en vroeg hun: Wat raadt gij mij, dit volk
te antwoorden? 7 Ze zeiden hem: Wanneer gij
dit volk nu terwille zijt, en het een goedgunstig
antwoord geeft, zal het u voor altijd dienen.
8 Maar hij verwierp de raad, die de bejaarde
mannen hem 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
jongemannen, die met hem waren opgegroeid,
zeiden hem: Dit moet ge 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. 11Heeft 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.
12 Toen Jeroboam met al het volk op bevel van
den koning, om overmorgen bij hem terug te
komen, na drie dagen bij den koning kwam,
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13 gaf de koning een hard antwoord aan het
volk. Want koning Roboam 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 terwille; want Jahweh had het zo
beschikt om zijn belofte te houden, die Hij door
den profeet Achijáhoe van Sjilo aan Jeroboam,
den zoon van Nebat, had gedaan. 16 Toen Israël
dus zag, dat de koning hun niet ter wille was,
riep heel het volk den koning toe: Wat hebben
wij met David te maken? Wij hebben niets uit
te staan met den zoon van Jesse! Terug naar
uw tenten, Israël! David, zorg voor uw eigen
huis! Heel Israël trok zich dus terug naar zijn
tenten, 17 en Roboam werd koning alleen over de
Israëlieten, die in de steden van Juda woonden.
18Wel vaardigde koning Roboam den leider van
de arbeidsdienst Hadoram nog af, maar Israël
stenigde hem dood, en koning Roboam moest
overhaast 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.

11
1 Zodra Roboam nu te Jerusalem was

aangekomen, verzamelde hij uit de stammen
Juda en Benjamin wel honderd tachtigduizend
strijdbare mannen, om tegen Israël oorlog te
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voeren en het koningschap voor Roboam terug
te winnen. 2 Maar het woord van Jahweh werd
tot den godsman Sjemajáhoe gericht: 3 Zeg aan
Roboam, den zoon van Salomon, den koning
van Juda: 4 Zo spreekt Jahweh! Trekt niet
op, en voert geen oorlog tegen uw broeders!
Iedereen kere terug naar zijn huis; want door
Mij is dit alles beschikt. Zij luisterden naar
Jahweh, en zagen er van af, tegen Jeroboam op
te trekken. 5 Roboam bleef dus in Jerusalem
wonen en verbouwde verschillende steden in
Juda tot vesting. 6 Zo bracht hij Betlehem, Etam,
Tekóa, 7 Bet-Soer, Soko, Adoellam, 8 Gat, Maresja,
Zif, 9 Adoráim, Lakisj, Azeka, 10 Sora, Ajjalon
en Hebron, die in Juda en Benjamin lagen,
in staat van verdediging, 11 maakte er sterke
vestingen van, stelde er bevelhebbers aan en
sloeg er voorraden op van proviand, olie en
wijn; 12 en daar in die verschillende steden
schilden en lansen aanwezig waren, maakte
hij ze buitengewoon sterk. Zo bleven Juda en
Benjamin voor hem behouden. 13 De priesters
en levieten die in Israël woonden verhuisden
uit hun woonplaatsen, en vestigden zich bij
hem. 14 De levieten moesten namelijk hun
landerijen en bezittingen verlaten en naar Juda
en Jerusalem uitwijken, omdat Jeroboam met
zijn zonen hen had afgezet als priesters van
Jahweh, 15 en zelf priesters aanstelde op de
offerhoogten, bij de bokken- en kalverbeelden,
die hij gemaakt had. 16 Zij werden gevolgd
door velen uit alle stammen van Israël, die
vastbesloten waren, Jahweh te blijven vereren,
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den God van Israël, en die naar Jerusalem
kwamen, om Jahweh te offeren, den God van
hun vaderen. 17 Zij versterkten het koninkrijk
Juda, en waren drie jaar lang een steun voor
Roboam, den zoon van Salomon; want drie
jaar lang bewandelde hij de weg van David en
Salomon. 18 Roboam nam Abicháil tot vrouw,
de dochter van Eliab, den zoon van Jerimot,
zoon van David, zoon van Jesse. 19 Zij schonk
hem de zonen Jeöesj, Sjemarja en Záham. 20 Na
haar nam hij Maäka tot vrouw, de dochter
van Absalom; zij schonk hem Abias, Attai,
Ziza en Sjelomit. 21 Roboam hield van Maäka,
de dochter van Absalom, veel meer dan van
al zijn andere vrouwen en bijvrouwen; hij had
namelijk achttien vrouwen en zestig bijvrouwen,
en was de vader van acht en twintig zonen en
zestig dochters. 22 Roboam stelde Abias, den
zoon van Maäka, als kroonprins aan het hoofd
van zijn broers; want hem wilde hij koning
maken. 23 Hij was echter zo verstandig, enkelen
van zijn andere zonen in alle streken van Juda
en Benjamin over de verschillende vestingen
te verdelen, waar hij hun een rijk bestaan
verleende en veel vrouwen verschafte.

12
1 Maar toen het gezag van Roboam gevestigd

was en hij machtig begon te worden, viel hij af
van de wet van Jahweh, en heel Israël met hem.
2 En omdat zij van Jahweh waren afgevallen,
trok in het vijfde jaar van Roboams regering
Sjisak, de koning van Egypte, tegen Jerusalem
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op, 3 met twaalfhonderd strijdwagens en zestig-
duizend ruiters, en met een talloos leger van
Lybiërs, Soeki-jieten en Koesjieten, dat met hem
uit Egypte kwam. 4 Hij veroverde de vestingen
van Juda, en verscheen voor Jerusalem. 5 Toen
kwam de profeet Sjemaja bij Roboam en de voor-
naamsten van Juda, die zich uit vrees voor Sjisak
in Jerusalem hadden teruggetrokken, en zeide tot
hen: Zo spreekt Jahweh! Gij hebt Mij verlaten;
daarom verlaat Ik ook u, en lever u over aan
Sjisak. 6Maar de voornaamsten van Israël en de
koning vernederden zich en erkenden: Jahweh
is rechtvaardig! 7En toen Jahweh zag, dat ze zich
hadden vernederd, werd het woord van Jahweh
tot Sjemaja gericht: Omdat ze zich vernederd
hebben, zal Ik ze niet in het verderf storten en
hun een weinig uitkomst brengen. Mijn toorn zal
zich niet door Sjisak over Jerusalem voltrekken,
8 maar ze zullen hem onderdanig moeten zijn,
om het verschil te ondervinden tussen mijn
dienst en de dienst van aardse heerschappijen.
9 Koning Sjisak van Egypte rukte dus tegen
Jerusalem op, en 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 maken. 10 In
de plaats daarvan liet Roboam bronzen schilden
maken, welke hij toevertrouwde aan de oversten
der soldaten, die de wacht hielden aan de ingang
van het koninklijk paleis. 11De soldaten droegen
ze telkens als de koning naar de tempel van
Jahweh ging; daarna brachten zij ze terug naar
het soldatenverblijf. 12 Maar omdat hij zich
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vernederd had, liet Jahweh zijn toorn van hem
af, en stortte hem niet geheel en al in het
verderf. Er was trouwens in Juda nog veel
goeds. 13 Koning Roboam wist zijn gezag in
Jerusalem te herstellen, en zijn koningschap te
behouden. Roboam was een en veertig jaar, toen
hij koning werd, en regeerde zeventien jaar in
Jerusalem, de stad, die Jahweh uit alle stammen
van Israël had uitverkoren, om er zijn Naam
te doen wonen. Zijn moeder heette Naäma,
en was een moabietische. 14 Hij deed kwaad,
omdat hij niet vasthield aan de verering van
Jahweh. 15De verdere geschiedenis van Roboam,
de vroegere zowel als de latere, staat beschreven
in de Kronieken van den profeet Sjemaja en in
die van den ziener Iddo. Er was voortdurend
oorlog tussen Roboam en Jeroboam. 16 Roboam
ging bij zijn vaderen te ruste en werd in de
Davidsstad begraven. Zijn zoon Abias volgde
hem op.

13
1 In het achttiende jaar der regering van

Jeroboam werd Abias koning van Juda. 2 Drie
jaar heeft hij in Jerusalem geregeerd. Zijn
moeder heette Mikajáhoe, enwas de dochter van
Oeriël uit Giba. Er brak oorlog uit tussen Abias
en Jeroboam. 3 Abias bond de strijd aan met
een heldenschaar van vier honderdduizend uit-
gelezen manschappen; Jeroboam stelde zich met
acht honderdduizend krijgers, eveneens dappere
helden, tegen hem op. 4Nu ging Abias op de berg
Semaráim staan, die tot het Efraïmgebergte
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behoort, en sprak: Luistert naar mij, Jeroboam
en heel Israël! 5 Gij weet heel goed, dat Jahweh,
de God van Israël, op grond van een verbond,
door zout bekrachtigd, het koningschap over
Israël voor eeuwig aan David en zijn nageslacht
heeft verleend. 6 Maar toen is Jeroboam opges-
taan, de zoon van Nebat, een onderdaan van
Salomon, den zoon van David, en in opstand
tegen zijn heer gekomen. 7 Een aantal leeglopers
en Belialskinderen hebben zich bij hem gevoegd,
en hij wist Roboam, den zoon van Salomon,
te trotseren, omdat Roboam veel te jong en
onzelfstandig was, om zijn gezag tegenover hem
te kunnen handhaven. 8 En nu meent gij, dat
gij u kunt verzetten tegen het koninkrijk van
Jahweh, door Davids nageslacht bestuurd, omdat
gij over een groot leger beschikt en de gouden
kalveren hebt meegebracht, die Jeroboam u als
uw goden heeft gegeven! 9 Gij hebt de priesters
van Jahweh, de zonen van Aäron en de levieten
verdreven, en zelf priesters aangesteld, juist als
de volken van vreemde landen; en iedereen, die
met een jongen stier en zeven bokken kwam,
om zich te laten wijden, werd priester van die
zogenaamde goden. 10Maar wij hebben Jahweh,
onzen God; wij hebben Hem niet verlaten;
onze priesters, de zonen van Aäron, dienen
Jahweh en de levieten staan hen bij. 11 Elke
morgen en elke avond offeren zij brandoffers en
geurige wierook ter ere van Jahweh, leggen de
toonbroden op de reine tafel, en branden elke
avond de gouden luchter met haar lampen. Wij
onderhouden dus de dienst van Jahweh, onzen
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God; maar gij hebt Hem verlaten. 12 Zie, bij
ons staat God aan de spits, en zijn priesters,
met de blaastrompetten, om die tegen u te laten
weerschallen. Israëlieten, voert toch geen krijg
tegen Jahweh, den God van uw vaderen; gij zult
niets bereiken! 13 Maar intussen had Jeroboam
een deel van zijn troepen een omsingelende
beweging laten maken, om hen in de rug aan
te vallen, zodat een deel van zijn leger front
tegen Juda maakte en een ander gedeelte in
hinderlaag achter hen lag. 14 Toen de Judeërs
dan ook de toestand overzagen en bemerkten,
dat ze zowel van voren als van achteren werden
aangevallen, baden zij tot Jahweh, bliezen de
priesters op de bazuin, 15 en hieven de Judeërs
de strijdkreet aan. En nauwelijks hadden de
Judeërs de strijdkreet aangeheven, of God sloeg
Jeroboam en heel Israël voor Abias en Juda.
16 De Israëlieten namen de vlucht, maar God
leverde hen aan de Judeërs over. 17Abias en zijn
volk richtten een groot bloedbad onder hen aan,
en er sneuvelden van Israël wel vijf honderd-
duizend krijgers. 18 Zo werden de Israëlieten
bij die gelegenheid vernederd, en kregen de
Judeërs de overhand, omdat zij hun toevlucht
hadden genomen tot Jahweh, den God van hun
vaderen. 19 Abias achtervolgde Jeroboam, en
nam hem enige steden af, namelijk Betel met
onderhorigheden, Jesjana met onderhorigheden
en Efron met onderhorigheden. 20 Zolang Abias
leefde, kon Jeroboam zich niet meer herstellen;
hij werd door Jahweh getroffen en stierf. 21 Zo
werd Abias steeds machtiger. Hij nam veertien
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vrouwen, en werd de vader van twee en twintig
zonen en zes en twintig dochters. 22 De overige
geschiedenis van Abias, van zijn handel en
wandel, staat beschreven in het Leerboek van
den profeet Iddo.

14
1 Abias ging bij zijn vaderen te ruste, en werd

in de Davidstad begraven. Zijn zoon Asa volgde
hem op. In zijn dagen had het land tien jaar lang
rust. 2Asa deed wat goed en recht was in de ogen
van Jahweh, zijn God: 3 hij ruimde de vreemde
altaren en de offerhoogten op, sloeg de heilige
zuilen stuk, hakte de heilige palen om, 4 en
scherpte de Judeërs in, dat zij Jahweh moesten
vereren, den God hunner vaderen, en zijn wet
en geboden moesten onderhouden. 5Ook uit alle
steden van Juda verwijderde hij de offerhoogten
en de reukaltaren. Onder hem had het rijk rust.
6Daar het land vrede had, en hij in die jaren geen
oorlog hoefde te voeren, omdat Jahweh hem rust
verleende, bouwde hij verschillende vestingen in
Juda. 7En hij zeide tot Juda: Laat ons deze steden
versterken, en ze met een muur en torens, met
poorten en grendels omgeven. Nog zijn wij baas
in eigen land, omdat wij Jahweh, onzen God,
vereren; want omdat wij Hem vereren, schenkt
Hij ons rust naar alle kanten. En ze brachten
de bouw tot een gelukkig einde. 8 Het leger van
Asa bestond uit driehonderdduizend Judeërs,
gewapend met schild en lans, en tweehonderd-
duizend Benjamieten, gewapend met schilden
en vertrouwd met de boog; allemaal dappere
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mannen. 9 Eens rukte Zérach, de Koesjiet, tegen
hem op met een leger van een millioen man
en driehonderdduizend strijdwagens. Toen hij
Maresja had bereikt, 10 ging Asa hem tegemoet,
en zij stelden zich in het dal Sefata bij Maresja
in slagorde op. 11 Nu riep Asa tot Jahweh, zijn
God, en sprak: Jahweh; Gij alleen kunt helpen in
de strijd van een machteloze tegen een sterke!
Help ons, Jahweh, onze God; want wij nemen
onze toevlucht tot U, en in uw Naam trekken wij
tegen dit geweldige leger op, Jahweh, Gij zijt onze
God; tegen U is niemand bestand! 12 En Jahweh
bracht de Koesjieten voor Asa de nederlaag toe.
De Koesjieten sloegen op de vlucht, 13 en Asa
met zijn manschappen achtervolgden hen tot
Gerar. Er sneuvelden zoveel Koesjieten, dat ze
zich niet konden herstellen; ze werden door
Jahweh en zijn leger volkomen vernietigd. De
Judeërs bemachtigden een zeer grote buit, 14 en
overweldigden alle steden in de omgeving van
Gerar; zo diep zat de schrik voor Jahweh er in!
Zij plunderden al die steden, omdat er veel buit
te behalen viel; 15 zelfs de tenten der veehoeders
haalden zij omver, en maakten een groot aantal
schapen en kamelen buit. Toen keerden ze naar
Jerusalem terug.

