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Hoofdstuk 3 

De geschiedenis van Joas volgens 2 Kronieken 

1. Kolometrische vertaling van 2 Kron 22:10-24:27' 

22:10 Toen nu Atalja, de moeder van Achazja, 
gezien had dat haar zoon gestorven was, 
stond zij op 
en roeide de gehele koninklijke nakomelingschap van het huis van Juda uit.2 

11 Maar Jehosabat de dochter van de koning nam Joas de zoon van Achazja, 
en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood zouden 
worden, 
en deed hem en zijn voedster in de beddenopslag,; 
en Jehosabat de dochter van (de) koning Joram, de vrouw van Jojada de 
priester, verborg hem - zij was immers de zuster van Achazja -3 voor Atalja, 
zodat zij hem niet doodde. 

12 En hij was met hen in het huis van God, 
verborgen, zes jaar [lang], terwijl Atalja koningin [was] over het land. 

P 
23:1 In het zevende jaar nu vatte Jojada moed 

en hij nam de oversten over honderd, Azarja de zoon van Jerocham, Jismaël 
de zoon van Jochanan en Azarja de zoon van Obed, verder4 Maäseja de zoon 
van Adaja en Elisafat de zoon van Zikri, [op] in zijn verbond.5 

2 En ze trokken rond in Juda 
en verzamelden de levieten uit alle steden van Juda 
en de familiehoofden van Israël; 
en [dezen] kwamen naar Jeruzalem. 

3 Toen sloot de gehele gemeente in het huis van God een verbond met de koning; 
en [Jojada] zei tot hen: 

Zie de zoon van de koning:6 hij zal regeren 
zoals JHWH met betrekking tot de zonen van David gesproken heeft. 

4 Dit [is] wat jullie moeten doen: 
een derde [deel] van jullie die op de sabbat binnenkomen, 
van de priesters en van de levieten, 
[dat zal] dorpelwachter(s) [zijn],7 

en een derde [zal] in het huis van de koning [zijn] 
en een derde bij de Jesod-poort,8 

en het gehele volk [zal] in de voorhoven van het huis van JHWH 
[zijn]. 

67 



6 Het mag het huis van JHWH niet binnenkomen, 
behalve de priesters en de dienstdoende levieten: 
zija mogen binnenkomenb, want heilig zijnh zij3; 
maar het gehele volk, 
[dat] moet het voorschrift van JHWH in acht nemen.9 

7 En de levieten zullen in een kring rondom de koning gaan staan, 
ieder met zijn wapens in zijn hand, 
en wie naar het huis komt, zal gedood worden; 
en weest bij de koning als hij binnenkomt en als hij naar buiten gaat. 

8 Toen deden de levieten en geheel Juda 
overeenkomstig alles wat Jojada de priester geboden had, 
en zij namen ieder hun mannen, 
hen die op de sabbat binnenkomen 
met hen die op de sabbat naar buiten gaan; 
want Jojada had de afdelingen geen verlof gegeven. 

9 En Jojada de priester gaf aan de oversten over honderd 
de speren en de schilden en de pijlkokers 
die van (de) koning David [geweest waren] 
die in het huis van God [waren]. 

10 En hij plaatste het gehele volk, en [wel] ieder [met] zijn werpspies in zijn 
hand, 
vanaf de linkerzijmuur van het huis tot de rechterzij muur van het huis, 
naar het altaar en naar het huis toe, 
rondom de koning. 

11 Toen lieten ze de zoon van de koning naar buiten gaan, 
ze deden hem de diadeem en het 'getuigenisteken' op 
en maakten hem koning; 
en Jojada en zijn zonen zalfden hem 
en zij zeiden: 

Leve de koning. 
S 

12 Toen Atalja... het geroep van het volk hoorde dat [toe-]ijlde en de koning 
toejuichte, 
kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 

13 En zij zag, en zie: de koning stond bij zijn zuil bij de ingang, 
de zangers10 en de trompetten [waren] bij de koning 
en het gehele volk des lands [was] verheugd 
en blies op de trompetten, 
en de zangers" [waren er] met de muziekinstrumenten 
en gaven het teken dat er lofzangen gezongen moesten worden;12 

toen verscheurde Atalja haar kleren 
en zei: 

Verraad, verraad! 
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s 
14 Toen liet Joj ada de priester de oversten over honderd, die over het leger waren 

aangesteld, naar buiten gaan, 
en hij zei tot hen: 

Laat haar naar buiten gaan tussen de gelederen13 

en wie achter haar aan komt, zal gedood worden met het zwaard; 
want de priester had gezegd: 

Jullie mogen haar niet doden in het huis van JHWH. 
15 En zij legden de hand op haar 

en zij kwam naar de ingang van de Paarden-poort van het huis van de koning; 
en zij doodden haar daar. 

P 
16 Toen sloot Joj ada een verbond 

tussen hem,14 en het gehele volk en de koning, 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn. 

17 En het gehele volk kwam naar het huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij in stukken; 
en: Mattan, de priester van Baal, 
[die] brachten zij om voor de altaren. 

18 En Joj ada gaf het opzicht over het huis van JHWH 
in handen van de levitische priesters die David over het huis van JHWH 
verdeeld had15 

om brandoffers te brengen voor JHWH,16 

zoals geschreven [is] in de thora van Mozes, met vreugde en gezang: 
op gezag van David.17 

19 En hij liet de poortwachters staan 
bij de poorten van het huis van JHWH, 
opdat niemand die in enig opzicht onrein was zou binnenkomen. 

20 En hij nam de oversten over honderd en de notabelen en de heersers over 
het volk en het gehele volk des lands, 
en hij liet de koning afdalen uit het huis van JHWH, 
en zij kwamen [door] (in het midden van) de Eljon-poort18 naar het huis 
van de koning; 
en zetten hem op de troon van het koninkrijk. 

21 Toen verheugde zich het gehele volk des lands, en de stad [die] had rust; 
Atalja echter hadden zij gedood met het zwaard. 

S 
24:1 Zeven jaar oud [was] Joas toen hij koning werd, 

en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruzalem; 
en de naam van zijn moeder, [was] Sibja uit Berseba. 

2 En Joas deed wat juist was in de ogen van JHWH, 
alle dagen van Joj ada, de priester. 

3 En Jojada nam twee vrouwen voor hem; 
en hij verwekte zonen en dochters. 
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4 En het geschiedde daarna: 
het kwam in het hart van Joas op19 

om het huis van JHWH te vernieuwen. 
5 En hij verzamelde de priesters en de levieten 

en hij zei tot hen: 
Gaat [erop] uit naar de steden van Juda en verzamelt uit heel Israël 
zilver om het huis van jullie God te herstellen, 
van jaar tot jaar, 
en jullie, jullie moeten je haasten in dezen; 

de levieten echter haastten zich niet. 

6 Toen riep de koning Jojada, het hoofd [van de priesters], 
en hij zei tot hem: 

Waarom heb je [er] niet [op] gelet 
dat de levieten uit Juda en Jeruzalem [bijeen] brachten20 

de heffing [die opgelegd is] door Mozes de dienaar van JHWH 
en van de gemeente van Israël:21 

voor de tent der getuigenis?22 

7 Want de goddeloze Atalja, 
haar zonen23 hebben ingebroken in het huis van God; 
en zelfs hebben ze alle heilige voorwerpen uit het huis van JHWH 
voor de baäls gebruikt.24 

8 Toen sprak de koning, 
en men maakte een kist; 
en gaf die buiten [een plaats] bij de poort van het huis van JHWH. 

9 En men liet in Juda en Jeruzalem omroepen 
[dat] ze de heffing [die] Israël in de woestijn [opgelegd was] door Mozes 
de dienaar van God [bijeen moesten] brengen. 

10 En alle oversten en het gehele volk verheugden zich; 
en zij brachten [het zilver bijeen] en wierpen het in de kist tot hij vol was. 

11 En het geschiedde wanneer iemand de kist door bemiddeling van25 de levieten 
naar de opzichter van de koning bracht,26 

en (als) zij zagen dat [er] veel zilver [in zat], 
dat de schrijver van de koning en de gevolmachtigde van de hoofdpriester27 

[dan] kwamen28 

en de kist ledigden, 
dan tilden zij hem op en zetten hem op zijn plaats; 
zo deden zij van dag tot dag, 
en verzamelden zilver in overvloed. 

12 En de koning en Jojada gaven het 
aan de uitvoerders van het dienstwerk29 aan het huis van JHWH 
en zij namen steenhouwers en timmerlieden in dienst 
om het huis van JHWH te vernieuwen; 
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alsmede ijzer- en kopersmeden,30 

om het huis van JHWH te herstellen. 
13 En de uitvoerders van het werk deden [dat], 

en het reparatiewerk vorderde onder hun handen; 
zo brachten zij [het herstel van] het huis van God tot stand in de [juiste] 
proporties,31 

en maakten het in orde. 
14 Toen zij nu klaar waren, brachten zij de rest van het zilver naar de koning 

en Jojada, 
zodat [deze] daarvan voorwerpen kon maken voor het huis van JHWH,32 

voorwerpen voor de cultus- en offerdienst en schalen,33 

en voorwerpen van goud en van zilver; 
en men bracht34 voortdurend brandoffers in het huis van JHWH, 
alle dagen van Joiada^. 

P 
15 Maar Jojada werd oud en van het leven verzadigd, en hij stierf; 

honderddertig jaar oud [was hij] toen hij stierf. 
16 En men begroef hem in de stad van David, bij de koningen; 

want hij had gedaan [wat] goed [was] in Israël, 
zowel jegens God als [jegens] zijn huis. 

S 
17 Na de dood nu van Jojada 

kwamen de oversten van Juda, 
en ze bogen zich voor de koning; 
in die tijd35 hoorde de koning naar hen. 

18 En zij verlieten...36 het verbond van JHWH,37 de God van hun vaderen, 
en dienden de asjera's en de afgodsbeelden; 
en er kwam toorn38 

over Juda en Jeruzalem 
vanwege deze schuld van hen. 

19 Maar hij zond profeten onder hen 
om hen te doen terugkeren naar JHWH; 
en die vermaanden hen, maar zij gaven er geen gehoor aan. 

S 
20 De geest van God nu 

kwam op Zekarja, de zoon van Jojada de priester, 
en hij ging tegenover het volk staan; 
en hij zei tot hen: 

Zo spreekt God: 
Waarom [zijn] jullie in overtreding van de wetten van 
JHWH, zodat jullie geen voorspoed kennen? 
Omdat jullie JHWH hebben verlaten, heeft hij jullie verlaten. 

21 Maar zij smeedden een samenzwering, tegen hem 
en zij stenigden hem naar het gebod van de koning:39 

in de voorhof van het huis van JHWH. 

71 



22 En Joas was niet indachtig 
de goedertierenheid die Jojada, zijn vader aan hem bewezen had, 
maar hij bracht zijn zoon om,; 
en toen hij stierf zei hij : 

Moge JHWH [dit] zien en [het] vergelden. 
P 

23 En het geschiedde aan het eind van het jaar:40 

het leger van Aram trok tegen hem op, 
en zij kwamen naar Juda en Jeruzalem 
en zij brachten om het leven^ van het volk alle oversten van het volkb; 
en hun gehele buitb zonden ze naar de koning van Damascus^1 

24 Hoewel42 met een klein aantal mannen,, het leger van AramA gekomen was, 
gaf JHWHé een zeer groot legerz in hun handen 
- zij hadden JHWH, de God van hun vaderen, immers verlaten -; 
en [aan] Joas voltrokken zij Strafgerichten. 

25 Toen nu zij van hem weggingen43 

- zij hadden hem immers in allerlei soorten van ellende44 achtergelaten -
[toen] zwoeren zijn dienaren samen/5 tegen hem 
vanwege het bloed46 van de zonen van Jojada, de priester,47 

en zij brachten hem om2 op zijn bed,, zodat hij stierf; 
en men begroef hem in de stad van David,, 
men begroef hem echter niet in de graven van de koningen. 

S 
26 Dit nu [zijn] zij die tegen hem samengezworen hebben: 

Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische,, 
en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische,. 

27 [Over] zijn zonen, de talrijke48 godsspraken49 tegen hem 
en de [her-]fundering van het huis van God, 
zie, [daarover is] geschreven 
in de uitlegging van het boek van de koningen;50 

en Amasja zijn zoon werd koning in zijn plaats. 
P 

2. Noten bij de vertaling 

1. Wanneer de Kronist dezelfde woorden gebruikt als de auteur van 2 Kon 11 en 12, wordt 
het daar gegeven commentaar hier niet herhaald. Evenzo zijn stilistische eigenaardigheden 
als omsluitingen en chiasmen die de Kronist uit zijn bron overgenomen heeft, in de vertaling 
niet gemarkeerd. 
2. Hier gebruikt de Kronist een ander werkwoord dan de Deuteronomist, namelijk dbr, pi, 
dat volgens KB 199 behalve 'zich afwenden' ook 'uitroeien' kan betekenen. 
3. Deze tussenzin wordt begrensd door een geres respectievelijk een tevir, door relatief zwakke 
distinctiva dus. Voor de vertaling van kj zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.1.3 c. 
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4. De drie voorgaande namen worden voorafgegaan door een Z, die vooral in later Hebreeuws 
onder invloed van het Aramees als accusatiefteken gebruikt wordt (zie Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 125k), de twee volgende door het klassieke partikel 't. Omdat men bijbelschrijvers 
over het algemeen niet verdenken mag van stilistische variatie, neem ik aan dat we hier met 
twee opsommingen te maken hebben. De eerstgenoemden zouden bijvoorbeeld oversten over 
honderd kunnen zijn, de laatste twee niet. 
5. Letterlijk 'nam... met hem in het verbond'. 
6. De interpunctie van MT geeft een conjunctivum onder hnh, zodat 'zie de koning' één 
woordgroep vormt. Op (bn) hmlk (de (zoon van de) koning) staat een zwak distinctivum, een 
pasta, hier weergegeven met een dubbele punt. 
7. MT heeft hier Is'rj hspjm ('als' de deurwachters van de drempels). 
8. MT bs'r hjswd (bij de fundament-poort). Evenals in de parallelpassage 2 Kon 11:6, waar 
sprake is van de Sur-poort, vat ik het Hebreeuws hier op als eigennaam. 
9. MTjsmrwmsmrt, letterlijk 'zij zullen de wachtpost van JHWH bewaken (in acht nemen)', 
vgl. 2 Kon 11:7 wsmrw 't-msmrt bjt-jhwh. Bedoeld is, dat het gewone volk niet verder mag 
komen dan de voorhoven van de tempel. Hier wordt het 'de wacht houden' dus in meer geestelijke 
zin bedoeld. 
10. Evenals in 2 Kon 11:14 heeft BHS hier srjm (oversten). In 2 Koningen heeft Rahlfs' editie 
van LXX echter hoi ôdoi (de zangers), hier hoi archontes (de vorsten). Er zijn echter ook 
Hebreeuwse handschriften met Srjm; vetus versio Latina heeft principes cantorum. Omdat het 
mij in deze studie evenwel onder meer gaat om een vergelijking van 2 Koningen met 2 Kronieken, 
vertaal ik ook hier met 'zangers'. 
11. MT mswrrjm, part. plur. van de polei van sjr (zingen). 
12. Een mogelijke vertaling van deze twee regels is ook 'en de zangers gaven met de muziekin
strumenten het teken dat er lofzangen gezongen moesten worden'. 
13. Volgens KB 122-123 (bjt, 4) kan bjt 'binnenste' betekenen, mbjt 'in... hinein', 'forth between'. 
14. Hier zal Jojada optreden als vertegenwoordiger van JHWH. 
15. Hier moet worden verwezen naar 1 Kron 23-26, waar David de indeling van het 
tempelpersoneel vaststelt. De hier genoemde khnjm hlwjm (levitische priesters) komen daar 
echter niet voor. Dillard (1987, 178) stelt als emendatie voor 'priesters en levieten', wat onder 
meer gesteund wordt door de handschriftelijke overlevering en door LXX. Op basis van LXX 
reconstrueert Hobbs het vers verder tot '(...) in handen van de levieten en de priesters, en 
hij stelde de afdelingen van de priesters en de levieten aan in het huis van JHWH die David 
had toegewezen aan het huis van JHWH om brandoffers aan JHWH te brengen in overeenstemming 
met wat geschreven is in de wet van Mozes (...)', vgl. ook Japhet 1993, 826. Maar omdat 
de Kronist elders wel levitische priesters kent, namelijk in 1 Kron 9:2 en 2 Kron 5:5 bij de 
inwijding van de tempel en in 2 Kron 30:27 bij Hizkia's paasfeest, houd ik me aan MT. 
16. MT 'Iwtjhwh (de brandoffers van JHWH), maar op basis van LXX kuriói vertaal ik 'voor 
JHWH'. 
17. MT 'Ijdj dwjd. KB 362-363 jd, nr. 8, 'unter der Leitung', 'under the control of; deze 
woordgroep wordt in BHS voorafgegaan door een atnach, die hier met een dubbele punt 
weergegeven wordt. 
18. Ik vat s'r h'ljwn hier op als eigennaam. De letterlijke betekenis is 'de hoogste poort'. 
19. De constructie wjhj... pf vertaal ik op deze manier om haar te onderscheiden van wjhj... 
ipf cons, vgl. ook 24:23. Volgens Joüon/Muraoka (1991, paragraaf 176) komt ze vooral voor 
in late boeken van de Tenach, maar Eskhult (1990, 31) noemt ook een aantal gevallen uit 1 
Koningen. De laatste spreekt in dit verband van een registrerende stijl, maar nader onderzoek 
lijkt me gewenst. 
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20. Letterlijk: 'waarom niet heb je 'op' de levieten [erop] gelet / uit Juda en Jeruzalem [bijeen] 
te brengen'. Bij de vertaling zijn de levieten dus van de eerste naar de tweede regel verschoven. 
21. Het slot van vs. 6 is niet eenduidig. Dat blijkt al uit de verschillende vertalingen. Eén opvatting 
is, whqhl (en de gemeenschap) te laten aansluiten bij 'bd (knecht) en te vertalen met 'en van 
de gemeente van Israël'. Deze vertaling impliceert dat Mozes behalve de knecht van JHWH 
ook die van Israël is geweest. Zo doen SV ('en van de gemeente'), Slotky 1985 ('and of the 
assembly'), Dillard 1987 ('and the assembly '), Buber ('von Mosche (...) und dem Gesamt Jisra-
els'), NEB ('die Mose (...) und die Versammlung Israels für das Zelt (...) vorgeschrieben haben') 
en de Bible de Jérusalem ('et de 1'assemblée'). Voor deze opvatting spreekt de Masoretische 
interpunctie: onder Ijsr'l staat de atnach, wat impliceert dat 'voor de tent der getuigenis' een 
'bepaling' is bij de hele zin en niet alleen bij de gemeente van Israël. Het laatste wordt gedaan 
door NBG: 'zoals de gemeente van Israël deed ten behoeve van de tent der getuigenis'. Een 
argument voor deze opvatting is, dat Mozes nergens 'bdjsr'l (de knecht van Israël) wordt 
genoemd. Maar in feite is hij dat wel: Israël is het volk van JHWH, en door het volk te dienen 
dient hij JHWH. Wellicht spelen hier de liederen van de Knecht van JHWH uit Jesaja, die 
immers naar Mozes gemodelleerd lijkt (zie Den Heyer 1983, 102-103) mee. Omdat het dus 
mogelijk is de interpunctie van MT recht te doen, kies ik voor de 'knecht van Israël'. De 
puntkomma geeft de plaats van de atnach aan. 
22. De uitdrukking 'hlh'dwt komt verder voor in Num 9:15, 17:22-23 (SV/NBG 17:7-8) en 
18:2, plaatsen die door Smend (1989, 48) tot P gerekend worden. 
23. Omdat Atalja het gehele koninklijk nageslacht had laten uitroeien, moeten met zonen hier 
trawanten bedoeld zijn. 
24. MT 'sw Ib'ljm, letterlijk 'hebben zij gemaakt tot de baäls'. 
25. Letterlijk 'door de hand van'. 
26. Het imperfectum jbj' van bw', hi, drukt hier een herhaalde handeling uit, vgl. Joüon/Muraoka 
1991, paragraaf 113e. Mijns inziens hebben we hier te maken met een enkelvoudige onbepaalde 
referent, die ik hier zichtbaar maak met 'iemand', vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 155e. 
27. Een letterlijke vertaling van MT khn hr's. 
28. Het perfectum consecutivum heeft hier frequentatieve betekenis, vgl. Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 119u. 
29. De hoofdtekst heeft hier 'wsh (uitvoerder), maar omdat in vs. 13 ook een meervoudsvorm 
{'ij) staat, andere handschriften die ook hebben en LXX tois poiousin (datief pluralis) heeft, 
emendeer ik hier. 
30. Voor hrsj (smeden van) staat hier een / om aan te geven dat we met het laatste lid van 
een opsomming te maken hebben, vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 1251. 
31. MT 'l-mtkntw (afmeting, verhouding, vgl. KB 582). Dit woord hangt samen met tkn, pi 
(afwegen), vgl. 2 Kon 12:12. 
32. De vertaling van wj'shw is omstreden. SV, NBG, Willibrord 1995 en Becker bieden een 
weergave waarin Jojada de voorwerpen vervaardigt. Buber en de Bible de Jérusalem hebben 
'man' respectievelijk 'on', en Dillard, Japhet en Slotky vertalen met een passieve zin 'was/were 
made'. Voor de onpersoonlijke interpretatie pleit, dat die in overeenstemming is met de algehele 
tendens van de Kronist om de rol van Jojada te reduceren (zie de exegese van 2 Kron 24). 
Maar het subject bij wj'shw is enkelvoudig en in zo'n geval is 'iemand' de juiste weergave 
(vgl. de desbetreffende aantekening bij de vertaling van 24:11), die hier echter niet gepast lijkt. 
'Men' kan dan gereserveerd worden voor een meervoudig ongespecificeerd subject, zoals verderop 
in dit vers: wjhjw m'ljm (men bracht). 
33. De interpunctie van MT is hier enigszins ondoorzichtig. Zowel op srt (cultusdienst) als 
op wkpwt (en schalen) staat een zaqef. Daardoor worden srt en wh 'Iwt (offerdienst) van elkaar 
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gescheiden, hoewel beide afhankelijk zijn van klj (voorwerpen van). Om de laatste reden wijk 
ik hier af van de genoemde interpunctie. 
34. De constructie hjh & part. pres. is volgens Eskhult (1990, 113-114) laat; ze heeft vaak 
(maar niet altijd, vgl. 24:12 wjhjw skrjm (en zij namen in dienst), waar dit aspect afwezig lijkt, 
een duratieve/frequentatieve betekenis. 
35. Voor deze vertaling van 'z vgl. 2 Kon 12:18. 
36. De revia op wj'zbw suggereert een pauze. 
37. De voor BHS gebruikte Codex Leningradensis heeft hier bjtjhwh, maar twee handschriften 
lezen brjtjhwh. LXX vertaalt met kai egkateUpon ton kyrion; hier ontbreekt dus het equivalent 
van bjtlbrjt. Omdat in het voorgaande het verbond gesloten werd, kies ik hier voor de afwijkende 
handschriften. 
38. Deze zin, die begint met wjhj, wordt voorafgegaan door een atnach, wat een scherpe scheiding 
impliceert. Daarom ligt een vertaling met 'zodat...' minder voor de hand. 
39. De atnach geef ik hier weer met een dubbele punt. 
40. De uitdrukking Itqwpthsnh, die 'in de tijd van de zonnewende' betekent, komt verder voor 
in 1 Sam 1:20, Ps 19:7 en Ex 34:22 (vgl. KB 1039). De laatste vindplaats geeft een aanwijzing 
omtrent de exacte betekenis: er is verband met het oogstfeest. Vandaar mijn vertaling. 
41. De hier gebruikte spelling drmsq is typerend voor de Kronist; elders staat dmsq. 
42. Volgens KB 431-432 kan kj 'hoewel' betekenen. 
43. In wbtktm zit de infinitief Ikt verborgen, vandaar 'weggingen' en niet 'weggegaan waren'; 
vgl. Bible de Jérusalem 'et quand ils le quittèrent'. 
44. MT ketiv: bmhljjm, qere: bmhlwjm (rbjm), letterlijk 'in (veel) ziekten'. 
45. Hier wordt de hitp. van qsr gebruikt tegenover de qal in 24:21 en in 2 Kon 12:21. Daarom 
vertaal ik hier niet met 'smeedden... een samenzwering', maar met 'zwoeren... samen'. 
46. MT dmj, status constructus pluralis van dm (bloed). Volgens KB 212 betekent dmjm (pluralis 
van dm) onder meer '(vergossenes) Blut'. 
47. LXX heeft hier huiou (van de zoon), wat wel een betere lezing lijkt te geven, maar omdat 
ze niet gesteund wordt door de Hebreeuwse overlevering, vermoedelijk een poging tot correctie 
is. Daarom houd ik me aan de lectio difficilior. 
48. MT heeft ketiv: wrb, qere:jrb. Het laatste moet zoiets als 'moge talrijk worden' betekenen, 
een weinig aannemelijke vertaling. Daarom probeer ik me aan de fefc'v-versie te houden. 
49. MT ms' komt volgens KB 569-570 alleen op deze plaats voor met de betekenis 'godsspraak', 
de vertaling die hier gebruikelijk is. Elders gebruikt de Kronist dit woord steeds met de betekenis 
'(opgelegde) last', vgl. 1 Krön 15:22, 27, 2 Krön 17:11 en 2 Krön 20:25, waar het 'tribuut' 
zou betekenen. In Jer 23:33-40 zou volgens KB ms' (bewust) ambigu zijn. Maar gezien de 
theologie van de Kronist, die Joas uiteindelijk negatief beoordeelt, is de hier gegeven vertaling 
zeker niet misplaatst. 
50. Het woord mdrs (uitlegging) komt verder alleen voor in 2 Kron 13:22, waar gesproken 
wordt over de uitlegging van de profeet Iddo, waarin de geschiedenis van koning Abia beschreven 
staat. Dezelfde Iddo ( 'dw) is eveneens betrokken geweest bij de historiografie van Rechabeam 
(2 Kron 12:15), en mogelijk bij die van Salomo (2 Kron 9:29), waar hij echter (qere) Jedo 
ij'dw) heet. 
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3. Structuur en exegese van 2 Krön 22:10-24:27 

