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Koning Josia 

2 Kronieken 34:1-35:27=> 

Josia heeft een bewogen jeugd achter de rug (0-8 jaar) op het 

moment dat de bevolking van het land hem koning maakte in de plaats 

van zijn slechte vader, Amon, die door zijn dienaren werd gedood. 

(2 Kron.33:21-25)                                                                                  

Amon deed alle slechte dingen, die zijn vader Manasse ook gedaan 

had!                                                                                              

2 Kron.33:21-25=>”Amon was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning 

werd, en hij regeerde twee jaar in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was 

in de ogen van de HEERE, net zoals zijn vader Manasse gedaan had. 

Amon offerde aan alle afgodsbeelden die zijn vader Manasse 

gemaakt had, en hij diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor 

het aangezicht van de HEERE, zoals zijn vader Manasse zich verne-

derd had. Deze Amon was het die de schuld steeds groter maak-

te. Zijn dienaren spanden tegen hem samen en doodden hem in zijn 

huis. De bevolking van het land doodde echter allen die tegen koning 

Amon samengespannen hadden, en de bevolking van het land 

maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.”                                          

Wat een grote verantwoordelijkheid krijgt zo’n kleine jongen   

“op zijn schouders” gelegd!                                                                                       

Lees, hoe verbazend goed en ‘volwassen’, hij met de verantwoorde-

lijkheid, van het koningschap van Juda, omgaat! (Wauw!!!) 

2 Kron.34:1=> Josia was maar acht jaar oud toen hij koning werd 

gemaakt, nadat zijn vader gedood was.                                                       

Josia doet het tegenovergestelde van zijn vader en zijn opa!                                                                                               

”De appel valt niet ver van de boom” wordt gezegd. Josia wel! 

Hij is “de uitzondering, die de regel bevestigt!”                                       

Alhoewel het perfect past, in de lijn van de koningen van Juda, die 

(wel) juist deden in de ogen van de HEERE God!                                     

Een man naar Gods hart! Precies zoals koning David!: 

2 Kron.34:2=>”Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, 

en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar 

rechts of naar links.” (Wat een super mooie vermelding!)                         

Hij begint te regeren op zijn achtste jaar. Lees wat hij doet 

wanneer hij zestien jaar oud is!: (Nog steeds maar een tiener!) 

2 Kron.34:3=>”In het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een 

jongeman was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. 
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In het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoog-

ten, de gewijde palen, en de gesneden en de gegoten beelden te 

reinigen.” (Wauw, indrukwekkend!)                                                         

8+8=16! Geen jongetje meer, maar een jongeman, een tiener!                  

Op die leeftijd begon hij de God van zijn (voor)vader David te 

zoeken!                                                                                      

8+12=20! Geen tiener meer, maar (jong) volwassen!                                    

Op die leeftijd doet hij zijn overgrootvader Hizkia na!                                   

(2 Kron.30:14; 31:1,20-21 o.a.)                                                                                                     

Hij gaat “serieus aan de slag” om in Juda en Jeruzalem “orde op 

zaken te stellen”!                                                                                        

Hij begint een “grote schoonmaakactie”!:                                                          

Hij ziet er persoonlijk op toe dat alles gereinigd wordt!                                   

Hij reinigt door:                                                                                                      

De altaren van de Baäls af te laten breken!                                                   

De wierookaltaren in stukken te laten breken!                                          

De gewijde palen in stukken te laten breken!                                              

De gesneden en gegoten beelden in stukken te laten breken!             

Het verpulverde stof uit te laten strooien op de graven van hen 

die daaraan geofferd hadden!                                                                            

De beenderen van de priesters te laten verbrandden op hun 

altaren!                                                                                       

Hij beperkt zich niet tot Juda en Jeruzalem. Hij zet zijn grote 

schoonmaakactie verder in de steden van Manasse, Efraïm, Simeon en 

Naftali!                                                                                     

2 Kron.34:4-7=>”En men brak voor zijn ogen de altaren van de 

Baäls af. Hij brak de wierookaltaren, die er bovenop stonden, stuk. Ook 

de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in 

stukken en hij verpulverde ze, en hij strooide het stof op de graven van 

hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters 

verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. 

