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Het tweede boek Koningen
1Na de dood van Achab maakte Moab zich van

Israël onafhankelijk. 2 Toen Achazja tengevolge
van een val uit het tralievenster van zijn op-
perzaal te Samaria, ziek lag, zond hij boden uit
met de opdracht: Gaat Báal-Zeboeb, den god
van Ekron, raadplegen, of ik van deze ziekte
zal genezen. 3 Daarom sprak een engel van
Jahweh tot Elias uit Tisjbe: Sta op, ga de boden
van den koning van Samaria tegemoet, en zeg
hun: Is er geen God in Israël meer, dat ge Báal-
Zeboeb, den god van Ekron, gaat raadplegen?
4 Daarom spreekt Jahweh: Van het bed, waarop
ge ligt, zult ge niet meer opstaan; want ge zult
sterven. En Elias ging heen. 5 Toen de boden
bij Achazja terugkwamen, vroeg hij hun: Wat;
zijt gij al terug? 6 Zij antwoordden: We zijn
een man tegengekomen, die ons zeide: “Keert
terug naar den koning, die u gezonden heeft,
en zegt hem: Zo spreekt Jahweh! Is er geen
God in Israël meer, dat ge boden uitzendt, om
Báal-Zeboeb, den god van Ekron, te raadplegen?
Daarom zult ge van het bed, waarop ge ligt, niet
meer opstaan; want ge zult sterven.” 7Hij vroeg
hun: Wat was het voor een man, die u tegemoet
kwam, en zo tot u sprak? 8 Zij antwoordden:
Hij had lang haar, en droeg een leren riem om
zijn middel. Toen sprak hij: Dat was Elias uit
Tisjbe. 9 Nu zond hij een hoofdman van vijftig
met vijftig man op hem af. Deze ging naar Elias
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toe, terwijl hij op de top van een heuvel zat, en
zeide tot hem: Man Gods, de koning beveelt u
te komen. 10 Maar Elias gaf hem ten antwoord:
Als ik een godsman ben, dale er vuur uit de
hemel neer, en verslinde u en uw mannen. En
opeens sloeg het vuur uit de hemel neer, en
verslond hem en zijn mannen. 11 Opnieuw zond
de koning een hoofdman van vijftig met vijftig
man op hem af. Ook deze ging naar hem toe en
zei: Man Gods, de koning beveelt u, terstond te
komen. 12 Maar Elias antwoordde: Als ik een
godsman ben, dan dale er vuur uit de hemel
neer, en verslinde u en uw mannen. En weer
sloeg er vuur uit de hemel neer, en verslond
hem en zijn mannen. 13 Toen zond de koning
voor de derde maal een hoofdman van vijftig
met vijftig man. Maar toen deze boven kwam,
viel hij voor Elias op zijn knieën neer en smeekte
hem: Man Gods, spaar toch mijn leven en dat
der vijftig mannen, uw dienaars! 14 Want er is
vuur uit de hemel neergeslagen, en het heeft de
twee vorige hoofdmannen van vijftig met hun
mannen verslonden; spaar dus mijn leven. 15Nu
sprak de engel van Jahweh tot Elias: Ga met
hem mee en vrees hem niet. Toen stond hij op,
en ging met hem mee naar den koning. 16 En
hij zeide tot hem: Zo spreekt Jahweh! Omdat
gij boden hebt uitgezonden, om Báal-Zeboeb te
raadplegen, den god van Ekron, daarom zult ge
van het bed, waarop ge ligt, niet meer opstaan;
want ge zult sterven. 17 En hij stierf, zoals
Jahweh hem door Elias voorspeld had. En omdat
hij geen zoon had, volgde zijn broer Joram hem



2 Koningen 1:18 iii 2 Koningen 2:8

op1. 18De verdere geschiedenis van Achazja, met
wat hij gedaan heeft, is beschreven in het boek
der kronieken van de koningen van Israël.

2
1 Toen Jahweh Elias in een stormwind ten

hemel wilde opnemen, vertrok Elias van Gilgal,
en Eliseus gingmet hemmee. 2Elias sprak echter
tot Eliseus: Blijf hier; want Jahweh heeft mij
naar Betel gezonden. Maar Eliseus antwoordde:
Zo waar Jahweh leeft, en bij uw leven; ik
verlaat u niet. Toen zij te Betel aankwamen,
3 gingen de profetenzonen uit Betel naar Eliseus,
en zeiden tot hem: Weet gij, dat Jahweh thans
uw heer, boven uw hoofd uit, gaat wegnemen?
Hij antwoordde: Ik weet het; houdt u maar stil.
4 Nu sprak Elias tot hem: Eliseus, blijf hier;
want Jahweh heeft mij naar Jericho gezonden.
Maar hij antwoordde: Zo waar Jahweh leeft,
en bij uw leven; ik verlaat u niet. Toen zij te
Jericho aankwamen, 5 gingen de profetenzonen
van Jericho naar Eliseus, en zeiden tot hem:
Weet gij, dat Jahweh uw heer, boven uw hoofd
uit, gaat wegnemen? Hij antwoordde: Ik weet
het; houdt u maar stil. 6 Nu sprak Elias tot
hem: Blijf hier; want Jahweh heeft mij naar
de Jordaan gezonden. Maar hij antwoordde:
Zo waar Jahweh leeft, en bij uw leven; ik
verlaat u niet. Daarop gingen ze samen verder.
7Vijftig van de profetenzonen volgden hen, maar
bleven in de verte staan, toen ze samen bij
de Jordaan stil hielden. 8 Nu nam Elias zijn
mantel, rolde hem op, en sloeg er mee op
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het water. En dit verdeelde zich in tweeën,
zodat zij beiden droogvoets konden oversteken.
9 Aan de overkant aangekomen, sprak Elias tot
Eliseus: Doe nu een verzoek; wat moet ik voor
u doen, eer ik van u word weggenomen. Eliseus
antwoordde: Dat ik een dubbel deel van uw geest
mag ontvangen. 10 Elias sprak: Ge vraagt heel
veel; maar als ge mij ziet, wanneer ik van u
word weggenomen, wordt uw bede vervuld; ziet
ge me niet, dan geschiedt het niet. 11 Terwijl
ze nu al sprekende verder gingen, kwam er
opeens een vurige wagen met vurige paarden; ze
werden van elkander gescheiden, en Elias voer
in een stormwind ten hemel. 12 Toen Eliseus
dit zag, riep hij uit: Vader, mijn vader; Israëls
strijdwagens en ruiterij! Maar hij zag hem niet
meer; en hij greep zijn klederen, en scheurde ze
vaneen. 13 Nu raapte hij de mantel op, die Elias
had laten vallen, keerde terug en bleef bij de
Jordaanoever staan. 14 Daar nam hij de mantel
van Elias, en sloeg er mee op het water; maar
het verdeelde zich niet. Toen riep hij uit: Waar
is Jahweh dan toch, de God van Elias? En weer
sloeg hij op het water; nu verdeelde het zich
in tweeën, zodat hij kon oversteken. 15 Toen
de profetenzonen van Jericho dit uit de verte
zagen, zeiden ze: De geest van Elias rust op
Eliseus! Ze gingen hem tegemoet, en wierpen
zich voor hem ter aarde neer. 16 Toen zeiden ze
tot hem: Er zijn onder uw dienaren vijftig flinke
mannen. Laat die toch naar uw meester gaan
zoeken; misschien heeft de geest van Jahweh
hem opgenomen, en hem ergens op een berg
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of in een dal neergezet. Maar hij antwoordde:
Laat ze niet zoeken. 17 Toen ze echter maar
bleven aandringen, zei hij eindelijk: Stuur ze
dan maar. Ze zonden dus vijftig mannen uit,
die drie dagen lang naar Elias zochten; maar
ze vonden hem niet. 18 Toen ze bij Eliseus in
Jericho terugkeerden, sprak hij tot hen: Heb ik
u niet gezegd, dat gij niet behoefde te gaan?
19 Nu zeiden de bewoners der stad tot Eliseus:
De ligging van de stad is goed, zoals mijn heer
zelf kan zien; maar het water is slecht, zodat
het land onvruchtbaar is. 20 Hij antwoordde:
Haalt mij een nieuwe schotel met zout. Toen
ze die hadden gebracht, 21 ging hij naar de
bron, wierp het zout erin, en zei: Zo spreekt
Jahweh! Ik maak dit water gezond; het zal nu
niet langer dood en onvruchtbaarheid brengen.
22 Zo werd op het woord, dat Eliseus sprak, het
water goed tot op deze dag. 23 Vandaar ging
Eliseüs naar Betel. Toen hij de weg daarheen
opging, kwamen er kleine jongens uit de stad,
die hem spottend toeriepen: Kom hier, kaalkop!
Kom hier, kaalkop! 24 Eliseus keerde zich om,
en toen hij ze zag, vervloekte hij ze in de naam
van Jahweh. En onmiddellijk kwamen er uit het
bos twee berinnen, die twee en veertig van die
jongens verscheurden. 25 Vandaar ging hij naar
de berg Karmel, en keerde toen naar Samaria
terug.

3
1 In het achttiende jaar der regering van Josafat

over Juda werd Joram, de zoon van Achab, te
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Samaria koning van Israël. Hij regeerde twaalf
jaar. 2 Hij deed wat kwaad was in de ogen
van Jahweh, maar niet zo erg als zijn vader en
moeder; want hij verwijderde de heilige zuilen
van Báal, die zijn vader had opgericht. 3 Maar
hij brak niet met de zonde, waartoe Jeroboam,
de zoon van Nebat, Israël had verleid. 4 Mesja,
de koning van Moab, die een herdersvorst was,
moest aan den koning van Israël als schatting
jaarlijks honderdduizend lammeren en de wol
van honderdduizend schapen betalen. 5 Maar
na de dood van Achab had de koning van Moab
zich van den koning van Israël onafhankelijk
gemaakt. 6 Daarom verliet koning Joram op
zekere dag Samaria, om heel Israël te gaan
monsteren. 7 Tegelijk liet hij aan koning Josafat
van Juda berichten: De koning van Moab heeft
zich van mij los gemaakt; wilt gij met mij tegen
Moab ten strijde trekken? Hij antwoordde: Ik
ga mee; want ik en gij zijn één; mijn volk is
uw volk, en mijn paarden zijn uw paarden.
8 En hij vroeg: Welke weg zullen we gaan?
Het antwoord luidde: Door de woestijn van
Edom. 9 Daarop trok de koning van Israël
met de koningen van Juda en Edom te velde;
maar na een tocht van zeven dagen was er
geen water meer voor het leger en de dieren,
die hen volgden. 10 Toen sprak de koning van
Israël: Wee; nu heeft Jahweh ons, drie koningen,
hierheen geroepen, om ons aan Moab over te
leveren. 11 Maar Josafat vroeg: Is er hier geen
profeet van Jahweh, door wien we Hem kunnen
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raadplegen? Iemand uit het gevolg van den
koning van Israël antwoordde: Eliseus is hier,
de zoon van Sjafat, die op Elias’ handen water
goot. 12 Josafat verzekerde: Bij hem is het woord
van Jahweh. De koning van Israël ging dus met
Josafat en den koning van Edom naar hem toe.
13 Maar Eliseus sprak tot den koning van Israël:
Wat heb ik met u te maken? Ga naar de profeten
van uw vader en moeder! De koning van Israël
antwoordde: Maak toch, dat Jahweh ons drieën
niet hierheen heeft geroepen, om tenslotte aan
Moab te worden overgeleverd. 14 Toen sprak
Eliseus: Zo waar Jahweh der heirscharen leeft,
voor wiens aanschijn ik sta; als ik me niet in acht
nam tegenover Josafat, den koning van Juda, dan
keek ik u nog niet eens aan. 15 Doch haalt mij
nu maar een citerspeler. Zodra de citerspeler
begon te tokkelen, kwam de hand van Jahweh
op Eliseüs. 16 En hij sprak: Zo spreekt Jahweh!
Graaft in dit dal overal kuilen. 17Want zo spreekt
Jahweh! Gij zult geen wind en regen zien, maar
dit dal zal met water worden gevuld, zodat gij
met uw leger en uw lastdieren kunt drinken.
18 En dit betekent nog maar weinig voor Jahweh.
Want Hij zal Moab aan u overleveren; 19 gij
zult alle versterkte steden overweldigen, alle
vruchtbomen vellen, alle waterbronnen verstop-
pen en alle goede akkers met stenen bederven.
20 En de volgende morgen omtrent de tijd van
het offer, kwam er van de kant van Edom
plotseling een watervloed opzetten, die het land
overstroomde. 21 Intussen hadden de Moabieten
gehoord, dat de koningen tegen hen ten strijde
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waren getrokken. Daarom waren alle strijdbare
mannen opgeroepen, en aan de grens opgesteld.
22 Maar toen de zon ‘s morgens vroeg over het
water straalde, zagen de Moabieten uit de verte
het water bloedrood gekleurd. 23 En ze riepen:
Dat is bloed! De koningen zijn elkaar te lijf
gegaan, en hebben elkander verslagen. Moab,
op; naar de buit! 24 En ze renden op het kamp
der Israëlieten af. Maar de Israëlieten hadden
zich te weer gesteld, en sloegen op de Moabieten
in, die voor hen de vlucht moesten nemen.
Doch de Israëlieten zetten hen achterna, en
sloegen er voortdurend op in. 25 Ze verwoestten
al hun steden, wierpen alle goede akkers vol
stenen, verstopten alle bronnen en hakten alle
vruchtbomen om. Ten slotte bleef alleen Kir-
Charésjet met zijn bezetting nog over; maar ook
deze stad werd door de slingeraars omsingeld
en beschoten. 26 Toen de koning van Moab nu
zag, dat de strijd hem te machtig werd, trachtte
hij met zeven honderd strijders bij den koning
van Edom door te breken; maar het lukte hun
niet. 27 Daarom nam hij zijn eerstgeboren zoon,
die hem moest opvolgen, en offerde hem als
brandoffer op de stadsmuur. Nu barstte er een
hevige toorn tegen de Israëlieten los, zodat ze
moesten opbreken en naar hun land terugkeren.

