10 Juli

☼

De Laatste Jaren van Hizkia's Heerschappij
Hizkia moet door zijn eerdere hervormingen van de aanbidding van God in Juda wel Zijn gunst verworven
hebben; wanneer zijn eind nadert, bidt hij voor een langer leven en dat gebed wordt verhoord. God laat hem
nog 15 jaar langer leven. Zelfs dat hoogst ongebruikelijke gebaar wordt door een ander, net zo
verbazingwekkend wonder bevestigd: God laat de schaduw op een zonnewijzer achteruit gaan.
Gedurende Hizkia's laatste 15 jaren wordt hij een tijdlang gedwongen belasting te betalen aan Sanherib, totdat
God op wonderbaarlijke wijze duizenden Assyrische troepen de dood injaagt en Sanherib dwingt tot een
beschamende thuisreis. Maar terwijl de Assyrische dreiging afneemt, leidt een bezoek van gezanten uit
Babylon tot nieuwe problemen voor Juda, veroorzaakt door dat steeds machtiger land in het oosten.
2 Kon. 18:13
Jes. 36:1
(701 v.C.)

SANHERIB VALT JUDA BINNEN. Maar in het veertiende jaar van den koning Hizkía kwam

2 Kon.
18:14-16
Jeruzalem

JUDA BETAALT BELASTING. Toen zond Hizkía, de koning van Juda, tot den koning van Assyrië,

2 Kon. 20:1-11
2 Kron. 32:24
Jes. 38:1-8,21,
22

HIZKIA'S LEVEN VERLENGD. In die dagen werd Hizkía krank tot stervens toe; en de profeet

Jes. 38:9-20

HIZKIA'S DANKZEGGING. Dit is het schrift van Hizkía, koning van Juda, toen hij ziek geweest en

Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in.
naar Lachis, zeggende: “Ik heb gezondigd, keer af van mij, wat gij mij opleggen zult, zal ik
dragen.” Toen legde de koning van Assyrië Hizkía, den koning van Juda, driehonderd talenten
zilvers, en dertig talenten gouds op. Alzo gaf Hizkía al het zilver, dat gevonden werd in het huis
des HEEREN, en in de schatten van het huis des konings.
Te dier tijd sneed Hizkía het goud af van de deuren van den tempel des HEEREN, en van de
posten, die Hizkía, de koning van Juda, had laten overtrekken, en gaf dat aan de koning van
Assyrië.
Jesája, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: “Zo zegt de HEERE: 'Geef bevel
aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven.'”
Toen keerde hij zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE, zeggende: “Och,
HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart
gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb.” En Hizkía weende gans zeer.
Het gebeurde nu, als Jesája uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des
HEEREN tot hem geschiedde, zeggende: “Keer weder en zeg tot Hizkía, den voorganger Mijns
volks: 'Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw
tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des
HEEREN; en Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van
Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om
Mijns knechts Davids wil.'”
Daarna zeide Jesája: “Neemt een klomp vijgen”; en zij namen ze, en legden ze op de zweer, en
hij werd genezen.
Hizkía nu had gezegd tot Jesája: “Welk is het teken, dat de HEERE mij gezond maken zal, en
dat ik op den derden dag in des HEEREN huis zal opgaan?”
En Jesája zeide: “Dit zal u een teken van den HEERE zijn, dat de HEERE het woord, dat Hij
gesproken heeft, doen zal: zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan, of tien graden
achterwaarts keren?”
Toen zeide Hizkía: “Het is der schaduwe licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat
de schaduw tien graden achterwaarts kere.”
En Jesája, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw tien graden achterwaarts
keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz’ zonnewijzer.
van zijn ziekte genezen was.
Ik zeide: “Vanwege de afsnijding mijner dagen,
zal ik tot de poorten des grafs heengaan,
ik word beroofd van het overige mijner jaren.”
Ik zeide: “Ik zal den HEERE niet meer zien,
den HEERE, in het land der levenden;