15
1 Nu kwam de geest van God over Azarjáhoe,

den zoon van Oded. 2Hij verscheen voor Asa, en
sprak tot hem: Asa, en heel Juda en Benjamin,
luistert naar mij! Jahweh is met u, als gij
met Hem zijt. Wanneer gij Hem zoekt, zal
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Hij Zich door u laten vinden, maar verlaat gij
Hem, dan verlaat Hij ook u. 3 Lange tijd was
Israël zonder den waren God, zonder priesters,
die hen onderrichtten, en zonder Wet. 4 Maar
wanneer zij dan in nood geraakten, bekeerden
zij zich tot Jahweh, Israëls God; dan zochten
zij Hem, en Hij liet Zich door hen vinden. 5 In
zulke tijden was niemand veilig, of hij uitging
of terugkwam; maar er heerste een geweldige
onrust onder de bewoners dezer streken. 6 Het
ene volk lag overhoop met het andere, de ene
stad met de andere; want God bracht hen in
verwarring, en in allerlei nood. 7 Weest gij dus
sterk, laat uw handen niet verslappen; want gij
zult voor uw moeite worden beloond. 8 Zodra
Asa deze woorden en de profetie van den profeet
Azarjáhoe, den zoon van Oded, vernam, vatte
hij moed, liet de gruwelen opruimen in heel
het land Juda en Benjamin en uit de steden
op het Efraïmgebergte, die hij veroverd had,
en vernieuwde het altaar van Jahweh, dat voor
de voorhal van Jahweh stond. 9 Hij riep heel
Juda en Benjamin bijeen, met de mannen uit
Efraïm en Manasse en Simeon, die zich onder
hen hadden gevestigd, omdat zij in grote getale
van Israël naar Juda waren overgegaan, toen zij
zagen, dat Jahweh, zijn God, met hem was. 10 Zij
kwamen bijeen te Jerusalem in de derde maand
van het vijftiende jaar der regering van Asa,
11 en brachten die dag uit de buit zevenhonderd
runderen en zevenduizend schapen aan Jahweh
ten offer. 12 Zij verbonden zich, om Jahweh, den
God hunner vaderen, te vereren met heel hun
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hart en heel hun ziel, 13 en iedereen te doden,
die Jahweh, den God van Israël, niet vereerde,
kleinen als groten, mannen als vrouwen. 14 Dit
bezwoeren zij Jahweh met luider stem en onder
het geschal van trompetten en bazuinen. 15Heel
Juda verheugde zich erover, dat zij deze eed van
ganser harte hadden gezworen; zij vereerden
Jahweh onverdeeld. Daarom liet ook Jahweh
Zich door hen vinden, en schonk hun rust
aan alle kanten. 16 Ook zette koning Asa zijn
moeder Maäka af als gebiedster, omdat zij een
schandbeeld van Asjera gemaakt had. Asa sloeg
dit schandbeeld neer, en verbrandde het in het
Kedrondal. 17 En ofschoon de offerhoogten in
Israël niet werden afgeschaft, bleef Asa toch
zijn leven lang trouw. 18 Met de wijgeschenken
van zijn vader bracht hij ook zijn eigen wi-
jgeschenken naar de tempel van God: zilver,
goud en andere voorwerpen. 19 Tot het vijf
en dertigste regeringsjaar van Asa was er geen
oorlog geweest;

16
1 maar in het zes en dertigste regeringsjaar

van Asa trok koning Basja van Israël tegen Juda
op, en versterkte Rama, om te beletten, dat er
nog iemand van koning Asa van Juda het land
in- of uitging. 2 Maar Asa nam zilver en goud
uit de schatkamers van de tempel van Jahweh
en van het koninklijk paleis, en zond er zijn
beambten mee naar Ben-Hadad, den koning van
Aram, die te Damascus woonde. Hij liet hem
zeggen: 3 Laat ons een verbond sluiten, zoals
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er een bestond tussen mijn vader en uw vader.
Hierbij zend ik u zilver en goud. Verbreek dus
uw verbond met Basja, den koning van Israël,
dan zal hij wel van mij wegtrekken. 4 Ben-
Hadad willigde het verzoek van koning Asa in;
hij zond zijn legeroversten naar de steden van
Israël, en overweldigde Ijjon, Dan, Abel-Máim en
alle opslagplaatsen in Neftali. 5 Toen Basja dit
hoorde, hield hij op met Rama te versterken en
liet hij het werk rusten. 6Nu riep koning Asa heel
Juda op, om de stenen en het hout weg te halen,
waarmee Basja Rama had willen versterken en
versterkte daarmee Géba en Mispa. 7 Bij die
gelegenheid kwam de ziener Chanani bij koning
Asa van Juda, en sprak tot hem: Omdat gij op
den koning van Aram gerekend hebt, en uw
toevlucht niet hebt genomen tot Jahweh, uw
God, daarom is de legermacht van den koning
van Aram aan uw handen ontglipt. 8 Hadden
dan de Koesjieten en de Lybiërs soms geen
groot aantal strijdwagens en een talrijke ruiterij?
Maar omdat gij toen uw toevlucht tot Jahweh
hebt genomen, heeft Hij ze aan u overgeleverd.
9Want de ogen van Jahweh doorvorsen de gehele
aarde, om hen te helpen, wier hart onverdeeld
op Hem is gericht. Gij hebt hiermede dwaas
gehandeld; en van nu af aan zult ge oorlogen
moeten voeren. 10 Maar Asa ergerde zich aan
den ziener, en was om die vermaning zo boos
op hem, dat hij hem in de gevangenis liet zetten.
Bij die gelegenheid mishandelde Asa nog andere
mensen uit het volk. 11 De geschiedenis van
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Asa de vroegere zowel als de en Israël. 12 In
het negen en dertigste jaar van zijn regering
kreeg Asa een voetkwaal van ernstige aard;
doch zelfs in zijn ziekte zocht hij geen hulp bij
Jahweh, maar bij geneesheren. 13 Asa ging bij
zijn vaderen te ruste: hij stierf in het een en
veertigste jaar van zijn regering. 14 Hij werd
begraven in het graf dat hij voor zich zelf had
uitgehouwen in de Davidstad; men legde hem
op een rustbed, dat men geheel had belegd met
welriekende kruiden en verschillende soorten
specerijen, kunstig gemengd, en ontstak ter ere
van hem een buitengewoon groot dodenvuur.

17
1 Asa werd opgevolgd door zijn zoon Josafat.

Deze wapende zich tegen Israël; 2 hij legde
een garnizoen in alle vestingen van Juda, en
bezettingen in het land Juda en in de steden,
die zijn vader Asa had ingenomen. 3 Jahweh
was met Josafat; want hij volgde het voorbeeld,
dat zijn vader in de eerste tijd had gegeven,
en vereerde geen Báals, 4 maar den God zijner
vaderen, en deed niet als de Israëlieten, maar
onderhield zijn geboden. 5 Jahweh bevestigde
het koninklijke gezag van Josafat in zijn hand,
zodat heel Juda hem geschenken bracht, en rijk-
dom en aanzien hem in ruime mate ten deel viel.
6 Hierdoor steeg zijn moed, om de wegen van
Jahweh te bewandelen, en de offerhoogten en de
heilige palen in Juda op te ruimen. 7 In het derde
jaar van zijn regering gaf hij opdracht aan de
leiders Ben-Cháil, Obadja, Zekarja, Netaneël en
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Mikájehoe, om onderricht te geven in de steden
van Juda. 8 Zij waren vergezeld van de levi-
eten Sjemajáhoe, Netanj hoe, Zebadjáhoe, Asaël,
Sjemiramot, Jehonatan, Adoni-jáhoe, Tobi-jáhoe
en Tob-Adoni-jáhoe, en de priesters Elisjama en
Jehoram. 9 Zij gaven onderricht in Juda, aan de
hand van het wetboek van Jahweh, en gingen
rond in alle steden van Juda, om het volk te
onderrichten. 10 Bij alle vreemde koninkrijken,
die in de omgeving van Juda lagen, zat de
schrik voor Jahweh er zo levendig in, dat ze niet
met Josafat durfden strijden. 11 De Filistijnen
brachten Josafat geschenken en een schatting
aan zilver; ook de Arabieren brachten hem
een schatting van zeven en zeventighonderd
rammen en zeven en zeventighonderd bokken.
12 Zo werd Josafat voortdurend machtiger. Hij
bouwde in Juda burchten en opslagplaatsen;
13 in de steden van Juda had hij geweldige
voorraden, en in Jerusalem dappere ervaren
krijgers. 14 Hier volgt een opsomming van
hun verschillende families. Tot Juda behoorden
de volgende bevelhebbers van duizend: Adna,
de legeraanvoerder, met driehonderdduizend
dappere mannen; 15 hem stond terzijde de
legeraanvoerder Jehochanan, met tweehonderd
en tachtigduizend man; 16 deze werd terzijde
gestaan door Amas-ja, den zoon van Zikri, die
zich vrijwillig aan Jahweh gewijd had, met
tweehonderdduizend dappere mannen. 17 Tot
Benjamin behoorde de heldhaftige Eljada, met
tweehonderdduizend man, gewapend met boog
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en schild; 18 hij werd bijgestaan door Jehozabad,
met honderd tachtigduizend dienstplichtigen.
19 Dat waren de krijgers, die in ‘s konings dienst
stonden, afgezien nog van hen, die de koning in
de verschillende vestingen van Juda had gelegd.

18
1 Nu Josafat zo rijk en aanzienlijk geworden

was, werd hij de zwager van Achab. 2 Toen hij
dan ook enige jaren later naar Achab in Samaria
ging, slachtte Achab ter ere van hem en zijn
gevolg een groot aantal schapen en runderen, en
trachtte hij hem over te halen tot een krijgstocht
tegen Ramot in Gilad. 3 Koning Achab van
Israël stelde aan koning Josafat van Juda voor:
Wilt ge met mij ten strijde trekken naar Ramot
Gilad? Deze verzekerde hem: Ik en gij zijn
één; uw leger is mijn leger; ik trek met u mee
ten strijde. 4 Toch verzocht Josafat den koning
van Israël: Vraag echter eerst, wat Jahweh zegt.
5 Toen ontbood de koning van Israël de profeten,
tezamen ongeveer vierhonderd man. Hij vroeg
hun: Zal ik tegen Ramot Gilad ten strijde trekken,
of niet? Zij antwoordden: Trek op; God levert
het aan den koning over. 6 Maar Josafat vroeg:
Is er geen profeet van Jahweh meer, dien wij
kunnen raadplegen? 7 De koning van Israël
antwoordde Josafat: 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
zeide: De koning moet zo iets niet zeggen! 8 Toen
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riep de koning van Israël een kamerdienaar en
zei: Haal vlug Mikájehoe, den zoon van Jimla.
9 Intussen waren 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. 10 Een zekere Sidki-jáhoe, de zoon
van Kenaäna, had zich ijzeren horens gemaakt,
en zeide: Zo spreekt Jahweh! Hiermede zult gij
de Arameën neerstoten, tot verdelgens toe! 11 Al
de andere profeten profeteerden hetzelfde en
riepen: Trek op naar Ramot Gilad! Gij zult zeker
slagen; want Jahweh heeft het aan den koning
overgeleverd. 12 De bode, die Mikájehoe was
gaan roepen, zeide tot hem: Zie eens; eenstem-
mig hebben de profeten den koning een gunstig
antwoord gegeven; laat ook uw antwoord zijn
als het hunne, en voorspel iets goeds! 13 Maar
Mikájehoe zeide: Zo waar Jahweh leeft; wat
Jahweh mij zegt, zal ik spreken! 14 Toen hij
nu bij den koning gekomen was, zeide deze tot
hem: Mika, zullen wij naar Ramot Gilad ten
strijde trekken, of niet? Hij antwoordde hem:
Trek op; gij zult zeker slagen; ze zullen aan u
worden overgeleverd! 15 De koning snauwde
hem toe: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, mij
in de naam van Jahweh niets dan de waarheid
te zeggen? 16 Maar nu sprak hij: Ik zag Israël
over de bergen verstrooid, als schapen zonder
herder. En Jahweh sprak: Zij hebben geen heer;
laat ze rustig naar huis terugkeren! 17 Toen
zei de koning van Israël tot Josafat: Heb ik
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het u niet gezegd? Hij voorspelt mij nooit iets
goeds, altijd maar kwaad. 18 Maar hij 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. 19 Jahweh vroeg: Wie wil Achab
overhalen, den koning van Israël, naar Ramot
Gilad op te trekken, om daar te sneuvelen? En
de een zei zus, de ander zo. 20 Toen trad er een
geest naar voren, ging voor Jahweh staan, en
zeide: Ik wil hem overhalen. Jahweh vroeg hem:
Hoe? 21 Hij antwoordde: Ik ga een leugengeest
worden in de mond van al zijn profeten. Toen
sprak Hij: Gij moogt hem bewerken, en ge zult
slagen ook; ga heen en doe het. 22 Welnu, thans
heeft Jahweh een leugengeest in de mond van
deze profeten gelegd, omdat Jahweh uw verderf
heeft besloten2. 23 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? 24 Mikájehoe antwoordde: Dat zult ge
gewaar worden, wanneer ge van huis tot huis
zult vluchten, om u te verbergen. 25Nu sprak de
koning van Israël: Neem Mikájehoe gevangen,
en breng hem bij den stadsvoogd Amon en bij
prins Joasj, 26 en zeg hun: De koning beveelt,
hem in de gevangenis te houden, en hem slecht
eten en drinken te geven, totdat hij ongedeerd
terugkomt. 27 Maar Mikájehoe sprak: Als gij
ongedeerd terugkomt, heeft Jahweh niet door
mij gesproken3. 28 Zo trok dus de koning van
Israël, met koning Josafat van Juda, naar Ramot
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Gilad. 29 Maar de koning van Israël zeide tot
Josafat: Ik wil verkleed de strijd ingaan; doch gij
kunt uw eigen kleren wel aanhouden. Hierop
verkleedde hij zich, voor hij ten strijde trok.
30Nu had de koning van Aram zijn bevelhebbers
van de strijdwagens de opdracht gegeven: Valt
niemand aan, wie het ook zij, maar alleen
den koning van Israël. 31 Toen zij nu Josafat
zagen, dachten ze: Dat is zeker de koning van
Israël. En ze vielen op hem aan. Maar Josafat
riep tot Jahweh, en Hij kwam hem te hulp, en
leidde de aandacht van hem af. 32 Toen de
bevelhebbers van de strijdwagens bemerkten,
dat hij de koning van Israël niet was, lieten zij
hemmet rust. 33 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 wagenvoerder: Wend de teugels, en
breng mij van het slagveld; want ik ben gewond.
34Maar omdat de strijd toen juist op het hevigst
was, moest de koning van Israël tegenover de
Arameën rechtop in zijn wagen blijven staan tot
de avond toe. Tegen zonsondergang echter stierf
hij.

