KONINGEN LES 6  GOD WORDT VERHEERLIJKT IN HET
BESCHERMEN VAN JUDA
2 KONINGEN 18-19

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen op God vertrouwen om Zijn naam te verheerlijken.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te vertellen wat er gebeurde met het noordelijk deel van Israël.
Het karakter van Hizkia te beschrijven.
Uit te leggen hoe de Assyriërs God bespotten.
Uit te leggen hoe God het gebed van Hizkia beantwoordde.

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn
wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.






Vertrouw er op dat God Zijn naam zal verheerlijken.
Verheug je er in dat je de ene ware God kan dienen.
Heb berouw voor het niet verheerlijken van God in je handelingen en woorden.
Loof God voor de bevrijding van Israël uit Assyrië.

VOLGENDE WEEK

GOD STRAFT JUDA
Lees 2 Koningen 21-25
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Tijdens zijn meeregeren met zijn boosaardige vader Achaz zag Hizkia de vreselijke straf die God aan Israël
oplegde door middel van de Assyriërs. Hoewel zijn vader Juda zeker en vast tot hetzelfde oordeel zou hebben
geleid, was Hizkia niet als zijn vader. Koning Hizkia “deed wat recht is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn
vader David gedaan had” (2 Kon.18:3). Anders dan zijn voorgangers die de Heer volgden vernietigde Hizkia de
hoge plaatsen waar de mensen de offers brachten en verwoeste de afgodsbeelden, waaronder de bronzen
slang gemaakt door Mozes die het volk al geruime tijd aanbaden (2 Kon.18:4). Hizkia vertrouwde meer dan enig
andere koning in Juda op de Heer en volgde Zijn geboden (18:5-6). De Heer zegende zijn regeren op zulk een
manier dat hij in staat was om zich te verzetten tegen de Assyriërs en overwinningen kon behalen tegen de
Filistijnen (18:7-8). De religieuze hervorming van Hizkia hield ook het herstel van de aanbidding aan de tempel
in en het leiden van het volk in het gehoorzamen van de Wet (2 Kron.29-31).
In het veertiende jaar van Hizkia’s alleenheerschappij over Juda (710v.C.) onderdrukte koning Sanherib van
Assyrië de opstand van Hizkia en veroverde hij de versterkte steden van Juda (2 Kon.18:13). Met Sanherib te
Lakis, slechts 40km van Jeruzalem, bood koning Hizkia aan om een schatting te betalen om de strijd om
Jeruzalem te voorkomen (18:14). Hizkia maakte zowel zijn eigen schatkist, als die van de tempel leeg om de
vereiste negenduizend ton zilver op te brengen. Hij moest zelfs goud van de tempeldeuren halen om de koning
te kunnen betalen (18:16). Hoewel de tekst de poging van Hizkia om Sanherib af te kopen niet veroordeelt, is er
geen goeds uit voortgekomen.
Van beloofde nederlaag naar voorspelde bevrijding, deel 1 (2 Kon.18:17-19:7)
Met zijn schatkisten nu vol met Israëlisch goud en zilver uit de tempel zette koning Sanherib zich verder op
tegen Juda. Hij stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant om zich
