14 Oktober
1 Kron.
4:24-43

☼

SIMEON.

De kinderen van Simeon waren
Nenúël en Jamin, Jarib, Zerah, Saul. Sallum was zijn zoon; Mibsam was zijn zoon; Misma
was zijn zoon.
De kinderen van Misma waren dezen:
Hammúël zijn zoon, Zaccur zijn zoon, Simeï zijn zoon.
Simeï nu had zestien zonen en zes dochteren; maar zijn broeders hadden niet veel kinderen; en
hun ganse huisgezin werd zo zeer niet vermenigvuldigd, als van de kinderen van Juda. En zij
woonden te Ber-séba, en te Mólada, en te Hazar-Sual, en te Bilha, en te Ezem, en te Tholad, en
te Bethúël, en te Horma, en te Ziklag, en te Beth-markabôth, en te Hazar-Susim, en te Beth-bíri,
en te Saäráïm. Dit waren hun steden, totdat David koning werd. En hun dorpen waren Etam en
Ain, Rimmon en Tochen, en Asan; vijf steden. En al haar dorpen, die in den omloop dezer steden
waren, tot Baäl toe. Dit zijn hun woningen en hun geslachtsrekening voor hen.
Doch Mesóbab, en Jamlech, en Josa, de zoon van Amázia, en Joël, en Jehu, de zoon van
Jesibja, den zoon van Seraja, den zoon van Asiël, en Eljoënai, en Jaäkóba, en Jesóhaja, en
Asája, en Adíël, en Jesiméël, en Benája, en Ziza, de zoon van Sifeï, den zoon van Allon, den
zoon van Jedája, den zoon van Simri, den zoon van Semája.
Dezen kwamen tot namen, zijnde vorsten in hun huisgezinnen, en de huisgezinnen hunner
vaderen braken uit in menigte. En zij gingen tot aan den ingang van Gedor tot het oosten des
dals, om weide te zoeken voor hun schapen. En zij vonden vette en goede weide, en een land,
wijd van begrip, en stil, en gerust; want die van Cham woonden daar te voren.
Dezen nu, die met namen beschreven zijn, kwamen in de dagen van Hizkía, den koning van
Juda, en zij sloegen de tenten en woningen dergenen, die daar gevonden werden; en zij
verbanden hen, tot op dezen dag; en zij woonden aan hun plaats, want daar was weide voor hun
schapen. Ook gingen uit hen, te weten uit de kinderen van Símeon, vijfhonderd mannen, tot het
gebergte van Seïr; en Pelatja, en Nearja, en Refája, en Izziël, de zonen van Iseï, waren hun tot
hoofden. En zij sloegen de overigen der ontkomenen onder de Amalekieten, en zij woonden
aldaar tot op dezen dag.

1 Kron. 5:1-9

RUBEN.

De kinderen van Ruben nu, den eerstgeborene van Israël (want hij was de eerstgeborene; maar
dewijl hij zijns vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van
Jozef, den zoon van Israël; doch niet alzo, dat hij zich in het geslachtsregister naar de
eerstgeboorte rekenen mocht; want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een
voorganger was, was uit hem; doch de eerstgeboorte was van Jozef). De kinderen van Ruben,
den eerstgeborene van Israël, zijn
Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.
De kinderen van Joël:
zijn zoon Semája; zijn zoon Gog;
zijn zoon Simeï; zijn zoon Micha;
zijn zoon Reája; zijn zoon Baäl;
zijn zoon Béëra, welken Tiglath-Pilnéser, de koning van Assyrië, gevankelijk wegvoerde; hij
was de vorst der Rubenieten.
Aangaande zijn broederen in hun huisgezinnen, als zij naar hun geboorten in de
geslachtsregisters gesteld werden;
de hoofden zijn geweest Jehiël en Zecharja, en Bela, de zoon van Azaz, den zoon van Sema,
den zoon van Joël, die woonde te Aroër, en tot aan Nebo, en Baäl-Meon, en hij woonde tegen
het oosten, tot den ingang der woestijn, van de rivier Frath af; want hun vee was veel
geworden in het land van Gilead.
1 Kron.
5:11-17

GAD.

De kinderen van Gad nu woonden tegen hen over, in het land van Basan, tot Salcha toe.
Joël was het hoofd; en Safam de tweede; maar Jáënai en Safat bleven in Basan.
Hun broeders nu, naar hun vaderlijke huizen, waren
Michaël, en Mesullam, en Seba, en Jorai, en Jachan, en Zia, en Heber: zeven.