3.1 Inleiding 

Zoals bekend zijn de verhalen over Joas van Juda uit 2 Kon 11-12 en die uit 2 Kron 
22:10-24:27 met elkaar verwant. Maar naast allerlei kleinere en grotere verschillen 
is er één ingrijpend onderscheid tussen de twee versies: terwijl in 2 Koningen de geschie
denis van het tempelherstel onmiddellijk gevolgd wordt door het verslag van Joas' 
einde, heeft de Kronist tussen deze twee een episode ingevoegd, waarin kond wordt 
gedaan van Joas' neergang. Deze veranderingen hangen veelal samen met zijn theologie. ' 
In het nu volgende wil ik nagaan, wat hij met zijn versie van de geschiedenis van 
Joas van Juda heeft willen zeggen. Die onderzoek ik in principe als zelfstandige tekst, 
al zal ik om inzicht te krijgen in de aard daarvan de Koningenversie er voortdurend 
bij betrekken. Uit de manier waarop de Kronist met zijn brontekst is omgegaan, uit 
wat hij weglaat, wijzigt en toevoegt, kan men immers afleiden wat voor hem belangrijk 

3.2 De structuur van 2 Kron 22:10-24:27 

De structuur van 2 Kron 22:10-23:21 komt in grote lijnen overeen met die van 2 Kon 
11. De eerste passage, 2 Kron 22:10-12, waarin verteld wordt hoe Joas uit de klauwen 
van zijn moordzuchtige grootmoeder gered wordt, verschilt slechts op ondergeschikte 
punten van 2 Kon 11:1-3. De volgende episode, die van de troonsbestijging van Joas, 
wijkt behalve in details op twee belangrijke plaatsen af. In de eerste plaats begint de 
Kronist met een oproep om naar Jeruzalem te komen, die in 2 Kon 11 ontbreekt. De 
rest van dit hoofdstuk heeft hij op dezelfde manier opgebouwd als zijn bron, dus in 
twee parallelle reeksen, maar de tweede bevat een passage die 2 Kon 11 niet kent, 
waarin de tempeldienst wordt georganiseerd. Onderstaand schema maakt een en ander 
duidelijk; daarin geef ik ook de aard van de zinnen die de te onderscheiden episoden 
begrenzen: 

1 Een synopsis van de beide versies van de geschiedenis van Joas geef ik in een bijlage. 
2 Deze formulering impliceert, dat de Kronist 'onze' Koningentekst voor zich heeft gehad. 
Op deze hypothese kom ik in paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk terug. 
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Joas gered 22: lOab snz/pf - 12b2 nz/pt 

Joas wordt koning 

de oproep 23: la snz/pf - 2d ipf cons 

a. de dynastie hersteld > 

verbond 3a wjkrt brjtj "... - 7d imp" 

volk actief 8a ipf cons - 10 ipf cons huis van God 

Joas koning 11a ipf cons - l lf "ipf" gezalfd 

Atalja gedood 12a ipf cons - 15c ipf cons: wjmjtwb 

> de cultus hersteld 

3a- 7d 16a ipf cons: wjkrt brjta 

8a- 10 17 huis van Baal snz/pf 

18-19 tempeldienst 1' & ipf 

11a- l lf 20 op de troon 

12a - 15c 21b snz/pf: hmjtwb 

Uit dit schematisch overzicht valt af te lezen, dat zowel het verhaal van Joas' redding 
(22:10-12) als dat over de troonsbestijging (23:1-21) formele eenheden vormen: beide 
worden ze begrensd door (al dan niet samengestelde) nominale zinnen. De begrenzingen 
tussen de samenstellende delen van de parallelle reeksen zijn lang niet altijd op basis 
van het taalgebruik vast te stellen, hier is de inhoud doorgaans de bepalende factor. 
Het meest in het oog springend zijn het begin en het einde van deze reeksen: beide 
beginnen met wjkrt... brjt (toen sloot... een verbond) en besluiten met het doden van 
Atalja; de corresponderende elementen zijn met de subscripten a en b aangegeven. 
Verder valt de tweede reeks in drie blokken, 16-17, 18-19 en 20-21, uiteen, doordat 
de afsluitende verzen 17, 19 en 21 niet-narratief eindigen. Het middelste daarvan besluit 
met / ' & ipf, de andere twee doen dat met perfectieve zinnen; het afsluitende vs. 21 
bevat bovendien een chiasme. 
De structuur van 2 Kron 24:1-27, waarin de regering van Joas wordt behandeld, wijkt 
door de invoeging van een hele episode aanzienlijk af van die van 2 Kon 12. Ik geef 
eerst weer een schematisch overzicht. De laatste kolom geeft herhalingen van woorden 
en woordgroepen met tekststructurerende waarde; deze zijn gemarkeerd met subscripten: 
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Dit overzicht laat zien, dat de Kronist dit hoofdstuk als een eenheid heeft gecomponeerd. 
Het geheel is ingebed binnen een raamwerk met het chiasme Joas koning - naam moeder 
-»«-namen moeders van moordenaars - Amasj a koning. Dat de namen van de moeders 
hier genoemd worden, is mijns inziens niet zonder betekenis. Die van Joas heet Sibja, 
een naam die weliswaar 'vrouwelijke gazelle' betekent, maar die door het element 
-ja ook een echo van de godsnaam bevat. De moeders van de moordenaars zijn een 
Ammonitische respectievelijk een Moabitische. Deze volkeren staan in de gehele Tenach 
in een kwade reuk; bij de bespreking van de betrokken tekst in paragraaf 3.3.3 kom 
ik hier uitgebreid op terug. Hiermee lijkt de betekenis van de 'inlijsting' van de regering 
van Joas duidelijk: hij begint met JHWH, maar omdat hij afvalt, wordt hij het slachtoffer 
van de zonen van heidense vrouwen. Bovendien wordt het geheel van Joas' leven 
omsloten door het verborgen worden in de beddenopslag (22 :11 ) en het gedood worden 
op zijn bed (24:25); het laatste is een vondst van de Kronist.3 Mag hieruit afgeleid 
worden dat de Kronist Joas heeft willen tekenen als een zwakkeling die eindigt waar 
hij begonnen is, namelijk in bed, waar vrouwen zijn leven beheersen? 
Deze tegenstelling weerspiegelt zich in de structurering van het centrale deel van 2 
Kron 24. Daarin zijn op basis van de handeling namelijk twee episoden te onderscheiden: 
de goede en de slechte jaren van Joas, die parallel gebouwd zijn. Beide beginnen met 
een tweeledig voorspel en eindigen met een tweeledig naspel, waarvan de onderdelen 
met elkaar corresponderen. De afloop vertoont daarbij een opmerkelijk verschil: Jojada 
krijgt zijn graf wel bij de koningen, Joas niet. De goede jaren zijn 'ingeraamd' door 
de bepalende factor 'alle dagen van Jojada'.4 

Het overzicht laat verder zien, dat het hart van de eerste episode, het tempelherstel, 
uit vier passages bestaat, die formeel herkenbaar zijn. De omsluitende twee beginnen 
elk met wjhj, de twee ingeslotene met een sprekende koning; alle eindigen met een 
niet-narratieve (bij-)zin. Ook de onderdelen waaruit de tweede periode bestaat, zijn 
formeel herkenbaar: twee ervan beginnen met een samengestelde nominale zin, één, 
de middelste, met wjhj (en het geschiedde); alle eindigen met een niet-narratieve zin. 
Het middenstuk van Joas'slechte jaren wordt omsloten door twee samenzweringen 
die resulteren in het ombrengen van het slachtoffer (qsr respectievelijk hrg) en bevat 
als kern een chiasme. 
Opmerkelijkerwijs doorkruist de indeling van MT mpetuchot en setumot de door mij 
blootgelegde structuur op een vrij drastische manier. In de eerste plaats wordt de passage 
over de redding van Joas hier tot de regering van Achazja gerekend. In de tweede 
plaats zijn de parallelle episodes 23:3-15 en 16-21 in verschillendepetuchot onderge
bracht. Ten derde is het naspel van Joas' goede periode daarvan losgemaakt en bij 
een volgende pelucha ingedeeld. Daardoor is onder meer van het narratieve drieluik 
samenzwering - inval van Aram - samenzwering weinig meer te bekennen. Het nu 

3 De Kronist heeft de omsluiting van het leven van Joas door middel van het werkwoord qwm 
(opstaan) dus vervangen door een andere. 
1 De correspondentie tussen de onderdelen waaruit de twee episoden bestaan, wordt aangegeven 
door de superscripten 1-5. Een enigszins afwijkende structurering op basis van omsluitende 
woordgroepen wordt besproken en lichter bevonden in hoofdstuk 5. 
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volgende overzicht laat een en ander voor wat betreft 2 Kron 23 :16-24:27 zien. Daarin 
staan de kopjes van de petucha-indelmg tussen enkele aanhalingstekens, dit om ze 
te onderscheiden van die van mijn structuurindeling: 

P 'Joas' goede jaren' 

S 23: 16-21 cultus hersteld ('refrein') wjkrt brjta - hmjtwb 

S 24: 1 raamwerk Joas koningc - naam moederd 

2-3 goede jaren: voorspel alle dagen van Jojadae 

4-14 tempelherstel alle dagen van Jojadae 

P 'Joas' slechte jaren' 

S 15-16 goede jaren: naspel in de stad van Davidz 

S 17-19 slechte jaren: voorspel I 

S 20-22 slechte jaren: voorspel D qsr & hrgf 

P 'Joas' einde' 

S 23-24 inval van Aram klein:Aram -*<- JHWH:groot 

25 slechte jaren: naspel qsr & hrgf; in de stad van Davidz 

S 26-27 raamwerk namen moedersd - Amasja koningc 

Kennelijk berust deze indeling van de Tenach, die zeker betekenis heeft, op een andere 
manier van kijken naar de tekst dan de onze. Dit roept de vraag op naar de verhouding 
tussen de analyse op basis van structuurkenmerken zoals die hier verricht wordt, en 
de masoretische indeling. In het vijfde hoofdstuk van deze studie ga ik verder op deze 
zaak in. 

3.3 Exegese van 2 Kron 22:10-24:27 

3.3.1 2 Kron 22:10-23:21 De regering van Atalja 

22:10-12 Joas gered 
Deze episode komt grotendeels overeen met 2 Kon 11:1-3. Eén toevoeging vraagt 
om commentaar: volgens de Kronist is Jehosabat de vrouw van de priester Jojada. 
Door deze toevoeging is deze episode meer nog dan in 2 Koningen een voorspel op 
het verhaal van de troonsbestijging, waar de laatstgenoemde een centrale rol zal spelen.5 

5 Ik zie in deze toevoeging van de Kronist dus een vorm van theologisering van het verhaal. 
Schulte (1997, 552) denkt evenwel aan een rationalisering. Volgens haar (1997, 554-556) zou 
Jehosabat echter oorspronkelijk een qdSh, een aan de godheid gewijde vrouw zijn geweest, 
zodat zij in de gelegenheid was haar neefje in de tempel te verbergen, waar ze qualitate qua 
toegang had; dit gegeven zou door de Deuteronomist om theologische redenen zijn weggelaten. 
Deze interpretatie lijkt me niet van speculatie ontbloot. 
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23:1-2 Jojada's oproep 
In 2 Kon 11 begint Jojada zijn samenzwering met het sluiten van een verbond met 
de oversten over honderd; daarna gaat hij onmiddellijk over tot de organisatie van 
de staatsgreep. In 2 Kron 23 daarentegen trekken de oversten, die hier bij name genoemd 
worden, op bevel van Jojada Juda in om de levieten en de familiehoofden naar Jeruzalem 
te roepen.6 De bedoeling van de Kronist is duidelijk: bij hem is de opstand tegen 
Atalja al vanaf het begin een zaak van het gehele volk. Het verbond met de oversten 
over honderd is dan ook de voorbode van het verbond dat in vs. 3 en vs. 16 met het 
hele volk gesloten wordt. Omwille van de 'schaalvergroting' zijn wellicht ook de oversten 
over honderd van de lijfwacht en de ijlboden uit 2 Kon 11:4 vervangen door de oversten 
over honderd zonder nadere specificatie; vermoedelijk hebben we hier met legerofficieren 
te maken.7 Dat de krj (lijfwacht), die waarschijnlijk van buitenlandse komaf was,8 

van het toneel is verdwenen, hangt mogelijk mede samen met de zuivering van het 
volk zoals die in Ezra 9-10 en Neh 13:23-27 beschreven wordt. Hoewel, in 1 Kron 
18:17 wordt wel Benaja de zoon van Jojada genoemd als bevelhebber van de krtj en 
de pltj die David dienden. 
De rest van 2 Kron 23 bestaat zoals reeds besproken uit een tweeluik, waarvan het 
eerste deel het herstel van de dynastie verhaalt en het tweede de restauratie van de 
cultus. 

23:3-7 het verbond van de koning met het volk 
In dit tekstgedeelte wordt eerst een verbond tussen de koning en de 'gemeente' gesloten. 
Jojada wijst daarbij erop, dat het hier om de vervulling van de belofte van JHWH 
aan David gaat. Daarmee wordt verwezen naar 1 Kron 17:11-14, waar Natan zegt 
dat de troon van Davids zoon bestendig zal zijn. Dat hier het woord qhl (gemeente) 
gebruikt wordt, brengt deze tekst om te beginnen in verband met de overbrenging 
van de ark naar Jeruzalem door David (1 Kron 13:2), met de opdracht van David 
aan Salomo de tempel te bouwen (28:8,29:1,10), met de troonsbestijging van Salomo 
(29:20), met Salomo's bede om wijsheid (2 Kron 1:3, 5) en diens inwijding van de 
tempel (6:3, 12, 13, 7:8), verder met de strijd van Josafat tegen de Ammonieten en 
de Moabieten en diens overwinning (2 Kron 20:5, 14) en met diverse momenten uit 
de regering van Jechizkia, waaronder diens pesachviering (2 Kron 29:23, 28, 31, 
32; 30:2,4,13,17, 23,24,25; 31:18). Daarnaast laten de soldaten van het Tienstam-
memijk tijdens de regering van Achaz op bevel van de profeet Oded in 2 Kron 28:14 
de 'gemeente' van krijgsgevangenen vrij naar Jeruzalem terugkeren. De grondbetekenis 

6 Het werkwoord hzq, hitp, letterlijk 'zich versterken', dat hier gebruikt wordt, is een typisch 
Kronistisch woord. Van de 27 vindplaatsen komen er 15 uit de twee Kroniekenboeken, 5 uit 
Richteren, Samuel en Koningen (vgl. Mandelkern 1971, 380). Maar het woord heeft geen 
theologische waarde, het wordt zowel in positieve (vgl. 2 Kron 15:8, Asa, en 27:6, Jotam) 
als in negatieve contexten (vgl. 2 Kron 21:4, Joram) gebruikt. 
7 Dat het geen levieten geweest zijn, wordt aannemelijk gemaakt door Japhet (1993, 829-830), 
die erop wijst, dat dezen in Kronieken nooit in honderdtallen georganiseerd zijn, maar steeds 
volgens hun familiegroepen en afdelingen; vgl. ook Dillard 1987, 180-181. 
8 Zie de noot bij de vertaling van 2 Kron 11:4. 
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van qhl is 'verzameling mensen', maar bij de Kronist heeft het woord de betekenis 
'Vollversammlung der jüdischen Kultgemeinde' gekregen.9 We hebben hier wel met 
een Kronistisch motief te maken; in de koningenverhalen van de Deuteronomist komt 
het woord alleen maar voor als Salomo de tempel inwijdt (1 Kon 8:14, 22, 55, 65) 
en bij de rijksdeling (12:3), waar de gemeente Rechabeam om een lichter regime vraagt. 
Vervolgens verdeelt Jojada 'hen die op de sabbat binnenkomen', dat zijn zij die op 
dat ogenblik dienst hebben, in drie groepen; evenals in 2 Kon 11 wisselt de wacht 
op de sabbat. Alle krijgen ze een plaats toegewezen. De manier waarop dat gebeurt, 
is ondubbelzinnig. De groep die niet toevallig als eerste wordt genoemd, wordt gevormd 
door priesters en levieten. Het is die van de dorpelwachters;'0 zij moeten de koning 
in de tempel beschermen. Hun specifieke status wordt in vs. 6c nog eens met een 
chiasme benadrukt: zij mogen in de tempel komen, omdat ze heilig zijn. De tweede 
groep krijgt een plaats in het paleis en de derde bij de Jesod-poort (Fundamentpoort), 
die moeilijk te identificeren is, maar waarmee mogelijk een stadspoort bedoeld wordt. 
In dat geval zijn alle cruciale plaatsen in de stad onder controle. 
Problematischer te bepalen is de plaats voor hen die op dat ogenblik geen dienst hebben. 
Het is dan ook veelzeggend, dat de commentaren hier allesbehalve eensluidend zijn. 
Becker is van mening dat alleen zij die dienst doen, worden ingedeeld. Zij die in 2 
Kon 11:7 vrijaf hebben ('die op de sabbat naar buiten gaan'), zijn volgens hem door 
de levieten uit 2 Kron 23:7 vervangen; dat zij in vs. 8 figureren, is volgens hem "durch 
Mangel an redaktionstechnischer Übersicht stehengeblieben"." Japhet ziet wel kans 
tot een verklaring van de tekst zoals we die hebben te komen. Zij denkt dat vss. 5c-6 
parenthetische zinnen vormen en dat vs. 7, waar de tekst verder gaat met de veiligheids
maatregelen, het vervolg is van vs. 5ab.12 Deze oplossing heeft een probleem: welke 
levieten gaan er rondom de koning staan? Dat kunnen niet de dorpel wachters uit vs. 
4 zijn, want die staan al bij de ingang. Een andere verklaring biedt Dillard. Volgens 
hem worden allen die op de sabbat vrijaf (zouden) hebben, in vs. 5 naar de voorhoven 
van de tempel verwezen.13 Een argument voor deze opvatting is, dat de uitdrukking 
die in 2 Kon 11:7 gebruikt wordt voor 'de wachtpost bewaken' (i.e. door hen die 
op de sabbat vrij af hebben), smr msmrt, in 2 Kron 23 :6 'het voorschrift (van JH WH) 
in acht nemen' (i.e. door het gehele volk) betekent. Klaarblijkelijk hebben we hier 
met een herinterpretatie van de Kronist te maken en zijn de betrokken uitdrukkingen 
equivalenten van elkaar. Ook deze oplossing heeft een probleem: niet alle priesters 
en levieten hebben op dat ogenblik dienst, maar de reden dat het volk in de voorhoven 
moet blijven, geldt niet voor hen. De vraag is hier dus, waar zij dan zijn gebleven. 

