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Studie 2 (930-750 v.Chr.) 
 
Tijdlijn 
Algemene tijdlijn (1050-500 v.Chr.) 

 
Tijdlijn studie 2 (930-750 v.Chr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inleiding 
In studie 1 hebben we gezien hoe Saul koning werd, maar ongehoorzaam was. Het berouwde 
God dat Saul koning geworden was en David wordt gezalfd. David is eerst jarenlang op de 
vlucht voor Saul en als Saul dood is, duurt het nog 7,5 jaar voor hij koning over heel Israël 
wordt. David maakte fouten, maar zijn hart lag bij God. Na Davids dood wordt Salomo koning. 
Hij was bijzonder wijs, bijzonder rijk, maar had ook bijzonder veel vrouwen en vooral… boog 
zich voor hun goden. Er wordt een straf aangekondigd: Na Salomo’s dood zal het grote en 
welvarende rijk in twee scheuren. De nakomelingen van Salomo zullen nog maar over een 
paar stammen van Israël koning zijn…  
 
Deze studie begint bij Salomo’s dood. 
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Overzicht koningen van Israël/Juda en de profeten 
 

 
 
 
          
  afwisselend goed/slecht  
  in de ogen van de Heere 
          
 

Teksten (Israël) Israël Profeten Juda Teksten 
(Juda) 

1Kon.1-11 Salomo 970-930  Salomo 970-930 1Kon.1-11 
1Kon.12:25-32; 
14:1-20 

Jerobeam I 930-
910 

naamloze profeet (I), 
Ahia (I), Semaja (J) 

Rehabeam 930-
913 

1Kon.12:1-25; 
13; 14:21-31 

1Kon.15:25-32 Nadab 910-909 Iddo (J) Abia(m) 913-910 1Kon.15:1-8 
1Kon.15:33-16:7 Basa 909-886 Azarja (J), Chanani (J) Asa 910-869 1Kon.15:9-24 
1Kon.16:8-14 Ela 886-885    
1Kon.16:15-20 Zimri 885    
1Kon.16:21-28 
     1Kon.16:21-22 

Omri 885-874 
     Tibni 885-880    

1Kon.16:29-22:40 Achab 874-853 Elia (I), Jehu (J), Eliëzer 
(J) Josafat 873-848 1Kon.22:41-51 

1Kon.22:52-
2Kon.2:25 Ahazia 853-852 Elia (I) Joram 853-841 2Kon.8:16-24 

2Kon.3:1-8:15 Joram 852-841 Elisa (I)   
2Kon.9:1-10:36 Jehu 841-814 Elisa (I), Joël (J) Ahazia 841 2Kon.8:25-29 

   Athalia(vrouw) 
841-835 2Kon.11:1-20 

  Obadja (J) Joas 835-796 2Kon.11:21-
12:21 

2Kon.13:1-9 Joahaz 814-798 Elisa (I)   
2Kon.13:10-25 Joas 798-781 Elisa (I) Amazia 796-767 2Kon.14:1-22 

2Kon.14:23-29 Jerobeam II 793-
753 

Jona,Hosea,Amos(I), 
Jesaja (J) 

Azaria(Uzzia) 791-
740 2Kon.15:1-7 

2Kon.15:8-12 Zekarja 753 Hosea (I),    
2Kon.15:13-16 Sallum 752 Hosea (I)   

2Kon.15:17-22 Menachem 751-
741 

Hosea (I), Oded (I), Micha 
(I,J), Jesaja (J) Jotham 751-732 2Kon.15:32-38 

2Kon.15:23-26 Pekachja 741-739 Hosea (I)   

2Kon.15:27-31 Pekach 739-731 Hosea (I), Micha (I,J), 
Jesaja (J) Achaz 732-715 2Kon.16:1-20 

2Kon.17:1-41 Hosea 731-722 Hosea (I), Micha (I,J)   

 Israël in 
ballingschap Jesaja (J) Hizkia 715-686 2Kon.18:1-

20:21 
   Manasse 696-641 2Kon.21:1-18 
   Amon 641-639 2Kon.21:19-26 

  Jeremia,Sefanja, Hulda 
(profetes)  Josia 639-609 2Kon.22:1-

23:30 

 slecht in de ogen van 
de Heere (Jehu?) Jeremia  Joachaz (Sallum) 