Dezen zijn de kinderen van Abiháïl, den zoon van Huri, den zoon van Jaróah, den zoon van
Gilead, den zoon van Michaël, den zoon van Jesísai, den zoon van Jahdo, den zoon van Buz.
Ahi, de zoon van Abdiël, den zoon van Guni, was het hoofd van het huis hunner vaderen.
En zij woonden in Gilead, in Basan, en in haar onderhorige plaatsen, en in al de voorsteden van
Saron, tot aan hun uitgangen.
Deze allen zijn naar hun geslachtsregisters geteld, in de dagen van Jotham, den koning van
Juda, en in de dagen van Jeróbeam, den koning van Israël.
1 Kron. 6:1

LEVI.

De kinderen van Levi waren
Gerson, Kahath en Merári.
1 Kron. 6:2-15

NAKOMELINGEN VAN KEHATH VIA AARON.

De kinderen van Kahath nu waren
Amram, Jizhar, en Hebron, en Uzziël.
En de kinderen van Amram waren
Aäron, en Mozes en Mirjam;
en de kinderen van Aäron waren
Nadab en Abíhu, Eleázar en Ithamar.
En Eleázar gewon Pínehas,
Pínehas gewon Abisúa;
en Abisúa gewon Bukki,
en Bukki gewon Uzzi;
en Uzzi gewon Zeráhja,
en Zeráhja gewon Merajôth;
en Merajôth gewon Amarja,
en Amarja gewon Ahítub;
en Ahítub gewon Zadok,
en Zadok gewon Ahimáäz;
en Ahimáäz gewon Azarja,
en Azarja gewon Jóhanan;
en Jóhanan gewon Azarja. Hij is het, die het priesterambt bediende in het huis, dat Sálomo te
Jeruzalem gebouwd had.
En Azarja gewon Amarja,
en Amarja gewon Ahítub;
en Ahítub gewon Zadok,
en Zadok gewon Sallum;
en Sallum gewon Hilkía,
en Hilkía gewon Azarja;
en Azarja gewon Serája,
en Serája gewon Józadak;
en Józadak ging mede, als de HEERE Juda en Jeruzalem gevankelijk wegvoerde door de
hand van Nebukadnézar.
1 Kron.
6:16-19a

LEVI'S ZONEN EN KLEINZONEN.

1 Kron.
6:19b-30

LEVITISCHE STAMMEN.

Zo zijn dan de kinderen van Levi:
Gerson, Kahath en Merári.
En dit zijn de namen der zonen van Gerson:
Libni en Simeï.
En de kinderen van Kahath waren
Amram, en Jizhar, en Hebron, en Uzzíël.
De kinderen van Merári waren
Máheli en Musi.
En dit zijn de huisgezinnen der Levieten, naar hun vaderen.
Van Gerson:
zijn zoon was Libni; zijn zoon Jahath;
zijn zoon Zimma; zijn zoon Joah;
zijn zoon Iddo; zijn zoon Zerah;

zijn zoon Jeáthrai.
De kinderen van Kahath waren:
zijn zoon Amminádab; zijn zoon Korah;
zijn zoon Assir; zijn zoon Elkana;
en zijn zoon Ebjásaf; en zijn zoon Assir;
zijn zoon Tahath; zijn zoon Uríël;
zijn zoon Uzzia, en zijn zoon Saul.
De kinderen van Elkana nu waren
Amásia en Ahimôth.
Elkana; dezes zoon was Elkana; zijn zoon was Zofai;
en zijn zoon was Nahath; zijn zoon Elíab;
zijn zoon Jeróham; zijn zoon Elkana.
De zonen van Samuël nu waren dezen:
zijn eerstgeborene was Vasni,
daarna Abía.
De kinderen van Merári waren
Máheli; zijn zoon Libni;
zijn zoon Simeï; zijn zoon Uzza;
zijn zoon Símea; zijn zoon Haggija;
zijn zoon Asája.
1 Kron.
6:31-47

TEMPELMUZIKANTEN.

