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Inleiding 
 
Invloed van David op de geschiedenis van Israël 
De relatie die de Heer God met David heeft gehad, heeft een geweldige rol gespeeld in de 
verdere geschiedenis van het volk Israël. Dit was niet alleen voor de koningen van toen tot 
voorbeeld. Maar David is in Zijn toewijding aan de Heer God en in zijn leven gericht op ‘de 
eer van de Heer’ ook ons tot voorbeeld. 
 
- Ter wille van David zal er altijd een ‘lamp in Jeruzalem zijn’ (1Kn 11:36; 15:4; 2Kn 

8:19), dat wil zeggen dat het licht van het koningshuis van David nooit uit zal gaan. 
Menselijkerwijs lijkt het met de ballingschap over, maar zoals wij uit Mt 1:1-17 kunnen 
zien, is Gods plan ook na de Babylonische ballingschap doorgelopen en heeft uiteindelijk 
het ‘Licht van de wereld’ (Jh 8:12) voortgebracht. 
-  Let op dat in het Zuidelijke rijk (Juda) altijd de zoon als wettige opvolger op de troon 

kwam (dus de dynastie van het huis van David bleef in stand). In tegenstelling tot het 
Noordelijke rijk, waar verschillende dynastieën aan de macht zijn geweest. In het 
Zuidelijk rijk is er één vrouw op de troon geweest (Atalja), die geprobeerd heeft om de 
koninklijke geslachtslijn van David uit te roeien. Op een wonderlijke wijze werd Joas 
gered (2Kn 11:2). Het voortbestaan van het huis van David hing toen dus aan een 
zijden draadje. 
- Vergelijk: de poging tot het uitroeien van het Joodse volk door de Farao (Ex 1:16), 

de poging tot het uitroeien van de Messias door Herodes (Mt 2:16), de poging tot 
het uitroeien van het Joodse volk door nazi-Duitsland.  

 
- De Heer God beschermt de stad Jeruzalem om Zijn eigen wil, maar ook ter wille van Zijn 

knecht David (2Kn 19:34, 20:6). 
 
- De volkomen toewijding (m.u.v. ‘de zaak van de Hethiet Uria’, 1Kn 15:5) van David aan 

de Heer was een maatstaf voor diens nakomelingen. 
- 1Kn 3:14, 9:4 David als voorbeeld in de opdracht van de Heer God aan Salomo 
- 1Kn 11:4 de hartsgesteldheid van Salomo was niet zo volkomen op de Heer gericht als 

die van David. Hetzelfde wordt bijvoorbeeld ook van Abiam (1Kn 15:3) en Amasja 
(2Kn 14:3) gezegd. 

- 1Kn 11:38 David als voorbeeld in de opdracht van de Heer God aan Jerobeam 
- Drie opmerkelijke koningen: 
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- Asa deed het goede ‘evenals zijn vader David…de offerhoogten verdwenen echter 
niet…toch was zijn hart de Heer volkomen toegewijd’ (1Kn 15:11, 14) en in zijn 
kielzog volgde Josafat ‘alleen verdwenen de hoogten niet’ (1Kn 22:43-44). 

- Hizkia deed het goede ‘geheel zoals zijn vader David gedaan had’ (2Kn 18:3) 
- Josia deed het goede en ‘wandelde op al de wegen van zijn vader David; hij week 

niet af, rechts noch links’ (2Kn 22:2). 
 
Recent bewijs voor het bestaan van David 
Critici van de Bijbelse betrouwbaarheid kwalificeren de verhalen van het Oude Testament als 
legendes. Israël zou zich bepaalde verhalen eigen hebben gemaakt en aan haar eigen 
geschiedenis hebben toegevoegd. Zo zou het verhaal over koning David gebaseerd zijn op 
legendarische vertellingen. Er zou misschien wel een stammenhoofd zijn geweest dat een 
aantal overwinningen heeft geboekt, maar de geweldige verhalen over David en later Salomo 
zouden toch voornamelijk verzonnen zijn. Schrijvers zouden ten tijde van koning Josia 
(zevende eeuw voor Christus) een geschiedenis van Israël hebben geconstrueerd om daarmee 
de rechtmatigheid van het koningshuis van Josia te onderbouwen. Eén van de argumenten die 
voor deze legendetheorie wordt aangevoerd is het feit dat er in de Mesopotamische en 
Egyptische geschriften geen enkele aanwijzing over David en Salomo te vinden is. 
Echter in 1993 werd in het noorden van Israël bij opgravingen in Tell-Dan een bijzondere 
vondst gedaan. In een basalten steen werd de volgende inscriptie gevonden:  

