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Studie 1 (1050-930 v.Chr.) 
 
Tijdlijnen 
Algemene tijdlijn (1050-500 v.Chr.) 

 
Tijdlijn studie 1 (1050-930 v.Chr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Achtergrond van het oudtestamentische koningschap 
Het woord voor koning is in het Hebreuws 'melek'. Dat komt terug in bvb. 'Melchisedek' (Malki-
Tzedeq; Gen.14:18), 'Abimelech' (Gen.20:2) of 'Ebed-Melech' (Jer.38:7).  
 
In Genesis 49:10 en Deuteronomium 17:14-20 zien we dat het koningschap door God voorzien 
werd. Het was de bedoeling dat koningen van Israël een soort onderkoning, onder Gods 
leiding, zouden zijn.  
 
Ongeveer 300 jaar lang (ca. 1350-1050 v.Chr.) werd Israël bestuurd door richters. In het boek 
Richteren zien we dat de weg naar een koning voorbereid wordt. Gideon (en zijn 
nakomelingen) wordt gevraagd als koning, maar hij weigert (Richt.8:22-23). Verder in 
Richteren zien we enkele keren de zin: 'In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder 
deed wat juist was in zijn ogen' (Richt.17:6, 21:25 ; in Richt.18:1 vinden we enkel het eerste 
deel van de zin). Het lijkt alsof het een probleem geworden is dat er geen koning is... 
 
Samuël was de laatste richter. Hij probeerde Israël op Gods weg te laten gaan. Samuël had 
zijn zonen aangesteld als richter, maar zij voldeden niet en woeden niet aanvaard door de 
Israëlieten (1 Sam.8:1-5a). De Israëlieten wilden hen niet en verlangden naar een koning, 
zoals de omliggende volkeren (1 Sam.8:5b, 19-20). Ondanks de waarschuwingen van God, 
gesproken door Samuël (1 Sam.8:10-18), wou het volk een koning. En die kregen ze ook, met 
Gods zegen: Saul. 
 
Vraag: Het is interessant om de geschiedenis van de koningen tegen het licht van 
Deuteronomium 17:14-20 te houden. Aan welke situaties/koningen denk je bij deze verzen? 
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Belangrijke gebeurtenissen  
Deze data zijn niet exact; ze kunnen een paar jaar verkeerd liggen. 
 
- 1050: Saul (eerste koning) 

* hoofdstad: Gibea, zo’n 5 km ten noorden van Jeruzalem 
* Sauls ongehoorzaamheid (1 Sam.13 en 15) 
* overwinningen op verschillende volkeren (1 Sam.14:47-48). Saul behaalde 
overwinningen, maar kon de landen niet veroveren. 
* zalving David (1 Sam.16). Er is erg veel onduidelijkheid over hoe oud David was 
(studiebijbel commentaar: 12-13 jaar) 
* David doodt Goliath – Saul wordt jaloers en wil David doden 
* vlucht van David voor Saul (1 Sam.19-30). Hoe lang David op de vlucht geweest is, is 
onbekend (studiebijbel commentaar: 9 jaar). De enige zekerheid: hij verbleef 1 jaar en 
4 maanden bij de Filistijnen (Gath). 

 
- 1010: David  
 * 1010: koning over Juda in Hebron (2 Sam.2:4,10-11; 5:5). Isboset, zoon van Saul, is 
 nog twee jaar koning over de rest van Israël (2 Sam.2:8-10). Wie de overige 5,5 jaar 
 Israël leidde, is onduidelijk (David vanuit Hebron? lijkt in tegenspraak met 2 Sam. 5:5). 
 * 1003: koning over heel Israël + verovering Jeruzalem (2 Sam.4:4-5; 5:5) 
 * overspel en (onrechtstreeks) moord (2 Sam.7:1-17) 
 * vlucht voor eigen zoon, Absalom (2 Sam.15-19) 
 
- 970: Salomo 

* 966: begin tempelbouw (4e jaar regering)  
   * 959: inwijding tempel (11e jaar regering; na 7 jaar bouwen) 
 * wijsheid: koningin van Seba op bezoek 
 * vergelijking Salomo en Deut.17:14-20 
 
