3 Juni
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Twee Contrasterende Koninkrijken
Er is bijna een kwart eeuw verstreken sinds de ooit zo machtige Israëlische natie zich in twee koninkrijken
opsplitste. De karakters van beide koninkrijken zijn voor de resterende driekwart eeuw al bepaald. Juda,
gezegend met het goede leiderschap van Asa en zijn zoon Josafat, zal grotendeels trouw blijven aan God.
Beide mannen zullen hervormingen doorvoeren in Juda en een hernieuwde waardering voor de wet tot stand
brengen.
In Israël daarentegen zal geen enkele van de volgende zeven koningen een morele verlichting brengen voor
het in afgoderij vervallen volk. Een burgeroorlog zal Gods volk nog verder verdelen. Het is een ontnuchterende
herinnering dat Gods volk, door de eeuwen heen, met verdeeldheid en geschillen te maken zal hebben
wanneer zij God verlaten.

In Juda
1 Kon. 15:8b-10 VREDE ONDER ASA.
2 Kron.
jaren stil.
14:1b

En zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land tien

1 Kon. 15:11
2 Kron. 14:2-5

ASA HERVORMT JUDA. En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns

2 Kron. 14:6-8

ASA VERSTERKT JUDA. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda; want het land was stil, en er

Gods. Want hij nam de altaren der vreemden, en de hoogten weg, en brak de opgerichte
beelden, en hieuw de bossen af. En hij zeide tot Juda, dat zij den HEERE, den God hunner
vaderen, zoeken, en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Hij nam ook weg uit alle steden
van Juda de hoogten en de zonnebeelden; en het koninkrijk was voor hem stil.
was geen oorlog in die jaren tegen hem, dewijl de HEERE hem rust gaf.
Want hij zeide tot Juda: “Laat ons deze steden bouwen, en muren daarom trekken, en torens,
deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht; want wij hebben den HEERE,
onzen God, gezocht, wij hebben Hem gezocht, en Hij heeft ons rondom henen rust gegeven.” Zo
bouwden zij en hadden voorspoed.
Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en
tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al
dezen waren kloeke helden.

In Israël
1 Kon.
14:19,20a
2 Kron. 13:20b

JEROBEAM STERFT. Het overige nu der geschiedenissen van Jeróbeam, hoe hij gekrijgd, en hoe

1 Kon. 14:20b;
15:25a
15:25b
(910 v.C.)

NADAB KONING VAN ISRAEL. En Nadab, zijn zoon, regeerde in zijn plaats. En hij regeerde twee

1 Kon. 15:26

NADABS KARAKTER. En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en wandelde in den

hij geregeerd heeft, ziet, die zijn geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.
De dagen nu, die Jeróbeam heeft geregeerd, zijn twee en twintig jaren; en hij ontsliep met zijn
vaderen.
jaren over Israël.

weg zijns vaders, en in zijn zonde, waarmede hij Israël had doen zondigen.
1 Kon.
15:31,27
(909 v.C.)

NADAB VERMOORD. Het overige nu der geschiedenissen van Nadab, en al wat hij gedaan heeft,

1 Kon. 15:28
(909 v.C.)

BAESA KONING VAN ISRAEL. En Báësa doodde hem, in het derde jaar van Asa, den koning van

1 Kon.
15:29,30

JEROBEAMS FAMILIE GEDOOD. Het geschiedde nu, als hij regeerde, dat hij het ganse huis van

is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?
En Báësa, de zoon van Ahía, van het huis van Issaschar, maakte een verbintenis tegen hem, en
Báësa sloeg hem te Gíbbethon, hetwelk der Filistijnen is, als Nadab en gans Israël Gíbbethon
belegerden.
Juda, en werd koning in zijn plaats.
Jeróbeam sloeg; hij liet niets over van Jeróbeam, wat adem had, totdat hij hem verdelgd had,
naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Ahía, den

Siloniet; om de zonden van Jeróbeam, die zondigde, en die Israël zondigen deed, en om zijn
terging, waarmede hij den HEERE, den God Israëls, getergd had.
1 Kon.
15:33,34
Tirza

BAESA'S KARAKTER. In het derde jaar van Asa, koning van Juda, werd Báësa, de zoon van Ahía,

koning over gans Israël, te Thirza, en regeerde vier en twintig jaren. En hij deed wat kwaad was
in de ogen des HEEREN, en wandelde in den weg van Jeróbeam, en in zijn zonde, waarmede hij
Israël had doen zondigen.