 
[…]ram zoon van […] koning van Israël en […] doodde [...]ia zoon van […]g van 
het huis van David. Ik maakte […] hun land 
 

Na enig puzzelwerk kon deze gehavende inscriptie op de volgende wijze worden 
aangevuld: 

 
[Ik doodde Jeho]ram zoon van [Achab] koning van Israël en [ik] doodde [Ahaz]ia 
zoon van [Jehoram konin]g van het huis van David. Ik maakte [hun steden tot 
ruïnes en verwoestte] hun land. 

 
Zowel de voorstanders als de tegenstanders van de Bijbels betrouwbaarheid zijn het er 
over eens dat dit een tastbare aanwijzing is voor het bestaan van de beroemde koning 
David. Zij gaan ervan uit dat de inscriptie de inval van Hazaël, koning van Damascus, 
op het noordelijke rijk van Israël beschrijft (2Kn 8:28, 2Kr 22:5). Let overigens op dat 
de interpretatie van de inscriptie niet overeenkomt met de verslaglegging in met name 
2Kr 22:1-9. 

 
Het verder ontbreken van vermeldingen naar David en Salomo in de buiten-Bijbelse bronnen 
uit die tijd is verklaarbaar. Mesopotamië gaat pas met de opkomst van het Neo-Assyrische rijk 
in 853 vC weer een rol spelen in de geschiedenis van Israël. Dat is dus bijna 200 jaar nadat 
David zijn regeerperiode begon. Ook het Egyptische rijk was in die tijd in verval. Dit ontstane 
machtsvacuüm gaf juist de mogelijkheid voor David om het rijk Israël zo ver uit te breiden en 
verklaart tevens waarom er in de Mesopotamische en Egyptische inscripties uit die tijd zo 
weinig over David vermeld staat.1 
 
 
 

                                                
1 On the reliability of the Old Testament, Kitchen (p 88-98) 
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Boodschap in historische context 
 
Waarom zijn de boeken Koningen geschreven?2 
 
- In de Hebreeuwse Bijbel onderdeel van de profetische boeken:  

- De daden van verschillende profeten worden verhaald: o.a. Natan, Ahai, Jehu, Micha 
(de zoon van Jimla, 1Kn 22:8; niet dezelfde als van het boek Micha, dat is de 
Morasiet, Mi 1:1) en de bekende profeten Jona, Jesaja, Elia en Elisa. 

- Boeken van Koningen belangrijke historische achtergrond bij de profetische boeken. 
 

- Auteurschap wordt binnen de Joodse traditie toegeschreven aan Jeremia 
- Jeremia profeteerde in de periode rond de verwoesting van Jeruzalem (denk aan het 

boek Klaagliederen). 
- Er zijn overlappingen tussen het boek Jeremia en de boeken Koningen (Jr 52 komt 

overeen met 2Kn 24-25). 
- Het laatste gedeelte van 2Koningen (de begenadiging van Jojakin) wijst er 

waarschijnlijk op dat de auteur zich onder de ballingen in Babel heeft bevonden. 
Jeremia is na de verwoesting van Jeruzalem echter naar Egypte gegaan (Jr 43:1-8). Dit 
is een argument tegen het auteurschap van Jeremia. 