609 2Kon.23:31-34 

  Jeremia  Jojakim 609-597 2Kon.23:35-
24:7 

  Jeremia,Ezechiël  Jojakin 597 2Kon.24:8-17 

  Jeremia,Ezechiël Sedekia 597-586  2Kon.24:18-
25:30 

   Juda in 
ballingschap  
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Belangrijke gebeurtenissen 
- 930: Scheuring rijk (Israël en Juda) 

* 1 Kon.12:1-24: Rechabeam luistert niet naar de raadgevers van zijn vader. Zij 
zeggen dat hij hen grof moet antwoorden.  

1 Kon.12:10; 2 Kron.10:10 
NBG, SV, HSV: mijn pink is dikker dan mijn vaders lendenen/middel  
NBV: mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader 

Dat doet Rachebeam niet, maar hij antwoordt wel dat zij onder hem nog veel harder 
moeten werken. Gevolg: scheuring (profetie van Ahia komt uit). 
* Rechabeam koning over Juda: twee stammen (Juda/Benjamin, Simeon?) + Levieten 
+ gelovigen uit andere stammen (2 Kron.11:13-17) 
* Jerobeam koning over Israël: eerst 10 stammen, daarna zonder Levieten en zonder 
alle gelovigen. Zijn hoofdstad was Sichem.  

 
- 930 (of vlak erna):  

* 1 Kon.12:25-32: Jerobeam maakt twee gouden kalveren (in Betel – zuiden, eigenlijk 
grondgebeid van Benjamin, in Dan – noorden). Hij stelt priesters (geen Levieten) aan 
die hier offers brengen. Jerobeam voert een nieuw feest is, gelijk aan het 
loofhuttenfeest. Alleen stelde hij dit een maand later dan in Jeruzalem (8e maand ipv 7e 
maand; 1 Kon.12:32-33, Lev.23:33-34). Eigenlijk is dit een menggodsdienst om 
Jeruzalem te vermijden.  

 
- 910-848: Asa/Josafat (Juda) 

* Twee koningen die God volgden en probeerden Israël op Gods weg te houden. Zij 
deden veel moeite om alle afgoderij uit Juda te doen verdwijnen. Tijdens hun regering 
was Juda heel rijk en machtig.  
* Het blijkt voor beide koningen een moeilijke oefening om God te blijven vertrouwen. 
Asa verbond zich met Aram, in de strijd tegen Israël. Josafat verbond zich met Achab 
en daarna met diens opvolger Achazja. 
 

- 874-853: Achab (Israël)  
* Zijn verhaal omvat heel wat hoofdstukken: 1 Kon.16:29-22:40 
* 1 Kon.16:31: Het minst erge was dat hij deed wat Jerobeam gedaan had (eigen 
godsdienst). Hij was getrouwd met Izebel, dochter van koning Sidoniërs, dienares van 
Baäl. Achab krenkte God meer dan alle koningen van Israël voor hem 

 * 1 Kon.18:19: Baäl en Asjera (vaak gelijkgesteld met Astarte) 
 * Ziet hoe God wint op de Karmel, maar bekeert zich niet 
 * 1 Kon.21:1-16: wijngaard Naboth 

1 Kon.21:17-26: Elia kondigt oordeel aan   
1 Kon.21:27-29: Achab verootmoedigt zich; toch 1 Kon.22:37-38 

 
- Elia  

* profeet over Israël in de tijd van Achab en Achazja 
* afkomstig uit Tisbe, Gilead (overjordaans gebied) 
* Er is een groot contrast tussen Elia, als getuige van God, en de periode sinds de 
scheuring van het rijk, waarin de koningen van Israël een voorbeeld gaven van 
afgoderij, moord en verraad 
* Elia gaat naar Sarefat (1 Kon.17:7-24). Opvallend: Sarefat behoorde bij Sidon, dat 
het centrum was van de baälsdienst én de geboorteplaats van Izebel, Achabs vrouw. 
* Elisa over Elia (2 Kon.2:12): ‘Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël.’ 
Door zijn voorspraak en optreden beschermde Elia Israël, zoals strijdwagens en de 
bemanningen ervan een koninkrijk beschermen; Elia was een beeld van kracht en 
bescherming. 

