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Wat gebeurt er o.a. in de periode net na de koningen? 

Intro. =>We hebben in de afgelopen maanden samen het leven van 

enkele van de koningen van Juda bekeken. We hebben goede, slechte  

en leermomenten gezien. Kijk zelf terug naar de geschiedenis en de 

levens van de verschillende koningen in o.a. “Koningen en Kronieken”. 

2 Kron.36:1-23:                                                                                          

Na de dood van koning Josia verandert er heel wat. Er breken slechte 

tijden aan voor het volk in Jeruzalem. De opeenvolgende koningen, de 

zonen van Josia, geven een zeer slecht voorbeeld. Er werd niet geluis-

terd naar de profeet Jeremia en de andere profeten, die God had 

gestuurd om het volk naar Hem te doen terugkeren.                                                                                             

Het gevolg van hun zondige gedrag  is voorzegd door Jeremia:                                                                              

Jer.25:1-14=>Duidelijke taal spreekt God door Jeremia!         

Jer.29:1-32:                                                                                         

Jer.29:1-14=>Wauw!                                                                      

Jer.29:22-23=>Kijk terug naar de geschiedenis van de profeet Zedekia 

en koning Achab, welke we al eerder bekeken hebben.                                                                                    

Jer.30:1-4=>Wauw!                                                                                                  

2 Kron.36:11-21=>Geeft duidelijk weer wat er is gebeurd!                                 

2 Kron.36:22-23=>Wauw! 70 jaar na dato! (Zie ook:Ezra 1:1-3)   

Lees zelf o.a. de boeken Ezra, Nehemia en Esther om een duidelijker 

beeld te krijgen van de geschiedenis van het volk Israël en Juda. 

Waarom zij in ballingschap zijn gestuurd door de HEERE God. Wat er is 

gebeurd tijdens de ballingschap. Hoe de profetieën van o.a. Jeremia 

realiteit geworden zijn in de geschiedenis van het volk Israël!                                                                                        

Lees bijvoorbeeld Nehemia 8-10. Ontdek hoe de muur van Jeruzalem 

eindelijk terug hersteld wordt.                                                                   

Ontdek hoe de nadruk op het loven, het aanbidden en het gehoor-

zamen van de HEERE God wordt gelegd!                                                                         

Ontdek in Ezra en Nehemia, dat er constant tegenstanders opduiken, 

die proberen Ezra en Nehemia van hun taak te houden!                                                                                       

Ontdek hoe Nehemia precies “de vinger op de wond legt!”                            

Val niet in de zonden van koning Salomo mensen!, zegt Nehemia.                                    

Nehemia waarschuwt niet voor niets! Want door deze zonden, zijn er 

vele generaties lang problemen van ontrouw aan, afval van, en onge-

hoorzaamheid aan God, ontstaan!  

Heh.13:23-27=>Ontdek zelf waarom zij die relaties niet moesten 

aangaan! Lees de waarschuwingen van Mozes en de profeten!  
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Pas op met wie jij een relatie aangaat!                                                     

Pas op met wie jij omgaat!                                                                        

Pas op naar wie jij luistert!                                                                     

Pas op wat jij leest en bekijkt! Ontdek waar jij door wordt beïnvloed!                 

Denk terug aan o.a. de toespraken van Mozes, Jozua, de profeten, de 

goede koningen en de apostelen.                                                                  

Op een andere studiedag kunnen we hier dieper op ingaan. 

Joz.24:15=>”Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, 

kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die 

aan de overzijde  van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden 

van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn 

huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”                                            

Hand.5:29=>”Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: 

Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” 

Conclusie=>                                                                                          

Besef naar wie jij luistert in jouw leven!                                       

Betrek de Here Jezus in jouw leven! Luister naar Zijn stem!                                           

Kies de juiste weg! Kies voor Jezus!                                                                                                                                              

Joh.3:16=>”Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”                                                                                         

Joh.14:6=>”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”                                                                                              

Joh.20:26-31=>”Zalig zij die niet gezien hebben, maar toch geloven”!                                                                                    

Fil.3:8-12=>Wauw!                                                                                  

Matth.5:1-12=>Luister regelmatig naar het onderwijs van Jezus!                                                                                    

Matth.7:15-21=>Doe ik echt de wil van de Vader? Introspectie blijft 

nodig! Durf jezelf te onderzoeken! (2 Kor.13:5)                                                               

Hebr.1:1-3=>God spreekt nog steeds tot ons vandaag! Door Jezus! 

Door Zijn geïnspireerde woord!                                                          

Eet Gods woord als het ware! Voor het ontbijt, de lunch, het 

avondeten en als tussendoortje!                                                                          

Je zult merken, voelen, ervaren en weten, dat Gods woord, jou 

stap voor stap verandert en hervormt in jouw doen en denken!                                                            

Rom.12:1-2=> Zet je hart en ziel open voor de Here, jouw God!                         

Je bent immers een nieuwe mens, een nieuwe schepping!(Efe.4:17-32) 

Uitdaging=>Lees! Blijf praktijkgericht lezen in Gods Woord!                                               