1 Kron.
6:48-53

HOGEPRIESTERS. Hun broeders nu, de Levieten, waren gegeven tot allerlei dienst des

Dezen nu zijn het, die David gesteld heeft tot het ambt des gezangs in het huis des HEEREN,
nadat de ark tot rust gekomen was. En zij dienden voor den tabernakel van de tent der
samenkomst met gezangen, totdat Sálomo het huis des HEEREN te Jeruzalem bouwde; en zij
stonden naar hun wijze in hun ambt.
Dezen nu zijn ze, die daar stonden met hun zonen;
van de zonen der Kahathieten,
Heman de zanger,
de zoon van Joël, den zoon van Samuël,
den zoon van Elkana, den zoon van Jeróham,
den zoon van Elíël, den zoon van Toah,
den zoon van Zuf, den zoon van Elkana,
den zoon van Mahath, den zoon van Amásai,
den zoon van Elkana, den zoon van Joël,
den zoon van Azarja, den zoon van Zefanja,
den zoon van Tahath, den zoon van Assir,
den zoon van Ebjásaf, den zoon van Korah,
den zoon van Jizhar, den zoon van Kahath,
den zoon van Levi, den zoon van Israël.
En zijn broeder Asaf stond aan zijn rechterzijde;
Asaf was de zoon van Berechja, den zoon van Símea,
den zoon van Michaël, den zoon van Baëseja,
den zoon van Malchija, den zoon van Ethni,
den zoon van Zerah, den zoon van Adája,
den zoon van Ethan, den zoon van Zimma,
den zoon van Simeï, den zoon van Jahath,
den zoon van Gerson, den zoon van Levi.
Hunne broeders nu, de kinderen van Merári, stonden aan de linkerzijde, namelijk
Ethan, de zoon van Kisi, den zoon van Abdi,
den zoon van Malluch, den zoon van Hasabja,
den zoon van Amázia, den zoon van Hilkía,
den zoon van Amzi, den zoon van Bani,
den zoon van Semer, den zoon van Máheli,
den zoon van Musi, den zoon van Merári,
den zoon van Levi.
tabernakels van het huis Gods. Aäron nu en zijn zonen rookten op het altaar des brandoffers, en

op het reukaltaar, zijnde besteld tot al het werk van het heilige der heiligen, en om over Israël
verzoening te doen, naar alles wat Mozes, de knecht Gods, geboden had.
Dit nu zijn de kinderen van Aäron:
Eleázar, was zijn zoon; Pínehas zijn zoon;
Abisúa zijn zoon; Bukki zijn zoon;
Uzzi zijn zoon; Seráhja zijn zoon;
Merajôth zijn zoon; Amarja zijn zoon;
Ahítub zijn zoon; Zadok zijn zoon;
Ahimáäz zijn zoon.
1 Kron.
6:54-81

STEDEN EN GEBIEDEN. En dit waren hun woningen, naar hun kastelen, in hun landpalen,

