KONINGEN LES 7  GOD STRAFT JUDA
2 KONINGEN 21-25

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God vrezen, die alle zonden haat en bestraft.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De boosaardigheid van Manasse te beschrijven.
Te verklaren waarom God Juda zou straffen.
De belangrijkste gebeurtenissen van de drie Babylonische invasies op te sommen.
Het belang van de vrijlating van Jojakin uit de gevangenis samen te vatten.

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.

TOEPASSINGEN
Haat zonde zoals God dat doet.
Heb berouw van je zonden en vraag God om vergeving.
Vertrouw er op dat Christus de straf van berouwhebbende zondaren op Zich nam.
Verheug je er in dat God Zijn beloften trouw nakomt.
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Door de boosaardigheid van Manasse (21:11) kondigde de Heer het oordeel aan over Juda: “Zie, Ik breng onheil
over Jeruzalem en Juda, waardoor allen die ervan horen, beide oren zullen tuiten” (21:12). Net als het
noordelijk koninkrijk van Israël (vertegenwoordigd door Achab en de hoofdstad Samaria) gestraft werd toen ze
Gods standaard niet haalden (21:13), zou Juda ook gestraft gaan worden. De Heer kondigde aan dat Hij het
overblijfsel van Israël in de steek zou laten en zou toelaten dat de vijanden van Juda hun zouden overwinnen
(21:14-15). Zelfs toen de kleinzoon van Manasse, Josia, een hervorming instelde en de tempel reinigde (2
Kon.22-23) kondigde de Heer opnieuw aan dat Hij onheil zou brengen over Israël. De Heer zei: “Ook Juda zal Ik
van mijn aangezicht wegdoen, zoals Ik Israël verwijderd heb; en versmaden zal Ik deze stad die Ik verkoren heb,
Jeruzalem, en het huis waarvan Ik gezegd heb: Mijn naam zal daar zijn” (23:27). De Heer zou niet langer
toelaten dat de rebellie van Zijn volk ongestraft bleef.

