LES 16 – AFDWALING IN BALLINGSCHAP
Koningen en Kronieken
THEMA:

Het laten zien dat het ware geluk alleen komt als we God kennen en
gehoorzamen.

Wat is het verschil tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid? Als we gehoorzaam
zijn, doen we wat ons opgedragen wordt te doen. Als we ongehoorzaam zijn, dan overtreden,
schenden of zijn we niet gehoorzaam aan een order of een bevel. Wat is het verschil tussen
geluk en ongeluk? Gelukkig zijn is de prikkeling die we voelen als we genieten van goede
dingen. Ongelukkig zijn is juist het tegenovergestelde. Kunnen we gelukkig zijn als we
ongehoorzaam zijn? Nee, want we hebben een schuldig geweten; tevens brengt
ongehoorzaamheid altijd een soort straf, niet alleen voor degene die de fout pleegt, maar ook
voor anderen.
Toen de Here de inzettingen en verordeningen en wetten gegeven had tussen Zich en
de Israëlieten op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes (Leviticus 26:46), sprak Hij tot hen
dat als ze in Zijn inzettingen wandelen, en Zijn geboden nauwkeurig in acht nemen, Hij hen op
hun tijd regens zal geven (Leviticus 26:3,4). Hij zal hun ook vrede in het land geven en de
wilde dieren uit het land uitroeien. Zij zullen hun vijanden vervolgen, en zij zullen voor hun
aangezicht door het zwaard vallen. Leviticus 26:6,7. Maar als in plaats daarvan, zij Zijn
inzettingen versmaden en van Zijn verordeningen een afkeer hebben, zodat zij geen van Zijn
geboden doen en Zijn verbond verbreken, dan zal Hij het volgende met hen doen: Hij zal over
hen verschrikking, tering en koorts stellen, die de ogen zal verteren en het leven doen
verkwijnen. Tevens zullen zij tevergeefs hun zaad zaaien, want hun vijanden zullen het eten.
Hij zal Zijn aangezicht tegen hen keren, zodat zij voor hun vijanden geslagen zullen worden,
en die hun haten, zullen over hen heersen, en zij zullen vluchten, zonder dat iemand hen
vervolgt. Leviticus 26:14-17.
Koning Salomo kende de geboden van God, maar hij begon ongehoorzaam te zijn. Hij
hield van vele buitenlandse vrouwen van die volken, van wie de Here tot de Israëlieten had
gezegd: “Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij
zouden uw hart meevoeren achter hun goden.” Aan deze hing Salomo met liefde aan. Hij had
700 vorstinnen en 300 bijvrouwen, en toen Salomo oud geworden was, voerden zijn vrouwen
zijn hart mee achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God, niet volkomen was
toegewijd gelijk dat van zijn vader David. 1 Koningen 11:1-4. De Here werd kwaad en zeide tot
Salomo, “Omdat het zo met u gesteld is, dat gij Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u
geboden had, niet in acht genomen heb, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren.” De
Here deed tegenstanders tegen Salomo opstaan en ook een man genaamd Jerobeam hief de
hand tegen de koning op. 1 Koningen 11:26. Salomo regeerde voor 40 jaar te Jeruzalem over
geheel Israël en toen hij stierf, werd zijn zoon Rehobeam koning. 1 Koningen 11:42,43.

Na Salomo’s dood kwam Jerobeam terug uit Egypte, waarheen hij voor koning Salomo
gevlucht was. En Jerobeam en de gehele gemeente van Israël sprak tot Rehobeam: “Uw
vader heeft ons juk hard gemaakt; maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk
dat hij ons opgelegd heef, lichter; dan zullen wij u dienen.” 1 Koningen 12:2-4. Rehobeam
zeide “Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal uw juk nog verzwaren.” 1 Koningen
12:14. Israël kwam in opstand en het koningdom werd verdeeld in een noordelijk deel, het
koninkrijk van Israël, en een zuidelijk deel, het koninkrijk van Juda. 1 Koningen 12:16-20.
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Jerobeam werd de eerste koning van het noordelijke deel, het koninkrijk Israël. Hij
zondigde sterk en de koningen die na hem kwamen deden hetzelfde. Eindelijk, zoals de
profeet Hosea had voorspeld, zond God het beloofde oordeel: het Assyrische leger kwam,
belegerde Samaria voor 3 jaar, en voerde hen tenslotte weg als ballingen naar het land van
Assur. “Dit nu is geschied, omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Here, hun God.”
2 Koningen 17:1-7. Je kunt zien waarom KONINKRIJKSBOULEVARD op onze tekening nu
bochten heeft vanwege zonde.
In het koninkrijk van Juda waren de meeste koningen, die na koning Rehobeam
kwamen, ook goddeloos. Slechts een paar deden goed in de ogen van de Here.