namelijk van de zonen van Aäron, van het huisgezin der Kahathieten, want dat lot was voor hen.
En zij gaven hun Hebron, in het land van Juda, en haar voorsteden rondom dezelve. Maar het
veld der stad, en haar dorpen, gaven zij Kaleb, den zoon van Jefunne.
En den kinderen van Aäron gaven zij steden van Juda, de vrijstad Hebron, en Libna en haar
voorsteden, en Jattir en Esthemóa, en haar voorsteden, en Hilen en haar voorsteden, en Debir
en haar voorsteden, en Asan en haar voorsteden, en Beth-Sémes en haar voorsteden. Van den
stam van Benjamin nu: Geba en haar voorsteden, en Allémeth en haar voorsteden, en Anáthoth
en haar voorsteden.
Al hun steden, in hun huisgezinnen, waren dertien steden.
Maar de kinderen van Kahath, die overgebleven waren, hadden van het huisgezin van den stam,
uit den halven stam van half Manasse, bij het lot, tien steden.
En de kinderen van Gerson, naar hun huisgezinnen, hadden van den stam van Issaschar, en van
den stam van Aser, en van den stam van Nafthali, en van den stam van Manasse in Basan,
dertien steden.
De kinderen van Merári, naar hun huisgezinnen, hadden van den stam van Ruben, en van den
stam van Gad, en van den stam van Zebulon, bij het lot, twaalf steden.
Alzo gaven de kinderen Israëls aan de Levieten deze steden en haar voorsteden.
En zij gaven ze bij het lot, van den stam der kinderen van Juda, en van den stam der kinderen
van Simeon, en van den stam der kinderen van Benjamin, deze steden, dewelke zij bij namen
noemden.
Aan de overigen nu, uit de huisgezinnen der kinderen van Kahath, dien gewerden steden hunner
landpale, van den stam van Efraïm.
Want zij gaven hun van de vrijsteden, Sichem en haar voorsteden op het gebergte van Efraïm,
en Gezer en haar voorsteden, en Jokmeam en haar voorsteden, en Beth-hóron en haar
voorsteden, en Ajálon en haar voorsteden, en Gath-Rimmon en haar voorsteden.
En uit den halven stam van Manasse: Aner en haar voorsteden, en Bíleam en haar voorsteden.
De huisgezinnen der overige kinderen van Kahath hadden deze steden.
De kinderen van Gerson hadden van de huisgezinnen van den halven stam van Manasse: Golan
in Basan en haar voorsteden, en Astharôth, en haar voorsteden.
En van den stam van Issaschar: Kedes en haar voorsteden, Dobrath en haar voorsteden, en
Ramoth en haar voorsteden, en Anem en haar voorsteden.
En van den stam van Aser: Masal en haar voorsteden, en Abdon en haar voorsteden, en Hukok
en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden.
En van den stam van Nafthali: Kedes in Galiléa, en haar voorsteden, en Hammon en haar
voorsteden, en Kirjatháïm en haar voorsteden.
De overige kinderen van Merári hadden van den stam van Zebulon: Rimmóno en haar
voorsteden, Thabor en haar voorsteden.
En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den
stam van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden, en
Kedémoth en haar voorsteden, en Méfaäth en haar voorsteden.
En van den stam van Gad: Ramoth in Gilead, en haar voorsteden, en Mahanáïm en haar
voorsteden, en Hesbon en haar voorsteden, en Jáëzer en haar voorsteden.

1 Kron. 7:1-5

ISSASCHAR.

De kinderen van Issaschar waren
Thola en Pua, Jasib en Simron; vier.
De kinderen van Thola nu waren
Uzzi, en Refája, en Jeriël, en Jachmai, en Jibsam, en Samuël; hoofden van de huizen hunner
vaderen, van Thola, kloeke helden in hun geslachten; hun getal was in de dagen van David
twee en twintig duizend en zeshonderd.
En de kinderen van Uzzi waren
Jizráhja;
en de kinderen van Jizráhja waren
Michaël, en Obadja, en Joël, en Jisía; deze vijf waren al te zamen hoofden. En met hen naar
hun geslachten, naar hun vaderlijke huizen, waren de hopen des krijgsheirs zes en dertig
duizend; want zij hadden vele vrouwen en kinderen.
En hun broeders, in alle huisgezinnen van Issaschar, kloeke helden, waren zeven en tachtig
duizend, al dezelve in geslachtsregisters gesteld zijnde.
1 Kron. 7:6-12

BENJAMIN.

De kinderen van Benjamin waren
Bela, en Becher, en Jedíaël; drie.
En de kinderen van Bela waren
Ezbon, en Uzzi, en Uzzíël, en Jerimôth, en Iri; vijf hoofden in de huizen der vaderen, kloeke
helden; die, in geslachtsregisters gesteld zijnde, waren twee en twintig duizend en vier en
dertig.
De kinderen van Becher nu waren
Zemíra, en Joas, en Eliëzer, en Eljoënai, en Omri, en Jerémoth, en Abíja, en Anáthoth, en
Alémeth; deze allen waren kinderen van Becher. Dezen nu in geslachtsregisters gesteld
zijnde, naar hun geslachten, hoofden der huizen hunner vaderen, kloeke helden, waren
twintig duizend en tweehonderd.
De kinderen van Jedíaël nu waren
Bilhan;
en de kinderen van Bilhan waren
Jeüs en Benjamin, en Ehud, en Chenáäna, en Zethan, en Tharsis, en Ahi-sahar. Alle dezen
waren kinderen van Jedíaël, tot hoofden der vaderen, kloeke helden, zeventien duizend en
tweehonderd, uitgaande in het heir ten strijde.
Daartoe Suppim en Huppim waren kinderen van Ir, en Husim, kinderen van Aher.
1 Kron. 8:1-40

GENEALOGIE VAN SAUL.

