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In Israël
1 Kon.
13:33,34

JEROBEAM GAAT DOOR MET AFGODERIJ. Na deze geschiedenis keerde zich Jeróbeam niet van

1 Kon. 14:1-4

JEROBEAMS ZOON ZIEK. Te dierzelfder tijd was Abía, de zoon van Jeróbeam, krank. En

zijn bozen weg; maar maakte wederom priesters der hoogten van de geringsten des volks; wie
wilde, diens hand vulde hij, en werd een van de priesters der hoogten. En hij werd in deze zaak
het huis van Jeróbeam tot zonde, om hetzelve te doen afsnijden en te verdelgen van den
aardbodem.
Jeróbeam zeide tot zijn huisvrouw: “Maak u nu op, en verstel u, dat men niet merke, dat gij
Jeróbeams huisvrouw zijt, en ga heen naar Silo, zie, daar is de profeet Ahía, die van mij
gesproken heeft, dat ik koning zou zijn over dit volk. En neem in uw hand tien broden, en koeken,
en een kruik honig, en ga tot hem; hij zal u te kennen geven, wat dezen jongen geschieden zal.”
En Jeróbeams huisvrouw deed alzo, en maakte zich op, en ging naar Silo, en kwam in het huis
van Ahía.
Ahía nu kon niet zien, want zijn ogen stonden stijf vanwege zijn ouderdom.

1 Kon. 14:5-16

PROFETIE TEGEN JEROBEAM. Maar de HEERE zeide tot Ahía: “Zie, Jeróbeams huisvrouw komt,

om een zaak van u te vragen, aangaande haar zoon, want hij is krank; zo en zo zult gij tot haar
spreken, en het zal zijn, als zij inkomt, dat zij zich vreemd aanstellen zal.”
En het geschiedde, als Ahía het geruis harer voeten hoorde, toen zij ter deure inkwam, dat hij
zeide: “Kom in, gij huisvrouw van Jeróbeam! Waarom stelt gij u dus vreemd aan? Want ik ben tot
u gezonden met een harde boodschap. Ga heen, zeg Jeróbeam: 'Zo zegt de HEERE, de God
Israëls: Daarom, dat Ik u verheven heb uit het midden des volks, en u tot een voorganger over
Mijn volk Israël gesteld heb; en het koninkrijk van het huis van David gescheurd, en dat u
gegeven heb, en gij niet geweest zijt, gelijk Mijn knecht David, die Mijn geboden hield, en die Mij
met zijn ganse hart navolgde, om te doen alleen wat recht is in Mijn ogen; maar kwaad gedaan
hebt, doende des meer dan allen, die voor u geweest zijn, en henengegaan zijt, en hebt u andere
goden en gegotene beelden gemaakt, om Mij tot toorn te verwekken, en hebt Mij achter uw rug
geworpen.
Daarom, zie, Ik zal kwaad over het huis van Jeróbeam brengen, en van Jeróbeam uitroeien, wat
mannelijk is, den beslotene en verlatene in Israël; en Ik zal de nakomelingen van het huis van
Jeróbeam wegdoen, gelijk de drek weggedaan wordt, totdat het ganselijk vergaan zij. Die van
Jeróbeam in de stad sterft, zullen de honden eten; en die in het veld sterft, zullen de vogelen des
hemels eten; want de HEERE heeft het gesproken.'
Gij dan maak u op, ga naar uw huis; als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind
sterven. En gans Israël zal hem beklagen, en hem begraven; want deze alleen van Jeróbeam zal
in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den HEERE, den God Israëls, in het huis van
Jeróbeam gevonden is.
Doch de HEERE zal Zich een koning verwekken over Israël, die het huis van Jeróbeam ten
zelfden dage uitroeien zal; maar wat zal het ook nu zijn? De HEERE zal ook Israël slaan, gelijk
een riet in het water omgedreven wordt, en zal Israël uitrukken uit dit goede land, dat Hij hun
vaderen gegeven heeft, en zal hen verstrooien op gene zijde der rivier; daarom dat zij hun
bossen gemaakt hebben, den HEERE tot toorn verwekkende. En Hij zal Israël overgeven, om
Jeróbeams zonden wil, die gezondigd heeft, en die Israël heeft doen zondigen.”
1 Kon.
14:17,18

JEROBEAMS ZOON STERFT. Toen maakte zich Jeróbeams vrouw op, en ging heen, en kwam te

Thirza; als zij nu op den dorpel van het huis kwam, zo stierf de jongeling. En zij begroeven hem,
en gans Israël beklaagde hem; naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den
dienst van Zijn knecht Ahía, den profeet.