te verwikkelen in een psychologische oorlog met Israël (2 Kon.18:17). Zich onmiddellijk richtend tot Eljakim (het
hoofd van de hofhouding van Hizkia), Sebna (de secretaris) en Joah (de kanselier), dreigde de Assyrische
commandant met de nederlaag van Juda (18:18-26). Hij waarschuwde Juda dat ze niet op de hulp van Egypte
moesten rekenen om de strijd tegen Assyrië aan te gaan (18:20-21, 24). ( Er zijn geen aanwijzingen dat Hizkia
van plan was om dit te doen.) De Assyriërs waarschuwden tevens dat Israël niet op God kon vertrouwen om
haar te redden (18:23, 25). Hun eerste reden was dat Hizkia de God van Israël had beledigd door de hoge
offerplaatsen te verwoesten (18:23). Mogelijk hadden sommige Israëlieten op gelijkaardige wijze deze daad
van Hizkia misbegrepen. De tweede reden was dat de Heer Assyrië had gestuurd om Juda te vernietigen
(18:25). Dit kan ook mogelijk angst hebben veroorzaakt onder Juda, zeker na het gezien hebben van de
ballingschap van het noordelijke rijk.
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Voor meer dan 200 jaren werd het noordelijk gedeelte van Israël geleid door boosaardige koningen waarvan er
niet een juist deed in de ogen van de Heer. Ondanks haar afgoderij was God geduldig met Israël. Hij velde Zijn
oordeel uiteindelijk in 722v.C. Net zoals Hij Jerobeam had beloofd door de profeet Achia in 1 Kon.14:15-16
ontwortelde Hij Israël uit het beloofde land en verstrooide hun aan de overkant van de Eufraat (2 Kon.18:9-12).
2 Kon.17 verhaalt het schokkende oordeel wanneer Assyrië, geleid door koning Salmanassar, de Israëlische
hoofdstad van Samaria belegerde gedurende drie jaren. Toen Samaria uiteindelijk viel volgden de Assyriërs, nu
onder koning Sargon II, hun praktijken met het deporteren en opnieuw vestigen van de veroverde volkeren en
het plaatsen van andere volkeren in het veroverde land. De tien noordelijke stammen werden gedwongen om
zich te vestigen in andere delen van het Assyrische rijk terwijl het beloofde land werd bewoond door hen die
geen nakomelingen van Abraham waren. Door hun toewijding aan de aanbidding van afgoden en het
verwerpen van de profeten van God (2 Kon.17:7-23) leed Israël uiteindelijk onder het oordeel dat Mozes reeds
700 jaren eerder had voorspeld (Deut.28:64-65).
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Hizkia, koning van Juda (2 Kon.18:1-16)
Toen Hizkia koning werd van Juda in 729v.C. bestond het zuidelijke rijk al ongeveer 200 jaar. Tot nu toe had het
merendeel van de koningen van Juda juist gehandeld in de ogen van de Heer, hoewel de mate van toewijding
aan de Heer en hun verzet tegen afgoderij varieerden. Een van de ergste uitzonderingen was koning Achaz, de
vader van Hizkia, die zelfs enkel van zijn kinderen offerde aan Moloch (2 Kon.16:1-4). Achaz leek meer op de
koningen van het noordelijk deel van Israël.