4
1 Eens riep de vrouw van een der profetenzo-

nen Eliseus, en zei: Uw dienaar, mijn man, is
gestorven; gij weet, dat uw dienaar godvrezend
was. En nu komt een schuldeiser mijn twee
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jongens halen, om er slaven van te maken.
2 Eliseus sprak tot haar: Wat kan ik voor u doen?
Zeg mij eens: Wat hebt ge in huis? Zij zeide: Uw
dienares heeft niets anders in huis dan een kruik
olie. 3 Toen sprak hij: Ga bij al uw buren lege
vaten vragen, maar vooral niet te weinig. 4 Dan
moet ge naar huis gaan, en de deur achter u en
uw jongens sluiten. Giet dan olie in al die vaten,
en zet de volle op zij. 5 Nadat ze van hem was
weggegaan, sloot ze de deur achter zich en haar
jongens, en terwijl dezen de vaten aanreikten,
bleef zij ze maar vol gieten. 6 Toen de vaten
vol waren, zei ze tot haar zoon: Geef me nog
een ander vat. Maar hij antwoordde haar: Er is
geen meer. En nu hield de olie op met vloeien.
7 Ze ging het aan den godsman vertellen, en deze
sprak: Ga de olie verkopen en uw schuld betalen;
van het overschot kunt ge met uw zonen leven.
8 Toen Eliseus op zekere dag te Sjoenem kwam,
werd hij daar door een voorname vrouw aan
tafel genodigd. En wanneer hij in het vervolg
daar voorbijkwam, ging hij er altijd heen, om te
eten. 9 Daarom zei de vrouw tot haar man: Zie
eens; ik heb gemerkt, dat de gast, die altijd bij ons
komt, een heilige godsman is. 10 Laat ons boven
een klein kamertje voor hem inrichten, en er een
bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten;
dan kan hij daar zijn intrek nemen, wanneer
hij bij ons komt. 11 Toen Eliseus dus op zekere
dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer
betrekken en ging er rusten. 12 Daarna beval hij
zijn dienaar Gechazi: Roep de Sjoenamietische.
Hij riep haar, en ze kwam bij hem. 13 Te voren
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had Eliseüs al tot Gechazi gezegd, haar te vragen:
Ge hebt nu zo uitstekend voor ons gezorgd; wat
kunnen wij nu voor u doen? Misschien een goed
woordje bij den koning of bij den legeroverste?
Maar ze had geantwoord: Ik woon te midden
van mijn volk. 14 Hierop had hij aan Gechazi
gevraagd: Maar kunnen we dan helemaal niets
voor haar doen? En deze had geantwoord: Wel
zeker; ze heeft geen zoon, en haar man is oud.
15 Toen had Eliseüs gezegd: Roep haar. Zo was
Gechazi haar gaan roepen, en nu stond ze aan
de deur. 16 En Eliseus sprak: Het volgend jaar
om deze tijd drukt ge een zoon aan uw hart.
Ze antwoordde: Neen heer; man Gods, misleid
uw dienares toch niet. 17 Maar de vrouw werd
zwanger, en het volgende jaar om dezelfde tijd
baarde zij een zoon, zoals Eliseus voorspeld had.
18 Toen de jongen wat groter geworden was, ging
hij eens met zijn vader mee naar de maaiers.
19Daar riep hij opeens tot zijn vader: Mijn hoofd,
mijn hoofd! Deze zei tot een knecht: Neem hem
op, en breng hem bij zijn moeder. 20 De knecht
nam hem op, en bracht hem bij zijn moeder.
Tot de middag lag hij op haar schoot; toen stierf
hij. 21 Nu ging zij naar boven, legde hem op het
bed van den godsman, en deed de deur achter
hem toe. Toen liep ze naar buiten, 22 riep haar
man en zei: Stuur me een van de knechts met
een ezelin; ik wil dadelijk naar den godsman, en
kom gauw terug. 23 Hij zei: Waarom gaat ge nu
vandaag naar hem toe? Het is toch geen nieuwe
maan of sabbat. Maar ze antwoordde: Tot ziens!
24 Ze zadelde de ezelin, en beval den knecht:
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Drijf ze maar gedurig aan en houd nergens stil,
tenzij ik het u zeg. 25 Zo ging ze op weg, en
begaf zich naar den godsman op de berg Karmel.
Toen de godsman haar in de verte zag aankomen,
zei hij tot zijn dienaar Gechazi: Daar is die
Sjoenamietische. 26 Ga haar tegemoet, en vraag
haar, hoe het gaat met haarzelf, haar man en
haar kind. Zij antwoordde: Goed. 27 Maar toen
ze bij den godsman op de berg was gekomen,
omklemde ze zijn voeten. Gechazi trachtte haar
weg te duwen, maar de godsman sprak: Laat
haar begaan, want ze is diep bedroefd; Jahweh
houdt het voor mij verborgen, en heeft het mij
niet geopenbaard. 28 Nu sprak zij: Heer, heb
ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik u
niet gezegd: Misleid mij toch niet! 29 Toen
beval hij Gechazi: Omgord uw lenden, neem
mijn staf in de hand, en ga hem op den jongen
leggen; en als ge iemand ontmoet, groet hem
niet, en wanneer men u groet, antwoord dan
niet. 30 Maar de moeder van den jongen zei: Zo
waar Jahweh leeft en bij uw leven; ik verlaat u
niet. Toen stond hij zelf op, en ging met haar
mee. 31 Gechazi, die hun vooruit was gegaan,
legde de staf op den knaap; maar deze gaf geen
geluid of teken van leven. Daarom keerde hij
terug. En toen hij Eliseus tegenkwam, zei hij
hem: De jongen is niet ontwaakt. 32 Nu trad
Eliseus het huis binnen, en zag den jongen dood
op zijn bed liggen. 33 Hij ging de kamer in,
deed de deur achter hen beiden toe, en bad tot
Jahweh. 34 Daarna strekte hij zich uit op het
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kind, en legde de mond op zijn mond, de ogen
op zijn ogen, en de handen op zijn handen. Zo
bleef hij op hem uitgestrekt, totdat het lichaam
van het kind warm was geworden. 35 Toen liep
hij eenmaal in huis op en neer, ging weer naar
boven, en strekte zich nogmaals op hem uit. Nu
begon de jongen te niezen, tot zeven maal toe,
en eindelijk deed hij zijn ogen open. 36 Eliseus
riep Gechazi en sprak: Roep de Sjoenamietische.
Hij riep haar, en ze kwam. En Eliseus zeide tot
haar: Hier hebt ge uw zoon. 37 Ze liep naar
hem toe, zonk neer aan zijn voeten, en boog zich
diep ter aarde; daarna nam ze haar kind op en
ging heen. 38 Terwijl er in het land hongersnood
heerste, kwam Eliseus weer eens naar Gilgal. En
toen de profetenzonen bij hem zaten, beval hij
zijn dienaar: Zet de grote pot op, en kook wat
moes voor de profetenzonen. 39 Daarom ging
er iemand het veld in, om groenten te zoeken.
Hij vond een slingerplant op het veld, en plukte
daarvan wilde komkommers, zijn mantel vol.
Thuis gekomen, sneed hij ze in de pot met moes;
want hij kende ze niet. 40 Nu schepte men voor
de mannen op; maar nauwelijks waren ze van
de moes aan het eten, of ze schreeuwden het uit:
Man Gods, de dood is in de pot! En ze durfden er
niet meer van eten. 41 Maar Eliseus sprak: Haal
watmeel! Dit wierp hij in de pot, en sprak: Schep
nu op voor het volk, en laat ze er rustig van eten.
En werkelijk, er was niets schadelijks meer in de
pot. 42 Eens kwam er iemand uit Báal-Sjalisja,
die voor den godsman twintig gerstebroden als
eerstelingenbrood en een zak vers koren had
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meegebracht. Eliseus beval: Geef het aan het
volk te eten. 43 Zijn dienaar antwoordde: Hoe
kan ik dit nu aan honderd man voorzetten?
Maar Eliseus hernam: Geef het aan het volk te
eten; want zo spreekt Jahweh! Ge zult eten, en
nog overhouden. 44 Nu zette hij het hun voor;
en toen ze gegeten hadden, hielden ze nog over,
zoals Jahweh gezegd had.

5
1 Er leefde toen een zekere Naäman, die

legeroverste was van den koning van Aram. Hij
was een man van invloed, en stond in hoog
aanzien bij zijn heer, omdat Jahweh door hem
aan de Arameën een overwinning geschonken
had. Maar de man was melaats. 2 Nu waren er
vroeger in het land van Israël aramese benden
op strooptocht geweest, en hadden daar een nog
jong meisje geroofd. Dit was nu in dienst bij de
vrouw van Naäman. 3 Ze zei tot haar meesteres:
Was mijn meester maar eens bij den profeet in
Samaria; die zou hem wel van zijn melaatsheid
genezen. 4 Nu ging Naäman naar zijn heer en
sprak: Zo en zo heeft het meisje uit het land van
Israël gezegd. 5 Toen zei de koning van Aram:
Ga er dan heen; ik zal een schrijven zenden aan
den koning van Israël. Hij ging dus op weg,
en nam tien talenten zilver, zesduizend gouden
sikkels en tien stel feestgewaden mee. 6 Aan
den koning van Israël bracht hij een schrijven
over van de volgende inhoud: Tegelijk met deze
brief zend ik u mijn dienaar Naäman, opdat gij
hem van zijn melaatsheid geneest. 7 Zodra de
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koning van Israël de brief had gelezen, scheurde
hij zijn klederen en sprak: Ben ik dan een
God, die kan doden en levend maken, dat hij
een man naar mij toe stuurt, om hem van zijn
melaatsheid te genezen? Ziet ge nu wel, dat
hij een voorwendsel tegen me zoekt? 8 Toen
de godsman Eliseus hoorde, dat de koning van
Israël zijn klederen gescheurd had, liet hij den
koning zeggen: Waarom scheurt ge uw kled-
eren? Laat hem bij mij komen; dan zal hij zien,
dat er een profeet is in Israël. 9 Naäman ging
dus met zijn paarden en wagens naar Eliseus, en
hield stil voor de ingang van zijn huis. 10 Maar
Eliseus liet hem door een boodschapper zeggen:
Ga u zeven maal wassen in de Jordaan; dan
wordt uw vlees weer gezond en rein. 11Hierover
verstoord liep Naäman weg en riep uit: Ik had
gedacht, dat hij zelf wel naar buiten zou komen,
om over mij de naam van Jahweh, zijn God,
aan te roepen, met zijn hand over de plek te
strijken, en zo de melaatsheid te genezen. 12 Zijn
de rivieren van Damascus, de Albana en de
Parpar, soms niet beter, dan al de wateren van
Israël! Kan ik daar niet gaan baden, om rein te
worden? En hij keerde zich om, en ging toornig
heen. 13 Maar zijn dienaren trachtten hem te
overreden, en zeiden: Vader, wanneer de profeet
u iets moeilijks had voorgeschreven, dan hadt
ge het zeker gedaan. Waarom dan niet, nu hij
zegt: “Was u en ge wordt rein.” 14 Toen ging hij
naar de Jordaan, en dompelde zich daar zeven
maal onder, zoals de godsman gezegd had. En
zijn lichaam werd weer als dat van een kind; hij



2 Koningen 5:15 xv 2 Koningen 5:22

was rein. 15 Nu keerde hij met heel zijn gevolg
naar den godsman terug. Hij ging binnen, trad
eerbiedig naar voren en sprak: Nu weet ik, dat
er op de hele aarde geen God is tenzij in Israël!
Wil daarom een huldeblijk van uw dienaar aan-
vaarden. 16 Maar Eliseus antwoordde: Zo waar
Jahweh leeft, voor wiens aanschijn ik sta; ik
neem niets aan. En hoe Naäman ook aandrong,
iets aan te nemen, hij bleef weigeren. 17 Toen
zeide Naäman: Zoals ge wilt; maar verleen aan
uw dienaar de gunst, zoveel aardemee te nemen,
als een koppel muildieren kan dragen; want
uw dienaar wil geen brand- of slachtoffer meer
opdragen aan een anderen God, dan aan Jahweh
alleen1. 18 Dit ene moge Jahweh uw dienaar
vergeven: Wanneermijnmeester naar de tempel
van Rimmon gaat, om hem daar te aanbidden,
steunt hij op mijn arm, zodat ik mij wel moet
neerbuigen in de tempel van Rimmon, wanneer
hij er zich neerbuigt; dit moge Jahweh mij dus
vergeven. 19 Eliseus zeide hem: Ga in vrede!
Maar toen Naäman een eind op weg was, 20 zeide
Gechazi, de dienaar van den godsman Eliseus, bij
zichzelf: Mijn heer heeft dien Arameër Naäman
wel gespaard, door niets van hem aan te nemen
van al wat hij meebracht. Zo waar Jahweh leeft;
ik loop hem achterna, en zie wat van hem te
krijgen. 21 Gechazi ging Naäman dus achterna.
En toen Naäman zag, dat hij hem achterop
kwam, sprong hij van zijn wagen, liep hem
tegemoet en vroeg: Is alles wel? 22 Hij antwo-
ordde: Ja; maar mijn meester stuurt mij met
deze boodschap: Zo juist zijn van het gebergte
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van Efraïm twee jonge mannen, profetenzonen,
bij mij aangekomen; wees zo goed, en geef
hun een talent zilver en twee stel feestgewaden.
23 Naäman antwoordde: Doe mij een genoegen
en neem twee talenten. En hij bleef er op
aandringen. Ten slotte deed hij twee talenten
zilver in twee buidels, en gaf ze met twee stel
feestgewaden aan twee knechten, die ze voor
Gechazi uitdroegen. 24 Bij de heuvel gekomen,
nam deze ze van hen over, borg ze in zijn
woning op, en zond de mannen weg. 25 Daarna
begaf hij zich naar zijn heer. Maar zodra hij
voor Eliseus verscheen, vroeg deze hem: Waar
komt ge vandaan, Gechazi? Hij antwoordde: Uw
dienaar is nergens heen geweest. 26Maar Eliseus
sprak tot hem: Vergezelde mijn geest u niet, toen
de man van zijn wagen sprong, en u tegemoet
liep? Nu hebt ge geld aangenomen, waar ge
kleren, olijftuinen en wijngaarden, schapen en
runderen, slaven en slavinnen voor kunt kopen;
27maar de melaatsheid van Naäman zal u en uw
nageslacht voor altijd bijblijven. En hij ging van
hem weg, sneeuwwit van melaatsheid.

6
1 Eens zeiden de profetenzonen tot Eliseus:

Zie eens; de ruimte, die wij met u bewonen,
is te bekrompen voor ons. 2 Laat ons daarom
naar de Jordaan gaan, en er ieder een balk
halen, dan kunnen we daar een woning bouwen.
Hij antwoordde: Goed. 3 Maar een van hen
zeide: Doe uw dienaren een genoegen, en ga
met ons mee. Hij antwoordde: Goed, ik ga
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mee. 4 Hij ging dus mee; en aan de Jordaan
gekomen, begonnen ze bomen te vellen. 5 Maar
terwijl er een met een bijl sloeg, vloog het ijzeren
blad in het water. Hij riep: Ach heer; en het
is nog wel een geleende. 6 De godsman vroeg:
Waar is het gevallen? En de man wees de
plaats aan. Toen sneed Eliseus een stuk hout
af, wierp het erheen, en deed het ijzer boven
drijven. 7 Nu sprak hij: Haal het er uit. En de
ander stak zijn hand uit en greep het. 8 Toen de
koning van Aram met Israël in oorlog was, sprak
hij bij een beraadslaging tot zijn bevelvoerders:
Daar en daar moet gij u in een hinderlaag
leggen. 9 Maar de godsman liet den koning van
Israël berichten: Wees op uw hoede, dat gij die
plaats niet voorbij trekt; want daar liggen de
Arameën in hinderlaag. 10 En de koning van
Israël zond een waarschuwing naar de plaats,
die de godsman genoemd had, en men was op
zijn hoede. Daar dit herhaaldelijk gebeurde,
11 werd de koning van Aram er woedend over.
Hij riep zijn bevelvoerders bijeen, en zeide hun:
Kunt gij me dan niet zeggen, wie ons aan den
koning van Israël verraadt? 12 Maar een van
hen gaf ten antwoord: Er is geen verraad, mijn
heer en koning; maar de profeet Eliseus in Israël
bericht aan den koning van Israël zelfs wat gij
in uw slaapkamer zegt. 13 Toen beval de koning:
Trekt er op uit, om te weten te komen, waar hij
is; dan zal ik hem gevangen doen nemen. En
toen hem gemeld werd, dat de profeet zich te
Dotan bevond, 14 zond hij er een machtig leger
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met paarden en strijdwagens op af, dat ‘s nachts
aankwam en de stad omsingelde. 15 Toen de
dienaar van den godsman de volgende morgen
opstond en naar buiten ging, zag hij, dat er een
leger met paarden en strijdwagens om de stad
lag. En hij riep tot Eliseüs: Ach heer, wat moeten
we nu beginnen? 16 Maar deze antwoordde:
Wees niet bang; want de onzen zijn talrijker dan
zij. 17 En hij bad: Jahweh, open zijn ogen, opdat
hij kan zien. En Jahweh opende de ogen van
den dienaar, en hij zag het gebergte, dat Eliseus
omringde, vol vurige paarden en strijdwagens.
18 Nu kwamen de Arameën op Eliseus af. Maar
hij bad tot Jahweh: Sla dit volkmet blindheid! En
op het gebed van Eliseus werd het met blindheid
geslagen. 19 Toen sprak Eliseus tot hen: Dit is
de weg niet, en de stad evenmin! Volgt mij
maar, dan breng ik u bij den man, dien gij zoekt.
Maar hij bracht ze naar Samaria. 20 Zodra zij
in Samaria waren aangekomen, sprak Eliseus:
Jahweh, open hun de ogen, opdat zij zien. En
Jahweh opende hun de ogen, en nu zagen ze,
dat ze in Samaria waren. 21 Toen de koning van
Israël ze zag, vroeg hij Eliseus: Vader, zal ik ze
neerslaan? 22 Maar hij antwoordde: Neen; die
ge met zwaard en boog gevangen hebt genomen,
kunt ge neerslaan. Maar dezen moet ge spijs
en drank verschaffen; dan kunnen ze eten en
drinken en daarna teruggaan naar hun heer.
23 Hij bereidde hun dus een grote maaltijd; en
nadat ze gegeten en gedronken hadden, liet hij ze
naar hun heer vertrekken. Ze gingen naar hun
heer, en sinds die tijd drongen er geen aramese
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benden meer in het gebied van Israël. 24 Enige
tijd later riep koning Ben-Hadad van Aram heel
zijn leger bijeen, trok tegen Samaria op, en sloot
het in. 25 En het beleg duurde zo lang, dat er in
Samaria een grote hongersnood ontstond, en een
ezelskop tachtig zilverlingen, een kwart maatje
schillen1 vijf zilverlingen kostte. 26 Toen nu de
koning eens op de muur voorbijging, riep een
vrouw hem smekend toe: Heer en koning, help
toch! 27Hij antwoordde: Als Jahweh u niet helpt,
hoe zal ik het dan kunnen? Soms met iets van
de dorsvloer of perskuip2? 28 De koning vroeg
verder: Wat hebt ge eigenlijk? Zij antwoordde:
Deze vrouw hier heeft tot mij gezegd: “Geef uw
zoon, om hem vandaag op te eten; dan eten we
morgen denmijne op.” 29Zo hebben we dus mijn
zoon gekookt en gegeten; maar toen ik haar de
volgende dag zei, haar zoon te geven, om hem
op te eten, had ze hem verborgen. 30 Toen de
koning de vrouw dit hoorde vertellen, scheurde
hij zijn klederen, en daar hij op de muur liep, zag
het volk, dat hij onder zijn kleed op het blote lijf
een boetekleed droeg. 31 En hij riep uit: Zo moge
Jahweh mij doen en nog erger3, als het hoofd
van Eliseus, den zoon van Sjafat, morgen nog op
zijn romp staat4. 32 Terwijl de koning iemand
voor zich uitzond, zat Eliseus in zijn woning met
enigen van de oudsten om zich heen. Maar eer
die bode Eliseus bereikt had, sprak deze tot de
oudsten: Ziet ge; dat moordenaarskind heeft er
iemand op uitgestuurd, om mij het hoofd af te
slaan! Pas op; sla de deur dicht, als die bode wil
binnenkomen, en duw hem met de deur naar
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buiten. Maar hoor ik daar niet de voetstappen
van zijn meester achter hem aan? 33 En terwijl
hij nog sprak, kwam de koning al naar hem toe
en riep: Zie, zo groot is het onheil, dat Jahweh
ons heeft berokkend! Wat zou ik nog langer op
Jahweh hopen?