In Juda
2 Kron. 11:5-12 REHABEAM VERSTERKT JUDA.
Jeruzalem

Rehábeam nu woonde te Jeruzalem; en hij bouwde steden tot
vastigheden in Juda. Hij bouwde nu Bethlehem, en Etham, en Thekóa, en Beth-Zur, en Socho,
en Adullam, en Gath, en Marésa, en Zif, en Adoráïm, en Lachis, en Azéka, en Zóra, en Ajálon, en
Hebron; dewelke in Juda en in Benjamin de vaste steden waren. En hij sterkte deze vastigheden,

en legde oversten daarin, en schatten van spijs, en olie, en wijn; en in elke stad rondassen en
spiesen, en sterkte ze gans zeer; zo was Juda, en Benjamin zijne.
2 Kron.
11:18-23

REHABEAMS FAMILIE. En Rehábeam nam zich, benevens Máhalath, de dochter van Jerimôth,

den zoon van David, ter vrouwe Abiháïl, de dochter van Elíab, den zoon van Isaï, dewelke hem
zonen baarde, Jeüs, en Semária, en Zaham. En na haar nam hij Máächa, de dochter van
Absalom; deze baarde hem Abía, en Attai, en Ziza, en Selómith. En Rehábeam had Máächa,
Absaloms dochter, liever dan al zijn vrouwen en zijn bijwijven; want hij had achttien vrouwen
genomen, en zestig bijwijven; en hij gewon acht en twintig zonen en zestig dochteren.
En Rehábeam stelde Abía, den zoon van Máächa, tot een hoofd, om een overste te zijn onder
zijn broederen; want het was om hem koning te maken. En hij handelde verstandelijk, dat hij van
al zijn zonen, door alle landen van Juda en Benjamin, in alle vaste steden verspreidde,
denwelken hij spijze gaf in overvloed; en hij begeerde de veelheid van vrouwen.

1 Kon.
JUDA WENDT ZICH TOT AFGODERIJ. Kr Het geschiedde nu, als Rehábeam het koninkrijk bevestigd
14:22-24
had, en hij sterk geworden was, dat hij de wet des HEEREN verliet, en gans Israël met hem. En
2 Kron. 12:1,14
Ko

hij deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te zoeken.
En Juda
deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij verwekten Hem tot ijver, meer dan al hun
vaderen gedaan hadden, met hun zonden, die zij zondigden. Want ook zij bouwden zich
hoogten, en opgerichte beelden, en bossen, op allen hogen heuvel, en onder allen groenen
boom. Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar al de gruwelen der heidenen, die
de HEERE van het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had.

1 Kon. 14:25
2 Kron. 12:2-4

INVASIE UIT EGYPTE. Daarom geschiedde het, in het vijfde jaar van den koning Rehábeam, dat

2 Kron. 12:5-8

SEMAJA VERKLAART OORZAAK. Toen kwam Semája, de profeet, tot Rehábeam en de oversten

Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem optoog (want zij hadden overtreden tegen den
HEERE), met duizend en tweehonderd wagenen, en met zestig duizend ruiteren; en des volks
was geen getal, dat met hem kwam uit Egypte, Libiërs, Suchieten en Moren; en hij nam de vaste
steden in, die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe.
van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren, uit oorzaak van Sisak, en hij zeide tot hen: “Alzo
zegt de HEERE: 'Gij hebt Mij verlaten, daarom heb Ik u ook verlaten in de hand van Sisak.'”
Toen verootmoedigden zich de oversten van Israël en de koning, en zij zeiden: “De HEERE is
rechtvaardig.”
Als nu de HEERE zag, dat zij zich verootmoedigden, geschiedde het woord des HEEREN tot
Semája, zeggende: “Zij hebben zich verootmoedigd, Ik zal hen niet verderven; maar Ik zal hun in
kort ontkoming geven, dat Mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal
uitgegoten worden. Doch zij zullen hem tot knechten zijn, opdat zij onderkennen Mijn dienst, en
den dienst van de koninkrijken der landen.”