ik zal de mensen niet meer aanschouwen
met de inwoners der wereld.
Mijn levenstijd is weggetogen,
en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut;
ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web;
Hij zal mij afsnijden, als van den drom;
van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.
Ik stelde mij voor tot den morgenstond toe;
gelijk een leeuw, alzo zal Hij al mijn beenderen breken;
van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.
Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik;
ik kirde als een duif;
mijn ogen verhieven zich omhoog;
o HEERE! ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.”
Wat zal ik spreken?
Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan;
ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren,
vanwege de bitterheid mijner ziel.
Heere, bij deze dingen leeft men,
en in dit alles is het leven van mijn geest;
want Gij hebt mij gezond gemaakt
en mij genezen.
Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest;
maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd,
dat zij in de groeve der vertering niet kwame;
want Gij hebt al mijn zonden
achter Uw rug geworpen.
Want het graf zal U niet loven,
de dood zal U niet prijzen;
die in den kuil nederdalen,
zullen op Uw waarheid niet hopen.
De levende, de levende, die zal U loven,
gelijk ik heden doe;
de vader zal den kinderen
Uw waarheid bekend maken.
De HEERE was gereed om mij te verlossen;
daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen;
al de dagen onzes levens,
in het huis des HEEREN.
2 Kron.
32:25,26

HIZKIA'S HOOGMOED. Maar Jehizkía deed gene vergelding, naar de weldaad aan hem geschied,

2 Kron.
32:27-30

JUDA'S WELVAART. Jehizkía nu had zeer veel rijkdom en eer; en hij maakte zich schatkameren

2 Kon.
20:12-19
Jes. 39:1-8

GEZANTEN UIT BABYLON. Te dier tijd zond Beródach Báladan de zoon van Báladan, de koning

dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem, een grote
toornigheid. Doch Jehizkía verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten, hij en de inwoners
van Jeruzalem, zodat de grote toornigheid des HEEREN over hen niet kwam in de dagen van
Jehizkía.
voor zilver en voor goud, en voor kostelijk gesteente, en voor specerijen, en voor schilden, en
voor alle begeerlijk gereedschap; ook schathuizen voor de inkomst van koren, en most, en olie;
en stallen voor allerlei beesten, en kooien voor de kudden. Daartoe had hij zich steden gemaakt,
mitsgaders bezitting van schapen en runderen in menigte; want God gaf hem zeer grote have.
Doch Jehizkía stopte ook den opperuitgang der wateren van Gihon, en leidde ze recht af
beneden naar het westen der stad Davids; want Jehizkía had voorspoed in al zijn werk.
van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord, dat Hizkía krank geweest
was. En Hizkía hoorde naar hen, en hij toonde hun zijn ganse schathuis, het zilver, en het goud,

en de specerijen, en de beste olie, en zijn wapenhuis, en al wat gevonden werd in zijn schatten;
er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat hij hun niet toonde. Toen
kwam de profeet Jesája tot den koning Hizkía, en zeide tot hem: “Wat hebben die mannen
gezegd, en van waar zijn zij tot u gekomen?”
En Hizkía zeide: “Zij zijn uit verren lande gekomen, uit Babel.”
En hij zeide: “Wat hebben zij gezien in uw huis?”
En Hizkía zeide: “Zij hebben alles gezien, wat in mijn huis is; geen ding is er in mijn schatten, dat
ik hun niet getoond heb.”
Toen zeide Jesája tot Hizkía: “Hoor des HEEREN woord. Zie, de dagen komen, dat al wat in uw
huis is, en wat uw vaderen tot dezen dage toe opgelegd hebben, naar Babel weggevoerd zal
worden; er zal niets overgelaten worden, zegt de HEERE. Daartoe zullen zij van uw zonen, die
uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis des
konings van Babel.”
Maar Hizkía zeide tot Jesája: “Het woord des HEEREN, dat gij gesproken hebt, is goed.” Ook
zeide hij: “Zou het niet, naardien vrede en waarheid in mijn dagen wezen zal?”
2 Kron. 32:31