7
1 Maar Eliseus sprak: Hoort het woord van

Jahweh! Zo spreekt Jahweh! Morgen om deze
tijd kost bij de poort van Samaria een maat meel
een sikkel, en twee maten gerst evenveel. 2Maar
de hopman, op wiens arm de koning leunde,
riep den godsman toe: Al maakt Jahweh sluizen
in de hemel, dan gebeurt dat nog niet! Eliseus
hernam: Ge zult het met eigen ogen zien, maar
er niet van eten. 3 Nu bevonden zich buiten
de stadspoort vier melaatse mannen. Dezen
zeiden tot elkander: Waarom zouden we hier
blijven zitten, tot we dood zijn? 4 Besluiten we
de stad in te gaan, dan sterven we daar van de
honger; blijven we hier, dan sterven we ook. We
moesten dus maar naar het kamp der Arameën
overlopen. Laten ze ons in het leven, dan blijven
we leven; doden ze ons, dan sterven we maar.
5 Zo stonden ze dan tegen het vallen van de
avond op, om naar het kamp der Arameën te
gaan. Maar toen ze de rand van het kamp
der Arameën hadden bereikt, vonden ze daar
niemand. 6 Want de Heer had in het kamp der
Arameën het gedruis van een groot leger met
paarden en wagens doen horen, zodat ze tot
elkander riepen: De koning van Israël heeft de
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koningen der Chittieten en vanMoesri bezoldigd,
om ons te overvallen! 7Zo waren ze bij het vallen
van de avond op de vlucht geslagen; ze hadden
hun tenten, hun paarden en ezels met het kamp,
zoals het was, achtergelaten, en vluchtten nu
om lijfsbehoud. 8 Toen de melaatsen dus aan
de rand van het kamp waren aangekomen,
gingen ze daar een tent binnen. Na gegeten en
gedronken te hebben, namen ze er goud, zilver
en kleren uit mee, en gingen heen, om het te
verbergen. Daarna keerden ze terug, liepen een
andere tent binnen, namen ook daar het een
en ander weg, en gingen ook dat verbergen.
9 Toen zeiden ze echter tot elkaar: Wij handelen
niet zoals het behoort. Vandaag is een dag
van blijde verrassing, en wij houden ons stil.
Wanneer wij wachten, tot het licht is, worden we
strafbaar. Laat ons dus heengaan, om het aan
het koninklijk paleis te berichten. 10 Bij de stad
gekomen, riepen ze de poortwachters toe: We
zijn naar het kamp der Arameën geweest, maar
er was geen mens te horen of te zien; alleen de
paarden en de ezels stonden er vastgebonden,
en de tenten waren verlaten. 11 Toen maakten
de poortwachters alarm, en gaven het bericht
door aan het koninklijk paleis. 12 Ofschoon het
nog nacht was, stond de koning op, en zei tot
zijn hovelingen: Ik zal u zeggen, wat de Arameën
hebben gedaan. Ze weten, dat wij honger lijden;
daarom zijn ze het kamp uitgegaan, en hebben
zich in het veld verborgen. Ze denken: Nu
komen ze zeker de stad uit, en kunnen wij
ze levend grijpen en de stad binnentrekken.
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13Maar een van de hovelingen antwoordde: Laat
men een vijftal van de paarden nemen, die hier
nog over zijn; ze zijn er toch niet veel beter
aan toe, dan de troep, die al dood is. Laat ons
die er aan wagen, om te zien wat er gaande is.
14 Ze kozen nu een paar ruiters uit, en de koning
zond die het leger der Arameën achterna met
het bevel, te gaan zien wat er aan de hand was.
15 Zij reden hun dus achterna tot aan de Jordaan,
en zagen, dat heel de weg vol lag met kleren
en wapens, die de Arameën bij hun overijlde
vlucht hadden weggeworpen. Daarop keerden
zij terug, en meldden het den koning. 16 Toen
liep het volk de stad uit, en plunderde het kamp
der Arameën. En nu kostte inderdaad een maat
meel en eveneens twee maten gerst slechts een
sikkel, zoals Jahweh gezegd had. 17 De koning
had den hopman, op wiens arm hij leunde, met
het toezicht over de poort belast; maar het volk
liep hem in de poort onder de voet. Zo stierf
hij, zoals de godsman voorspeld had, toen de
koning bij hem was gekomen. 18 Toen immers
de godsman tot den koning gezegd had, dat de
volgende dag om dezelfde tijd in de poort van
Samaria een maat meel en eveneens twee maten
gerst slechts een sikkel zouden kosten, 19 had de
hopman den godsman toegeroepen: Al maakt
Jahweh sluizen in de hemel, dan gebeurt dat nog
niet! En deze had toen geantwoord: Gij zult het
met eigen ogen zien, maar er niet van eten. 20 Zo
is het ook gebeurd; want hij werd in de poort
door het volk onder de voet gelopen en stierf.
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8
1 Eliseus had in een gesprek met de vrouw,

wier zoon hij ten leven had opgewekt, gezegd:
Vertrek, en ga met uw gezin voor enige tijd
ergens in het buitenland wonen; want Jahweh
dreigt met hongersnood. Die is er trouwens
reeds, en zal zeven jaar duren. 2 En de vrouw
was vertrokken en had gedaan, wat de godsman
gezegd had; zij was heengegaan met haar gezin,
en had zeven jaar in het land der Filistijnen
vertoefd. 3 Na verloop van zeven jaar was de
vrouw uit het land der Filistijnen teruggekeerd,
en nu ging zij naar den koning, om zijn hulp in
te roepen voor haar huis en haar land. 4 De
koning was toen in gesprek met Gechazi, den
dienaar van Eliseus. Hij zeide: Vertel me toch
al de wonderen, die Eliseus gedaan heeft. 5 En
juist was hij den koning aan het vertellen, hoe
Eliseüs een dode had opgewekt, toen de vrouw,
wier zoon hij het leven had weergegeven, bij den
koning kwam smeken om haar huis en haar land.
Gechazi zeide: Mijn heer en koning, daar hebt
gij de vrouw met haar zoon, dien Eliseus heeft
opgewekt. 6Nu ondervroeg de koning de vrouw,
en zij vertelde hem alles. Toen gaf de koning
haar een kamerling mee met de opdracht: Zorg
er voor, dat zij heel haar eigendom terugkrijgt,
met heel de opbrengst van de akker sinds het
ogenblik, waarop zij het land verliet, tot heden
toe. 7 Eliseus kwam eens te Damascus, ter, wijl
koning Ben-Hadad van Aram ziek lag. Toen men
den koning berichtte, dat de godsman in de stad
was aangekomen, 8 zeide hij tot Chazaël: Neem
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geschenken mee en ga naar den godsman, om
door zijn bemiddeling Jahweh te raadplegen, en
Hem te vragen, of ik van deze ziekte genezen
zal. 9 Chazaël ging er dus heen, en nam als
geschenk veertig kameellasten met allerlei kost-
baarheden van Damascus mee. Bij den godsman
aangekomen, maakte hij zijn opwachting, en
zeide: Uw zoon Ben-Hadad, de koning van Aram,
zendt mij tot u, om u te vragen, of hij van zijn
ziekte genezen zal. 10 Eliseus antwoordde: Ga
hem maar zeggen, dat hij zal genezen; doch
Jahweh heeft mij geopenbaard, dat hij zeker zal
sterven. 11Maar nu verstarde het gelaat van den
godsman; hij werd hevig ontsteld, en begon ten
slotte te wenen. 12 Chazaël vroeg hem: Heer,
waarom weent gij? Hij antwoordde: Omdat
ik weet, hoeveel kwaad gij de Israëlieten zult
aandoen; hun vestingen zult gij in brand steken,
hun jonge mannen met het zwaard doden, hun
kleine kinderen verpletteren en hun zwangere
vrouwen openrijten. 13 Chazaël zeide: Maar hoe
kan uw dienaar, een dode hond, zo iets geweldigs
verrichten? Eliseus antwoordde: Jahweh heeft
mij u als koning van Aram doen zien. 14 Zo
ging hij van Eliseus heen. Toen hij bij zijn heer
was aangekomen, vroeg deze hem: Wat heeft
Eliseus u gezegd? Hij antwoordde: Hij heeft
mij gezegd, dat gij genezen zult. 15 Maar de
volgende dag nam hij een laken, doopte het in
water en drukte het Ben-Hadad op het gezicht.
Deze stierf, en Chazaël werd koning in zijn
plaats. 16 In het vijfde jaar der regering van
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Joram, den zoon van Achab, over Israël, werd
Joram, de zoon van Josafat, koning van Juda.
17 Hij was twee en dertig jaar oud, toen hij
koning werd, en regeerde acht jaar te Jerusalem.
18Hij 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 van Jahweh. 19 Toch
wilde Jahweh Juda niet vernietigen terwille van
David, zijn dienaar, tot wien Hij gezegd had, dat
Hij hem voor altijd een licht zou geven voor
zijn aanschijn. 20 Tijdens zijn regering maakten
de Edomieten zich onafhankelijk van Juda, en
stelden een eigen koning aan. 21 Daarom trok
Joram met al zijn strijdwagens naar Saïr. Maar
toen hij ‘s nachts een aanval waagde, werd
hij door de Edomieten omsingeld en met de
aanvoerders van zijn strijdwagens verslagen, en
het volk vluchtte naar huis. 22Zo werd Edom van
Juda onafhankelijk, en is het gebleven tot heden
toe. Ook Libna ging bij die gelegenheid verloren.
23De verdere geschiedenis van Joram, met al wat
hij deed, is beschreven in het boek der kronieken
van de koningen van Juda. 24 Joram ging bij zijn
vaderen te ruste, en werd in de Davidstad bij
zijn vaderen begraven. Zijn zoon Achazja volgde
hem op. 25 In het twaalfde jaar der regering van
Joram, den zoon van Achab, over Israël, werd
Achazja, de zoon van Joram, koning van Juda.
26 Achazja was twee en twintig jaar, toen hij
koning werd, en regeerde één jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Ataljáhoe, en was de dochter
van Amri. 27 Hij volgde het wangedrag van
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het huis van Achab en deed wat kwaad was
in de ogen van Jahweh, juist als het huis van
Achab; hij was trouwens met het huis van Achab
verwant. 28 Toen Joram, de zoon van Achab,
ten strijde trok tegen koning Chazaël van Aram,
werd hij bij Rama in Gilad door de Arameën
gewond. 29 Daarom keerde koning Joram terug,
om te Jizreël te herstellen van de wonden, die
de Arameën hem in de oorlog met Chazaël, den
koning van Aram, bij Rama hadden toegebracht.
En bij die gelegenheid kwam Achazja, de zoon
van Joram en koning van Juda, den zieken Joram,
den zoon van Achab, te Jizreël bezoeken.

9
1 Nu ontbood de profeet Eliseus een van

de profetenzonen, en beval hem: Omgord uw
lenden, en ga met deze kruik olie naar Rama in
Gilad. 2 Daar aangekomen, moet ge uitzien naar
Jehoe, den zoon van Jehosjafat, zoon van Nimsji.
En wanneer ge hem gevonden hebt, moet ge hem
uit de kring van zijn gezellen roepen, en hem in
een binnenkamer brengen. 3Neem dan de kruik
met olie, giet die over zijn hoofd uit, en zeg: “Zo
spreekt Jahweh! Ik zalf u tot koning over Israël.”
Open daarna de deur, en loop hard weg. 4 De
jonge profeet ging dus naar Rama in Gilad, en
5 kwam daar juist aan, toen de legeroversten bij
elkander zaten. Hij sprak: Overste, ik heb u iets
te zeggen. Jehoe vroeg: Wien van ons allen? Hij
antwoordde: U, overste. 6 Nu stond Jehoe op,
en toen hij binnen was, goot de jonge profeet
de olie over zijn hoofd, en zeide tot hem: Zo
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spreekt Jahweh, Israëls God! Ik zalf u tot koning
over Israël, het volk van Jahweh. 7 Gij moet het
huis van Achab, uw meester, verdelgen. Want
Ik zal het bloed van mijn dienaars, de profeten,
en van al de dienaars van Jahweh wreken op
Izébel 8 en op heel het huis van Achab; Ik zal
al wat man is in Achabs huis, slaaf of vrij, in
Israël uitroeien, 9 en met het huis van Achab
handelen, zoals Ik met het huis van Jeroboam,
den zoon van Nebat, en met dat van Basja, den
zoon van Achi-ja, gedaan heb. 10En Izébel zullen
de honden verslinden op de open plaats voor
Jizreël, en niemand zal haar begraven. Toen
opende hij de deur, en liep weg. 11 Toen Jehoe
bij de dienaren van zijn meester terugkwam,
vroegen zij hem: Is er iets aan de hand? Wat
kwam die razende doen? Hij antwoordde hun:
Ge kent zulke mensen en hun manier van doen.
12 Maar ze zeiden: Uitvluchten; vertel het ons.
Toen zei Jehoe: Hij heeft mij letterlijk gezegd:
“Zo spreekt Jahweh! Ik zalf u tot koning over
Israël”. 13Terstond namen nu allen hun mantels,
en spreidden die boven op de trap onder hem
uit, staken de bazuin en riepen: Jehoe is koning!
14 Zo kwam Jehoe, de zoon van Jehosjafat, zoon
van Nimsji, tegen Joram in opstand. Deze had
toen met heel Israël Rama in Gilad bezet tegen
Chazaël, den koning van Aram, 15 maar was nu
naar Jizreël teruggekeerd, om daar te herstellen
van de wonden, die de Arameën hem in de strijd
tegen Chazaël, den koning van Aram, hadden
toegebracht. Nu sprak Jehoe: Wanneer ge er
niets op tegen hebt, laten we niemand uit de stad
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ontsnappen, om het in Jizreël te gaan melden.
16 Toen besteeg hij zijn wagen en reed naar
Jizreël; want daar lag Joram ziek, en koning
Achazja van Juda was bij hem op bezoek. 17 De
wachter op de toren van Jizreël zag de bende
van Jehoe aankomen en riep: Ik zie een grote
troep volk. Joram beval: Neem een ruiter en
stuur hun die tegemoet om te vragen, wat er
gaande is. 18De ruiter reed hem dus tegemoet, en
zeide: De koning vraagt, wat er gaande is. Jehoe
antwoordde: Gij hebt er niets mee te maken,
wat er gaande is. Keer om en volg mij! Nu
berichtte de wachter: De bode heeft hen bereikt,
maar keert niet terug. 19 Toen stuurde Joram er
een anderen ruiter op af. Ook deze kwam bij
hem, en zeide: De koning vraagt, wat er gaande
is. Jehoe antwoordde: Gij hebt er niets mee te
maken, wat er gaande is. Keer om en volg mij!
20 En weer berichtte de wachter: De bode heeft
hen bereikt, maar keert niet terug. Maar dat
rijden daar lijkt wel het rijden van Jehoe, den
zoon van Nimsji; want hij rijdt als een razende.
21 Nu beval Joram: Span in! En toen de paarden
waren ingespannen, reden koning Joram van
Israël en koning Achazja van Juda, elk op zijn
eigen wagen, de stad uit, Jehoe tegemoet; en juist
bij de akker van Nabot uit Jizreël ontmoetten
ze hem. 22 Zodra Joram Jehoe zag, vroeg hij:
Jehoe, wat is er toch gaande? Deze antwoordde:
Wat er gaande is? Dat de afgoderij van uw
moeder Izébel en haar duivelskunsten nog altijd
voortduren! 23 Met een ruk wendde Joram de
teugel, vluchtte weg, en schreeuwde tot Achazja:
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Verraad, Achazja! 24 Maar Jehoe spande zijn
boog, en trof Joram tussen de schouderbladen;
de pijl doorboorde hem het hart, en hij zonk
in zijn wagen ineen. 25 Nu beval Jehoe Bidkar,
zijn hoofdman: Neem hem op, en werp hem
op de akker van den Jizreëliet Nabot. Want ik
herinner mij, dat, toen wij samen achter zijn
vader Achab reden, Jahweh deze godsspraak tot
hem richtte: 26 “Zo spreekt Jahweh! Gisteren heb
ik het bloed van Nabot en zijn zonen gezien! Zo
spreekt Jahweh! Op deze eigen akker vergeld
Ik het u! “Neem hem dus op, en werp hem op
de akker, naar het woord van Jahweh. 27 Toen
Achazja, de koning van Juda, dit zag, vluchtte
hij weg in de richting van Bet-Haggan; maar
Jehoe zette hem achterna en riep: Nu hem; schiet
hem neer! Zij schoten hem in zijn wagen neer
in de pas van Goer, bij Jibleam. Hij kon nog
juist naar Megiddo vluchten, maar daar stierf hij.
28 Zijn dienaren legden hem nu in zijn wagen, en
brachten hem naar Jerusalem; daar begroeven
zij hem in zijn eigen graf bij zijn vaderen in
de Davidstad. 29 In het elfde jaar der regering
van Joram, den zoon van Achab, was Achazja
koning van Juda geworden. 30 Nu ging Jehoe
naar Jizreël. Zodra Izébel dit hoorde, verfde
zij haar ogen, maakte haar kapsel in orde, en
ging door het venster staan kijken. 31 En toen
Jehoe de poort binnenreed, riep zij: Hoe gaat
het, Zimri; hoe gaat het den moordenaar van
zijn heer? 32 Hij keek op naar het venster, en
riep: Wie houdt het met mij; wie? En tot een
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paar kamerlingen, die naar hem keken, 33 riep
hij: Gooit ze er uit! Dezen wierpen haar naar
beneden; haar bloed spatte tegen de muur en
tegen de paarden, die haar vertrapten. 34Daarop
ging Jehoe de stad binnen; en toen hij gegeten
en gedronken had, gaf hij bevel: Gaat kijken
naar die vervloekte, en begraaft haar; want zij is
tenslotte een koningsdochter. 35 Maar toen men
heenging, om haar te begraven, vond men niets
meer van haar dan de schedel, de voeten en de
handen. 36 Ze keerden terug, om het aan Jehoe te
melden. Hij riep uit: Zo heeft het Jahweh door
zijn dienaar Elias uit Tisjbe voorspeld: “Op de
plaats van Jizreël zullen de honden het vlees van
Izébel verslinden; 37 het lijk van Izébel zal zijn
als mest op het land, zodat men niet zal kunnen
zeggen: Daar ligt Izébel!”

