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Leven we voor nu en/of voor later?
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 Twee kanten:

⚫ God is er bij; hij wil nu leiden en tot zegen stellen. 
Zichzelf laten zien aan de mensen die er nu zijn.

⚫ God belooft ‘een hoopvolle toekomst’: ook al is het 
nu onvolmaakt en gaat er veel mis, God komt 
uiteindelijk tot Zijn doel.

 Nu kiezen voor God (Hem dienen) is altijd 
goed en tot zegen!

 Hoe het ook loopt: blijf vertrouwen op Hem. 
Hij is geduldig en laat niet los.



Waar

zijn

we?
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Wanneer?
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Juda / Jeruzalem Israël / Samaria



Amasja (796 – 767) (2 Kon. 14:1-22)
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 Hij deed wat recht is in de ogen van de Heer
(zie eerder Asa in 1 Koningen 15:11, Josafat in 1 Koningen 
22:43, Joas in 2 Koningen 12:2, en later Amasja’s zoon 
Azarja/Uzzia in 2 Koningen 15:3, Jotam in 2 Koningen 15:34, 
Hizkia in 2 Koningen 18:3, Josia in 2 Koningen 22:2).

 Echter niet zoals zijn vader David, maar wel 
zoals zijn vader Joas.

 De hoogten (sinds Salomo! 1 Koningen 3:2) 
verwijderde hij niet, en het volk bleef daar 
offeren (niet per se aan andere goden).

 God is mild en genadig!



Anecdote over Amasja
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 Hij verslaat Edom.

⚫ Hij wordt hoogmoedig, en daagt Israël uit.

⚫ Antwoord van koning Joas: doe dat nou niet!

⚫ Eigenwijs: hij zet toch door, en verliest.

 Ervaringen uit het verleden …

 Leiding van dag tot dag …

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet …

 Wees niet wijs in eigen oog …

 Zalig de armen van geest …

 Wandel door de Geest!



De tempelschatten
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De tempelschatten



De tempelschatten gestolen en 

weggegeven …
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1. 1 Kn 14:26 Sisak, koning van Egypte

2. 1 Kn 15:18 Asa, koning van Juda

3. 2 Kn 14:14 Joas, koning van Israël (!)

4. 2 Kn 16:8 Achaz, koning van Juda

5. 2 Kn 18:15 Hizkia, koning van Juda

6. 2 Kn 24:13 Nebukadnessar, kon. van Babel



De tempelschatten gestolen en 

weggegeven …
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1. 1 Kn 14:26 Sisak, koning van Egypte

2. 1 Kn 15:18 Asa, koning van Juda

3. 2 Kn 14:14 Joas, koning van Israël (!)

4. 2 Kn 16:8 Achaz, koning van Juda

5. 2 Kn 18:15 Hizkia, koning van Juda

6. 2 Kn 24:13 Nebukadnessar, kon. van Babel



Jerobeam II, 2 Kon. 14:23-29
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 Positieve boodschap van Jona: God verloste 
Israël, Hij zag dat de ellende zeer bitter was en 
dat er geen helper was…

⚫ N.B.: Door een goddeloze koning!

 Zie eerder t.t.v. Joas, koning van Israël: 2 
Koningen 13:23: Hij dacht aan zijn verbond en 
was hen genadig.

 God is trouw, geduldig, genadig, en zoekt het 
goede, zelfs ondanks mensen…



Jong
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 Azarja/Uzzia van Juda (15:1-7)

 16 jaar, deed wat recht is …

⚫ Later melaats: hier geen reden genoemd (in 2 
Kronieken 26:16-23 wel: hij was hoogmoedig en 
ontrouw geworden).



Jong
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 Azarja/Uzzia van Juda (15:1-7)

 16 jaar, deed wat recht is …

⚫ Later melaats: hier geen reden genoemd (in 2 
Kronieken 26:16-23 wel: hij was hoogmoedig en 
ontrouw geworden).

 Sallum van Israël (15:13-16)

 Regeerde ‘een volle maand’        te Samaria. 

⚫ De enige koning van wie niet vermeld wordt hoe zijn 
houding t.o.v. de Heer was.

⚫ Niet de eerste indruk of één kennismaking: trouw 
moet blijken, trouw duurt. Mildheid!

of kort …



Vertrouwen op andere volken?
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 Jotam van Juda (15:32-38)

 2 Koningen 15:37: de koningen van Aram en 
Israël probeerden Juda te dwingen zich bij een 
anti-Assyrische coalitie aan te sluiten 

 Zie de boodschap van Jesaja (o.a. Jesaja 7): 
‘Vertrouw niet op vriendschappen, niet op 
bondgenoten, niet op mensen, maar vertrouw 
op Mij!’



God belooft herstel, na oordeel
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 Achaz van Juda (16:1-20)

 2 Koningen 16:10-18 Hij ziet in Damascus een 
mooi altaar, hij laat dat namaken en in de 
tempel zetten, en hij bedient het zelf.

⚫ Zelf verzinnen hoe je God wilt dienen i.p.v. vragen 
hoe God het graag ziet.

 Amos 9:1 Een visioen ‘ik zag de Heer staan bij 
het altaar’: belofte van herstel.



… tot aan de ballingschap…
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 Hosea van Israël (17:1-6)

 2 Koningen 17:4-6: de koning van Assur
ontdekt bij hem een samenzwering (verbond 
met Egypte)

⚫ Dat krijg je ervan, als je je zo gedraagt…

 De ballingschap, einde van het 10-stammenrijk.

 2 Koningen 17:7-23 de reden voor de 
ballingschap

 Vers 13. Te vergelijken met Mattheüs 23:37: 
Jeruzalem, Jeruzalem, …, hoe vaak heb Ik …



De Samaritanen
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 2 Koningen 17:24-41

 Allerlei volken/stammen van elders: samen ‘de 
Samaritanen’

 Probleem: Ze dienen de Heer niet.

 Oplossing: Ze dienen nu ook de Heer…

 Genade? Verantwoordelijkheid naar 
inzicht/kennis? Zie Romeinen 1!

 Mildheid en Majesteit. Zie Johannes 4:21-24.