1 Kon. 14:26-28 GOUDEN SCHILDEN MEEGENOMEN.
2 Kron. 12:9-11

Zo toog Sisak, de koning van Egypte, op tegen Jeruzalem;
en hij nam de schatten van het huis des HEEREN en de schatten van het huis des konings weg;
hij nam alles weg; hij nam ook al de gouden schilden weg, die Sálomo gemaakt had. En de
koning Rehábeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; en hij beval die onder de hand
van de oversten der trawanten, die de deur van het huis des konings bewaarden. En het
geschiedde, zo wanneer de koning in het huis des HEEREN ging, dat de trawanten kwamen, en
die droegen, en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer.

2 Kron. 12:12

JUDA NIET VOLKOMEN SLECHT. En als hij zich verootmoedigde, keerde de toorn des HEEREN

van hem af, opdat Hij hem niet ten uiterste toe verdierf; ook waren in Juda nog goede dingen.
1 Kon. 14:30
15:6
2 Kron. 12:15b

VOORTDUREND OORLOG MET ISRAEL. En er was krijg tussen Rehábeam en tussen Jeróbeam, al

hun dagen.

1 Kon. 14:21,29 VERSLAG VAN REHABEAMS HEERSCHAPPIJ. Zo
2 Kron.
Jeruzalem, en regeerde; want Rehábeam was een
12:13,15a

versterkte zich de koning Rehábeam in
en veertig jaren oud, als hij koning werd, en
hij regeerde zeventien jaren in Jeruzalem, de stad, die de HEERE uit alle stammen van Israël
verkoren had, om Zijn Naam daar te zetten; en de naam zijner moeder was Náäma, een
Ammonietische.
De geschiedenissen nu van Rehábeam, de eerste en de laatste, zijn die niet geschreven in de
woorden van Semája, den profeet, en Iddo, den ziener, verhalende de geslachtsregisteren.

1 Kon. 14:31
2 Kron. 12:16

DOOD VAN REHABEAM. En Rehábeam ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad

1 Kon. 15:1,2
2 Kron. 13:1,2a
(914 v.C.)

ABIA (ABIAM) KONING VAN JUDA. In het achttiende jaar nu van den koning Jeróbeam, den zoon

1 Kon. 15:7b
2 Kron.
13:2b,13

OORLOG TUSSEN JUDA EN ISRAEL. En er was krijg tussen Abía en tussen Jeróbeam. En Abía

2 Kron.
13:4-12
Heuvelland
van Efraïm

ABIA'S BOODSCHAP AAN JERABEAM. En Abía maakte zich op van boven den berg Zemaráïm,

2 Kron.
13:13-20a

JUDA ONTSNAPT UIT HINDERLAAG. Maar Jeróbeam deed een achterlage omwenden, om van

2 Kron. 13:21

ABIA'S FAMILIE. Zo versterkte zich Abía; en hij nam zich veertien vrouwen, en gewon twee en