De zoon van Josia, Jojakim werd al gauw geconfronteerd met de macht van de Babeloniërs. Nebukadnessar
kwam in 605v.C. naar Jeruzalem. Jojakim werd “met twee koperen ketenen” geboeid door de kroonprins “om
hem naar Babel te voeren” (2 Kron.36:6). Daniël 1:2 zegt: “De Here gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn
macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods.” Terwijl het heel duidelijk is dat het
tempelmeubilair samen met “enige Israëlieten … uit het koninklijk geslacht en uit de edelen” naar Babel werd
gebracht (Dan.1:3), geeft de tekst niet helemaal weer of Jojakim de reis deed. Mogelijk mocht hij in Juda
blijven. Binnen drie jaren trachtte Jojakim in opstand te komen tegen Babel (602v.C.). De Heer strafte Juda
door zowel Babylonische troepen (Chaldeeën) als Syriërs, Moabieten en Ammonieten te sturen “tegen Juda om
het te gronde te richten, volgens het woord dat de HERE gesproken had door zijn knechten, de profeten” (2
Kon.24:2). Door de zonden van Manasse bevond Juda zich in een positie recht tegenover de Schepper van het
universum (24:3-4). Diplomatie noch rebellie zou Juda kunnen redden van Gods oordeel.
De tweede Babylonische invasie (2 Kon.24:8-16)
Het oordeel over Jeruzalem was nog maar net begonnen. In 598v.C. regeerde Jojakin (ook wel Joachaz of
Jechonja genoemd) na de dood van zijn vader Jojakim. Ondanks dat Jojakin slecht drie maanden regeerde,
werd zijn regering gekenmerkt door het doen wat slecht is in de ogen van de Heer, net zoals zijn vader dat had
gedaan (2 Kon.24:8-9). In 597v.C. belegerde Nebukadnessar, die de koning van Babel was geworden in 605v.C.,
de stad Jeruzalem (24:10). Jojakin, het koninklijk huis en de hovelingen gaven zich over aan Nebukadnessar
(24:12). De Babyloniërs plunderden de tempel en de koninklijke schatten en verwoesten de gouden stukken in
de tempel (24:13). De auteur van Koningen geeft weer dat Nebukadnessar handelde “zoals de HERE gesproken
had” zodat de lezer niet de gedachte zou krijgen dat Nebukadnessar sterker was dan de Gods van Israël. De
koning bracht samen met de schat ook 10.000 gevangenen naar Babel, inclusief de koning en zijn familie, de
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De eerste Babylonische invasie (2 Kon.14:1-4)
Terwijl Assyrië de dominante macht in het Midden Oosten bleef tijdens het regeren van Manasse en zijn zoon
Amon, groeide Babel stilaan in macht tijdens de regering van Josia (640-609v.C.). In het laatste jaar van het
regeren van Josia versloeg Babel uiteindelijk Assyrië. Josia stierf in de strijd terwijl hij trachtte te voorkomen
dat de Egyptenaren de Assyriërs zouden helpen (2 Kon.23:28-30). Ondanks dat Juda voor een korte periode
onder Egyptisch bewind was (22:31-37), versloeg Babel Egypte in 605v.C. en keerde de aandacht naar Juda.
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Het oordeel over Jeruzalem aangekondigd (2 Kon.21:1-18)
Ondanks dat Manasse met eigen ogen had kunnen zien hoe God het gebed van zijn vader Hizkia om bevrijding
van Assyrië beantwoordde, volgde hij niet het voorbeeld van zijn vader. In de plaats daarvan deed Manasse
“wat kwaad is in de ogen des HEREN” (2 Kon.21:2). Anders dan zijn vader, die de offerhoogten en de afgoden in
Juda vernietigde (2 Kon.18:4), herbouwde Manasse deze offerhoogten en aanbad Baäl, Asjera en de
hemellichamen. Hij plaatste altaren voor valse goden in de tempel van de Heer, offerde zijn kinderen en
verwikkelde zich in het occultisme (2 Kon.21:3-6). De lijst van de boosaardigheden van Manasse bevatte zelfs
het plaatsen van een afgod in de tempel van de Heer (21:7). Onder het bewind van Manasse deed het volk in
Juda “meer kwaad dan de volken die de HERE vóór de Israëlieten had verdelgd” (21:9). Manasse bracht het
volk niet enkel geestelijk schade toe door hun te leiden in de afgoderij (21:11, 16), maar hij onderdrukte hun
ook fysisch. De boosaardige koning had zoveel onschuldig bloed vergoten dat de tekst figuurlijk zegt “dat hij
Jeruzalem daarmee vulde van het ene einde tot het andere” (21:16). De Israëlieten waren nu nog meer
boosaardig dan de Kanaänieten die eens in het land woonden (21:10-11).

vorsten, de weerbare mannen en zelfs de handwerkslieden en de smeden (24:14-16). Eenieder die sterk was en
in staat om te strijden werd naar Babel gebracht (24:16). Alleen “de armen van het volk des lands” (24:14)
bleven over. Nebukadnessar hoopte dat Juda zonder leiders of een leger niet in staat zou zijn om ooit nog in
opstand te komen. (Tijdens deze invasie werd Ezechiël gevangen genomen [Ez.1:1-3], terwijl de profeet Jeremia
overbleef.)

In 588v.C. vond de laatste Babylonische invasie plaats. Nebukadnessar keerde terug met zijn hele leger en
bouwde een belegeringswal (2 Kon.25:1). Jeruzalem werd gedurende twee en een half jaar belegerd door de
Babylonische horde (25:2). De voedselvoorraad minderde stilaan tot er niets meer was overgebleven (25:3).
Toen de muren van Jeruzalem uiteindelijk waren doorbroken, probeerde Sedekia en zijn soldaten te
ontsnappen. Nadat de koning en zijn zonen gevangen waren genomen, werden de zonen van Sedekia voor zijn
ogen gedood en de ogen van de koning verblind zodat dit het laatste was dat hij had kunnen zien (25:7).
Sedekia werd naar Babel gebracht.

