Jerobeam
Het begin van het einde

1 Koningen 14:1-4
In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek.
Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw: Sta toch op en verkleed je, zodat
ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga dan
naar Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat
ik koning over dit volk zou worden.
Neem tien broden, koeken en een kruik honing mee, en ga naar hem
toe. Híj zal je vertellen wat de jongen overkomen zal.
Zo deed de vrouw van Jerobeam. Zij maakte zich gereed, ging naar Silo
en kwam in het huis van Ahia.

1 Koningen 11:31-40
31. Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor uzelf. Want
zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het koninkrijk uit de
hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven.

1 Koningen 11:31-40
32. Maar één stam zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en
omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb verkozen,
34. Uit zijn hand zal Ik dit hele koninkrijk echter niet nemen, maar Ik zal hem
voor al de dagen van zijn leven tot vorst maken, omwille van Mijn dienaar
David, die Ik heb verkozen en die Mijn geboden en verordeningen in acht heeft
genomen.
36. En aan zijn zoon zal Ik één stam geven, zodat Mijn dienaar David alle dagen
een lamp voor Mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die Ik voor Mij
heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen.
38. En het zal gebeuren, als u luistert naar alles wat Ik u gebied en in Mijn
wegen gaat en doet wat juist is in Mijn ogen door Mijn verordeningen en Mijn
geboden in acht te nemen, zoals Mijn dienaar David gedaan heeft, dat Ik met u
zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen, zoals Ik dat voor David
gebouwd heb, en Ik zal u Israël geven.

1 Koningen 11:31-40
33. omdat zij Mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor
Astarte, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de
Moabieten, en voor Milkom, de god van de Ammonieten, en niet in Mijn
wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in Mijn ogen en Mijn
verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn vader David.
35. Maar uit de hand van zijn zoon zal Ik het koningschap nemen en Ik
zal u daarvan tien stammen geven.
37. Maar u zal Ik nemen om te regeren over al wat uw ziel verlangen
zal, en u zult koning zijn over Israël.
39. Ik zal hiertoe het nageslacht van David vernederen, maar niet voor
alle dagen.

1 Koningen 11:31-40
40. Salomo wilde Jerobeam doden, maar Jerobeam stond op en
vluchtte naar Egypte, naar Sisak, de koning van Egypte, en hij bleef in
Egypte totdat Salomo stierf.

1 Koningen 12
2. Het gebeurde nu, toen Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde,
terwijl hij nog in Egypte was – want hij was gevlucht voor koning Salomo
en Jerobeam woonde in Egypte –
3. dat zij een bode stuurden en hem lieten roepen. Toen kwam
Jerobeam, met heel de gemeente van Israël, en zij spraken tot
Rehabeam:
4. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; maakt u het harde
dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk, dat hij ons heeft opgelegd
nu lichter, dan zullen wij u dienen.
20. En het gebeurde, toen heel Israël hoorde dat Jerobeam was
teruggekeerd, dat zij hem naar de volksvergadering lieten roepen,
en hem over heel Israël koning maakten.
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4. En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat
deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op
het altaar uitstrekte en zei: Grijp hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem had
uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken.
5. En het altaar scheurde, en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig
het teken dat de man Gods door het woord van de HEERE had gegeven.
6. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: Tracht toch het
aangezicht van de HEERE uw God gunstig te stemmen, en bid voor mij dat
mijn hand weer teruggetrokken kan worden! Toen trachtte de man Gods
het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, en de hand van de koning
kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor.

1 Koningen 13
33. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn
kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk
priesters aan voor de oﬀerhoogten. Wie maar wilde, wijdde hij en die
werd dan een van de priesters van de hoogten.

1 Koningen 14:1-4
In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek.
Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw: Sta toch op en verkleed je, zodat
ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga dan
naar Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat
ik koning over dit volk zou worden.
Neem tien broden, koeken en een kruik honing mee, en ga naar hem
toe. Híj zal je vertellen wat de jongen overkomen zal.
Zo deed de vrouw van Jerobeam. Zij maakte zich gereed, ging naar Silo
en kwam in het huis van Ahia.
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