9Vgl. ook24:6. Vgl. H.-P. Muller in THAT II, 610-619. Deze laat zien, dat het woord behalve 
in 2 Kron (26x) ook frequent gebruikt wordt in Num (12x), Dt (llx) en in het boek van de 
priesterlijke profeet Ezechiël: 15x. Elders komt het sporadisch voor. 
10 Hier heten ze s'rjhspjm, in 1 Kron 9:19, waar ze dienst doen in de tabernakel, smrjhspjm. 
Elders (behalve op verschillende plaatsen in 2 Kon ook in 2 Kron 34:9) heten ze smrjhsp. 
11 Becker 1988, 74-75. 
12 Japhet 1993, 831-832. 
13 Dillard 1987, 182. 
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En zo komen we bij mijn interpretatie: degenen die in vss. 5c-7 genoemd worden, 
zijn zij die eigenlijk vrijaf hebben, maar die getuige vs. 8f geen verlof hebben gekregen. 
Deze groep valt in tweeën uiteen: het (gewone) volk uit vss. 5c-6 en de levieten uit 
vs. 7. 

23:8-10 de levieten, de militairen en het volk in actie 
Bij het begin van vs. 8 is het organiserende werk van Jojada voltooid en begint de 
uitvoering van de plannen, waarbij zowel zij die op de sabbat binnenkomen als zij 
die dan naar buiten gaan, betrokken worden. Evenals in 2 Kon 11:10 worden in vs. 
9 Joas de attributen gegeven die van David geweest zijn, wat onderstreept dat de Davidi
sche dynastie hersteld gaat worden. De betrokken verzameling is door de Kronist 
overigens uitgebreid: sprak de Deuteronomist alleen over speren en pijlkokers, hier 
zijn er schilden bijgekomen; over deze schilden is verder niets te vinden. Er zijn echter 
wel koperen schilden, die Rechabeam volgens 2 Kron 12:9-12 (= 1 Kon 14:27-28) 
heeft laten maken toen farao Sisak de gouden exemplaren die Salomo in 2 Kron 9:15-16 
(= 1 Kon 10:16-17) vervaardigd had, had meegenomen.14 Ook nu is het gehele volk, 
anders dan in 2 Kon 11, nadrukkelijk aanwezig: dat staat in vs. 10 rondom de koning, 
waar in 2 Kon 11:11 de ijlboden dat doen. De slhw (zijn werpspies) die het volk daarbij 
in de hand heeft, is overigens samen met de mgnwt (schilden) uit het vorige vers in 
2 Kron 32:5 (maar niet in 2 Kon 18) als mgnjm terug te vinden, waar Jechizkia behalve 
dat hij de Millo van de stad van David versterkt, dergelijke wapens in menigte maakt. 

23:11 Joas gekroond 
In afwijking van de gang van zaken in 2 Kon 11:12 maar in overeenstemming met 
de hiervoor reeds gesignaleerde 'overschilderingen' van de Kronist overhandigt het 
volk ('men') Joas de diadeem en het 'getuigenisteken' ; dit wordt in 2 Kon 11:12 door 
Jojada gedaan. De zalving wordt hier expliciet door Jojada en diens zonen verricht. 
Dat wijst erop, dat voor de Kronist deze ceremonie een sacraal karakter heeft. In 
de eerste plaats zalven (msh) namelijk in 1 Kron 11:3 (evenals in 2 Sam 5:3) de oudsten 
David te Hebron, nadat zij met hem een verbond gesloten hebben voor het aangezicht 
van JHWH. Verder zalft men in 1 Kron 29:22 Salomo tot vorst voor JHWH en Sadok 
tot priester, nadat de eerstgenoemde voor de tweede maal tot koning is uitgeroepen. 
Deze voorstelling van zaken wijkt af van die in 1 Kon 1:39, waar Salomo door Sadok 
gezalfd wordt. Door deze verschuiving zijn de koning en de priester eikaars evenknie 
geworden: samen moeten zij het volk leiding gaan geven, net zoals Joas en Jojada 

14 Kalimi (1995, 182) neemt aan, dat de bepaling 'die van David geweest waren' alleen op 
de pijlkokers slaat; daartoe wijkt hij af van de masoretische interpunctie, die speren, schilden 
en pijlkokers bijeen neemt. Zowel op de speren als op de schilden staat namelijk een pasta 
en op de pijlkokers een zaqef, die sterker is. Nu is er in 1 Kron 18:7 (= 2 Sam 8:7) inderdaad 
slechts sprake van pijlkokers, maar daar staat tegenover dat in 2 Kron 23:9 in alle drie de gevallen 
het substantief vooraf wordt gegaan door het bepaald lidwoord h. 
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dat gaan doen.15 Mogelijk heeft de Kronist hier ook een parallel willen geven met 
het optreden van de Davidide Zerubbabel en de priester Jozua, die na de ballingschap 
samen leiding gaven aan het volk, dat dan evenals in de tijd van Salomo weer een 
eenheid vormt.16 Ten derde blijkt in 2 Kron 22:7 Jehu door JHWH gezalfd te zijn. 
De betrokken zalving maakt in 1-2 Koningen deel uit van de Elia-Elisa-cyclus, die 
door de Kronist als onderdeel van de geschiedenis van het Tienstammenrijk weliswaar 
weggelaten, maar niettemin impliciet als bekend verondersteld wordt. Veelzeggend 
voor de visie van de Kronist is ten slotte, dat in 2 Kon 23:30 weliswaar Joachaz, de 
zoon van Josia, door het volk des lands tot koning wordt gezalfd, maar dat op de 
parallelplaats 2 Kron 36:1 deze handeling achterwege gelaten wordt. De verklaring 
moet zijn, dat deze koning geen goede koning was; de vermelding van de Deuteronomist 
dat hij deed wat kwaad is in de ogen van JHWH, laat de Kronist overigens weg. 

23:12-15 de dood van Atalja 
Deze episode komt grotendeels overeen met de brontekst. Dat wil niet zeggen, dat 
de Deuteronomist en de Kronist hier hetzelfde verhaal vertellen. In de eerste plaats 
hebben de hssrwt (trompetten) in vs. 13 een veel groter bereik dan in 2 Kon 11:14. 
Nu horen we namelijk de echo van een groot aantal andere verhalen. In de eerste 
plaats hebben ze geklonken toen David de ark naar het huis van Obed-Edom (1 Kron 
13:8) respectievelijk naar Jeruzalem bracht (15:24,28 en 16:6,42). In het eerste geval 
worden ze geblazen door 'men', in het tweede door priesters en (levitische) muzikanten. 
Vervolgens weerklinken ze in 2 Kron 5:12-13 door het optreden van priesters bij de 
plaatsing van de ark in de tempel, in 2 Kron 13:12-14 blazen weer priesters bij de 
strijd van Abia tegen Jerobeam en in 2 Kron 15:14bespeelt 'men' ze tijdens de regering 
van Asa nadat het volk een verbond is aangegaan om JHWH te dienen. Verder zijn 
deze instrumenten te horen nadat Josafat Moab en Ammon heeft verslagen. Ten slotte 
worden ze in 2 Kron 29:26-28 weer door toedoen van de priesters gehoord, nadat 
Jechizkia de tempel heeft gereinigd. Het blazen op trompetten lijkt bij de Kronist dus 
een signaal te zijn dat hetgeen er gedaan wordt, juist is in de ogen van JHWH; meer 
dan eens is er verband met de cultus. 
In hetzelfde vers vinden we een veelzeggende toevoeging van de Kronist: de zangers 
waren er met de muziekinstrumenten en gaven het teken dat er lofzangen gezongen 
moesten worden. Pas dan beseft Atalja dat haar tijd voorbij is. Hun optreden geeft 
(opnieuw) aan de kroning van Joas en de dood van Atalja een cultisch karakter. Zij 
worden namelijk ook genoemd in 1 Kron 6:16-32 (SV/NBG 31-47), 9:33 en 25:1-31, 
waar David de dienst van JHWH organiseert, in 1 Kron 15:16, 19 en 27 als de ark 
naar Jeruzalem wordt vervoerd, in 2 Kron 5:12 als deze naar de tempel wordt overge-

15 Vgl. het verbond dat Jojada in vs. 16 tussen hemzelf, Joas en het volk sluit om tot een volk 
van JHWH te zijn. 
16 Japhet (1993, 513-514) wijst ook op het tweetal Ezra-Nehemia, maar hier betreft het geen 
samenwerking tussen een koning en een priester. Wel kan de tweede als een profane leider 
gezien worden. 
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bracht, in 2 Krön 20:21 als Josafat een heilige17 oorlog tegen de Ammonieten en 
Moabieten voert en in 2 Krön 35:15 bij de pesachviering van Josia. 

23:16-21 het herstel van de cultus 
De inhoud van deze passage loopt parallel met die van vss. 3-15. Beide tekstgedeelten 
beginnen met een verbondssluiting en eindigen met de dood van Atalja. Maar er is 
één verschil: in het midden staan twee verzen, vss. 18-19, die geen tegenhanger in 
het eerste deel van het tweeluik, en afgezien van vs. 18ab evenmin een parallel in 
2 Kon 11 hebben. Hier wordt de cultus ge(re)organiseerd. Daarbij valt weer de naam 
van David. Deze heeft in 1 Kron 23-27 de indeling van het tempelpersoneel vastgesteld; 
hier wordt volgens diens voorschriften de tempeldienst op orde gebracht. Zoals reeds 
bij de vertaling besproken komen de levitische priesters (khnjm hlwjm) die in 23:18 
genoemd worden, daar echter niet voor, maar wel in 1 Kron 9:2 bij de opsomming 
van de inwoners van Jeruzalem,18 in 2 Kron 5:5 bij de inwijding van de tempel19 

en in 2 Kron 30:27 bij Jechizkia's paasfeest.20 De centraal staande interesse van de 
Kronist komt hier onmiskenbaar weer aan de oppervlakte. 
Door deze invoeging valt dit tekstgedeelte in drie blokken uiteen. Het eerste blok, 
vss. 16-17, legt de basis: er wordt plaats gemaakt voor JHWH. Het derde, vss. 20-21, 
is op het koningschap gericht. Samen vormen de blokken een drieluik; in het midden 
bevindt zich het herstel van de cultus. 
Zoals gezegd wordt weer in vs. 16 een verbond gesloten. Maar was dat in 23:3 een 
verbond tussen de koning en het volk met als oogmerk de Davidische dynastie te herstel
len, hier heeft het een religieus doel: Jojada, het volk en de koning zullen een volk 
van JHWH zijn. Dit is overigens niet de enige keer dat de Kronist een dergelijk verbond 
laat sluiten: in 2 Kron 15:12 gebeurt het onder Asa, in 29:10 e.v. onder Jechizkia 
en in 34:31 onder Josia: allen koningen die de goedkeuring van de auteur kunnen 
wegdragen.21 Daarna wordt eerst in vs. 17 de Baälsdienst verwijderd; alleen wordt 
dat nu niet door het volk des lands gedaan, zoals in 2 Kon 11:18, maar door het gehele 
volk. Veelbetekenend is, dat voor het doden van Mattan de Baaispriester (evenals 
in de bron, 2 Kon 11:18) hrg (ombrengen) wordt gebruikt, een werkwoord dat ook 
hier een religieuze connotatie heeft. 
Na de organisatie van de tempeldienst komt de koning in vs. 20 uit de tempel naar 
het paleis. De lijfwacht (krj) en de ijlboden uit 2 Kon 11: 19 zijn vervangen door de 
notabelen en de heersers over het volk. Speelt hier weer mee dat de vreemdelingen 
plaats hebben moeten maken voor het eigen volk? In ieder geval wordt weer de schijn
werper gericht op (de vertegenwoordigers van) het volk in zijn geheel. Vs. 21, dat 

17 Vgl. vs. 15 "Het is geen strijd van u, maar van God." 
18 Of zijn het daar priesters en levieten? 
''Evenals een aantal handschriften heeft de parallelplaats 1 Kon8:4 'de priesters en de levieten'. 
20 Bovendien verschijnen ze in Dt 17:9 en 18, 18:1, 24:8 en 27:9, in Joz 3:3 en 8:33, in Jer 
33:18 en in Ez 43:19 en 44:15, waar het de zonen van Sadok zijn. 
21 Van deze drie verbondssluitingen is bij de Deuteronomist van de eerste twee geen parallel 
te vinden. Die van Josia staat in 2 Kon 23:3. 
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vrijwel overeenkomt met 2 Kon 11:20, vormt de afsluiting. Atalja wordt gedood, 
het volk des lands verheugt zich en de stad heeft rust. Maar in de laatste woorden 
klinken andere verhalen mee dan bij de Deuteronomist, bij wie de rust in de verhalen 
over de richteren voorkomt.22 Allereerst heeft in 1 Kron 4:40 het land rust, dat aan 
een deel van de stam van Simeon is toegewezen. Vervolgens heeft het land die in 
2 Kron 13:23 (SV/NBG 14:1) en 14:4-5 (SV/NBG 5-6) tijdens de regering van Asa; 
daarna is dat het geval in 2 Kron 20:30, als Josafat de Ammonieten en de Moabieten 
heeft verslagen. Joas wordt hiermee weer in de rij van koningen van Juda geplaatst 
die deden wat juist is in de ogen van JHWH; het is dan ook geen toeval, dat tijdens 
de regering van dezelfde koningen de trompetten weerklonken hebben. 

het totaal: 2 Kron 22:10-23:21 
Evenals bij de bespreking van 2 Kon 11-12 wil ik proberen om vat op het geheel te 
krijgen met behulp van de actantenanalyse van Greimas. Om een vergelijking met 
2 Kon 11 te vergemakkelijken herhaal ik eerst het daar geconstrueerde schema: 

zender object bestemmeling 

Jojada Davidisch koningschap: 

Joas wordt koning 

volk 

helpers subject tegenstanders 

I voedster Jehoseba Atalja 

II volk des lands militairen Atalja, Mattan 

Nu is het verhaal van de Kronist bepaald niet hetzelfde als dat van de Deuteronomist. 
Om te beginnen zijn er ogenschijnlijk kleine verschuivingen. In de eerste plaats zijn 
de levieten (in vss. 2, 4, 6, 7, 8 en 18) ten tonele verschenen, die in 23:2 en 8 in 
één adem met de familiehoofden van Israël respectievelijk geheel Juda genoemd worden. 
Ten tweede is het volk des lands in overeenstemming met de brontekst weliswaar 
in vss. 13, 20 en 21 nog wel aanwezig, maar het heeft stevige concurrentie gekregen 
van het volk in zijn totaliteit. Dat is ingevoerd in vss. 3 (waar het 'gemeente' genoemd 
wordt), 5 en 6. In vs. 10 neemt het gehele volk de plaats van de ijlboden uit 2 Kon 
11:11 rondom de koning in en in vs. 17 is het volk des lands uit de brontekst, dat 
de tempel van Baal afbreekt, vervangen door het gehele volk. Dit roept de vraag op, 
of voor de Kronist het volk des lands nog wel de vooraanstaande groep was van eertijds. 
Wel worden in vs. 20 notabelen, heersers en volk des lands samen met de oversten 
over honderd in een adem genoemd, wat kan wijzen op een elitaire status. Het is evenwel 
niet duidelijk, of er naast de eerste twee groepen nog ruimte is voor een gelijkwaardige 
derde. Of moeten we met Albertz denken aan de Judese boeren, die als grondeigenaren 

Zie de bespreking van 2 Kon 11:17-20. 
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een soort van middenklasse vormden?23 In ieder geval lijkt het volk des lands een 
onderdeel van het gehele volk geworden.24 Doordat de laatstgenoemde instantie ook 
de functie van de militairen uit de brontekst heeft overgenomen, staat ze niet zoals 
het volk des lands uit 2 Kon 11 als helper aan de zijlijn, maar is ze tot hoofduitvoerder, 
tot subject geworden. Ten slotte is de nadruk op de Davidische oorsprong van de dynastie 
en de liturgie beklemtoond door invoegingen in vss. 3 en 18. 
Er zijn echter ook hele zinnen geïnserteerd. In de eerste plaats is dat in vs. 6 het geval, 
waar wordt vermeld dat het volk niet in de tempel mag komen. In de tweede plaats 
lezen we in vs. 13ef, dat daar de zangers zijn, die het teken geven dat er lofzangen 
gezongen moeten worden. In de derde plaats wordt nu in vss. 18-19 door de aanstelling 
van levitische priesters en poortwachters orde op zaken in de tempel gesteld. 
Al deze ingrepen wijzen in eenzelfde richting: het gaat de Kronist niet zozeer om 
het herstel van de dynastie, maar om die van de goddelijke ordening, waarvan het 
koningschap slechts een onderdeel is. Dat koningschap wordt overigens door allerlei 
overeenkomsten wel op een lijn geplaatst met dat van David, Asa, Josafat, Jechizkia 
en Josia, die allen gedaan hebben wat juist is in de ogen van JHWH. De vormgeving 
van de bedoelde ordening is getuige 23:18e dan ook door David vastgesteld. Van die 
raakpunten geef ik hieronder een schematisch overzicht: 

David Salomo Abia25 Asa Josafat Jechizkia Josia 

qhl 
(gemeente) 

+ + + + 

speren en 
pijlkokers 

+ 

werpspiezen + 

trompetten + + + + + + 

zalving + + 

zangers + + + 

levitische 
priesters 

+ + 

verbond + + + 
sqt (rust) + + 

Maar zoals het koningschap als object vervangen is door het herstel van de goddelijke 
ordening, heeft het volk als bestemmeling plaats moeten maken voor JHWH; daarbij 

23 Albertz 1992, 313 en de daar gegeven verwijzingen. 
24 Wellicht zien we hier een tussenstadium in de devaluatie van het volk des lands: van een 
groep die een zeker aanzien genoot uit de koningstijd tot het volk dat de wet niet kent uit later 
tijd; vgl. Soggin 1993, 227 en de daar gegeven verwijzingen. 
25 Abia krijgt van de Kronist weliswaar geen expliciete voldoende, maar in de strijd tegen Jerobe-
am, waarbij de trompetten weerklinken, staat JHWH wel aan zijn zijde. 
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is zoals gezegd dat (gehele) volk, met inbegrip van de levieten en de militairen, tot 
subject geworden. Zo kom ik tot het volgende actantenschema, waarbij de redding 
van Joas (I) en de eigenlijke troonsbestijging (II) weer onderscheiden worden: 

zender object bestemmeling 

Jojada herstel goddelijke ordening JHWH 

helpers subject tegenstanders 

I voedster Jehosabat Atalja 

n zangers 
priesters 

poortwachters 

gehele volk 
incl. levieten 
& militairen 

Atalja, Mattan 

Dat de toespelingen op de regering van David zich niet in het actantenschema manifeste
ren, impliceert niet dat ze geen betekenis hebben. Integendeel, ook hierin komt een 
verschuiving tot uitdrukking. Zoals we gezien hebben, is voor de Deuteronomist Joas 
vooral een nieuwe Salomo. De Kronist heeft de troonopvolgingsgeschiedenis met haar 
intriges echter weggelaten, zodat de desbetreffende parallellen ontbreken, de overeenkom
sten tussen het tempelherstel van Joas en de tempelbouw van Salomo (2 Kron 2) heeft 
eenzelfde lot getroffen26 en hij heeft verwijzingen, zowel expliciete als impliciete, 
toegevoegd. Het gaat nu vooral om David, wiens nageslacht voor altijd regeren zal 
en die de gang van zaken in de tempeldienst georganiseerd heeft. Deze verschuiving 
hangt dus samen met de verandering, in feite de uitbreiding, van het object. Verder 
heeft de Kronist door in dit hoofdstuk verbanden te leggen met de regeringen van 
Asa, Josafat, Jechizkia en Josia, Joas hechter verankerd in de rij van koningen die 
deden wat juist is in de ogen van JHWH. 

3.3.2 2 Kron 24:1-16 Joas' goede jaren 

24:1 eerste deel raamwerk regering van Joas 
Het eerste vers vormt het eerste deel van het raamwerk van 2 Kron 24. De bron is 
2 Kon 12:1-2, waaruit de Kronist de verwijzing naar de regering van Jehu heeft weg
gelaten: het noordelijk rijk speelt in zijn werk geen rol van betekenis. De naam van 
Joas' moeder, Sibja, bevat zoals vermeld het element -ja en verwijst daarmee naar 
JHWH. Zij komt uit Berseba, een plaats die een rol speelt bij de verhalen over de 
aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Dit gegeven heeft de Kronist weliswaar ontleend 
aan zijn bron, maar het heeft bij hem een bijzondere betekenis gekregen, doordat hij 
Joas' moeder de moeders van zijn moordenaars als tegenhangsters geeft. 

26 Afgaand op de parallel tussen 1 Kon5:29-32 (SV/NBG5:15-18)en2Kon 12:12-13 (SV/NBG 
12:11-12) zouden er overeenkomsten moeten zijn tussen 2 Kron 2:17 (SV/NBG 18) en 24:12-13, 
maar de enige is de aanwezigheid van hsbQrn) (steenhouwer(s)). 