19
1 Koning Josafat van Juda keerde echter

ongedeerd naar huis in Jerusalem terug. 2 Daar
verscheen voor hem de ziener Jehoe, de zoon
van Chanani, en sprak tot koning Josafat: Moest
gij een booswicht helpen, en bevriend zijn met
hen, die Jahweh haten? Daarom zal de toorn
van Jahweh u treffen, 3 ofschoon er nog iets
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goeds in u wordt gevonden, omdat gij de heilige
palen uit het land hebt verwijderd en uw hart
er op hebt gezet, God te vereren. 4 Nadat Josafat
enige tijd in Jerusalem was gebleven, trok hij er
wederom op uit, om het volk, van Beër-Sjéba
tot het Efraïmgebergte, terug te brengen tot
Jahweh, den God hunner vaderen. 5 Ook stelde
hij rechters aan in het land en in alle vestingen
van Juda, stad voor stad. 6 En hij sprak tot
de rechters: Let wel op hetgeen gij doet; want
niet op last van mensen spreekt gij recht, maar
in naam van Jahweh. Hij is bij u, wanneer
gij recht spreekt. 7 Hebt dus een heilig ontzag
voor Jahweh, en gaat eerlijk te werk; want bij
Jahweh, onzen God, bestaat er geen onrecht,
geen partijdigheid en geen omkoperij. 8 Ook in
Jerusalem stelde Josafat enige levieten, priesters
en familiehoofden van Israël aan, om Jahweh’s
rechten te handhaven, en de geschillen tussen
de burgers van Jerusalem te beslechten. 9 En hij
beval hun: Doet uw plicht in ontzag voor Jah-
weh, in oprechtheid en met een onverdeeld hart.
10 Bij alle rechtszaken, die door uw broeders, die
in hun steden wonen, voor u worden gebracht
over doodslag of over de uitleg van wetten,
geboden, bepalingen en voorschriften, moet gij
een vermaning voegen, dat ze zich niet tegen
Jahweh bezondigen, en gij met uw broeders
niet door zijn toorn wordt getroffen. Zo moet
gij optreden; anders maakt gij u zelf schuldig.
11De opperpriester Amarjáhoe zal uw voorzitter
zijn in alle aangelegenheden van Jahweh; en



2 Kronieken 20:1 xliv 2 Kronieken 20:9

Zebadjáhoe, de zoon van Jisjmaël, het hoofd
van de stam Juda, in alle aangelegenheden des
konings; en de levieten zullen als beambten te
uwer beschikking staan. Gaat vastberaden aan
het werk, en moge Jahweh met den deugdzame
zijn.

20
1 Na dit alles trokken de Moabieten en

Ammonieten met enige afdelingen Meoenieten
tegen Josafat ten strijde. 2 En men kwam Josafat
berichten: Een geweldig leger Edomieten trekt
tegen u op uit het Overjordaanse; ze staan
reeds in Chasason-Tamar, of En-Gédi. 3 In zijn
angst nam Josafat zijn toevlucht tot Jahweh, en
kondigde voor heel Juda een vasten af. 4Daarom
kwam Juda bijeen, om hulp te zoeken bij Jahweh;
ja. uit alle steden van Juda kwammen bijeen, om
hulp te zoeken bij Jahweh. 5 Toen ging Josafat
voor het vergaderde volk van Juda en Jerusalem
bij de nieuwe voorhof van de tempel van Jahweh
staan, 6 en bad: Jahweh, God onzer vaderen!
Gij zijt de God in de hemel, Gij heerst over alle
koninkrijken der volken; in uw hand is macht
en kracht, en niemand kan U weerstaan. 7 Gij
zijt onze God, die de bewoners van dit land voor
Israël, uw volk, hebt uitgedreven, en die het
land voor altijd hebt geschonken aan het kroost
van Abraham, uw vriend. 8 Zij hebben er zich
gevestigd, daar een heiligdom gebouwd ter ere
van uw Naam, en hebben gezegd: 9 Als een
ramp ons mocht treffen: zwaard, strafgericht,
pest of hongersnood, dan zullen wij voor deze
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tempel en voor uw aanschijn komen staan; want
uw Naam woont in deze tempel. Dan zullen
wij U aanroepen in onze nood, en Gij zult ons
verhoren en helpen. 10 Daar zijn nu de zonen
van Ammon en Moab en van het Seïrgebergte!
Gij hebt Israël de toegang tot hun land verboden,
toen zij uit Egypte trokken, zodat zij hen met
rust moesten laten, en ze niet hebben uitgeroeid.
11 En zie, dat vergelden ze ons, door bij ons
binnen te vallen en ons te verjagen van uw
erfdeel, dat Gij ons hebt geschonken. 12 O
God, zult Gij hen niet straffen? Want wij zijn
machteloos tegenover dat geweldige leger, dat
tegen ons optrekt; wij weten niet wat wij moeten
doen, maar op U zijn onze ogen gevestigd.
13 Terwijl heel Juda zo voor Jahweh stond met
kinderen, vrouwen en zonen, 14 kwam midden
onder het vergaderde volk de geest van Jahweh
over Jachaziël, den zoon van Zekarjáhoe, zoon
van Benaja, zoon van Jeïël, zoon van Mattanja,
een leviet uit het geslacht van Asaf. 15 En
hij sprak: Luistert allen aandachtig, Judeërs,
burgers van Jerusalem, en gij ook, koning Josafat.
Zo spreekt Jahweh tot u! Weest niet bang, en
laat u niet afschrikken door dat geweldige leger;
want gij voert de strijd niet, maar God. 16 Rukt
morgen tegen hen op! Zie, ze zullen trekken door
de pas van Sis, en gij zult op hen stoten aan het
einde van het dal, ten oosten van de woestijn
van Jeroeël. 17 Gij zult niet eens hoeven te
strijden. Stelt u maar op, en blijft staan; dan zult
gij zien, hoe Jahweh u redt, Juda en Jerusalem.
Weest dus niet bang en laat u niet afschrikken;
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trekt ze morgen tegemoet, en Jahweh zal met
u zijn! 18 Toen boog Josafat zijn gelaat ter
aarde, en al de Judeërs vielen met de burgers
van Jerusalem in aanbidding voor Jahweh neer.
19 En de levieten van het geslacht Kehat en Kore
begonnen met luider stem de lof te zingen van
Jahweh, Israëls God. 20 De volgende morgen
trokken zij in alle vroegte naar de woestijn van
Tekóa. En terwijl zij uitrukten, ging Josafat voor
hen staan, en sprak: Juda, en gij burgers van
Jerusalem, luistert naar mij! Vertrouwt op Jah-
weh, uw God, en gij blijft behouden; vertrouwt
op zijn profeten en slaagt! 21 Toen overlegde
hij met het volk, en bepaalde, dat de zangers
van Jahweh en de muzikanten in de heilige
feestgewaden voor de soldaten uit moesten gaan
en zingen: “Looft Jahweh; want eeuwig duurt
zijn barmhartigheid!” 22 En zodra zij begonnen
met juichen en loven, liet Jahweh tegen de zonen
van Ammon, Moab en van het Seïrgebergte,
die naar Juda oprukten, twiststokers los, zodat
zij op elkander begonnen in te slaan. 23 De
zonen van Ammon en Moab keerden de wapens
tegen de bewoners van het Seïrgebergte, om
hen uit te roeien en te verdelgen; en toen zij
met de bewoners van Seïr klaar waren, hielpen
zij elkander in het verderf. 24 Toen Juda dus
op de hooggelegen zoom van de woestijn was
gekomen, en naar het leger uitkeek, zagen zij
enkel lijken op de grond; er was niemand
ontkomen! 25Nu trok Josafat met zijn volk er op
af, om de buit te bemachtigen, en zij vonden bij
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hen een overvloed aan vee, klederen en kostbare
voorwerpen. Ze ontnamen hun zoveel, dat ze
het niet konden vervoeren; drie dagen waren
ze bezig met het binnenhalen van de buit: zo
geweldig was die. 26 De vierde dag werden
ze bijeengeroepen in de vallei Beraka, waar ze
Jahweh zegenden; daarom werd die plek vallei
Beraka genoemd, zoals ze nog heet. 27 Daarna
keerden alle mannen van Juda en Jerusalem, met
Josafat aan de spits, vol vreugde naar Jerusalem
terug; want Jahweh had hun vreugde verschaft
over hun vijanden. 28 En met harpen, citers
en trompetten trokken ze Jerusalem binnen, en
begaven zich naar de tempel van Jahweh. 29 Een
geweldige vrees maakte zich meester van alle
vreemde koninkrijken, toen men hoorde, dat
Jahweh tegen den vijand van Israël gestreden
had. 30 Sindsdien heerste er vrede in het rijk
van Josafat; zijn God schonk hem rust aan alle
kanten. 31 Zo regeerde Josafat over Juda. Hij
was vijf en dertig jaar, toen hij koning werd, en
regeerde vijf en twintig jaar te Jerusalem. Zijn
moeder heette Azoeba en was een dochter van
Sjilchi. 32 In alles volgde hij het voorbeeld van
zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken; zo
deed hij wat recht was in de ogen van Jahweh.
33Alleen werden de offerhoogten niet afgeschaft;
want nog steeds richtte het volk zijn hart niet
op den God zijner vaderen. 34 De verdere
geschiedenis van Josafat, de vroegere zowel als
de latere, staat beschreven in de Kronieken van
Jehoe, den zoon van Chanani, die opgenomen
zijn in het boek van de koningen van Israël.
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35 Na dit alles sloot koning Josafat van Juda een
verbond met den goddelozen koning Achazja,
den koning van Israël; 36 en hij kwam met hem
overeen, schepen te bouwen, die naar Tarsjisj
zouden varen. De schepen werden inderdaad
te Es-jon-Géber gebouwd. 37 Maar Eliézer, de
zoon van Dodawáhoe, uit Maresja, profeteerde
tegen Josafat en sprak: Omdat gij een verbond
gesloten hebt met Achazjáhoe, zal Jahweh uw
werk vernielen. Inderdaad werden de schepen
vernield, en konden zij niet naar Tarsjisj varen.

21
1 Josafat ging bij zijn vaderen te ruste, en

werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad.
Josafat werd opgevolgd door zijn zoon Joram.
2 Deze had enige broeders, zonen van Josafat,
namelijk Azarja, Jechiël, Zekarjáhoe, Azarjáhoe,
Mikaël en Sjefatjáhoe: allen zonen van koning
Josafat van Israël. 3 Hun vader had hun rijke
geschenken in zilver en goud en andere kost-
baarheden gegeven, benevens enige vestingen in
Juda; maar het koningschap had hij voor Joram
bestemd, omdat deze de oudste was. 4 Zodra
echter Joram het koningschap van zijn vader had
aanvaard, en zijn gezag had gevestigd, liet hij
al zijn broers met enkele voorname Israëlieten
vermoorden. 5 Joram was twee en dertig jaar,
toen hij koning werd, en regeerde acht jaar
te Jerusalem. 6 Hij volgde het wangedrag van
de koningen van Israël, evenals het huis van
Achab; want hij was met een dochter van Achab
gehuwd. Hij deed wat kwaad was in de ogen
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van Jahweh. 7 Toch wilde Jahweh het huis van
David niet vernietigen, terwille van het verbond,
dat Hij met David gesloten had, en omdat Hij
hem gezegd had, dat Hij hem en zijn zonen voor
altijd een licht zou geven. 8 Tijdens zijn regering
maakten de Edomieten zich onafhankelijk van
Juda, en stelden een eigen koning aan. 9Daarom
trok Joram er met zijn legeraanvoerders en alle
strijdwagens heen, en bij een nachtelijke aanval
versloeg hij de Edomieten, die hem en zijn
wagenvoerders hadden omsingeld. 10 Toch werd
Edom onafhankelijk en is het gebleven tot heden
toe. Ook Libna ging bij die gelegenheid verloren,
omdat Joram Jahweh had verlaten, den God
zijner vaderen. 11 Ook maakte hij offerhoogten
op de bergen van Juda, verleidde de burgers van
Jerusalem tot afgoderij, en bracht Juda af van het
rechte pad. 12 Daarom ontving hij het volgend
schrijven van den profeet Elias: Zo spreekt
Jahweh, de God van uw vader David! Omdat ge
het voorbeeld van uw vader Josafat en dat van
uw vader Asa, den koning van Juda, niet hebt
gevolgd, 13maar het wangedrag van de koningen
van Israël, en Judamet de burgers van Jerusalem
tot afgoderij hebt verleid, zoals het huis Achab
gedaan heeft; omdat ge ook uw broers hebt ver-
moord, het huis van uw vader, die beter waren
dan gij: 14 daarom zal Jahweh een geweldige
slag toebrengen aan uw volk, en aan uw zonen,
uw vrouwen en al uw bezittingen; 15 zelf zult
ge door een vreselijke ziekte worden getroffen,
namelijk door een kwaal in de ingewanden,
totdat tengevolge der ziekte na twee jaar uw
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ingewanden uit uw lijf zullen komen. 16Daarom
wakkerde Jahweh de strijdlust van de Filistijnen
en van de Arabieren, die bij de Koesjieten wonen,
tegen Joram aan. 17 Zij trokken tegen Juda
op, versloegen het, en sleepten heel de have,
die in het koninklijk paleis werd aangetroffen,
met zijn zonen en vrouwen weg, zodat Joram,
behalve Jehoachaz, zijn jongsten zoon, geen
enkel kind meer overhield. 18 Na dit alles sloeg
Jahweh hem met een ongeneselijke ziekte in de
ingewanden. 19 En enige tijd later, toen het
tweede jaar ten einde liep, drongen tengevolge
der ziekte de ingewanden uit zijn lijf, en stierf
hij onder hevige pijnen. Zijn volk ontstak echter
voor hem geen dodenvuren, zoals het voor zijn
vaderen had gedaan. 20 Hij was twee en dertig
jaar, toen hij koning werd, en heeft acht jaar in
Jerusalem geregeerd. Onbemind ging hij heen;
men begroef hem in de Davidstad, maar niet in
de graven der koningen.

22
1 De burgers van Jerusalem riepen nu zijn

jongsten zoon Achazjáhoe tot zijn opvolger uit;
want al de oudere zonen waren vermoord door
de troep, die met de Arabieren in de legerplaats
was binnengedrongen. Zo werd Achazjáhoe,
de zoon van koning Joram, koning van Juda.
2 Achazjáhoe was twee en twintig jaar, toen hij
koning werd, en regeerde één jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Atalj hoe, en was de dochter
van Omri. 3 Ook hij volgde het wangedrag van
het huis van Achab; want zijn moeder was zijn
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goddeloze raadgeefster. 4 Zo deed hij wat kwaad
was in de ogen van Jahweh, evenals het huis
Achab; want die waren na de dood van zijn
vader zijn raadsmannen, tot zijn eigen verderf.
5 Het was dan ook op hun aanraden, dat hij met
Joram, den zoon van koning Achab van Israël,
ten strijde trok tegen koning Chazaël van Aram
naar Ramot Gilad. Maar Joram werd door de
Ramieten gewond. 6 Daarom keerde deze terug,
om te Jizreël te herstellen van de wonden, die
men hem in de oorlog met Chazaël, den koning
van Aram, bij Rama had toegebracht. Bij deze
gelegenheid kwam Achazjáhoe, de zoon van
Joram, den koning van Juda, den zieken Joram,
den zoon van Achab, te Jizreël bezoeken. 7 Het
was echter door God tot de ondergang van Ac-
hazjáhoe beschikt, dat deze bij Joram zou komen
en na zijn aankomst met Joram zou uittrekken,
om Jehoe, den zoon van Nimsji, tegemoet te
gaan, die door Jahweh gezalfd was, om het huis
Achab uit te roeien. 8 Want toen Jehoe met het
huis Achab had afgerekend, stiet hij op enige
voorname Judeërs en neven van Achazjáhoe, die
in dienst stonden van Achazjáhoe, en ook hen
liet hij vermoorden. 9Daarna liet hij Achazjáhoe
zoeken. Men nam hem gevangen in Samaria,
waar hij zich verborgen had, en bracht hem
voor Jehoe, die hem ter dood liet brengen. Men
begroef hem echter, omdat men er rekening
mee hield, dat hij een zoon was van Josafat, die
Jahweh van ganser harte had vereerd. Nu was
er in het huis van Achazjáhoe niemand meer
in staat, de regering te aanvaarden. 10 Toen
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Ataljáhoe, de moeder van Achazjahoe, zag, dat
haar zoon gestorven was, roeide ze de hele
koninklijke familie van het huis Juda uit. 11Maar
Jehosjabat, een dochter des konings, nam Joasj,
den zoon van Achazjáhoe, heimelijk weg uit
de kring der prinsen, die ten dode waren
opgeschreven, en bracht hem met zijn voedster
naar een slaapkamer, waar hij voor Ataljáhoe
verborgen gehouden werd door Jehosjabat, een
dochter van koning Joram en de vrouw van den
priester Jehojada; zij was namelijk een zuster
van Achazjáhoe. Zo ontsnapte hij aan de dood.
12 Zes jaar lang bleef hij bij haar in de tempel van
God verborgen, terwijl Atalja het land regeerde.