Ook in de steden van Manasse, Efraïm en Simeon, ja, tot Naftali toe, 

onderzocht hij hun huizen rondom. Hij brak de altaren en de gewijde 

palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en 

brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna 

keerde hij terug naar Jeruzalem.”                                                               

Wat een mannetjesputter!                                                                      

Wat een strijder voor de HEERE, zijn God!                                                      

Pas toen hij klaar was met zijn schoonmaakactie om de onreinheden 

uit het hele land te verwijderen, keerde hij terug naar Jeruzalem! 
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Hoe lang is Josia bezig geweest om het land te reinigen?       

Koning Josia is nog niet klaar! Hij heeft nog een plan!:                             

”Het huis van de HEERE God”, herstellen!                                                                   

Zijn geloof in en zijn vertrouwen op God groeien gestadig door! 

8+18=26! Volwassen!                                                                                              

Josia schakelt een versnelling hoger!: 

2 Kron.34:8=>”In het achttiende jaar van zijn regering, toen hij 

het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van 

Azalia, en Maäseja, de leider van de stad, en Joah, de zoon van Joahaz, 

de kanselier, om het huis van de HEERE, zijn God, te herstellen.” 

Hij stuurt 3 mannen op pad om er voor te zorgen dat, het huis van 

de HEERE, zijn God, hersteld wordt!                                                                   

Er zijn heel wat verschillende personen en ambachten betrokken bij 

het toezicht op en de uitvoering van het herstelwerk!(2 Kron.34:9-13) 

Het meest opvallende vind ik de Levieten, die goed muziek-

instrumenten konden bespelen. Zij gingen ook over de lastdragers 

en gaven leiding aan ieder die werk uitvoerde.                                                             

Dan gebeurt er iets bijzonders: 

2 Kron.34:14=>”Toen zij het geld dat in het huis van de HEERE 

gebracht was, tevoorschijn haalden, vond de priester Hilkia het 

wetboek van de HEERE, gegeven door de hand van Mozes.” 

Was het wetboek van de HEERE dan kwijt? Was het misschien 

goed verstopt geweest? Omdat het (toevallig) gevonden werd!                                                                                           

Niet verbazend misschien, gezien de grote onreinheid die plaats vond 

in het land, voordat Josia de koning werd en “schoon schip” maakte 

van “de puinhoop” die zijn vader en zijn opa hebben gemaakt!        

Hilkia geeft de boekrol aan de schrijver Safan. (2 Kron.34:15-17) 

Safan bracht verslag uit over de vordering van het werk aan koning 

Josia. Tegelijkertijd maakt hij melding van de gevonden boekrol!                                                                                                 

De schrijver Safan leest voor uit “de boekrol”! (34:18)                  

Let op wat er gebeurt!: 

2 Kron.34:19=>”Het gebeurde nu, toen de koning de 

wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.” (Wauw!!!) 

De koning vaardigt gelijk een belangrijke opdracht uit!: 

2 Kron.34:20-21=>”Toen gaf de koning opdracht aan Hilkia, 

Ahikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver 

Safan, en Asaja, de dienaar van de koning: Ga de HEERE raadple-

gen, voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda, over 

de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmig-
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heid van de HEERE die over ons is uitgegoten, is groot omdat 

onze vaderen het woord van de HEERE niet nauwlettend in acht 

genomen hebben, overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschre-

ven is.” (Wauw! Wat een geloofsgroei, inzicht, wilskracht, hunkering 

naar het doen van wat juist is in Gods ogen heeft Josia doorgemaakt 

vanaf zijn aanstelling tot koning als 8 jarig jochie en nu 26+.)                