24:2-3 voorspel 
Deze episode heeft als zodanig geen tegenhanger in 2 Kon 12. In vs. 2 is een veelbeteke
nend verschil met 2 Kon 12:3 te vinden. Wordt daar gesuggereerd dat Joas zijn gehele 
leven Jojada als leidsman heeft, hier wordt vermeld dat dit alleen het geval is zolang 
Jojada leeft. Het gevolg is, dat de regering van Joas nu uiteenvalt in een goede en 
een slechte periode. Daarbij laat de Kronist de verwijzing naar Jojada's onderwijs 
weg, zijn aanwezigheid volstaat kennelijk. Vs. 3 is eveneens een vinding van de Kronist, 
waardoor de relatie tussen priester en koning versterkt wordt. 
De vermelding uit 2 Kon 12:4 dat Joas de bwmt (hoogten) niet verwijdert, ontbreekt, 
evenals bij zijn opvolgers Amasja, Uzzia en Jotam. Een verklaring zou kunnen zijn 
datzein2Kron 14:3-5 al zijn ontmanteld door Asa, maar in 15:17blijken ze er tijdens 
diens regering nog steeds te zijn; overigens verwijdert Josafat ze weer in 17:6, maar 
ook hier blijken ze in 20:33 nog te bestaan.27 In 2 Kron 21:11 maakt Joram ze en 
in 28:4 en 28:25 offert Achaz op deze plaatsen. Tijdens de regering van Jechizkia 
worden ze in 31:1 afgebroken, in 33:3 worden ze door Manasse herbouwd. Als deze 
zich bekeerd heeft, blijft het volk er volgens 2 Kron 33:17 weliswaar offers op brengen, 
maar dan aan JHWH. Ten slotte worden de hoogten door Josia in 34:3 definitief verwij
derd. Dat Joas in deze reeks ontbreekt, kan zijn oorzaak ook vinden in de tweedeling 
van diens regering in een goede en een slechte periode; een vermelding aan het begin 
van zijn regering zoals in 2 Kon 12 zou in strijd zijn geweest met de positieve toonzetting 
van de eerste periode. Bovendien hebben we kennelijk met een ander patroon te maken 
dan bij de Deuteronomist, waar ze voor het eerst pas tijdens Hizkia en definitief onder 
Josia verwijderd worden. De visie van de Kronist op de geschiedenis van Juda lijkt 
althans in dit opzicht dus rooskleuriger. 

24:4-14 tempelherstel 
Deze episode valt zoals reeds besproken in vier scènes uiteen: eerst doet Joas in vss. 
4-5 een oproep, waarop in vss. 6-7 een evaluatie volgt; daarna wordt in vss. 8-10 
de inzameling definitief geregeld en ten slotte wordt in vss. 1 l-14c de tempel hersteld. 
Doordat de Kronist de regering van Joas in tweeën verdeeld heeft, is 2 Kron 24:1 
geen geschikte inleiding meer op wat nu volgt. Daarom begint hij in vs. 4 opnieuw, 
met wjhj 'hrj-kn (en het geschiedde daarna). Deze uitdrukking gebruikt de Kronist 
ook in 1 Kron 18:1 en 20:4, waar David tegen de Filistijnen gaat strijden, in 19:1, 
waar hij tegen Nachas de koning van Ammon ten strijde trekt en in 2 Kron 20:1, waar 
de Moabieten en de Ammonieten tegen Josafat optrekken. Het heeft er de schijn van, 
dat hij deze uitdrukking bezigt als er sprake is van een handelen in de geest van JHWH. 
Daarbij komt vooral David in beeld, maar van Josafat en Amasja wordt wel meegedeeld, 
dat ze doen wat juist is in de ogen van JHWH. De uitdrukking (hjh &) 'm lb(b) ((het 
was/kwam op) in het hart) gebruikt de Kronist op verwante plaatsen: in 1 Kron 22:7, 
28:2 en 2 Kron 6:7, 8, waar gesproken wordt over de bouw van de tempel door David, 
in 2 Kron 9:1, waar de koningin van Seba met Salomo bespreekt wat ze op het hart 

27 Hierin is de Kronist dus inconsistent, vgl. Japhet 1993, 728 respectievelijk 800. 
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heeft, en in 2 Krön 29:10, waar Jechizkia een verbond met JHWH sluit. Steeds betreft 
het zaken die JHWH welgevallig zijn. 
Vervolgens gaan de priesters en de levieten erop uit om geld in te zamelen voor het 
tempelherstel. Ook hier wijkt de Kronist af van zijn bron: wordt de restauratie daar 
uit de normale inkomsten gefinancierd, hier wordt een jaarlijkse collecte gehouden. 
De geestelijkheid krijgt hier dus een actievere rol. Maar zoals in 2 Kon 12 de priesters 
in gebreke blijven, doen de levieten dat hier. Deze verschuiving is in overeenstemming 
met de centrale plaats die de laatsten bij de Kronist innemen. Wel is er een parallel 
tussen 2 Kron 23:1-2 en 24:5. In beide gevallen is het namelijk de bedoeling dat de 
steden van Juda worden aangedaan. In het eerste geval geeft Jojada het bevel, nu doet 
Joas dat, die inmiddels volwassen is geworden. Maar waar de priester slaagt, lukt 
het de koning in eerste instantie niet om zijn opdracht uitgevoerd te krijgen. Achter 
dit verschil gaat evenwel geen hiërarchie schuil, omdat de priester in vs. 6, evenals 
in 2 Kon 12:8, medeverantwoordelijk blijkt.28 

Evenals in 2 Kon 12:8 wordt in vs. 6 Jojada ter verantwoording geroepen, maar nu 
zijn de levieten in gebreke gebleven. De heffing die volgens vs. 6 opgelegd is door 
Mozes, is het equivalent van de heffingen die in 2 Kon 12:5 vermeld zijn. Daarbij 
moet vooral aan 'het gebruikelijke zilver per man' gedacht worden, dat volgens Ex 
30:12 niet zozeer een individuele verplichting was, zoals 'de vastgestelde hoeveelheid 
zilver per persoon', als wel een collectieve.29 De opbrengst van deze heffing was 
namelijk ook volgens Ex 30:16 expliciet bestemd voor de tent der samenkomst. Deze 
herformulering hangt samen met de nadruk van de Kronist op het volk in zijn totaliteit. 
Wel wordt in 2 Kon 12 het huis van JHWH als doel genoemd en hier de tent der getuige
nis, een onmiskenbaar geval van invloed van P.30 De tempel wordt dus impliciet 
gelijkgesteld met de tabernakel. Verder wordt Mozes hier evenals in Dt 34:5, op een 
groot aantal plaatsen in Jozua, in 2 Kon 18:12 en 2 Kron 1:3 'bdjhwh (de dienaar 
van JHWH) genoemd.31 Deze vermelding suggereert wellicht een parallel tussen 
de wetgever Mozes en de priester Aäron enerzijds en Joas en Jojada anderzijds. In 
dit verband moeten ook de priester Ezra en de wereldlijke leidsman Nehemia genoemd 
worden. Dat er gehandeld wordt in de geest van Mozes, komt ook voor 1 Kron 15:15, 
waar ten tijde van David de ark naar Jeruzalem wordt overgebracht en in 2 Kron 8:12-13, 
waar Salomo offert. Verder is dat het geval in 25:4, waar Amasja wel de moordenaars 
van zijn vader ombrengt maar niet hun zonen, in 30 :16 bij de pesachviering van Jechiz
kia, en in 35:6 en 12, waar Josia pesach viert. Bovendien wordt in 34:14 het boek 

28 Williamson (1982, 320-321) is van mening dat 2 Kron 24:5d-6 (vanjaar tot jaar... tent der 
getuigenis) een latere invoeging is. Nu sluit inderdaad vs. 7 aan bij vs. 5c (...te herstellen), 
maar vs. 5f (de levieten echter haastten zich niet) is het equivalent van 2 Kon 12:7b (de priesters 
hadden de gebreken niet hersteld) en vs. 6 dat van 2 Kon 12:8. Daarom houd ik het erop, dat 
dit tekstgedeelte oorspronkelijk is. 
29 De eerste heffing werd bij volkstellingen opgelegd, de tweede bij geloften; vgl. de noot bij 
de vertaling van 2 Kon 12:5. 
30 Zie de desbetreffende noot bij vs. 6. 
31 In Joz 24:29 (= Ri 2:8) wordt Jozua zo aangeduid. 
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met de wet van Mozes teruggevonden en in 33:8 houdt Manasse zich juist niet aan 
diens wetten. 
Het volgende vers, vs. 7, is in zijn geheel uit de pen van de Kronist gekomen. Het 
geeft een verklaring voor het verval van de tempel waardoor restauratie noodzakelijk 
was: de zonen van Atalja hebben dat op hun geweten. 
Terwijl in 2 Kon 12:10 Jojada het initiatief neemt tot een hernieuwde poging de financie
ring rond te krijgen, doet in 2 Kron 24:8 de koning dat. Daartoe laat hij ook een kist 
maken, maar die wordt nu niet naast het altaar gezet, maar bij de poort. Nu moeten 
namelijk niet de priesters, maar moet het volk die vullen. Dat is weer in overeenstem
ming met wat Mozes gezegd heeft, maar hier heet deze 'bd h 'Ihjm, (de dienaar van 
God). Deze uitdrukking komt (steeds met dezelfde betekenis) slechts voor in late bronnen : 
behalve in 2 Kron 24:9 in 1 Kron 6:34 (SV/NBG 49), in Neh 10:29 en in Dan 9:11,32 

In vss. 12-14 wordt dan de tempel gerestaureerd. Er is echter een opmerkelijk verschil 
tussen de weergave van de Kronist en die van zijn bron. Daar werden in 2 Kon 12:14 
geen zilveren schalen, snuiters, sprengbekkens, trompetten, of enig gouden of zilveren 
vat gemaakt van het zilver dat naar het huis van JHWH werd gebracht. Bij de Kronist 
lezen we evenwel in vs. 14, dat toen de uitvoerders van het werk klaar waren, zij 
de rest van het zilver naar de koning en Jojada brachten, zodat de laatstgenoemde 
daarvan voorwerpen kon maken voor het huis van JHWH, voorwerpen voor de cultus-
en offerdienst en schalen, en voorwerpen van goud en van zilver. De verklaring voor 
deze afwijking is in 24:7 te vinden: Atalja's zonen hadden immers de heilige voorwerpen 
gebruikt voor de Baälsdienst. Naar alle waarschijnlijkheid zijn in verband daarmee 
ook de ijzer- en kopersmeden aangesteld die in 2 Kon 12 ontbreken. De kljm ('heilige' 
voorwerpen) die Joas weer laat vervaardigen,33 worden ook genoemd in 2 Kron 5:1, 
waar Salomo die van zijn vader naar de tempel brengt, in 5:5, waar hij dit doet met 
de betrokken voorwerpen uit de tent der samenkomst, en in 15:18, waar Asa hetzelfde 
doet met die van zijn vader en vanhemzelf. In 2 Kron 25:24 neemt ten tijde van Amasja 
Joas van Israël de heilige voorwerpen mee naar Samaria, in 28:24 laat Achaz ze stuk
slaan, maar in 29:18-19 wordt deze schade ten tijde van Jechizkia hersteld. In 2 Kron 
36:7,10 en 18 neemt Nebukadnessar de kljm mee ten tijde van respectievelijk Jojakim, 
Jojakin en Sedekia. 
De episode van het tempelherstel wordt afgesloten met de mededeling dat men voortdu
rend brandoffers bracht in het huis van JHWH, alle dagen van Jojada. Zoals reeds 
vermeld is deze afronding, die teruggrijpt op vs. 2, een vondst van de Kronist, die 
geheel in overeenstemming is met diens aandacht voor de cultus. 

32 Op de verschuiving (dienaar van) JHWH > God ga ik in paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk 
nader in. 
33 Het woord ktj heeft een verscheidenheid aan betekenisaspecten. Het onderhavige onderzoek 
beperkt zich tot voorwerpen die voor de cultus gebruikt worden. 
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24:15-16 naspel 
In vs. 15 lezen we wjzqnjhwjd' wjsb'jmjm (Jojada werd oud en van het leven ver
zadigd). Dit wordt ook gezegd van Isaak (Gen 35:29), David (1 Krön 23:1) en Job 
(Job 42:17), verder (elliptisch) van Abraham (Gen 25:8). De vindplaatsen zijn alle 
laat: die uit Genesis stammen uit P.34 Zo wordt Jojada op één lijn geplaatst met de 
aartsvaders en de 'aartskoning'. Zijn hoge ouderdom, 130 jaar, wijst zelfs in aartsva-
derlijke richting: Abraham werd 175 jaar en Isaak 180. Daarbij wordt hij ouder dan 
Mozes, die op 120-jarige leeftijd stierf. Jojada overtreft de grote wetgever uit het 
verleden dus.35 

het totaal: 2 Kron 24:1-16 
Evenals ik bij de bespreking van het vorige hoofdstuk heb gedaan, geef ik eerst als 
vergelijkingsbasis het actantenschema van het parallelverhaal in 2 Kon 12: 

zender object bestemmeling 

Joas herstel van de tempel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

priesters < 
uitvoerders & handwerkslieden 

Jojada < priesters 

Als men de structuur van 2 Kron 24:2-16 als uitgangspunt neemt, is men in eerste 
instantie geneigd bij de tempelrestauratie Jojada een prominente plaats toe te kennen 
in het actantenschema: zijn naam omsluit immers deze episode. Bovendien geeft hij 
in vs. 12 samen met de koning en niet, zoals in 2 Kon 12:8, met diens schrijver het 
zilver aan de uitvoerders en nemen ze samen handwerkslieden aan, waardoor hij enigszins 
opgewaardeerd wordt. Een verdere analyse van de manier waarop de Kronist met 
zijn brontekst is omgegaan, wijst echter in een andere richting. De plaats van de priester 
is daarbij vergeleken namelijk in enige opzichten gereduceerd. Om te beginnen is 
de verwijzing naar Jojada's onderwijs uit 2 Kon 12:3 door de Kronist weggelaten. 
Bovendien wordt hij niet slechts in vs. 6 door Joas ter verantwoording geroepen, zoals 
dat in 2 Kon 12:8 het geval is, maar ook maakt in vs. 8 niet hij de kist, zoals in 2 
Kon 12:10, maar 'men', waarmee individuen uit het gehele volk bedoeld zullen zijn. 
Alleen in vs. 14 lijkt hij zelfstandig op te treden en vervaardigt hij voorwerpen voor 
de cultus. Als handelende persoon is hij dus in zekere zin op de achtergrond geraakt 
en in het volk opgelost, maar bij de Kronist staat zijn aanwezigheid ook garant voor 
een goede instelling van Joas. Mogen we hem diens beschermengel noemen? In dit 
licht kan de omsluiting van het betrokken tekstgedeelte door de priester gezien worden: 
zolang deze aanwezig is, gaat het goed. Dat hij er ook voor gezorgd heeft dat het 

34 Vgl. Soggin 1989, 160-161. 
35 In Gen 6:3 wordt evenwel vermeld, dat de maximale leeftijd van de mens 120 jaar zal zijn. 
Op de implicaties van deze tegenstrijdigheid kom ik in paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk terug. 
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volk de juiste koning gekregen heeft, zou er zelfs op kunnen wijzen dat hij die functie 
voor de gehele natie heeft gehad. Zo gezien zou hij de zender achter de zender genoemd 
kunnen worden. 
De plaats van Joas is namelijk duidelijk: hij is degene die - in de verzen 5,6 en 8 - ge
biedend spreekt, en dus de zender. Mogen we in de rolverdeling tussen koning en 
priester een weerspiegeling zien van die tussen Mozes en Aäron? In beide gevallen 
behoort immers de priester weliswaar toe te zien op de naleving van de wetten (vgl. 
2 Krön 24:6), maar bepaalt de wereldlijke leider wat er concreet gebeuren moet. 
Een soortgelijke verhouding tussen koning en hogepriester is overigens die tussen 
Josia en Chilkia. De laatste vindt zowel volgens 2 Koningen (22:8) als volgens 2 Kronie
ken (34:14) het boek van de wet, maar alleen in het laatste geval wordt geëxpliciteerd 
dat dit boek door Mozes geschreven is. Bovendien vermeldt de Kronist in 35:6, dat 
het pesachfeest gevierd wordt in overeenstemming met het woord dat JH WH tot Mozes 
gesproken heeft, een feest dat wel door de koning wordt geïnitieerd. Het lijkt er dus 
op, dat de Kronist als ideaal een samenwerking ziet tussen koning en hogepriester, 
waarbij de eerste de leiding neemt, en dat daarbij die tussen Mozes en Aäron model 
heeft gestaan; alleen bij ontstentenis van de koning treedt de hogepriester als leider 
op.36 

Nu heeft Kalimi opgemerkt, dat de Kronist Jojada een prominentere rol heeft gegeven 
dan de Deuteronomist door hem in 2 Kron 24 tien keer te noemen, terwijl dat in de 
brontekst, 2 Kon 12, slechts drie keer gebeurt; bovendien wordt hij nergens slechts 
met zijn titel aangeduid. Daarentegen heeft de Kronist de neiging de naam Joas weg 
te laten en hem slechts als 'de koning' aan te duiden.37 Deze observatie bevestigt 
enerzijds Jojada's rol als zender van de zender. Anderzijds hoeft dat mijns inziens 
mijn bevindingen met betrekking tot de machtsverhoudingen niet te weerspreken, omdat 
het hier vooral de waardering van de personages in kwestie betreft. Een en ander 
maakt echter wel, dat Jojada eigenlijk niet in het schema ondergebracht kan worden, 
omdat hij zowel een ondergeschikte uitvoerende als een sturende functie heeft. De 
oorzaak van deze tweeslachtigheid moet in de brontekst van de Kronist gezocht worden, 
waar echter alleen raamwerk en verhaal geen eenduidig beeld geven. 
De vraag is nu, wie het subject is in dit tekstgedeelte. Het komt me voor, dat evenals 
in de vorige episode het gehele volk, inclusief uitvoerders en handwerkslieden, hier 
deze functie heeft gekregen. Iedereen doet immers - na enige aanloopproblemen -
wat hij moet doen. Daarbij is een opmerkelijke verschuiving ten opzichte van de bron
tekst, dat niet meer de priesters, die vrijwel onzichtbaar zijn geworden, zich van tegen-
werkers tot helpers ontwikkelen, maar de levieten. Ten slotte, het tempelherstel is 
nog steeds het object en JHWH de bestemmeling. In schema: 

36 De hier ontwikkelde visie spoort min of meer met die van Kalimi (1995, 161-164) op de 
machtsverhoudingen, volgens wie de hogepriester de evenknie was van de koning. 
37 Kalimi 1995, 152-157. 
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zender object bestemmeling 

Joas herstel van de tempel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

levieten < gehele volk 
incl. uitvoerders & handwerkslieden 

< levieten 

Met zijn bemoeienis met de tempel staat Joas in een traditie; in het voorgaande is 
die door concordantie-onderzoek al aan de oppervlakte gekomen. Van dat onderzoek 
geeft ik weer een schematisch overzicht. Een plusteken duidt een positieve gebeurtenis 
aan, een minteken een negatieve. 

David Salomo Asa Josafat Amasja Achaz 

wjhj 'hrj-kn + + 

'm lbb + 

msh + + + 

kljm + + (-) -

Jechizkia Manasse Josia Jojakim Jojakin Sedekia 

wjhj 'hrj-kn 

'm lbb + 

msh + - + 

kljm + - — — 

Dit overzicht laat duidelijk zien, van welke traditie Joas in dit deel van zijn regering 
deel uitmaakt. Deze loopt van David en Salomo via Asa, Josafat, Amasja en Jechizkia 
naar Josia, wiens regering ook bij de Kronist het hoogtepunt vormt van die van de 
koningen van Juda na David en Salomo. 
Het tweede deel van Joas' regering komt nu aan de orde. 

3.3.3 2 Kron 24:17-27 Joas' slechte jaren 

inleiding 
Het tekstgedeelte vss. 17-25 vormt een afgeronde episode, waarvan de verzen 17-22 
geheel uit de pen van de Kronist afkomstig zijn; de verzen 23-25 zijn een bewerking 
van 2 Kon 12:18-19. Zoals reeds besproken valt deze episode uiteen in drie scènes: 
een voorspel, vss. 17-22, eenkern, vss. 23-24, en een naspel, vs. 25. Dit tekstgedeelte 
is als eenheid rondom een centrum geconcipieerd. De eenheid van het totaal blijkt 
uit het herhaaldelijk voorkomen van het werkwoord 'zb (verlaten, achterlaten), namelijk 
in vss. 18, 20, 24 en 25. Dit woord zet de toon: Joas en de oversten verlaten in vs. 
18 JHWH (vgl. vs. 24) en daarom heeft JHWH het volk volgens vs. 20 verlaten; 
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ten slotte wordt Joas in vs. 25 in grote ellende achtergelaten. Dat vss. 23-24 de kern 
vormen, valt in de eerste plaats af te leiden uit de omsluiting ervan door een samenzwe
ring {qsr) die gevolgd wordt door een gewelddadige dood (hrg) en door het noemen 
van de naam van Jojada in de verzen 22 en 25; diens hsd (goedertierenheid) jegens 
Joas staat in schril contrast met het bloed van Jojada's zonen dat Joas heeft laten vloeien. 
In de tweede plaats bestaat het midden ervan, vss. 23de-24ab, uit twee chiasmen, 
waarvan vooral de tweede belangrijk is. Het motief dat een kleine groep met behulp 
van JHWH een overmacht verslaat, is immers een bekend motief in de Tenach, men 
denke aan de Gideonsbende. Maar hier zijn de zaken omgekeerd, hier is JHWH met 
de vijand, en deze omkering moet voor hen die de oude verhalen gekend hebben, 
schokkend zijn geweest. Vss. 26-27 vormen het slot van het raamwerk. 