Eljakim, Sebna en Joah moeten het schrikwekkende effect van de Assyrische retoriek op de Israëlische moraal
hebben aangevoeld. Toen ze vroegen aan de Assyriërs om niet in het Hebreeuws te spreken, de taal die de
gemiddelde Israëliet kon begrijpen (2 Kon.18:26), namen de Assyriërs hun voordeel (18:27-35). Ze spoorden de
Israëlieten aan de beloofde zegen van het zich opnieuw mogen vestigen in een ander land aan te nemen
(18:31-32) in de plaats van te luisteren naar de belofte van Hizkia dat God hun zou beschermen (18:30). De
Assyriërs beledigden God opnieuw door de God van Israël te vergelijken met de goden van de andere volkeren.
De Assyriërs redeneerde dat als de goden van de andere veroverde volkeren niet in staat waren geweest om
hun te beschermen tegen Assyrië, zou de God van Israël het niet beter doen (18:33-35).

Van beloofde nederlaag naar voorspelde bevrijding, deel 2 (2 Kon.19:8-34)
Ook al hoorde koning Sanherib dat Tirhaka van Ethiopië op komst was met een leger vanuit het zuiden, bleef hij
verder gaan met het maken van bedreigingen tegen Juda. Mogelijk om te voorkomen dat hij gekneld zou
geraken tussen Jeruzalem aan het noorden en het komende leger van Ethiopië uit het zuiden. In de boodschap
beschuldigde Sanherib God van het misleiden van Hizkia (2 Kon.19:10). Hij redeneerde dat als er al een lange
lijn van Assyrische koningen al zoveel natiën en volkeren had verwoest, en zoveel koningen had verslagen, en
had bewezen dat zoveel goden machteloos waren, dat het volk Israël, de koning van Israël en de God van Israël
zeker en vast dezelfde nederlaag zouden ondergaan (19:11-13). De Assyriërs bleven de God van Israël verder
lasteren door Hem te behandelen als alle andere goden van de volkeren.
De reactie van Hizkia op de Assyrische opschepperij was eenvoudigweg vertrouwen op God. Hij bracht de brief
die de Assyrische bedreiging bevatte naar de tempel en legde deze voor de Heer (2 Kon.19:14). Hij begon zijn
smeekbede door “HERE, God van Israël, die op de cherubs troont,” te loven (19:15). Terwijl Sanherib de God
van Israël aanviel, omarmde Hizkia het feit dat God Israël had gekozen als Zijn volk en Jeruzalem had gekozen
als Zijn verblijfplaats. Maar Hizkia wist dat de God van Israël niet zo machteloos was als de goden van de
volkeren. Hizkia verhief de Heer als de enige ware God die de hele aarde had gemaakt. Na God te hebben
aanbeden bad Hizkia dat God zou antwoorden op de woorden van Sanherib welke waren gesproken om “om
de levende God te honen” (19:16). Sanherib had ten onrechte gedacht dat de God van Israël als alle andere
goden was, goden gemaakt van hout die door mensen gemaakt en verbrand konden worden (19:17-18). Na de
belediging van Sanherib tegen de Heer te hebben herhaald, deed Hizkia zijn verzoek: “Nu dan, HERE, onze God,
verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt” (19:19).
Het gebed van Hizkia om bevrijding werd gebracht zodat de naam van Heer zou verheven worden onder de
volkeren. Hizkia vertrouwde er op dat de Heer Zijn naam en glorie zou verdedigen.
De Heer zond de profeet Jesaja om Hizkia te vertellen dat Hij zijn gebed had gehoord (2 Kon.19:20). Het
antwoord van de Heer op zijn gebed kwam in de vorm van een profetie die direct gericht was naar Sanherib
(19:21-34). Net zoals Hizkia had gebeden, zou God Zijn naam verheerlijken door Sanherib de godslasteraar te
straffen. Israël zou weldra Assyrië belachelijk maken door de straf die God zou brengen (19:21). In verzen 22-24
verweet God Assyrië dat ze Hem hadden gelasterd. Vertrouwend op hun militaire macht, dacht Assyrië dat de
God van Israël even gemakkelijk verslagen zou worden als de goden van de andere volkeren. Nadat Hij hun had
beschuldigd van lastering liet de Heer Zijn soevereine macht zien in verzen 25-28. Hij bepaalde “van de dagen
van ouds” dat Assyrië de militaire macht zou worden die ze nu was (19:25). Assyrië was maar enkel
overwinnend omdat de Heer had gezegd dat ze dat zou zijn (19:26). Maar in de plaats van de glorie te geven
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De Heer antwoordde het verzoek van Hizkia nog voordat Jesaja het gebed deed. Het Woord van God sprekende
moedigde Jesaja Hizkia aan om de godslasterende woorden van de Assyriërs niet te vrezen (2 Kon.19:6). Hij
profeteerde dat de Assyrische koning beïnvloed zou worden door een geest van God en terug zou keren naar
zijn eigen land waar hij zou sterven (19:7). Het was juist van Hizkia om er op te vertrouwen dat de Heer Zijn
naam zou verheerlijken. De Heer zou niet toelaten dat Hijzelf gesmaad zou worden door de Assyriërs.
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Toen de boodschap werd overgebracht aan koning Hizkia, drukte hij zijn zorg uit door zijn kleren te scheuren en
een rouwgewaad aan te doen (2 Kon.19:1). Ondanks dat Israël hulpeloos was, als een vrouw die niet voldoende
kracht heeft om geboorte te geven aan een baby (19:3), was Hizkia niet zonder hoop. Zijn antwoord was te
vertrouwen op de Heer en naar Hem te kijken voor bevrijding. Hij stuurde een boodschap via Eljakim, Sebna en
de priesters naar de profeet Jesaja. Hizkia vroeg Jesaja om gebed voor de enig overgebleven stam van Israël in
het beloofde land. De grond voor dit verzoek om hulp van de Heer was niet zijn eigen waarde of de verdienste
van het volk, maar wel dat de Heer gesmaad werd door de dreiging van de Assyriërs (19:4). De gezanten van
Assyrië hadden de God van Israël belachelijk gemaakt.