GEZANTEN FUNGEREN ALS TEST. Maar het is alzo, als de gezanten der vorsten van Babel, die tot

hem gezonden hadden, om te vragen naar dat wonderteken, dat in het land geschied was, bij
hem waren, verliet hem God, om hem te verzoeken, om te weten al wat in zijn hart was.
2 Kron. 32:1

SANHERIB VALT WEER AAN. Na deze geschiedenissen en derzelver bevestiging, kwam Sanherib,

de koning van Assyrië, en toog in Juda, en legerde zich tegen de vaste steden, en dacht ze tot
zich af te scheuren.
2 Kron. 32:2-8

HIZKIA'S VOORBEREIDINGEN. Jehizkía nu ziende, dat Sanherib kwam, en zijn aangezicht was tot

den krijg tegen Jeruzalem; zo hield hij raad met zijn vorsten en zijn helden, om de fonteinwateren
te stoppen, die buiten de stad waren; en zij hielpen hem. Want veel volks werd vergaderd, dat al
de fonteinen stopte, mitsgaders de beek, die door het midden des lands henenvloeide,
zeggende: “Waarom zouden de koningen van Assyrië komen, en veel waters vinden?” Zo
versterkte hij zich, en bouwde den gehelen muur op, die gebroken was, dien hij optrok tot aan de
torens, met een anderen muur daarbuiten, en hij versterkte Millo in de stad Davids; en hij maakte
geweer en schilden in menigte.
En hij stelde krijgsoversten over het volk, en hij vergaderde hen tot zich in de straat der
stadspoort, en sprak naar hun hart, zeggende: “Zijt sterk, en hebt een goeden moed, vreest niet,
en ontzet u niet, voor het aangezicht des konings van Assyrië, noch voor het aangezicht der
ganse menigte, die met hem is; want met ons is er meer, dan met hem. Met hem is een vleselijke
arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen, en om onze krijgen te krijgen.”
En het volk steunde op de woorden van Jehizkía, den koning van Juda.
2 Kon.
18:17-25
2 Kron.
32:9-15
Jes. 36:2-10
Lachis

Kr

Na dezen zond Sanherib, de koning van Assyrië, zijn
knechten naar Jeruzalem (doch hij zelf was voor Lachis, en al zijn heerschappij met hem), tot
Jehizkía, den koning van Juda, en tot het ganse Juda, dat te Jeruzalem was...
Ko
Evenwel zond de koning van Assyrië Tartan, en Rabsaris, en Rabsaké, van Lachis tot den
koning Hizkía, met een zwaar heir naar Jeruzalem; en zij togen op, en kwamen naar Jeruzalem.
En als zij optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij den watergang des oppersten vijvers,
welke is bij den hogen weg van het veld des vollers. En zij riepen tot den koning; zo ging tot hen
uit Eljakim, de zoon van Hilkía, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van
Asaf, de kanselier.
BOODSCHAP VAN SANHERIBS STAFCHEF.

En Rabsaké zeide tot hen: “Zegt nu tot Hizkía:
'Zo zegt de grote koning, de koning van Assyrië: Wat vertrouwen is dit, waarmede gij vertrouwt?
Gij zegt (doch het is een woord der lippen): “Er is raad en macht tot den oorlog”; op wien
vertrouwt gij nu, dat gij tegen mij rebelleert? Zie, nu vertrouwt gij u op dien gebroken rietstaf, op
Egypte, op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan, en die doorboren; alzo is
Faraö, de koning van Egypte, al dengenen, die op hem vertrouwen. Maar zo gij tot mij zegt: “Wij
vertrouwen op den HEERE, onzen God”; is Hij die niet, Wiens hoogten en Wiens altaren Hizkía
weggenomen heeft, en tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft: “Voor dit altaar zult gij u buigen
te Jeruzalem?” Kr Ruit u Jehizkía niet op, dat hij u overgeve, om door honger en door dorst te
sterven, zeggende: “De HEERE, onze God, zal ons uit de hand des konings van Assyrië