24:17-22 voorspel 
Deze scène vormt het eerste deel van de ondergang van Joas. Ze valt uiteen in twee 
delen. Het eerste, vss. 17-19, is de tegenhanger van 24:2. Toen leefde Jojada nog, 
en Joas deed wat juist is in de ogen van JHWH. Maar nu de hogepriester is gestorven, 
laat Joas zijn oren naar de oversten hangen en zij verlaten het verbond (of het huis?) 
van JHWH. Tegen zo'n gang van zaken was in 2 Kron 7:19-20 al gewaarschuwd, 
waar JHWH 's nachts tegen Salomo zegt: "Maar indien gij u afkeert en mijn inzettingen 
en verordeningen die ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en 
u voor hen nederbuigt, dan zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. "38 

In 2 Kron 36 valt te lezen, dat het laatste uiteindelijk inderdaad gebeurd is, maar hier, 
in 24:18, vinden we daar al een voorbode van. 
De oversten van Juda - in 24:10 heten ze oversten sec - spelen ook een rol in 2 Kron 
12:5. Daar zegt ten tijde van de regering van Rechabeam de profeet Semaja tegen 
hen (in vs. 6 worden ze als de oversten van Israël aangeduid): "Zo zegt JHWH: Gij 
hebt mij verlaten, daarom heb ik u ook achtergelaten in de hand van Sisak. " Zij veroot
moedigen zich dan en blijven gespaard. Deze passage heeft de Kronist niet in zijn 
bron gevonden, maar zelf ontworpen; dit geldt niet alleen voor de persoon van de 
profeet maar ook voor zijn uitspraak. In 2 Kron 21:4 doodt Joram tegelijk met zijn 
broers enige oversten van Israël, waarmee vermoedelijk die van Juda bedoeld worden.39 

Mogen we gezien de goddeloosheid van deze koning hieruit afleiden dat ze positief 
beoordeeld moeten worden? Omdat ze in feite de oversten uit de goede tijd van Josafat 
zijn geweest, is dat wel aannemelijk, temeer daar diens oversten in 17:7-9 het volk 
uit het wetboek van JHWH gaan onderrichten. Als daar tenminste dezelfde groep mee 
bedoeld wordt.40 Verder treden de oversten van Juda op in 2 Kron 22:8, waar ze 
met de zonen van de broers van Achazja door Jehu worden gedood; impliciet worden 

38 Vgl. de parallelpassage 1 Kon 9:6-7, waar niet het Kronistische 'motiefwoord' (zie hierna) 
'zb, gebruikt wordt; hier staat namelijk /' tsmrw (jullie zullen niet onderhouden). 
39 Vgl. Dillard 1987, 165. 
40 Als sr worden namelijk ook militairen aangeduid, maar in voorkomende gevallen blijkt dat 
steeds uit een nadere toevoeging; dan heten ze bijvoorbeeld 'overste van de stad' (2 Kron 18:25), 
'wagenoversten' (18:30), 'legeroversten' (33:11). 
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ze daardoor gekarakteriseerd als leiders ten kwade. Ook ten tijde van Jechizkia en 
Josia treden er oversten sec op : in 2 Kron 29:30,30:2,6,24,31:8 en 32:3 respectieve
lijk 35:8; in al deze gevallen staat hun handelen in een positief daglicht. We mogen 
concluderen, dat de handelwijze van oversten steeds correspondeert met die van hun 
koningen. 
Opmerkelijk is daarbij, dat de groep van de oversten van Juda in 1-2 Koningen nog 
niet voorkomt; daar vinden we alleen legeroversten en oversten der stad. Zijn zij in 
de tijd van de Kronist bezig de positie over te nemen van het volk des lands, waarvan 
het belang terug lijkt te lopen?41 Of is het een nieuwe aanduiding van dezelfde groep? 
In ieder geval laat de Kronist hun optreden op Davids instellingen teruggaan: getuige 
1 Kron 27:16-22 hebben alle stammen een overste. Tijdens zijn regering komen ze 
dan ook herhaaldelijk voor: in 1 Kron 21:2 moeten de oversten van het volk Joab 
helpen het volk te tellen, in 22:17 moeten die van Israël Salomo assisteren bij de tempel
bouw . Verder treedt deze groep op in 1 Kron 28:1, waar David onder meer ten overstaan 
van de oversten van Israël, de oversten van de stammen, die van de afdelingen die 
de koning dienden, die over duizend en die over honderd, Salomo de opdracht geeft 
de tempel te bouwen en in 29:6, waar de oversten der families, die van Israël, die 
over duizend en honderd en die over het werk van de koning, zich bereid verklaren 
daarvoor te betalen. 
Het nalopen van vreemde goden (vgl. vs. 18) is een motief dat de Kronist hier en 
bij de regering van Amasja in 2 Kron 25:14-16 heeft ingevoerd; bij die van Joram 
(2 Kron 21:6 = 2 Kon 8:18), Achazja (22:3-5, vgl. 2 Kon 8:27), Achaz (28:2-4 en 
23-25, vgl. 2 Kon 16:3-4), Manasse (33:2-9, vgl. 2 Kon 21:2-9) en Amon (33:22, 
vgl. 2 Kon 21:21) heeft hij het aan zijn bron ontleend. 
De zinsnede wjhj qsp 'l (er kwam toorn over) heeft om te beginnen een parallel in 
1 Kron 27:24, waar hij over Israël komt vanwege Davids volkstelling, verder in 2 
Kron 29:8, waar Jechizkia de priesters en de levieten vertelt hoe vroeger Juda en Jeruza
lem door de toorn van JHWH getroffen zijn vanwege de afval van hun vaderen, en 
in 2 Kron 32:25, waar Jechizkia die vanwege zijn ondankbaarheid afroept over Juda 
en Jeruzalem. Vervolgens rust de toorn van JHWH in 2 Kron 19:2 op Josafat, waar 
de ziener Jehu hem diens verbond met Achab verwijt. Ten slotte draagt in 19:10 deze 
koning de leiders van het volk op zich zo te gedragen dat er geen toorn over hen komt.42 

Maar terwijl het met David, Josafat en Jechizkia daarna goed komt, is dat ten tijde 
van Joas niet het geval. Het woord 'smh (schuld), de oorzaak van Gods toorn, komt 
in de Tenach voor het eerst voor in Leviticus, waar het vier keer gebruikt wordt (in 
4:3, 5:24 en 26 (SV/NBG 6:5 en 7) en in 22:16). De Kronist bezigt het verder in 
2 Kron 28:10 en 13 bij de regering van Achaz en in 33:23 bij die van Amon; beide 
worden zeer ongunstig beoordeeld. Verder komt het woord zes keer voor in Ezra 
(9:6,7, 13, 15; 10:10, 19) en ten slotte in Arnos 8:14 en in Ps 69:6. We hebben dus 

41 Zie de exegese van 2 Kron 23:1-21 in paragraaf 3.3.1. 
42 De enige plaats waar het substantief^ voorkomt in 1-2 Koningen, is 2 Kon 3:27, waar 
er toorn over Israël komt nadat de koning van Moab zijn kroonprins geofferd heeft als Joram 
van Israël hem belegert. 
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met een begrip te maken dat zijn basis heeft in de Priestercodex, en dat vooral in 
de late boeken opgang heeft gemaakt. 

In het tweede deel van het voorspel, vss. 20-22, dat de tegenhanger is van 24:3, treedt 
in plaats van Jojada diens zoon Zekarja op. Deze profeet komt evenals Semaja uit 
de koker van de Kronist.43 De betrokken passages vertonen een treffende overeenkomst. 
In 2 Kron 12:5 zegt Semaja immers tot Rechabeam: "Zo zegt JHWH: Gij hebt mij 
verlaten, daarom heb ik u ook achtergelaten in de hand van Sisak. " Maar zij zijn niet 
de enige profeten die door de Kronist in het leven geroepen worden. Ook in 2 Kron 
15:1-2 komt er een van Kronistische vinding voor, Azarja de zoon van Oded, die 
weer een overeenkomstige uitspraak doet. Daar horen we namelijk uit diens mond: 
"(...) maar indien gij (Asa) hem (JHWH) verlaat, zal hij u verlaten. " Een vierde profeet 
zonder parallel in het Deuterono mistisch Geschiedwerk is de leviet Jachaziël, de zoon 
van Zekarja (!), die ten tijde van Josafat in 2 Kron 20:14-17 optreedt. Een vijfde, 
anonieme profeet voert de Kronist op in 2 Kron 25:15-16, waar Amasja hem met 
de dood bedreigt als deze hem terechtwijst: de koning heeft de afgodsbeelden van 
het verslagen Edom vereerd. Uiteindelijk wordt ook deze koning verraderlijk vermoord. 
Ten slotte voorspelt de pro fetes Chulda in 2 Kron 34:22-28 onheil over de inwoners 
van Jeruzalem omdat ze JHWH verlaten hebben; Josia zal dat echter niet meer hoeven 
mee te maken. Deze episode heeft wel een parallelpassage, 2 Kon 22:14-20. Kennelijk 
heeft de Kronist iets met profeten,44 die als taak hebben te waarschuwen tegen het 
verlaten van JHWH. 
Een verklaring daarvoor geeft Van Rooy.45 Volgens hem voltrekt zich in de periode 
van de tweede tempel een overgang van profetie naar apocalyptiek. De Kronist zou 
zich tegen deze ontwikkeling verzet hebben en de nadruk op de continuïteit tussen 
de 'oude' profeten en de levieten hebben gelegd: de laatsten zijn de opvolgers van 
de eersten. In dit licht is het begrijpelijk, dat hij profeten invoert op plaatsen waar 
die in 1 en 2 Koningen niet voorkomen. Deze profeten zijn dan wel van de oude stempel: 
zij waarschuwen tegen afvalligheid en wijzen op wat er gebeurt als men JHWH verlaat. 
Dat het thema 'verlaten' een belangrijke rol speelt bij de Kronist, blijkt ook daaruit, 
dat hij het begrip heeft gebruikt op plaatsen waar zijn grondtekst dat niet doet.46 

In het voorgaande zijn al genoemd 2 Kron 7:19-20 (Salomo), 12:5 (Rechabeam) en 
15:1-2 (Asa). Verder horen we in 2 Kron 13:10 uit de mond van Abia dat Juda JHWH 
niet heeft verlaten, in 29:6 uit die van Jechizkia dat de vaderen dat wel gedaan hebben; 
in 34:6 zegt Chilkia van de bewoners van Jeruzalem hetzelfde. In 2 Kron 21 : 10 lezen 
we dat Libna zich onafhankelijk heeft kunnen maken van Joram omdat deze JHWH 

43 De grootvader van moederskant van Hizkia draagt dezelfde naam (2 Kon 18:2 = 2 Kron 
29:1). De afstand in tijd maakt het echter minder aannemelijk, dat we hier met eenzelfde persoon 
te maken hebben; de tussenliggende koningen regeren samen 113 jaar. Of heeft de Kronist 
toch verband willen suggereren? 
44 Slechts genoemd wordt een zekere Iddo (2 Kron 13:22), die een boek Uitlegging (mdrs) 
zou hebben geschreven; in 12:15 heet hij ziener. 
45 Van Rooy 1994. 
46 Vgl. Dillard 1987, 192. 
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verlaten heeft en in 2 Kron 28:6 dat Pekach van Israël om een overeenkomstige reden 
120.000 man van Achaz laat ombrengen. 
Wanneer het volk JHWH verlaat, heeft dat verlies van voorspoed (slh, hi, 'voorspoed 
genieten') tot gevolg. Hierin contrasteert het bewind van Joas met het koningschap 
van David (1 Kron 22:11, 13), Salomo (29:23), Asa (2 Kron 14:6), Josafat (20:20), 
de eerste jaren van Uzzia (26:5) en de regering van Jechizkia (31:21 en 32:30).47 

Van Zekarja wordt verteld dat de rwh 'Ihjm (geest van God) hem vervulde (letterlijk 
'bekleedde')- Deze kwam in 2 Kron 15:1 ten tijde van Asa over de reeds genoemde 
Azarja; in 2 Kron 20:14 komt de rwhjhwh (geest van JHWH) over Jachaziël, de zoon 
van Zekarja, priester ten tijde van Josafat.48 Maar het effect is tegengesteld: het volk 
luistert nu niet. 
Dat er sprake is van de hsd (goedertierenheid) van Jojada, is niet zonder betekenis. 
Dit woord komt in de psalmen meer dan honderd maal voor; vrijwel steeds gaat de 
goedertierenheid daar van JHWH uit. Hetzelfde is bij de Kronist het geval; behalve 
2 Kron 24:22 zijn de enige uitzonderingen 1 Kron 19:2 (vgl. 2 Sam 10:2), waar goeder
tierenheid wordt uitgewisseld tussen David en Nachas van Ammon, 2 Kron 32:32, 
waar ze uitgaat van Jechizkia,49 en 35:26, waar Josia de bron is. Jojada's optreden 
wordt dus op één lijn gesteld met dat van de 'grote' koningen. 
Zekarja moet zijn optreden met de dood bekopen: hij wordt in de voorhof gestenigd. 
Deze executie vormt in drie opzichten een omkering van wat recht is. In de eerste 
plaats wordt de tempel erdoor verontreinigd.50 In de tweede plaats wordt deze wijze 
van executie elders vooral toegepast op overtreders van 'cultische' wetten. Zo wordt 
in Num 15:36 een sabbatschenner gestenigd en in Joz 7:25 Achan, die zich aan de 
buit van Jericho vergrepen heeft, die voor JHWH bestemd was. Wel treft in 2 Kron 
10:18 Hadoram, de belastinginner van Salomo en Rechabeam, eenzelfde lot. In de 
derde plaats wordt in 24:22 voor het doden van Zekarja het werkwoord hrg (ombrengen) 
gebruikt, het woord dat in 23:17 de executie van Mattan aanduidt. Zekarja, de profeet 
van JHWH, wordt dus behandeld als een Baaispriester, omdat Joas niet indachtig is 
Q' zkr) aan wat de naam van de profeet zegt: zkrjh, JHWH is indachtig (of: wees 
JHWH indachtig). 

24:23-24 inval van Aram 
Deze scène bevat het centrum van de slechte jaren van Joas: aan hem worden Strafgerich
ten voltrokken. Evenals in 2 Koningen spelen de Arameèrs een rol bij zijn einde. Maar 
de verschillen zijn ingrijpend. Om te beginnen komt Hazaël in het hele verhaal niet 
meer voor; verder maakt de bedreiging van Jeruzalem geen deel meer uit van een 
grotere veldtocht. Ten slotte is er hier slechts sprake van een niet nader omschreven 

47 Vgl. Dillard 1987, 192. 
48 Verder wordt hij herhaaldelijk genoemd in Jesaja, in Ez 11:5, Hos 13:15 (hier, als appositie 
bij 'de oostenwind', te vertalen als 'de adem van JHWH'), Micha 2:7, 3:8. 
49 In 2 Kon 20:20 zijn dat gbwrtw (zijn dappere daden). 
50 Vgl. de bespreking van de dood van Atalja in 2 Kon 11:13-16 in paragraaf 3.3.1 b van hoofdstuk 
2. 
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buit, terwijl in 2 Kon 12:19 Joas de tempelschatten misbruikt om te voorkomen dat 
de vijand naar Jeruzalem komt. Nu heeft de Kronist het motief van de vervreemding 
van tempelschatten meestal wel uit zijn bron overgenomen, maar daarbij heeft hij 
twee koningen overgeslagen: Joas en Hizkia. Bij de laatste is dat gebeurd, omdat de 
auteur hem nog idealer heeft willen tekenen dan zijn bron; zo heeft hij aan zijn regering 
ook een pesachviering toegevoegd. Maar van idealisering is bij de beschrijving van 
Joas' regering geen sprake. Integendeel: de Kronist tekent de laatste jaren van Joas 
in veel donkerder kleuren dan de Deuteronomist. Er moet dus iets anders aan de hand 
zijn. 

Een aanwijzing in welke richting we de oplossing moeten zoeken, geeft het chiastisch 
gebouwde vs. 24ab: hoewel het Aramese leger veel kleiner is dan het Judese, wint 
het eerste. We hebben hier zoals reeds besproken te maken met een variatie op een 
bekend motief: met JHWH aan zijn kant wint klein van groot. Een deuteronomistisch 
voorbeeld daarvan is al genoemd: Gideon met zijn legertje van 300 man; een ander 
geval is David die Goliat verslaat. Maar ook de Kronist maakt er gebruik van. Zo 
wordt volgens 2 Kron 13:13 e.v. Jerobeam door Abia verslagen, hoewel zijn leger 
volgens vs. 3 tweemaal zo groot is; in 2 Kron 14:8-14 (SV/NBG 9-15) Zerach de 
Kusiet door Asa (vgl. vss. 8-9), en in 2 Kron 20:1-22 (vgl. vs. 2 en vs. 15) verslaat 
Josafat een overmacht aan Ammonieten en Moabieten; al deze verhalen zijn eigen 
vinding van de Kronist. Wel moeten ze alle gezien worden in het licht van Dt 20:1-8, 
waar aanwijzingen gegeven worden hoe de omvang van het leger te minimaliseren 
om vervolgens met de hulp van JHWH te overwinnen. In 2 Kron 24 zien we dus het 
tegenovergestelde: als men JHWH verlaat, helpt zelfs een overmacht niet. Om dit 
te demonstreren suggereert de Kronist dat het Aramese leger slechts een bende is, 
die een inval doet en geen onderdeel is van het geregelde leger: de koning is immers 
thuis gebleven. En dan valt een poging om de inval af te kopen buiten de orde. 
Eveneens in een chiasme wordt in vs. 23de meegedeeld dat de oversten, die in het 
voorgaande een kwalijke rol hebben gespeeld, om het leven worden gebracht. Zij 
zijn een voorbeeld voor wie na hen komen. 
De sptjm (Strafgerichten) zoals die aan Joas voltrokken worden, komen behalve in 
Ex6:6,7:4, 12:12 en Num33:4 voor in Ez5:10, 15, 11:9, 14:21 (sptj, 'mijn Strafge
richten'), 16:41, 25:11, 28:22,26, 30:14,19 en in Spr 19:29. De eerste twee plaatsen 
uit de Pentateuch worden in de door mij geraadpleegde handboeken aan P toegeschreven, 
de derde alleen door Smend en de laatste onder voorbehoud alleen door Soggin.51 

Het lijkt dus een woord dat uit de sfeer van de Babylonische ballingschap stamt; in 
Ez 5, 11, 14 en 16 heeft de desbetreffende profetie betrekking op Jeruzalem. Het 
werkwoord spt komt met dezelfde negatieve betekenis voor in 2 Kron 20:12, waar 
Josafat om een strafgericht over de Moabieten en de Ammonieten vraagt, en in 2 Kron 
22:8, waar Jehu er ten tijde van Achazja een over het huis van Achab voltrekt. 

51 Smend 1989, 47-48, Lohfink 1994, 145 en Soggin 1989, 160-161. 

99 



24:25 naspel 
In deze scène zijn de oversten van Juda vervangen door de dienaren van Joas; zij komen 
in het volgende vers nader aan de orde. Zij wreken het bloed van de zonen van Jojada. 
Ik houd me dus aan MT en emendeer niet tot 'zoon', omdat nu tegenover de zonen 
van buitenlandse vrouwen (zie hierna) die van Jojada staan. Dat Joas niet in Bet-Millo 
sterft zoals in 2 Kon 12:21, maar in zijn bed," maakt dat het geheel van zijn leven 
opnieuw wordt ingelijst. In 22:11 wordt hij namelijk verborgen in de beddenopslag. 
Bovendien heeft de Kronist door deze ingreep wellicht een voor zijn publiek onduidelijke 
plaatsaanduiding weggewerkt.53 Joas wordt niet in de graven van de koningen begraven. 
Dit lot deelt hij met de goddeloze Joram (2 Kron 21:20), voor wie volgens vs. 19 
zelfs geen (rouw)vuur ontstoken wordt,54 en met de eveneens goddeloze Achaz (28:27), 
over wie de Kronist weinig goeds te melden heeft. In dit opzicht staat zijn einde diame
traal tegenover dat van Jechizkia die volgens 2 Kron 32:33 'in het hoogste' (SV) / 
'op de helling' (NBG/Willibrord) van de graven der zonen van David begraven wordt, 
en dat van Josia, die volgens 2 Kron 35:24 in de graven zijner vaderen wordt begraven. 
Een tussenpositie wordt ingenomen door Josafat (2 Kron 21:1), Amasja (25:28) en 
Uzzia (26:23); elk van hen wordt 'bij zijn vaderen' begraven, de laatste in het veld 
naast de begraafplaats der koningen, omdat hij melaats was. De rest moet het met 
nog minder doen: Rechabeam (12:16) en Abia (14:1) worden evenals Salomo (9:31) 
in de stad Davids begraven, Asa (16:14) in de stad Davids in een graf dat hij voor 
zichzelf gegraven had; Achazja wordt (22:9) alleen maar begraven, Manasse (33:20) 
wordt in zijn huis begraven. Over Amon wordt hieromtrent niets vermeld. De koningen 
die na Josia komen, sterven in ballingschap. 
Het woord waarmee de executie van Joas aangeduid wordt, hrg, wordt ook voor die 
van de Baaispriester Mattan gebruikt, een indicatie dat deze 'terechtstelling' een religieuze 
achtergrond heeft.55 Tevens wordt er op deze manier verband gelegd met de dood 
van Zekarja de zoon van Jojada in vs. 22. Ten slotte: Joas is niet de enige koning 
van Juda die door een samenzwering (qsr) om het leven wordt gebracht. Dit lot laat 
de Kronist hem in navolging van de Deuteronomist delen met Amasja (2 Kron 25:27) 
en Amon (33:24), vgl. 2 Kon 14:19 respectievelijk 21:23. De eerste krijgt weliswaar 
aanvankelijk een positieve beoordeling, zij het met een kanttekening: "En hij deed 
wat juist was in de ogen van JHWH, maar niet met een volkomen hart", maar als 
hij de Edomieten verslagen heeft, vereert hij hun goden en bedreigt een waarschuwende 
profeet met de dood; daarom wordt hij uiteindelijk door Joas van Israël verslagen.56 

Voor Amon heeft de Kronist geen goed woord over. 