Hoop voor de dynastie van David (2 Kon.25:27-30)
Het verhaal van Gods handelen met Israël eindigt niet met de ballingschap van Juda in Babel. Mozes had al lang
geleden voorspeld dat de Heer Israël niet enkel in ballingschap zou leiden, maar ook zou doen terugkeren naar
hun land als ze berouw zouden tonen (Deut.30:1-6). In 1 Kon.8:46-53 bad Salomo dat wanneer Israël door hun
zonden gevangen zou worden genomen, God hun zou horen nadat ze hun zonden hadden beleden en zich
terug naar Hem zouden keren. Salomo vroeg de Heer om hun te vergeven omdat Israël het volk Gods was en
het erfdeel van de Heer (v.51, 53). Terwijl Zijn volk in ballingschap was gaf de Heer hun hoop dat ze Zijn
toekomstige goedertierenheid zouden zien en Hij hun zou bewijzen dat Hij het verbond met David niet was
vergeten. In 561v.C. liet de opvolger van Nebukadnessar, Ewil-Merodak, Jojakin vrij uit de gevangenis (na 37
jaren gevangen te zijn geweest) en gaf hem een plaats “boven die van de koningen die met hem in Babel
waren” (2 Kon.25:37-28). Jojakin at aan de tafel van de koning gedurende de rest van zijn leven. Dezelfde Heer
die de verwoesting van Jeruzalem had geregisseerd, leidde de gebeurtenissen in Babel. Wanneer de Joden in
het Babylonische rijk hoorden over de vrijlating en het eerherstel van de Davidische nakomeling Jojakin,
konden ze moed vinden in het feit dat de God van Abraham, Isaak en Jakob het volk dat Hij uit Egypte had
geleid niet was vergeten. Zelf na het strenge oordeel had de Heer nog steeds een plan met Israël.

MOEILIJKE WOORDEN
Decimeren
Horde
Kroonprins
Offerhoogte

Sterk terugbrengen in aantal.
Ordeloze troep.
Vermoedelijke troonopvolger.
Hoge of verhoogde plaats waar geofferd werd.
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Met de muren doorbroken en de weerstand in dwang gehouden, gebood Nebukadnessar de geleidelijke
verwoesting van Jeruzalem. Eerst werden de tempel, het koninklijk paleis en alle “huizen der aanzienlijken”
verwoest door vuur (25:9). De muren omheen de stad werden afgebroken (25:10). Daarna werd de rest van het
volk gevangen genomen en weggeleid (25:11). Enkel de meest armen mochten blijven om het land te
bewerken (25:12). De Babyloniërs verwoestten ook de bronzen pilaren, de bronzen zee en de karretjes om het
brons terug naar Babel te kunnen nemen. Alle gebruiksvoorwerpen en potten, net als alles dat gemaakt was
van zilver of goud werd op gelijke wijze meegenomen (25:13-17). Als laatste werden alle stadsambtenaren naar
Nebukadnessar gebracht en gedood (25:18-21). Met Jeruzalem geruïneerd, de tempel verwoest, en de
bevolking gedecimeerd, beëindigde de Heer het oordeel over Juda: “Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap
weggevoerd” (25:21).
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De derde Babylonische invasie (2 Kon.25:1-21)
Nebukadnessar had Jojakin met zich meegenomen naar Babel en verkoos Sedekia, de zoon van Josia, nu tot
koning over Juda. Tegen alle logica in rebelleerde Sedekia tegen Babel. Net als alle andere voorafgaande
gebeurtenissen liet de Heer ook deze opstand toe. De soevereine hand van de Heer was de volkeren zo aan het
leiden “dat Hij hen van zijn aangezicht verwierp” (2 Kon.24:20).

INTERESSANTE WEETJES
Belegeringswal
Als de vijand met de belegering begon, was het eerste wat men deed het bouwen van een hoge wal tegen de
muur aan. De stormrammen werden tegen die wal opgetrokken en vanaf die wal konden de slingeraars ook
gemakkelijker de verdedigers bestoken. Een belegeringswal kun je nog steeds beklimmen!

Als de stad belegerd werd door een vijand, slingerde het voetvolk grote klauwhaken over de muren en trokken
ze die omver. Boogschutters moesten hen dekking geven.
In allerijl werden dan daarna door de bewoners extra verschansingen opgeworpen. Daarmee probeerde men
de vijand buiten de stad te houden. Als dat niet lukte, trok de vijand de stad binnen. Dan zag je al gauw dat
gevangen genomen bewoners de stad uitgeleid en weggevoerd werden.