In Juda
2 Kron.
14:9-15
Maresa

JUDA VERDRIJFT ETHIOPIERS. En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend

2 Kron. 15:1-7

WAARSCHUWING VAN AZARJA. Toen kwam de Geest Gods op Azária, den zoon van Oded. En hij

maal duizend, en driehonderd wagenen; en hij kwam tot Marésa toe. Toen toog Asa tegen hem
uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefátha bij Marésa.
En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: “HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den
machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in
Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken
mens tegen U niets vermogen.”
En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden. Asa nu en het
volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de Moren, dat er
voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor Zijn leger; en
zij droegen zeer veel roofs daarvan. En zij sloegen alle steden rondom Gerar; want de
verschrikking des HEEREN was over hen; en zij beroofden al de steden, omdat veel roofs in
dezelve was. En zij sloegen ook de tenten van het vee, en voerden weg schapen in menigte, en
kemelen; en kwamen weder te Jeruzalem.
ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: “Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE
is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar
zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten. Israël nu is vele dagen geweest zonder den waren God, en
zonder een lerenden priester, en zonder de wet. Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den
HEERE, den God Israëls, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden. En in die tijden was
er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren
over al de inwoners van die landen; dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten
werden; want God had hen met allen angst verschrikt. Daarom weest gij sterk, en laat uw
handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.”

1 Kon. 15:12,
14,15
2 Kron. 15:8,
17,18

NIEUWE HERVORMINGEN IN JUDA. Als nu Asa deze woorden hoorde, en de profetie van den

2 Kron. 15:19

NOG VIER VREDIGE JAREN. En er was geen oorlog tot in het vijf en dertigste jaar van het

profeet Oded, sterkte hij zich, en hij deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en
Benjamin, en uit de steden, die hij van het gebergte van Efraïm genomen had, en vernieuwde het
altaar des HEEREN, dat voor het voorhuis des HEEREN was. De hoogten werden wel niet
weggenomen uit Israël, het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen. En hij bracht in
het huis Gods de geheiligde dingen zijns vaders, en zijn geheiligde dingen, zilver en goud, en
vaten.
koninkrijk van Asa.

2 Kron.
15:9-15
Jeruzalem

VERNIEUWING VAN VERBOND. En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin, en de

1 Kon. 15:13
2 Kron. 15:16

KONINGIN-MOEDER AFGEZET. Aangaande ook Máächa, de moeder van den koning Asa, hij zette

vreemdelingen met hen uit Efraïm, en Manasse, en uit Simeon; want uit Israël vielen zij tot hem
in menigte, als zij zagen, dat de HEERE, zijn God, met hem was.
En zij vergaderden zich te Jeruzalem, in de derde maand, in het vijftiende jaar van het koninkrijk
van Asa. En zij offerden den HEERE ten zelfden dage van den roof, dien zij gebracht hadden,
zevenhonderd runderen en zeven duizend schapen. En zij traden in een verbond, dat zij den
HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel.
En al wie den HEERE, den God Israëls, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot
den grote, en van den man tot de vrouw toe. En zij zwoeren den HEERE met luider stem en met
gejuich, desgelijks met trompetten en met bazuinen. En gans Juda was verblijd over dezen eed;
want zij hadden met hun ganse hart gezworen, en met hun gansen wil Hem gezocht; en Hij werd
van hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust rondom henen.
haar af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had;

ook roeide Asa haar afgrijselijken afgod uit, en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek
Kidron.
1 Kon.
15:16,17
1 Kon. 15:32
2 Kron. 16:1

BAESA DREIGT MET OORLOG. En er was krijg tussen Asa en tussen Báësa, den koning van

1 Kon.
15:18-21
2 Kron. 16:2-5

ASA ROEPT SYRISCHE HULP IN. Toen nam Asa al het zilver en goud, dat overgebleven was in de

1 Kon. 15:22
2 Kron. 16:6

RAMA ONTMANTELD. Toen liet de koning Asa door gans Juda uitroepen (niemand was vrij), dat zij

2 Kron. 16:7-9

HANANI BERISPT ASA. En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanáni tot Asa, den koning van