Ga de HEERE raadplegen!                                                                 

Koning Josia heeft zelf geen rechtstreeks contact met de HEERE! 

Hij weet wie hij moet aanspreken om contact te kunnen leggen met 

de HEERE en respons te krijgen van de HEERE!                                                

Hij legt de opdracht bij de priester Hilkia en een aantal getrouwen. 

Voor wie wil hij dat de HEERE geraadpleegd wordt?:                                                                        

Voor hemzelf!                                                                                           

Voor iedereen die overgebleven is in Israël en in Juda!                             

Wat betekenen deze woorden in de boekrol precies? (Dat wil ik 

(Josia) weten en dat hoort heel het volk (ook) te weten…!)                                 

Gods grimmigheid is groot! (Klopt dat?)                                                                      

Onze vaderen hebben het woord van de HEERE niet nauwlettend in 

acht genomen!                                                                                           

Hoe nemen wij het woord van de HEERE (wel) nauwlettend in acht?                                                                                           

Raadpleeg de HEERE priester Hilkia!                                                       

Hoe raadpleegt de priester de HEERE?                                                   

Hilkia gaat naar de profetes Hulda !                                                               

Zij geeft hem (een tweedelig) antwoord!: 

Eerste deel van de boodschap!:                                                                

2 Kron.34:22-25=>”Toen ging Hilkia met hen die de koning gestuurd 

had, naar de profetes Hulda, de vrouw van Sallum, de zoon van 

Tokhat, de zoon van Hasra, de beheerder van de priesterkleding – zij 

woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte – en zij spraken met 

haar overeenkomstig die opdracht.                                                           

Zij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zeg tegen 

de man die u naar Mij toe gestuurd heeft:                                                             

Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga onheil over deze plaats brengen en 

over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de 

boekrol beschreven zijn die men in de tegenwoordigheid van de 

koning van Juda gelezen heeft. Omdat zij Mij verlaten hebben en 

reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat zij Mij tot 

toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen, daar-

om zal Mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze plaats 

en niet uitgeblust worden.”                                                                                                                                                                        
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Wauw, zij “steekt het niet onder stoelen of banken!”                               

Zij “windt er geen doekjes om!”                                                             

Het zijn (ook) immers niet haar eigen woorden! Zij is profetes!                           

Zij spreekt (enkel en alleen) de woorden van de HEERE God!!!                                         

”Zo zegt de HEERE:!!!”                                                                                       

De HEERE God heeft “recht van spreken”!!!                                             

De HEERE God werd geraadpleegd en Hij heeft gesproken!!! 

Tweede deel van de boodschap!:                                                                

2 Kron.34:26-28=>”Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd 

heeft om de HEERE te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen:  

Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat betreft de woorden die u 

gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het 

aangezicht van God vernederd hebt, toen u Zijn woorden hoorde 

tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor Mijn 

aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor Mijn 

aangezicht gehuild hebt, daarom heb Ik u ook verhoord, spreekt 

de HEERE. Zie, Ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met 

vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat Ik 

over deze plaats en over de inwoners ervan ga brengen, niet zien, 

Daarop brachten zij de koning verslag uit.”                                                       

U hebt Mij geraadpleegd!                                                                          

Uw hart is week geworden!                                                                           

 U hebt u voor Mijn aangezicht vernederd toen u Mijn woorden 

hoorde!                                                                                                       

U hebt uw kleren gescheurd!                                                                         

U hebt gehuild!                                                                            

Daarom heb Ik u ook verhoord!                                                                        

U zult met vrede in uw graf bijgezet worden!                                              

Uw ogen zullen al het onheil dat Ik ga brengen, niet zien!                           

Wat een verslag krijgt koning Josia te horen!                                               

Hij gaat niet in “zak en as” zitten! Integendeel!                                           

Hoor wat de koning doet met de boodschap van de HEERE God!: 

2 Kron.34:29=>”Toen stuurde de koning boden, en verzamelde al 

de oudsten van Juda en Jeruzalem.”                                                       

Ontdek de overeenkomsten tussen Josia en zijn overgrootvader 

Hizkia! (2 Kron.29:10; 30:1 o.a.) 