KONINGEN LES 7  GOD STRAFT JUDA

Bron: www.bijbelseplaatsen.nl
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Veel Bijbelse plaatsen waren ooit een belegerde stad. De bewoners hadden zich achter hoge muren terug
getrokken. Zij meenden daar veilig te zijn. Een vijand had echter op een veldtocht zijn legertenten opgeslagen
voor de muren van die stad. Om een goed schootsveld te hebben, hakte men alle bomen voor de stad om,
zoals de Romeinen deden met de olijfbomen op de Olijfberg bij de belegering van Jeruzalem. Hoe zag een
dergelijk belegerde stad eruit? Dit moet je wel weten om sommige teksten goed te kunnen begrijpen (2 Kor.
10:5). De bewoners voelden zich veilig achter de dikke en hoog opgetrokken muren. Dat bleek vaak een illusie
te zijn.

BIJBELLES
INLEIDING
Hebben je ouders je ooit gewaarschuwd om niet iets verkeerds te doen, want anders zou er een straf volgen?
Misschien koos je er voor om te blijven zondigen en dat je ouders hun belofte hielden en je straften. Het volk
Israël leek veel op een kind die ongehoorzaam blijft. God had belofte gemaakt dat er gevolgen voor hun zonden
zou zijn en dat ze bleven rebelleren. Door hun rebellie hield God Zich aan Zijn belofte en strafte Israël door toe
te staan dat een ander land hen gevangen nam en hen wegvoerde naar een ander land.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Volgde Manasse het voorbeeld van zijn vader?
Nee; Manasse “deed wat in strijd is met de wil van de Heer” (2 Kon.21:2). Anders dan zijn vader, die de
offerhoogten en afgoden had verwoest in Juda, herbouwde Manasse de offerhoogten; aanbad Baäl,
Asjera en de hemellichamen; plaatste altaren voor afgoden in de tempel van de Heer; offerde zijn
kinderen en hield zich bezig met occultisme.
 Wat gebeurde er onder het leiderschap van Manasse?
In het leiderschap van Manasse deed het volk van Juda “meer kwaad … dan de volken die de
HERE vóór de Israëlieten had verdelgd” (21:9). Manasse deed het volk niet alleen geestelijke schade
door hen in afgoderij te leiden, maar hij verdrukte hen ook fysiek. De slechte koning vergoot zoveel
onschuldig bloed dat de tekst figuurlijk spreekt dat “in heel Jeruzalem vloeide hun bloed” (21:16). De
Israëlieten waren nog slechter dan de Kanaänieten eens geweest waren in het land.
 Wat was Gods reactie op de slechtheid van Manasse?
Vanwege de slechtheid van Manasse, kondigde de Heer oordeel aan over Juda: “Ook Juda ga ik
verstoten, net zoals ik dat met Israël heb gedaan. Ik wil niets meer weten van Jeruzalem, de stad van
mijn keuze, en ook niet van de tempel, waarvan ik gezegd heb: Daar wil ik vereerd worden” (23:27).
De Heer wilde niet langer dat de ongehoorzaamheid van Zijn volk ongestraft bleef.
 Toen Nebukadnessar in 605v.C. naar Jeruzalem kwam, wat gebeurde er toen met Jojakim?
Jojakim was met kettingen geboeid door de kroonprins om hem naar Babel weg te voeren (2
Kron.36:6). Daniël 1:2 zegt: “De Heer gaf koning Jojakim in zijn macht, zodat Nebukadnessar beslag
kon leggen op een deel van de tempelschatten.”
 Onderwierp Jojakim zich aan Babel?
Binnen drie jaar verzette Jojakim zich tegen Babel (in 602v.C). De Heer strafte Juda door Babylonische
troepen (Chaldeeën) te sturen, zowel de Assyriërs als de Moabieten en de Ammonieten: “Hij liet hen
op Juda los om het te gronde te richten, zoals hij door zijn dienaren, de profeten, had aangekondigd”
(2 Kon.24:2). Door de zonde van Manasse vond Juda zichzelf in de oppositie van de Schepper van het
universum (24:3-4). Fijngevoeligheid noch opstand zou Juda bevrijden van Gods machtig oordeel.
 Wie regeerde er na Jojakim?
Jojakin regeerde na de dood van zijn vader Jojakim. Hoewel Jojakin maar drie maanden geregeerd
heeft, was zijn regering gekenmerkt door het doen wat slecht was in de ogen van God, net als zijn
vader gedaan had.
 Wat gebeurde er tijdens het regeren van Jojakin?
In 597v.C. bestormde Nebukadnessar, die koning van Babel geworden was in 605v.C, de stad
Jeruzalem. Jojakin, zijn adjudanten, zijn legeraanvoerders en zijn hofbeambten gaven zich over aan
Nebukadnessar. De Babyloniërs plunderden de tempel en de schatten uit het koninklijk paleis en
verwoestten de gouden voorwerpen uit de tempel. Samen met de schat, nam de koning 10.000
gevangenen mee terug naar Babel, inclusief de koning en zijn familie, alle legeraanvoerders en alle
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit 2 Kon.21-25.