 
- Chronologische gegevens 

- Synchronisatie tussen gebeurtenissen Juda en Israël 
- Synchronisatie met andere landen 
- Chronologische problemen bij optellen regeringsjaren: postdatering (Assyrisch 

systeem: eerste jaar begint direct bij aanstelling), antedatering (Egyptisch systeem: 
eerste jaar begint bij eerste kalenderjaar na aanstelling), interregna (periodes zonder 
koning) of co-regentschappen (periodes met verschillende heersers) 

 
- Verschil Koningen/Kronieken 

 
Koningen     Kronieken 
* Geschreven voor de ballingschap * Geschreven na de ballingschap 
* Profetisch oogpunt   * Priesterlijk oogpunt 
* Menselijk standpunt   * Goddelijk standpunt 
* Focus op koningen Israël en Juda * Focus op koningen huis van David (Juda) 
 
Koningen geschreven voor of tijdens de ballingschap? Voor de ballingschap: o.a. 1Kn 8:8; Tijdens de 
ballingschap: o.a. 2Kn 17:23. Opmerkelijk met het oog op de ballingschap: het gebed van Salomo (1Kn 
8:46-50). 

 
- Koningen (en ook de eerdere boeken Jozua tot en met Samuël) geschreven vanuit een 

perspectief dat sterk beïnvloed is door het boek Deuteronomium: verwezenlijking van de 
profetische vervloekingen van Mozes over een ongehoorzaam volk. 
- Dt 12: centralisatie van de eredienst (tegen de achtergrond van de zonden van 

Jerobeam en de offerhoogten in Juda) 
- Dt 17: instelling monarchie 

- Welke positie? 
- Door de Heer verkozen (vs 15) 
- Uit het midden van uw broederen (vs 15) 

                                                
2 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 185-186, 194-198, 200-206) 
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- Wat niet? 
- Niet veel paarden houden (vs 16) 
- Het volk niet terugvoeren naar Egypte (vs 16) 
- Niet veel vrouwen, opdat zijn hart niet afwijke (vs 17) 
- Niet te veel zilver en goud (vs 17) 

- Wat wel? 
- Naarstig onderhouden al de woorden en inzettingen van de wet, opdat 
 (a) zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen  
 (b) hij van het gebod niet afwijke,  
 (c) hij (en zijn zonen) lange tijd koning moge blijven (18-20) 

- Dt 18: kracht van het profetisch woord 
- Criterium ware profetie: als het woord dat de profeet heeft gesproken niet wordt 

vervuld en niet uitkomt, dan is het een woord dat niet door de Heer gesproken is 
(Dt 18:20-22) 

- Dt 28: vloek na ongehoorzaamheid 
- Het wetboek dat ten tijde van Josia gevonden werd, is waarschijnlijk Deuteronomium 

geweest 
 

- Literaire structuur: vast patroon om verschillende koningschappen te beschrijven:3 
  
 Noorden (Israël)   Zuiden (Juda) 
 Datum troonbestijging  Datum troonbestijging 
 Tijdsduur regering  Leeftijd troonbestijging 
 Beoordeling   Tijdsduur regering 
 Naam vader   Naam moeder 
      Beoordeling 
 Informatiebronnen  Informatiebronnen 
 Dood    Dood en begrafenis 
 Zoon of onwettige opvolger Zoon als wettige opvolger 
 

-  Bij Israël zijn ‘de zonden van Jerobeam’ een negatieve rode draad en een criterium 
voor de beoordeling van de koning. Deze zonden bestonden uit drie onderdelen (1Kn 
12): (1) oprichten van twee gouden kalveren, (2) aanstellen van priesters uit andere 
stammen dan de stam Levi, (3) instellen van alternatieve feesten in de achtste maand. 

 De oorzaak van de zonden van Jerobeam is dat hij (nog) niet wil dat het koningschap 
 terugkeert naar het huis van David (1Kn 12:26). Ook zijn opstand tegen Salomo wijst 
 erop dat Jerobeam niet wil wachten op de vervulling die de Heer aan Zijn belofte zal 
 geven, maar dat hij zelf tot actie overgaat. Vergelijk deze houding met die van David 
 ten tijde van het koningschap van Saul. David wilde nooit zijn hand opheffen tegen de 
 ‘gezalfde des Heren’. 

