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Koning Joas  

2 Kronieken 22:10-24:27=> 

Ahazia is de vader van Joas. Ahazia ging in de wegen van Achab. 

Dit kwam o.a. door de slechte raadgevingen van het huis van Achab, 

door koning Joram van Israël, de zoon van Achab, en door zijn moeder 

Athalia. Zij waren medeverantwoordelijk voor Ahazia’s 

goddeloze handelen. (2 Kron.22:1-5)                                                                           

Door de beschikking van God, die Jehu had laten zalven om het 

huis van Achab uit te roeien, werd ook Ahazia gedood.                         

(2 Kron.22:7-9)                                                                                       

Athalia “laat het hier niet bij zitten”!: (2 Kron.22:10-12)                                   

Zij roeit namelijk het hele koninklijke nageslacht van Juda uit. 

Althans, dat dacht zij gedaan te hebben!                                                                          

Dat is echter buiten de zus van koning Ahazia, de dochter van 

koning Jehoram, tevens de vrouw van priester Jojada, omgerekend!  

Josabat redt Joas, de zoon van koning Ahazia en diens voedster, 

uit de handen van Athalia, en verbergt hen zes jaar lang in het huis 

van God, terwijl Athalia over het land regeerde, na haar geslaagde 

coup!                                                                                             

De priester Jojada verstevigde zijn positie en komt met het plan om 

Joas koning te maken en Athalia af te zetten. (2 Kron.23:1-15) 

Waarom doet Jojada dat? Omdat de HEERE dit zo heeft 

uitgesproken met betrekking tot de zonen van David! (Daarom!)                                                             

2 Kron.23:2-3=>”Zij trokken rond in Juda en brachten de Levieten uit 

alle steden van Juda en de familiehoofden van Israël bijeen, en 

zij kwamen naar Jeruzalem. En heel de gemeente sloot een ver-

bond met de koning in het huis van God. Jojada zei tegen hen: 

Zie, de zoon van de koning zal koning worden, zoals de HEERE 

met betrekking tot de zonen van David gesproken heeft. 

”Dit is de zaak die u doen moet:”(2 Kron.23:4-10 Ontdek maar.) 

2 Kron.23:11-13=>”Daarna brachten zij de zoon van de koning naar 

buiten, zetten hem de diadeem op en gaven hem de getuigenis. 

Zij maakten hem koning en Jojada en zijn zonen zalfden hem en 

zeiden: Leve de koning! Toen Athalia het geluid hoorde van het volk, 

dat snel kwam toelopen en de koning toejuichte, kwam zij naar het 

volk in het huis van de HEERE. En zij zag, en zie, de koning stond bij 

zijn pilaar bij de ingang, en bij de koning de bevelhebbers en de trom-

petten; en de hele bevolking van het land was blij en blies met trom-

petten, en de zangers stonden er met hun muziekinstrumenten en 
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gaven te kennen de HEERE te willen prijzen. Toen scheurde Athalia 

haar kleren en riep: Verraad, verraad!”                                                                                       

2 Kron.23:14-15=>”…Daarop sloegen zij de handen aan haar. Zij 

was bij de ingang van de Paardenpoort in het huis van de koning 

gekomen en zij doodden haar daar.” 

Let op wat de priester Jojada vervolgens doet: 

2 Kron.23:16=>”En Jojada sloot een verbond tussen Hem, heel 

het volk en de koning, om een volk voor de HEERE te zijn.” 

Om een volk voor de HEERE te kunnen zijn moest er wel het een 

en ander gaan veranderen! (Niet waar?)                                                                            

2 Kron.23:17-21=>                                                                                  

Weg met de Baäl, diens huis, beelden, altaren en priesters!!!                       

Het huis van de HEERE, wordt terug onder de leiding van de 

Levitische priesters gesteld, zoals beschreven in de wet van Mozes! 

De rechtmatige koning, Joas, komt op de koningstroon!                                

”Jong geleerd, oud gedaan”, is een spreekwoord dat soms opgaat, 

maar helaas niet (volledig) voor koning Joas.                                                           

Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 

40 jaar in Jeruzalem. (2 Kron.24:1)                                                                                            

Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al de dagen 

van de priester Jojada! (2 Kron.24:2) (Daar ligt de sleutel…!)                                                        

Joas zorgde er voor dat het huis van de HEERE terug in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld werd! (2 Kron.24:4-14)                                   

Jammer genoeg was de priester Jojada  oud. Hij stierf toen hij 130 

jaar oud was. Joas stond er daarna alleen voor! (2 Kron.24:15-16)                                                            

De problemen in het leven van Joas beginnen direct na de dood 

van priester Jojada. (De invloed van Jojada valt dan weg…!)                                                                            

Joas luistert vanaf dan namelijk naar de slechte adviezen van de 

vorsten van Juda en keert zich volledig af van de HEERE GOD! 