23
1 Maar in het zevende jaar1 nam Jehojada

een moedig besluit. Hij sloot een overeenkomst
met de bevelhebbers over honderd, namelijk
Azarjáhoe, den zoon van Jerocham, Jisjmaël den
zoon van Jehochanan, Azarjáhoe den zoon van
Omed, Maäsejáhoe den zoon van Adajáhoe, en
Elisjafat den zoon van Zikri. 2 Zij gingen rond
in Juda, en riepen uit alle steden van Juda de
levieten en de familiehoofden van Israël bijeen.
Toen zij in Jerusalem gekomen waren, 3 sloot
al het vergaderde volk in de tempel van God
een verbond met den koning, en Jehojada zeide
tot hen: De zoon des konings moet koning
worden, zoals Jahweh omtrent de zonen van
David beloofd heeft. 4 Nu moet gij aldus te
werk gaan: Een derde van de priesters en
levieten, die op sabbat inrukken, moet post
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vatten bij de drempels, 5 een derde gedeelte bij
het koninklijk paleis, een derde bij de Jesod-
poort, en al het volk moet de voorhoven van de
tempel van Jahweh bezetten. 6 De tempel van
Jahweh zelf mag echter alleen door de priesters
en de dienstdoende levieten worden betreden.
Zij mogen hem betreden, omdat zij gewijd zijn;
al het overige volk moet de voorschriften van
Jahweh in acht nemen. 7 De levieten moeten
zich rond den koning scharen met de wapens
in de hand, en hem begeleiden, waar hij ook
gaat. Wie de tempel binnendringt, zal sterven.
8 De levieten en heel Juda volbrachten dus, wat
de priester Jehojada hun bevolen had. 9 Aan
de honderdmannen reikte de priester Jehojada
de lansen, schilden en pijlkokers van koning
David uit, die in de tempel van God werden
bewaard. 10 En toen al de soldaten, met de
wapens in de hand, rechts en links van de
tempel hadden postgevat, met het gezicht naar
het altaar en de tempel gekeerd, om zo den
koning te kunnen omringen, 11 bracht men den
zoon van den koning naar buiten, zette hem een
diadeem op het hoofd, gaf hem het wetboek in
de hand, en riep hem tot koning uit. Jehojada
en zijn zonen zalfden hem, en riepen: Leve
de koning! 12 Toen Ataljáhoe het volk hoorde
toelopen en den koning toejuichen, liep zij naar
de samengeschoolde menigte in de tempel van
Jahweh. 13 En zodra zij daar den koning op zijn
plaats aan de ingang zag staan, omringd door de
zangers en de trompetters en heel het gewone
volk, onder jubel en trompetgeschal, terwijl de
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zangers met de muziekinstrumenten het teken
gaven een lo fzang aan te heffen, scheurde
Ataljáhoe haar klederen en riep: Verraad! ver-
raad! 14 Maar de priester Jehojada gelastte
de bevelvoerende honderdmannen:Leidt haar
tussen de gelederen door buiten de tempel, en
doodt met het zwaard iedereen, die haar wil
volgen. Want de priester had zich voorgenomen,
haar niet in de tempel van Jahweh te doden.
15 Ze namen haar dus gevangen, en toen ze
door de ingang der paarden het koninklijk paleis
had bereikt, werd zij daar gedood. 16 Nu sloot
Jehojada een verbond tussen hemzelf en al het
volk en den koning, dat het weer een volk
van Jahweh zou zijn. 17 Toen liep al het volk
naar de tempel van Báal en verwoestte hem;
zij vernielden de altaren, sloegen de beelden
kort en klein3, en doodden den Báalspriester
Mattan voor het altaar. 18 Intussen had Jehojada
als wachtposten bij de tempel van Jahweh de
priesters en levieten opgesteld, die David voor de
tempel van Jahweh in klassen had ingedeeld, om
naar de verordening van David met jubeltonen
en gezangen de brandoffers op te dragen ter
ere van Jahweh, zoals geschreven staat in de
wet van Moses; 19 en bij de poorten van de
tempel van Jahweh had hij de poortwachters
opgesteld, opdat niemand zou binnenkomen,
die om een of andere reden onbevoegd was.
20Nadat hij nu de bevelhebbers van honderd, de
voormannen, en de andere machthebbers van
het volk en al het gewone volk om zich heen
had verzameld, geleidde hij den koning uit de
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tempel van Jahweh. Onder de Hoge Poort van
het koninklijk paleis gekomen, deden zij den
koning plaats nemen op de koningstroon. 21 Het
gewone volk verheugde zich, en de stad bleef
rustig, daar Ataljáhoe was gedood.

24
1 Joasj was zeven jaar oud, toen hij koning

werd, en regeerde veertig jaar te Jerusalem. Zijn
moeder heette Sibja, en was afkomstig uit Beër-
Sjéba. 2 Joasj deed wat goed was in de ogen
van Jahweh, zolang de priester Jehojada leefde.
3 Jehojada koos twee vrouwen voor hem, en hij
werd de vader van zonen en dochters. 4 Enige
tijd later vatte hij het plan op, de tempel van
Jahweh te herstellen. 5 Hij riep de priesters
en levieten bijeen, en zeide tot hen: Ge moet
naar de steden van Juda gaan, en geld bij heel
Israël ophalen, om van jaar tot jaar de tempel
van uw God te kunnen herstellen. Zet spoed
achter het werk. Maar de levieten zetten geen
spoed achter het werk. 6 Daarom ontbood de
koning den opperpriester Jehojada, en sprak tot
hem: Waarom hebt gij er niet voor gezorgd,
dat de levieten in Juda en Jerusalem de heffing
innen, die Moses, de dienaar van Jahweh, de
gemeenschap van Israël heeft opgelegd voor
de openbaringstent? 7 Dat goddeloze schepsel
Ataljáhoe en haar zonen hebben de tempel van
God laten onderkomen, en alle wijgeschenken
van de tempel van Jahweh voor de Báals ge-
bruikt. 8 Toen maakte men op aanwijzing des
konings een kist, die buiten de poort van de
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tempel van Jahweh gezet werd, 9 en liet men
in Juda en Jerusalem bekend maken, dat men
voor Jahweh de heffing moest opbrengen, die
Moses, de dienaar Gods, in de woestijn aan
Israël had voorgeschreven. 10Alle voornamen en
heel het volk kwamen nu tot den laatsten man
met vreugde hun gave in de offerkist werpen.
11 Telkens als men de kist bij de levieten bracht,
die op last des konings toezicht moesten houden,
en dezen zagen, dat er veel geld in was, kwam
de kanselier van den koning met een opzichter
van den opperpriester, om de kist te ledigen
en haar weer op haar plaats te zetten. Dit
hadden ze iedere dag te doen, zodat ze veel
geld bijeen kregen. 12 De koning en Jehojada
gaven het aan de opzichters, die het werk aan
de tempel van Jahweh hadden te leiden; en
dezen namen steenhouwers en timmerlieden in
dienst, om de tempel van Jahweh nog hechter
te maken, en smeden en koperslagers, om de
tempel van Jahweh te herstellen. 13De arbeiders
deden hun werk, en het werk vorderde onder
hun handen; zij herstelden de tempel van God in
zijn oorspronkelijke toestand, en brachten hem
in goede staat. 14 Toen zij klaar waren, bracht
men den koning en Jehojada de gelden, die nog
over waren; daarvoor liet hij het gerief voor de
tempel van Jahweh vervaardigen, met schalen
en andere gouden en zilveren voorwerpen, die
nodig waren voor de dienst en de offers. Zolang
Jehojada leefde, bracht men voortdurend brand-
offers in de tempel van Jahweh. 15Maar Jehojada
werd oud en hoogbejaard en stierf. Bij zijn dood
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was hij honderd dertig jaar. 16 Men begroef
hem in de Davidstad bij de koningen, omdat
hij zich voor Israël en voor God en zijn tempel
zo verdienstelijk had gemaakt. 17 Na de dood
van Jehojada kwamen echter de voormannen
van Juda zich voor den koning neerbuigen. De
koning luisterde naar hen, 18 en men begon de
tempel van Jahweh, den God hunner vaderen, te
verwaarlozen, en de heilige palen en de afgods-
beelden te vereren. Om deze misdaad kwam er
een strafgericht over Juda en Jerusalem. 19 En
Jahweh zond profeten tot hen, om ze tot Zich
terug te brengen; dezen waarschuwden hen,
maar ze luisterden niet. 20 Toen kwam de geest
Gods over Zekarja, den zoon van den priester
Jehojada. Hij ging voor het volk staan, en zeide
tot hen: Zo spreekt God! Waarom overtreedt
gij de geboden van Jahweh en vertrapt gij uw
eigen geluk? Want nu gij Jahweh verlaat, verlaat
Hij ook u! 21 Maar zij spanden tegen hem
samen, en stenigden hem op bevel des konings
in de voorhof van de tempel van Jahweh. 22 Zo
weinig dacht de koning aan al het goede, dat
zijn vader Jehojada voor hem gedaan had, dat
hij zijn zoon liet vermoorden. Stervend riep
deze uit: Jahweh ziet het, en zal het wreken!
23 Bij de jaarwisseling trok het leger van Aram
tegen hem op. Zij drongen J uda en J erusalem
binnen, brachten alle leiders van het volk om het
leven, en zonden al hun buit naar den koning
van Damascus. 24 Want ofschoon het leger van
Aram slechts uit een gering aantal manschappen
bestond, leverde Jahweh het zeer talrijke leger
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van Juda aan hen over, omdat ze Jahweh hadden
verlaten, den God hunner vaderen. Ook aan
Joasj voltrokken zij hun strafgericht. 25 Toen zij
van hem waren weggetrokken, en hem onder
hevige pijnen hadden achtergelaten, spanden
zijn hovelingen samen, om het bloed van den
zoon van den priester Jehojada te wreken, en
vermoordden hem op zijn bed. Zo stierf hij. Men
begroef hem in de Davidstad, maar niet in de
graven der koningen. 26 Dit zijn de mannen, die
tegen hem hebben samengespannen: Zabad, de
zoon van Sjimat den Ammoniet, en Jehozabad,
de zoon van Sjimrit den Moabiet. 27 Over zijn
zonen, de grootte van de schatting die hij moest
opbrengen en het herbouwen van de tempel van
God staat geschreven in het Leerboek van het
boek der koningen. Hij werd opgevolgd door zijn
zoon Amas-jáhoe.

25
1 Amas-jáhoe was vijf en twintig jaar, toen hij

koning werd, en regeerde negen en twintig jaar
te Jerusalem. Zijn moeder heette Jehoaddan, en
was afkomstig uit Jerusalem. 2 Hij deed wat
recht was in de ogen van Jahweh, maar niet met
een onverdeeld hart. 3 Zodra hij de koninklijke
macht stevig in handen had, doodde hij zijn
hovelingen, die den koning, zijn vader, vermo-
ord hadden. 4 Maar hun kinderen doodde hij
niet, volgens het voorschrift in het wetboek van
Moses, waarin Jahweh geboden heeft: Vaders
mogen niet worden gedood om de schuld van
hun kinderen, en kinderen niet om die van
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hun vader; maar iedereen zal om zijn eigen
zonde worden gedood. 5 Amas-jáhoe riep Juda
bijeen, en deelde hen in naar families, onder
bevelhebbers van duizend en honderd; en toen
hij de manschappen van boven de twintig jaar
gemonsterd had, bevond hij, dat er driehonderd-
duizend uitgelezen weerbare mannen waren,
gewapend met schild en lans. 6 Daarenboven
nam hij van Israël voor honderd talenten zil-
ver honderdduizend dappere mannen in dienst.
7 Maar een man Gods verscheen voor hem, en
sprak: Koning, laat het leger van Israël niet met u
uittrekken; want Jahweh is niet met Israël,met al
die zonen van Efraïm. 8 Trek er zelf onversaagd
op uit; want anders zal God u voor den vijand
ten val brengen. God is immers in staat, om te
helpen, maar ook om ten val te brengen. 9Amas-
jáhoe maakte bij den man Gods het bezwaar;
En wat dan met die honderd talenten, die ik
voor de troepen uit Israël heb betaald? De
man Gods antwoordde: Jahweh kan u veel meer
geven dan dat! 10 Toen Amas-jáhoe dan ook de
troepen afdankte, die uit Efraïm tot hem waren
gekomen en ze verlof gaf, naar hun woonplaats
te gaan, werden ze zeer kwaad op Juda, en
keerden ze ontstemd naar hun woonplaats terug.
11 Nu leidde Amas-jáhoe zijn volk moedig ten
strijde, rukte op naar het Zoutdal en versloeg
tienduizend mannen van Seïr. 12 Tienduizend
anderen vielen de Judeërs levend in handen; zij
brachten hen boven op een rots, en wierpen ze
van boven van de rots naar beneden, zodat ze
allen te pletter vielen. 13 Intussen hadden de
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manschappen van de troep, die Amas-jáhoe had
teruggestuurd, en niet met hem mee mochten
strijden, een aanval gedaan op de steden van
Juda, van Samaria af tot Bet-Choron; zij hadden
daar drieduizend man verslagen, en een grote
buit behaald. 14 Toen Amas-jáhoe van zijn over-
winning op de Edomieten terugkeerde, bracht
hij de goden van de zonen van Seïr mee; hij
stelde ze op als zijn eigen goden knielde voor
hen neer, en bracht hun offers. 15 Daarom
ontbrandde de toorn van Jahweh tegen Amas-
jahoe. Hij zond hem een profeet, en liet hem
zeggen: Waarom vereert gij goden van een volk,
die hun eigen volk nog niet eens uit uw hand
konden redden? 16 Maar hij onderbrak den
spreker, en beet hem toe: Hebben wij u soms
tot koninklijk raadsheer aangesteld? Houd uw
mond, anders slaat men u neer. De profeet
berustte, maar sprak eerst nog: Ik weet, dat
Jahweh besloten heeft, u in het verderf te storten,
omdat gij aldus hebt gehandeld, en niet naar
mijn raad hebt geluisterd. 17 Eens liet koning
Amas-jáhoe van Juda zich beraden, gezanten te
zenden naar Joasj, den zoon van Jehoachaz, den
zoon van koning Jehoe van Israël, en liet hem
zeggen: Kom, laat ons elkaar in de ogen zien.
18 Maar Joasj, de koning van Israël, zond aan
Amas-jáhoe, den koning van Juda, dit antwoord:
Een distel op de Libanon zond aan een ceder op
de Libanon deze boodschap: “Geef uw dochter
aan mijn zoon tot vrouw.” Intussen liep het wild
gedierte van de Libanon over de distel heen, en
vertrapte ze. 19 Zo is het ook met u. Nu ge
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de Edomieten verslagen hebt, zijt ge overmoedig
geworden; geniet van uw roem en blijf thuis.
Waarom zoudt ge uw ongeluk tegemoetlopen, en
uzelf met uw volk ten val brengen? 20 Maar
Amas-jáhoe wilde niet luisteren; want God had
besloten, ze aan Joasj over te leveren, omdat ze
de goden van Edom vereerd hadden. 21 Toen
rukte Joasj, de koning van Israël, uit en bij
Bet-Sjémesj in Juda zagen hij en koning Amas-
jahoe van Juda elkaar in de ogen; 22 de Judeërs
leden de nederlaag tegen Israël en vluchtten
naar huis. 23Koning Joasj van Israël nam koning
Amas-jáhoe van Juda, den zoon van Joasj, zoon
van Jehoachaz, bij Bet-Sjémesj gevangen. Hij
bracht hem naar Jerusalem, en brak een stuk
van vierhonderd el uit de muur van Jerusalem,
van de Efraïmpoort af tot aan de Hoekpoort.
24 Bovendien nam hij al het goud en zilver
en het vaatwerk, dat door Obed-Edom in de
tempel van God en in de schatkamers van het
koninklijk paleis bewaard werd, en keerde met
gijzelaars naar Samaria terug. 25 Na de dood
van Joasj, den zoon van koning Joachaz van
Israël. leefde koning Joasj van Juda nog vijftien
jaar. 26 De verdere geschiedenis van Amas-
jáhoe, de vroegere zowel als de latere, staat
beschreven in het boek der koningen van Juda
en Israël. 27 Van het ogenblik af, dat Amas-jáhoe
van Jahwehwas afgevallen, werd er in Jerusalem
tegen hem samengezworen. Hij moest naar
Lakisj vluchten; maar men achterhaalde hem in
Lakisj en vermoordde hem daar. 28 Hij werd op
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paarden overgebracht, en bij zijn vaderen in de
Davidstad begraven.