 
- Elisa  

* profeet over Israël in de tijd van Joram, Jehu, Joachaz en Joas 
* afkomstig uit Abel-Mechola (ten noord-oosten van Samaria) 
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* Er worden veel wonderen beschreven: water gezond maken, olie in vaten, opwekking 
jongen uit de dood, voedsel gezond maken, spijziging van de honderd, Naäman, 
drijvende bijl (2 Kon.2:19-6:7) 
* De spottende knapen van Betel (2 Kon.2:23-25): Betel (centrum van afgodsdienst – 
kalf van Jerobeam); ‘Ga op’ (spotten met hemelvaart van Elia?); ‘kaalkop’ (minachting 
voor profeet van God en dus voor God zelf). Elisa stuurt de beren niet; God doet dat. 
* Joas (Israël) over Elisa (2 Kon.13:14): ‘Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van 
Israël.’ 

 
- 841-814: Jehu (Israël) 
 * 2 Kon.9-10 

* Jehu wordt gezalfd (!) door een jonge profeet in opdracht van Elisa (2 Kon.9:1-8) 
  ! God had al tegen Elia gezegd dat hij Jehu zou zalven (1 Kon.19:16). 

* Jehu roeit het geslacht van Achab uit en doodt ook alle priesters van Baäl. MAAR: de 
gouden kalveren van Jerobeam blijven in Dan en Betel. Dit blijft zo tot Israël in 
ballingschap gaat. 
* God belooft dat Jehu’s zonen tot in het vierde geslacht koning van Israël zullen zijn. 
Dat komt ook uit, want Zekarja (het vierde geslacht na Jerobeam) wordt nog koning. 
Daarna is er een machtswissel. 

 
- 835-796: Joas (Juda) 

* 2 Kon.11:21-12:21; 2 Kron.22:10-24:27 
* Toen Joas’ vader Achazja stierf, roeide diens moeder Atalja (Joas’ grootmoeder) alle 
leden van het koninklijk geslacht uit. Joas werd verstopt door de zus van Achazja 
(Jehoseba; Joas’ tante). Zes jaar lang werd Joas verborgen gehouden in de tempel. 
Daarna werd hij door de priester Jojada en zijn zonen tot koning gezalfd. Atalja werd 
gedood.  
* Joas liet de tempel in zijn oorspronkelijke staat herstellen (2 Kon.12:4-16; 2 
Kron.24:13). 
* Na de dood van de priester Jojada ging het bergaf met Josia (2 Kron.24:17-27). Hij 
ging afgoden aanbidden en doodde (liet doden) zelfs de zoon van Jojada.  

 
- 791-740: Uzzia/Azarja (Juda) – twee namen voor dezelfde koning 
 * 2 Kon.15:1-7 (Azarja); 2 Kron.26:1-23 (Uzzia) 

* In het sterfjaar van Uzzia (ca.740 v.Chr.) wordt Jesaja (profeet over Juda) door God 
geroepen (Jesaja 6:1). 

 * Hij werd melaats, omdat hij zelf reukwerk op het altaar ontstak.  
 
 
Geestelijke inhoud 
 
De Gever is groter dan Zijn gaven 
Elia zit aan de beek Kerit. God wil dat hij daar is. Elia heeft water en krijgt voedsel van de 
raven. Na een tijd droogt de beek uit.  
Elia woont bij de weduwe in Sarefat. Elke dag is er weer olie en meel om koeken van te 
bakken. Het is duidelijk dat God voor hen zorgt. Na een tijd sterft de zoon van de weduwe. 
Waarom? Waar bent u God? Doe ik iets verkeerd? Is dit een straf van God?  
Kent u dit soort vragen? 
In beide verhalen zien we dat de Gever groter is dan Zijn gaven. God zorgt voor Elia bij de 
beek Kerit. Als Zijn gaven plots ophouden en de beek uitdroogt, staat Elia machteloos. Kan hij 
ervoor zorgen dat de beek weer water geeft? Nee. Het is belangrijk dat Elia blijft luisteren naar 
God en dat doet hij ook. Daarna zien we dat God op een minstens even wonderlijke wijze voor 
Elia zorgt als hij in Sarefat komt… in de buurt van Sidon. We lezen dat ook daar Elia beproefd 
wordt. De zoon van de weduwe sterft. Elia staat weer machteloos. Kan hij het kind 
terugbrengen uit de dood? Nee, maar God kan dat wel.  
 