Israël, al hun dagen. Want Báësa, de koning van Israël, toog op tegen Juda, en bouwde Rama;
opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, den koning van Juda.
schatten van het huis des HEEREN, en de schatten van het huis des konings, en gaf ze in de
hand zijner knechten; en de koning Asa zond ze tot Benhadad, den zoon van Tabrimmon, den
zoon van Hézion, den koning van Syrië, die te Damaskus woonde, zeggende: “Er is een verbond
tussen mij en tussen u, tussen mijn vader en tussen uw vader; zie, ik zend u een geschenk,
zilver en goud; ga heen, maak uw verbond te niet met Báësa, den koning van Israël, dat hij
aftrekke van tegen mij.”
En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de
steden van Israël; en sloeg Ijon, en Dan, en Abel Beth-Máächa, en het ganse Cinnerôth, met het
ganse land Nafthali. En het geschiedde, als Báësa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te
bouwen, en hij bleef te Thirza.
de stenen van Rama, en het hout daarvan, zouden wegdragen, waarmede Báësa gebouwd had;
en de koning Asa bouwde daarmede Geba-Benjamins, en Mizpa.
Juda, en hij zeide tot hem: “Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrië, en niet gesteund
hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrië uit uw hand ontkomen.
Waren niet de Moren en de Libiërs een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij
nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven. Want den HEERE
aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker
hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u
zijn.”

2 Kron. 16:10

ASA REAGEERT MET BOOSHEID. Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het

gevangenhuis; want hij was hierover tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het
volk ter zelfder tijd.

In Israël
1 Kon. 16:7,1-4 JEHU WAARSCHUWT BASEA.

Alzo geschiedde ook het woord des HEEREN, door den dienst van
den profeet Jehu, den zoon van Hanáni, tegen Báësa en tegen zijn huis; en dat om al het kwaad,
dat hij gedaan had in de ogen des HEEREN, Hem tot toorn verwekkende door het werk zijner
handen, omdat hij was gelijk het huis van Jeróbeam, en omdat hij hetzelve verslagen had. Toen
geschiedde het woord des HEEREN tot Jehu, den zoon van Hanáni, tegen Báësa, zeggende:
“Daarom, dat Ik u uit het stof verheven, en u tot een voorganger over Mijn volk Israël gesteld heb,
en gij gewandeld hebt in den weg van Jeróbeam, en Mijn volk Israël hebt doen zondigen, Mij tot
toorn verwekkende door hun zonden; zie, zo zal Ik de nakomelingen van Báësa, en de
nakomelingen van zijn huis wegdoen; en Ik zal uw huis maken, gelijk het huis van Jeróbeam, den
zoon van Nebat. Die van Báësa in de stad sterft, zullen de honden eten, en die van hem in het
veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten.”

1 Kon. 16:5,6a
(886 v.C.)

HET EINDE VAN BASEA. Het overige nu der geschiedenissen van Báësa, en wat hij gedaan heeft,

1 Kon. 16:6b,
8,14
(886 v.C.)

ELA KONING VAN ISRAEL. En zijn zoon Ela regeerde in zijn plaats. In het zes en twintigste jaar

1 Kon. 16:9,10
(885 v.C.)
Tirza

ELA VERMOORD. En Zimri, zijn knecht, overste van de helft der wagenen, maakte een verbintenis

en zijn macht, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En
Báësa ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven te Thirza.
van Asa, den koning van Juda, werd Ela, de zoon van Báësa, koning over Israël, te Thirza, en
regeerde twee jaren. Het overige nu der geschiedenissen van Ela, en al wat hij gedaan heeft, is
dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?
tegen hem, als hij te Thirza was, zich dronken drinkende in het huis van Arza, den hofmeester te
Thirza; zo kwam Zimri in, en sloeg hem, en doodde hem, in het zeven en twintigste jaar van Asa,

den koning van Juda; en hij werd koning in zijn plaats.
1 Kon. 16:15a
Tirza

ZIMRI EEN WEEK LANG KONING. In het zeven en twintigste jaar van Asa, den koning van Juda,

1 Kon.
16:11-13,20

BASEA'S FAMILIE GEDOOD. En het geschiedde, als hij regeerde, als hij op zijn troon zat, dat hij

1 Kon.
16:15b-19

ZIMRI PLEEGT ZELFMOORD. En het volk had zich gelegerd tegen Gíbbethon, dat der Filistijnen is.