aan God (19:27), gaven de Assyriërs zichzelf alle eer. Dus besloot de soevereine Heer om hun uit Israël te leiden
(19:28). Zoals een gevangene geleid werd door een haak in de neus (een Assyrisch gebruik), zou Assyrië God
niet kunnen weerstaan.

Terwijl de aanbidding en het geloof van Sanherib nutteloos waren, vertrouwde Hizkia op de ware God van
Israël. Het patroon van het leven van Hizkia bestond uit gehoorzaamheid. Hij liet zijn passie voor de Here God
zien door de afgoden van de Israëlieten te vernietigen en er op te staan dat Israël de ware God zou aanbidden
zoals dat geboden werd. Een leven dat in gehoorzaamheid aan God werd geleefd had Hizkia het karakter van
God geleerd: God kon vertrouwd worden in het verheerlijken van Zijn naam. Hizkia vertrouwde er op dat God
bekommerd was om Zijn eigen aanbidding. De God van Israël antwoordde Hizkia door Israël te bevrijden van de
godslasterende Sanherib. Iedere gelovige zou hetzelfde vertrouwen als Hizkia moeten hebben dat de Heer
ieder gebed dat voortvloeit om Zijn eer zal beantwoorden.

MOEILIJKE WOORDEN
Deporteren
Honen
Kanselier
Maarschalk
Retoriek
Schatting

Wegvoeren, bijvoorbeeld naar een ballingsoord; het land uitzetten.
Bespotten.
Minister-president.
Opperbevelhebber.
Overdreven, quasi-verheven welsprekendheid.
Afgedwongen belasting.
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De Heer, Bevrijder van Juda (2 Kon.19:35-37)
De Heer verheerlijkte Zijn naam en bevrijdde Israël op een schokkende manier. In een passage die doet
terugdenken aan de dood van de Egyptische eerstgeborenen (Ex.12:29-30), ging de Heer door het Assyrische
kamp en doodde 185.000 Assyriërs! Na een massaal verlies te hebben geleden verliet Sanherib Jeruzalem
zonder gevecht en keerde terug naar Nineve, de hoofdstad van Assyrië. Sanherib regeerde voor meer dan 20
jaar maar keerde nooit meer terug naar Jeruzalem. De Heer vervulde uiteindelijk Zijn belofte dat “hij naar zijn
land zal terugkeren, en Ik zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land” (19:7). Terwijl hij in de tempel van
zijn god Nisrok was, werd Sanherib vermoord door zijn twee zonen (19:37).
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In 2 Koningen 19:29-34 kwam de Heer tot Hizkia en Israël met een bekendmaking van Zijn plannen voor Israël
en Assyrië. De Heer maakte bekend dat ondanks dat Assyrië niet op tijd zou weggaan om de oogst van het
volgende jaar te zaaien, Israël vanaf het derde jaar weer kon oogsten (19:29). De stam van Juda, het enige dat
was overgebleven van Israël, zou weer productief zijn en gehuisvest in het land (19:30). Gemotiveerd door ijver
om Zijn naam maakte de Heer ook de lange termijnplannen bekend om zo op zijn minst een overblijfsel van
Israël te beschermen – een belofte die Hij zou nakomen. De Heer had ook plannen voor Assyrië. De Heer
beloofde dat Sanherib Jeruzalem zelfs niet zou aanvallen maar terug zou keren naar zijn eigen stad (19:32-33).
Wat Jeruzalem zelf betreft beloofde God: “Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en
ter wille van mijn knecht David” (19:34).