2 Kron.34:30-31=>”De koning ging naar het huis van de HEERE, 

en iedere man uit Juda en de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de 

Levieten, heel het volk, van de grootste tot de kleinste. En hij las 
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ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van 

het verbond dat in het huis van de HEERE gevonden 

was. De koning ging op zijn plaats staan en sloot een verbond 

voor het aangezicht van de HEERE, om de HEERE te volgen, 

en Zijn geboden, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met 

heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de 

woorden van dit verbond die in deze boekrol beschre-

ven zijn, te volbrengen.”                                                          

2 Kron.34:32=>”En hij liet allen die in Jeruzalem en in Benjamin 

gevonden werden, stelling nemen; en de inwoners van Jeruza-

lem deden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun 

vaderen.”                                                                                      

Hij liet iedereen die gevonden werd stelling nemen!                                    

Zij deden overeenkomstig het verbond van God! 

2 Kron.34:33=>” Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van 

de Israëlieten waren, en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd, 

te dienen, ja, de HEERE, hun God, te dienen. Gedurende al zijn 

dagen weken zij niet af van achter de HEERE, de God van hun 

vaderen.”                                                                                                

Na Josia’s dagen is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de 

Israëlieten! Hun geloofsvoorbeeld, koning Josia, is niet langer meer 

bij hen! Hoe gaat het verder? Lees vanaf hoofdstuk 36.                                                                                         

Josia viert het Pascha! (2 Kron.35:1-19)                                                

Josia zorgt ervoor dat, het Pascha, op de gepaste tijd en op de 

juiste wijze, gehouden kan worden! 

2 Kron.35:1-3=>”Daarna hield Josia het Pascha voor de HEERE in 

Jeruzalem. En zij slachtten het paaslam op de viertiende van de eerste 

maand. Hij stelde de priesters aan in hun taken, en spoorde hen aan 

voor de dienst van het huis van de HEERE. En hij zei tegen de 

Levieten, die heel Israël onderwezen, die voor de HEERE heilig 

waren: Plaats de heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van 

David, de koning van Israël, gebouwd heeft; u behoeft die niet meer op 

uw schouders te dragen. Dien nu de HEERE, uw God, en Zijn volk 

Israël.”                                                                                                     

Lees en ontdek hoe het allemaal in zijn werk is gegaan…: 

2 Kron.35:16=>”Zo werd heel de dienst van de HEERE op die dag 

geregeld om het Pascha te houden en om brandoffers op het altaar van 

de HEERE te brengen, overeenkomstig het gebod van koning Josia.”                                                                                                           
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2 Kron.35:18-19=>”Een Pascha zoals dit was in Israël niet meer 

gehouden, vanaf de tijd van de profeet Samuël. En geen van Israëls 

koningen heeft het Pascha gehouden, zoals Josia nu hield met de 

priesters en de Levieten, en heel Juda en Israël dat daar aangetroffen 

werd, en de inwoners van Jeruzalem. Dit Pascha werd in het achttiende 

jaar van het koningschap van Josia gehouden.”                                        

Koning Josia was toen (nog maar) 26 jaar oud!                                         

13 jaar later loopt Josia tegen een “zwaktemoment” aan in zijn 

leven!                                                                                                   

Hij was 8 jaar oud toen zijn koningschap begon. Hij regeerde 31 jaar. 