Benjamin nu gewon
Bela, zijn eerstgeborene, Asbel, den tweede, en Ahrah, den derde, Naho, den vierde, en
Rafa, den vijfde.
Bela nu had deze kinderen:
Addar, en Gera, en Abíhud, en Abisúa, en Náäman, en Ahóah, en Gera, en Sefúfan, en
Huram.
Dezen nu zijn de kinderen van Ehud; dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te
Geba, en hij voerde hen over naar Manáhath;
en Náäman, en Ahía, en Gera; dezen voerde hij weg; en hij gewon Uzza en Ahíhud.
En Saharáïm gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit
Husim en Báära, zijn vrouwen; en uit Hodes, zijn huisvrouw, gewon hij Joab, en Zibja, en
Mesa, en Malcham, en Jeüz, en Sochja, en Mirma; dezen zijn zijne zonen, hoofden der
vaderen. En uit Husim gewon hij Abítub en Elpáäl.
De kinderen van Elpáäl nu waren
Eber, en Misam, en Semed; deze heeft Ono gebouwd, en Lod en haar onderhorige plaatsen;
en Bería, en Sema; dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Ajálon; dezen
hebben de inwoners van Gath verdreven.
En Ahjo, Sasak en Jerémoth, en Zebádja, en Arad, en Eder, en Míchaël, en Jispa, en Joha waren
kinderen van Bería.
En Zebádja, en Mesullam, en Hizki, en Heber, en Jismerai, en Jizlía en Jobab, de kinderen van
Elpáäl.
En Jakim, en Zichri, en Zabdi, en Eljoënai, en Zillethai, en Elíël, en Adája, en Berája, en Simrath

waren kinderen van Simeï.
En Jispan, en Eber, en Elíël, en Abdon, en Zichri, en Hanan, en Hananja, en Elam, en Antothija,
en Jífdeja, en Pnuël waren zonen van Sasak.
En Sámserai, en Seharja, en Athalja, en Jaäresja, en Elía, en Zichri waren zonen van Jeróham.
Dezen waren de hoofden der vaderen, hoofden naar hun geslachten; dezen woonden te
Jeruzalem.
En te Gíbeon woonde de vader van Gíbeon;
en de naam zijner huisvrouw was Máächa. En zijn eerstgeboren zoon was Abdon, daarna
Zur, en Kis, en Baäl, en Nadab, en Gedor, en Ahío, en Zecher. En Mikloth gewon Símea; en
dezen woonden ook tegenover hun broederen te Jeruzalem, met hun broederen.
Ner nu gewon Kis, en Kis gewon Saul, en Saul gewon Jónathan, en Malchi-sua, Abinádab, en
Esbáäl.
En Jónathans zoon was
Merib-baäl, en Merib-baäl gewon Micha.
De kinderen van Micha nu waren
Pithon, en Melech, en Thaäréa, en Achaz.
En Achaz gewon Jehóadda, en Jehóadda gewon Alémeth, en Azmáveth, en Zimri; Zimri nu
gewon Moza; en Moza gewon Bina; zijn zoon was Rafa; zijn zoon was Elása; zijn zoon was
Azel.
Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen;
Azríkam, Bochru, en Ismaël, en Searja, en Obadja, en Hanan. Al dezen waren zonen van
Azel.
En de zonen van Esek, zijn broeder, waren
Ulam, zijn eerstgeborene, Jeüs, de tweede, en Elifélet, de derde. En de zonen van Ulam
waren mannen, kloeke helden, den boog spannende, en zij hadden vele zonen, en zoons
zonen, honderd en vijftig.
Al dezen waren van de kinderen van Benjamin.
1 Kron. 7:13

NAFTALI.

De kinderen van Nafthali waren
Jahziël, en Guni, en Jezer, en Sallum, kinderen van Bilha.
1 Kron.
7:14-19

MANASSE (JOZEF).

1 Kron.
7:20-29

EFRAIM (JOZEF).