Vraag: Op wie vertrouwen wij? Op de Gever of op Zijn gaven? Wat is onze reactie als er gaven 
wegvallen? Als wij zwaar ziek worden, als iemand onverwacht sterft, als een bron van 
inkomsten wegvalt, …? Vallen we ten prooi aan wanhoop? Proberen we de zaken op te lossen, 
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al dan niet op een oneerlijke manier? Of hebben we vertrouwen op de Gever? Geloven we dat 
Hij ons in de nieuwe situatie nabij zal zijn? 
Het lijkt vanzelfsprekend dat we vertrouwen op de Gever, maar dat is het niet. Een reden 
waarom veel christenen een geloofscrisis meemaken als ze door een moeilijke periode gaan, is 
omdat ze vertrouwen op de gaven en niet (of te weinig) op de Gever!  
Vraag: Wat betekent het om met lege handen te staan, maar te leven vanuit Gods handen? 
 
De tijd die Elia doorbracht aan de beek Kerit en bij de weduwe in Sarefat, was een tijd van 
voorbereiding. Doorheen deze periode merkte Elia elke dag opnieuw, aan de wonderlijke 
aanwezigheid van voedsel, zijn eigen machteloosheid en Gods machtige kracht. Het lijkt mij 
dat Elia niet in staat geweest zou zijn om het op de Karmel op te nemen tegen koning Achab 
en de profeten van Baäl en Asjera, als hij die voorbereiding van ongeveer drie jaar niet 
gekregen had. In 1 Kon.17:42b-45 valt het op dat Elia de afzondering zoekt (afhankelijkheid 
van, nederigheid t.o.v. God) en waakt/volhardt (hij stuurt zijn knecht 7 keer om te gaan kijken 
of er al wolken te zien zijn). 
 
Genade leert ons te leven in afhankelijkheid van de Gever van de genade (2 Kor.12:9). 
Genade geeft geen voorraad meel en olie in handen, maar geeft voldoende voor elke dag (vgl. 
het manna dat de Israëlieten in de woestijn kregen).  
 
 
Obadja 
Obadja: hofmaarschalk (hoge positie); zijn naam betekent ‘dienaar van de Heer’ 
 * 1 Kon.18:3 – Obadja vreesde de Heer zeer 
 * 1 Kon.18:4 – Obadja had 100 profeten in een spelonk verborgen en eten gegeven 
 * 1 Kon.18:5 – Obadja volgde de bevelen van Achab 
 * 1 Kon.18:7 – Obadja zei: ‘Mijn heer, Elia’ 
 * 1 Kon.18:7 – Elia zei: ‘Zeg tot uw heer’ (Achab) 

* 1 Kon.18:9-14 – Obadja vreesde Achab; Obadja geloofde dat God Elia ineens zou 
kunnen wegnemen of geloofde niet dat Elia zich werkelijk wou laten zien aan Achab 

 * 1 Kon.18:15 – Elia zweerde een eed dat hij zich aan Achab zou laten zien 
 * 1 Kon.18:16 – Obadja bracht toch het bericht over 
 
Vraag: Was Obadja slecht bezig? 
Wie vreesde/gehoorzaamde Obadja het meest? 
Was er verschil tussen het geloof van Elia en dat van Obadja? 
 
 
Van geloofsheld naar vluchtende angsthaas 
De ene dag staat Elia op de Karmel en overwint, door gebed, de profeten van de Baäl. Vuur uit 
de hemel verteert zijn offer. Het is duidelijk dat God gewonnen heeft. Diezelfde dag voorspelt 
Elia aan Achab dat er regen zal komen. En er komt regen.  
 
De volgende dag hoort Elia dat Izebel, Achabs vrouw, hem wilt doden. Elia vlucht en ziet het 
allemaal niet meer zitten. God moet hem geestelijk herstellen voor hij weer verder kan. 
 
Vraag: Zijn wij anders? 
 