52 De enige andere persoon die in de Tenach op zijn bed wordt gedood, is Isboset, de zoon 
van Saul (2 Sam 4:7). De zie geen direct verband. 
53 Vgl. Kalimi 1995, 47. 
54 Dit in tegenstelling tot Asa, voor wie men in 2 Kron 16:14 juist een zeer groot vuur aansteekt. 
Vgl. ook Jer 34:5, waar de profeet voorzegt dat er voor Sedekia een ontstoken zal worden, 
evenals voor zijn vaderen. 
55 Zie de bespreking van 2 Kon 11:18 in paragraaf 3.3.1 b van hoofdstuk 2. 
56 2 Kron 25:2, 14-16 en 22. 
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24:26-27 laatste deel raamwerk regering van Joas 
Van belang lij ken me de veranderingen die de Kronist in de afsluiting van dit hoofdstuk 
heeft aangebracht. Daar heeft hij namelijk de origine van de moordenaars van Joas 
nader gespecificeerd. In 2 Kon 12:21 worden als hun ouders genoemd Simat en Somer. 
De eerste hiervan kan een vrouw zijn,57 maar noodzakelijk is dat niet, vgl. de door 
David verslagen reus Goliat, wiens naam ook op -at eindigt. De Kronist heeft expliciet 
voor deze mogelijkheid gekozen en in overeenstemming daarmee de tweede naam 
van de tweede vervrouwelijkt tot Simrit. Bovendien heeft hij deze moeders een Ammoni-
tische respectievelijk een Moabitische herkomst gegeven. Uiteraard heeft hij hiermee 
zijn bedoeling gehad: nu staat de moeder van Joas tegenover de moeders van de moorde
naars. Bovendien zijn deze moeders tegenhangers van Atalja, de koningin-moeder, 
die eveneens van vreemde afkomst is.58 

De volkeren waaruit zij stammen, hebben in de gehele Tenach een slechte naam. In 
Gen 19:30-38 wordt verteld, hoe hun stamvaders door Lot op incestueuze wijze verwekt 
worden; in 2 Kron 20 :1 -22 strij dt Josafat tegen hen (deze episode ontbreekt in 1 Konin
gen); Jeremia en Ezechiël profeteren onheil over hen (Jer 48 en 49:1-6 en Ez 25:1-7 
en 8-11). In 1 Kon 11:1 en 33 is sprake van de vreemde vrouwen die Salomo trouwt 
en wier goden hij vereert, wat de oorzaak wordt van de rijksscheuring; dit element 
ontbreekt overigens in Kronieken, waar men van koning Salomo geen kwaad wil weten. 
Ook in latere tijd houden ze hun slechte naam. In Neh 13:1 mogen ze tot in eeuwigheid 
niet in de gemeente Gods komen en in 13:23-27 worden huwelijken met hen (en met 
Asdoditische vrouwen) verboden. In Ezra 9 ten slotte moeten alle gemengde huwelijken 
ontbonden worden. Nu is het niet duidelijk of de Kronist in vs. 26 de teksten uit Ezra 
en Nehemia in gedachten gehad heeft. Maar de theologische betekenis van hun aanwezig
heid hier is onmiskenbaar: Joas valt in de handen van de zonen van heidense vrouwen, 
omdat hij JHWH verlaten heeft. Zij wreken de zonen van de priester van JHWH. 
De uitdrukking jswd bjtjhwh (herfundering van het huis van JHWH) is uniek in de 
Tenach, maar/yvwf komt voor in Ex 29:12, Lev 4:7, 18, 25, 30, 34, Lev 8:15, 9:9, 
waar SV en NBG vertalen met 'hoornen', Willibrord 1995 met 'hoorns' (i.e. van 
het altaar); verder in Lev 5:9, Ps 137:7, Spr 10:25, Ez 13:14, 30:4, Job 4:19, 22:16, 
Micha 1:6, Hab 3:13 en Klaagl 4:11, waar in de vertalingen eerder sprake lijkt van 
fundamenten. Met het gebruik van dit woord staat de Kronist dus met name in de 
traditie van de Thora, en dan vooral van het priesterlijke gedeelte daarvan. Vgl. ook 
de Jesod-poort uit 23:5. 
De geschiedenis van de regering van Joas wordt afgesloten met de troonsbestijging 
van Joas' zoon Amasja. 

51 Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 89m-o. 
58 Koningin-moeders staan overigens wel vaker in een kwade reuk, men denke aan Maäka, 
de moeder van Asa, die (in 1 Kon 15:13 = 2 Kron 15:16) wegens afgoderij wordt afgezet. 
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het totaal: 2 Krön 24:17-27 
In het voorgaande is een aantal raakvlakken met (de regering van) andere koningen 
van Juda aan het licht gekomen. De tabel op de volgende pagina geeft daar een overzicht 
van. Een plusteken houdt in, dat er overeenkomst is tussen (de regering van) Joas 
en (die van) de betrokken vorst, een minteken het tegenovergestelde. In de kolom 
'oversten' staan de oversten sec tussen haakjes, de andere zijn die van Juda/Israël; 
een * betekent, dat de aanwezigheid van het desbetreffende motief geen vergelijking 
van de betrokken koning met Joas impliceert. 

Zoals deze tabel laat zien, zijn er twee groepen koningen. In de eerste plaats zijn dat 
Joram, Achazja en Achaz, en minder duidelijk Amon. Zij komen met Joas overeen 
in hun weg ten kwade. Amasja begint goed, evenals Uzzia overigens, maar eindigt 
slecht. In de tweede plaats zijn het Asa en Josafat, en minder prominent ook Rechabeam, 
Jechizkia, Josia en David. Hun functie is hier die van een lichte achtergrond waartegen 
Joas' donkere gedrag des te scherper afsteekt. 
Het patroon laat weinig te raden over: in deze fase van zijn regering gedraagt Joas 
zich niet als de koningen die doen wat juist is in de ogen van JHWH, maar sluit hij 
zich aan bij hen die de weg ten kwade gekozen hebben. 
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In welke relatie staan de personages uit deze fase van Joas' regering tot elkaar? Het 
uitgangspunt is weer de bron van de Kronist, 2 Kon 12:18-22. Bij de exegese daarvan 
ben ik tot het volgende schema gekomen: 

zender object bestemmeling 

Joas vervreemding tempelschatten Hazaél 

helpers subject tegenstanders 

- ? -

Nu is inmiddels naar voren gekomen, dat de Kronist in het onderhavige tekstgedeelte 
zijn bron aanzienlijk heeft uitgebreid. Wat bij de Deuteronomist nauwelijks meer was 
dan een afsluitende scène, is door hem tot een hele episode uitgebouwd, waarbij onder 
meer (groepen) personages zijn ingevoerd. Bovendien heeft hij zijn tekst een veel 
explicieter theologisch karakter gegeven, waarbij het begrip 'zb (verlaten) een centrale 
plaats inneemt. Dat zie ik dan ook als het object. Echter, juist op basis van dit object 
valt de episode van Joas' slechte jaren in twee delen uiteen. In het eerste, vss. 17-22, 
wordt JHWH verlaten, in het tweede, vss. 23-25, verlaat JHWH het volk. En als men 
kijkt naar de personages, bestaan die twee delen op hun beurt elk weer uit twee scènes, 
die onderling parallel geschakeld zijn; in elk daarvan komt het sleutelwoord 'zb voor. 
Onderstaande schema's maken dat zichtbaar: 

2 Kron 24:17-22 

zender object bestemmeling 

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

Joas volk profeten, 
Zekarja2 

In deze fase verlaat het volk op instigatie van de oversten JHWH (vgl. vs. 17 respectieve
lijk vs. 20g). Joas lijkt hier niet meer dan een schakel; vandaar zijn karakterisering 
als helper. Eerst proberen de profeten de gang van zaken een wending ten goede te 
geven, daarna doet Zekarja dat. 
In het voorgaande is gesteld, dat het optreden van de oversten van het volk steeds 
congrueert met dat van de regerende vorst. Zoals uit vs. 17 blijkt, betekent dat niet 
dat ze niet als zelfstandige instantie kunnen optreden. Van zo'n optreden is overigens 
ook sprake in 2 Kron 35:8. 
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2 Krön 24:23-25 
zender object bestemmeling 

JHWH verlaten volk: 
oversten, 
Joas2 

helpers subject tegenstanders 

- Aram, 
dienaren2 

-

In deze fase zijn de rollen verwisseld: nu heeft JHWH het volk verlaten (vgl. weer 
20g). Dat volk wordt in de eerste scène (vs. 24) gerepresenteerd door de oversten, 
in de tweede (vs. 25) door Joas.59 Van hem wordt zonder omhaal van woorden gezegd, 
dat zijn dood het gevolg is van die van Zekarja, de tegenhanger van de profeten uit 
de vorige scène. De voltrekker van het oordeel is het Aramese leger, waarna Joas' 
eigen dienaren het voltooien. In het schema heb ik ze ex aequo als subject benoemd, 
omdat ze in verschillende scènes optreden, maar er valt ook iets voor te zeggen om 
de dienaren helpers te noemen. In ieder geval is het opmerkelijk, dat ze beide van 
buitenlandse origine zijn. 
Deze narratieve analyse genereert een probleem: terwijl de 'taalkundige' of liever 
stilistische analyse (die op basis van het taalgebruik) in een drieluik resulteert (voorspel 
- kern/inval van Aram - naspel), vinden we hier een tweeluik, waarvan beide delen 
tweeledig zijn. Hiermee hebben we een derde geval van discrepantie tussen de uitkomsten 
van de twee genoemde benaderingswijzen; het eerste geval betrof 2 Kon 11: 17-20, 
waar de status van vs. 18e dubieus was, het tweede 2 Kon 12, waar eveneens een 
narratieve tweedeling botste met een 'stilistisch' drieluik. Zoals bij de bespreking van 
deze passages is aangekondigd, kom ik daarop in hoofdstuk 4 terug. 

4. De constructie van het werk van de Kronist 

4.1 De grondtekst van de Kronist 

In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de Kronist als grondtekst een versie van 
het Deuteronomistisch Geschiedwerk gebruikt moet hebben, die in ieder geval in grote 
lijnen overeenkwam met de ons overgeleverde. Deze opvatting is mijns inziens waar
schijnlijker dan die van Auld, die meent dat aan Koningen en Kronieken eenzelfde 
tekst ten grondslag ligt, de zgn. Shared Text, op basis waarvan zowel de Deuteronomist 
als de Kronist hun eigen werk gemaakt zouden hebben.60 Deze opvatting stuit namelijk 

59 Vs. 24d is in feite een scharnier: hier treden de Arameeërs uit de eerste scène op tegen Joas, 
wiens lot in de tweede bezegeld wordt. 
60 Auld 1994. 
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op het probleem dat de laatste soms verwijst naar verhalen die in zijn werk niet 
voorkomen, maar wel in 1-2 Koningen. Als hij bijvoorbeeld in 2 Kron 22;9 vermeldt 
dat Achazja wel begraven wordt, zet hij deze koning af tegen Joram van Israël en 
Izebel, met wie dat niet is gebeurd. De betrokken verhalen staan echter niet in zijn 
werk, omdat deze tot de geschiedenis van het Tienstammenrijk behoorden. Iets overeen-
komstigs is het geval in 2 Kron 22:7, waar Jehu door JHWH gezalfd blijkt te zijn. 
De betrokken zalving maakt in 1-2 Koningen deel uit van de Elia-Elisa-cyclus, maar 
die komt in zijn werk weer niet voor. Ten slotte, in 2 Kron 21:12-15 krijgt Joram 
van Juda een brief van de profeet Elia, weer een staaltje van de originaliteit van de 
Kronist. Het is echter nauwelijks aannemelijk, dat hij hier niet heeft ingespeeld op 
bekendheid met de verhalen over deze profeet, die verder in zijn werk niet voorkomt 
maar in 1-2 Koningen zo'n belangrijke rol speelt. 
In het geval van de regering van Joas van Juda is het zelfs waarschijnlijk, dat de 
grondtekst van de Kronist vrijwel dezelfde moet zijn geweest als de masoretische van 
2 Koningen. Dat blijkt in de eerste plaats uit de vele woordelijke overeenkomsten. 
Weliswaar wijkt op een aantal plaatsen 2 Koningen af van 2 Kronieken, maar die 
verschillen kunnen het beste verklaard worden door aan te nemen dat de Kronist 'onze' 
Koningentekst voor zich had. Om dat aannemelijk te maken bespreek ik een aantal 
plaatsen. 
Ten eerste, in 2 Kon 11:7c lezen we wsmrw 't-msmrtbjt-jhwh, te vertalen als '[die] 
zullen de wacht bij het huis van JHWH betrekken'. In 2 Kron 23:6e staat het vrijwel 
identieke jsmrw msmrtjhwh, maar deze woordgroep betekent '[die] moeten het voor
schrift van JHWH in acht nemen'.61 Hier moet de Kronist toch wel een woordspel 
met zijn grondtekst gespeeld hebben. 
Ten tweede, in 2 Kon 11:13 lezen we het enigszins duistere hrsjn h 'm62 (de ijlboden 
het volk). In 2 Kron 23:12 staat h'm hrsjm (het (toe-)ijlende volk). LXX heeft de 
Koningentekst vertaald als kai êkousen GoQolia tên phônên ton trexontôn tou laou 
(en Atalja hoorde het geluid van de rennenden van het volk). Dit lijkt een letterlijke 
vertaling van MT, waar 'van het volk' opgevat kan worden als een bijstelling bij 'van 
de rennenden', maar ook als een attributieve nabepaling. Deze dubbelzinnigheid lijkt 
dan door de Kronist door een kleine ingreep opgelost te zijn. 
Ten derde, in 2 Kon 12:3 lezen we kl-jmjw 'sr hwrhw jhwjd' hkhn (al zijn dagen dat 
hem onderwees Joj ada, de priester). In 2 Kron 24 :2 staat kl-jmj jhwjd ' hkhn (alle dagen 
van Joj ada de priester). Ook hier liggen de teksten zo dicht bij elkaar en is de afwijking 
van de Kronist zo in overeenstemming met zijn theologie, dat aangenomen mag worden, 
dat hij 2 Kon 12:3 als grondtekst heeft gehad. 
Ten slotte, in 2 Kon 12:12 vinden we de uitdrukking hmtkn, die op de overdracht 
van het zilver betrekking heeft. Deze heb ik weergegeven als 'in porties'. In 2 Kron 
24:13 vinden we vervolgens 'l-mtkntw, wat slaat op het herstel van de tempel. Om 
de overeenkomst in woordgebruik tot zijn recht te laten komen heb ik hier vertaald 

61 Vgl. Japhet 1993, 831-832. 
62 De slot-n in hrsjn is vermoedelijk een Arameïserende meervoudsuitgang, zie de noot bij 
de vertaling van dit vers. 
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als 'in de [juiste] proporties'. Het heeft er de schijn van, dat de Kronist in 2 Krön 
24:12-14 op basis van 2 Kon 12:12-17 zijn eigen verhaal geschreven heeft en daarbij 
met de woorden van zijn voorganger is gaan knippen en plakken. 
Er lijkt evenwel een tegenvoorbeeld aangevoerd te kunnen worden tegen de hypothese 
dat de grondtekst van de Kronist (zo goed als) identiek was met de masoretische versie 
van 2 Kon 11-12. In 2 Kon 11:1 gebruikt de Deuteronomist namelijk (evenals de Kronist 
in 2 Kron 22:10) 't-kl-zr' hmmlkh. Het laatste woord heeft volgens KB 533-534 als 
betekenissen 'koninkrijk' (het gebied waar een koning heerst) en 'koninklijke waardig
heid'. De woordgroep in kwestie heb ik vertaald als 'de gehele koninklijke nakomeling
schap' . Nu zit in 2 Kon 11:19 Joas 'l-ks ' hmlkjm (op de troon van de koningen), maar 
in 2 Kron 23:20 lezen we 'Iks' hmmlkh (op de troon van het koninkrijk). Omdat de 
Kronist hier afwijkt van de ons overgeleverde versie van 2 Koningen, is het laatste 
merkwaardig, omdat men dan het jongere mlkwt zou verwachten, waarvoor hij een 
voorkeur heeft, overigens zonder consequent te zijn.63 Dit zou erop kunnen wijzen 
dat de Kronist een enigszins afwijkende Vorlage heeft gehad. Waarschijnlijk is dat 
echter niet, omdat LXX eenzelfde beeld laat zien als MT: waar MT hmmlkh heeft, 
heeft LXX tês basileias (van het koninkrijk), en in 2 Kon 11:19 lezen we het equivalent 
van hmlkjm, ton basileôn (van de koningen). Bovendien gebruikt de Kronist op andere 
plaatsen waar hij zijn eigen gang gaat, ook wel de oudere vorm, zij het dat hij dan 
een voorkeur voor de latere heeft. Ook hier is er dus geen doorslaggevende reden 
om aan te nemen dat de Kronist een afwijkende grondtekst gehad zou hebben. Integen
deel, alles wijst erop dat dit de ons bekende is geweest. 

4.2 De regering van Joas en de theologie van de Kronist 

Zoals reeds vermeld is een belangrijke ingreep die de Kronist in zijn brontekst heeft 
verricht, dat hij de regering van Joas in twee delen heeft verdeeld. Aanvankelijk blijft 
hij in de buurt van 2 Koningen, maar vervolgens gaat hij grotendeels zijn eigen gang. 
Wel heeft hij, zoals we gezien hebben, eerst de regering in haar geheel van een passende 
omlij sting voorzien. Maar vervolgens heeft hij de tweedeling met stilistische middelen 
als omsluitingen onderstreept. Ook heeft hij de episode van het cultusherstel, die 23 :16-21 
omvat, met vss. 18-19 een (nieuw) centrum gegeven. 
Nu is de verdeling van een regeerperiode in een positieve en een negatieve episode 
bij de Kronist geen eenmalig verschijnsel. Hetzelfde heeft hij namelijk met die van 
Asa gedaan. Ook deze koning begint goed, zodat het volk, dat in een later stadium 
(2 Kron 15:12-13) een verbond (brjt) met JHWH sluit om JHWH te dienen, al vanaf 
het begin (13:3, 14:4) rust (sqt) heeft. Als hij echter daarna door het noorden wordt 
aangevallen, haalt hij zilver en goud uit de schatkamers van de tempel en het paleis 
en stuurt die naar Benhadad, de koning van Aram, om deze op zijn hand te krijgen. 
Wanneer dan de ziener Chanani hem berispt, werpt hij die in de gevangenis. Zo is 
de regering van Asa een voorbode van die van Joas, die Zekarja laat ombrengen. 

63 Vgl. Hoftijzer 1995, 105-106. 
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Het tegenovergestelde is volgens 2 Kron 33:1-20 het geval bij Manasse, die slecht 
begint, maar in ballingschap tot inkeer komt. 
Deze ingreep hangt samen met een belangrijk aspect van de theologie van de Kronist. 
In diens visie volgt namelijk de straf op de zonde en de beloning op de goede daad, 
en wel nog tijdens het leven van de 'dader'.64 Evidente voorbeelden daarvan zijn 
te vinden in de verhalen over de regering van Asa (zie hiervoor) en Uzzia, die zich 
volgens 2 Kron 26:16-21 aan de prerogatieven van de priesters vergrijpt en gestraft 
wordt met melaatsheid. Zelfs Josia moet zijn niet luisteren naar de woorden van God 
met de dood bekopen. In het geval van Joas heeft de Kronist de slechte afloop van 
diens leven in zijn bron gevonden en die van een motivering voorzien. Hier volgt 
de expliciete vermelding van de zonde dus op wat met terugwerkende kracht een straf 
blijkt, want dat de samenzwering tegen Joas in 2 Kon 12 samenhangt met zijn misstap, 
de vervreemding van de tempelschatten, wordt daar nergens met zo veel woorden 
gezegd. 
Een tweede aspect van de theologie van de Kromst dat in 2 Kron 23-24 aan de oppervlak
te komt, is de centrale plaats die de tempelcultus inneemt. De grondlegger daarvan 
is David. Hij voert niet alleen de wetten van Mozes uit, maar vaardigt ook zelf de 
nodige verordeningen uit, die in 1 Kron 22-26 breeduit beschreven worden; hier gaat 
de Kronist langs geheel eigen wegen. In dit verband is de belofte van Natan uit 1 
Kron 17:14a van belang: "Maar ik zal hem (de zoon van David) in mijn huis bestendig 
maken, en in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid."65 Volgens de Kronist zal David 
dus voortleven als de grondlegger van de tempel. De bouw daarvan wordt evenals 
in het Deuteronomistisch Geschiedwerk aan Salomo overgelaten. Diens regering is 
daarmee de eigenlijke vervulling van de genoemde belofte.66 De latere koningen 
zijn de erfgenamen van de tempelstichters uit de 'Urzeit'. 
De taak van de koningen is dus, de kwaliteit van de cultus te bewaken. Dat is dan 
ook de maatstaf waar de koningen mee gemeten worden. En als de koning daar niet 
toe in staat is, zoals tijdens de jeugd van Joas, neemt de tempel die taak over. Vandaar 
ook dat er een netwerk van motieven die met de cultus te maken hebben, door de 
Kroniekenboeken geweven is, zoals heilige voorwerpen, cultuspersoneel, offers en 
tempelonderhoud. Daarbij betreedt de Kronist soms andere wegen dan zijn voorganger. 
Een voorbeeld daarvan is de manier waarop hij het motief van de bmwt, de hoogten, 
verwerkt. Onderstaand schema laat dat zien. Daarin betekent een plusteken dat er 
gebouwd wordt, een minteken dat er wordt afgebroken en een 0 dat de betrokken 
koning ze laat staan; bij Rechabeam staat het plusteken tussen haakjes, omdat hier 
Juda, dus het volk, als de verantwoordelijke instantie wordt genoemd. 