26
1 De gehele bevolking van Juda koos Ozias,

ofschoon hij nog maar zestien jaar oud was, en
riep hem uit als opvolger van zijn vader Amas-
jáhoe. 2 Onmiddellijk nadat hij den koning bij
zijn vaderen te ruste gelegd had, begon hij Elat
te versterken, en het weer aan Juda te brengen.
3 Ozias was zestien jaar, toen hij koning werd,
en regeerde twee en vijftig jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Jekolja, en was afkomstig uit
Jerusalem. 4 Hij deed wat goed was in de ogen
van Jahweh, juist zoals zijn vader Amas-jáhoe
gedaan had. 5 Zolang Zekarjáhoe leefde, die hem
in de vreze Gods had opgevoed, vereerde hij
Jahweh; en zolang hij Jahweh vereerde, schonk
God hem voorspoed. 6 Hij trok ten strijde tegen
de Filistijnen, sloopte de muur van Gat, Jabne
en Asjdod, en bouwde steden in de omgeving
van Asjdod en in het filistijnse gebied. 7 Behalve
tegen de Filistijnen hielp God hem tegen de
Arabieren, die in Goer-Báal wonen, en tegen de
Meoenieten. 8 Ook de Ammonieten brachten
schatting aan Ozias, en zijn faam verbreidde zich
tot de grens van Egypte om de grote kracht,
waarmee hij optrad. 9 In Jerusalem liet Ozias
torens bouwen aan de Hoekpoort, de Dalpoort
en op de Hoek, en versterkte ze; 10 ook bouwde
hij torens in de woestijn. Bovendien liet hij
een groot aantal bronnen slaan; want hij bezat
een grote veestapel, en had landbouwers in de
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kustvlakte en op de hoogvlakte, en wijngaar-
deniers op het gebergte en de Karmel; hij was
namelijk een liefhebber van landbouw. 11 Ozias
had een leger, dat krijgsdienst verrichtte en
uittrok in zoveel afdelingen, als de schrijver
Jeïël en de beambte Maäsejáhoe onder toezicht
van Chananjáhoe, een van ‘s konings opperste
beambten, gemonsterd hadden. 12 Het aantal
familiehoofden, de dappere mannen, bedroeg
zes en twintighonderd in het geheel. 13 Onder
hun bevel stond een legermacht van driehon-
derd zevenduizend vijfhonderd strijdvaardige
mannen in hun volle kracht, om den koning
tegen den vijand te helpen. 14Voor heel het leger
liet Ozias schilden, lansen, helmen, pantsers, bo-
gen en slingerstenen aanschaffen. 15 Ook liet hij
in Jerusalem oorlogswerktuigen vervaardigen,
die door een vakman waren uitgevonden, en op
de torens en op de hoeken werden gebruikt, om
pijlen en grote stenen weg te slingeren. Zo werd
zijn faam wijd en zijd bekend; want hij werd op
wonderbaarlijke wijze geholpen, totdat hij sterk
genoeg was geworden. 16 Maar toen hij machtig
geworden was, werd hij hoogmoedig tot zijn
eigen verderf; want hij vergreep zich aan Jah-
weh, zijn God, en betrad de tempel van Jahweh,
om een offer te brengen op het reukofferaltaar.
17 De priester Azarjáhoe, vergezeld van tachtig
priesters van Jahweh, onverschrokken mannen,
volgde hem naar binnen, 18 ging bij koning Ozias
staan en sprak tot hem: Ozias, het komt u niet
toe, aan Jahweh te offeren; dat is de taak van
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de priesters, de zonen van Aäron, die voor de
offerdienst zijn gewijd. Verlaat dus het heilig-
dom; want gij bezondigt u, en legt er zeker geen
eer mee in bij Jahweh, uw God. 19 Maar toen
Ozias, met het wierookvat in de hand, in razende
woede tegen de priesters uitbarstte, verscheen
eensklaps ten aanschouwen der priesters voor
het reukofferaltaar in de tempel van Jahweh de
melaatsheid op zijn voorhoofd. 20 Azarjáhoe,
de opperpriester, en al de andere priesters
onderzochten hem; en toen zij er zeker van
waren, dat hij aan het voorhoofd melaats was,
verwijderden zij hem vol ontzetting. Maar ook
zelf had hij haast, om weg te komen, omdat
Jahweh hem getroffen had. 21Koning Ozias bleef
melaats tot aan zijn dood. En daar hij buiten de
tempel van Jahweh was gesloten, trok hij zich
als een melaatse in een huis van afzondering
terug, terwijl zijn zoon Jotam het bestuur van
het paleis overnam, en recht sprak over het volk
in het land. 22 De verdere geschiedenis van
Ozias, de vroegere zowel als de latere, heeft de
profeet Isaias, de zoon van Amos, beschreven.
23 Ozias ging bij zijn vaderen te ruste. Men
begroef hem bij zijn vaderen op het veld, waar
de begraafplaats der koningen lag; want men
zeide: Hij is melaats. Zijn zoon Jotam volgde hem
op.

27
1 Jotam was vijf en twintig jaar, toen hij

koning werd, en heeft zestien jaar in Jerusalem
geregeerd. Zijn moeder heette Jeroesja, en was
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de dochter van Sadok. 2Hij deed wat goed was in
de ogen van Jahweh, juist zoals zijn vader Ozias
gedaan had; behalve dan, dat hij het heiligdom
van Jahweh niet binnendrong. Maar het volk
bleef zich nog altijd slecht gedragen. 3Hij liet de
Hoge Poort van de tempel van Jahweh bouwen,
en de muur van de Ofel versterken. 4 Hij liet
verder steden bouwen op het gebergte van Juda,
en in de wouden burchten en torens aanleggen.
5 Hij voerde oorlog met den koning der Am-
monieten, en overwon hen. De Ammonieten
moesten hem dat jaar een schatting betalen van
honderd talenten zilver, tienduizend kor tarwe
en tienduizend kor gerst; dit betaalden de Am-
monieten hem ook in de beide volgende jaren.
6 Zo werd Jotam steeds machtiger, omdat hij de
paden van Jahweh, zijn God, bleef bewandelen.
7 De verdere geschiedenis van Jotam, met al zijn
oorlogen en ondernemingen, staat opgetekend
in het boek van de koningen van Israël en
Juda. 8 Hij was vijf en twintig jaar, toen hij
koning werd, en heeft zestien jaar in Jerusalem
geregeerd. 9 Toen ging Jotam bij zijn vaderen te
ruste; men begroef hem in de Davidstad. Zijn
zoon Achaz volgde hem op.

28
1 Achaz was twintig jaar, toen hij koning werd,

en heeft zestien jaar in Jerusalem geregeerd.
Hij deed niet wat recht was in de ogen van
Jahweh, en volgde het voorbeeld van zijn vader
David niet. 2 Hij volgde het wangedrag van de
koningen van Israël en liet zelfs gegoten beelden
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van de Báals vervaardigen. 3 Hij offerde in
het Ben-Hinnomdal, en liet daar zijn zonen ver-
branden volgens de afschuwelijke gebruiken der
volken, die Jahweh voor de Israëlieten had uitge-
dreven. 4Ook offerde en brandde hij wierook op
hoogten en heuvels en onder elke groene boom.
5 Daarom leverde Jahweh, zijn God, hem over
aan den koning van Aram, die hem versloeg en
velen van zijn volk gevangen naar Damascus
bracht. Ook werd hij overgeleverd aan den
koning van Israël, die hem een gevoelige ned-
erlaag toebracht; 6 op één dag werden er door
Pékach, den zoon van Remaljáhoe, in Juda hon-
derd twintigduizend dappere mannen vermo-
ord, omdat zij Jahweh, den God hunner vaderen,
hadden verlaten. 7 Bovendien doodde Zikri,
een held uit Efraïm, den prins Maäsejáhoe,
den hofmaarschalk Azrikam, en Elkana, den
plaatsvervanger des konings. 8 Verder namen
de Israëlieten van hun broeders tweehonderd-
duizend vrouwen, jongens en meisjes gevangen,
en bemachtigden een rijke buit, die ze naar
Samaria brachten. 9 Maar nu was er in Samaria
een profeet van Jahweh, Oded genaamd. Deze
ging het leger, dat daar zijn intocht zou houden,
tegemoet, en sprak tot hen: Omdat Jahweh de
God uwer vaderen, op Juda vertoornd was, heeft
Hij hen in uw handen overgeleverd. Gij hebt
echter onder hen gemoord met een woede, die
ten hemel om wraak roept. 10 En nu denkt
gij, Juda en Jerusalem te kunnen vertrappen
als uw slaven en slavinnen. Maar rust er
ook op u dan geen schuld tegenover Jahweh,
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uw God? 11 Luistert dus naar mij, en laat de
gevangenen, die gij uw broeders ontroofd hebt,
weer vrij; anders zal de toorn van Jahweh tegen
u ontbranden! 12 Nu traden ook enigen van de
voornaamste Efraïmieten voor het terugkerende
leger; het waren Azarjáhoe, de zoon van Je-
hochanan, Berekjáhoe, de zoon van Mesjillemot,
en Jechizki-jáhoe, de zoon van Sjalloem, en
Amasa, de zoon van Chadlai. 13 En ze zeiden
tot hen: Brengt de gevangenen niet hierheen!
Zijt gij van plan, onze schuld tegenover Jahweh
nog te vergroten door een nieuwe zonde en een
nieuwe schuld? Onze schuld is al groot genoeg,
om de Toorn tegen Israël te laten ontbranden.
14 Daarop lieten de soldaten de gevangenen vrij,
ten aanschouwen van de voormannen en het
gehele vergaderde volk. 15 En de zojuist met
name genoemde mannen boden zich aan, om de
gevangenen te helpen; die onvoldoende gekleed
waren, verstrekten zij kleding en schoeisel uit
de buit; ze gaven hun te eten en te drinken,
zalfden hen, lieten de meest vermoeiden op
ezels zetten, en begeleidden hen tot Jericho, de
Palmenstad, in de buurt van hun landgenoten.
Toen keerden ze naar Samaria terug. 16 In
die tijd liet koning Achaz aan de koningen van
Assjoer verzoeken, of zij hem helpen wilden.
17 Want de Edomieten waren opgerukt, hadden
Juda verslagen en krijgsgevangenen gemaakt;
18 ook de Filistijnen hadden een inval gedaan in
de steden van de Kustvlakte en de Négeb van
Juda, en Bet-Sjémesj, Ajjalon, Gederot, Soko met
onderhorigheden, Timna met onderhorigheden,
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en Gimzo met onderhorigheden veroverd, en
zich zelf daar gevestigd. 19 Jahweh immers had
Juda vernederd, om koning Achaz van Juda te
straffen, die in Juda een tuchteloosheid had on-
tketend, en van Jahweh was afgevallen. 20 Maar
inplaats van hem te helpen, rukte koning Tiglat-
Pilnéser van Assjoer tegen hem op, en dreef hem
in het nauw. 21 En al plunderde Achaz ook de
tempel van Jahweh en de paleizen van koning
en vorsten, en al gaf hij dat ook aan den koning
van Assjoer, het hielp hem niets. 22 Ja, toen
hij in het nauw werd gedreven, viel diezelfde
koning Achaz altijd maar verder van Jahweh af.
23 Hij droeg offers op ter ere van de goden van
Damascus, die hem nog wel verslagen hadden,
en zeide: De goden van de koningen van Aram
hebben hen geholpen; laat ook ik hun dus een
offer brengen, dan helpen ze ook mij. Maar
zij hebben hem en heel Israël enkel nog dieper
doen vallen. 24 Achaz liet alle benodigdheden
van het Godshuis bijeenbrengen en er het goud
van afsnijden. Hij sloot de poorten van de
tempel van Jahweh, en liet altaren oprichten
op elke straathoek in Jerusalem; 25 en in de
andere steden van Juda liet hij offerhoogten
aanleggen, om ter ere van vreemde goden te
offeren. Zo tergde hij Jahweh, den God zijner
vaderen. 26 Zijn verdere geschiedenis en daden,
de vroegere zowel als de latere, staan opgetek-
end in het boek der koningen van Juda en Israël.
27 Achaz ging bij zijn vaderen te ruste; hij werd
te Jerusalem in de stad begraven, maar niet in
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de graven der koningen van Israël bijgezet. Zijn
zoon Ezekias volgde hem op.

