
2	  Koningen	  
	  
Kern	  
Zowel	  in	  Israel	  als	  in	  Juda	  volgen	  de	  verschillende	  koningen	  elkaar	  op.	  De	  meeste	  koningen	  doen	  wat	  
slecht	  is	  in	  de	  ogen	  van	  de	  HEER.	  Daarom	  zijn	  er	  telkens	  profeten	  nodig,	  die	  Gods	  stem	  laten	  horen.	  
Sommigen	  koningen	  vormen	  een	  positieve	  uitzondering	  en	  leven	  wel	  volgens	  de	  regels	  die	  God	  heeft	  
gesteld,	  net	  als	  hun	  voorvader	  David.	  Echter,	  niet	  één	  koning	  van	  Israel	  rekent	  af	  met	  de	  zonde	  van	  
Jerobeam.	  In	  Juda	  worden	  de	  offerhoogten	  uiteindelijk	  wel	  verwijderd,	  door	  koning	  Hizkia.	  
	  
Opbouw	  
In	  2	  Koningen	  worden	  de	  koningen	  van	  Israel	  en	  de	  koningen	  van	  Juda	  beschreven.	  19	  koningen	  
heersen	  over	  Israel,	  tot	  het	  moment	  waarop	  dit	  volk	  in	  ballingschap	  naar	  Assur	  wordt	  gedreven	  (720	  
v.	  Chr).	  Over	  de	  Judeeërs	  heersen	  20	  koningen,	  tot	  hún	  ballingschap	  naar	  Babel	  (586	  v.	  Chr.).	  

	  
	  
Lijnen	  
Koning	  Jehu	  rekent	  af	  met	  Baäl	  en	  met	  het	  huis	  van	  Achab.	  Hij	  maakt	  ook	  een	  eind	  aan	  het	  leven	  van	  
diens	  vrouw	  Izebel.	  Zij	  komt	  uit	  het	  gebied	  van	  Tyrus	  en	  Sidon.	  (9)	  Als	  later	  Jezus	  even	  afstand	  neemt	  
en	  in	  dat	  gebied	  is,	  ontfermt	  Hij	  zich	  over	  een	  vrouw	  van	  daar,	  wanneer	  ze	  zegt	  dat	  de	  hondjes	  toch	  
van	  de	  kruimels	  van	  de	  kinderen	  mogen	  eten.	  Dit	  ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  discipelen	  niets	  van	  haar	  
willen	  weten,	  wat	  z’n	  oorsprong	  vindt	  in	  deze	  geschiedenis	  van	  Jehu	  en	  Izebel.	  (Mat.	  15:21-‐28)	  
	  
Jes.	  9:5	  is	  een	  bekende	  adventstekst:	  ‘Een	  kind	  is	  ons	  geboren,	  een	  zoon	  is	  ons	  gegeven;	  de	  
heerschappij	  rust	  op	  zijn	  schouders.	  Deze	  namen	  zal	  Hij	  dragen:	  Wonderbare	  raadsman,	  
Goddelijke	  held,	  Eeuwige	  vader,	  Vredevorst.’	  	  
Jesaja	  sprak	  deze	  woorden	  in	  de	  tijd	  van	  Achaz,	  een	  slechte	  koning,	  de	  vader	  van	  Hizkia.	  De	  mensen	  
in	  die	  tijd	  dachten	  bij	  deze	  woorden	  aan	  Hizkia:	  
− Wonderbare	  raadsman:	  Hizkia	  legt	  een	  briefje	  van	  koning	  Sanherib	  van	  Assur	  voor	  het	  altaar	  van	  

God	  neer,	  waarop	  de	  engel	  van	  de	  HEER	  Assur	  verslaat	  (2	  Kon.	  19,	  Jes.	  37)	  
− Eeuwige	  vader:	  Hizkia	  wordt	  op	  wonderlijke	  wijze	  van	  een	  dodelijke	  ziekte	  genezen	  en	  krijgt	  er	  