SAMENVATTING
Israël was ongehoorzaam geweest aan de geboden van de Heer. De Heer was geduldig geweest en barmhartig
om hen niet te geven wat ze verdienden, maar nu zouden ze de gevolgen van hun daden oogsten. Startend
onder de regering van Manasse zou de Heer Zijn straf over Juda beginnen. Hun verwoesting zou deze keer
verschrikkelijk zijn. Na drie invasies werd geheel Juda, behalve een klein, arm gedeelte, in ballingschap
weggevoerd worden naar Babel. Ook al leek het lot van Juda hopeloos, God had beloofd om Israël terug te
laten keren naar hun land nadat ze berouw toonden. De Heer zou getrouw zijn, zoals in het verleden, om Zijn
belofte te houden.
Israël had gezondigd tegen God en God haat zonde. Israël wees Gods geboden af en koos ervoor om afgoden te
aanbidden. Hoewel Israël berouw over hun afgoderij had getoond in het verleden, waren ze teruggekeerd naar
hun zondige wegen onder het leiderschap van nieuwe zondige koningen. God beloofde dat er gevolgen zouden
zijn voor hun zonde. Gelovigen zouden de verkeerde keuzes van Israël moeten observeren en zien of er
afgoderij in hun leven is. Het verlangen van de gelovige zou een juiste relatie met God door berouw van zonden
en een verlangen naar Gods vergeving moeten zijn. God beloofde ook dat Hij het volk Israël zou doen laten
terugkeren eens zijn berouw toonden. God verlangt naar berouw van Zijn kinderen en een oprechte relatie met
hen. Ware vergeving van zonden kan alleen komen door geloof in de verzoening van Jezus Christus voor
zonden aan het kruis.
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mannen die de wapens konden hanteren en verder alle arbeiders, in het bijzonder de smeden.
Iedereen die wapens kon hanteren werd naar Babel gevoerd (24:16). Alleen de allerarmsten van het
land bleven achter (24:14).
Wie moest Juda nu regeren nadat Nebukadnessar Jojakin naar Babel had gevoerd?
Nebukadnessar koos Sedekia, de zoon van Josia, om koning over Juda te zijn. De slechte Sedekia kwam
in opstand tegen Babel. De soevereine hand van de Heer leidde de natiën zo dat Hij “hen verstootte”
(2 Kon.24:20).
Werd Juda verwoest?
In 588v.C. vond de laatste invasie van Babel plaats. Nebukadnessar keerde met heel zijn leger terug
naar Jeruzalem om het te bestormen. Voor twee en een half jaar werd Jeruzalem belegerd door de
Babylonische troepen. De voedselvoorraad nam langzaam af totdat er niets meer was.
Wat gebeurde er met Sedekia?
Toen de muren uiteindelijk vielen, probeerden Sedekia en zijn soldaten te ontsnappen. Nadat de
koning en zijn zonen gevangen genomen waren, werden de zonen van Sedekia voor zijn ogen gedood
en daarna stak men zijn ogen uit, zodat de dood van zijn zonen het laatste zou zijn wat hij ooit zou
zien. Sedekia werd toen naar Babel gebracht.
Wat gebeurde er met Jeruzalem?
Nebukadnessar gaf opdracht voor de systematische verwoesting van Jeruzalem. Eerst de tempel,
daarna het paleis van de koning en dan al de huizen van de rijken verwoest door brand (25:9). De
muren rond de stad werden afgebroken. Daarna werd de rest van de bevolking afgevoerd. Alleen de
allerarmsten mochten blijven om te werken op het land. Met Jeruzalem in puin en de bevolking
uitgedund, beëindigde de Heer Zijn oordeel over Juda: “Zo werd de bevolking van Juda uit haar land
weggevoerd” (25:21).
Wat ging de Heer met Israël doen?
Mozes had in het verleden geprofeteerd dat de Heer niet alleen Israël in ballingschap zou voeren,
maar ook dat ze terug zouden keren naar het land nadat ze berouw getoond hadden (Deut.30:1-6). In
1 Kon.8:46-53, bad Salomo dat wanneer Israël in ballingschap ging vanwege hun zonden, dat God hen
zou horen nadat zij hun zonden beleden hadden en tot Hem terugkeerden. Salomo vroeg de Heer om
hen te vergeven, gebaseerd op het feit dat Israël Zijn volk was en Zijn erfgoed (8:51, 53). Terwijl ze in
ballingschap waren, gaf de heer Zijn volk hoop dat ze Zijn toekomstige vriendelijkheid zouden zien en
zou bewijzen dat Hij het Davidisch verbond niet vergeten was.