10
1 Nu had Achab zeventig zonen in Samaria

wonen. Daarom schreef Jehoe brieven naar
Samaria, die hij aan de bevelhebbers en de
oudsten der stad, en aan de opvoeders van
Achabs zonen richtte. De inhoud luidde aldus:
2 Bij u bevinden zich de zonen van uw heer;
verder hebt gij strijdwagens, paarden, een sterke
muur en wapenvoorraad. 3 Wanneer deze brief
u bereikt, ziet dan uit naar den beste en bek-
waamste onder de zonen van uw heer, plaatst
hem op de troon van zijn vader, en begint de
strijd voor het huis van uw heer. 4 Maar zij
werden uitermate bevreesd, en zeiden: Twee
koningen hebben hem niet kunnen weerstaan;
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hoe zouden wij het dan kunnen. 5 Daarom
lieten de hofmeester, de stadsvoogd, de oudsten
en de opvoeders Jehoe berichten: Wij zijn uw
dienaren, en al wat gij ons beveelt, zullen wij
doen; wij zullen niemand koning maken; gij kunt
dus doen, wat gij wilt. 6 Nu schreef hij hun een
tweede brief van de volgende inhoud: Wanneer
gij het met mij houdt en naar mijn bevelen wilt
luisteren, neemt dan de hoofden der zonen van
uw heer, en brengt mij die morgen om deze tijd
te Jizreël. Nu waren er zeventig koningszonen
bij de aanzienlijkste burgers der stad gehuisvest,
waar ze werden opgevoed. 7 Zodra men de
brief ontving, nam men de koninklijke prinsen
gevangen, en vermoordde ze alle zeventig. Men
deed hun hoofden in manden, en zond ze naar
Jizreël. 8 Een bode kwam Jehoe berichten, dat
men de hoofden van de koninklijke prinsen
gebracht had. Hij beval: Legt ze in twee hopen
voor de poort tot morgenvroeg. 9 De volgende
morgen ging hij naar buiten, trad voor het
verzamelde volk en sprak: Gij zijt rechtvaardig;
ik heb een samenzwering gesmeed tegen mijn
heer en hem gedood, maar wie heeft deze
allen omgebracht? 10 Hieruit ziet ge, dat het
woord, door Jahweh tegen het huis van Achab
gesproken, niet onvervuld blijft; Jahweh heeft
volbracht, wat Hij door zijn dienaar Elias gezegd
heeft. 11Hierop doodde Jehoe allen, die te Jizreël
van Achabs huis nog waren overgebleven, met
diens rijksgroten, vertrouwelingen en priesters,
totdat er niemand meer over was. 12 Nu ging
Jehoe heen, en begaf zich naar Samaria. In Bet-
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Ékec der herders, dat op zijn weg lag, 13 trof hij
de verwanten van Achazja, den koning van Juda.
Hij vroeg hun: Wie zijt gij? Zij antwoordden: Wij
zijn de verwanten van Achazja, en zijn gekomen,
om de zonen van den koning en die van de
koningin-moeder te begroeten. 14 Toen beval
hij: Grijpt ze levend. En zijn soldaten grepen
ze levend, en doodden ze bij de vijver van Bet-
Éked. Ze waren met twee en veertig man;
niemand van hen liet hij over. 15 Iets verder
trof hij Jehonadab, den zoon van Rekab, die
hem tegemoet kwam. Hij groette hem en vroeg:
Meent gij het even goed met mij, als ik met u?
Jehonadab antwoordde: Ja. Toen sprak Jehoe:
Geef mij dan de hand. Hij deed het. Jehoe liet
hem bij zich op de wagen plaats nemen, en zeide:
16 Kom mee, dan zult gij mijn ijver voor Jahweh
zien. Hij liet hem dus op zijn wagen meerijden.
17 Te Samaria aangekomen, doodde hij allen,
die van Achab te Samaria waren overgebleven,
totdat hij zijn geslacht had uitgeroeid, naar het
woord, dat Jahweh tot Elias gesproken had.
18 Nu riep Jehoe heel het volk bijeen en sprak:
Achab heeft Báal maar matig gediend; Jehoe zal
hem eens beter dienen. 19 Roept daarom alle
Báalsprofeten en Báalspriesters bij mij; nie-
mand mag ontbreken, want ik wil Báal een groot
offer brengen. Iedereen, die wegblijft, verbeurt
zijn leven! Dit was een list van Jehoe, om al
de dienaars van Báal te kunnen ombrengen.
20 Nu gaf Jehoe bevel: Schrijft een hoogtij uit
ter ere van Báal. Zij deden het; 21 en Jehoe
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liet het door heel Israël afkondigen. Zo kwamen
alle dienaars van Báal; niemand bleef weg. Zij
gingen de Báaltempel binnen, en heel de tempel
liep vol. 22 Toen beval de magazijnmeester:
Haal een feestgewaad voor al de dienaars van
Báal. En deze bracht voor ieder van hen een
gewaad. 23 Nu ging Jehoe met Jehonadab, den
zoon van Rekab, naar de Báaltempel, en zei tot
de dienaars van Báal: Kijkt goed uit, dat zich
hier onder u geen dienaars van Jahweh bevin-
den, maar enkel dienaars van Báal. 24 Hierop
ging ook Jehoe naar binnen, om de slacht- en
brandoffers op te dragen. Tevoren echter had
hij buiten tachtig man opgesteld, en hun gezegd:
Wie een van de mannen, die gij moet bewaken,
laat ontsnappen, boet het met zijn leven. 25 Toen
Jehoe met het offer klaar was, beval hij de
soldaten en de aanvoerders: Dringt naar binnen
en slaat ze neer; niemand mag ontsnappen. En
de soldaten en de aanvoerders joegen ze over
de kling en wierpen de lijken er uit. Daarna
drongen ze door tot in het allerheiligste van de
Báaltempel, 26 smeten de heilige palen van Báal
naar buiten, en verbrandden ze; 27de heilige zuil
van Báal sloegen ze stuk. Tenslotte verwoestten
ze de Báaltempel, en maakten er een mestvaalt
van. Zo is het gebleven tot op deze dag. 28 Zo
roeide Jehoe Báal in Israël uit. 29 Toch maakte
ook Jehoe geen einde aan de zonde, waartoe
Jeroboam, de zoon van Nebat, Israël had verleid
met de gouden kalveren te Betel en Dan. 30 Nu
sprak Jahweh tot Jehoe: Gij hebt goed gehandeld,
en gedaan wat recht is in mijn ogen; want
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wat Ik tegen Achab had besloten, hebt gij ten
uitvoer gebracht. Daarom zullen uw zonen tot
in het vierde geslacht op de troon van Israël
zetelen. 31 Maar Jehoe gaf zich geen moeite, om
heel zijn leven in te richten naar de wet van
Jahweh, Israëls God; hij maakte geen einde aan
de zonde, waartoe Jeroboam Israël had verleid.
32 Daarom begon Jahweh in die tijd het gebied
der Israëlieten in te perken; Chazaël versloeg
Israël over heel zijn gebied 33 ten oosten van de
Jordaan en veroverde heel het land Gilad, dat
aan Gad, Ruben enManasse behoorde, van Aroër
aan het Arnondal af; dus zowel Gilad als Basjan.
34De verdere geschiedenis van Jehoe, met al zijn
daden en krijgsverrichtingen, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Israël. 35 Jehoe ging bij zijn vaderen te ruste,
en werd te Samaria begraven. Zijn zoon Joachaz
volgde hem op. 36 De regering van Jehoe over
Israël heeft acht en twintig jaar geduurd.

11
1 Toen Atalja, de moeder van Achazja, zag,

dat haar zoon gestorven was, roeide zij de hele
koninklijke familie uit. 2 Maar Jehosjéba, de
dochter van koning Joram en zuster van Achazja,
nam Joasj, den zoon van Achazja, heimelijk weg
uit de kring der prinsen, die ten dode waren
opgeschreven, en bracht hem met zijn voedster
naar een slaapkamer, waar zij hem voor Atalja
verborg. Zo ontsnapte hij aan de dood. 3 Zes
jaar lang bleef hij bij haar in het huis van Jah-
weh verborgen, terwijl Atalja het land regeerde.
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4 Maar in het zevende jaar liet Jehojada de hon-
derdmannen der Kariërs en de soldaten bij zich
ontbieden. Hij bracht ze binnen de tempel van
Jahweh, en sloot met hen een verbond, dat hij
hen voor het aanschijn van Jahweh met een eed
liet bezweren. Toen toonde hij hun den zoon van
den koning. 5 Daarop gaf hij hun het volgende
bevel: Ziehier wat ge moet doen! Een derde van
hen, die aanstaande sabbat voor het koninklijk
paleis de wacht gaan betrekken, moet post vatten
bij de hoofdingang; 6 een derde bij de poort
van Soer, en een derde bij de soldatenpoort.
Die bewaken dan het koninklijk paleis. 7 De
beide afdelingen van u, die aanstaande sabbat
de tempelwacht betrekken of worden afgelost,
8moeten zich tezamen rond den koning scharen
met de wapens in de hand, en iedereen doden,
die de gelederen tracht te verbreken. Die blijven
bij den koning, waar hij ook gaat of staat. 9 De
honderdmannen nu volbrachten alles wat de
priester Jehojada hun bevolen had. Ieder van
hen nam zijn mannen mee, die op bedoelde
sabbat de wacht kwamen aflossen of afgelost
werden, en ging naar den priester Jehojada toe;
10 en deze reikte aan de honderdmannen speren
en de schilden van koning David uit, die in de
tempel van Jahweh werden bewaard. 11 En toen
de soldaten, met de wapens in de hand, rechts
en links van de tempel hadden post gevat, met
het gezicht naar het altaar en de tempel gekeerd,
om zo den koning te kunnen omringen, 12 bracht
Jehojada den zoon van den koning naar buiten,
zette hem een diadeem op het hoofd, deed hem
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de armbanden aan, en zalfde hem tot koning. En
allen klapten in de handen en riepen uit: Leve de
koning! 13 Toen Atalja het volk hoorde juichen,
liep zij naar de samengeschoolde menigte in
de tempel van Jahweh. 14 En zodra zij daar
den koning volgens gebruik op een verhoging
zag staan, omringd door de krijgsoversten en
trompetters en heel het gewone volk onder
jubel en trompetgeschal, scheurde Atalja haar
klederen en riep: Verraad, verraad! 15 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. 16 Ze namen haar dus
gevangen, en toen ze door de ingang der paarden
het koninklijk paleis had bereikt, werd zij daar
gedood. 17Nu sloot Jehojada een verbond tussen
Jahweh en den koning met net volk, dat net
weer een volk van Jahweh zou zijn. 18 Toen
liep al het gewone volk naar de tempel van Báal
en verwoestte hem; zij vernielden de altaren,
sloegen de beelden kort en klein, en doodden den
Báalpriester Mattan voor het altaar. Nadat de
priester Jehojada wachtposten in de tempel van
Jahweh had geplaatst, 19 geleidde hij, vergezeld
van de honderdmannen, de Kariërs, de soldaten
en de hele volksmenigte, den koning uit de
tempel van Jahweh door de soldatenpoort naar
het koninklijk paleis, waar de koning plaats nam
op de troon. 20 Heel het volk verheugde zich, en
de stad bleef rustig, daar Atalja in het koninklijk
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paleis met het zwaard was gedood. 21 Joasj was
zeven jaar oud, toen hij koning werd.

12
1 Het was in het zevende regeringsjaar van

Jehoe. Hij regeerde veertig jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Sibja, en was afkomstig uit
Beër-Sjéba. 2Zijn leven lang deed Joasj wat recht
was in de ogen van Jahweh, zoals hij van den
priester Jehojada geleerd had. 3 Maar ook hij
schafte de offerhoogten niet af, zodat het volk
nog altijd op de hoogten bleef offeren en wierook
branden. 4 Joasj had tot de priesters gezegd:
Al het geld, dat als wijgeschenk in de tempel
van Jahweh geofferd wordt, zowel wat iedereen
als schatting is opgelegd, als ook de vrijwillige
bijdragen voor de tempel van Jahweh, 5 mogen
de priesters, van wie het hun ter hand stelt,
ten eigen bate aannemen; maar dan moeten zij
ook de bouwvallige delen van de tempel, die
zij bemerken, herstellen. 6 Doch in het drie
en twintigste regeringsjaar van Joasj hadden de
priesters de bouwvallige delen van de tempel
nog niet hersteld. 7Daarom ontbood koning Joasj
den priester Jehojada met de andere priesters
bij zich, en zeide hun: Waarom blijft gij in
gebreke, de bouwvallige delen van de tempel te
herstellen? Voortaan moogt gij van gevers geen
geld meer ten eigen bate aannemen, maar moet
gij het voor de bouwvallige delen van de tempel
afstaan. 8 De priesters stemden er in toe, geen
geld meer van het volk aan te nemen, maar dan
ook de bouwvallige delen van de tempel niet te
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herstellen. 9 Toen nam de priester Jehojada een
kist, maakte een gleuf in het deksel, en zette
ze naast de zuil, rechts van de ingang van de
tempel van Jahweh; daarin moesten de priesters-
dorpelwachters al het geld werpen, dat voor de
tempel van Jahweh binnenkwam. 10 Wanneer
dezen nu zagen, dat er veel geld in de kist was,
kwam de kanselier van den koning met den
hogepriester, om het geld, dat zich in de tempel
van Jahweh bevond, mee te nemen en te tellen.
11 En als zij het hadden afgewogen, stelden zij
het ter hand aan de opzichters der werklieden,
die met het toezicht over de tempel belast
waren. Dezen betaalden het uit aan de timmer-
lieden, de bouwmeesters, de steenhouwers en
de bouwlieden, die aan de tempel van Jahweh
werkten; 12 of zij kochten er hout en gehouwen
steen voor, en bestreden er alle verdere uitgaven
mee, die voor het herstel van de bouwvallige
delen van de tempel van Jahweh gedaanmoesten
worden. 13 Maar zilveren bekkens, messen,
offerschalen, trompetten en andere gouden en
zilveren voorwerpen, die voor de tempel nodig
waren, werden van het geld, dat voor de tempel
van Jahweh werd opgebracht, niet gemaakt;
14 want het werd uitbetaald aan de werklieden,
die daarvoor de tempel van Jahwehmoesten her-
stellen. 15 De mannen, aan wie het geld ter hand
werd gesteld, om het aan de werklieden uit te
betalen, behoefden geen rekenschap af te leggen;
want het waren vertrouwde mensen. 16 Maar
het geld voor schuld- en zondeoffers werd niet
voor de tempel afgedragen; dit bleef voor de
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priesters bestemd. 17 In die tijd trok Chazaël, de
koning van Aram, op, deed een aanval op Gat en
veroverde het. Daarnamaakte hij aanstalten, om
tegen Jerusalem op te trekken. 18 Daarom nam
koning Joasj van Juda alle wijgeschenken, die
zijn vaderen Josafat, Joram en Achazja, koningen
van Juda, en hijzelf geofferd hadden, en al het
goud, dat in de schatkamers van de tempel van
Jahweh en van het koninklijk paleis lag opgebor-
gen, en zond het aan Chazaël, den koning van
Aram. Deze liet toen Jerusalem met rust. 19 De
verdere geschiedenis van Joasj, met al wat hij
deed, is beschreven in het boek der kronieken
van de koningen van Juda. 20 Enigen van Joasj’
hovelingen smeedden een samenzwering tegen
hem en doodden hem, terwijl hij zich naar de
Milloburcht begaf. 21 De moordenaars waren
zijn hovelingen Jozakar, de zoon van Sjimat, en
Jehozabar, de zoon van Sjomer. Hij werd bij zijn
vaderen in de Davidsstad begraven. Zijn zoon
Amas-ja volgde hem op.

13
1 In het drie en twintigste jaar der regering

van Joasj, den zoon van Achazja, over Juda,
werd Joachaz, de zoon van Jehoe, koning van
Israël. Hij regeerde zeventien jaar te Samaria.
2 Hij deed wat kwaad was in de ogen van
Jahweh en brak niet met de zonde, waartoe
Jeroboam, de zoon van Nebat, Israël had verleid.
3 Daarom ontstak Jahweh in toorn tegen Israël,
en leverde Hij het voortdurend over aan koning
Chazaël van Aram en aan zijn zoon Ben-Hadad.
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4 Maar Joachaz vermurwde Jahweh, en Jahweh
verhoorde hem; want Hij zag, hoe de koning van
Aram Israël verdrukte. 5 Daarom gaf Jahweh
aan de Israëlieten een redder, die hen uit de
handen der Arameën verloste, zodat ze weer in
hun tenten woonden als vroeger. 6 Toch hielden
ze niet op met de zonde, waartoe het huis van
Jeroboam Israël had verleid. Daarin bleven ze
volharden. Ook de heilige zuil te Samaria bleef
staan. 7 Behalve vijftig ruiters, tien strijdwagens
en tienduizend voetknechten, liet de koning van
Aram aan Joachaz geen krijgsvolk; hij had de
rest te gronde gericht en als stof vertrapt. 8 De
verdere geschiedenis van Joachaz, met al zijn
daden en krijgsverrichtingen, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Israël. 9 Joachaz ging bij zijn vaderen te ruste,
en werd te Samaria begraven. Zijn zoon Joasj
volgde hem op. 10 In het zeven en dertigste jaar
der regering van Joasj over Juda, werd Joasj,
de zoon van Joachaz, koning van Israël. Hij
regeerde zestien jaar te Samaria. 11 Hij deed
wat kwaad was in de ogen van Jahweh, en brak
niet met de zonde, waartoe Jeroboam, de zoon
van Nebat, Israël had verleid, maar hij bleef er
mee voortgaan. 12 De verdere geschiedenis van
Joasj, met al zijn daden en krijgsverrichtingen,
en met de oorlog, die hij tegen Amas-ja, den
koning van Juda, heeft gevoerd, is beschreven
in het boek der kronieken van de koningen van
Israël. 13 Joasj ging bij zijn vaderen te ruste,
en Jeroboam besteeg zijn troon. Joasj werd te
Samaria bij de koningen van Israël begraven.
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14 Toen Eliseus was aangetast door de ziekte,
waaraan hij sterven zou, kwam koning Joasj van
Israël hem bezoeken, en riep al wenende uit:
Vader, vader, Israëls strijdwagens en ruiterij!
15 Eliseus beval hem: Neem pijl en boog! Joasj
deed het. 16 En hij vervolgde tot den koning van
Israël: Span met uw hand de boog! Ook dit
deed hij. Nu legde Eliseus zijn handen op die
van den koning, 17 en sprak: Open het venster
aan de oostkant. En toen het venster open
stond, beval hij: Schiet! De koning schoot, en
Eliseus sprak: Een overwinningspijl van Jahweh;
een pijl van overwinning op Aram! Gij zult
de Arameën bij Afek verslaan. 18 Nu sprak hij:
Neem de pijlen! En toen de koning van Israël
ze in de hand had, zeide hij: Sla er mee op de
grond! Drie maal sloeg de koning er mee op
de grond; toen hield hij op. 19 Verstoord sprak
de godsman: Hadt ge vijf of zes maal geslagen,
dan zoudt ge de Arameën verslagen hebben tot
verdelgens toe; nu zult ge ze slechts drie maal
verslaan. 20 Eliseus stierf en werd begraven.
In die tijd drongen er elk jaar moabietische
benden in het land. 21 Toen nu enige mannen
eens bezig waren, iemand te begraven, zagen
zij opeens zulk een bende. Daarom wierpen zij
den dode in het graf van Eliseus, en liepen weg.
Maar zodra de man het gebeente van Eliseus
aanraakte, werd hij weer levend, en stond recht
overeind. 22 Chazaël, de koning van Aram,
bleef de Israëlieten verdrukken, zolang Joachaz
leefde. 23 Daarna kreeg Jahweh medelijden met
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hen en zag genadig op hen neer, ter wille van zijn
verbond met Abraham, Isaäk en Jakob. Hij wilde
hen niet verdelgen; want Hij had hen nog niet
van zijn aanschijn verworpen. 24Na de dood van
Chazaël, den koning van Aram, volgde zijn zoon
Ben-Hadad hem op. 25 Toen heroverde Joasj,
de zoon van Joachaz, op Ben-Hadad, den zoon
van Chazaël, de steden die Ben-Hadads vader
op Joachaz in de oorlog veroverd had. Joasj
versloeg hem tot driemaal toe, en heroverde de
israëlietische steden.