15	  levensjaren	  bij	  (2	  Kon.	  20,	  Jes.	  38)	  
− Vredevorst:	  Hizkia	  probeert	  als	  enige	  koning	  een	  brug	  te	  slaan	  tussen	  Israel	  en	  Juda	  door	  Israel	  

uit	  te	  nodigen	  voor	  de	  viering	  van	  het	  Pascha	  (2	  Kron.	  30)	  



Na	  de	  ballingschap	  van	  Israel	  naar	  Assur	  stuurt	  de	  koning	  van	  Assur	  mensen	  uit	  verschillende	  steden	  
naar	  de	  steden	  van	  Samaria.	  Zo	  wordt	  voorkomen	  dat	  Israel	  verandert	  in	  een	  wildernis.	  De	  
Samaritanen	  zijn	  dus	  een	  mengvolk.	  Zij	  houden	  hun	  eigen	  godsdienst	  en	  vermengen	  deze	  met	  de	  
godsdienst	  van	  de	  Israelieten,	  want	  op	  last	  van	  de	  koning	  krijgen	  ze	  wel	  onderwijs	  over	  de	  regels	  van	  
de	  God	  van	  Israel.	  Vandaar	  dat	  Jezus	  later	  zegt	  dat	  de	  Samaritanen	  niet	  weten	  wat	  ze	  aanbidden.	  
(17:24,27,29)	  Jezus	  identificeert	  zich	  zo	  met	  de	  Samaritanen	  dat	  we	  bij	  de	  gelijkenis	  van	  de	  
barmhartige	  Samaritaan	  mogen	  aannemen	  dat	  Hij	  de	  helpende	  Samaritaan	  is.	  (Luc.	  10)	  	  

	  
Uitgelicht	  
Elia	  en	  Elisa	  	  
Elia	  is	  de	  profeet	  in	  1	  Kon.	  Hij	  is	  een	  boeteprofeet	  en	  doet	  denken	  aan	  Johannes	  de	  Doper.	  Elisa,	  zijn	  
opvolger,	  is	  een	  genadeprofeet	  en	  doet	  denken	  aan	  onze	  Heer	  Jezus.	  
Elia	  zet	  vraagtekens	  bij	  de	  geschiktheid	  van	  Elisa	  als	  zijn	  opvolger:	  
− Elia	  liep	  op	  hem	  af	  en	  gooide	  zijn	  mantel	  over	  hem	  heen.	  Meteen	  liet	  Elisa	  zijn	  ossen	  in	  de	  steek	  

en	  rende	  achter	  Elia	  aan.	  ‘Laat	  mij	  afscheid	  nemen	  van	  mijn	  vader	  en	  moeder,’	  zei	  hij,	  ‘dan	  zal	  ik	  
met	  u	  meegaan.’	  ‘Doe	  wat	  je	  wilt,’	  zei	  Elia.	  ‘Ik	  dwing	  je	  nergens	  toe.’	  (1	  Kon.	  19)	  

− Elia	  zei	  tegen	  Elisa:	  ‘Blijf	  jij	  hier,	  de	  HEER	  wil	  dat	  ik	  naar	  Betel	  ga.’	  Elisa	  antwoordde:	  ‘Zo	  waar	  de	  
HEER	  leeft,	  en	  zo	  waar	  u	  leeft,	  er	  is	  geen	  denken	  aan	  dat	  ik	  u	  alleen	  laat	  gaan.’	  (drie	  keer,	  2:2,4,6)	  

− ‘Je	  vraagt	  iets	  heel	  moeilijks,’	  zei	  Elia.	  ‘Als	  je	  ziet	  hoe	  ik	  van	  je	  word	  weggenomen,	  zal	  je	  wens	  
vervuld	  worden,	  maar	  als	  je	  het	  niet	  ziet,	  gebeurt	  het	  niet.’	  (2:10)	  	  

Elisa	  ziet	  hoe	  Elia	  wordt	  opgenomen,	  met	  paarden	  van	  vuur	  en	  een	  wagen	  van	  vuur.	  (2:12)	  Dit	  is	  een	  
bemoediging	  voor	  Elisa.	  	  
	  