29
1 Ezekias werd koning op vijf en twintigjarige

leeftijd, en heeft negentien jaar in Jerusalem
geregeerd. Zijn moeder heette Abi-ja, en was de
dochter van Zekarjáhoe. 2 Hij deed wat recht
was in de ogen van Jahweh, juist zoals zijn vader
David gedaan had. 3 In het eerste jaar van
zijn regering, in de eerste maand, opende hij de
poorten van de tempel van Jahweh, en bracht
ze weer in goede staat. 4 Hij liet de priesters
en levieten op het oostplein bijeenkomen, 5 en
sprak tot hen: Luistert naar mij, levieten! Heiligt
uzelf, en heiligt de tempel van Jahweh, den
God uwer vaderen, en verwijdert alle onreinheid
uit het heiligdom. 6 Want onze vaderen zijn
afgevallen en hebben kwaad gedaan in de ogen
van Jahweh, onzen God; zij hebben Hem ver-
laten, hun gelaat afgewend van de woonplaats
van Jahweh, en haar de rug toegekeerd. 7 Zelfs
hebben zij de poorten van de voorhal gesloten,
de lichten uitgedoofd, en in het heiligdom geen
reuk- of brandoffers opgedragen aan Israëls God.
8 Daarom is de toorn van Jahweh over Juda en
Jerusalem gekomen, en heeft Hij ze ten afschrik
gemaakt, tot een bespotting en schande, zoals
gij met uw eigen ogen kunt zien. 9 Daarom
zijn onze vaderen door het zwaard gevallen,
en onze zonen, dochters en vrouwen gevangen
weggevoerd. 10 Welnu, ik heb het voornemen
gemaakt, een verbond te sluiten met Jahweh,
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den God van Israël, opdat zijn brandende toorn
van ons wijke. 11 Mijn zonen, weest thans niet
langer nalatig; want u heeft Jahweh uitverkoren,
om in zijn dienst te staan als zijn dienaren
en offerpriesters. 12 Toen stonden de volgende
levieten op: Máchat, de zoon van Amasai;
Joël, de zoon van Azarjáhoe, uit het geslacht
Kehat; Kisj, de zoon van Abdi, en Azarjáhoe,
de zoon van Jehallelel, uit het geslacht Merari;
Joach, de zoon van Zimma, en Éden, de zoon
van Joach, uit het geslacht Gersjon; 13 Sjimri
en Jeïël uit de familie Elisafan; Zekarjáhoe en
Mattanjáhoe, uit het geslacht Asaf; 14 Jechiël
en Sjimi uit het geslacht Heman; Sjemaja en
Oezziël, uit het geslacht Jedoetoen. 15 Zij riepen
hun ambtgenoten bijeen, heiligden zichzelf, en
begonnen op bevel des konings de tempel van
Jahweh te reinigen, zoals door Jahweh was
voorgeschreven. 16 De priesters begonnen het
inwendige van de tempel van Jahweh te reini-
gen, en wierpen alle onreinheid, die ze in het
heiligdom van Jahweh aantroffen, op de voorhof
van de tempel van Jahweh, waar de levieten het
ophaalden, om het naar buiten, in het Kedrondal
te brengen. 17 Nadat zij op de eerste van
de eerste maand met het heiligingswerk waren
begonnen, waren zij op de achtste dag van de
maand tot de voorhal van Jahweh gevorderd,
en heiligden de tempel van Jahweh acht dagen
lang; op de zestiende van de eerste maand
waren ze dus gereed. 18 Toen lieten ze zich
bij koning Ezekias aandienen, en zeiden: Wij
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hebben de gehele tempel van Jahweh gereinigd,
met het brandofferaltaar en toebehoren, met
de tafel der toonbroden en toebehoren. 19 Ook
al de andere dingen, die koning Achaz tijdens
zijn goddeloos bestuur had ontwijd, hebben we
weer in orde gebracht en geheiligd; ze staan
voor het altaar van Jahweh. 20 Toen riep de
koning de volgende morgen de voormannen van
de stad bijeen, en ging op naar de tempel van
Jahweh. 21Nadat men zeven jonge stieren, zeven
rammen, zeven lammeren en zeven geitebokjes
had aangebracht als een zondeoffer voor het
koninklijk huis, voor het heiligdom en voor Juda,
beval hij de priesters, de zonen van Aäron, ze
op het altaar van Jahweh te offeren. 22 Men
slachtte de stieren, en de priesters vingen het
bloed op en streken het aan het altaar; daarna
slachtten zij de rammen en streken het bloed
aan het altaar; vervolgens werden de lammeren
geslacht en het bloed aan het altaar gestreken.
23 Tenslotte stelden zij de zondebokjes op voor
den koning en het vergaderde volk, die er de
handen op legden; 24 en de priesters slachtten ze,
en offerden het bloed als een zondeoffer op het
altaar, om vergiffenis te verkrijgen voor geheel
Israël; want voor geheel Israël had de koning
het brandoffer en het zondeoffer bestemd. 25Nu
stelde hij bij de tempel van Jahweh de levieten
op, met cymbalen, harpen en citers, naar het
voorschrift van David en Gad, den ziener des
konings, en van den profeet Natan, want door
bemiddeling van zijn profeten had Jahweh het
voorschrift uitgevaardigd. 26 En toen de levieten
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met de muziekinstrumenten van David, en de
priesters met de trompetten waren opgesteld,
27 beval Ezekias, het brandoffer op te dragen
op het altaar. Op hetzelfde ogenblik, dat men
met het brandoffer begon, begonnen ook de
gezangen ter ere van Jahweh en de trompet-
ten, begeleid door de muziekinstrumenten van
David, den koning van Israël. 28 En al het
vergaderde volk bleef neergebogen, de zangen
bleven weerklinken en de trompetten schallen,
tot het brandoffer geheel was verteerd. 29 Toen
het offeren geëindigd was, bogen de koning
en al de aanwezigen de knieën, en wierpen
zich in aanbidding neer. 30 Nu gaven koning
Ezekias en de voormannen aan de levieten bevel,
het loflied te zingen ter ere van Jahweh op de
woorden van David en van den ziener Asaf. Vol
vreugde hieven zij het loflied aan, en bogen
zich in aanbidding neer. 31 Toen nam Ezekias
het woord, en sprak: Nu zijt gij weer aan
Jahweh gewijd! Treedt dus naderbij, en laat
slacht- en dankoffers opdragen in de tempel van
Jahweh. En al het vergaderde volk liet slacht-
en dankoffers opdragen; al wie het wilde ook
brandoffers. 32 Het aantal brandoffers, dat het
vergaderde volk liet opdragen, bedroeg zeventig
stieren, honderd rammen en tweehonderd lam-
meren: allemaal brandoffers ter ere van Jahweh;
33 de wijgeschenken bestonden uit zeshonderd
stieren en drieduizend schapen. 34 Er waren
zelfs priesters te weinig, om al de brandoffers te
kunnen ver werken. Daarom werden ze door de
levieten bijgestaan, tot de plechtigheid ten einde
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zou zijn, en de priesters zich hadden geheiligd;
de levieten hadden zich namelijk met meer ijver
geheiligd dan de priesters. 35 Want behalve
de talrijke brandoffers was er nog het vet der
dankoffers, en de bij het brandoffer behorende
plengoffers. Zo werd de dienst in de tempel
van Jahweh hervat. 36 Ezekias en heel het volk
verheugden zich over wat God voor het volk
had gewrocht; zo plotseling was de verandering
gekomen.

30
1 Daarna richtte Ezekias een uitnodiging aan

heel Israël en Juda, en schreef er zelfs brieven
over aan Efraïm en Manasse, om in de tempel
van Jahweh te Jerusalem het paasfeest te komen
vieren ter ere van Jahweh. 2 In overleg met
zijn beambten en al het vergaderde volk in
Jerusalem besloot de koning het paasfeest in
de tweede maand te vieren. 3 Zij hadden het
namelijk niet op de gebruikelijke tijd kunnen
doen, omdat de priesters zich toen nog niet in
voldoende aantal hadden geheiligd, en het volk
niet in Jerusalem bijeen was gekomen. 4Toen het
plan de goedkeuring van den koning en van heel
de gemeenschap had weggedragen, 5 besloten
zij, een uitnodiging te richten tot heel Israël,
van Beër-Sjéba tot Dan, om in Jerusalem het
paasfeest te komen vieren ter ere van Jahweh,
Israëls God; want men had het niet onder mas-
sale deelneming gevierd, zoals voorgeschreven
staat. 6 De boden, met de brieven van de
hand des konings en zijner beambten, trokken
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dus heel Israël en Juda door, zoals de koning
bepaald had, en zeiden: Israëlieten, bekeert u
tot Jahweh, den God van Abraham, Isaäk en
Israël, opdat Hij zich kere tot u, tot de Rest,
die aan de hand van de koningen van Assjoer
zijt ontsnapt. 7 Doet niet als uw vaderen en
uw broeders, die afgevallen zijn van Jahweh,
den God hunner vaderen, en die Hij tot een
schande heeft gemaakt, zoals gij met eigen ogen
kunt zien. 8 Weest niet hardnekkig als uw
vaderen, maar reikt Jahweh de hand, komt naar
het heiligdom, dat Hij voor altijd heeft gewijd,
en dient Jahweh, uw God, opdat zijn gloeiende
toorn van u worde afgewend. 9 Want als gij u
tot Jahweh bekeert, zullen uw broeders en uw
zonen genade vinden in de ogen van hen, die ze
gevangen hebben weggevoerd, en keren ze terug
naar dit land. Want Jahweh, uw God, is genadig
en barmhartig; Hij wendt van u zijn aanschijn
niet af, als gij u tot Hem bekeert. 10 Toen
de boden echter het land Efraïm en Manasse,
tot Zabulon toe, van stad tot stad doorkruisten,
werden ze uitgelachen en bespot; 11 alleen uit
Aser, Manasse en Zabulon verootmoedigden zich
enkelen, die naar Jerusalem kwamen. 12 Maar
in Juda werkte de hand van God, zodat zij
eensgezind besloten, aan de oproep van koning
en voormannen op Jahweh’s bevel gehoor te
geven. 13 Zo stroomde een talrijke schare naar
Jerusalem, om in de tweede maand het feest
der ongedesemde broden te vieren; het was
een geweldige massa. 14 Zij begonnen met de
altaren op te ruimen, die in Jerusalem stonden;
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ook verwijderden zij alle reukofferaltaren, en
wierpen ze in het Kedrondal. 15Daarna slachtten
zij het pascha op de veertiende dag van de
tweede maand. De priesters en de levieten, die
zich beschaamd hadden gevoeld en zich intussen
hadden geheiligd, droegen nu de brandoffers
op in de tempel van Jahweh. 16 Zij gingen op
hun post staan, zoals het voorgeschreven was
door de wet van Moses, den man Gods, en de
priesters plengden het bloed, dat de levieten hun
aanreikten. 17 Want omdat een groot gedeelte
van het vergaderde volk niet rein was, waren
de levieten belast met het slachten van het
pascha voor allen, die niet rein waren, om ze
zelf aan Jahweh te wijden. 18 Ook kon het
grootste gedeelte van het talrijke volk uit Efraïm
en Manasse, Issakar en Zabulon, het pascha
niet eten, zoals was voorgeschreven, omdat het
niet rein was. Maar Ezekias bad voor hen, en
zeide: 19 Jahweh moge vergiffenis schenken aan
ieder, die vastbesloten is, Jahweh te vereren,
den Heer en God zijner vaderen, al doet hij het
niet met een reinheid, die bij het heilige past.
20 En Jahweh verhoorde Ezekias, en was het volk
genadig. 21 Zo vierden de Israëlieten, die zich
in Jerusalem bevonden, zeven dagen lang on-
der grote blijdschap het feest der ongedesemde
broden, terwijl de priesters en levieten dag aan
dag uit volle borst Jahweh’s lof bleven zingen.
22 En Ezekias sprak de levieten, die zoveel ijver
toonden in de dienst van Jahweh, hartelijk
toe. Toen zij gedurende de vastgestelde zeven
dagen dankoffers hadden opgedragen en Jahweh
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hadden geprezen, den God hunner vaderen,
23 besloot al het vergaderde volk, nog zeven
dagen feest te vieren. Zo vierden ze nog zeven
dagen een vreugdefeest. 24Want koning Ezekias
van Juda had aan het vergaderde volk duizend
stieren en zevenduizend schapen geschonken, en
de voormannen duizend stieren en tienduizend
schapen. En daar de priesters zich nu ook
in groten getale hadden geheiligd, 25 verheugde
zich al het vergaderde volk van Juda met de
priesters en de levieten, met al het vergaderde
volk, dat uit Israël was samengestroomd, en
met de vreemdelingen, die uit het land Israël
kwamen of in Juda woonden. 26 Er heerste
in Jerusalem een grote vreugde; want sinds de
dagen van Salomon, den zoon van David, den
koning van Israël, was zo iets in Jerusalem
niet meer gebeurd. 27 Toen verhieven zich de
priesters en levieten, en zegenden het volk. En
Jahweh luisterde naar hen, en hun gebed steeg
op naar de hemel, zijn heilige woning.

31
1 Toen dit alles was afgelopen, trokken alle

aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda,
sloegen de heilige zuilen stuk, hakten de heilige
palen om, en haalden de offerhoogten met de
altaren in heel Juda, Benjamin, Efraïm en Man-
asse omver, tot de laatste toe. Daarna keerden
de Israëlieten allen naar hun bezittingen in hun
woonplaatsen terug. 2 Daarna stelde Ezekias
de afdelingen der priesters en levieten vast, en
deelde iedereen bij een afdeling in, naar de aard
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van zijn bediening als priester of leviet: namelijk
voor het brandoffer of de vredeoffers, voor de
lofzang of het jubellied, of voor de verdere dienst
binnen de poorten van Jahweh’s legerplaatsen.
3 Verder stelde hij de bijdrage uit het persoonlijk
bezit van den koning voor de brandoffers vast:
voor de brandoffers van ‘s morgens en s avonds,
voor de brandoffers op sabbatten, nieuwe ma-
nen en andere feesten, zoals is voorgeschreven
in de wet van Jahweh. 4 Bovendien beval hij
het volk en de bewoners van Jerusalem, het
wettelijk aandeel der priesters en levieten op
te brengen, opdat ze de wet van Jahweh trouw
zouden blijven vervullen. 5 Zodra dit bevel
alom bekend werd, schonken de Israëlieten edel-
moedig het beste van het koren, de most, de olie,
de honing en van alle andere voortbrengselen
van de akker; van alles brachten ze edelmoedig
de tienden op. 6 De zonen van Israël en Juda,
die in de andere steden van Juda woonden,
brachten eveneens de tienden van runderen
en schapen. Bovendien bracht men nog de
wijgeschenken, die gewijd waren aan Jahweh
hun God, en legde die op stapels neer. 7 In de
derde maand begonnen ze er de stapels van aan
te leggen, en in de zevende maand hielden ze
er mee op. 8 Toen Ezekias en de voormannen
die stapels kwamen bezichtigen, zegenden zij
Jahweh en Israël, zijn volk. 9 En toen Ezekias
aan de priesters en de levieten inlichtingen
vroeg over die stapels, 10 gaf de opperpriester
Azarjáhoe, uit de familie van Sadok, hem ten
antwoord: Sinds men begonnen is, de heffing
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te brengen in de tempel van Jahweh, hebben
we genoeg kunnen eten en nog veel kunnen
overhouden; deze grote stapel is over, omdat
Jahweh het volk heeft gezegend. 11 Daarom
beval Ezekias, voorraadkamers in te richten in
de tempel van Jahweh. Toen ze ingericht waren,
12 bracht men de heffing, de tienden en de wi-
jgeschenken plichtgetrouw daarin. Als opzichter
daarover werd de leviet Kananjáhoe aangesteld,
en zijn broeder Sjimi als zijn plaatsvervanger;
13 bovendien hielden in opdracht van koning
Ezekias en van Azarjáhoe, den opzichter van
het Godshuis, Jechiël, Azazjáhoe, Náchat, Asaël,
Jerimot, Jozabad, Eliël, Jismakj hoe, Máchat en
Benajáhoe toezicht onder leiding van Kananj
hoe en zijn broer Sjimi. 14 Kore, de zoon
van den leviet Jimna en poortwachter aan het
oosten, beheerde de gaven, die vrijwillig aan God
werden gebracht, en deelde de gave, aan Jahweh
gebracht, en de heilige wijgeschenken uit. 15 Hij
werd in de priestersteden bijgestaan door Éden,
Binjamin, Jesjóea, Sjemajáhoe, Amarjáhoe en
Sjekanjáhoe, die hun ambtgenoten, groot en
klein, volgens hun verschillende afdelingen,
plichtgetrouw hun aandeel moesten uitreiken.
16 Niemand werd uitgezonderd van de man-
nelijke personen van drie jaar af, die in het
geslachtsregister waren opgenomen, en die op
vastgestelde dagen in de tempel van Jahweh de
dienst kwamen verrichten, waartoe zij volgens
hun afdelingen waren verplicht. 17 De opname
van de priesters in de geslachtslijsten geschiedde
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naar hun families; die van de levieten, van
twintig jaar af, naar hun bijzondere taak en
hun afdeling. 18 Hun gehele stand moest in
het geslachtsregister worden opgenomen, met
al hun kinderen, vrouwen, zonen en dochters;
want ze deelden allen met evenveel recht in
de heilige gaven. 19 Ook werden van stad tot
stad enige mannen met name aangewezen, om
aan alle mannelijke personen in de priesterlijke
stand, de zonen van Aäron, die op de weide-
gronden van hun steden woonden, en aan alle
ingeschreven levieten hun aandeel uit te reiken.
20 Zo deed Ezekias in heel Juda. Hij deed wat
goed en recht en eerlijk was voor het aanschijn
van Jahweh, zijn God. 21 Al het werk, dat hij
naar wet en geboden ondernam voor de dienst in
de tempel, om zijn God te vereren, heeft hij met
volle toewijding en met gunstige uitslag verricht.