14
1 In het tweede jaar der regering van Joasj,

den zoon van Joachaz, over Israël, werd Amas-
ja, de zoon van Joasj, koning van Juda. 2 Hij
was vijf en twintig jaar, toen hij koning werd,
en regeerde negen en twintig jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Jehoaddin en was afkomstig
uit Jerusalem. 3 Hij deed wat recht was in de
ogen van Jahweh, maar niet zoals zijn vader
David. In alles volgde hij zijn vader Joasj
na. 4 Ook schafte hij de offerhoogten niet af,
zodat het volk nog altijd op de hoogten bleef
offeren en wierook branden. 5 Zodra hij de
koninklijke macht stevig in handen had, doodde
hij zijn hovelingen, die zijn vader hadden ver-
moord. 6Maar de kinderen van de moordenaars
doodde hij niet, volgens het voorschrift in het
wetboek van Moses, waarin Jahweh geboden
heeft: Vaders mogen niet gedood worden om
de schuld van hun kinderen, en kinderen niet
om die van hun vaders; maar iedereen zal
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voor zijn eigen zonde worden gedood. 7 Hij
versloeg de Edomieten, die tienduizend man
sterk waren, in het Zoutdal. Ook veroverde hij
Séla gewapenderhand; hij noemde het Jokteël,
zoals het nu nog heet. 8 Daarna zond Amas-
ja gezanten naar Joasj, den zoon van Joachaz,
zoon van Jehoe, den koning van Israël, en liet
hem zeggen: Kom, laat ons elkaar in de ogen
zien. 9 Maar Joasj, de koning van Israël, zond
aan Amas-ja, 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. 10 Nu gij de Edomieten
verslagen hebt, zijt ge overmoedig geworden;
geniet van uw roem en blijf thuis. Waarom
zoudt ge uw ongeluk tegemoet lopen, en uzelf
met Juda ten val brengen? 11Maar Amas-ja wilde
niet luisteren. Toen rukte Joasj, de koning van
Israël, uit, en bij Bet-Sjémesj in Juda zagen hij
en koning Amas-ja van Juda elkaar in de ogen;
12 de Judeërs leden de nederlaag tegen Israël,
en vluchtten naar huis. 13 Koning Joasj van
Israël, nam koning Amas-ja van Juda, den zoon
van Joasj, zoon van Achaz-ja, bij Bet-Sjémesj
gevangen. Daarna trok hij Jerusalem binnen, en
brak een stuk van vierhonderd el uit de muur,
van de Efraïmpoort af tot aan de Hoekpoort.
14 Bovendien nam hij al het goud en zilver en
het vaatwerk, dat in de tempel van Jahweh
en in de schatkamers van het koninklijk paleis
lag opgeborgen, en keerde met gijzelaars naar
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Samaria terug. 15 De verdere geschiedenis van
Joasj, met al zijn daden en krijgsverrichtingen en
met de oorlog, die hij tegen koning Amas-ja van
Juda gevoerd heeft, is beschreven in het boek der
kronieken van de koningen van Israël. 16 Joasj
ging bij zijn vaderen te ruste, en werd te Samaria
bij de koningen van Israël begraven. Zijn zoon
Jeroboam volgde hem op. 17 Na de dood van
Joasj, den zoon van Joachaz, den koning van
Israël, leefde Amas-ja, de zoon van Joasj en
koning van Juda, nog vijftien jaar. 18 De verdere
geschiedenis van Amas-ja is beschreven in het
boek der kronieken van de koningen van Juda.
19 Toen er te Jerusalem een samenzwering tegen
hem werd gesmeed, vluchtte hij naar Lakisj;
maar men zond hem mannen achterna, die hem
te Lakisj doodden. 20 Vandaar werd hij op
paarden naar Jerusalem vervoerd, en bij zijn
vaderen in de Davidstad begraven. 21 Hierop
koos heel het volk van Juda den zestienjarigen
Azarja, en riep hem in de plaats van zijn vader
Amas-ja tot koning uit. 22 Nadat de koning bij
zijn vaderen te ruste was gegaan, heeft Azarja
Elat versterkt en het weer bij Juda in gelijfd. 23 In
het vijftiende jaar der regering van Amas-ja, den
zoon van Joasj over Juda, werd Jeroboam, de
zoon van Joasj, koning van Israël. Hij regeerde
een en veertig jaar te Samaria. 24 Hij deed wat
kwaad was in de ogen van Jahweh, en brak
niet met de zonden, waartoe Jeroboam, de zoon
van Nebat, Israël had verleid. 25 Hij heroverde
het gebied van Israël van de weg naar Chamat
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af tot aan de zee der laagvlakte, zoals Jahweh,
Israëls God, het door zijn dienaar, den profeet
Jonas, den zoon van Amittai uit Gat-Hachéfer,
had voorspeld. 26 Want Jahweh had gezien, hoe
bitter de ellende van Israël was, hoe slaaf en
vrije wegkwijnde, en dat er geen redder kwam.
27 En omdat Jahweh nog niet besloten had, de
naam van Israël onder de hemel te verdelgen,
bracht Hij redding door Jeroboam, den zoon van
Joasj. 28 De verdere geschiedenis van Jeroboam,
met al zijn daden en krijgsverrichtingen, hoe
hij oorlog voerde tegen Damascus en Jahweh’s
toorn van Israël afwendde, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Israël. 29 Jeroboam ging bij zijn vaderen te ruste,
en werd te Samaria bij de koningen van Israël
begraven. Zijn zoon Zekarja volgde hem op.

15
1 In het zeven en twintigste jaar der regering,

van Jeroboam over Israël, werd Azarja, de zoon
van Amas-ja, koning van Juda. 2 Hij was zestien
jaar oud, toen hij koning werd, en regeerde twee
en vijftig jaar te Jerusalem. Zijn moeder heette
Jekoljáhoe, en was afkomstig uit Jerusalem. 3Hij
deed wat recht was in de ogen van Jahweh, juist
zoals zijn vader Amas-ja gedaan had. 4 Maar
ook hij schafte de offerhoogten niet af, zodat
het volk op de hoogten bleef offeren en wierook
branden. 5 Jahweh sloeg den koning, en hij werd
melaats tot op de dag van zijn dood. Daarom
trok hij zich in afzondering in zijn paleis terug,
terwijl zijn zoon Jotam het bestuur van het paleis
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waarnam en over het volk recht sprak. 6 De
verdere geschiedenis van Azarja, met al wat hij
deed, is beschreven in het boek der kronieken
van de koningen van Juda. 7 Azarja ging bij
zijn vaderen te ruste, en werd in de Davidstad
begraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op. 8 In
het acht en dertigste jaar der regering van Azarja
over Juda werd Zekarja, de zoon van Jeroboam,
koning van Israël. Hij regeerde zes maanden te
Samaria. 9 Evenals zijn vaderen deed hij wat
kwaad was in de ogen van Jahweh, en brak niet
met de zonde, waartoe Jeroboam, de zoon van
Nebat, Israël had verleid. 10 Sjalloem, de zoon
van Jabesj, smeedde een samenzwering tegen
hem, doodde hem te Jibleam, en werd koning
in zijn plaats. 11 De verdere geschiedenis van
Zekarja is beschreven in het boek der kronieken
van de koningen van Israël. 12 Toen werd het
woord vervuld, dat Jahweh tot Jehoe gesproken
had: Uw zonen zullen tot in het vierde geslacht
op de troon van Israël zetelen. 13 Sjalloem,
de zoon van Jabesj, werd koning in het negen
en dertigste jaar van de regering van Ozias
over Juda. Hij regeerde een volle maand te
Samaria. 14 Toen trok Menachem, de zoon
van Gadi, van Tirsa naar Samaria op, drong
de stad binnen, versloeg Sjalloem, den zoon
van Jabesj, en doodde hem. Hij werd koning
in zijn plaats. 15 De verdere geschiedenis van
Sjalloem, met de samenzwering, die hij smeedde,
is beschreven in het boek der kronieken van de
koningen van Israël. 16 Van Tirsa uit verwoestte
Menachem de stad Tifsach en haar onderhorig
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gebied, omdat zij hem haar poorten niet geopend
had. Hij vermoordde al de inwoners, en liet
de zwangere vrouwen openrijten. 17 In het
negen en dertigste jaar der regering van Azarja
over Juda werd Menachem, de zoon van Gadi,
koning van Israël. Hij regeerde tien jaar te
Samaria. 18 Hij deed wat kwaad was in de
ogen van Jahweh, en brak niet met de zonde,
waartoe Jeroboam, de zoon van Nebat, Israël
had verleid. 19 In zijn tijd drong Poel koning
van Assjoer, in het land. Want Menachem had
aan Poel duizend talenten zilver beloofd, indien
deze hem zou helpen, om het koningschap in
handen te krijgen. 20 Menachem hief dit geld
van Israël; iedere man van stand moest voor
den koning van Assjoer vijftig sikkels zilver
opbrengen. Toen trok de koning van Assjoer af,
en bleef niet langer in het land. 21 De verdere
geschiedenis vanMenachem, met al wat hij deed,
is beschreven in het boek der kronieken van de
koningen van Israël. 22 Menachem ging bij zijn
vaderen te ruste, en zijn zoon Pekachja volgde
hem op. 23 In het vijftigste jaar der regering van
Azarja over Juda werd Pekachja, de zoon van
Menachem, koning van Israël. Hij regeerde twee
jaar te Samaria. 24 Hij deed wat kwaad was in
de ogen van Jahweh, en brak niet met de zonde,
waartoe Jeroboam, de zoon van Nebat, Israël
had verleid. 25 Zijn hoofdman Pékach, de zoon
van Remaljáhoe, smeedde een samenzwering
tegen hem, en doodde hem tegelijk met Argob en
Haärje, in het hoofdgebouw van het koninklijk
paleis te Samaria, daarbij geholpen door vijftig
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man van de Giladieten. Hij werd koning in zijn
plaats. 26 De verdere geschiedenis van Pekachja,
met al wat hij deed, is beschreven in het boek
der kronieken van de koningen van Israël. 27 In
het twee en vijftigste jaar der regering van
Azarja over Juda werd Pékach, de zoon van
Remaljáhoe, koning van Israël. Hij regeerde
twintig jaar te Samaria. 28 Hij deed wat kwaad
was in de ogen van Jahweh, en brak niet met de
zonde, waartoe Jeroboam, de zoon van Nebat,
Israël had verleid. 29 Tijdens de regering van
koning Pékach van Israël deed Tiglat Piléser,
koning van Assjoer, een inval, en veroverde
Ijjon, Abel-Bet-Maäka, Janóach, Kédesj, Chasor,
Gilad, Galilea en heel het land van Neftali.
De bewoners voerde hij in ballingschap naar
Assjoer. 30 Hosjéa, de zoon van Ela, smeedde
een samenzwering tegen Pékach, den zoon van
Remaljáhoe, en doodde hem. Hij werd koning
in zijn plaats. 31 De verdere geschiedenis van
Pékach, met al wat hij deed, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Israël. 32 In het tweede jaar der regering van
Pékach, den zoon van Remaljáhoe, over Israël,
werd Jotam, de zoon van Ozias, koning van Juda.
33Hij was vijf en twintig jaar oud, toen hij koning
werd, en regeerde zestien jaar te Jerusalem. Zijn
moeder heette Jeroesja, en was de dochter van
Sadok. 34 Hij deed wat recht was in de ogen van
Jahweh, juist zoals zijn vader Ozias. 35Maar ook
hij schafte de offerhoogten niet af, zodat het volk
op de hoogten bleef offeren en wierook branden.
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Hij heeft de Bovenpoort van de tempel van
Jahweh gebouwd. 36 De verdere geschiedenis
van Jotam, met al wat hij deed, is beschreven
in het boek der kronieken van de koningen van
Juda. 37 In die tijd begon Jahweh Resin, den
koning van Aram, en Pékach, den zoon van
Remaljáhoe, op Juda los te laten. 38 Jotam ging bij
zijn vaderen te ruste, en werd in de stad van zijn
vader David begraven. Zijn zoon Achaz volgde
hem op.

16
1 In het zeventiende jaar der regering van

Pékach, den zoon van Remaljáhoe, werd Achaz,
de zoon van Jotam, koning van Juda. 2 Achaz
was twintig jaar oud, toen hij koning werd, en
regeerde zestien jaar te Jerusalem. Hij deed
niet wat recht was in de ogen van Jahweh, zijn
God, zoals zijn vader David, 3 maar volgde het
wangedrag van de koningen van Israël. Zelfs
heeft hij zijn zoon in het vuur geofferd volgens
de afschuwelijke gebruiken van de volkeren,
die Jahweh voor de Israëlieten had uitgedreven.
4Ook offerde en brandde hij wierook op hoogten
en heuvels en onder elke groene boom. 5 In
zijn tijd trokken Resin, de koning van Aram, en
Pekach, de zoon van Remaljanoe en koning van
Israël, tegen Jerusalem op. Zij belegerden Achaz,
maar konden geen overwinning op hem behalen.
6 Terzelfdertijd heroverde Resin, de koning van
Aram, Elat voor de Edomieten. Hij verdreef
de Judeërs uit Elat, waarop de Edomieten er
zich kwamen vestigen, die er gebleven zijn tot
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op deze dag. 7 Daarom zond Achaz gezanten
naar koning Tiglat-Piléser van Assjoer met het
verzoek: Ik ben uw dienaar en uw zoon; trek
op, om mij te verlossen uit de greep van den
koning van Aram en den koning van Israël, die
als vijanden tegenover mij staan. 8 En Achaz
nam het goud en het zilver, dat in de tempel van
Jahweh en in de schatkamers van het koninklijk
paleis lag opgeborgen, en zond het aan den
koning van Assjoer ten geschenke. 9 De koning
van Assjoer willigde zijn verzoek in, trok naar
Damascus op en veroverde het; de bevolking
voerde hij gevangen weg, en Resin doodde hij.
10 Toen koning Achaz nu naar Damascus ging,
om bij Tiglat-Pileser, den koning van Assjoer,
zijn opwachting te maken, zag hij het altaar
van Damascus. Hij zond er een model van aan
den priester Oeri-ja, met een afbeelding van alle
bijzonderheden. 11 De priester Oeri-ja bouwde
nu een altaar volgens de gegevens, die koning Ac-
haz hem uit Damascus gezonden had, en kwam
met het werk klaar, nog eer koning Achaz uit
Damascus terug was. 12 Toen de koning dus uit
Damascus was teruggekeerd, en het altaar had
bezien, trad hij toe, om op het altaar te offeren;
13 hij ontstak zijn brand- en spijsoffer, goot zijn
plengoffer uit, en besprenkelde het altaar met
het bloed van het vredeoffer, dat hij gebracht
had. 14 Het bronzen altaar, dat voor Jahweh
was blijven staan, tussen het nieuwe altaar
en de tempel, liet hij voor het tempelgebouw
weghalen en aan de noordkant van het nieuwe
altaar plaatsen. 15 Hierop gaf koning Achaz



2 Koningen 16:16 li 2 Koningen 17:3

aan den priester Oeri-ja bevel: Op het grote
altaar moet ge ‘s morgens het brandoffer en ‘s
avonds het spijsoffer opdragen, met de brand-
en spijsoffers van den koning en de brand-,
spijs- en plengoffers van het gewone volk, en
al het bloed van de brand- en slachtoffers er
op sprenkelen. Het bronzen altaar behoud ik
mij voor, om de godheid te raadplegen. 16 En
de priester Oeri-ja deed al wat koning Achaz
hem bevolen had. 17 Verder liet koning Achaz
de panelen uit de wagentjes snijden, en nam
er de waterbekkens af. Ook lichtte hij de zee
van de bronzen runderen af, en zette haar op
een stenen plaveisel. 18 Tenslotte liet hij de
rustzetel, die in de tempel gebouwd was, en
de buitenste koninklijke toegangspoort tot de
tempel verwijderen. Dit geschiedde terwille
van den koning van Assjoer. 19 De verdere
geschiedenis van Achaz, met al wat hij deed, is
beschreven in het boek der kronieken van de
koningen van Juda. 20Achaz ging bij zijn vaderen
te ruste, en werd in de Davidstad begraven. Zijn
zoon Ezekias volgde hem op.