BIJBELLES
INLEIDING
Als jij aan een pestkop denkt, wie of wat is het eerste dat dan bij je opkomt? Het zal waarschijnlijk niet het land
Assyrië zijn, maar dat is wel wat ze zijn. Zij hadden de noordelijke stammen van Israël gevangen genomen en
maakten voorbereidingen om hetzelfde te doen met Juda. Voordat ze iemand gevangen namen of probeerden
de stad aan te vallen, probeerden ze, door God belachelijk te maken, dat het volk zich ging overgeven. In plaats
van toe te geven ging de koning van Juda bidden. Vandaag zullen we in de les zien hoe God het gebed van
Hizkia beantwoorde.

SAMENVATTING
Koning Hizkia stond bekend om het goede wat hij deed voor het aangezicht van de Heer, zoals koning David
gedaan had (2 Kon.18:3). Hizkia vertrouwde op God meer dan enig andere koning en hield Zijn geboden (18:56). De Heer zegende Hizkia’s regeren. In het veertiende regeringsjaar van Hizkia (701 B.C.), probeerde de
koning van Assyrië, Sanherib, de tegenstand van Hizkia te stoppen door de versterkte steden van Juda te
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zegt de Bijbel over koning Hizkia?
Koning Hizkia “deed wat de Heer van hem vroeg; in alles volgde hij het voorbeeld van zijn voorvader
David” (2 Kon.18:3). Hij vertrouwde de Heer en was in alle trouw gehoorzaam aan Zijn Woord.
 Wat voor religieuze doelen had Hizkia voor het land?
Hizkia herstelde de aanbidding in de tempel en leidde het volk in het onderhouden van de Wet.
 Wat had Assyrië gedaan aan Israël?
De Assyriërs hadden Israël aangevallen en hadden hen afgevoerd naar Assyrië.
 Wat probeerde Assyrië met Juda te doen?
Assyrië kwam om koning Hizkia en Juda aan te vallen. Toen ze bij de stad kwamen begonnen ze Juda
en God te bespotten.
 Wat schonk koning Hizkia aan Assyrië, zodat ze niet zouden aanvallen?
Hizkia gaf meer dan 9 ton zilver aan Sanherib en verwijderde zelfs het goud van de deuren van de
tempel.
 Lieten deze geschenken Assyrië stoppen met lastigvallen van Juda?
Nee; Assyrië probeerde eerder dat Juda zich zou overgeven dan dat ze zouden aanvallen.
 Wat deed Hizkia toen Assyrië God oneer bracht en Juda bedreigde?
Hizkia vertrouwde op God. Hij prees God en keek naar Hem voor bescherming. Hij vroeg dat God de eer
kreeg door Zijn volk te bevrijden, zodat alle landen zouden weten dat de Heer God is.
 Wie kwam en bemoedigde Hizkia en wat zei hij?
Jesaja kwam en bemoedigde Hizkia, vertellende dat God zijn gebed had gehoord. Precies zoals Hizkia
gebeden had zou God Zijn naam verheerlijken door Juda te bevrijden en Sanherib te straffen voor zijn
zonde.
 Wat deed God met Assyrië?
De engel van de Heer ging door het kamp van Assyrië en doodde 185.000 Assyriërs.
 Wat deed Sanherib nadat al zijn mannen gedood waren?
Hij keerde terug naar Nineve en er werd niet een pijl afgevuurd in Juda. Toen hij thuis wam aanbad hij
zijn afgoden. Jaren later doodden twee van zijn zonen hem terwijl hij in de tempel was.
 Hield God zich aan Zijn belofte?
Ja; God hield Zijn belofte om Hizkia en Juda te beschermen van Assyrië en verheerlijkte Zijn naam.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit 2 Kon.18-19.