2 Kron.24:17-18=>”Na de dood van Jojada kwamen echter de vorsten 

van Juda, en zij bogen zich neer voor de koning. Toen luisterde de 

koning naar hen. Zij verlieten het huis van de HEERE, de God van 

hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwe-

ge deze schuld van hen rustte er grote toorn op Juda en Jeruzalem.” 

(Wat een impact heeft hun levenskeuze! Op henzelf! Op het volk!)                                                                                          

Hoe is dit toch mogelijk koning Joas?                                                

Je begon zo goed, alhoewel je jong was!                                                                                     

Je luisterde naar het juiste advies van priester Jojada!                               

Waarom leen jij jouw oor (toch) aan het goddeloze advies van de 
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vorsten van Juda?                                                                                  

Je weet toch nog wel wat de goddeloze Athalia gedaan heeft?!                                                                               

Zoals God belooft heeft aan David, laat Hij Joas niet gelijk vallen, 

maar probeert Hij hem juist terug tot zijn verstand te brengen.                           

De HEERE GOD stuurt profeten om Joas (en de vorsten) te doen 

terugkeren van hun zondepad, maar het baat niet! 

2 Kron.24:19=>”Hij zond onder hen profeten om hen tot de 

HEERE te doen terugkeren. Zij waarschuwden hen, maar zij 

gehoorzaamden hun niet.”                                                                    

Helaas is koning Joas “helemaal doorgeslagen”! “Op het 

verkeerde spoor” gezet! “Op het verkeerde pad” terechtgekomen!                                                                                                   

Hij gaat “van kwaad naar erger”! (Hoe kan dat toch Joas?) 

2 Kron.24:20-22=>”Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de 

zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij 

zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt u de geboden van 

de HEERE? Daarom zult u niet voorspoedig zijn. Omdat u de 

HEERE verlaten hebt, zal Hij u verlaten. Zij spanden echter tegen 

hem samen, en stenigden hem op bevel van de koning met stenen 

in de voorhof van het huis van de HEERE. Koning Joas herinnerde 

zich het gunstbewijs dat zijn vader Jojada aan hem bewezen had, niet, 

maar doodde zijn zoon, die toen hij stierf, zei: Moge de HEERE het 

zien en vergelding eisen!” (Rom.12:19)                                                        

Kijk hoe de HEERE vergelding opeist: 

2 Kron.24:23-27=>”…vs24-Hoewel het leger van Syrië met weinig 

mannen kwam, gaf de HEERE toch een zeer groot leger in hun 

hand, omdat de Judeeërs de HEERE, de God van hun vaderen, 

verlaten hadden. Zo voltrokken zij strafgerichten aan Joas. En 

toen zij van hem weggetrokken waren – want zij hadden hem ernstig 

ziek achtergelaten- spanden zijn dienaren, vanwege het bloed van 

de zonen van de priester Jojada, tegen hem samen, en zij 

doodden hem op zijn bed, en hij stierf…” 

Conclusie=>                                                                                               

Laat Joas een voorbeeld zijn voor jouw leven! Let op naar wiens 

raad jij luistert! (Leen je oor niet aan zomaar iedereen…)                                                                                

Controleer of de gegeven raad echt klopt met de Bijbel!                                         

“Een goed begin is het halve werk”, maar vergeet niet dat het 

werk op aarde pas gedaan is bij de laatste ademtocht! (Hebr.13:7)                    

Hou vol! Geef niet op! Word niet ontmoedigd! Vertrouw op de 

HEERE God en strijd de goede strijd van het geloof! 
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2 Tim.4:7-8=>”Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot 

een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij 

weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de recht-

vaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar 

ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.                            

Hebr.10:19-25=>”…vs22-Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig 

hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een 

slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water…”            

vs21-”Omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God.” 

Hebr.10:39=>”Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en 

daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot 

behoud van hun ziel.”                                                                                      

Hebr.13:6-7=>”Daarom zeggen wij met goede moed. De Heere is 

voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij 

aandoen?”                                                                                   

Fil.2:12-18=>”…12-15-werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, 

naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en menings-

verschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van 

God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, 

waaronder u schijnt als lichten in de wereld…” (Matth.5:14-16)                                      

Hebr.12:1-29=>”Vs1-”Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n 

menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de 

zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding 

de wedloop lopen die voor ons ligt.”                                                                                                      

Vs12-14-Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende 

knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel 

is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede 

na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal 

zien…” (Er is nog “werk aan de winkel”…Onderzoek je eigen leven!...) 

Uitdaging=>                                                                                            

Kijk niet neer op o.a. koning Joas, maar leer van de fouten die hij 

gemaakt heeft in zijn leven. (Daarom zijn ze opgeschreven!...)                                                                       

Luister naar de juiste personen in jouw eigen leven!                             

Luister naar de Heere Jezus in Zijn woord!                                            

Hij weet de Weg! Hij kent de Waarheid! Hij is het echte Leven! 

(Joh.14:6)                                                                                            

Welke weg kies jij?Welke weg kiezen wij als gemeente? 

Welke waarheid volg jij?Volgen wij?                                                 

Leef echt!Leef met en in Christus!Hij is het Leven! 