1 Kon. 16:21
(885 v.C.)

RIVALEN OMRI EN TIBNI. Toen werd het volk van Israël verdeeld in twee helften; de helft des volks

1 Kon. 16:31a
(885 v.C.)

OMRI REGELT HUWELIJK. En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de

1 Kon.
16:22,23
(880 v.C.)

OMRI KRIJGT VOLLEDIGE CONTROLE IN HANDEN. Maar het volk, dat Omri volgde, was sterker

1 Kon. 16:24
Samaria

SAMARIA WORDT HOOFDSTAD. En hij kocht den berg Samaria van Semer, voor twee talenten

1 Kon.
16:25,26

OMRI'S KARAKTER. En Omri deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN; ja, hij deed erger

1 Kon.
16:27,28a
(874 v.C.)

OMRI STERFT. Het overige nu der geschiedenissen van Omri, wat hij gedaan heeft, en zijn macht

1 Kon.
16:28b,29
(874 v.C.)

ACHAB KONING VAN ISRAEL. En zijn zoon Achab regeerde in zijn plaats. En Achab, de zoon van

1 Kon. 16:30,
31b-33
21:25,26

ACHAB DE SLECHTSTE KONING. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelven

regeerde Zimri zeven dagen te Thirza.
het ganse huis van Báësa sloeg; hij liet hem niet over die mannelijk was, noch zijn
bloedverwanten, noch zijn vrienden. Alzo verdelgde Zimri het ganse huis van Báësa, naar het
woord des HEEREN, dat Hij over Báësa gesproken had, door den dienst van den profeet Jehu;
om al de zonden van Báësa, en de zonden van Ela, zijn zoon, waarmede zij gezondigd hadden,
en waarmede zij Israël hadden doen zondigen, tot toorn verwekkende den HEERE, den God
Israëls, door hun ijdelheden.
Het overige nu der geschiedenissen van Zimri, en zijn verbintenis, die hij gemaakt heeft, zijn die
niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?
Het volk nu, dat zich gelegerd had, hoorde zeggen: “Zimri heeft een verbintenis gemaakt, ja,
heeft ook den koning verslagen”; daarom maakte het ganse Israël ten zelfden dage Omri, den
krijgsoverste, koning over Israël, in het leger. En Omri toog op, en gans Israël met hem van
Gíbbethon, en belegerde Thirza. En het geschiedde, als Zimri zag, dat de stad ingenomen was,
dat hij ging in het paleis van het huis des konings, en verbrandde boven zich het huis des
konings met vuur, en stierf; om zijn zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de
ogen des HEEREN, wandelende in den weg van Jeróbeam, en in zijn zonde, die hij gedaan had,
doende Israël zondigen.
volgde Tibni, den zoon van Ginath, om hem koning te maken; en de helft volgde Omri.
zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat?), dat hij [zijn zoon Achab (?)] nog ter vrouwe nam
Izébel, de dochter van Eth-Baäl, den koning der Sidoniërs.
dan het volk, dat Tibni, den zoon van Ginath, volgde; en Tibni stierf, en Omri regeerde.
In het een en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda, werd Omri koning over Israël, en
regeerde twaalf jaren; te Thirza regeerde hij zes jaren.
zilvers, en bebouwde den berg; en noemde den naam der stad, die hij bouwde, naar den naam
van Semer, den heer des bergs, Samaria.
dan allen, die vóór hem geweest waren. En hij wandelde in alle wegen van Jeróbeam, den zoon
van Nebat, en in zijn zonde, waarmede hij Israël had doen zondigen, verwekkende den HEERE,
den God Israëls, tot toorn, door hun ijdelheden.
die hij gepleegd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van
Israël? En Omri ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven te Samaria.
Omri, werd koning over Israël, in het acht en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda; en
Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël, te Samaria, twee en twintig jaren.
verkocht had, om te doen dat kwaad is in de ogen des HEEREN, dewijl Izébel, zijn huisvrouw,
hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden; naar alles, wat de
Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting
verdreven had. [En het geschiedde dat hij] heenging, en diende Baäl, en boog zich voor hem. En
hij richtte voor Baäl een altaar op, in het huis van Baäl, hetwelk hij te Samaria gebouwd had. Ook
maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed, om den HEERE, den God Israëls, tot toorn
te verwekken, dan alle koningen van Israël, die vóór hem geweest waren.

1 Kon. 16:34
Jericho

JERICHO HERBOUWD. In zijn dagen bouwde Hiël, de Betheliet, Jericho; op Abíram, zijn

eerstgeborenen zoon, heeft hij haar gegrondvest, en op Segub, zijn jongsten zoon, heeft hij haar
poorten gesteld; naar het woord des HEEREN, dat Hij door den dienst van Jozua, den zoon van
Nun, gesproken had.