redden?”
Weet gij niet, wat ik gedaan heb, en mijn vaderen aan alle volken der landen? Hebben de goden
van de natiën dier landen hun land enigszins kunnen redden uit mijn hand? Wie is er onder alle
goden derzelver natiën, dewelke mijn vaders verbannen hebben, die zijn volk heeft kunnen
redden uit mijn hand, dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden? Nu dan, dat Jehizkía
ulieden niet bedriege, en dat hij u op zulk een wijze niet opruie, en gelooft hem niet; want geen
god van enige natie en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en mijner vaderen hand kunnen
redden; hoeveel te min zal uw God u uit mijn hand kunnen redden?
Ko
Nu dan, wed toch met mijn heer, den koning van Assyrië; en ik zal u twee duizend paarden
geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven. Hoe zoudt gij dan het aangezicht van
een enigen vorst van de geringste knechten mijns heren afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte,
om de wagenen en om de ruiteren. Nu, ben ik zonder den HEERE opgetogen tegen deze plaats,
om die te verderven? De HEERE heeft tot mij gezegd: “Trek op tegen dat land, en verderf het.”'”
2 Kon. 18:26
Jes. 36:11

VERZOEK VAN DELEGATIE. Toen zeide Eljakim, de zoon van Hilkía, en Sebna, en Joah tot

2 Kon.
18:27-35
2 Kron. 32:16.
18,19
Jes. 36:12-20

STAFCHEF IS BRUTAAL.

2 Kon.
18:36,37
Jes. 36:21,22

REACTIE OP UITDAGINGEN. Doch het volk zweeg stil en antwoordde hem niet een woord; want

2 Kon. 19:1-4
Jes. 37:1-4
Jeruzalem

HIZKIA RAADPLEEGT JESAJA. En het geschiedde, als de koning Hizkía dat hoorde, zo scheurde

2 Kon. 19:5-7
Jes. 37:5-7

JESAJA VOORSPELT VERADEMING. En de knechten van den koning Hizkía kwamen tot Jesája.

Rabsaké: “Spreek toch tot uw knechten in het Syrisch, want wij verstaan het wel; en spreek met
ons niet in het Joods, voor de oren des volks, dat op den muur is.”
Ko

Maar Rabsaké zeide tot hen: “Heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u
gezonden, om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen, die op den muur zitten, dat
zij met ulieden hun drek eten, en hun water drinken zullen?”
Alzo stond Rabsaké, en riep met luider stem in het Joods; en hij sprak en zeide: “Hoort het woord
des groten konings, des konings van Assyrië! Zo zegt de koning: Dat Hizkía u niet bedriege: want
hij zal u niet kunnen redden uit zijn hand. Daartoe dat Hizkía u niet doe vertrouwen op den
HEERE, zeggende: 'De HEERE zal ons zekerlijk redden, en deze stad zal niet in de hand van
den koning van Assyrië gegeven worden.'
Hoort naar Hizkía niet; want zo zegt de koning van Assyrië: Handelt met mij door een geschenk,
en komt tot mij uit, en eet, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgeboom; en drinkt
een ieder het water zijns bornputs; totdat ik kom, en u haal in een land, als ulieder land, een land
van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden, een land van olijven, van olie en
van honig; zo zult gij leven en niet sterven; en hoort niet naar Hizkía, want hij hitst u op,
zeggende: 'De HEERE zal ons redden.'
Hebben de goden der volken, ieder zijn land, enigszins gered uit de hand van den koning van
Assyrië? Waar zijn de goden van Hamath, en van Arpad? Waar zijn de goden van Sefarváïm,
Hena en Ivva? Ja, hebben zij Samaria uit mijn hand gered? Welke zijn ze onder alle goden der
landen, die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de HEERE Jeruzalem uit mijn hand redden
zou?” Kr Daartoe spraken zijn knechten nog meer tegen God, den HEERE, en tegen Zijn knecht
Jehizkía. En zij riepen met luider stem, in het Joods, tegen het volk van Jeruzalem, dat op den
muur was, om die bevreesd te maken en die te beroeren, opdat zij de stad mochten innemen. En
zij spraken van den God van Jeruzalem, als van de goden der volkeren der aarde, een werk van
mensenhanden.
het gebod des konings was, zeggende: “Gij zult hem niet antwoorden.”
Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkía, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon
van Asaf, de kanselier, tot Hizkía, met gescheurde klederen; en zij gaven hem de woorden van
Rabsaké te kennen.
hij zijn klederen, en bedekte zich met een zak, en ging in het huis des HEEREN. Daarna zond hij
Eljakim, den hofmeester, en Sebna, den schrijver, en de oudsten der priesteren, met zakken
bedekt, tot Jesája, den profeet, den zoon van Amoz; en zij zeiden tot hem: “Alzo zegt Hizkía:
Deze dag is een dag der benauwdheid, en der schelding, en der lastering; want de kinderen zijn
gekomen tot aan de geboorte, en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de HEERE, uw
God, horen al de woorden van Rabsaké, denwelken zijn heer, de koning van Assyrië, gezonden
heeft, om den levenden God te honen, en te schelden, met woorden, die de HEERE, uw God,
gehoord heeft; hef dan een gebed op voor het overblijfsel, dat gevonden wordt.”
En Jesája zeide tot hen: “Zo zult gij tot uw heer zeggen: 'Zo zegt de HEERE: Vrees niet voor de