- 930: dood Salomo + scheuring rijk 

* vooraf: 2 Sam.2:11; 4:4-5 (gedurende 7,5 jaar David koning over Juda); 2 
Sam.19:40-43 (wrijving tussen Israël en Juda) 
* 1 Kon.11:9-40: Aankondiging van de straf. Salomo krijgt tegenstanders: Hadad 
(Edom), Rezon (Zoba; deel van Aram/Syrië, tussen Damascus en Hamath) en Jerobeam 
(Israël – NBG,NBV: Efraïmiet).  
- Hadad: In de Griekse vertaling staat, na v.22: ‘Hadad keerde terug naar zijn land. 
Toen hij koning van Edom was geworden, behandelde hij Israël als een vijand.’ De 
Griekse vertaling is vreemd, want er staat niets over Rezon als koning van Damascus. 
In ieder geval vormde Hadad een bedreiging voor Salomo vanuit het zuiden.  
- Rezon: koning in Damascus (Aram/Syrië – 1 Kon.11:23-24). Rezon was een 
bedreiging voor Salomo vanuit het noorden. 
- Jerobeam: koning van Israël; geen bedreiging voor Salomo, wel voor diens zoon, 
Rechabeam. Jerobeam regeerde over wat men vaak het tienstammenrijk noemt. Juda 
en Benjamin hoorden bij Juda (1 Kon.12:21,23), maar eigenlijk woonde de stam 
Simeon ook in dat gebied (Joz.19:1-9). Kort na de splitsing trokken de Levieten naar 
Juda (2 Kron.11:11-16). Daarnaast trokken ook gelovigen uit de andere stammen naar 
Juda.  
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Geestelijke inhoud 
 
Zonden en gevolgen 
Saul:  * ongehoorzaamheid (1 Sam.13:8-23 – Saul brengt offer ipv Samuël; 1 Sam.15 – Saul 

overwint Amalekieten, maar houdt vee en doodt koning Agag niet). 
* gevolg: David wordt gezalfd (1 Sam.16:1-13). Het berouwt God dat Saul koning 
geworden is. (1 Sam.15:11,35 + 1 Sam.15:29) 
? berouw: 1 Sam.15:30 – Saul is meer begaan met wat het volk over hem denkt dan 
wat God denkt. Hij zegt de Heere, UW God – is het niet zijn eigen God? 

 
David: * overspel met Batseba + Uria dood injagen (2 Sam.11) 

* gevolg: kind van Batseba sterft (2 Sam.12:1-23) + vlucht voor Absalom; hij heeft 
seksuele gemeenschap met Davids bijvrouwen (2 Sam.12:11-12; 2 Sam.16:21-22) 

 ! berouw (2 Sam.12:13ev) 
* volkstelling (2 Sam.24) 
! berouw (2 Sam.24:17ev)  

 
Salomo: * afgoderij (1 Kon.11) 

* gevolg: Het rijk zal na Salomo’s dood in twee scheuren (1 Kon.11:11-13),  
? berouw: Sommigen zien Prediker als een terugblik op zijn veel vrouwen/afgoderij. 
Het is ten zeerste de vraag of dat zo is. 

 
Vraag: - Is het zo erg dat Saul zelf een offer brengt, het vee van de Amalekieten niet allemaal 

doodt en koning Agag niet doodt? 
- Wat is het gevolg van zonde voor ons (christenen)? 

 
 
David op de vlucht voor Saul 
David vlucht voor Saul en krijgt twee gelegenheden om Saul te doden (1 Sam.24; 1 Sam.26). 
Hij doodt Saul niet, omdat Saul de gezalfde van de Here is (1 Sam.24:7; 26:11). David was 
toen zelf al gezalfd als nieuwe koning! Dit laat zien hoe heilig Gods besluiten waren voor 
David. Hij is daardoor jaren op de vlucht geweest. 
 
Vraag: - Mocht David Saul doden?  

- Wat betekent wachten op Gods tijd voor ons? 
 
 
Gods belofte (Gen.15:18) vervuld (2 Sam.8:3, 1 Kon.4:21) 
Saul 

- overwinningen op Amon/Moab (oost), Filistijnen (west), Edom/Amalek (zuid), koningen 
van Soba (noordoost) – 1Sam.14:47-48 

- geen onderwerping van deze volkeren 
 
David 

- onderwerpt Amon/Moab (oost), Filistijnen (west), Edom (zuid), koningen van Soba 
(noordoost), koning van Damascus (noordoost) – 2 Sam.5:17-25, 8:1-6,11-14, 10:1-
19; 1 Kron.18:3-5,11 

- sterk verbond met Tyrus (noord) – 2 Sam.5:11 
- verbond met Hamat (noordoost); geschenken – 1 Kron.18:9 
- Gods belofte (Gen.15:18) werd vervuld (2 Sam.8:3) – Rivier (Eufraat) tot grens Egypte 
 

Salomo 
- overwonnen koninkrijken blijven in het bezit van Israël 
- verbond met Tyrus – 1 Kon.5:1, 9:11 
- Seba; geschenken – 1 Kon.10:1-13 
- handel met Egypte – 1 Kon.10:28-29 (Misraïm is Hebreeuws voor Egypte) 
- Gods belofte (Gen.15:18) blijft vervuld (1 Kon.4:21) 
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God deed rond 2000 v.Chr. de belofte aan Abraham. Rond 1000 v.Chr. werd deze belofte 
vervuld. Eén belangrijke opmerking: als het volk in de tijd van Jozua en daarna naar God 
geluisterd had, was de belofte waarschijnlijk al sneller vervuld.  
 