Hij was 39 jaar oud toen hij stierf. (2 Kron.34:1;35:19;35:20) 

2 Kron.35:20-27=>                                                                                     

Josia wordt gewaarschuwd door koning Necho van Egypte om zich 

niet te bemoeien met de oorlog! (2 Kron.35:20-21)                                        

Niet zonder reden!:   

2 Kron.35:21=>”Toen stuurde Necho boden naar hem toe om te 

zeggen: Hoe heb ik het nu met u, koning van Juda? Wat u betreft, ik 

ben vandaag niet tegen u maar tegen een huis dat oorlog tegen mij 

voert! God heeft gezegd dat ik mij moest haasten. Houdt ú 

daarom op met het tegenwerken van God, Die met mij 

is, opdat Hij u niet te gronde richt.” (Wauw! Duidelijk!?) 

In tegenstelling tot zijn normale doen, reageert Josia 

compleet in tegenspraak met wat God hem heeft gezegd, via 

koning Necho!                                                                                                   

Heeft hij de boodschap van Necho (dan) niet goed begrepen?                  

Aanvaard hij niet dat de HEERE God een boodschap geeft via koning 

Necho van Egypte?                                                                                                   

Heeft de hitte van een mogelijke oorlogsstrijd zijn rationeel 

denkvermogen aangetast misschien?                                                               

Is hij (misschien) opstandig, hoogmoedig, koppig, strijdlustig?                                                        

Het wordt niet uitgelegd, maar de gevolgen van zijn niet (willen) 

luisteren worden snel “onomkeerbaar” duidelijk voor koning Josia!: 

2 Kron.35:22=>”Josia keerde echter zijn gezicht niet van hem af, 

maar hij vermomde zich, om tegen hem te strijden. Hij luisterde 

niet naar de woorden van Necho op gezag van God, maar 

kwam om in het dal van Megiddo te strijden.” 
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Josia keerde zijn gezicht niet van Necho af!                                             

Josia vermomde zich, zodat Necho niet door zou hebben dat hij 

toch deelnam aan de strijd!                                                                               

Hij luisterde niet naar de woorden van Necho!                                       

Necho had weldegelijk op gezag van God tegen Josia gesproken! 

De gevolgen zijn groot en desastreus!: 

2 Kron.35:23-24=>”De schutters schoten koning Josia echter neer. 

Toen zei de koning tegen zijn dienaren: Breng mij weg, want ik ben 

zwaargewond. En zijn dienaren haalden hem van de strijdwagen, en 

vervoerden hem op de tweede wagen die hij had, en brachten hem 

naar Jeruzalem. En hij stierf, en werd begraven in de graven van zijn 

vaderen. Heel Juda en Jeruzalem bedreef rouw over Josia.” 

Conclusie=> 

Josia had het huis gereedgemaakt. (2 Kron.35:20)                                        

Ook zonder een direct beschikbare volgende taak is het zaak om bij 

de les te blijven! (Op je hoede te zijn voor; bezig te zijn met…!!!)                                                                                        

De HEERE God spreekt ook via vijanden of via andere koningen 

tegen de koning(en) van Juda! (Niet enkel door de profeten…)                                                                             

”Hoogmoed komt voor de val”!                                                       

Eigenwijsheid, opstandigheid, ongehoorzaamheid, domheid, 

strijdlust, kan je het leven kosten!                                                            

Ook goede koningen sterven door onbezonnenheid, ongehoor-

zaamheid, eigendunk, strijdlust…!                                                                    

Een (menselijke) fout is snel gemaakt!                                                                          

De gevolgen zijn verreikend!                                                                      

Niet alleen voor en in het eigen leven, maar ook voor de mensen om 

je heen! 

Uitdaging=> 

Controleer alles aan de hand van Gods woord!                                               

Laat je niet misleiden door drogredenen en zinloze filosofieën! 

Babbeltrucjes ingefluisterd door de Satan!                                               

De eigen begeerte, die in je hart opkomt!                                                     

Neem een voorbeeld aan koning Josia!                                                      

Volg de Bijbelse waarheid in het leven!                                                      

De Bijbel is de maatstaf, de richtlijn, de weg, het leven!          

Volg (alleen) Jezus, dan zit je altijd op het juiste (rechte) spoor! 
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