veroveren (2 Kon.18:13) met Sanherib dichtbij Jeruzalem, schonk Hizkia een bijdrage om de verwoesting van
Jeruzalem te voorkomen (18:14). Zelfs na het geven van veel zilver en goud, bleef het leger van Assyrië Juda
bedreigen en de God van Israël bespotten door Hem te behandelen als de goden van andere landen. Hizkia
vertrouwde op de Heer. Zijn zorg was God eer en dat Zijn naam verhoogd zou worden onder de volken. God
antwoordde het gebed van Hizkia. Hij stuurde de engel van de Heer in het kamp van de Assyriërs en de engel
doodde 185.000 mensen (19:35). God was getrouw naar Zijn belofte en gaf eer en glorie aan Zijn naam.
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God is volmaakt en heilig en niets wat iemand ooit zal doen of zeggen kan daar verandering in brengen. God
staat niet toe dat de mens Zijn heilige naam oneer brengt. Hizkia bad dat God Zichzelf zou verheerlijken door
Juda te bevrijden van Assyrië. Hizkia’s zorg was Gods glorie, zodat alle volken zouden weten dat God de enige
God is. Gelovigen zouden ook bezorgd moeten zijn om Gods glorie en bidden dat Gods naam verheerlijkt mag
worden, hoe hopeloos de situatie ook mag lijken.

CRÈCHELES
Het land Israel had niet geluisterd naar God en bestond nu uit twee delen. Er waren nu de noordelijke stammen
van Israël en er waren de twee zuidelijke stammen van Israël. In het zuiden was de stam Juda. En Juda had een
goede koning. Dit was koning Hizkia. De Bijbel zegt van koning Hizkia dat “Hij deed wat de Heer van hem vroeg;
in alles volgde hij het voorbeeld van zijn voorvader David.” Dat was goed, niet waar?

God antwoordde terug aan Hizkia: “De koning van Assur zal deze stad niet binnentrekken, geen pijl zal hij erop
afschieten. De koning van Assur zal teruggaan. Hij zal de stad niet binnenkomen, dat verzeker ik u. Ik zal deze
stad beschermen en haar bevrijden, om mijn eigen eer, maar ook om mijn belofte aan mijn dienaar David.”
Diezelfde nacht nog drong een engel van de Heer het Assyrische kamp binnen en doodde er
honderdvijfentachtigduizend man. (Probeer de kinderen duidelijk te maken dat dit enorm veel is.) En de Koning
van Assur ging weg en kwam niet meer terug.
Het is niet goed om God te bespotten. Gelukkig wist koning Hizkia dit ook. Hij vertrouwde op God en toen het
moeilijk werd, ging hij bidden tot God of Hij hen wilde helpen. God is vandaag nog dezelfde God. Als jij het
moeilijk hebt, mag je ook aan God vragen of Hij jou wilt helpen. Hij doet dat, hoor! Vertrouw jij ook op God?
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Koning Hizkia werd hier zo verdrietig van dat hij zijn kleren ging scheuren. Hij ging daarna naar de tempel. Hij
stuurde mensen naar de profeet Jesaja om te zeggen: “Dit zegt Hizkia: Wat worden wij in het nauw gedreven,
afgestraft en vernederd! De koning van Assur heeft de levende God beledigd. Bid daarom voor ons.” Jesaja gaf
antwoord terug, “Dit zegt de Heer: Wees niet bang voor de gemene woorden die de koning van Assur tot mij
heeft gezegd.”
Koning Hizkia bad in de tempel: “Bevrijd ons Van de koning van Assur. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde
erkennen, Heer, dat u alleen God bent.”
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Koning Hizkia was trouw aan de God en God hielp hem. Maar Juda werd aangevallen door de koning van Assur
en hij veroverde de ommuurde steden. Koning Hizkia stuurde een boodschap naar de koning van Assur, “Wat u
ook van mij vraagt, ik zal het u geven.” Koning Hizkia moest al het goud en zilver afstaan dat zich bevond in de
tempel van God en in de schatkamers van het koninklijk paleis. Dat is niet zo fijn, hè?
Denk je dat de koning van Assur nu wel weg zou gaan en koning Hizkia met rust zou laten? Nee hoor! De Koning
van Assur kwam naar Jeruzalem met een groot leger. Wat denk je dat hij ging doen? (Laat de kinderen
antwoorden). Hij ging niet vechten. Hij ging spotten met God. Hij zei zelfs tegen de mensen in de stad dat ze
niet naar koning Hizkia moesten luisteren!

