10 Augustus

☼

De Grote Deportatie
Na de dood van zijn vader bestijgt de achttienjarige Jojachin de troon van Juda, maar hij is slechts drie
maanden lang koning. Nebukadnezar staat niet toe dat een tweede koning van Juda zijn gezag zal tarten.
Daarom komt hij zelf naar Jeruzalem om de nieuwe koning als balling af te voeren. Ook al geeft het historische
verslag aan dat Jojachin net zo slecht is als zijn voorvaderen, toch moeten we in alle eerlijkheid toegeven dat
er tijdens zijn korte regeerperiode wellicht niets gedaan is door zijn koningin-moeder en zijn adviseurs om de
boosaardige koers van Jojakim te veranderen. Maar God kent het hart van een mens al lang voordat zijn daden
zijn gedachten onthullen en dus is het waarschijnlijk dat Jojachin na verloop van tijd net als zijn vader zou zijn
geweest. Daarom waarschuwt Jeremia hem en zijn moeder voor het naderende noodlot.
Jojachins noodlot gaat hand in hand met het noodlot van duizenden anderen van Gods volk. Er heeft al een
groot aantal deportaties plaatsgevonden en er zullen er nog meer volgen, maar dit is veruit de grootste
deportatie van alle. Belangrijk is dat zich tussen de koninklijke en de priesterlijke ballingen een man bevindt,
Ezechiël genaamd, die spoedig door God zal worden geroepen om een profeet te zijn voor zijn
medegevangenen in Babylonië.
2 Kon. 24:6b,8
2 Kron. 36:8b,
9a
(597 v.C.)
Jeruzalem

JOJACHIN KINDERKONING. En zijn zoon Jójachin werd koning in zijn plaats.

2 Kon. 24:9
2 Kron. 36:9b

JOJACHINS KARAKTER. En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn

Jer. 22:24-30

JEREMIA'S PROFETIE. “Zo waarachtig als Ik leef”, spreekt de HEERE, “ofschoon Chónia, de zoon

Jójachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem;
en de naam zijner moeder was Nehústa, een dochter van Elnáthan, van Jeruzalem.

vader gedaan had.
van Jójakim, den koning van Juda, een zegelring ware aan Mijn rechterhand, zo zal Ik u toch van
daar wegrukken. En Ik zal u geven in de hand dergenen, die uw ziel zoeken, en in de hand
dergenen, voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadrézar, den koning
van Babel, en in de hand der Chaldeeën. En Ik zal u, en uw moeder, die u gebaard heeft,
uitwerpen in een ander land, waarin gijlieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het
land, naar hetwelk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarhenen zullen zij niet
wederkomen.”
Is dan deze man Chónia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld?
Of is hij een vat, waaraan men geen lust heeft?
Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen
in een land, dat zij niet kennen?
O land, land, land! hoor des HEEREN woord!
Zo zegt de HEERE:
“Schrijft dezen zelfden man kinderloos,
een man, die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen;
want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn,
zittende op den troon Davids,
en heersende meer in Juda.”

2 Kon.
24:10-12
2 Kron. 36:10a
Dan. 1:1
(597 v.C.)

JOJACHIN GEVANGENGENOMEN.

2 Kon.
24:13-16
2 Kron. 36:10b

DE GROTE DEPORTATIE.

Te dier tijd togen de knechten van Nebukadnézar, den koning
van Babel, naar Jeruzalem; en de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnézar, de koning van
Babel, tegen de stad, als zijn knechten die belegerden. Toen ging Jójachin, de koning van Juda,
uit tot den koning van Babel, hij, en zijn moeder, en zijn knechten, en zijn vorsten, en zijn
hovelingen; en de koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar zijner regering.
Kr
En met de wederkomst des jaars zond de koning Nebukadnézar henen, en liet hem naar Babel
halen...
Ko

Ko
En hij bracht van daar uit al de schatten van het huis des HEEREN,
en de schatten van het huis des konings; en hij hieuw alle gouden vaten af, die Sálomo, de

Dan. 1:2a,2b
(597 v.C.)

koning van Israël, in den tempel des HEEREN gemaakt had, gelijk als de HEERE gesproken
had. Dn ...en hij bracht ze in het land van Sinear, in het huis zijns gods; en de vaten bracht hij in
het schathuis zijns gods. Ko En hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten, en alle
strijdbare helden, tien duizend gevangenen, en alle timmerlieden en smeden; niemand werd
overgelaten, dan het arme volk des lands.
Zo voerde hij Jójachin weg naar Babel, mitsgaders des konings moeder, en des konings
vrouwen, en zijn hovelingen; daartoe de machtigen des lands bracht hij gevankelijk van
Jeruzalem naar Babel; en alle kloeke mannen tot zeven duizend, en timmerlieden en smeden tot
een duizend, en alle helden, die ten oorlog geoefend waren; dezen bracht de koning van Babel
gevankelijk naar Babel.

Heerschappij van Zedekia
Nu deze grote deportatie in volle gang is en de jonge Jojachin naar Babylon wordt gebracht, plaatst
Nebukadnezar de oom van Jojachin, Mattanja, als schaduwkoning op de troon van Juda. Mattanja is de derde
zoon van de voormalige koning Josia. Nebukadnezar geeft Mattanja de naam Zedekia en bij deze naam zal
men hem ook in de toekomst kennen. Zedekia's karakter is verdorven, net als het karakter van zijn volk.
Zedekia heeft de twijfelachtige eer om koning van Juda te zijn tijdens de uiteindelijke vernietiging van het land.
Zijn elfjarige bewind komt met de val van Jeruzalem aan een rampzalig einde.
2 Kon.
24:17,18
2 Kron. 36:10c,
11
Jer. 37:1
Jer. 52:1
(597 v.C.)

ZEDEKIA DE SCHADUWKONING.

2 Kon.
24:19,20a
2 Kron. 36:12,
13b-16
Jer. 37:2
Jer. 52:2,3a

ZEDEKIA'S KARAKTER.

Ko
En de koning van Babel maakte Mattánja, deszelfs oom,
koning in plaats van hem, en veranderde zijn naam in Zedekía. Jr En Zedekía, zoon van Josía,
regeerde, koning zijnde, in plaats van Chonja, Jójakims zoon, welken Zedekía Nebukadrézar, de
koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Ko Zedekía was een en twintig jaren
oud, als hij koning werd, en hij regeerde elf jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was
Hamútal, een dochter van Jeremía, van Libna.

En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat
Jójakim gedaan had.
...en [hij] verhardde zijn nek, en verstokte zijn hart, dat hij zich niet
bekeerde tot den HEERE, den God Israëls. Ook maakten alle oversten der priesteren, en het
volk, der overtredingen zeer veel, naar alle gruwelen der heidenen; en zij verontreinigden het
huis des HEEREN, dat Hij geheiligd had te Jeruzalem.
En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op
zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning. Maar zij spotten met de
boden Gods, en verachtten Zijn woorden; zij verleidden zichzelven tegen Zijn profeten; totdat de
grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan was. Jr Maar hij hoorde
niet, hij, noch zijn knechten, noch het volk des lands, naar de woorden des HEEREN, die Hij
sprak door den dienst van den profeet Jeremía. Ko Want het geschiedde, om den toorn des
HEEREN tegen Jeruzalem en tegen Juda, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had.
Ko

Kr
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