CRÈCHELES
Toen Jojakim drie jaar koning van Juda was, kwam koning Nebukadnessar met zijn leger opnieuw naar
Jeruzalem. Hij veroverde de stad Jeruzalem en nam veel mensen gevangen. Koning Jojakim werd geboeid
meegenomen naar Babel, samen met alle leiders van Juda en ook de smeden en wapenmeesters van
Jeruzalem. (Vraag aan de kinderen of ze weten wat een smid is.) Koning Nebukadnessar roofde het paleis van
de koning leeg. Ook uit de tempel nam hij voorwerpen mee en gaf ze een plaats in zijn paleis in Babel.

Nog een keer kwam koning Nebukadnessar om de stad Jeruzalem te veroveren. Dat was nu al de derde keer.
Maar deze keer wilde hij de stad echt verwoesten. Dag na dag, maand na maand kampeerden de soldaten voor
de muren van de stad. In de stad raakte het eten op. Koning Sedekia vroeg aan de profeet Jeremia of hij tot
God wilde bidden voor hulp. “De Babyloniërs zullen zich terugtrekken als ze zien dat de Egyptenaren u te hulp
komen,” zei God, “Maar dat duurt niet lang. Ze zullen nog één keer terugkomen. Dan zullen ze de stad innemen
en tot de grond toe verbranden. Alleen degene die zich overgeven zullen gered worden.”
En zo gebeurde het. Koning Nebukadnessar kwam weer met zijn hele leger naar Jeruzalem. De mensen in
Jeruzalem leden honger want al het voedsel was op en er kon geen nieuw voedsel gehaald worden omdat de
soldaten van Nebukadnessar aan de andere kant van de muren stonden. Op een nacht probeerde Sedekia via
de tuin van het paleis de stad uit te vluchten. Maar de soldaten zagen hem en namen hem gevangen. Ze
boeiden hem met kettingen en namen hem mee naar Babel. Daar bleef hij in de gevangen totdat hij stierf.
De Babyloniërs roofden alles wat nog van waarde was uit de tempel. Ze staken alle gebouwen in brand en
braken de stadsmuren af. De mensen die nog in de stad overgebleven waren werden geboeid en ook zij
moesten in Babel gaan wonen. Alleen de armste mensen moesten in Juda achterblijven om op het land en de
wijngaarden te werken.

KONINGEN LES 7  GOD STRAFT JUDA

Omdat het volk van Juda en haar koningen niet hadden geluisterd naar God strafte God hun. Hij liet sterke
soldaten van andere volkeren komen om de stad te overwinnen en hun weg te voeren uit het land dat God hun
had gegeven. God wou laten zien dat Hij niet alle zonden van Zijn volk zomaar ongestraft laat. Ze moesten leren
dat God altijd doet wat Hij zegt, ook als Hij zegt dat Hij zal straffen.
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In het voorjaar kwamen de Babyloniërs terug. Ze namen nog meer tempelschatten mee. Nu werd Jechonja, de
zoon van Jojakim, gevangengenomen. Ook hij moest mee naar Babel. In zijn plaats stelde Nebukadnessar een
andere koning aan, Sedekia. Voor de tweede keer namen de Babyloniërs veel gevangen mee, wel tienduizend.
Al deze mensen moesten in dat ander vreemd land, Babel, gaan wonen.

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.”