De kinderen van Manasse waren
Asriël, welken de vrouw van Gilead baarde; doch zijn bijwijf, de Syrische, baarde Machir, den
vader van Gilead. Machir nu nam tot een vrouw de zuster van Huppim en Suppim, en haar
naam was Máächa; en de naam des tweeden was Zeláfead. Zeláfead nu had dochters.
En Máächa, de huisvrouw van Machir, baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Peres, en
de naams zijns broeders was Seres, en zijn zonen waren Ulam en Rekem.
De kinderen van Ulam nu waren
Bedan;
dezen zijn de kinderen van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse. Belangende nu
zijn zuster Molécheth, zij baarde Ishod, en Abiézer, en Máhela.
De kinderen van Semída nu waren
Ahjan, en Sechem, en Likhi, en Aníam.
En de kinderen van Efraïm waren
Suthélah; en zijn zoon was Bered;
en zijn zoon Tahath; en zijn zoon Eláda;
en zijn zoon Tahath; en zijn zoon was Zabad;
en zijn zoon Suthélah, en Ezer, en Elad.
En de mannen van Gath, die in het land geboren waren, doodden hen, omdat zij afgekomen
waren om hun vee te nemen. Daarom droeg Efraïm, hun vader, vele dagen leed; en zijn
broeders kwamen om hem te troosten. Daarna ging hij in tot zijn huisvrouw, en zij werd zwanger,
en baarde een zoon; en hij noemde zijn naam Bería, omdat zij in ellende was in zijn huis. Zijn
dochter nu was Séëra, die bouwde het lage en het hoge Beth-hóron, en Uzzen-Séëra.
En Refah was zijn zoon, en Resef;
en zijn zoon was Telah; en zijn zoon Tahan;

zijn zoon was Ladan; zijn zoon Ammíhud;
zijn zoon Elisáma; zijn zoon was Non;
zijn zoon Jozua.
En hun bezitting en hun woning was Beth-El, en haar onderhorige plaatsen; en tegen het oosten
Náäran, en tegen het westen Gezer en haar onderhorige plaatsen; en Sichem en haar
onderhorige plaatsen, tot Gaza toe, en haar onderhorige plaatsen. En aan de zijden der kinderen
van Manasse was Beth-Sean en haar onderhorige plaatsen, Tháänach en haar onderhorige
plaatsen, Megiddo en haar onderhorige plaatsen, Dor en haar onderhorige plaatsen. In deze
hebben de kinderen van Jozef, den zoon van Israël, gewoond.
1 Kron.
7:30-40

ASER.

1 Kron. 9:1a

CONCLUSIE. En gans Israël werd in geslachtsregisters geteld, en ziet, zij zijn geschreven in het

De kinderen van Aser waren
Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Bería, en Sera, hunlieder zuster.
De kinderen van Bería nu waren
Heber en Málchiël; hij is de vader van Birzávith.
En Heber gewon
Jaflet, en Somer, en Hotham, en Sua, hunlieder zuster.
De kinderen van Jaflet nu waren
Pasach, en Bimhal, en Asvath; dit waren de kinderen van Jaflet.
En de zonen van Semer waren
Ahi en Róhega, Jehubba en Aram.
En de kinderen van zijn broeder Helem waren
Zofah, en Jimna, en Seles, en Amal.
De kinderen van Zofah waren
Suah, en Harnéfer, en Sual, en Beri, en Jimra, Bezer, en Hod, en Samma, en Silsa, en
Jithran, en Beëra.
De kinderen van Jether nu waren
Jefunne, en Pispa, en Ara.
En de kinderen van Ulla waren
Arah, en Hanníël, en Rizja.
Deze allen waren kinderen van Aser, hoofden der vaderlijke huizen, uitgelezene kloeke helden,
hoofden der vorsten; en zij werden in geslachtsregisters geteld ten heire in den krijg; hun getal
was zes en twintig duizend mannen.
boek der koningen van Israël.

Deze genealogieën worden gevolgd door een bevolkingsregister van Jeruzalem, maar de exacte datering (vóór
of na de ballingschap) is niet helemaal duidelijk. De lijst lijkt echter het meest overeen te komen met
vergelijkbare lijsten uit Nehemia's verslagen. Als dat inderdaad zo is, dan zijn dit de gezinnen die in Jeruzalem
wonen op het moment dat deze nationale archieven worden samengesteld.
1 Kron. 9:1b-9

INWONERS VAN JERUZALEM. En die van Juda waren weggevoerd naar Babel, om hunner

overtredingen wil. De eerste inwoners nu, die in hun bezitting, in hun steden kwamen, waren de
Israëlieten, de priesters, de Levieten, en de Nethínim.
Maar te Jeruzalem woonden van de kinderen van Juda, en van de kinderen van Benjamin, en
van de kinderen van Efraïm en Manasse;
Uthai, de zoon van Ammíhud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van
de kinderen van Perez, den zoon van Juda.
En van de Silonieten was
Asája, de eerstgeborene, en zijn kinderen.
En van de kinderen van Zerah was
Jeúël,
en van hun broederen waren zeshonderd en negentig.
En van de kinderen van Benjamin waren
Sallu, de zoon van Mesullam, den zoon van Hodávja, den zoon van Hassenúa; en Jibnéa, de
zoon van Jeróham, en Ela, de zoon van Uzzi, den zoon van Michri; en Mesullam, de zoon
van Sefatja, den zoon van Reúël, den zoon van Jibnija.