In Juda
1 Kon. 15:23b
2 Kron. 16:12

ASA'S AANGETASTE VOETEN. Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk,

1 Kon.
15:23a,24a
2 Kron. 16:11,
13,14
(870 v.C.)
Jeruzalem

DOOD VAN ASA. En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn

1 Kon. 15:24b;
22:41,42
2 Kron. 17:1;
20:31
(870 v.C.)

JOSAFAT KONING VAN JUDA. En zijn zoon Jósafat werd koning in zijn plaats.

1 Kon. 22:43,
47,48
2 Kron.
20:32,33

KARAKTER VAN JOSAFAT.

2 Kron. 17:2-6

JUDA KENT WELVAART. En hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda, en legde

krank aan zijn voeten; tot op het hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den
HEERE niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters.
beschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en
hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering. En zij begroeven hem in zijn graf, dat hij
voor zich gegraven had in de stad Davids, en legden hem op het bed, hetwelk hij gevuld had met
specerijen, en dat van verscheidene soorten, naar apothekerskunst toebereid; en zij brandden
over hem een gans grote branding.
Jósafat nu, de zoon van Asa, werd koning over Juda, in het vierde jaar van Achab, den koning
van Israël. Jósafat was vijf en dertig jaren oud, als hij koning werd, en regeerde vijf en twintig
jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Azúba, de dochter van Silchi.
Kr

En hij wandelde in den weg van zijn vader Asa, en hij week daarvan
niet af, doende dat recht was in de ogen des HEEREN. Ko Ook deed hij uit het land weg de
overige schandjongens, die in de dagen van zijn vader Asa overgebleven waren. Toen was er
geen koning in Edom, maar een stadhouder des konings. Kr Evenwel werden de hoogten niet
weggenomen; want het volk had nog zijn hart niet geschikt tot den God zijner vaderen.
bezettingen in het land van Juda, en in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa ingenomen had.
En de HEERE was met Jósafat; want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids, en
zocht de Baäls niet. Maar hij zocht den God zijns vaders, en wandelde in Zijn geboden, en niet
naar het doen van Israël. En de HEERE bevestigde het koninkrijk in zijn hand, en gans Juda gaf
Jósafat geschenken; en hij had rijkdom en eer in menigte. En zijn hart verhief zich in de wegen
des HEEREN; en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg.

2 Kron. 17:7-9

DE WET ONDERWEZEN IN JUDA. In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot

Ben-chaïl, en tot Obadja, en tot Zechárja, en tot Natháneël, en tot Michája, opdat men zou leren
in de steden van Juda. En met hen de Levieten, Semája en Nethánja, en Zebádja, en Asaël, en
Semiramôth, en Jónathan, en Adonia, en Tobia, en Tôb-Adonia, de Levieten, en met hen de
priesters Elisáma en Joram. En zij leerden in Juda, en het wetboek des HEEREN was bij hen; en
zij gingen rondom in alle steden van Juda, en leerden onder het volk.
2 Kron.
17:10-13a,
18:1a

JOSAFAT WORDT RIJK. En een verschrikking des HEEREN werd over alle koninkrijken der

2 Kron.
17:13b-19

GROTE MILITAIRE KRACHT. En [hij had] krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem. Dit nu is hun

landen, die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Jósafat. En van de Filistijnen brachten
zij Jósafat geschenken met het opgelegde geld; ook brachten hem de Arabieren klein vee, zeven
duizend en zevenhonderd rammen, en zeven duizend en zevenhonderd bokken.
Alzo nam Jósafat toe, en werd ten hoogste groot; daartoe bouwde hij in Juda burchten en
schatsteden. En hij had veel werks in de steden van Juda. Jósafat nu had rijkdom en eer in
overvloed.
telling, naar de huizen hunner vaderen.
In Juda waren oversten der duizenden:
Adna de overste, en met hem waren driehonderd duizend kloeke helden.
Naast hem nu was de overste Jóhanan; en met hem waren tweehonderd en tachtig
duizend;
En naast hem was Amásia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den HEERE
overgegeven had; en met hem waren tweehonderd duizend kloeke helden.
En uit Benjamin was Eljáda, een kloek held; en met hem tweehonderd duizend, die met

boog en schild gewapend waren.
En naast hem was Józabad; en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge
toegerust.
Dezen waren in den dienst des konings; behalve degenen, die de koning in de vaste steden door
gans Juda gezet had.
1 Kon. 22:44
2 Kron. 18:1b

VERDRAG MET ACHAB. En Jósafat maakte vrede met den koning van Israël.
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