woorden, die gij gehoord hebt, waarmede Mij de dienaars van den koning van Assyrië gelasterd
hebben. Zie, Ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal, en weder in zijn land
keren; en ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen.'”
2 Kon. 19:8
Jes. 37:8

AFTOCHT GEBLAZEN. Zo kwam Rabsake weder, en hij vond den koning van Assyrië strijdende

2 Kon. 19:9-13
2 Kron. 32:17
Jes. 37:9-13

SANHERIB SCHRIJFT HIZKIA. Als hij nu hoorde van Tirhaka, den koning van Cusch, zeggen: “Ziet,

2 Kon.
19:14-19
2 Kron. 32:20
Jes. 37:14-20

HIZKIA BIDT. Als nu Hizkía de brieven uit der boden hand ontvangen, en die gelezen had, ging hij

2 Kon.
19:20-34
Jes. 37:21-35

GOD GEEFT ANTWOORD VIA JESAJA. Toen zond Jesája, de zoon van Amoz, tot Hizkía,

tegen Libna; want hij had gehoord, dat hij van Lachis vertrokken was.
hij is uitgetogen om tegen u te strijden”, zond hij weder boden tot Hizkía, zeggende: “Zo zult gij
spreken tot Hizkía, den koning van Juda, zeggende: Laat u uw God niet bedriegen, op welken gij
vertrouwt, zeggende: 'Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden.'
Zie, gij hebt gehoord, wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die
verbannende; en zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken, die mijn vaders
verdorven hebben, dezelve gered, als Gozan, en Haran, en Rezef, en de kinderen van Eden, die
in Telasser waren? Waar is de koning van Hamath, en de koning van Arpad, en de koning der
stad Sefarváïm, Hena en Ivva?”
op in het huis des HEEREN, en Hizkía breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN. En
Hizkía bad voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: “O HEERE, God Israëls, Die tussen de
cherubim woont! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt den
hemel en de aarde gemaakt. O, HEERE! Neig Uw oor en hoor, doe, HEERE! Uw ogen open en
zie, en hoor de woorden van Sanherib, die dezen gezonden heeft, om den levenden God te
honen.
Waarlijk, HEERE, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest; en
hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het werk van
mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, HEERE, onze God,
verlos ons toch uit zijn hand; zo zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HEERE, alleen
God zijt.”
zeggende: “Zo spreekt de HEERE, de God Israëls: Dat gij tot Mij gebeden hebt tegen Sanherib,
den koning van Assyrië, heb Ik gehoord. Dit is het woord, dat de HEERE over hem gesproken
heeft:
'De jonkvrouw, de dochter van Sion,
veracht u, zij bespot u,
de dochter van Jeruzalem
schudt het hoofd achter u.
Wien hebt gij gehoond en gelasterd?
En tegen Wien hebt gij de stem verheven,
en uw ogen omhoog opgeheven?
Tegen den Heilige Israëls!
Door middel uwer boden
hebt gij den HEERE gehoond,
en gezegd:
“Ik heb met de menigte mijner wagenen beklommen
de hoogten der bergen,
de zijden van den Libanon;
en ik zal zijn hoge cederbomen,
en zijn uitgelezen dennebomen afhouwen;
en zal komen in zijn uiterste herberg,
in het woud zijns schonen velds.
Ik heb gegraven
en heb gedronken vreemde wateren;
en ik heb met mijn voetzolen
alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd.”
Hebt gij niet gehoord,
dat Ik zulks lang te voren gedaan heb