Vraag: Welke beloften gelden nu nog steeds? Leven wij op grond van die beloften? 
 
 
Gods berouw 
In 1 Samuël 15 zien we een schijnbare tegenstrijdigheid.  

- Het berouwt God dat Saul koning geworden is (1 Sam.15:11,35) 
- God kent geen berouw (1 Sam.15:29)  

 
Als er staat dat God geen berouw heeft (1 Sam.15:29; Num.23:19; Jer.4:28; Zach.8:14-15; 
Rom.11:29), dan houdt dat in dat Hij Zijn woord houdt. Indien God iets belooft, doet Hij dat 
ook! Toch zien we dat God soms plannen wijzigt, zegeningen geeft of niet geeft, afhankelijk 
van de (on)gehoorzaamheid van mensen (Gen.6:5-6; Ex.32:14; Richt.2:18; 2 Sam.24:16; 
Ps.106:45; Jer.15:6; Jer.18:8,10; Jer.26:3,13,19; Jer.42:10; Ez.24:14; Hos.11:8; Hos.13:14; 
Joel 2:13,14; Amos 7:3,6; Jona 3:9,10). Dit zien we ook in het verhaal van Saul. 
 
Het berouwt God dat Hij Saul als koning aangesteld heeft (1 Sam.15:11,35). Het Hebreeuwse 
woord voor berouw ‘nacham’ wil zoveel zeggen als ‘diep zuchten’. Dat is iets anders dan spijt 
hebben. Eigenlijk wordt hier benadrukt dat God verdriet heeft over wat er gebeurd is. Zijn 
berouw, het verdriet, komt voort uit verbondenheid met Zijn volk, liefde voor Zijn volk. Hij ziet 
hoe slecht de zaken verlopen en dat doet Hem verdriet.  
 
Als God plannen wijzigt, dan maakt dat van Hem geen onberekenbare God. Verandering, zoals 
bij Saul, wordt ingegeven door Gods liefde voor Zijn volk (God is liefde en handelt dus alleen 
uit liefde). Wat Hij doet, heeft als doel dat het volk zich weer terug tot Hem keert. 
Vraag: Geeft deze uitleg een goed antwoord op de tegenstrijdigheid? 
 
Aanvulling. Een ongelovige stelde ooit een vraag aan Rabbi Josua ben Korcha (helft 2e eeuw 
n.Chr.): ‘Als God wist dat de mensen zouden zondigen, waarom maakte Hij ze dan?’ R. Josua 
antwoordde: ‘Heb je ooit een mannelijk kind gekregen?’ De ongelovige antwoordde: ‘Ja.’ R. 
Josua vroeg: ‘Hoe voelde je je toen?’ De ander zei: ‘Ik was verheugd.’ R.Josua vroeg: ‘Wist je 
dan niet, dat hij ten slotte zou sterven?’ En hij vervolgde: ‘In tijden van vreugde, moet er 
vreugde zijn. In de tijden van rouw, rouw. Zo is de handelwijze van de Heilige ook. Het was 
voor Hem openbaar dat de mens zou zondigen, maar Hij heeft hen toch geschapen, omwille 
van de goede mensen die ooit uit hen zouden opstaan.’  
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Extra 
 
10 stammen voor Jerobeam, 1 voor Rechabeam? 
God beloofde 10 stammen aan Jerobeam en 1 stam aan Salomo, althans aan zijn opvolger 
Rechabeam (1 Kon.11:31-35). Er waren toch 12 stammen? Levi wordt niet meegeteld, omdat 
deze stam God toebehoorde, maar Jozef werd gesplitst in Efraïm en Manasse. 
- 10 stammen voor Jerobeam: Ruben, Manasse, Gad, Dan, Efraïm, Issaschar, Zebulon, Naftali, 
Aser.  
- 1 stam voor Rechabeam: Juda 
Dat zijn er nog maar 10. We hebben nog Benjamin en Simeon. Dit zijn allebei speciale 
gevallen.  
- Benjamin hoorde vanaf het begin duidelijk bij Juda (1 Kon.12:20-21).  
- Simeon woonde al eeuwen in het gebied van Juda en werd soms in één adem genoemd met 
Juda (Joz.19:1,9; 21:9 - andere stammen apart vermeld, Juda en Simeon niet; Richt.1:3).  
Wie hoort nog bij de tien stammen van Jerobeam? Voor zover we weten, heeft noch Benjamin, 
noch Simeon ooit echt bij het 'tienstammenrijk' van Jerobeam gehoord. Was het eigenlijk Gods 
bedoeling dat Benjamin ook bij het tienstammenrijk zou horen? 
Een andere mogelijkheid is Manasse te zien als twee stammen. Het overjordaans deel werd al 
in Jozua's tijd min of meer apart bekeken (Joz.13:7-8).  
 