17
1 In het twaalfde jaar der regering van Achaz

over Juda werd Hosjéa, de zoon van Ela, koning
van Israël. Hij regeerde negen jaar te Samaria.
2Hij deed wat kwaad was in de ogen van Jahweh,
ofschoon niet zo erg als de koningen van Israël,
die hem vooraf waren gegaan. 3 Daarom trok
koning Sjalmanéser van Assjoer tegen Hosjéa op,
en Hosjéa moest zich onderwerpen en schatting
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betalen. 4 En toen de koning van Assjoer later
ontdekte, dat Hosjéa tegen hem samenspande,
gezanten naar koning So van Egypte had gezon-
den en de jaarlijkse schatting voor den koning
van Assjoer niet meer opbracht, nam de koning
van Assjoer hem gevangen en sloot hem op in
een kerker. 5 Na een veldtocht door het hele
land trok de koning van Assjoer tenslotte naar
Samaria, dat hij drie jaar lang belegerde. 6 In
het negende jaar van Hosjéa nam de koning
van Assjoer Samaria in. De Israëlieten voerde
hij in ballingschap naar Assjoer, en wees hun
Chalach, met een gebied aan de Chabor, een
kanaal in Gozar, en enige steden van Medië,
tot woonplaats aan. 7 Dit alles gebeurde, omdat
de Israëlieten gezondigd hadden tegen Jahweh,
hun God, die hen uit de macht van Farao, den
koning van Egypte, verlost en uit Egypte geleid
had. Zij waren andere goden gaan dienen,
8 en hadden volgens de gebruiken der volkeren
geleefd, die Jahweh voor de Israëlieten had
uitgedreven. 9 Tegenover Jahweh, hun God,
hadden de Israëlieten zich vele ongerechtighe-
den veroorloofd. In al hun steden, zowel in
de wachttorens als in de vestingen, hadden zij
offerhoogten gebouwd, 10 op elke hoge heuvel
en onder elke groene boom heilige zuilen en
palen geplaatst. 11 Daar hadden zij wierook
gebrand, evenals de volkeren, die Jahweh bij hun
komst had weggevoerd, en schandelijke dingen
gedaan, om Jahweh te tarten. 12 Zo hadden
zij de schandgoden gediend, ofschoon Jahweh
hun dit nadrukkelijk had verboden. 13 Toch had
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Jahweh zowel Israël als Juda door al zijn pro-
feten en zieners gewaarschuwd, en hun gezegd:
Bekeert u van uw wangedrag, en onderhoudt
de geboden en voorschriften van de wet, die
Ik aan uw vaderen gegeven heb, en door mijn
dienaars de profeten heb ingescherpt. 14 Maar
ze wilden niet luisteren en waren hardnekkig
evenals hun vaderen, die ook niet op Jahweh,
hun God, hadden vertrouwd. 15 Zij stoorden
zich niet aan zijn geboden, evenmin als aan het
verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had,
en verachtten de vermaningen, die Hij hun gaf.
Zo zijn ze nietigheden gaan dienen, om zelf tot
niet te vervallen, evenals de heidenen, die hen
omringden, ofschoon Jahweh hun verboden had
te doen, zoals zij. 16 Ze hebben al de geboden van
Jahweh, hun God, overtreden! Ze maakten zich
gegoten beelden, twee kalveren en heilige zuilen.
Ze aanbaden heel het hemelse heir, en dienden
Báal. 17 Hun zonen en dochters wierpen ze ten
offer in het vuur, en lieten zich in met waarzeg-
gerij en wichelarij. Zo gaven ze zich over aan
al wat kwaad was in de ogen van Jahweh, om
Hem te tarten. 18 Daarom werd Jahweh hevig
op Israël vergramd, en dreef Hij het van zijn
aanschijn weg. Alleen de stam Juda bleef over.
19Maar ook Juda hield zich niet aan de geboden
van Jahweh, zijn God, en volgde de practijken
van Israël na. 20 Daarom zou Jahweh heel
het geslacht der Israëlieten versmaden; Hij zou
het vernederen, aan plunderaars overleveren,
en het tenslotte van zijn aanschijn verwerpen.
21 Reeds toen Israël zich van het huis van David
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afscheurde, en Jeroboam, den zoon van Nebat,
tot koning uitriep, had Jeroboam het van Jahweh
weggetroond, en het tot een grote zonde verleid.
22 En de Israëlieten waren al de zonden, die
Jeroboam gedaan had, blijven bedrijven, zonder
er ooit mee op te houden, 23 totdat Jahweh hen
tenslotte van zijn aanschijn wegwierp, zoals Hij
door zijn dienaars, de profeten, voorspeld had.
En Israël werd uit zijn land in ballingschap naar
Assjoer weggevoerd; daar bleef het tot op deze
dag. 24 Nu bracht de koning van Assjoer volk
uit Babel, Koeta, Awwa, Chamat en Sefarwáim
naar de steden van Samaria, en liet hen daar
wonen in de plaats van de Israëlieten. Dezen
namen Samaria in bezit, en vestigden zich daar
in de steden. 25 In de eerste tijd, dat zij er
woonden, vereerden zij Jahweh niet. Toen zond
Jahweh leeuwen op hen af, die velen van hen
verscheurden. 26 Nu berichtte men aan den
koning van Assjoer: De volkeren, die gij naar
Samaria hebt weggevoerd, om zich daar in de
steden te vestigen, kennen de dienst van den god
van dat land niet; daarom heeft hij leeuwen op
hen afgestuurd, die hen doden, omdat ze zijn
dienst niet kennen. 27 Toen beval de koning van
Assjoer: Zendt er een van de priesters heen, die
ik van daar heb weggevoerd. Deze moet er zich
gaan vestigen, om hen de dienst van dien god
te leren. 28 Zo kwam dus een van de priesters,
die uit Samaria waren weggevoerd, terug. Hij
vestigde zich te Betel, en leerde hen, hoe zij
Jahweh moesten vereren. 29 Tegelijkertijd echter
maakten de verschillende volkeren hun eigen
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goden en plaatsten ze in de tempels op de offer-
hoogten, die de Samaritanen gebouwd hadden
in de steden, waar die volkeren zich nu hadden
gevestigd. 30 De Babyloniërs maakten Soekkot-
Benot, de Koetiërs een Nergal, de Chamatieten
een Asjima, 31 de Awwieten een Nibchaz en
een Tartak en de Sejarwieten verbrandden hun
kinderen voor Adrammélek en Anammélek, de
goden van Sefarwáim. 32 Zij vereerden ook
Jahweh, maar stelden uit de gewone standen
priesters aan, die voor hen dienst moesten doen
in de tempels op de offerhoogten. 33 En ofschoon
zij Jahweh vereerden, dienden ze ook hun
eigen goden volgens de gebruiken der volkeren,
waaruit ze waren weggevoerd. 34 Tot op deze
dag leven ze volgens hun oude gebruiken. Zij
vreesden Jahweh dus niet; want ze leefden niet
volgens de instellingen en voorschriften, de wet
en de geboden, die Jahweh gegeven heeft aan
de kinderen van Jakob, dien Hij Israël noemde.
35 Met hen toch heeft Jahweh een verbond
gesloten en hun gezegd: Gij zult geen andere
goden vereren, aanbidden en dienen, en hun
geen offers brengen. 36 Alleen Jahweh, die u
met geweldige kracht en met gespierde arm uit
Egypte geleid heeft, moogt gij vereren en aanbid-
den; Hem alleen moogt gij offers brengen. 37 De
instellingen en voorschriften, de wet en de gebo-
den, die Hij voor u heeft neergeschreven, moet
gij ten allen tijde onderhouden, en geen andere
goden vereren. 38Ook moogt gij het verbond niet
vergeten, dat Ik met u heb gesloten. Gij moogt
geen vreemde goden vereren, 39 maar Jahweh,
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uw God, alleen; dan zal Hij u uit de handen van
al uw vijanden verlossen. 40 Maar zij luisterden
niet en hielden hun vroegere gebruiken in stand.
41 Deze volkeren vereerden dus Jahweh, terwijl
ze tegelijkertijd hun afgodsbeelden dienden; en
hun kinderen en kindskinderen zijn het voor-
beeld hunner vaderen blijven volgen tot op de
dag van vandaag.

18
1 In het derde jaar der regering van Hosjéa,

den zoon van Ela over Israël, werd Ezekias, de
zoon van Achaz, koning van Juda. 2 Hij was
vijf en twintig jaar oud, toen hij koning werd,
en heeft negen en twintig jaar te Jerusalem
geregeerd. Zijn moeder heette Abi, en was de
dochter van Zekarja. 3Hij deed wat recht was in
de ogen van Jahweh, juist zoals zijn vader David.
4 Hij schafte de offerhoogten af, verbrijzelde de
heilige zuilen en hakte de heilige palen om. Zelfs
sloeg hij de koperen slang, die Moses gemaakt
had, aan stukken; want tot dan toe hadden
de Israëlieten daarvoor wierook gebrand, en
haar Nechoesjtan genoemd. 5 Hij vertrouwde
op Jahweh, en had daarin zijns gelijke niet,
noch voor noch na hem, onder al de koningen
van Juda. 6 Hij bleef aan Jahweh verknocht en
verliet Hem niet, maar onderhield de geboden,
die Jahweh aan Moses gegeven had. 7 Daarom
was Jahweh met hem, en slaagde hij in al zijn
ondernemingen. Hij kwam in opstand tegen den
koning van Assjoer, en bleef hem niet dienstbaar.
8 Ook sloeg hij de Filistijnen tot Gaza terug, en
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veroverde het gebied der stad met wachttorens
en vestingen. 9 In het vierde jaar der regering
van Ezekias, dat is het zevende jaar der regering
van Hosjéa, den zoon van Ela, over Israël,
trok Sjalmanéser, de koning van Assjoer, tegen
Samaria op. Hij belegerde het, 10 en nam het na
verloop van drie jaar in. De inname van Samaria
geschiedde in het zesde jaar van Ezekias, dat
is het negende jaar der regering van Hosjéa
over Israël. 11 De koning van Assjoer voerde
de Israëlieten in ballingschap naar Assjoer en
liet hen wonen in Chalach, aan de Chabor, een
kanaal van Gozan, en in enige steden van Medië.
12Dit alles gebeurde, omdat zij niet naar de stem
van Jahweh, hun God, hadden geluisterd, zijn
verbond hadden verlaten, niet hadden gehoorza-
amd aan al wat Moses, de dienaar van Jahweh,
had bevolen, en er niet naar hadden geleefd.
13 In het veertiende regeringsjaar van Ezekias
trok Sinacherib, de koning van Assjoer, tegen
alle versterkte steden van Juda op, en maakte
zich daarvan meester. 14 Toen zond Ezekias, de
koning van Juda, gezanten naar den koning van
Assjoer te Lakisj, en liet hem zeggen: Ik heb
misdreven! Trek weer van mij weg; dan zal
ik opbrengen wat gij me oplegt. Nu vorderde
de koning van Assjoer van Ezekias, den koning
van Juda, driehonderd talenten zilver en dertig
talenten goud. 15 En Ezekias gaf hem al het
geld, dat in de tempel van Jahweh en in de
schatkamers van het koninklijk paleis lag opge-
borgen. 16 Bij die gelegenheid liet Ezekias van de
deuren van Jahweh’s tempel en van de pijlers,
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die hij zelf had overtrokken, het goud afsnijden,
om het aan den koning van Assjoer te geven.
17 Nu zond de koning van Assjoer, van Lakisj
uit, een Tartan, een opperkamerling en een
opperbevelhebber met een sterke krijgsmacht
naar Jerusalem tegen koning Ezekias. Toen
zij zich na hun aankomst bij het kanaal van
de Bovenvijver op de weg van het Blekersveld
hadden opgesteld, 18 en om den koning riepen,
ging de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van
Chilki-jáhoe naar hen toe, vergezeld van den
schrijver Sjebna en den kanselier Joach, den
zoon van Azaf. 19 De opperbevelhebber zeide
tot hen: Gaat aan Ezekias berichten: Dit zegt de
Opperkoning, de koning van Assjoer! Waar haalt
ge toch uw vertrouwen vandaan? 20 Denkt ge
misschien, dat woorden alleen alkrijgsbeleid en
krijgsmacht zijn? Op wien vertrouwt ge dan wel,
om u tegen mij te verzetten? 21 Zie, ge vertrouwt
op Egypte, op die geknakte rietstok, die iemand
de hand doorboort en wondt, als hij er op
steunt; ja, dat is Farao, de egyptische koning voor
iedereen, die op hem vertrouwt. 22 Misschien
zult ge mij zeggen: Wij vertrouwen op Jahweh,
onzen God. Maar heeft Ezekias dan zijn offer-
hoogten en altaren niet laten verwijderen, en
tot Juda en Jerusalem gezegd: “Alleen voor dit
altaar te Jerusalem moogt gij u neerwerpen?”
23 Welnu, ga eens een weddenschap aan met
den koning van Assjoer, mijn meester. Ik zal
u twee duizend paarden leveren; maar ik wed,
dat gij er niet eens de ruiters voor hebt. 24Maar
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hoe zult ge dan weerstand kunnen bieden aan
de geringste onderbevelhebbers van mijn heer?
Of vertrouwt ge op Egypte voor strijdwagens
en ruiters? 25 Maar ben ik dan, zonder dat
Jahweh het wilde, tegen dit land opgetrokken,
om het te verwoesten? Neen, Jahweh heeft mij
gezegd: “Trek op naar dit land en verwoest het.”
26 Eljakim, de zoon van Chilki-jáhoe, Sjebna en
Joach zeiden tot den opperbevelhebber: Spreek
maar aramees met uw dienaars; wij verstaan
dat wel. Maar spreek geen joods tegen ons;
want dan verstaat het volk op de muur het
ook. 27 Maar de opperbevelhebber gaf hun
ten antwoord: Heeft mijn meester mij soms
met deze boodschap alleen tot u en uw koning
gezonden; of ook tot die mannen daar op de
muur, die hun eigen drek met u zitten te eten,
en die hun eigen water drinken? 28 Daarom
kwam de opperbevelhebber nog dichterbij en
riep hardop in het Joods: Hoort het woord van
den Opperkoning van Assjoer! 29 Dit zegt de
koning: Laat Ezekias u niet bedriegen; want hij
kan u niet redden uit mijn hand. 30 En laat
Ezekias u ook niet op Jahweh doen rekenen en
zeggen: Jahweh zal ons zeker verlossen; deze
stad zal niet in de handen van den koning van
Assjoer vallen! 31 Luistert niet naar Ezekias;
want dit zegt de koning van Assjoer: Sluit vrede
met mij, en geeft u over; dan zal iedereen de
vrucht van zijn wijnstok en vijgeboom eten, en
het water drinken uit zijn put, 32 totdat ik u
kom meenemen naar een land, dat op het uwe
gelijkt: een land van koren en wijn, van brood
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en wijngaarden, van olijfbomen en honing; zo
zult gij leven en niet sterven. Luistert niet naar
Ezekias; hij misleidt u, wanneer hij zegt: Jahweh
zal ons verlossen. 33Hebben soms de goden van
de andere volkeren hun land uit de macht van
den assyrischen koning verlost? 34 Waar zijn de
goden van Chamat en Arpad, waar de goden van
Sefarwáim, Hena en Iwwa? Waar zijn de goden
van het land van Samaria; hebben zij Samaria
uit mijn hand kunnen redden? 35 Wie is er
onder de goden van al die landen, die zijn gebied
uit mijn macht heeft verlost? Zou Jahweh dan
Jerusalem uit mijn hand kunnen redden? 36Men
zweeg en antwoordde hem geen woord; want de
koning had bevel gegeven: Ge moet hem niets
terugzeggen. 37Maar de hofmaarschalk Eljakim,
de zoon van Chilki-jáhoe, de schrijver Sjebna en
de kanselier Joach, de zoon van Azaf, scheurden
hun klederen en gingen naar Ezekias, om hem
de woorden van den opperbevelhebber over te
brengen.