 
Zo koning, zo volk  
Er is doorheen heel de geschiedenis van de koningen van Israël een duidelijk parallel te 
trekken tussen het geloof van de koning en het geloof van het volk. Bij de koningen van Juda 
zien we hoezeer zij een voorbeeldfunctie hadden. Koningen als Asa en Josafat (later ook Hizkia 
en Josia) namen het volk op sleeptouw om zich opnieuw toe te wijden aan God. Zij probeerden 
de offerhoogten te laten verdwijnen, wat niet altijd succesvol was (2 Kon.14:3, 15:17, 17:6, 
20:33). De tempel kwam regelmatig in verval tijdens perioden van ontrouw aan God. Als 
koning Josia tijdens zijn regering de tempel laat herstellen, herontdekt men zelfs het wetboek 
van Mozes. Dat was blijkbaar kwijt.  
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Natuurlijk blijft er ook verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Dat is duidelijk te zien als 
Jerobeam, vlak na de scheuring van Israël, twee gouden kalveren maakt en priesters aanstelt. 
De Levieten trekken massaal naar Juda en er staat bij dat mensen uit alle stammen die ‘hun 
hart erop gezet hadden de Here, de God van Israël te zoeken’ in Jeruzalem kwamen offeren. 
Ook tijdens de regering van Asa lezen we dat mensen uit Efraïm, Manasse en Simeon in Juda 
wonen, omdat ze zagen dat God bij Asa was (2 Kron.15:9). De verantwoordelijkheid van de 
mensen zie je ook, omdat de pogingen van Asa en Josafat om de offerhoogten te doen 
verdwijnen niet helemaal succesvol waren.  
 
Vraag: Hoe zit dit (zo regering, zo volk) in onze maatschappij?  
 
 
Opwekking 
In de periode tussen 930 en 750 v.Chr. zien wij bij drie koningen een echte geestelijke 
opwekking: Asa, Josafat en Joas. Er is onder hun regering herstel van de eredienst en herstel 
van Gods wet. Josafat laat een aantal mensen, waaronder Levieten, heel Juda doorkruisen om 
onderricht te geven. Er staat dat zij het wetboek des Heren bij hadden (2 Kron.17:9).  
 
Vraag: Hoe kan er in onze gemeente/in Vlaanderen opwekking komen? Wat is er nodig? 
 
 
Extra 
 
Parallellen tussen Elia/Elisa/Mozes/Jezus 
* meel/olie weduwe: meel/olie Elia (1 Kon.17:7-16); olie Elisa (2 Kon.4:1-7) 
* opwekking uit de dood: Elia (1 Kon.17:17-24); Elisa (2 Kon.4:18-37); Jezus (Matt.9:18-26; 
Luc.7:11-17) 
* Gods heerlijkheid zien: Elia (1 Kon.19:9-13); Mozes (Ex.33:12-23) 
* water splitsen: Elia (2 Kon.1:8); Mozes (Ex.14:21-22); vgl. Joz.3:14-17 
* spijziging van mensen: Elisa (2 Kon.4:42-44); Jezus (Matt.14:13-21; 15:29-39) 
 
 
Hoofdsteden van Israël 

 
Gezalfd   Hoofdstad   

Saul  gebied van Suf (Rama?) Gibea 
David  Bethlehem/Hebron*  Hebron/Jeruzalem 
Salomo Gichon    Jeruzalem 
 
  Gezalfd Hoofdstad Juda   Hoofdstad Israël 
Rechabeam Sichem Jeruzalem  Jerobeam Sichem/Tirsa 
        …   Nadab  Sichem/Tirsa   
       Basa  Tirsa  
       Ela  Tirsa  
       Zimri  Tirsa  

Omri  Tirsa; Samaria (na 6 jaar)  
Achab   Samaria 
**    … 

 
 
* David werd drie keer gezalfd. Eerst door Samuël in Bethelem. Na de dood van Saul in Hebron door de oudsten van 
Juda. En 7,5 jaar later, ook in Hebron, door de oudsten van Israël. Jaren later begint Absalom in Hebron de opstand 
tegen David. 
** Jehu (841-814) werd in Ramoth (Gilead) gezalfd door één van de leerling-profeten van Elisa (2 Kon. 9:1-9) 
 
 
 
 
 