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn
wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

Schrijf bovenaan het bord het memorie vers. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen in een rij staan
aan de andere kant van het lokaal. Op jouw teken gaat een kind van elke groep naar het bord rennen en een
woord van het vers opschrijven. Hij gaat dan terug in de rij staan en geeft de stift aan de volgende persoon. De
groep herhaalt eerst de woorden die op het bord staan. Dan mag de volgende persoon naar het bord, het
volgende woord opschrijven, terugkeren naar de rij waar een ieder weer de geschreven woorden herhaalt.
Herhaal dit proces totdat het hele vers compleet is. Heb een beloning voor de snelste groep.
Variatie: speel een spelletje met de kinderen (bv. ‘zakdoekje leggen’). Maar in plaats van het rijmpje van het
spelletje op te noemen, noemt het kind het vers op. Help hen eventueel door het samen op te zeggen. Voor
jongere kinderen kan ook alleen het laatste gedeelte van het vers gebruikt worden, “Ik zal je het koninkrijk
afnemen en het aan een van je dienaren geven”.

Spotten
Heb jij ooit meegemaakt dat iemand jouw familie voor de gek hield? Hoe voelde dat? Wat als ze nu met God
gingen lachen? We weten dat als mensen slechte dingen zeggen over God, dat dit niet waar is. God is goed en
heilig en volmaakt. Er is niets slechts aan Hem en Hij verandert nooit. Vandaag in de les zullen we leren over
een volk uit Assyrië die ging lachen met God en het volk van God bedreigde. Laten we eens kijken wat er
gebeurde met de Assyriërs en de kinderen van Israël.
Aan de Heere vasthouden
In 2 Kon.18:1-4 staat, “Want hij hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij
nam Zijn geboden in acht, die de HEERE Mozes geboden had” (HSV). Vraag de kinderen wat het betekend om
vast te houden. Geen een kind een kussen en vraag hem er aan vast te houden. Probeer het voorzichtig te
verwijderen. Vervolgens laat je een kind een stuk touw vasthouden, terwijl het omhoog gehaald of eraan
getrokken wordt. Vertel de kinderen dat ze zullen leren over een koning die gehoorzaam was en vast hield aan
God.
Een open lijn naar God
Neem een telefoon mee en vraag de kinderen of ze ooit iemand gebeld hebben en dat de lijn bezet was of dat
de telefoon zolang rinkelde omdat er niemand thuis was? Vraag hen of ze de mogelijkheid zouden willen
hebben om God te kunnen bellen en nooit een bezette lijn of geen antwoord zou krijgen. Dit is hoe het altijd is
wanneer gelovigen spreken met God. Hij is nooit druk en nooit weg. Vandaag leren we over het gebed van
koning Hizkia aan God en welke belofte God deed aan Hizkia.

KONINGEN LES 6  GOD WORDT VERHEERLIJKT IN HET BESCHERMEN VAN JUDA

IJSBREKERTJES
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Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Koningen Les 1).

KNUTSELWERKJES
Ring door de neus
Geef elk kind een kopie van het blad “Ring door de neus.” Laat hen voorzichtig de neusgaten van de stier
doorprikken. Kinderen kunnen daarna een neusring erdoor halen en deze vastmaken (maak gebruik van een
ring uit een map, gebruik pijpenragers, etc.). Laat hen de stier inkleuren. Laat zien hoe een dier rondgeleid kan
worden door iemand door aan een neusring te trekken. Bespreek hoe pijnlijk dit is, maar dat het heel effectief
is in het beheersen van een dier. Bespreek hoe Gods macht over de Assyriërs was zoals iemand een stier
beheerst met een ring door de neus (2 Kon.19:28). God heeft volledige controle over alles wat er gebeurt.