19
1 Toen koning Ezekias dit hoorde, scheurde

hij zijn klederen, sloeg het boetekleed om, en
ging naar de tempel van Jahweh. 2 Tegelijkertijd
zond hij Eljakim, den hofmaarschalk, met den
schrijver Sjebna en de oudsten der priesters, in
boeteklederen gehuld, naar den profeet Isaias,
den zoon van Amos. 3 Ze moesten hem zeggen:
Dit zegt Ezekias! Deze dag is een dag van
benauwing, van straf en van smaad; de kinderen
openen de moederschoot al, maar de kracht
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om te baren ontbreekt. 4 Maar wellicht heeft
Jahweh, uw God, acht geslagen op de woorden
van den opperbevelhebber, die door zijn heer,
den koning van Assjoer, gezonden werd, om
den levenden God te honen, en straft Jahweh,
uw God, hem om de woorden die Hij gehoord
heeft. Zend dus een bede omhoog voor het
overschot, dat er nog is! 5 Toen dan de dienaren
van koning Ezekias bij Isaias waren gekomen,
6 sprak Isaias tot hen: Dit moet ge tot uw meester
zeggen: Zo spreekt Jahweh! Wees niet bang voor
de woorden, die gij gehoord hebt, en waarmee
de knechten van den assyrischen koning Mij
hebben gehoond. 7 Zie, Ik zal een geest in hem
zenden, waardoor hij terugkeert naar zijn land,
zodra hij geruchten verneemt; en in zijn land
zal Ik hem door het zwaard doen vallen! 8 De
opperbevelhebber keerde nu naar den koning
van Assjoer terug. En daar hij vernomen had,
dat deze Lakisj al had verlaten, trof hij hem bij
Libna aan, dat juist door hem belegerd werd.
9 En toen deze hoorde: “Tirháka, de koning van
Koesj, is tegen u ten strijde getrokken,” zond hij
opnieuw gezanten naar Ezekias met de volgende
opdracht: 10 Zegt dit aan Ezekias, den koning
van Juda: Laat uw God, op wien gij vertrouwt,
u niet bedriegen en zeggen: Jerusalem zal
niet worden overgeleverd aan den assyrischen
koning. 11 Zie, ge hebt toch gehoord, dat de
koningen van Assjoer alle landen ten ondergang
hebben gedoemd; en zoudt gij dan ontsnappen?
12 Hebben de goden de volkeren gered, die door
mijn vaderen werden vernield: Gozan, Charan,
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Résef, en de bewoners van Éden in Telassar?
13 Waar is de koning van Chamat gebleven, en
de koning van Arpad, de koning van Sefarwáim,
Hena en Iwwa? 14 Toen Ezekias van de gezanten
de brief had ontvangen, en hem had gelezen,
ging hij naar de tempel, legde hem open voor
Jahweh neer, 15 en bad tot Jahweh: Jahweh,
Israëls God, die op de cherubs troont; Gij alleen
zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij
hebt hemel en aarde geschapen! 16 Ach Jahweh,
neig toch uw oor, en luister; open uw ogen, o
Jahweh, en zie: Verneem, wat Sinacherib mij
gemeld heeft, om den levenden God te honen.
17 Ach Jahweh, het is waar: de koningen van
Assjoer hebben de volkeren met hun landen
verwoest. 18 Ze hebben ook hun goden in het
vuur geworpen en vernield; want ze waren geen
god, maar enkel het werk van mensenhanden,
van hout en van steen. 19 Ach Jahweh, onze
God, red ons nu uit zijn handen, opdat alle
koninkrijken der aarde erkennen, dat Gij alleen
God zijt, o Jahweh! 20 Toen liet Isaias, de zoon
van Amos, aan Ezekias zeggen: Dit zegt Jahweh,
Israëls God! Ik heb de bede gehoord, die gij
tot Mij hebt opgezonden om Sinacherib, den
assyrischen koning. 21 Dit is het woord, dat
Jahweh tegen hem gesproken heeft: Ze veracht
en bespot u, De jonkvrouw, de dochter van
Sion; Meewarig schudt ze het hoofd achter u,
Jerusalems dochter! 22 Wien hebt ge gehoond
en beschimpt, Tegen wien een hoge toon aanges-
lagen. En uw trotse blikken geheven? Tegen
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Israëls Heilige! 23 Door uw boden hebt ge den
Heer gehoond, En gezegd: Met mijn tallooze
wagens Heb ik de toppen der bergen bestegen,
En de flanken van de Libanon. Ik heb zijn rijzige
ceders geveld, En zijn schoonste cypressen; Zijn
hoogste toppen bereikt, Zijn dichtste wouden.
24 Ik heb geboord en gedronken De wateren van
vreemde landen, En opgedroogd met de zool van
mijn voeten Alle stromen van Masor. 25 Hebt ge
dan niet vernomen, Hoe Ik dit vroeger al had
beschikt? Wat Ik al lang had besloten, Heb Ik
thans in vervulling doen gaan. Tot puinhopen
moesten Versterkte steden worden verwoest;
26Haar bewoners machteloos zijn, Verschrikt en
beschaamd. Ze moesten zijn als kruid op het
veld, Als tengere planten; Als gras op het dak,
Dat verdort, eer het opschiet. 27 Maar Ik ken
uw opstaan en zitten, Uw gaan en uw komen;
28 Uw razen steeg tot Mij op, Uw tieren kwam
Mij ter ore. Daarom sla Ik mijn ring door uw
neus, Leg mijn toom aan uw lippen; En voer u
terug langs de weg, Die gij kwaamt. 29 En dit
is het teken voor u: Dit jaar zult ge nog nawas
eten, Het volgend jaar wat er groeit in het wild;
Maar in het derde jaar zult ge zaaien en oogsten,
Wijngaarden planten en de vrucht er van eten.
30 Wat er van u overblijft, En wat er van het
huis van Juda nog rest. Zal wortel schieten naar
omlaag, En vruchten dragen naar boven. 31Want
de Rest zal zich uit Jerusalem verspreiden, Wat
er overbleef uit de Sion; De ijver van Jahweh
der heerscharen Brengt het tot stand! 32Daarom
spreekt Jahweh over den koning van Assjoer:
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Hij zal deze stad niet binnen komen, Geen pijl
er op afschieten; Met geen schild ze bestormen,
Met geen wal ze omringen. 33 Hij keert terug
langs de weg, die hij kwam; Deze stad komt
hij niet binnen, zegt Jahweh! 34 Ik zal deze
stad beschutten en redden Terwille van Mij, en
van David, mijn dienaar! 35 Nog dezelfde nacht
ging de engel van Jahweh uit en doodde in het
assyrische leger honderd vijf en tachtig duizend
man; ‘s morgens bij het ontwaken zag men enkel
nog lijken. 36 Nu brak Sinacherib, de koning van
Assjoer, op, nam de terugtocht en bleef in Ninive.
37 En toen hij eens aan het bidden was in de
tempel van Nisrok, zijn god, werd hij met het
zwaard doorstoken door zijn zonen Adrammélek
en Saréser, die naar het land Ararat vluchtten.
Zijn zoon Ésar-Chaddon volgde hem op.

20
1 In die dagen werd Ezekias dodelijk ziek. De

profeet Isaias, de zoon van Amos, ging naar hem
toe, en sprak tot hem: Dit zegt Jahweh! Maak
uw zaken in orde; want ge moet sterven en zult
niet langer leven. 2 Toen keerde Ezekias zijn
gezicht naar de muur en bad tot Jahweh: 3 Ach
Jahweh, denk er toch aan, hoe ik trouw en in
oprechtheid des harten voor U heb geleefd, en
steeds heb gedaan, wat U aangenaam was. En
Ezekias barstte in tranen uit. 4 Isaias had de
binnenhof nog niet verlaten, of het woord van
Jahweh werd tot hem gericht: 5 Keer terug, en
zeg tot Ezekias, den vorst van mijn volk: Zo
spreekt Jahweh, de God van David, uw vader!



2 Koningen 20:6 lxv 2 Koningen 20:14

Ik heb uw smeken gehoord en uw tranen gezien.
Zie, Ik zal u genezen; overmorgen zult ge naar
de tempel van Jahweh gaan. 6 En Ik zal uw leven
met vijftien jaren verlengen; ook zal Ik u en deze
stad uit de macht van den assyrischen koning
bevrijden, en deze stad in bescherming nemen
ter wille van Mijzelf en van David, mijn dienaar.
7 Toen sprak Isaias: Haal een vijgenkoek. Ze
deden het en legden hem op het gezwel. En
Ezekias genas. 8 Ezekias vroeg Isaias: Wat is
het teken, dat Jahweh mij zal genezen, en dat ik
binnen drie dagen naar de tempel van Jahweh
zal gaan? 9 Isaias zeide: Dit is voor u het
teken van Jahweh, dat Jahweh wat Hij beloofd
heeft, zal doen. Moet de schaduw tien graden
vooruit, of tien graden teruggaan? 10 Ezekias
zeide: Het zegt niet veel, wanneer de schaduw
tien graden naar beneden gaat; neen zij moet
teruggaan, tien graden achteruit. 11 Nu riep
de profeet Isaias Jahweh aan, en de schaduw
op de zonnewijzer van Achaz ging tien graden
terug, juist zoveel als zij reeds gedaald was.
12 In die tijd zond Merodak-Baladan, de zoon
van Baladan en koning van Babel, gezanten naar
Ezekias met brieven en geschenken; want hij
had van zijn ziekte gehoord. 13 In zijn vreugde
hierover liet Ezekias hun heel zijn schatkamer
zien met het zilver en het goud, de specerijen
en de kostbare olie: heel zijn tuighuis en al
wat er in zijn magazijnen lag opgestapeld. Er
was niets in zijn paleis en heel zijn gebied,
wat Ezekias hun niet liet zien. 14 Toen ging de



2 Koningen 20:15 lxvi 2 Koningen 21:2

profeet Isaias naar koning Ezekias toe, en zeide
tot hem: Wat hebben deze mannen gezegd, en
waar vandaan zijn ze tot u gekomen? Ezekias
antwoordde: Uit een ver land zijn ze mij komen
bezoeken, uit Babel. 15 Hij vroeg: Wat hebben
ze in uw paleis gezien? Ezekias antwoordde: Ze
hebben alles gezien wat in mijn paleis is; en er
is ook niets in mijn magazijnen, wat ik hun niet
heb getoond. 16 Toen sprak Isaias tot Ezekias:
Hoor dan het woord van Jahweh! 17 Zie, de
dagen zullen komen, waarin al wat zich in uw
paleis bevindt en al wat uw vaderen tot heden
toe hebben opgestapeld, naar Babel zal worden
overgebracht; niets blijft er over, zegt Jahweh!
18 En uit uw zonen, uw eigen kinderen, die gij
zult verwekken, zal men er kiezen, om ze tot
eunuchen te maken in het paleis van den koning
van Babel. 19 Toen zeide Ezekias tot Isaias: Het
woord van Jahweh, dat gij gesproken hebt, is
goed! Hij dacht: dan is er althans in mijn tijd
bestendige vrede. 20De verdere geschiedenis van
Ezekias, met al zijn krijgsverrichtingen, en hoe
hij de vijver en het kanaal maakte en zo het
water in de stad bracht, is beschreven in het
boek der kronieken van de koningen van Juda.
21 Ezekias ging bij zijn vaderen te ruste, en zijn
zoon Manasses volgde hem op.

21
1 Manasses was twaalf jaar oud, toen hij

koning werd. Hij regeerde vijf en vijftig jaar
te Jerusalem. Zijn moeder heette Chefsiba.
2 Hij deed wat kwaad was in de ogen van
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Jahweh, en volgde de verfoeilijke practijken van
de volkeren, die Jahweh voor de Israëlieten had
uitgedreven. 3 Hij herbouwde de offerhoogten,
die zijn vader Ezekias had verwoest, richtte
altaren op voor Báal, en maakte een heilige
zuil, zoals Achab, de koning van Israël, gedaan
had. Ook wierp hij zich ter aarde voor heel
het hemelse heir, en diende het. 4 Zelfs bouwde
hij altaren in de tempel van Jahweh, waarvan
Jahweh gezegd had: Te Jerusalem zal Ik mijn
Naam doen wonen! 5 In 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; hij maakte zich schuldig aan
waarzeggerij en wichelarij, en stelde geesten-
bezweerders 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 Asjerabeeld, en plaatste het in de tempel,
waarvan Jahweh 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 ze
hebben niet willen luisteren; want Manasses
heeft ze verleid, om meer kwaad te bedrijven,
dan de volkeren, die Jahweh bij de komst
van de Israëlieten had uitgeroeid. 10 Daarom
sprak Jahweh door zijn dienaren de profeten:
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11 Omdat Manasses, de koning van Juda, deze
verfoeilijkheden heeft bedreven, waardoor hij
meer kwaad deed dan vroeger de Amorieten,
en omdat hij ook Juda met zijn schandgoden
heeft doen zondigen, 12 daarom spreekt Jahweh,
Israëls God! Ik ga zulk een onheil brengen over
Jerusalem en Juda, dat de oren van iedereen, die
het hoort, zullen tuiten. 13 Ik zal het meetsnoer
van Samaria en het schietlood van Achabs huis
over Jerusalem trekken, en Jerusalem uitwassen,
zoals men een schotel wast en omlegt. 14 Het
overschot van mijn erfdeel zal Ik verstoten en
het aan zijn vijanden overleveren, om door hen
beroofd en uitgeplunderd te worden. 15Want zij
hebben gedaan wat kwaad was in mijn ogen, en
Mij voortdurend getart, van de dag af, dat hun
vaderen uit Egypte trokken, tot de dag van van-
daag. 16 Bovendien heeft Manasses, afgezien van
de zonden, waartoe hij de Judeërs verleidde, en
waardoor zij zich tegenover Jahweh misdroegen,
nog stromen onschuldig bloed vergoten, zodat
Jerusalem er boordevol van werd. 17 De verdere
geschiedenis van Manasses, met al wat hij deed,
en de zonden, die hij bedreef, is beschreven in
het boek der kronieken van de koningen van
Juda. 18 Hij ging bij zijn vaderen te ruste, en
werd in de tuin van zijn paleis, de tuin van
Oezza, begraven. Zijn zoon Amon volgde hem
op. 19 Amon was twee en twintig jaar oud, toen
hij koning werd, en hij regeerde twee jaar te
Jerusalem. Zijn moeder heette Mesjoellémet, en
was de dochter van Charoes uit Jotba. 20 Hij
deed wat kwaad was in de ogen van Jahweh,
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zoals zijn vader Manasses. 21 In alles volgde
hij zijn vader na. Hij diende de schandgoden,
die zijn vader gediend had, en wierp zich voor
hen neer. 22 Maar Jahweh, den God zijner
vaderen, verliet hij, en bewandelde de weg
van Jahweh niet. 23 De hovelingen van koning
Amon smeedden een samenzwering tegen hem,
en doodden hem in zijn paleis. 24 Maar het
gewone volk vermoordde allen, die tegen koning
Amon hadden samengespannen, en riep zijn
zoon Josias tot koning uit in zijn plaats. 25 De
verdere geschiedenis van Amon, met wat hij
deed, is beschreven in het boek der kronieken
van de koningen van Juda. 26Hij werd in het graf
van zijn vader in de tuin van Oezza begraven.
Zijn zoon Josias volgde hem op.

22
1 Josias was acht jaar oud, toen hij koning

werd, en hij regeerde een en dertig jaar te
Jerusalem. Zijn moeder heette Jedida, en was
de dochter van Adaja uit Boskat. 2 Hij deed
wat goed was in de ogen van Jahweh, en volgde
in alles het voorbeeld van zijn vader David,
zonder rechts of links daarvan af te wijken.
3 In het achttiende jaar van zijn regering zond
koning Josias den geheimschrijver Sjafan, den
zoon van Asaljáhoe, zoon van Mesjoellam, naar
de tempel van Jahweh met de opdracht: 4 Ga
naar den hogepriester Chilki-jáhoe, en laat hem
het offergeld te voorschijn halen, dat de dor-
pelwachters in de tempel van Jahweh bij het
volk hebben ingezameld. 5 Het moet aan de
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opzichters der werklieden van de tempel van
Jahweh ter hand worden gesteld. Dezen moeten
het aan de werklieden uitbetalen, die aan de
tempel van Jahweh werken, om de bouwvallige
delen te herstellen: 6 aan de steenhouwers,
de bouwmeesters, de bouwlieden en de tim-
merlieden; bovendien moeten zij er hout en
gehouwen steen voor de herstellingswerken aan
de tempel voor kopen. 7 Over het geld, dat hun
ter hand wordt gesteld, behoeven ze geen reken-
schap af te leggen; want het zijn vertrouwde
mensen. 8Maar nu sprak de hogepriester Chilki-
jáhoe tot den geheimschrijver Sjafan: Ik heb
in de tempel van Jahweh het boek der wet
gevonden. Hij reikte het aan Sjafan over, en
deze las het. 9 Daarop ging de geheimschrijver
Sjafan aan den koning verslag uitbrengen, en
zeide: Uw dienaren hebben het geld, dat zich in
de tempel bevond, te voorschijn gehaald, en het
aan de opzichters en werklieden van de tempel
van Jahweh gegeven. 10 Tegelijkertijd deelde
de geheimschrijver Sjafan den koning mee: De
priester Chilki-ja heeft mij een boek gegeven.
En Sjafan las het den koning voor. 11 Toen de
koning hoorde, wat er in het boek der wet stond
geschreven, scheurde hij zijn klederen. 12 En
aanstonds gaf hij aan den priester Chilki-ja, aan
Achikam, den zoon van Sjafan, aan Akbor, den
zoon van Mikaja, en aan den geheimschrijver
Sjafan en den hofbeambte Asaja de opdracht:
13Gaat voormij en het volk van heel Juda Jahweh
raadplegen over de inhoud van dit teruggevon-
den boek; want Jahweh moet wel in hevige toorn
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tegen ons zijn ontstoken, omdat onze vaderen
niet geluisterd hebben naar de bevelen van dit
boek, en zich niet hebben gestoord aan al wat
er in geschreven staat. 14 Daarom ging de
priester Chilki-jáhoemet Achikam, Akbor, Sjafan
en Asaja naar de profetes Choelda, de vrouw van
den magazijnmeester Sjalloem, den zoon van
Tikwa, zoon van Charchas, die in de voorstad
van Jerusalem woonde, om de zaak met haar
te bespreken. 15 Zij zeide tot hen: Zo spreekt
Jahweh, Israëls God! Zegt aan den man, die u
tot Mij heeft gezonden: 16 Zo spreekt Jahweh!
Ik ga onheil brengen over deze plaats en haar
bewoners: al wat in het boek staat geschreven,
dat de koning van Juda gelezen heeft. 17 Omdat
zij Mij hebben verlaten en voor andere goden
hebben geofferd, om Mij met het maaksel van
hun handen te tergen, daarom zal mijn toorn
tegen deze plaats ontvlammen en niet meer wor-
den gedoofd. 18 Maar aan den koning van Juda,
die u gezonden heeft, om Jahweh te raadplegen,
kunt ge dit zeggen: Zo spreekt Jahweh, Israëls
God! Omdat bij het horen der bedreigingen 19uw
hart werd ontsteld; omdat gij u voor Jahweh hebt
vernederd, toen gij vernaamt, hoe Ik tegen deze
plaats en haar bewoners gezegd had, dat zij een
hoon en een vloek zouden worden; omdat gij
uw klederen gescheurd en voor mijn aanschijn
geweend hebt: daarom heb Ik u verhoord, is de
godsspraak van Jahweh! 20 (a) Ik zal u tot uw
vaderen verzamelen, en gij zult in vrede worden
bijgezet in uw graf; want uw ogen zullen niets
van het onheil aanschouwen, dat Ik over deze
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plaats ga brengen! Toen zij dit antwoord aan den
koning hadden meegedeeld,