 
- Bij Juda spelen de ‘(offer)hoogten’ een negatieve rol en zijn een criterium voor de 

beoordeling van de koning. Bij Hizkia en Josia verdwenen de hoogten (2Kn 18:4; 
23:4-20). Bij alle andere koningen bleven deze bestaan. De Heer God wil geen 
‘wildgroei’ in de eredient. Hem alleen komt alle eer toe. God is een naijverig God (Ex 
20:5). 

 
 

                                                
3 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 376) 
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- De boodschap van de boeken Koningen 
- De schrijver selecteerde zijn materiaal uit ‘het boek van de kronieken der koningen 

van Israël/Juda’. Letterlijk zijn deze kronieken beschrijvingen van ‘de dagelijkse 
zaken’.  

 
- De boeken Koningen geven antwoord op de vraag waarom er niets zichtbaar is van 

Gods beloften (1) dat Jeruzalem Zijn woonplaats zou zijn en (2) aan David over een 
blijvend koningschap. Het antwoord op deze vraag wordt in Koningen gevonden in de 
ongehoorzaamheid van het volk. Het hoopvolle aan het boek Koningen is dan ook dat 
aan het einde de laatste koning van de Davidische lijn (Jojachin) begenadigd wordt 
aan het Babylonische hof. Dit is het bewijs dat de Heer God Zijn beloften niet vergeet. 

 
- Cyclus Genesis tot en met Koningen 

  
 1.  Abraham uit Ur der Chaldeeën 
  2.  Uitverkoren volk  
   3.  Amorieten doen gruwelijke zonden en worden uit het land gespuwd 
    4.  Inname land 
   3’. Israëlieten doen gruwelijke zonden en worden uit het land gespuwd 
  2’. Verworpen volk 
 1’. Volk Israël terug in het land der Chaldeeën 
 

Bij 3’: de zonden die Israël bedrijft zijn juist de zonden die ervoor hebben gezorgd dat 
de Amorieten het land uit zijn gespuwd (Lv 18:27-28; 20:23. De aard van de 
ongerechtigheid: seksuele losbandigheid (overspel, homoseksualiteit, bestialiteit) en 
de Molochdienst (kinderoffers).). De zonden die Manasse het volk deed bedrijven 
waren zelfs nog erger (2Kn 21:9, 11). De Heer God wilde dat niet vergeven (2Kn 
24:3-4). 

 
Boodschap voor ons 
 
Christus in de boeken Koningen 
- Een essentiële vraag bij de bestudering van het Oude Testament is: waar herkennen wij 

Christus?  
 

- Als Koning 
- In de eerste plaats ontdekken wij in de Heer Jezus de betekenis van de profetie dat 

de nakomeling van David voor altijd bevestigd zal zijn op zijn koninklijke troon 
(2Sm 7:11-16). De Heer Jezus is die Zoon van David, daarom was het ook zo 
belangrijk dat het koningshuis van David bleef voortbestaan (belangrijk thema in 
het boek Koningen). Het Koninkrijk is echter heel anders (namelijk niet van deze 
wereld, maar van God/van de hemel) en veel omvangrijker dan het aardse 
koninkrijk van Israël (namelijk voor alle gelovigen zowel uit de Joden als uit de 
heidenen). 

- Daarnaast zijn er ook verschillende typen van de Heer Jezus in het Oude 
Testament te ontdekken. Typen beelden een bepaald aspect van het werk of de 
Persoon van de Heer Jezus uit. David en Salomo samen zijn een voorbeeld van 
zo’n typologie.  
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 David 
- Met Messiaanse termen wordt beschreven hoe de Heer de vijanden van David 

onder zijn voetzolen gelegd heeft (1Kn 5:3). Vergelijk dit onder andere met 1Kor 
15:25. 

 
 Salomo 

- Bij aanvang koningschap: wraak over vijanden. Het Koninkrijk van de Heer Jezus 
zal een rijk zijn van gerechtigheid (Js 9:6). 

- Salomo betekent letterlijk ‘vol vrede’: een type van de Vredevorst (Js 9:5).  
- Wanneer alle vijanden onderworpen zijn, heeft Salomo ‘vrede rondom’. Dit wijst 

heen naar het rijk van vrede dat zal zijn onder het Koningschap van de Heer Jezus 
(Js 9:6). 