32
1 Na deze blijken van trouw rukte Sinacherib,

de koning van Assjoer op, en drong in Juda
binnen; hij sloeg het beleg om de vestingen,
en eiste dat ze zich zouden overgeven. 2 Toen
Ezekias bemerkte, dat Sinacherib aanstalten
maakte, om Jerusalem aan te vallen, 3 besloot hij
in overleg met zijn voormannen en legerover-
sten, het water af te sluiten van de bronnen
buiten de stad. Toen ze hem hun medewerking
hadden toegezegd, 4 kwam een talrijke menigte
bijeen, en verstopte alle bronnen met de beek,
die midden door het land stroomt. Want men
zeide: Als de koning van Assjoer hierheen komt,
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behoeft hij toch geen overvloed van water te
vinden? 5 Zelf ging hij vastberaden aan het
werk; hij herstelde de muur overal waar hij
scheuren vertoonde, bouwde er torens op, legde
buiten de muur nog een andere aan, versterkte
het Millo van de Davidsstad, en liet een grote
voorraad werpspiesen en schilden vervaardigen.
6 Daarna stelde hij krijgsoversten aan over het
volk, liet het bij zich komen op het plein van
de stadspoort en hield op vriendelijke toon de
volgende toespraak: 7 Weest moedig en dapper;
weest niet bang en laat u niet afschrikken door
den koning van Assjoer en heel het leger, dat
met hem optrekt. Want wij hebben een Sterker
Hulp dan hij! 8 Met hem is enkel een arm van
vlees; maar met ons is Jahweh, onze God, die ons
helpt en onze oorlogen voert. En de moed van
het volk leefde op door de woorden van Ezekias,
den koning van Juda. 9 Hierop zond koning
Sinacherib van Assjoer, die zelf met zijn gehele
krijgsmacht voor Lakisj stond, enige gezanten
naar Jerusalem tot koning Ezekias van Juda en
tot alle Judeërs in Jerusalem, en liet hun zeggen:
10 Zo spreekt Sinacherib, de koning van Assjoer!
Waar vertrouwt ge eigenlijk op, dat ge belegerd
in Jerusalem blijft zitten? 11 Ezekias is een
bedrieger; hij zal u nog dood laten hongeren en
dorsten met zijn praatjes van: “Jahweh onze God
zal ons verlossen uit de macht van den koning
van Assjoer.” 12 Heeft die Ezekias soms niet
zijn offerhoogten en altaren laten verwijderen,
en niet tot Juda en Jerusalem gezegd: “Voor
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één altaar moet gij u neerbuigen en daarop
offeren?” 13 Weet gij dan niet, wat ik en mijn
vaderen gedaan hebben met alle andere volken
der aarde? Hebben soms de goden van de
andere volken der aarde hun land uit mijnmacht
kunnen redden? 14 Wie van de goden dezer
volken, die doormijn vaderenwerden geteisterd,
heeft zijn volk uit mijn macht kunnen redden?
Zou dan uw God u uit mijn macht kunnen
redden? 15 Neen, laat Ezekias u niet bedriegen
en u niet op een dwaalspoor brengen. Gelooft
hem niet! Want als geen enkele andere god
van geen enkel volk of koninkrijk zijn volk uit
mijn macht of uit de macht mijner vaderen heeft
kunnen redden, dan zal zeker úw God u niet
uit mijn macht kunnen redden! 16 Zo bleven
zijn gezanten tegen Jahweh, den Heer, en zijn
dienaar Ezekias schimpen. 17Ook schreef hij een
brief, waarin hij Jahweh hoonde, Israëls God, en
waarin hij schimpte: Evenmin als de goden van
de andere volken der aarde hun volk hebben
kunnen redden uit mijn macht, evenmin zal de
God van Ezekias zijn volk uit mijn macht kunnen
redden. 18 En hardop riepen zij het ook in het
joods tot het volk van Jerusalem op de muur,
om het schrik aan te jagen en wankelmoedig
te maken, en zo de stad te veroveren. 19 Zij
beschimpten den God van Jerusalem op dezelfde
wijze als de goden van de andere volkeren der
aarde, die het maaksel zijn van mensenhanden.
20Maar toen koning Ezekias en de profeet Isaias,
de zoon van Amos, deswege begonnen te bidden
en tot de hemel te schreien, 21 zond Jahweh
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een engel, die alle strijders, bevelhebbers en
voormannen in het kamp van den koning van
Assjoer verdelgde, zodat hij met beschaamde
kaken naar zijn land moest terugkeren, en daar
door zijn eigen kinderen met het zwaard werd
doodgestoken, terwijl hij de tempel van zijn god
binnentrad. 22 Zo verloste Jahweh Ezekias en
de bewoners van Jerusalem uit de macht van
Sinacherib, den koning van Assjoer, en uit de
macht van alle anderen, en schonk Hij hun
rust naar alle kanten. 23 En velen brachten
geschenken aan Jahweh in Jerusalem en kost-
baarheden aan koning Ezekias van Juda, die
voortaan bij alle volken in hoog aanzien stond.
24 In die dagen werd Ezekias dodelijk ziek. Hij
bad tot Jahweh, en Hij verhoorde hem, en gaf
hem een wonderteken. 25 Ezekias toonde zich
echter niet dankbaar voor de bewezen weldaad;
integendeel, hij werd hoogmoedig. Daarom zou
er een strafgericht over hem, over geheel Juda
en Jerusalem zijn gekomen. 26 Maar Ezekias
verootmoedigde zich na zijn overmoed, en de be-
woners van Jerusalem met hem. Daarom werd
het strafgericht van Jahweh niet reeds tijdens het
leven van Ezekias aan hen voltrokken. 27 Daar
Ezekias grote rijkdom en luister bezat, richtte hij
schatkamers in voor het zilver en goud, de edel-
stenen en reukwerken, de schilden en allerlei
andere kostbare voorwerpen; 28 opslagplaatsen
voor de opbrengst van het koren, de most en de
olie; stallen voor allerlei soorten vee, en kooien
voor de schapen. 29 Hij vormde grote kudden
schapen en runderen; want God had hem zeer
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veel bezittingen geschonken. 30 Deze Ezekias
heeft ook de bovengrondse uitmonding van het
Gichon-water afgesloten, en het water onder
de grond door westwaarts naar de Davidstad
geleid. Hij was voorspoedig in alles wat hij
ondernam. 31 Zelfs in het geval van de tolken
van Babels vorsten, die tot hem gezonden waren,
om inlichtingen in te winnen omtrent het won-
derteken, dat in zijn land was gebeurd, heeft
God hem enkel verlaten, om hem te beproeven
en zijn hart te doorgronden. 32 De verdere
geschiedenis van Ezekias en zijn vroom bestuur
staan beschreven in het visioen van den profeet
Isaias, den zoon van Amos, en in het boek van
de koningen van Juda en Israël. 33 Ezekias ging
bij zijn vaderen te ruste; men begroef hem op de
helling naar de graven van de zonen van David,
en heel Juda en alle bewoners van Jerusalem
bewezen hem bij zijn dood de laatste eer. Zijn
zoon Manasses volgde hem op.

33
1 Manasses was twaalf jaar, toen hij koning

werd, en regeerde vijf en vijftig jaar te Jerusalem.
2 Hij deed wat kwaad was in de ogen van
Jahweh, en volgde de verfoeilijke practijken van
de volken, die Jahweh voor de Israëlieten had
uitgedreven. 3 Hij herbouwde de offerhoogten,
die zijn vader Ezekias had verwoest, richtte
altaren op voor Báal, maakte heilige zuilen
wierp zich ter aarde voor heel het hemelse
heir, en diende het. 4 Zelfs bouwde hij altaren
in de tempel van Jahweh, waarvan Jahweh
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gezegd had: In Jerusalem zal Ik mijn Naam
doen wonen. 5 In de beide voorhoven van de
tempel van Jahweh richtte hij altaren op voor
heel het hemelse heir. 6 Zijn zoon heeft hij
in het vuur geofferd in het Ben-Hinnomdal; hij
maakte zich schuldig aan waarzeggerij, toverij
en wichelarij, en stelde geestenbezweerders en
toekomstvoorspellers aan. Hij deed dus al wat
maar kwaad was in de ogen van Jahweh, om
Hem te tergen. 7 Zelfs maakte hij een beeld
der ijverzucht, en plaatste het in de tempel,
waarvan God tot David en zijn zoon Salomon
gezegd had: In dit huis en te Jerusalem, dat
Ik uit al de stammen van Israël heb verkoren,
zal Ik mijn Naam voor altijd doen wonen. 8 En
wanneer de kinderen van Israël mijn geboden
en de wet, die Ik door mijn dienaar Moses heb
afgekondigd, getrouw onderhouden, zal Ik hen
nooit meer verjagen uit het land, dat Ik aan
hun vaderen gegeven heb. 9 Maar Manasses
verleidde Juda en de bewoners van Jerusalem,
om meer kwaad te bedrijven dan de volkeren,
die Jahweh bij de komst der Israëlieten had
uitgeroeid. 10 Wel sprak Jahweh tot Manasses
en zijn volk, maar zij luisterden niet. 11 Daarom
liet Jahweh de legeraanvoerders van den koning
van Assjoer tegen hem oprukken; zij namen
Manasses met haken gevangen en voerden hem,
in ijzeren ketens geboeid, naar Babel. 12 Toen
smeekte hij in zijn benauwdheid tot Jahweh, zijn
God, vernederde zich diep voor den God zijner
vaderen, 13 en bad tot Hem. En Jahweh liet
Zich door hem verbidden, verhoorde zijn gebed
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en bracht hem als koning naar Jerusalem terug.
Zo ondervond Manasses, dat Jahweh God is.
14 Daarna heeft hij voor de Davidstad, westelijk
van de Gichon in het dal en tot de ingang van de
Vispoort, een hoge buitenmuur gebouwd, die de
Ofel omgaf. Verder stelde hij bevelhebbers aan
in alle vestingen van Juda. 15Hij verwijderde de
vreemde goden, het beeld der ijverzucht uit de
tempel van Jahweh, en alle altaren, die hij op
de berg van Jahweh’s tempel en in Jerusalem
had opgericht, en wierp ze buiten de stad.
16 Hij richtte het altaar van Jahweh weer op,
en offerde daarop dank- en lofoffers, en gaf
bevel, dat Juda Jahweh, Israëls God, zou vereren.
17 Wel bleef het volk nog gewoon op de hoogten
offeren, maar ze deden het tenminste voor
Jahweh, hun God. 18 De verdere geschiedenis
van Manasses, met zijn gebed tot God, en de
woorden, die de zieners in naam van Jahweh,
Israëls God, tot hem richtten, sta at opgetekend
in de kronieken der koningen van Israël. 19 Zijn
gebed en het feit, dat God Zich door hem liet
verbidden; óók al zijn misdaden en zijn ontrouw;
de plaatsen, waar hij offerhoogten bouwde en
heilige zuilen en beelden plaatste, voordat hij
zich verootmoedigde: dat alles staat beschreven
in de kronieken der zieners. 20 Manasses ging
bij zijn vaderen te ruste, en men begroef hem
in zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde hem
op. 21 Amon was twee en twintig jaar oud,
toen hij koning werd, en regeerde twee jaar te
Jerusalem. 22 Hij deed wat kwaad was in de
ogen van Jahweh, zoals zijn vader Manasses.
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Aan alle schandbeelden, die zijn vader Manasses
gemaakt had, bracht Amon offers, en diende ze.
23 Maar hij vernederde zich niet voor Jahweh,
zoals zijn vader Manasses; integendeel: deze
Amon maakte zijn schuld nog groter. 24 Zijn
hovelingen smeedden een samenzwering tegen
hem, en doodden hem in zijn paleis. 25 Maar
het gewone volk vermoordde allen, die tegen
koning Amon hadden samengespannen, en riep
zijn zoon Josias tot koning uit in zijn plaats.

34
1 Josias was acht jaar, toen hij koning werd,

en hij regeerde een en dertig jaar te Jerusalem.
2 Hij deed wat goed was in de ogen van Jahweh,
en volgde het voorbeeld van zijn vader David,
zonder ooit rechts of links daarvan af te wijken.
3 In het achtste jaar van zijn regering, dus toen
hij nog jong was, begon hij te ijveren voor den
God van zijn vader David, en in het twaalfde jaar
begon hij Juda en Jerusalem te zuiveren van de
offerhoogten, de heilige palen, de schandbeelden
en alle andere gegoten beelden. 4 Men wierp
in zijn tegenwoordigheid de altaren der Báals
omver, en de zonnezuilen, die er boven op
stonden, haalde men neer; de heilige palen,
schandbeelden en andere gegoten beelden sloeg
men tot pulver, en liet het stof over de graven
strooien van hen, die daaraan hadden geofferd;
5 de gebeenten der priesters verbrandde men op
hun altaren. Zo zuiverde hij Juda en Jerusalem.
6 Ook in de steden van Manasse, Efraïm en
Samaria, en zelfs in Neftali, die rondom in puin