Paarden	  en	  wagens	  vormen	  in	  het	  leven	  van	  Elisa	  een	  rode	  draad:	  
− Naäman	  kwam	  met	  zijn	  paarden	  en	  wagens.	  (5)	  
− De	  koning	  van	  Aram	  stuurde	  paarden	  en	  wagens.	  (6)	  
− De	  man	  Gods	  zag	  paarden	  en	  wagens.	  (6)	  
− De	  berg	  was	  vol	  met	  paarden	  en	  wagens	  van	  vuur.	  (6)	  
− De	  Heer	  had	  in	  het	  Aramese	  kamp	  het	  geluid	  laten	  klinken	  van	  paarden	  en	  wagens.	  (7)	  
− Huilend	  riep	  de	  koning	  uit:	  ‘Vader,	  vader!	  Strijdwagen	  en	  ruiterij	  van	  Israël!’	  (13)	  
Paarden	  en	  wagens:	  het	  leger	  van	  God.	  	  
	  
Elisa	  maakt	  ook	  fouten.	  Bijv.	  bij	  de	  strijd	  tegen	  Moab.	  Daar	  zegt	  hij:	  ‘Elke	  sterke	  vesting	  en	  elke	  mooie	  
stad	  zult	  u	  verwoesten,	  elke	  vruchtboom	  vellen,	  elke	  waterbron	  dichtstoppen	  en	  elke	  vruchtbare	  
akker	  volgooien	  met	  stenen.’	  (3)	  	  
Dit	  gaat	  in	  tegen	  het	  gebod	  van	  God:	  ‘Als	  u	  een	  stad	  langdurig	  moet	  belegeren,	  mag	  u	  haar	  
boomgaarden	  niet	  vernietigen.	  Laat	  de	  bijl	  rusten	  en	  laat	  de	  bomen	  staan,	  want	  u	  moet	  er	  zelf	  van	  
eten,	  en	  bovendien:	  is	  een	  boom	  soms	  een	  mens,	  dat	  u	  tegen	  hem	  moet	  strijden?’	  (Deut.	  20)	  	  
Deze	  belegering	  loopt	  voor	  Israel	  slecht	  af.	  
	  
Elisa	  doet	  wonderen,	  onder	  andere:	  een	  kruikje	  olie	  dat	  blijft	  vloeien	  (4),	  hij	  wekt	  een	  dode	  op	  (4),	  hij	  
geeft	  een	  grote	  groep	  te	  eten	  met	  weinig	  broden	  en	  er	  blijft	  zelfs	  over	  (4),	  hij	  speelt	  een	  rol	  bij	  de	  
genezing	  van	  Naäman	  (5).	  Een	  aantal	  wonderen	  zien	  we	  in	  het	  nieuwe	  testament	  weer	  terug.	  
Bij	  de	  genezing	  van	  Naäman,	  een	  Syriër,	  zien	  we	  al	  even	  dat	  God	  verder	  kijkt	  dan	  alleen	  de	  Joden	  
(zandloper,	  zie	  Genesis).	  
	  
Een	  laatste	  wonder	  vindt	  plaats	  nadat	  Elisa	  is	  begraven:	  ‘Elisa	  stierf	  en	  werd	  begraven.	  Het	  was	  het	  
seizoen	  waarin	  elk	  jaar	  weer	  Moabitische	  benden	  het	  land	  binnenvielen.	  Toen	  de	  plunderaars	  eraan	  
kwamen,	  werd	  er	  juist	  iemand	  begraven.	  Snel	  wierpen	  ze	  de	  dode	  in	  Elisa’s	  graf.	  Zodra	  hij	  in	  het	  graf	  
in	  aanraking	  kwam	  met	  het	  gebeente	  van	  Elisa,	  kwam	  de	  dode	  weer	  tot	  leven	  en	  stond	  hij	  op.’	  (13)	  
à	  Pasen!	  	  