- ‘Meer dan Salomo is hier’(Mt 12:42). 
 

- Als Profeet 
- In Dt 18:15 spreekt Mozes al over de komende profeet en in Hd 3:22 wordt deze 

profetie toegepast op de Heer Jezus. Hij is de Profeet naar wie de mensen zullen 
luisteren en als zij naar Hem niet luisteren, zullen zij uit het volk uitgeroeid 
worden (Hd 3:23). 

- In de boeken Koningen zien wij twee bijzondere profeten optreden, namelijk Elia 
en Elisa. Met het oog op het Nieuwe Testament is er veel over hen te vermelden.4 
- Aan het einde van het Oude Testament wordt geprofeteerd over de komst van 

Elia die aan de geduchte dag des Heren zal voorafgaan (Ml 4:1-6).  
- Opvallende overeenkomst Elia en Elisa/Johannes en Jezus 

- De Geest gaat bij de Jordaan over van Elia op Elisa, zelfs het dubbele 
deel (2Kn 2:9-15; met betrekking tot het dubbele deel, zie Dt 21:17). 

- Nadat Johannes de Heer Jezus heeft gedoopt in de Jordaan komt de 
Heilige Geest op de Heer Jezus (Mt 3:13-17). 

- Elia is de vurige prediker die het volk tot een radicale keuze dwingt 
(1Kn 18). Elisa is meer de pastoor, die heel persoonlijk met mensen 
omgaat (denk bijvoorbeeld aan de verhalen rond de Sunamitische 
vrouw). De Heer Jezus was ook heel persoonlijk betrokken op mensen. 

- Is Elia Johannes de Doper? 
- Er is een opvallende overeenkomsten in kleding (2Kn 1:7-8 vgl. Mt 

3:4) 
- De engel had aan Zacharias voorzegd dat Johannes ‘in de kracht en de 

geest van Elia’ zou optreden (Lk 1:17) 
- Johannes de Doper ontkent dat hij Elia is (Jh 1:21) 
- De Heer Jezus bevestigt dat Johannes Elia is ‘voor wie het wil 

aannemen’ (Mt 11:14). Dit is een moeilijk gedeelte dat mogelijk 
betekent dat wanneer het volk de Heer Jezus had aangenomen als de 
Messias dat Johannes dan de Elia zou zijn geweest die voorzegd was.   

 Johannes had klaarblijkelijk zelf ook niet volledig zicht op het heilsplan 
 van God. In Mt 11:2-15 zien wij hoe hij vanuit de gevangenis mensen 
 naar de Heer Jezus stuurt om te vragen of Hij nou de Christus is. Het 
 antwoord van de Heer Jezus is: kijk naar de wonderen die gebeuren.  

- De wonderen van de Heer Jezus komen overeen met de wonderen van 
Elisa: 

                                                
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 206-208) 
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- Blinden kunnen weer zien. Elisa kon geestelijke blindheid ongedaan 
maken of juist opleggen (2Kn 6:17-18) 

- Genezing van melaatsheid (2Kn 5) 
- Levend maken van doden (2Kn 4:32-37; 8:4-5; 13:21 leven vanuit het 

graf van Elisa) 
- Wonderbare spijziging (2Kn 4:42-44) 

- Verwerping van de Heer Jezus en verwerping van Elisa.  
- De spot die de knapen uit Jericho drijven met Elisa (2Kn 2:23-24) 

bestaat niet alleen uit opmerkingen over zijn uiterlijk (‘kaalkop’), maar 
kan ook betrekking hebben gehad op de hemelvaart van Elisa.5 ‘Ga op’ 
(SV), roepen de knapen en daarbij wordt hetzelfde woord gebruikt als 
bij het opvaren van Elisa (2Kn 2:11). Ik stel mij zo voor dat de knapen 
uit Jericho het verhaal over de hemelvaart van Elia hebben gehoord. De 
profeten uit Jericho zijn er immers getuige van geweest (2Kn 2:15). De 
knapen zullen misschien vol ongeloof hebben gespot met deze 
gebeurtenis door Elisa iets na te roepen in de trant van ‘vaar dan ook 
eens op naar de hemel’. Het is schrijnend om te zien dat in een tijd 
waarin het woord van de Heer zeer schaars is, de mannen van God op 
deze wijze door het volk worden bespot. De gevolgen van deze spot 
zijn daarom ook zo ernstig. Ook de Heer Jezus werd, ondanks de 
wonderen die Hij deed, verworpen door Zijn volksgenoten (o.a. Mt 
13:57-58). 