Eén van hen was Hizkia, die zich vastklampte aan de Here, hij week niet van Hem af,
maar hield Zijn geboden die de Here aan Mozes geboden had. 2 Koningen 18:6.
Verbazingwekkend is het verhaal waarin God vijftien jaar aan Hizkia’s leven toevoegde nadat
hij dodelijk ziek werd. 2 Koningen 20:1-6. Maar de meeste koningen van Juda negeerden
God’s woorden en Zijn boodschappers, de profeten. De laatste koning van Juda was Zedekia.
Hij was dwaas en ongehoorzaam omdat hij in opstand kwam tegen de koning van Babel.
2 Koningen 24:20. De profeet Jeremia had hen gewaarschuwd: “dan zal dat gehele land tot
een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen de koning van
Babel dienstbaar zijn zeventig jaar.” Jeremia 25:11.
Nebukadnezar, koning van Babel, kwam met zijn gehele leger tegen Jeruzalem op.
Koning Zedekia probeerde te ontsnappen maar werd gevangen genomen. Ze slachtten zijn
zonen voor zijn ogen en verblindden zijn ogen. Zij bonden hem met koperen ketenen en
brachten hem naar Babel. 2 Koningen 25:1-7. Wij noemen dit BALLINGSCHAPSAFDWALING
op onze tekening. Nebuzaradan, de overste van de lijfwachten, een knecht van de koning van
Babel, verbrandde het huis van de Here en het huis des konings, alsook alle huizen van
Jeruzalem; althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met vuur. En zijn soldaten
braken de muren van Jeruzalem rondom af. 2 Koningen 25:8-10. De koperen pilaren, en de
stellingen, en de koperen zee, die in het huis van de Here was, werden door de Chaldeeën in
stukken gebroken en het koper werd naar Babel gevoerd. Ook namen ze het zilver en goud
van de tempel mee. 2 Koningen 25:13-21. Na 70 jaar liet God, volgens Zijn belofte aan de
ballingen in Babel (Jeremia 29:10), ze terug keren naar hun land. Maar het koninkrijk was
verdwenen.
Begrijp je wat voor verschrikkelijke gevolgen ongehoorzaamheid aan God met zich mee
brengt? Niet alleen waren Salomo en de andere koningen ongelukkig, maar ze brachten ook
problemen aan hun gehele natie. In Romeinen 6:16 zegt God ons dat wij de dienaren zijn van
degene die wij gehoorzamen. Als we God’s Woord niet gehoorzamen, dienen we dan onszelf
of God? God wil dat wij Hem kennen en het evangelie van onze Here Jezus gehoorzamen.
2 Thessalonicensen 1:8. Hij wil dat kinderen hun ouders gehoorzamen. Efeziërs 6:1-3. God wil
dat een ieder van ons Hem gehoorzaamt tot gerechtigheid. Romeinen 6:16-17. God zal de
afwijzing van Zijn geliefde Zoon niet voor altijd toestaan. De huidige bedeling van genade zal
niet eindeloos doorgaan. Het duurt nu al meer dan 1950 jaar, maar Hij zal het afsluiten en tot
een Christus afwijzende wereld in Zijn toorn spreken. Psalm 2:5; 1 Thessalonicensen 5:3;
2 Thessalonicensen 1:6-9. Daarom, NU is het “DE WELAANGENAME TIJD” .. NU is het “DE
DAG VAN BEHOUDENIS” (2 Korinthiërs 6:2).
Wie is jouw Meester vandaag? Zonde of gerechtigheid? Geef je vandaag aan Christus
over want alleen Hij kan het ware geluk geven.
GEHEUGENVERS: “Kinderen, weest jullie ouders gehoorzaam in de Here, want dat is
recht.” Efeziërs 6:1.

LES 16 – WERKBLAD
Lees Leviticus 26:1-13 en noteer 6 van de zegeningen die God Israël beloofde als ze
wandelen in Zijn inzettingen en Zijn geboden bewaren.
1. ___________________________________________ geven
___________________________________________ geven
2. ________________________________________ uitroeien
______________________________________ niet teisteren
3. Zich tot hen ____________________________________________________________
____________________ wandelen _________________________________________

Lees Leviticus 26:16,17,20,22,25,29,31,33,38 en noteer 6 van de verschrikkelijke kastijdingen
of straffen die over Israël zouden komen als ze God ongehoorzaam waren en zich tot afgoden
zouden wenden.
4. ________________________________________________________ over hen stellen
Zijn aangezicht _________________________________________________________
5. Hun kracht ____________________________________________________________
_______________________________________________________________ loslaten
6. __________________________ brengen, ____________________________________
____________________________________________________________ verstrooien

7. Maar God hield van Zijn volk en zeide dat Hij het _______________________ met hun
voorvaderen zou gedenken. Leviticus 26:45.
8. God zegt ons dat wij de dienaren zijn van ____________________________________.
Romeinen 6:16.
9. God wil dat wij Hem _____________________________________________________.
2 Thessalonicensen 1:8.
10. Schrijf Efeziërs 6:1 op: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