 
Ezechiël en Jezus 
Ex.24:16-17; Ez.10:4-5,18-19; 11:23; 43:1-5; 44:4; 2Kor.3:18  
Het is opvallend dat in Ezechiël de heerlijkheid van de Heere vertrekt uit Jeruzalem, via de 
oostpoort en via deze poort ook weer terugkeert. Het is eens te meer opvallend, omdat Jezus 
heel vaak te vinden is op de Olijfberg en vlak voor Zijn sterven in de hof van Gethsemane. 
Deze liggen beide aan de oostzijde van Jeruzalem. Jezus zal ook terugkomen op de Olijfberg 
(Hand. 1:9-12).  
Vaak wordt er gezegd dat Jezus bij de intocht in Jeruzalem via de Oostpoort en Schone poort 
in de tempel kwam. Dat levert een mooi beeld van de heerlijkheid van de Heere die, in de 
persoon van Jezus, de tempel weer binnenkomt.  
Er wordt eveneens beweerd dat Jezus via de Schaapspoort Jeruzalem binnenkwam. Dat geeft 
dan ook een mooi beeld, want de schapen die geslacht werden in de tempel kwamen via deze 
poort de stad binnen. Zo is Jezus het Lam dat ‘ter slachting geleid wordt’.  
 
Er is zeker overeenkomst te zien tussen wat Ezechiël beschrijft over de heerlijkheid van de 
Heere en wat Jezus gedaan heeft tijdens Zijn leven op aarde en wat er zal gebeuren bij Jezus’ 
wederkomst. De juiste interpretatie van de voorspelling van Ezechiël en toepassing op Jezus 
(als Messias, als ‘heerlijkheid van de Heere’) is moeilijk te maken.  
 
 
De Oostpoort 
Oostpoort of Gouden poort (Lk.6:46) of Susanpoort; de Joden noemen het ‘de poort van de 
Barmhartigheid’. 
Deze poort is niet dezelfde als de Schone poort (Hand.3:2). Achter de Oostpoort (of Gouden 
poort), kwam je via een steile trap bij de Schone poort. Dat was de ingang naar de tempel. 
 
De geschiedenis van de Gouden poort is nogal vaag. Waarschijnlijk gebouwd door de 
Byzantijnen halfweg de vijfde eeuw n.Chr. Keizerin Eudokia hield de overblijfselen van een 
Herodiaanse poort voor de plaats waar Jezus op palmzondag Jeruzalem binnenkwam. Ze liet er 
een prachtig poortgebouw optrekken. 
Volgens sommigen heeft kalief Omar in 638 de poort al gesloten voor ongelovigen. Volgens 
anderen werd de poort pas dichtgemaakt in 810 door de Abbasiden. 
In de tijd van de kruisvaarders kon de poort geopend worden. Heraclius (aartsbisschop van 
Caesarea en Latijns patriarch van Jeruzalem) trad de stad binnen langs die poort (12e eeuw) 
en vergeleek dit met de intocht van Jezus in Jeruzalem. De poort bleef evenwel meestal 
gesloten. 
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Toen de Islamieten de kruisvaarders verdreven hadden, werd een deel van de muren en 
poorten afgebroken. Het is niet duidelijk wat er gebeurde met de Gouden poort. Wellicht bleef 
die bestaan. 
Sultan Süleyman de Grote (1522-1566) liet de stadsmuren rond 1530 herbouwen: een muur 
van 3,2km lang; 34 torens; 7 open poorten; 1 gesloten poort (de Gouden poort). Het is niet 
duidelijk of Süleyman die poort liet dichtmetselen of dat dat al zo was. 
De Islamieten willen de poort dicht houden, vanwege de joodse verwachting dat de Messias 
Jeruzalem langs die poort zal binnengaan. Daarom ligt er ook een Islamitische begraafplaats 
voor de poort. Zij geloven dat de Messias nooit een begraafplaats zal betreden.  
De Islamieten geloven dat de hele mensheid op de Dag des Oordeels door deze poort zal gaan. 
 
 
 
 
 