IJSBREKERTJES
Invasie voorstellen
Niet alle kinderen zullen het concept invasie begrijpen. Het houdt vaak ook in dat er gestolen wordt en toch is
het meer dan alleen stelen. Het houdt een onrechtmatig binnendringen in iemands ruimte en een schenden
van iemands rechten en voorrechten. Vraag de kinderen of ze thuis een speciale plaats hebben dat van hun is –
een plek waar ze hun speciale speelgoed houden of waar ze ongestoord kunnen spelen. Hoe voelt het als een
broer of zus hun plek of eigendom binnendringt? Dit kan verder geïllustreerd worden als de groep wordt
opgesplitst in kleinere groepen om een spel te spelen of een knutselwerkje te maken. Enige ‘indringers’ kunnen
aangewezen worden om bij elke groep binnen te dringen en een werkje of een kind weg te nemen. Vandaag
leren ze over indringers die door God aangesteld zijn.

Vrees voor de Heer
Vraag de kinderen waar ze schrik voor hebben (spinnen, het donker, verdwaald raken, donder en bliksem,
honden, vuur, etc.). Wat maakt hun zo bang voor deze dingen? Is het omdat ze niet bekend zijn met deze
dingen of dat ze zich pijn kunnen doen? Vrees voor iets kan ons zo bang maken dat we niet dichtbij durven
komen of het durven aanraken. Maar vrees hebben voor iets kan ons ook helpen om iets op de juiste wijze te
behandelen (bijvoorbeeld niet te spelen met vuur of zeker zijn dat we dicht bij mama blijven in de supermarkt).
Weet jij dat God wil dat we Hem vrezen? God wil niet dat we van Hem weglopen en gaan wenen, maar dat we
Zijn grote heiligheid en macht herinneren en Hem behandelen met het juiste respect als we tot Hem naderen.
En mensen die niet van God houden zouden vrees voor Hem moeten hebben dat Hij hen zal straffen voor hun
zonden.
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Ballingschap
Als gekozen volk van God, genoot Israël van een aantal speciale rechten en privileges. Vele waren verbonden
met het land dat God hen geven zou. Deze ballingschap was het wegnemen van deze privileges door God als
een vorm van discipline over het volk. De kinderen kunnen dit relateren in de vorm van “time out” wanneer ze
babbelen of aan de opdrachten ongehoorzaam zijn. De ballingschap was een “time out” van het beloofde land
en “time out” van Gods zegeningen.
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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).

Bestraffing
Vraag de kinderen waarom er straf voor zonde is. Vraag hen hoe de wereld er uit zou zien als er geen straf zou
zijn. Omdat God van Zijn kinderen houdt, disciplineert Hij ze. Voor gelovigen komt de tuchtiging in de vorm van
vaderlijke correctie. Hij tuchtigt gelovigen om hen terug te brengen naar gehoorzaamheid en vertrouwen op
Hem. Voor ongelovigen echter zal de consequentie voor hun zonden eeuwige straf zijn. Ze mogen dan hun hele
leven gaan zonder goddelijke straf te ontvangen, maar wanneer ze sterven ontvangen ze eeuwige straf. In de
les vandaag corrigeert God Israël en Manasse voor het terugkeren naar hun zondige wegen. Hij straft hen door
hen in ballingschap te sturen naar Babel. Dit is hoe God Zijn vaderlijke correctie liet zien aan Zijn gekozen natie
Israël. Hij verlangde hun gehoorzaamheid.

KNUTSELWERKJE
Ballingschap pop-up
Maak voordien een papieren kettingmannetje door een vel papier van 28x12cm in de lengte te vouwen als een
harmonica. Traceer de sjabloon op het knutselblad op de strook en knip het figuur uit. Ontvouw de harmonica;
het wordt een ketting van vier papieren mannetjes. Maak gaten in de handen en voeten. (Maak er genoeg voor
elk kind.) Tijdens de les geef je elk kind een papieren kettingmannetje en laat hen hier een gezicht op tekenen.
Daarna mogen ze garen doorheen de gaten rijgen. Geef elk kind een kopie van het blad “Ballingschap pop-up”
en laat hen de grote kaart uitknippen en doormidden vouwen en een helft van elk eindpersoon aan de
binnenzijde plakken. Kinderen kunnen ook het vers uitknippen en het in hun kaart plakken.