en dat van oude dagen af geformeerd heb?
Nu heb Ik dat doen komen,
dat gij zoudt zijn, om de vaste steden te verstoren
tot woeste hopen.
Daarom waren haar inwoners handeloos;
zij waren verslagen en beschaamd;
zij waren als het gras des velds,
en de groene grasscheutjes,
het hooi der daken,
en het brandkoren, eer het over einde staat.
Maar Ik weet uw zitten,
en uw uitgaan, en uw inkomen,
en uw woeden tegen Mij.
Om uw woeden tegen Mij,
en dat uw woeling voor Mijn oren opgekomen is,
zo zal Ik Mijn haak in uw neus leggen,
en Mijn gebit in uw lippen,
en Ik zal u doen wederkeren door dien weg,
door denwelken gij gekomen zijt.'
En dat zij u een teken,
dat men in dit jaar eten zal, wat van zelf gewassen is;
en in het tweede jaar, wat daarvan weder uitspruit;
maar zaait in het derde jaar, en maait,
en plant wijngaarden, en eet hun vruchten.
Want het ontkomene, dat overgebleven is van het huis van Juda,
zal wederom nederwaarts wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen.
Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan,
en het ontkomene van den berg Sion;
de ijver van den HEERE der heirscharen zal dit doen.
Daarom zo zegt de HEERE van den koning van Assyrië:
'Hij zal in deze stad niet komen,
noch daar een pijl inschieten;
ook zal hij met geen schild daarvoor komen,
en zal geen wal daartegen opwerpen.
Door den weg, dien hij gekomen is, door dien zal hij wederkeren;
maar in deze stad zal hij niet komen',
zegt de HEERE.
'Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen,
om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil.'”
Ko

2 Kon.
19:35,36
2 Kron.
32:21a,b,22
Jes. 37:36,37

ASSYRIERS VLUCHTEN VOOR WONDER.

2 Kron. 32:23

JUDA KENT WEER VOORSPOED. En velen brachten geschenken tot den HEERE te Jeruzalem, en

Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de engel
des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen
zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib,
de koning van Assyrië, en toog henen... Kr Zo is hij met schaamte des aangezichts in zijn land
wedergekeerd... Ko ... hij bleef te Ninevé.
kostelijkheden tot Jehizkía, den koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle
heidenen verheven werd.

2 Kon. 20:20
2 Kron. 32:32,

Ko

Het overige nu der geschiedenissen van Hizkía, en al zijn macht, en hoe hij
den vijver en den watergang gemaakt heeft, en water in de stad gebracht heeft, zijn die niet
DOOD VAN HIZKIA.

33a
(696 v.C.)

geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? Kr Het overige nu der
geschiedenissen van Jehizkía, en zijn goeddadigheden, ziet, die zijn geschreven in het gezicht
van den profeet Jesaja, den zoon van Amoz, en in het boek der koningen van Juda en Israël. En
Jehizkía ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in het hoogste van de graven der zonen
van David; daartoe deden gans Juda en de inwoners van Jeruzalem hem eer aan in zijn dood.
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