En hun broederen naar hun geslachten, negenhonderd zes en vijftig; al deze mannen waren
hoofden der vaderen in de huizen hunner vaderen.
1 Kron.
9:10-16

Van de priesteren nu,
Jedája, en Jojárib, en Jachin,
en Azarja, de zoon van Hilkija, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van
Merajôth, den zoon van Ahítub, overste van het huis Gods;
En Adája, de zoon van Jeróham, den zoon van Pashur, den zoon van Malchija; en Massi, de
zoon van Adiël, den zoon van Jahzéra, den zoon van Mesullam, den zoon van Mesillémith,
den zoon van Immer.
Daartoe hun broeders, hoofden in de huizen hunner vaderen, duizend zevenhonderd en zestig,
kloeke helden aan het werk van den dienst van het huis Gods.
Van de Levieten nu waren
Semája, de zoon van Hasub, den zoon van Azrikam, den zoon van Hasabja, van de kinderen
van Merári; en Bakbakkar, Heres, en Galal, en Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van
Zichri, den zoon van Asaf; en Obadja, de zoon van Semája, den zoon van Galal, den zoon
van Jedûthun; en Berechja, de zoon van Asa, den zoon van Elkana, woonachtig in de dorpen
der Netofathieten.

1 Kron.
9:17-32

De poortiers nu waren:
Sallum, en Akkub, en Talmon, en Ahíman, en hun broeders; Sallum was het hoofd. Ook tot
nog toe, aan de poort des konings oostwaarts, waren dezen de poortiers onder de legers der
kinderen van Levi. En Sallum, de zoon van Koré, den zoon van Ebjásaf, den zoon van Korah,
en zijn broeders van het huis zijns vaders, de Korahieten, waren over het werk van den
dienst, wachters der dorpelen des tabernakels; gelijk hun vaders in het leger des HEEREN
geweest waren bewaarders van den ingang; als Pínehas, de zoon van Eleázar, te voren
voorganger bij hen was, met welken de HEERE was. Zacharja, de zoon van Meselemja, was
poortier aan de deur van de tent der samenkomst.
Allen, die uitgelezen waren tot poortiers aan de dorpelen, waren tweehonderd en twaalf. Dezen
waren in het geslachtsregister gesteld naar hun dorpen. David en Samuël, de ziener, hadden hen
in hun ambt bevestigd. Zij dan en hun zonen waren aan de poorten van het huis des HEEREN, in
het huis der tent, aan de wachten. Die poortiers waren aan de vier winden, tegen het oosten,
tegen het westen, tegen het noorden, en tegen het zuiden. En hun broeders waren op hun
dorpen, inkomende ten zevenden dage van tijd tot tijd, om met hen te dienen; want in dat ambt
waren vier overste poortiers, die Levieten waren; en zij waren over de kameren en over de
schatten van het huis Gods. En zij bleven over nacht rondom het huis Gods; want op hen was de
wacht, en zij waren over de opening, en dat allen morgen.
En enigen van hen waren over de vaten van den dienst; want bij getal droegen zij ze in, en bij
getal droegen zij ze uit. Want uit dezelve zijn er besteld over de vaten, en over al de heilige
vaten, en over de meelbloem, en wijn, en olie, en wierook, en specerijen. En uit de zonen der
priesteren waren de bereiders van het reukwerk der specerijen. En Mattithja uit de Levieten,
dewelke was de eerstgeborene van Sallum, den Korahiet, was in het ambt over het werk, dat in
pannen gekookt wordt. En uit de kinderen der Kahathieten, uit hun broederen, waren enigen over
de broden der toerichting, om die alle sabbatten te bereiden.

1 Kron.
9:33,34

Uit dezen zijn ook de zangers, hoofden der vaderen onder de Levieten in de kameren, dienstvrij;
want dag en nacht was het op hen, in dat werk te zijn. Dit zijn de hoofden der vaderen onder de
Levieten, hoofden in hun geslachten; dezen woonden te Jeruzalem.
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