"Dillard 1987, 76-81. 
65 Hier wijkt de Kronist af van zijn bron, 2 Sam 7:16a, waar staat: "Maar uw (i.e. Davids) 
huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht." 
66 Vgl. Riley 1993, 37-97. 
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Salomo Rechabeam Asa Josafat Joram Joas 

Kon 0/+ (+) 0 0 0 

Krön 0 - / 0 - / 0 + 

Amasja Azarja/Uzzia Jotam Achaz Hizkia Manasse Josia 

Kon 0 0 0 0 - + -

Krön 0/ + - +/0 -

Zoals dit overzicht laat zien, speelt het motief van de hoogten bij de Kronist een kleinere 
rol dan bij de Deuteronomist.67 In de tijd van de eerstgenoemde auteur was het kennelijk 
niet meer zo actueel. Dit voorbeeld is overigens niet representatief voor de manier 
waarop deze met zijn bron omspringt; doorgaans maakt hij een veel uitgebreider gebruik 
van motiefwoorden dan de Deuteronomist, waardoor zijn werk veel nadrukkelijker 
theologisch gekleurd is. 
Een ander opmerkelijk verschil is, dat Jechizkia de plaats van Joas als voorbode van 
Josia overgenomen lijkt te hebben. In 2 Koningen bleek de bijzondere positie van 
Joas uit het spel met het getal zeven, uit de sterke overeenkomst tussen diens tempelres
tauratie en die van Josia en uit de overeenkomst tussen hun dood, waarbij steeds een 
buitenlandse vorst een rol speelde. Deze parallellen zijn door de Kronist meer of minder 
weggewerkt. Het getal zeven heeft bij hem namelijk zijn structurerende waarde verloren, 
het aantal woordelijke overeenkomsten tussen de beschrijving van de tempelrestauratie 
van Joas (24 :11 -14) en die van Josia (34 :8-13) is sterk gereduceerd68 en de buitenlandse 
vorst is vervangen door een ongeregelde bende. Wel is Josia nog steeds het hoogtepunt. 
Bij de Kronist blijkt dat in de eerste plaats uit de viering van een pesachfeest zoals 
dat sinds de tijd van Samuel niet meer gevierd was (vgl. 2 Krön 35:18); in de tweede 
plaats geeft Josia de levieten, aan wier positie de auteur zo veel aandacht besteedt, 
een rechtmatige plaats in de cultus (2 Kron 35:3-6 en 10-16, vgl. ook vs. 18). En 
in beide opzichten is Jechizkia daarin een voorloper, alleen viert deze het feest op 
een nooddatum, in de tweede maand in plaats van de eerste, en de levieten slachten 
bij hem nog uit nood het pesachoffer (2 Kron 30:17), omdat het grootste deel van 
het volk zich niet geheiligd had.69 

67 Vgl. ook Japhet 1993, 728. 
68 Verdwenen zijn de volgende overeenkomsten tussen 2 Kon 12 en 22: 'gebreken herstellen', 
de priesters 'die de dorpels bewaakten', het koppel timmer- en bouwlieden en de zinsneden 
'om hout en gehouwen stenen te kopen' en 'want in goed vertrouwen handelden zij'. Verder 
heet de hoofdpriester uit 2 Kron 24:11 in 34:9 hogepriester en in vss. 14 en 18 priester. Alleen 
de schrijver van de koning (24:11 = 34:8, vgl. vs. 18) en de '(w)sj hml'kh (uitvoerders van 
het werk, 24:13 = 34:10) zijn op hun post gebleven. 
69 Vgl. Riley 1993, 135-140. Het verschijnsel dat personages gemodelleerd zijn naar figuren 
zoals ze eerder of verderop in de verhaallijn voorkomen, kan men in Kronieken regelmatig 
aantreffen. Voor een bespreking van dergelijke 'typologieën', met name in deze boeken en 
in Genesis, zie Brettler 1998, de hoofdstukken 2 en 3. 
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Dat de taak van de levieten pas door het optreden van Josia zijn definitieve omvang 
krijgt, betekent niet, dat ze ervoor een quantité négligeable zijn geweest, Zo laat de 
Kronist hen ook tijdens het leven van Joas ten tonele verschijnen. Zij spelen daar een 
belangrijke rol bij het complot van Jojada, dat mede daardoor een cultisch karakter 
krijgt, en bij de bespreking van de tempelrestauratie hebben we hen van tegenstanders 
tot helpers zien evolueren. 
Het werk van de Kronist beweegt zich dus tussen de twee polen David/Salomo en 
Josia. Met de restauratie van tempel en cultus door Josia is de rol van de dynastie 
bij hem dan ook uitgespeeld: nu komt het woord van God uit de mond van Neko (2 
Kron 35:22), en hoe kort is het relaas over de post-Josiaanse koningen, die in toenemende 
mate verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de tempelschatten. Vóór de 'Urzeit' 
van David en Salomo vinden we een naar verhouding even kort verslag van de werken 
van Saul, die ook ten opzichte van de cultus tekort geschoten is; zo heeft hij een schim 
geraadpleegd (1 Kron 10:13) en zich niet om de ark bekommerd (1 Kron 13:3).70 

De (uiteindelijk) goede tijden worden dus door slechte omgeven. 
Dat de visie van de Kronist op de dynastie van David afwijkt van die van de Deuterono-
mist, blijkt ook uit het einde van zijn werk, waar in 2 Kron 36:22-23 geen hoop gloort 
voor de dynastie zoals in 2 Kon 25:27-30. In plaats daarvan geeft de Perzische koning 
Cyrus de opdracht een nieuwe tempel in Jeruzalem te bouwen.71 De tijd van de dynastie 
van David is dus voorbij. 
In dit licht moet ook de troonsbestijging van Joas gezien worden: zolang de cultus 
nog niet voltooid is, dus tot het optreden van Josia, moet de koning iemand uit het 
geslacht van David zijn.72 Daarna hoeft dat niet meer. 
De gedachte dat het de koning is die de verantwoordelijkheid voor de cultus draagt, 
maakt het overigens begrijpelijk, waarom de Kronist de rol van Jojada vergeleken 
bij zijn bron gereduceerd heeft: de hogepriester is een gewoon lid van de qhl, de gemeen
te die de cultus draagt, zij het met zijn eigen specifieke taak. Wellicht ook daarom 
wordt hij in de meerderheid van de gevallen (22:11, 23:8, 9, 14, 24:2) gewoon als 
priester aangeduid; slechts in 24:6 en 11 heet hij hoofdpriester. Ook andere hogepriesters 
treden maar weinig op de voorgrond. Zo krijgt de 'hoofdpriester' Amarja in 2 Kron 
19:11 van Josafat wel als taak de rechtspraak over de levieten op zich te nemen, maar 
meer horen we niet van hem. Verder heet Azarja in 2 Kron 26:20 als hij constateert 
dat Uzzia melaats is, weliswaar eveneens 'hoofdpriester', maar vlak daarvoor, in vs. 
17, priester zonder meer. Ook in 2 Kron 31:10 treedt tijdens de regering van Jechizkia, 
als deze de dienst der levieten regelt, een hoofdpriester Azarja uit het huis van Sadok 
op; in vs. 13 heet hij de overste van het huis van God. Dezelfde? In ieder geval onder
neemt hij geen zelfstandige actie. Ten slotte, ook de hogepriester Chilkia heeft ten 
tijde van Josia (2 Kron 34-35) slechts een uitvoerende en geen leidende rol. 

70 Vgl. Riley 1993, 140-141. 
71 Zo'n desavouering van een regerende dynastie was in de omringende culturen in het Nabije 
Oosten ondenkbaar. Daar was zij namelijk van goddelijke origine. Maar de overeenkomst is, 
dat zowel in Israël als daarbuiten de koning verantwoordelijk was voor de cultus. 
72 Riley 1993, 124 n. 1. 
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Aangenomen nu dat de manier waarop de Kronist de geschiedenis geïnterpreteerd 
heeft, projecties bevat van omstandigheden en ideeën uit zijn eigen tijd, mogen we 
veronderstellen dat de Kronist zijn werk geschreven heeft in een tijd dat er geen hoop 
was op een herstel van de dynastie van David en waarin de erfenis van die dynastie, 
de tempelcultus, het samenbindende element van het volk Israël geworden was. Hiermee 
zijn we bij de vraag naar de datering van de Kronist gekomen. 

4.3 De datering van de Kronist 

Een eerste aanknopingspunt voor de datering van de werkzaamheden van de Kronist 
biedt de taal. Deze wijst namelijk in de richting van een relatief late ontstaanstijd. 
Zo worden in het door mij onderzochte gedeelte in 23 :1 de drie eerste namen voorafge
gaan door een als accusatiefteken dienst doende lamed, een verschijnsel dat vooral 
in later Hebreeuws onder invloed van het Aramees voorkomt.73 Verder vinden we 
in 24:14 de constructie hjh & part. pres. als aanduiding van een gewoonte: wjhjw 
m'ljm (en zij waren offerend), eveneens een laat verschijnsel.74 Ook de vervanging 
van JHWH door 'Ihjm, met name in de woordgroep 'het huis van JHWH/God' in 
2 Kron 22:12 en 23:9 wijst op een latere ontstaanstijd.75 De uitdrukking 'huis van 
God' komt in de boeken Samuel en Koningen namelijk niet voor, in 2 Kron 34x tegen
over 95x 'huis van JHWH', en 21x in Ezra/Nehemia tegenover slechts 5x 'het huis 
van JHWH'. Het gebruik van de godsnaam neemt dus relatief af.76 Volgens Jenni 
komt dit doordat men die dan niet meer hoeft te gebruiken omdat het monotheïsme 
het dan gewonnen heeft.77 Maar het is ook mogelijk dat we hier te maken hebben 
met het begin van de latere neiging het noemen van de godsnaam te vermijden. 
Nu heeft men lange tijd gedacht, dat de Kronieken samen met Ezra en Nehemia één 
werk vormden, het zogenaamde Kronistisch Geschiedwerk, dat afkomstig zou zijn 
van eenzelfde auteur. Deze opvatting lijkt onhoudbaar te zijn; daarvoor zijn de verschillen 
tussen Kronieken enerzijds en Ezra/Nehemia anderzijds te groot. Zo hecht de Kronist 
groot belang aan de dynastie van David, terwijl in Ezra/Nehemia de Davidische afstam
ming van Zerubbabel niet eens wordt genoemd en Salomo in Neh 13:26 als zondaar 
getekend wordt, omdat hij vreemde vrouwen huwt. Bovendien bestaat voor de Kronist 
het volk uit de twaalf stammen, maar in Ezra/Nehemia is alleen het zuiden van belang. 
Ten slotte, met name in Ezra 4 zijn anti-Samaritaanse trekken aanwijsbaar, terwijl 
die in Kronieken lijken te ontbreken. Het laatste kan onder meer afgeleid worden uit 
de beschrijving van de gebeurtenissen rondom de val van Samaria in 722: terwijl in 

73 Vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 125k. 
74 Vgl. Eskhult 1990, 113-114. 
75 Elders in 2 Kron 22:10-24:27 heeft de Kronist 'het huis van JHWH' gehandhaafd. 
76 Renz (1995, 215) vermeldt twee vondsten uit de koningstijd met bjtjhwh, waar geen met 
bjt 'Ihjm tegenover staat. Enige voorzichtigheid is hier echter geboden. In 1-2 Sam is de 
verhouding tussen 'ark van JHWH' en 'ark van God' 20:22, in 1-2 Koningen 1:0 en in 1-2 
Kronieken 6:12. 
77 E. Jenni in THAT I, 701-707. 
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2 Kon 17 het noorden herbevolkt wordt met vreemdelingen, is daarvan in 2 Kronieken 
niets te vinden.78 Integendeel: bij de pesachvieringen van Jechizkia en Josia worden 
ook de noorderlingen uitgenodigd. Sterker nog, er mag geen sprake zijn van een eigen 
cultus. In dit verband is ook 2 Kron 13:4-12 van belang, waar Abia vanaf de berg 
Semaraïm in het gebergte van Efraïm de noorderlingen oproept om hem als koning 
te erkennen en de zuivere cultus in Jeruzalem te praktiseren. Met deze berg, die waar
schijnlijk 'dubbeltop' betekent,79 zijn mogelijk de Ebal en de Gerizzim bedoeld.80 

Bovendien worden in de Kronistische genealogieën wel gemengde huwelijken vermeld,81 

die volgens Ezra 9-10 streng verboden zijn. De conclusie is duidelijk: er is niet één 
Kronistisch Geschiedwerk dat Kronieken, Ezra en Nehemia omvat.82 

Met deze constatering staan we voor een probleem. Veelal wordt namelijk aangenomen, 
dat het slot van 2 Kronieken is overgenomen uit Ezra l;83 bovendien zou de lijst 
van inwoners van Jeruzalem uit 1 Kron 9:3-17a ontleend zijn uit Neh 11 :4-19;M 

de organisatie van priesters, levieten, zangers en poortwachters uit 1 Kron 23-26 zou 
verder ontwikkeld zijn dan die uit Ezra/Nehemia.85 Dit zou impliceren dat Ezra/Ne-
hemia ouder is dan Kronieken. Het probleem is dan, dat het Ezra/Nehemia-complex 
met zijn anti-Samaritaanse trekken ouder zou zijn dan Kronieken, waar zo'n tendens 
lijkt te ontbreken. 
Dit bezwaar snijdt echter slechts hout, als men aanneemt dat Ezra en Nehemia één 
blok vormen dat uit dezelfde tijd stamt. Nu pleit daarvoor, dat deze boeken in de 
Hebreeuwse overlevering steeds als eenheid behandeld worden; zo is volgens MT 
Neh 3:32 het midden van het betrokken boek, en dat boek kan alleen het gehele complex 
Ezra/Nehemia zijn.86 De aanwijzingen dat deze eenheid secundair is, zijn echter 
sterker. Het heeft er namelijk alle schijn van, dat Ezra niet voor de tweede eeuw voor 
onze jaartelling ontstaan is. Zo noemen Ben Sira (Sir 49:11-13) en 2 Makkabeeën 

78 Mogelijk stamt het betrokken tekstgedeelte, 2 Kon 17:24-41, niet uit de zesde eeuw maar 
uit een veel latere tijd, toen de tegenstelling tussen Joden en Samaritanen zich begon af te tekenen. 
Voor een kritische bespreking van deze mogelijkheid zie Cogan & Tadmor 1988, 213-214. 
Opmerkelijk is wel, dat Sichern in 1-2 Koningen slechts twee keer genoemd wordt, namelijk 
in 1 Kon 12:1 als de plaats waar Rechabeam gekroond wordt, en 1 Kon 12:25, waar het de 
hoofdstad van Jerobeam wordt. Mogen we dat als polemiek opvatten met als boodschap dat 
het geslacht van David ook de rechtmatige koning van het noorden is? 
79 KB 807. 
80 Doorgaans wordt aangenomen, dat Semaraïm een plaats was in het grensgebied tussen Benjamin 
en Efraïm (zie bijv. Dillard 1987,107). Maar LXX heeft hier Somorón, vgl. Hebreeuws smrwn 
voor 'Samaria'. Bovendien kan men de inhoud van Abia's toespraak als een vorm van polemiek 
met de Samaritanen lezen (vgl. Dillard, id.). Verderop in deze paragraaf kom ik op het probleem 
van de lokalisering van Semaraïm terug. 
81 Vgl. 1 Kron 2:3, 2:17, 34-35 en 4:17. 
82 Vgl. Eskenazi 1988, 22-32. 
83 Zo bijv. Japhet 1993, 18. 
84 Japhet 1993, 18 en 206 e.v. 
85 Japhet 1993, 26. 
86 Eskenazi 1988, 11-12. 
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(1:18-36), beide na 200 v.o.j. ontstaan, alleen Nehemia; volgens de eerste hebben 
Zerubbabel en Jozua de tempel hersteld, Ezra wordt zelfs niet genoemd. Verder noemt 
Josephus weliswaar zowel Ezra als Nehemia, maar hij brengt hen niet met elkaar in 
verband. Bovendien zijn er problemen met de afstamming van Ezra. 1 Krön 5:39-41 
(SV 6:13-15) geeft een genealogie Chilkia > Azarja > Seraja > Josadak, maar in 
Ezra 7:1-5 lezen we Chilkia > Azarja > Seraja > Ezra, en het is onvoorstelbaar 
dat de Kronist Ezra overgeslagen zou hebben als hij hem gekend had. Merkwaardig 
is verder, dat Ezra in Neh 1-7 zelfs niet genoemd wordt. Ten slotte is de doublure 
Ezra 2 - Neh 7 moeilijk te verklaren als de beide boeken uit eenzelfde pen afkomstig 
zijn;87 het laatste wil overigens niet zeggen dat de huidige constellatie geen zin heeft. 
Volgens Eskenazi bestaat het geheel nu uit drie delen: het bevel aan de gemeente de 
tempel te bouwen (Ezra 1:1-4), de uitvoering daarvan (Ezra 1:5-Neh 7:72) en het 
gevolg: de gemeente viert de voltooiing van de tempel in overeenstemming met de 
wet.88 Maar de conclusie is duidelijk: de verhalen over Ezra zijn van later datum 
dan die over Nehemia en dan Kronieken.89 In dit verband is het veelzeggend, dat 
de uitdrukking 'huis van JHWH' in het Ezra/Nehemia-complex 5x in Nehemia voorkomt 
en niet in Ezra, terwijl het jongere 'huis van God' 18x in Ezra te vinden is en slechts 
3x in Nehemia. In percentages uitgedrukt ziet de ontwikkeling er als volgt uit: 

huis van JHWH God 

Kon 100 0 

Neh 63 37 

Kron 74 26 

Ezra 0 100 

Bij deze cijfers moet wel bedacht worden, dat de absolute getallen in Nehemia te klein 
zijn voor statistisch betrouwbare resultaten en dat de cijfers met betrekking tot Kronieken 
geen zuiver beeld geven van de taal van de Kronist, omdat zijn bron steeds JHWH 
schreef, maar het totaalbeeld is duidelijk. Met de in Qumran gevonden fragmenten 
4Q117, die tekst bevatten uit Ezra 4-5, hebben we overigens een uiterste datum van 
ontstaan: de tweede of eerste eeuw v.o.j.90 

Een interessante beschouwing over de achtergrond van de opkomst van de figuur van 
Ezra geeft Lebram. Deze wijst op groeiende tegenstellingen tussen de Hasmonese 
priestervorsten, die uit de traditie van de tempelaristocratie stamden, en hen die de 
nadruk legden op de wetsgetrouwheid - besnijdenis, sabbatviering, verbod op het 
eten van varkensvlees -, de latere Farizeeën. Volgens Lebram nu heeft de laatste groep 

87 Garbini 1997, hoofdstuk 13 ('Ezra'). 
88 Eskenazi 1988, 175-176. 
89 Vgl. ook Lebram (1987, 125 n. 68), die opmerkt dat de Aramese brief van Artaxerxes (Ezra 
7:12-26) hebraïsmen bevat als mskn (vs. 15, woning), ntjn (vs. 24, tempelhorige) en sptjm 
(vs. 25, richters), wat weinig vertrouwen geeft in de authenticiteit ervan. 
"Vgl. Soggin 1993, 279. 
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zijn ideaal naar de tijd na de ballingschap teruggeprojecteerd, waarbij Ezra Nehemia 
overtreft." Niet voor niets was voor de latere rabbijnen Ezra een ideaalfiguur.92 

Het voorgaande geeft ons de mogelijkheid de volgende relatieve chronologie te ontwikke
len. Eerst zou Nehemia geschreven kunnen zijn en daarna Kronieken; de Kronist kan 
zo zijn materiaal aan Nehemia ontleend hebben. Pas veel later, als het schisma met 
de Samaritanen een feit is, is Ezra dan totstandgekomen; de auteur van dit werk heeft 
mijns inziens dus het begin ervan van 2 Kronieken overgenomen en de genealogieën 
van Nehemia. Het valt overigens niet met zekerheid vast te stellen of de vervlechting 
van de beide verhaalcomplexen tot de huidige eenheid uit nog latere tijd stamt. 
Een relatieve chronologie is echter nog geen absolute. Helaas valt er weinig met 
zekerheid te zeggen over de ontstaanstijd van de Kroniekenboeken. Een aanknopingspunt 
zou de geslachtslijst uit 1 Kron 3:17-24 kunnen zijn, maar deze is lastig te interpreteren. 
De meningen lopen uiteen tussen zeven en veertien generaties na Jojakin, die hier 
Jechonja heet, wat met een gemiddelde van twintig jaar per generatie resulteert in 
een ontstaanstijd tussen 460 en 320 voor onze jaartelling.93 Over een preciezere datering 
zijn de meningen verdeeld. Zo houdt Williamson het op ca. 400, Japhet op het einde 
van de vierde eeuw, het einde van de Perzische of eerder het begin van de hellenistische 
tijd, Kalimi denkt aan het midden daartussen, ca. 350,M en Davies aan de derde 
eeuw.95 Steins wil de Kronist zelfs in de tweede eeuw v.o.j. plaatsen, omdat de aandacht 
voor de cultus zou samenhangen met de zuiveringen daarvan in de vroege Makkabeeën-
tijd.96 

Tegen een veel latere tijd dan de vierde eeuw v .o j . pleit evenwel behalve het ontbreken 
van verwijzingen naar het hellenisme en van anti-Samaritaanse sentimenten - de bewoners 
van het noorden maken nadrukkelijk deel uit van het volk Israël - ook de betrekkelijk 
open houding ten aanzien van vreemde volkeren, die zelfs bij de tempelbouw betrokken 
worden, al betreft het hoofdzakelijk Tyrus.97 Bovendien genieten de hogepriesters 
in Kronieken (nog) niet de status die zij in de latere Ptolemeïsche tijd hebben weten 
te verwerven, toen zij de belastingen mochten innen; in de tijd van de Makkabeeën 
onderstreepte een van hen, Alexander Jannaeus (103-75 v.o.j.) hun monarchale aspiraties 
zelfs door munten te laten slaan met als opschriften onder meer hmlkjhwntn (koning 
Jonatan) en ALEXANDROY BASILEÔS.98 

Ten slotte pleit mogelijk ook de hoge leeftijd van Jojada tegen een late datering. Volgens 
Gen 6:3 zouden de mensen namelijk niet meer ouder worden dan 120 jaar. In overeen
stemming met deze woorden sterft Mozes (vgl. Dt 31:2 en 34:7) op 120- en Jozua 
(Joz 24:29) op 110-jarige leeftijd. Maar in strijd daarmee wordt een aantal oer- en 
aartsvaders veel ouder. Zo wordt Noach 950 (zie Gen 9:28-29) en Terach 205 jaar 

91 Lebram 1987. 
92 Vgl. Aschkenasy & Whitlau 1982, 33. 
93 Vgl. Japhet 1993, 26. 
94 Respectievelijk Williamson 1982, 16, Japhet 1993, 27-28 en Kalimi 1995, 8. 
95 Davies 1992, 131. 
96 Steins 1997. 
97 Vgl. 1 Krön 22:4, 2 Kron 2:2-15, 16-17 (SV/NBG 3-16, 17-18); zie ook Riley 1993, 26. 
98 Vgl. Edelman 1995, 218-219. 
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(zie Gen 11:32); Abraham wordt 175 (Gen 25:7), Isaak 180 (Gen 35:28-29), Jakob 
147 (Gen 47:28) en de priester Aäron 123 jaar (Num 33:39)." In hun lijn bereikt 
Jojada, eveneens een priester, althans volgens de Kronist de ouderdom van 130 jaar. 
Een oplossing voor deze tegenstrijdigheid kan wellicht ontleend worden aan de bronnen-
hypothese. De betrokken oer- en aartsvaderlijke gegevens stammen namelijk uit P, 10° 
evenals het bericht over de leeftijd van Aäron,101 Gen 6:1-4 getuige het gebruik 
van de godsnaam uit J,102 en de gegevens betreffende de leeftijd van Mozes en Jozua 
uit D.103 Dat doet vermoeden, dat we hier met twee tradities te maken hebben, J/D 
en P,104 waarbij de Kronist zich aansluit bij P.10S Mogen we hier een vroege neerslag 
zien van de rivaliteit tussen de Farizeeën met hun aandacht voor de wet van Mozes 
en de Sadduceeën met hun nadruk op de tempeldienst? Deze gedachte spoort wel met 
de algemeen aangenomen volgorde D/J > P, omdat Aäron Mozes in ouderdom overtreft. 
Maar ze roept ook een vraag op: heeft de Kronist Gen 6:1-4 niet gekend of als gezagheb
bend erkend? Dat zou echter impliceren, dat Genesis in zijn tijd nog niet de huidige 
vorm gehad zou hebben, met de incorporatie van J (eventueel J/E) in P. Nu lijkt het 
waarschijnlijk, dat 1 Henoch 6-11 onder meer een uitwerking is van Gen 6:l-4.106 