Van de wereld vs. In de wereld
Kies drie kinderen uit om mee te doen in een sketch. Een zal “in de wereld” zijn, maar niet “van de wereld.” De
andere twee kinderen zullen “van de wereld” zijn. Ze moeten spreken over verkeerde films leuk vinden,
luisteren naar muziek die niet stichtelijk is en het doen van zondige dingen. Een van deze twee kinderen zou
moeten zeggen dat hij Christen is en dat God zijn levenswijze accepteert omdat Hij van hem houdt. Het kind
dat “in de wereld” is, maar niet “van de wereld” zou de andere kinderen moeten vertellen dat God inderdaad
van hen houdt, maar niet van hun zonden en als ze waarlijk verlost waren, dat dit in hun levens te zien zou zijn.
Hij kan hen ook vertellen dat God geen zonde toestaat en dat alle zonden bestraft zullen worden. Hij kan hen
ook vertellen dat Jezus de straf voor zonden gedragen heeft en dat ook zij verlost kunnen worden.
Het bord zuiver maken
Teken een stadsgezicht van Jeruzalem en de tempel (vierkanten met pilaren) op het bord of een plastieken
bord. Lees 2 Kon.1-15 wat de zonden van Manasse beschrijft. Laat een kind of een lesgever over de hele stad
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KNUTSELACTIVITEITJES
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Boosheid uitlokken
Vraag de kinderen wat hen kwaad maakt. Wat hen zo boos maakt is wat hen “uitlokt” tot woede. Normaal
gezien als mensen boos worden doen ze dit om egoïstische redenen en proberen ze wraak te nemen bij wie
hen kwaad gedaan heeft. Wat denken zij dat God uitlokt tot woede? De zondigheid van de mensen maakt God
boos. Echter uit God Zijn boosheid niet in egoïstische woedeaanvallen. Eerder reageert God op zonde door
zondaren te disciplineren. Hij tuchtigt Zijn kinderen zo dat we kunnen delen in Zijn heiligheid (Heb.4:5-11). Dit
kan een goede tijd zijn om de Bijbelse discipline bespreken en hoe dit in de groep, op school en thuis tot uiting
komt. Tuchtiging wordt niet gedaan uit wraak of om de persoon te beledigen door hem het betaald te zetten
voor wat hij gedaan heeft. Discipline is een soort afschrikmiddel om de zondaar te helpen om te stoppen met
zondigen en om God te gehoorzamen. Tuchtiging is het meest liefdevolle iets wat God kan doen.

vlekken maken op het bord, de zonden van Manasse voorstellende: kwaad doen voor het aangezicht van de
Heer; het herbouwen van de offerhoogten voor de afgoden; het bouwen van altaren voor afgoden; aanbidden
van afgoden; het bouwen van afgoden altaren in de tempel van God; kinderen in het vuur plaatsen; praktiseren
van hekserij en waarzeggerij; raadplegen van een medium en spiritualist; God uitlokken; verleiden van Israël
om kwaad te doen. Wanneer je Gods oordeel leest en aankomt bij vers 13 over hoe God de “schotel zuivert,”
veeg het bord helemaal schoon, zodat alle vlekken van zonde en de stad/tempel weggeveegd zijn.
De val van Jeruzalem
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Maak een toren van blokken die de stad Jeruzalem voorstelt. Plaats ze op een tafel voor de kinderen. Bij elke
invasie verwijder je een aantal blokken van de toren. Dit stelt de verwijdering van Israëlieten uit het land voor
bij elke invasie. Na de laatste invasie viel het hele land neer!
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BALLINGSCHAP POP-UP
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GOD STRAFT JUDA
(HANDREIKING KINDEREN)
2 KONINGEN 21-25

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. Manasse deed wat juist was in de ogen van de Heer. _____
 Manasse __________ de offerhoogten die zijn vader Hizkia had
vernietigd (2 Kon.21:3).
 2 Koningen 21:14 vertelt ons dat God Juda zou __________ in de handen
van hun vijanden.
 Wie was er koning tijdens de eerste Babylonische invasie? ____________
 Tijdens de tweede invasie werden alle dappere mannen gevangen
genomen en naar __________ gebracht (2 Kon.24:16).

 De Heer leverde Juda in de handen van Babel om hun ______________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Juist of fout. Juda heerste over Babel de derde keer. ________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

12

KONINGEN LES 7  GOD STRAFT JUDA

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

KLEURPLAAT 1
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