KNUTSELACTIVITEITJES

Jacht op en vernietiging van afgoden
Verstop in het lokaal verschillende voorwerpen, zoals toiletrollen, papier en klei (dingen die gebruikt kunnen
worden om afgoden, pilaren en slangen voor te stellen). Lees 2 Kon.18:1-4 voor aan de kinderen. Leg daarna uit
dat ze zullen gaan jagen op pilaren, afgoden en slangen op de offerhoogten. Eens ze het gevonden hebben
mogen de kinderen de afgoden vernietigen, zoals koning Hizkia gedaan heeft. Op jouw teken mogen ze op jacht
gaan en de afgoden vinden. Bespreek met de kinderen waarom Hizkia de afgoden uit het land verwijderde.
Variatie: voor oudere kinderen, verstop afgoden met waarde nummers op de achterzijde. Het kind met de
meeste punten wint.
Speel het na
Instrueer de kinderen om delen uit de les na te spelen zonder gebruik van woorden. Terwijl je lesgeeft laat je
de kinderen uitbeelden wat er gebeurde. Laat enige kinderen Israëlieten zijn en anderen Assyriërs. Creëer een
‘muur’, met de Israëlieten erachter en de Assyriërs er voor. De Assyriërs kunnen proberen de Israëlieten bang
te maken en de Israëlieten kunnen verschrikt kijken. Een kind kan koning Hizkia zijn. Hizkia kan doen alsof hij
verdrietig is, maar dan naar God gaan om te bidden voor hulp. Een ander kind kan Jesaja zijn en komen om te
bemoedigen en te spreken tot Hizkia over hoe God Zijn volk zal beschermen. Als slot kunnen vele van de
Assyriërs doen alsof ze sterven en Sanherib kan verslagen vertrekken.

Hizkia’s verhaal
Laat een volwassene zich verkleden als Hizkia in zak en as. Als hij in het lokaal aankomt, kan hij beginnen door
enthousiast te vertellen wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Hij kan uitleggen dat hoewel alle dingen somber
leken voor Juda, dat hij zijn verzoek om het volk te bevrijden aan God had gebracht en dat alle volken zouden
weten dat Hij alleen God is.
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Weggebracht
Omdat Israël niet luisterde naar de stem van de Heer hun God, stond Hij toe dat ze naar een ander land
gevoerd werden (Assyrië), zoals Hij beloofd had dat zou gebeuren. Kies twee kinderen uit om Assyriërs te zijn
en verdeel de rest van de kinderen in twee groepen. Elke Assyriër zal een geblinddoekte Israëliet een voor een
leiden doorheen een doolhof van stoelen naar Assyrië. De eerste groep die alle Israëlieten in Assyrië heeft wint.
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God verdedigt Jeruzalem
Geef elk kind een kopie van het blad “God verdedigt Jeruzalem.” Knip uit langs de dikke lijnen en vouw het in
de lengte doormidden. Knip de vierkantjes uit. Plak ‘stenen,’ geknipt uit stevig papier, op het blad. Maak dat de
muur recht kan staan door langs de stippellijnen te vouwen en ze aaneen te lijmen.
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RING DOOR DE NEUS

10

KONINGEN LES 6  GOD WORDT VERHEERLIJKT IN HET BESCHERMEN VAN JUDA

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

GOD VERDEDIGT JERUZALEM
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GOD WORDT VERHEERLIJKT IN HET BESCHERMEN VAN JUDA
(HANDREIKING KINDEREN)
1 KONINGEN 18-19

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt
aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen
en het aan een van je dienaren geven.

 Juist of fout: Hizkia deed wat juist was in de ogen van de Heer. ________
 Wat vernietigde Hizkia? (Zie 2 Koningen 18:4.) _____________________
___________________________________________________________.

 De brief van Sanherib werd geschreven om de levende God te
__________ (2 Kon.19:16).
 Wat vroeg Hizkia aan de Heer om te doen in 2 Koningen 19:19?
___________________________________________________________
 2 Koningen 19:22 vertelt ons dat Assyrië de levende God had beledigd en
__________________________________________________________.
 Was de Heer trouw in het straffen van de Assyriërs? _________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hizkia rebelleerde tegen de koning van __________________________.
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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