- Een van de mooiste lijnen die samenkomen tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament is de ontmoeting tussen Elia, Mozes en de Heer Jezus bij de 
verheerlijking op de berg. Beide mannen hebben in hun leven een openbaring van 
(de heerlijkheid van) God meegemaakt (Ex 34:12-23, 1Kn 19:9-13). Mozes en 
Elia, dragers van respectievelijk de wet en de profeten, hebben opnieuw een 
ontmoeting met de heerlijkheid van God, namelijk de Heer Jezus (vgl. Hb 1:3 ‘de 
afstraling van Zijn heerlijkheid’). Waar spraken zij toen over met de Heer Jezus? 
Over ‘Zijn uitgang (letterlijk ‘exodus’) die Hij te Jeruzalem zou volbrengen’ (Lk 
9:31). Wat is de belangrijkste grondslag van de relatie tussen de Heer God en Zijn 
volk in het Oude Testament? De bevrijding/uittocht (‘exodus’) uit Egypte; denk 
bijvoorbeeld aan de eerste woorden van de tien geboden (Ex 20:2).  

 
Onze dagelijkse praktijk 
 
- Uit de omvangrijke boeken van de Koningen zijn vele persoonlijke lessen te halen. Om er 

een uit te lichten, wil ik kijken naar de wijsheid Gods die in Salomo was. 
- Neiging om deze wijsheid Gods die in Salomo was te betrekken op zijn materiële 

voorspoed. Maar de rijkdom en voorspoed van Salomo zijn genadegaven van de Heer 
God omdat Salomo het juiste heeft gevraagd (1Kn 3:10-13). 

- De wijsheid van God is een hartsgesteldheid: de vrees voor de Heer is het begin van 
alle kennis, iets wat dwazen verachten (Sp 1:7). 

- De aanleiding voor de koningin van Sheba om naar Salomo toe te komen is niet zijn 
rijkdom en ook niet zijn wijsheid op zich, maar de ‘roep omtrent Salomo in verband 
met de naam van de Heer’ (1Kn 10:1). Haar reactie is dan ook lof voor de Heer (1Kn 
10:9). 

 

                                                
5 Elk hoofdstuk apart, Wiersbe (p 125) 
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- Kunnen wij die wijsheid verkrijgen? Zo ja, hoe? 
- Paulus schetst wat die wijsheid nou precies is: de gekruisigde Christus (1Kor 1:23, 30; 

2:2). Hij is onze wijsheid van God en deze wijsheid is tot roem voor de Heer (1Kor 
1:31). 

- Lk 7:35 (NBV) ‘…en toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld’. 
- De gemeente is een middel om deze wijsheid bekend te maken in de geestelijke wereld 

(Ef 3:10). 
- Willen wij anderen trekken tot de Heer Jezus (zoals Salomo de koningin van Sheba 

trok tot de Heer), dan zal Hijzelf gestalte in ons moeten krijgen. Wij zullen de 
gezindheid van Christus, om ons leven af te leggen, moet hebben om vrucht te gaan 
dragen (Jh 12:24 de graankorrel moet eerst sterven om vrucht te dragen; Lk 9:24 het 
leven verliezen om het te behouden; Lk 14:25-35 iedereen loslaten, kruis opnemen, 
alles achterlaten om Hem te volgen). 

- De wijsheid Gods vraagt dus om een volkomen toewijding. Salomo was niet volkomen 
toegewijd aan de Heer. Als wij naar zijn levenseinde kijken en de gevolgen die dat 
heeft gehad voor de geschiedenis van het volk Israël, dan is dit voor ons een ernstige 
les (1Kn 11:6-13). 

 