Davids; en zijn zoon Abía werd koning in zijn plaats.
van Nebat, werd Abíam koning over Juda. Hij regeerde drie jaren te Jeruzalem; en de naam
zijner moeder was Máächa, een dochter van Abísalom.
bond den strijd aan met een heir van strijdbare helden, vierhonderd duizend uitgelezen mannen;
en Jeróbeam stelde tegen hem de slagorde, met achthonderd duizend uitgelezen mannen,
kloeke helden.
dewelke is in het gebergte van Efraïm; en hij zeide: “Hoort mij toe, Jeróbeam, en gans Israël!
Staat het u niet toe te weten, dat de HEERE, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David
gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen, met een zoutverbond? Evenwel is
Jeróbeam, de zoon van Nebat, de knecht van Sálomo, den zoon van David, opgestaan, en heeft
gerebelleerd tegen zijn heer. Daartoe hebben zich ijdele mannen, kinderen Belials, tot hem
vergaderd, en hebben zich sterk gemaakt tegen Rehábeam, den zoon van Sálomo, als
Rehábeam jong was en teder van hart, dat hij zich tegen hen niet kon versterken.
En nu, gij denkt u te versterken tegen het koninkrijk des HEEREN, hetwelk in de hand is der
zonen van David; gij zijt wel een grote menigte, maar gij hebt gouden kalveren bij u, die u
Jeróbeam tot goden gemaakt heeft. Hebt gij niet de priesteren des HEEREN, de zonen van
Aäron, en de Levieten uitgedreven, en hebt u priesteren gemaakt, gelijk de volken der landen?
Een iegelijk, die komt om zijn hand te vullen met een jong rund en zeven rammen, die wordt
priester dergenen, die geen goden zijn.
Maar ons aangaande, de HEERE is onze God, en wij hebben Hem niet verlaten; en de priesters,
die den HEERE dienen, zijn de zonen van Aäron, en de Levieten zijn in het werk. En zij steken
aan voor den HEERE brandofferen, op elken morgen en op elken avond, ook reukwerk van
welriekende specerijen, nevens de toerichting des broods op de reine tafel, en den gouden
kandelaar en zijn lampen, om die op elken avond te doen branden; want wij nemen waar de
wacht des HEEREN, onzes Gods; maar gij hebt Hem verlaten. Daarom ziet, God is met ons aan
de spitse, en Zijn priesteren met de trompetten des geklanks, om tegen u alarmgeklank te
maken; o kinderen Israëls, strijdt niet tegen den HEERE, den God uwer vaderen, want gij zult
geen voorspoed hebben.”
achter hen te komen; zo waren zij voor het aangezicht van Juda, en de achterlage was achter
hen. Toen nu Juda omzag, ziet, zo hadden zij den strijd voor en achter; en zij riepen tot den
HEERE, en de priesters trompetten met de trompetten. En de mannen van Juda maakten een
alarmgeschrei; en het geschiedde, als de mannen van Juda een alarmgeschrei maakten, dat
God Jeróbeam en het ganse Israël sloeg voor Abía en Juda. En de kinderen Israëls vloden voor
het aangezicht van Juda; en God gaf hen in hun hand. Abía dan, en zijn volk, sloeg hen met een
groten slag; want uit Israël vielen verslagen vijfhonderd duizend uitgelezen mannen. Alzo werden
de kinderen Israëls vernederd te dier tijd; maar de kinderen van Juda werden machtig, dewijl zij
op den HEERE, hunner vaderen God, gesteund hadden.
En Abía jaagde Jeróbeam achterna, en nam van hem de steden, Beth-El met haar onderhorige
plaatsen, en Jesána met haar onderhorige plaatsen, en Efron met haar onderhorige plaatsen. En
Jeróbeam behield geen kracht meer in de dagen van Abía.
twintig zonen en zestien dochteren.

1 Kon. 15:3-5
Jeruzalem

ABIA'S KARAKTER. En hij wandelde in al de zonden zijns vaders, die hij vóór hem gedaan had; en

zijn hart was niet volkomen met den HEERE, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Maar
om Davids wil, gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na
hem, en bevestigende Jeruzalem. Omdat David gedaan had wat recht was in de ogen des
HEEREN, en niet geweken was van alles, wat Hij hem geboden had, al de dagen zijns levens,
dan alleen in de zaak van Uría, den Hethiet.

1 Kon. 15:7a,8a DE DOOD VAN ABIA. Het overige nu der geschiedenissen van Abía, zo zijn wegen als zijn
2 Kron. 13:22,
woorden, zijn beschreven in de historie van den profeet Iddo. Zo ontsliep Abía met zijn vaderen,
14:1a
en zij begroeven hem in de stad Davids.
(911 v.C.)
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