2 Kronieken 34:7 lxxxvii 2 Kronieken 34:13

lagen, 7 wierp hij de altaren omver, sloeg de
heilige palen en de schandbeelden tot pulver, en
haalde alle zonnezuilen neer in heel het land
van Israël. Toen keerde hij naar Jerusalem
terug. 8 In het achttiende jaar van zijn regering,
toen hij het land en de tempel gezuiverd had,
gaf hij Sjafan, den zoon van Asalj hoe, en den
stadsoverste Maäsejáhoe en den kanselier Joach,
den zoon van Joachaz, de opdracht, de tempel te
herstellen van Jahweh, zijn God. 9Zij kwamen bij
den hogepriester Chilki-jáhoe en overhandigden
hem het geld, dat in het Godshuis was opgehaald,
en dat de levietische dorpelwachters bij Manasse
en Efraïm, bij heel de overgebleven bevolking
van Israël, en bij heel Juda en Benjamin en de
burgers van Jerusalem hadden ingezameld. 10Zij
stelden het aan de opzichters der werklieden
ter hand, die het toezicht hadden in de tempel
van Jahweh. 11 Dezen betaalden het uit aan de
werklieden, die in de tempel van Jahweh met
de vernieuwing en herstellingswerkzaamheden
waren belast: aan timmerlieden en metselaars;
bovendien moesten zij er gehouwen stenen voor
kopen, en hout zowel voor de binten, als voor
de zoldering der vertrekken, die de koningen
van Juda verwaarloosd hadden. 12Deze mannen
vervulden hun taak op goed vertrouwen; ze
stonden onder het voortdurende toezicht van
de levieten Jáchat en Obadjáhoe uit het ges-
lacht Merari, en van Zekarja en Mesjoellam
uit het geslacht Kehat. 13 Alle levieten, die
muziekinstrumenten konden bespelen, hadden
het toezicht over de lastdragers, en leidden
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ook alle andere arbeiders bij hun verschillende
werkzaamheden; weer andere levieten waren
schrijvers, beambten en poortwachters. 14 Toen
zij nu het geld, dat in de tempel was opge-
haald, eruit wilden nemen, vond de priester
Chilkijáhoe het wetboek van Jahweh, van Moses
afkomstig. 15 Chilkijáhoe deelde het den geheim-
schrijver Sjafan mee en zeide:Ik heb in de tempel
van Jahweh het wetboek van Jahweh gevonden.
En Chilkijáhoe reikte het boek aan Sjafan over.
16 Sjafan nam het boek naar den koning mee, en
bracht het volgende verslag uit: Alles wat uw
dienaren opgedragen is, hebben ze uitgevoerd.
17 Zij hebben het geld, dat zich in de tempel van
Jahweh bevond, te voorschijn gehaald, en het
aan de opzichters der werklieden overhandigd.
18Tegelijkertijd deelde de geheimschrijver Sjafan
den koning mede: Chilki-jáhoe, de priester, heeft
mij een boek gegeven. En Sjafan las het den
koning voor. 19 Toen de koning hoorde, wat er
in het boek der wet stond geschreven, scheurde
hij zijn klederen. 20 En aanstonds gaf hij aan
Chilki-jáhoe, aan Achikam, den zoon van Sjafan,
aan Abdon, den zoon van Mika, en aan den
geheimschrijver Sjafan en den hofbeambte Asaja
de opdracht: 21 Gaat voor mij en het volk, dat
in Israël en Juda is overgebleven, Jahweh raad-
plegen over de inhoud van dit teruggevonden
boek; want Jahweh moet wel in hevige toorn
tegen ons zijn ontstoken, omdat noch wij, noch
onze vaderen geluisterd hebben naar de bevelen
van Jahweh, en zich niet hebben gestoord aan al,
wat er in dit boek geschreven staat. 22 Daarom
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ging Chilki-jáhoe met al degenen, die de koning
aangewezen had, naar de profetes Choelda, de
vrouw van den magazijnmeester Sjalloem, den
zoon van Tokhat, zoon van Chasra, die in de
voorstad van Jerusalem woonde, om de zaak
met haar te bespreken. 23 En zij zeide tot
hen: Zo spreekt Jahweh, Israëls God! Zegt aan
den man, die u tot Mij heeft gezonden: 24 Zo
spreekt Jahweh! Ik ga onheil brengen over deze
plaats en haar bewoners:alwat in het boek staat
geschreven, dat men den koning van Juda heeft
voorgelezen. 25Omdat zij Mij hebben verlaten en
voor andere goden hebben geofferd, om Mij met
maaksel van hun handen te tergen, daarom zal
mijn toorn tegen deze plaats ontvlammen en niet
meer worden gedoofd. 26 Maar aan den koning
van Juda, die u gestuurd heeft, om Jahweh
te raadplegen, kunt ge dit zeggen: Zo spreekt
Jahweh, Israëls God! 27 Omdat bij het horen der
bedreigingen uw hart werd ontsteld; omdat gij
u voor God vernederd hebt, toen gij vernaamt,
wat Hij tegen deze plaats en haar bewoners
gezegd had; omdat gij u voor Mij vernederd hebt,
uw kleren gescheurd en voor mijn aanschijn
geweend hebt: daarom heb Ik u verhoord, is
de godsspraak van Jahweh! 28 Ik zal u tot uw
vaderen verzamelen, en gij zult in vrede bijgezet
worden in uw graf; want uw ogen zullen niets
van al het onheil aanschouwen, dat Ik over deze
plaats en haar bewoners ga brengen. Toen zij dit
antwoord aan den koning hadden mede gedeeld,
29 liet hij al de oudsten van Juda en Jerusalem
bij zich ontbieden. 30 En nadat de koning met
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al de mannen van Juda en al de bewoners
van Jerusalem, met de priesters en de levieten,
en met al het volk, armen en rijken, naar de
tempel van Jahweh was opgegaan, las hij hun
heel het verbondsboek voor, dat in de tempel
van Jahweh was teruggevonden. 31 Daarna
ging de koning op een verhevenheid staan, en
vernieuwde het verbond voor het aanschijn van
Jahweh. Voortaan zouden zij Jahweh dienen, en
met hart en ziel zijn geboden, instellingen en
wetten onderhouden, en het verbond, dat in dit
boek stond geschreven, gestand doen. 32 En hij
liet allen, die in Jerusalem en Benjamin aanwezig
waren, tot dit verbond toetreden. En de bewon-
ers van Jerusalem handelden overeenkomstig
het verbond van God, den God hunner vaderen.
33 Josias liet alle gruwelen verwijderen uit alle
landstreken, die aan de Israëlieten behoorden,
en verplichtte allen, die in Israël woonden, om
Jahweh te dienen, hun God. En zolang hij leefde,
weken ze niet af van Jahweh, den God hunner
vaderen.

35
1 Hierop vierde Josias in Jerusalem het paas-

feest ter ere van Jahweh. Op de veertiende dag
van de eerste maand slachtte men het pascha.
2 Hij liet de priesters hun post innemen, en
spoorde hen aan tot de dienst van de tempel
van Jahweh. 3 En tot de levieten, die heel Israël
moesten onderrichten en aan Jahweh waren
gewijd, sprak hij: Brengt de heilige ark in de tem-
pel, die Salomon, de zoon van David, den koning
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van Israël, heeft gebouwd. Gij hoeft haar niet
meer op de schouders te dragen; wijdt u daarom
aan Jahweh, uw God, en aan Israël, zijn volk.
4Houdt u gereed naar uw families en afdelingen,
zoals die door David, den koning van Israël, en
door zijn zoon Salomon zijn ingeschreven, 5 en
laat telkens een groep van een levietische familie
in het heiligdom ter beschikking staan van de
familiegroepen uwer broeders, de leken. 6 Slacht
het pascha, na u geheiligd te hebben, en maakt
het voor uw broeders gereed, en volgt daarbij het
voorschrift op, door Jahweh aan Moses gegeven.
7 Josias stelde uit zijn koninklijk bezit voor alle
aanwezige leken dertigduizend stuks schapen,
lammeren en geitjes, en drieduizend runderen
beschikbaar, alles voor het pascha. 8 Ook zijn
voormannen schonken bereidwillig hun gaven
aan het volk, aan de priesters en de levieten.
Chilki-ja, Zekarj hoe en Jechiël, de leiders van het
Godshuis, schonken aan de andere priesters zes
en twintighonderd paasoffers en driehonderd
runderen. 9 Konanjáhoe en Sjemajáhoe met
Netanel, zijn broers en Chasjabjáhoe, Jeïël en
Jozabad, de voornaamste levieten, schonken aan
de andere levieten vijfduizend paasoffers en
vijfhonderd runderen. 10 De dienst werd aldus
geregeld. De priesters stonden op hun post, en
eveneens de verschillende afdelingen der levi-
eten, volgens het voorschrift des konings. 11Men
slachtte het pascha, en de priesters sprengden
met hun handen het bloed, terwijl levieten het
dier de huid afstroopten. 12De tot het brandoffer
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bestemde delen zonderden ze af, om die aan
de familiegroepen der leken te geven, die ze
aan Jahweh moesten offeren, zoals geschreven
staat in het boek van Moses. Eveneens deden
zij met de runderen. 13 Daarna braadden zij het
pascha op het vuur, zoals het is voorgeschreven,
kookten de heilige stukken in potten, ketels
en pannen, en haastten zich er mee naar de
leken. 14 Daarna bereidden ze het voor zichzelf
en voor de priesters; want daar de priesters,
de zonen van Aäron, tot de nacht toe werk
hadden met het opdragen van de brandoffers en
het vet, bereidden de levieten het voor zichzelf
en voor de priesters, de zonen van Aäron.
15 De zangers, de zonen van Asaf, konden op
hun post blijven staan naar het voorschrift van
David, Asaf, Heman en Jedoetoen, de zieners des
konings; de poortwachters bij de verschillende
poorten; niemand behoefde zijn post te verlaten,
want hun ambtgenoten de levieten zorgden voor
hen. 16 Zo werd die dag de gehele dienst van
Jahweh met betrekking tot het bereiden van
het pascha en het opdragen der brandoffers op
het altaar van Jahweh naar het voorschrift van
koning Josias geregeld. 17 En zo vierden de
aanwezige Israëlieten op die dag het paasfeest,
en daarna gedurende zeven dagen het feest der
ongedesemde broden. 18 Sinds de dagen van
den profeet Samuël was het paasfeest nog nooit
op deze wijze gevierd: geen enkele koning van
Israël had een paasfeest gevierd, zoals koning
Josias het vierde met de priesters en de levieten,
en met alle aanwezige Judeërs en Israëlieten en
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de burgers van Jerusalem. 19 Dit paasfeest werd
gevierd in het achttiende jaar van koning Josias.
20 Nadat Josias zo de tempel weer in orde had
gebracht, rukte Neko, de koning van Egypte op,
om een veldslag te leveren bij Karkemisj aan de
Eufraat. Toen Josias hem tegemoet trok, 21 zond
hij gezanten naar hem toe, en liet hem zeggen:
Wat hebben wij met elkander te maken, koning
van Juda? Ik ruk ditmaal niet op tegen u, maar
naar mijn hoofdkwartier; God heeft mij bevolen,
haast te maken. Verzet u niet tegen God, die
met mij is; anders stort Hij u in het verderf.
22 Maar Josias liet hem niet met rust; hij was
zo overmoedig, met hem te strijden, en niet te
luisteren naar de woorden van Neko, die hem
door God waren ingegeven. Toen echter koning
Josias in de vallei van Megiddo slag ging leveren,
23 werd hij door de boogschutters getroffen.
En de koning zeide tot zijn dienaren: Brengt
me weg; want ik ben zwaar gewond. 24 Zijn
dienaren droegen hem weg uit de wagen, legden
hem in zijn andere wagen, en vervoerden hem
naar Jerusalem. Hier stierf hij, en werd in de
graven van zijn vaderen bijgezet. Heel Juda en
Jerusalem treurde om Josias. 25 Jeremias dichtte
een klaagzang op Josias, en alle zangers en zan-
geressen herdachten hem in hun klaagliederen,
zoals ze op de huidige dag nog doen; want ze
werden in Israël ingevoerd, en zijn verzameld in
de Klaagliederen. 26De verdere geschiedenis van
Josias, met zijn vrome daden overeenkomstig de
voorschriften van Jahweh’s wet, 27en zijn andere
daden, de vroegere zowel als de latere, staat
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opgetekend in het boek der koningen van Israël
en Juda.

36
1 Het gewone volk koos nu Jehoachaz, den

zoon van Josias, en riep hem in Jerusalem uit
als opvolger van zijn vader Josias. 2 Joachaz
was drie en twintig jaar, toen hij koning werd,
en heeft drie maanden in Jerusalem geregeerd.
3 De koning van Egypte zette hem af als koning
van Jerusalem, en legde het land een boete op
van honderd talenten zilver en een talent goud.
4 Toen verhief de koning van Egypte zijn broer
Eljakim tot koning over Juda en Jerusalem, en
veranderde zijn naam in Jehojakim. Zijn broer
Joachaz werd door Neko gevangen genomen en
naar Egypte overgebracht. 5 Jehojakim was vijf
en twintig jaar oud, toen hij koning werd, en
heeft elf jaar in Jerusalem geregeerd. Hij deed
wat kwaad was in de ogen van Jahweh, zijn
God. 6 Nabukodonosor, de koning van Babel,
rukte tegen hem op, en nam hem, met ijzeren
ketenen geboeid, naar Babel mee. 7 Ook nam
Nabukodonosor een deel der vaten uit de tempel
van Jahweh naar Babel mee, en zette die in zijn
eigen paleis te Babel. 8 De verdere geschiedenis
van Jehojakim, met de gruwelen, die hij bedreef,
en al wat hem overkomen is, staat geschreven
in het boek van de koningen van Israël en Juda.
Zijn zoon Jehojakin volgde hem op. 9 Jehojakin
was achttien jaar, toen hij koning werd, en
heeft drie maanden en tien dagen in Jerusalem
geregeerd. Hij deed wat kwaad was in de ogen
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van Jahweh. 10 In het begin van het jaar liet
koning Nabukodonosor hem met enige kostbare
voorwerpen uit de tempel van Jahweh naar
Babel brengen, en verhief zijn oom Sidki-jáhoe
tot koning over Juda en Jerusalem. 11 Sidki-
jáhoe was een en twintig jaar oud toen hij
koning werd, en heeft elf jaar te Jerusalem
geregeerd. 12Hij deed wat kwaad was in de ogen
van Jahweh, en onderwierp zich niet aan den
profeet Jeremias, die in opdracht van Jahweh
profeteerde. 13 Ook kwam hij in opstand tegen
koning Nabukodonosor, ofschoon hij hem voor
God trouw had gezworen. Hij bleef halsstarrig
en verstokt, en bekeerde zich niet tot Jahweh,
den God van Israël. 14Maar ook de voornaamste
priesters en het volk vielen in groten getale af, en
maakten zich schuldig aan alle gruwelijke prac-
tijken der heidenen, en ontwijdden de tempel
van Jahweh, die Hij in Jerusalem geheiligd had.
15 Wel liet Jahweh, de God hunner vaderen, hen
onophoudelijk door zijn gezanten waarschuwen,
omdat Hij medelijden had met zijn volk en zijn
woonstede; 16 maar zij verachtten de gezanten
van God, sloegen zijn waarschuwing in de wind
en spotten met zijn profeten. Zo barstte eindelijk
de toorn van Jahweh tegen zijn volk los, en
er was geen verbidden meer aan. 17 Hij liet
den koning der Chaldeën tegen hen oprukken,
die hun jongemannen in het heiligdom met
het zwaard doodstak en jongens spaarde noch
meisjes, grijsaards noch hoogbejaarden: allen
leverde Hij aan hem over. 18 Alle vaten uit het
Godshuis, grote en kleine, alle schatten uit de
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tempel van Jahweh, alle schatten van den koning
en zijn voormannen nam hij mee naar Babel.
19 Zij lieten de tempel van God in vlammen op-
gaan, sloopten de muur van Jerusalem, en staken
zijn paleizen in brand, zodat alle kostbaarheden
verloren gingen. 20Enwie aan het zwaard waren
ontsnapt, voerde hij gevangen naar Babel, waar
zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen,
totdat het perzische rijk aan de macht kwam.
21 Zo werd het woord van Jahweh vervuld, door
de mond van Jeremias gesproken: Totdat het
land zijn sabbatten heeft ingehaald, zal het al
de tijd blijven liggen; het zal moeten rusten,
totdat er zeventig jaren voorbij zijn. 22 In het
eerste jaar van Cyrus, den koning van Perzië,
bewoog Jahweh de geest van Cyrus, den koning
van Perzië, om het woord in vervulling te doen
gaan, dat Jahweh door de mond van Jeremias
gesproken had. Daarom liet deze in heel zijn
rijk mondeling en schriftelijk afkondigen: 23 Zo
spreekt Cyrus, de koning van Perzië! Jahweh,
de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken
der aarde gegeven. Hij is het, die mij bevolen
heeft, Hem een tempel te bouwen in Jerusalem
van Juda. Laat dus ieder van u, die tot zijn
volk behoort, onder de schutse van zijn God
optrekken!
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