23
1 liet hij al de oudsten van Juda en Jerusalem

bij zich ontbieden. 2 En nadat de koning met
al de mannen van Juda en al de bewoners van
Jerusalem, met de priesters en de profeten, en
met het gewone volk, armen als rijken, naar
de tempel van Jahweh was opgegaan, las hij
hun heel het verbondsboek voor, dat in de tem-
pel van Jahweh was teruggevonden. 3 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 beschreven, gestand doen. En heel
het volk trad tot het verbond toe. 4 Nu gaf de
koning aan den hogepriester Chilki-jáhoe, aan
den plaatsvervangenden hogepriester en aan de
dorpelwachters bevel, al de voorwerpen, die
voor de eredienst van Báal, Asjera en heel het
hemelse heir bestemd waren, uit de tempel van
Jahweh te verwijderen. Zij verbrandden ze
buiten Jerusalem, in de velden van het Kedron-
dal, en brachten de as naar Betel. 5 Verder zette
hij de priestersbent af, die de koningen van Juda
hadden aangesteld, om op de hoogten in de ste-
den van Juda en in de omgeving van Jerusalem
te offeren; ook de wierookbranders van Báal,
van de zon, de maan en de sterrenbeelden en
van heel het hemelse heir werden afgezet. 6 Het
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beeld van Asjera bracht hij uit de tempel van
Jahweh naar het Kedrondal buiten Jerusalem,
waar hij het verbrandde en vergruisde; het stof
wierp hij op de begraafplaats van het gewone
volk. 7 Het verblijf der verminkten in de tempel
van Jahweh, waar vrouwen klederen weefden
voor Asjera, brak hij af. 8Hij riep al de priesters
uit de steden van Juda terug, en verontreinigde
van Géba tot Beër-Sjéba de offerhoogten, waar
deze priesters geofferd hadden. Ook sloopte hij
de tempel der bokken bij de ingang van de poort
van den stadsoverste Jehosjóea, en wel links van
de stadspoort, wanneer men naar binnen komt.
9 De priesters der offerhoogten mochten het
altaar van Jahweh te Jerusalem niet beklimmen;
wel mochten ze met hun ambtsbroeders van de
ongedesemde broden eten. 10Hij verontreinigde
de Tófet in het Ben-Hinnomdal, opdat niemand
zijn zoon of dochter meer door het vuur aan
Molok zou offeren. 11 Ook verwijderde hij
de paarden, die de koningen van Juda ter ere
van de zon aan de ingang van de tempel van
Jahweh hadden geplaatst, bij het vertrek van
den kamerling Netan-Mélek, dat zich in de bi-
jgebouwen bevond; de zonnewagen verbrandde
hij. 12 De altaren, welke de koningen van
Juda op het dak van de opperzaal van Achaz
hadden opgericht, met die, welke Manasses in
de beide voorhoven van de tempel van Jahweh
gebouwd had, werden door den koning gesloopt;
het puin liet hij weghalen en in het Kedrondal
werpen. 13 De offerhoogten op de zuidelijke
top van de Olijfberg tegenover Jerusalem, die
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Salomon, de koning van Israël, voor Asjtarte, de
gruwel der Sidoniërs, voor Kemosj, de gruwel
van Moab, en voor Milkom, de schande der
Ammonieten, had laten bouwen, werden door
den koning verontreinigd. 14 Hij verbrijzelde
de heilige zuilen, hakte de heilige palen om,
en smeet de plaats, waar ze gestaan hadden,
vol mensenbeenderen 15 Het altaar te Betel en
de offerhoogte, welke Jeroboam, de zoon van
Nebat, had opgericht, en waarmee hij Israël had
verleid, brak hij af; en nadat het altaar met de
hoogte gesloopt was, verbrijzelde hij de stenen,
vergruisde ze tot stof, en verbrandde de heilige
paal. 16 Toen Josias zich nu omkeerde, en de
graven in de berg bemerkte, liet hij de beenderen
eruit nemen en op het altaar verbranden. Zo
ontwijdde hij dit volgens het woord van Jahweh,
dat de godsman had gesproken, toen Jeroboam
op het feest bij het altaar stond. Maar toen hij
zijn blikken sloeg op het graf van den godsman,
die dit alles voorspeld had, 17 vroeg hij: Wat
is dat daar voor een grafsteen? De bewoners
van de stad antwoordden hem: Dat is het graf
van den godsman uit Juda, die tegen het altaar
van Betel heeft voorspeld, wat gij nu gedaan
hebt. 18Daarop gebood de koning: Laat hem met
rust; niemand mag zijn gebeente aanraken. Zo
spaarde men zijn gebeente tegelijk met dat van
den profeet uit Samaria. 19 Ook de andere tem-
pels der offerhoogten in de steden van Samaria,
die de koningen van Israël hadden opgericht,
om Jahweh te tergen, liet Josias verwijderen, en
deed er hetzelfde mee, als hij te Betel gedaan



2 Koningen 23:20 lxxv 2 Koningen 23:28

had. 20 En al de priesters der offerhoogten, die
er zich bevonden, doodde hij op de altaren, en
verbrandde er mensenbeenderen op. Daarna
keerde hij naar Jerusalem terug. 21 Nu gelastte
de koning heel het volk: Viert het paasfeest voor
Jahweh uw God, zoals het in het verbondsboek
is voorgeschreven. 22Want zo was het paasfeest
niet meer gehouden sinds de tijd van de rechters,
die Israël bestuurden, en onder de regering van
de koningen van Israël en Juda. 23 Eerst in
het achttiende regeringsjaar van Josias werd zo
het paasfeest voor Jahweh te Jerusalem gevierd.
24 Tenslotte liet Josias ook de dodenbezweerders
en de toekomstvoorspellers verwijderen, eve-
nals de terafim en de afgodsbeelden en alle
andere gruwelen, die in het land van Juda en
in Jerusalem werden aangetroffen. Zo volgde
hij de voorschriften der wet op, die opgetekend
staan in het boek, dat de priester Chilki-jáhoe
in de tempel van Jahweh had teruggevonden.
25 Zo is er vóór noch na hem een koning geweest,
die evenals hij met hart en ziel en met al zijn
krachten en helemaal volgens Moses’ wet zich
tot Jahweh heeft bekeerd. 26 En toch kwam de
hevige toorn van Jahweh, die door het gedurig
tergen van Manasses tegen Juda ontvlamd was,
niet tot bedaren. 27 Jahweh sprak: Ook Juda
zal Ik uit mijn aanschijn verdrijven, zoals Ik
Israël heb weggevaagd; en Jerusalem zal Ik
verstoten, de stad, die Ik heb uitverkoren, met de
tempel, waar Ik mijn Naam heb gevestigd! 28 De
verdere geschiedenis van Josias, met al wat hij
deed, is beschreven in het boek der kronieken
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van de koningen van Juda. 29 Gedurende zijn
regering rukte Farao Neko, de koning van Egypte,
naar de rivier de Eufraat tegen den koning van
Assjoer op. Koning Josias trok tegen hem op,
maar sneuvelde reeds bij de eerste ontmoeting
te Megiddo. 30 Zijn dienaren brachten zijn lijk op
een wagen van Megiddo naar Jerusalem, waar
hij in zijn graf werd bijgezet. Het gewone volk
koos nu Joachaz, den zoon van Josias, zalfde
hem, en stelde hem in de plaats van zijn vader
tot 31 Joachaz was drie en twintig jaar oud, toen
hij koning werd. Hij regeerde drie maanden
te Jerusalem. Zijn moeder heette Chamoetal,
en was de dochter van Jirmejáhoe uit Libna.
32 Hij deed wat kwaad was in de ogen van
Jahweh, juist zoals zijn vaderen hadden gedaan.
33 Farao Neko zette hem te Ribla in het land van
Chamat gevangen, en stiet hem van de troon
van Jerusalem; verder legde hij het land een
boete op van honderd talenten zilver en tien
talenten goud. 34 Daarna stelde hij Eljakim, den
zoon van Josias, in de plaats van zijn vader
Josias tot koning aan, en veranderde zijn naam
in Jehojakim. Joachaz echter nam hij mee naar
Egypte, waar hij stierf. 35 Jehojakim betaalde
het zilver en het goud aan Farao, en legde
het land een schatting op, om het geld, door
Farao opgeëist, te kunnen geven. Zo dwong
hij een ieder, volgens schatting, goud en zilver
af te dragen, om het aan Farao Neko te geven.
36 Jehojakim was vijf en twintig jaar oud, toen hij
koning werd. Hij regeerde elf jaar te Jerusalem.
Zijn moeder heette Zebida, en was de dochter
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van Pedaja uit Roema. 37Hij deedwat kwaadwas
in de ogen van Jahweh, juist zoals zijn vaderen
hadden gedaan.

24
1 Tijdens de regering van Jehojakim trok

Nabukodonosor, de koning van Babel, op en
onderwierp hem. Maar na drie jaren kwam
hij in opstand. 2 Daarom zond Nabukodonosor
chaldese, aramese, moabietische en ammonietis-
che benden op hem af. Hij stuurde ze naar Juda,
om het te verwoesten, zoals Jahweh door zijn
dienaren de profeten voorspeld had. 3 Want het
was de gramschap van Jahweh, die dit over Juda
deed komen, omdat Hij het uit zijn aanschijn
wilde verwerpen om al de zonden, die Manasses
bedreven had, 4 en om het onschuldige bloed, dat
hij had vergoten en waarmee hij Jerusalem had
vervuld. Jahweh heeft dat niet willen vergeven.
5 De verdere geschiedenis van Jehojakim, met al
wat hij deed, is beschreven in het boek der kro-
nieken van de koningen van Juda. 6 Jehojakim
ging bij zijn vaderen te ruste en zijn zoon
Jehojakin volgde hem op. 7De koning van Egypte
trok nu niet langer meer op uit zijn land; want
de koning van Babel had heel het gebied van de
beek van Egypte af tot aan de rivier de Eufraat
op den koning van Egypte veroverd. 8 Jehojakin
was achttien jaar oud, toen hij koning werd.
Hij regeerde drie maanden te Jerusalem. Zijn
moeder heette Nechoesjta en was de dochter van
Elnatan uit Jerusalem. 9Hij deed wat kwaad was
in de ogen van Jahweh, juist zoals zijn vaderen
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hadden gedaan. 10 Tijdens zijn regering trokken
de dienaren van Nabukodonosor, den koning
van Babel, naar Jerusalem, en belegerden de
stad. 11En terwijl zijn dienaren haar belegerden,
verscheen Nabukodonosor zelf voor de stad.
12 Nu begaf Jehojakin, de koning van Juda, zich
met zijn moeder, zijn hovelingen, legeroversten
en kamerlingen naar den koning van Babel.
Deze nam hem in het achtste jaar van zijn
regering gevangen. 13 Hij voerde alle schatten
van de tempel van Jahweh en van het koninklijk
paleis weg, en beroofde alle voorwerpen, die
koning Salomon voor de tempel van Jahweh had
laten vervaardigen, van hun goud, zoals Jah-
weh voorzegd had. 14 Alle voorname personen
en weerbare mannen van Jerusalem, tezamen
tienduizend man, voerde hij met alle smeden
en bankwerkers in ballingschap weg; alleen de
heffe van het volk bleef achter. 15 Jehojakin
voerde hij weg naar Babel; ook de moeder van
den koning, zijn vrouwen en kamerlingen en de
voornaamste burgers voerde hij van Jerusalem
in ballingschap naar Babel. 16 Bovendien voerde
de koning van Babel alle weerbare mannen,
tezamen zevenduizend, en duizend smeden en
bankwerkers, allen, die voor de strijd gebruikt
konden worden, in ballingschap naar Babel.
17Ten slotte stelde de koning van Babel Mattanja,
een oom van Jehojakin, in diens plaats tot koning
aan, en veranderde zijn naam in Sidki-jáhoe.
18 Sidki-jáhoe was een en twintig jaar oud,
toen hij koning werd, en regeerde elf jaar te
Jerusalem. Zijn moeder heette Chamital, en was
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de dochter van Jirmejáhoe uit Libna. 19Hij deed
wat kwaad was in de ogen van Jahweh, juist
zoals Jehojakim had gedaan. 20Daarommoest de
gramschap van Jahweh wel tegen Jerusalem en
Juda losbarsten, totdat Hij ze van zijn aanschijn
zou hebben verworpen. Daar Sidki-jáhoe tegen
den koning van Babel in opstand was gekomen,

25
1 trok Nabukodonosor, de koning van Babel, in

het negende jaar zijner regering, op de tiende
dag van de tiende maand met heel zijn strijd-
macht tegen Jerusalem op. Hij belegerde het,
en wierp er een wal omheen. 2 Zo bleef de
stad ingesloten tot aan het elfde regeringsjaar
van koning Sidki-jáhoe. 3 Op de negende dag
van de vierde maand, toen de hongersnood in
de stad al zo nijpend was geworden, dat het
gewone volk geen brood meer had, 4 werd er
een bres in de stad geslagen. Nu namen al de
strijders de vlucht. Ofschoon de Chaldeën rond
de stad waren gelegerd, verlieten zij des nachts
de stad door de poort tussen de beide muren
bij de koninklijke tuin, en sloegen de weg naar
de Arabal in. 5 Maar het leger der Chaldeën
zette de koning achterna, en haalde hem op
de vlakte van Jericho in, nadat al zijn troepen
hem hadden verlaten. 6 Ze namen den koning
gevangen, en brachten hem voor den koning
van Babel te Ribla. Daar sprak deze het vonnis
over hem uit. 7 Hij liet de zonen van Sidki-
jáhoe voor zijn ogen vermoorden; hemzelf liet
hij de ogen uitsteken, in boeien slaan en naar
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Babel brengen. 8 Op de zevende dag van de
vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar
van koning Nabukodonosor, den koning van
Babel, trok Neboe-Zaradan, het hoofd van de
lijfwacht, dienaar van den koning van Babel,
Jerusalem binnen. 9 Hij stak de tempel van
Jahweh, het koninklijk paleis en alle huizen van
Jerusalem, al de grotere althans, in brand. 10 Al
de troepen der Chaldeën, die het hoofd van de
lijfwacht ten dienste stonden, haalden de muren
van Jerusalem overal neer. 11 Al wat er van
de bevolking der stad was overgebleven, met de
overlopers, die zich aan den koning van Babel
hadden overgegeven, en de verdere rest van
het volk voerde Neboe-Zaradan in ballingschap
weg. 12 Alleen het armste landvolk liet het
hoofd van de lijfwacht als wijngaardeniers en
landbouwers achter. 13 De Chaldeën sloegen de
bronzen zuilen, met de wagentjes en de bronzen
zee van de tempel van Jahweh aan stukken,
en sleepten het brons ervan naar Babel mee.
14 Ook de potten, schoppen, messen en schalen
en al de bronzen vaten, die men nodig had
voor de tempeldienst, namen zij mee. 15 De
gouden en zilveren vuurbekkens en offerschalen
behield het hoofd van de lijfwacht voor zich.
16Van de twee zuilen, het bekken, de voetstukken
en al de benodigdheden, welke Salomon voor
de tempel van Jahweh had laten vervaardigen,
was het brons niet te wegen. 17 De éne zuil
was achttien el hoog. Ze had een bronzen
kapiteel, vijf el hoog; rond het kapiteel was een
vlechtwerk met granaatappelen aangebracht,
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alles van brons. Zo was ook de andere zuil. 18Het
hoofd van de lijfwacht nam den hogepriester
Seraja en den plaatsvervangenden hogepriester
Sefanjáhoe met drie dorpelwachters gevangen.
19 Uit de stad nam hij een eunuch gevangen, die
aanvoerder was der soldaten, met vijf mannen
van het koninklijk hof, die in de stad werden
aangetroffen; eveneens den kanselier van den
legeroverste, die het landvolk had te monsteren,
en zestig mannen uit het gewone volk, die zich in
de stad bevonden. 20 Neboe-Zaradan, het hoofd
van de lijfwacht, bracht ze gevangen naar Ribla
voor den koning van Babel.

21 De koning van Babel liet ze te Ribla in de
landstreek Chamat vermoorden. Juda werd uit
zijn land in ballingschap weggevoerd. 22 Over
het volk, dat Nabukodonosor, de koning van
Babel, in het land van Juda achterliet, stelde hij
Gedaljáhoe, den zoon van Achikam, zoon van
Sjafan, tot landvoogd aan. 23 Toen nu de leg-
eroversten en hun manschappen hoorden, dat
de koning van Babel Gedaljáhoe tot landvoogd
had aangesteld, begaven zij zich allen tot hem te
Mispa; het waren Jisjmaël, de zoon van Netanja,
Jochanan, de zoon van Karéach, Seraja, de zoon
van Tanchóemet uit Netofa, en Jaäzanjáhoe,
de zoon van den Maäkatiet, met hun mannen.
24 Gedaljáhoe verzekerde hun en hun mannen
onder ede: Gij behoeft niet bang te zijn voor de
chaldese bezetting; zet u neer in het land, en
onderwerpt u aan den koning van Babel; dan
zal het u goed gaan. 25 Maar in de zevende
maand kwam Jisjmaël, de zoon van Netanja,
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zoon van Elisjama, die van koninklijke bloede
was, met tien man, en vermoordde Gedaljáhoe
en al de Judeërs en Chaldeën, die zich bij hem
te Mispa bevonden. 26 Hierop ging heel het
volk, arm en rijk, met de legeroversten naar
Egypte; want ze waren bang voor de Chaldeën.
27 In het zeven en dertigste jaar der ballingschap
van Jehojakin, den koning van Juda, op de
zeven en twintigste dag der twaalfde maand,
begenadigde Ewil-Merodak bij gelegenheid van
zijn troonbestijging Jehojakin, den koning van
Juda, en ontsloeg hem uit de kerker. 28 Hij ging
vriendschappelijk met hem om, en stelde zijn
zetel hoger dan die van andere koningen, die
bij hem te Babel vertoefden. 29 Hij mocht zijn
gevangeniskleding afleggen, en tot het eind van
zijn leven steeds bij hem aan tafel zitten. 30 En
zolang hij leefde, werd door den koning van
Babel dagelijks in zijn onderhoud voorzien.
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the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.ethnologue.org/language/nld


lxxxiv

Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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