En omdat het betrokken deel van 1 Henoch, het Boek van de Wachters (1 Hen 1-36), 
vermoedelijk in het begin van de tweede eeuw v.o.j. ontstaan is,107 moet het begin 
van Gen 6 daarvoor al bekend geweest zijn en de Kronist nog eerder of onafhankelijk 
daarvan, in ieder geval voor de integratie van J/D en P, zijn werk hebben geschreven. 
De consequentie van deze redenering is, dat de tekst van de Pentateuch pas laat is 
gefixeerd. Deze mening wordt om te beginnen door Garbini verdedigd. Volgens hem 
zou de eindredactie van de Thora in de tweede helft van de derde eeuw tot stand zijn 

99 Daarom acht ik de uitleg van de betrokken tekst als alleen van toepassing op de antediluviale 
mensheid of als een ideale leeftijd (vgl. Blenkinsopp 1992, 76) een verlegenheidsoplossing 
100 Lohfink 1994, 145. F s-
101 Van Seters 1994, 160 en 454; vgl. ook de opmerking van Blenkinsopp (1992, 125): "...the 
Priestly work with its concern for precise chronology..." 
102 Vgl. Soggin 1989, 118. 
105 Vgl. Van Seters 1994, 454 respectievelijk 18. 
M De samenhang tussen D en J wordt door Van Seters (1992 en 1994) in den brede 
beargumenteerd: J is volgens hem geschreven als voorgeschiedenis van D. 
05 Vgl. de geslachtslijsten in 1 Kron 1, die uit P-materiaal uit Genesis zijn samengesteld. Wellicht 
hangt de vervanging van de Godsnaam door 'Ihjm door de Kronist eveneens samen met P-
invloeden. Op verwantschap tussen P en de Kronist wijst ook het gebruik van 'hl h'dwt (tent 
van de getuigenis) in 2 Kron 24:6. Een overzicht van de benamingen van de ark geef ik in 
appendix 5.3 bij dit hoofdstuk. Daaruit blijkt, dat ook de aanduiding 'rwn h'dwt (de ark van 
het getuigenis) vrijwel uitsluitend priesterlijk is. 
106 Garbini (1997, 150 en 194 n. 21) meent, dat Gen 6:1-4 afhankelijk is van 1 Henoch; het 
bijbelverhaal zou zonder de Henoch-versie onbegrijpelijk zijn. Ik acht deze mogelijkheid echter 
minder waarschijnlijk, omdat dan onverklaarbaar is, waarom de bijbelschrijver wel het verhaal 
over de godenzonen heeft overgenomen en niet de daarmee vervlochten traditie over de onthulling 
van hemelse geheimen aan de mensen door de gevallen engel Azaël. Vgl. Van der Horst 1997, 
23-28, waar ook een tekstuitgave van 1 Henoch 6-11 gegeven wordt. 
107 Van der Horst 1997, 23. 
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gekomen. Zo lijkt onder meer Hecataeus van Abdera, die ca. 300 v.o.j. aan het hof 
van de Ptolemeeën verbleef, nog geen weet gehad te hebben van de Genesis-traditie 
over de Babylonische oorsprong van het volk Israël. Voor hem lag die in Egypte: 
de Joden zouden na een epidemie Egypte ontvlucht zijn en onder leiding van Mozes 
Jeruzalem hebben bereikt. Niet helemaal het Exodusverhaal dus, maar hij moet dit 
verhaal wel van Egyptische Joden gehoord hebben.108 Volgens Davies lijkt hij ook 
Samuël, Koningen en Kronieken niet te hebben gekend, wat overigens niet hoeft te 
betekenen dat deze boeken toen nog niet bestaan hebben.109 De laatste denkt aan 
een nog latere tijd. Ben Sira (ca. 200 v.o.j.) zou Deuteronomium namelijk wel hebben 
gekend, maar niet de gehele Pentateuch in de canonieke vorm.110 Blenkinsopp wijst 
er evenwel op, dat diens lofrede op de vaderen, Sir 44-50, de aanwezigheid van een 
doorlopende geschiedenis van Genesis tot Nehemia impliceert; bovendien lijkt hij de 
beschikking gehad te hebben over een tekst met de Latere Profeten in de ons bekende 
volgorde."1 Maar hij vermeldt ook dat de chronologische ordening van de zgn. 
historische boeken van de Tenach zelfs een oriëntatie op 164 v.o.j. doet vermoeden, 
het jaar dat de tempel door de Makkabeeën opnieuw werd ingewijd. Tussen de exodus, 
het begin van de bouw van de eerste tempel en die van de tweede tempel verlopen 
namelijk steeds 480 (12x40) jaar, terwijl de exodus gedateerd wordt in 2666 anno 
mundi; dit is tweederde van de tijdsafstand van 4000 jaar tussen de schepping en 164 
v.o.j. De betrokken getallen kunnen echter ook zijn aangebracht bij een latere bewerking 
van een oudere tekst.m Van Seters ten slotte meent, dat Gen 6:1-4 bekendheid verraadt 
met de Vrouwenkatalogus, mogelijk van Hesiodos (eerste helft zevende eeuw v.o.j.),113 

wat op hellenistische invloed wijst, maar een eerdere ontstaanstijd van Gen 6:1-4 dan 
de derde eeuw niet uitsluit; zelf dateert Van Seters J in de tijd van de ballingschap. "4 

In de lijn van deze gedachtengang zouden J/D en P gedurende langere tijd min of 
meer zelfstandig naast elkaar bestaan en in verschillende milieus gecirculeerd kunnen 
hebben. Wel lijkt D, zoals we bij de bespreking van 2 Kon 11-12 gezien hebben, kennis 
van P te hebben gehad, maar dat hoeft niet het eindstadium van deze bron te zijn 
geweest. Zo vermoedt Garbini in navolging van G. Larsson, dat P nooit een zelfstandige 
eenheid geweest is, maar de uiteindelijke verzameling is van ouder en jonger materiaal, 
aangevuld met nieuw geschreven teksten, dit alles vanuit één visie. Een priesterlijke 
schrijver zou zo verantwoordelijk zijn voor de definitieve tekst van de Pentateuch, 
die hij wellicht met het oog op de vertaling in het Grieks, de Septuaginta, geredigeerd 
heeft.115 Een argument voor een late datering van het begin van Gen 6 is echter, 

108 Garbini 1997, 138-139, 146-147. 
109 Davies 1995, 163-168. 
110 Davies 1995, 170-171. 
111 Blenkinsopp 1992, 45. 
112 Blenkinsopp 1992, 48-49 en de daar gegeven verwijzingen. Vgl. ook de vermelding in 2 
Kon 12:7 dat Joas zijn tempelrestauratie in het 23c jaar van zijn regering, d.i. 160 jaar na de 
grondlegging van de tempel door Salomo in 1 Kon 6:1, begint. 
113 Voor deze datering vgl. H. van Looy in Bachrach e.a. (red.) 1980, deel 4, 218-219. 
114 Van Seters 1992, 155-158. 
115 Garbini 1997, 146. 
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dat de uitdrukking/sr mhsb(w)t (lett. overlegging van gedachten) behalve in Gen 6:5 
alleen in 1 Kron 28:9 en 29:18 voorkomt.116 Vooralsnog zijn deze overwegingen 
evenwel nog rijkelijk speculatief en zijn de raadsels omtrent het hoe en het wanneer 
van het ontstaan van de Pentateuch nog lang niet opgelost. 
Een argument tegen een al te vroege datering van de Kronieken is de ontstaanstijd 
van het Deuteronomistisch Geschiedwerk, waarvan zeker de geschiedenis van de koningen 
ca. 500 v.o.j. toch wel voltooid moet zijn geweest;"7 gezien de grote verschillen 
tussen de beide geschiedenisinterpretaties mag men immers aannemen dat er geruime 
tijd verlopen moet zijn. Ook de gedachte van Van Rooy dat de Kronist met zijn positieve 
houding ten aanzien van de 'ouderwetse' pre-exilische profeten polemiseerde met de 
apocalyptiek, wijst op een latere tijd.118 Volgens Albertz komt die apocalyptiek op 
in de derde eeuw;119 Den Heyer ziet in het optreden van Alexander de Grote, dat 
grote onzekerheid alom tot gevolg had, een belangrijke katalysator.120 Verder kan 
de waardering voor Cyrus wijzen op een terugverlangen naar de goede oude Perzische 
tijd. Ten slotte maakt de opname van Kronieken in de ktbjm, de Geschriften, aannemelijk, 
dat dit werk duidelijk later ontstaan is dan het Deuteronomistisch Geschiedwerk, dat 
in de Joodse traditie de Eerdere Profeten heet. 
Alles overwegend acht ik een datering omstreeks 300 v.o.j. of iets later, in de vroeghelle-
nistische tijd, het meest waarschijnlijk. Wellicht heeft de Kronist zijn werk zelfs wel 
geschreven als een reactie op zijn tijd, waarin men de diaspora als normaal was gaan 
beschouwen, zeker omdat er na de ondergang van het Perzische rijk geen kijk was 
op herstel van een Joodse natie. Door de tempeldienst als het centrale moment van 
de godsdienst te benadrukken heeft hij mogelijk indirect protest aangetekend tegen 
de opvatting dat de bijeenkomsten in de synagoge met hun studie van de thora daar 
gelijkwaardig aan zou zijn. De leeftijd van Jojada zou daar dan een onderstreping 
van geweest kunnen zijn. 
In het voorgaande is het zogenaamde Deuteronomistisch Geschiedwerk, afgezien van 
enige veronderstelde latere invoegingen als 2 Kon 11, meer of minder stilzwijgend 
als één blok behandeld, dat gedurende een niet al te lange periode in de zesde eeuw 
moet zijn ontstaan; het zou de geschiedenis van Israël van uittocht tot ballingschap 
omvat hebben. Het is echter de vraag, of deze opvatting houdbaar is. Het breekpunt 
daarbij is het boek Jozua. 
Om te beginnen, Westermann betoogt, dat dit boek pas in een laat stadium als een 
zelfstandig werk ontstaan is: de inhoud ervan wijkt met zijn opsommingen en lange 
toespraken die het boek omlijsten (Joz 1:1-18 respectievelijk Joz 22-24), te zeer af 
van Samuël-Koningen om daarmee onder één noemer gebracht te kunnen worden.m 

Deze mening deelt hij met Garbini, die hij overigens nergens noemt. Deze wil Jozua 

116 Vgl. Blenkinsopp 1992, 76. 
"' Op de datering van de eerste delen van dit werk kom ik verderop in deze paragraaf terug 
118 Van Rooy 1994. 
" Albertz 1992, 651, vgl. ook de hierboven gegeven datering van het Boek van de Wachters 
120 Den Heyer 1983, 149. 
121 Westermann 1994, 49-50. 
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wegens verwantschap met P en met Kronieken in de derde eeuw v.o.j. dateren. Zo 
zou Jozua opmerkelijke overeenkomsten vertonen met de kronistische Josia, en niet 
met de deuteronomistische. Verder hebben de doortocht door de Jordaan en de verovering 
van Jericho liturgische allures die de rest van het Deuteronomistisch Geschiedwerk 
vreemd zouden zijn.122 Bovendien is er op verscheidene plaatsen samenhang tussen 
de reeksen namen in 1 Kron 2-9 en overeenkomstige opsommingen in Jozua;123 

de betrokken voorliefde voor lijsten herinnert overigens weer aan die van P in Genesis. 
Ook komt de naam Semaraïm ('dubbeltop', d.w.z. Ebal & Gerizzim) alleen voor in 
Joz 18:22 en 2 Kron 13:4.I24 Ten slotte zijn er blijkens mijn onderzoek lexicale 
verbanden tussen Jozua en 2 Kron 24:17-25. Het boek Jozua wordt als het ware omsloten 
door het werkwoord 'zb (verlaten), dat zoals we gezien hebben zo evident tot de motie-
venvoorraad van de Kronist behoort: zowel in Joz 1:5, waar JHWH Jozua instrueert, 
als in 24:16 en 20, waar te Sichern het verbond vernieuwd wordt, weerklinkt het, 
evenals overigens in Richt 2:12 en 13 en 10:6, 10 en 13. Verder horen we in Joz 
1:8 in de vorm tsljh het motiefwoord slh, hi (voorspoed genieten) en zowel in Joz 
9:20 als in 22:20 vinden we de combinatie hjh & qsp 'l (er komt toorn over); de laatstge
noemde plaats heeft betrekking op de vernietiging van Ai, in het kader waarvan eveneens 
iemand gestenigd wordt. Is de executie van de rechtvaardige Zekarja de pendant van 
die van de schuldige Achan? Bovendien komt de uitdrukking 'de ark van het verbond 
(van JHWH/van God)' vooral in Jozua (1 lx) en Kronieken (12x) voor.125 Ten slotte 
doen twee omlijstingen vermoeden dat Richteren-Samuël-Koningen ooit een eenheid 
gevormd hebben, waarvan Jozua geen deel uitmaakte. Dat is in de eerste plaats de 
omsluiting door de profetessen Debora (Ri 4-5) en Chulda (2 Kon 22:14-20). In de 
tweede plaats is er de verwijzing bij de pesachviering van Josia (2 Kon 23:22) naar 
zo'n viering die in de tijd van de richteren plaatsgevonden zou hebben, terwijl men 
er hier een naar Joz 5:10-12 verwachten zou, aangenomen dat het de bedoeling is 
geweest de geschiedenis van het verblijf in het land te overspannen.126 Overigens, 
ook in de ons overgeleverde constellatie wordt de geschiedenis van het volk in het 
land omspannen door twee vrouwen. In Joz 2 heeft Rachab namelijk profetische allures: 

122 Garbini 1997, hoofdstuk 11 ('Joshua's Exploits'). 
123 Vgl. 1 Kron 2:7, waar Acham Akar heet, met Joz 7:1, 1 Kron 4:28-33 met Joz 19:2-8 en 
1 Kron 6:54-81 met Joz 21:3-42. 
124 Op de laatste vindplaats werd ik attent gemaakt door prof. dr. KA. Deurloo. Op het eerste 
gezicht staat het vermoeden dat met Semaraïm de Ebal en de Gerizzim bedoeld worden, overigens 
op gespannen voet met het gegeven dat die bergen in Joz 8:33 ook worden genoemd, waar 
ze bovendien evenals in Dt 27:12-13 in de buurt van Jericho en Gilgal gelokaliseerd worden. 
Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat Joz 8 en Joz 18 uit verschillende bronnen stammen. 
Zoals Noort (1997) heeft laten zien, heeft deze (dis-)lokalisering van de Ebal en de Gerizzim 
theologische implicaties. Hetzelfde zou kunnen gelden voor Semaraïm. In hoofdstuk 6, dat 
over de ontstaansmilieus van Koningen en Kronieken gaat, kom ik hier kort op terug. 
125 Verder is ze nog te vinden in Numeri (2x), Deuteronomium (4x), 1 Samuel (lx), 1 Koningen 
(3x) en Jeremia (lx), vgl. appendix 3 bij dit hoofdstuk. 
126 Voor discussie over een eventuele samenhang tussen P en Joz 2-8 zie Noort 1998, 224-226; 
voor een mogelijke relatie tussen Joz 13-19 en P dez., 173-181. 
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zoals Chulda aan het einde van de Eerdere Profeten de stem van Jeremia laat horen,127 

zo verkondigt Rachab aan het begin ervan, wat JHWH met het volk Israël heeft gedaan, 
door gedeelten uit de Thora te citeren.128 

Een probleem voor de hypothese van Garbini dat Jozua laat is en verwant met Kronieken, 
is wel dat God in Jozua slechts drie keer (in 22:33 en 24:1 en 26) als 'Ihjm wordt 
aangeduid en verder steeds als JHWH. Of zien we hier de eerste aanzetten tot het 
vermijden van het gebruik van de godsnaam, een ontwikkeling die zich dan in Kronieken 
verder ontwikkeld heeft en in Ezra haar voltooiing vindt? In Richteren is de verhouding 
'Ihjm-.jhwh overigens ca. 1:5 en die tussen 'huis van God' en 'huis van JHWH' 1:1 ;129 

Jozua heeft eenmaal, in 6:24, 'huis van JHWH'. De Samuèlboeken kennen evenals 
de Koningenboeken slechts 'huis van JHWH' als aanduiding van het centrum van de 
cultus. Mogen we hierin een bevestiging zien van het vermoeden dat Jozua en Richteren 
inderdaad jonger zijn dan de andere boeken van het Deuteronomistisch Geschiedwerk? 
Maar dan zouden Jozua, Richteren en Kronieken alle in de derde eeuw, dus in betrekke
lijk korte tijd, ontstaan moeten zijn.130 

Een ander probleem vormt de samenhang tussen 2 Kon 11:20 enerzijds en Jozua/Richte-
ren anderzijds, waar in overeenkomstige situaties eenzelfde woord sqt (rust) gebruikt 
wordt. Is dit toevallig of is de geschiedenis van de troonsbestijging van Joas niet in 
de tijd van Zerubbabel maar veel later geschreven? Heeft dit hoofdstuk dan eenzelfde 
achtergrond als Jozua? Vragen waarop nog geen antwoord te geven is. Er valt dus 
nog veel te onderzoeken. 

5. Appendix 

5.1 De spelling van de namen van Achazja, Atalja, Amasja, Hizkia, Josia, Sedekia 
en Joas 

Een aantal namen van koningen wordt op twee manieren gespeld: ze eindigen opyTz 
of opyTzw. Van de betrokken namen heb ik de spelling van de beide Achazja's, van 
Atalja, Amasja, Hizkia, Josia en Sedekia nader onderzocht. Van deze namen volgt 
nu eerst een overzicht: 

127 Deurloo 1993. 
128 Vgl. Deurloo 1981, 26-31. Het gegeven dat aan het begin van de boeken Samuel ook een 
vrouw, Hanna, profeteert, doet vermoeden dat Samuël-Koningen het oudste deel van het 
Deuteronomistisch Geschiedwerk is, waar naderhand eerst Richteren en daarna Jozua aan zijn 
toegevoegd. Het gegeven dat in het Hebreeuws de namen Hanna en Chulda zowel allitereren 
als rijmen, ondersteunt dit vermoeden. Deze hypothese vraagt uiteraard om nader onderzoek. 
129 In Richt 18:31 lezen we bjt-h 'Ihjm, in 19:18 bjtjhwh, waar LXX echter ton oikon mou (mijn 
huis) geeft. 
130 In dit verband is niet zonder belang, dat ook de Samaritanen een Jozua-traditie hebben met 
eigen accenten. Deze moet volgens Crown (1974, 97) al voor de tweede eeuw van onze jaartelling 
bestaan hebben. Dat is niet toevallig, omdat juist in Jozua Sichern een prominente plaats inneemt. 
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Achazja Atalja Amasja Hizkia Josia Sedekia 

h hw h hw h hw h hw h hw h hw 

Kon 6 17 4 3 4 12 6 32 - 12 - 5 

Krön 1 9 1 7 - 19 - 40 - 17 1 4 

Jes - 30 

Jer - 3 - 17 4 44 

Hos 1 -
Mie 1 -
Zef - 1 

Spr 1 -
Neh 1 -
tot 7 26 5 10 4 31 9 105 - 47 6 53 

Twee dingen vallen op. In de eerste plaats komt de korte vorm in Koningen naar verhou
ding meer voor dan in Kronieken. Als men er nu van uitgaat dat de Kronist een versie 
van Koningen als basistekst gebruikt heeft, lijkt er een patroon aanwijsbaar: de kortste 
vorm moet de oudste zijn en in 2 Koningen de oorspronkelijke. Van daaruit zal hij 
in Kronieken terecht zijn gekomen, maar daar is men ook de lange gaan gebruiken, 
die in later tijd opkomt. In de loop der tijd zal men in Koningen de korte vorm hebben 
vervangen door de lange, maar niet systematisch. Deze hypothese wordt gesteund 
door het gegeven dat in Koningen de korte vorm van de laatste koningen, nl. die van 
Josia en Sedekia, geheel respectievelijk vrijwel geheel ontbreekt; de naam van de laatste 
wordt in Jeremia overigens nog wel enige keren kort geschreven. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat in de late koningstijd de korte vorm op -jh al bezig was in onbruik te raken. 
Deze bevinding is in overeenstemming met die van Garbini. Volgens deze stammen 
opgravingen met inscripties met de lange vorm op -jhw uit de zevende en het begin 
van de zesde eeuw v.o.j., wat erop zou wijzen dat we met een vernieuwing te maken 
hebben.131 

Er zijn echter problemen met deze hypothese. Ze is in de eerste plaats niet in overeen
stemming met de traditionele opvatting. Zo resulteert volgens KB JHW uit een verkorting 
die aan het woordeinde optreedt;132 deze vorm zou vooral in namen voorkomen. 
JH is dan een nog verder verkorte vorm, die behalve in het als archaïsch te boek staande 
lied van Mozes na de tocht door de Rietzee (Ex 15:2) in Ex 17:16, Jes 12:2, 26:4, 
38:11, in Jer 32 :19 en in een groot aantal psalmen voorkomt.'33 Ook volgens Ringgren 
is JHW ouder dan JH.134 Bovendien eindigen de betrokken namen in Ezra/Nehemia 

131 Garbini 1997,188-189, n. 14. Volgens hem zouden verder de vormen op -jh en -jhwzuidelijk 
zijn en die op jw noordelijk. 
132 KB 368. 
133 Sommige van deze vindplaatsen lijken dubieus, zie KB 367. 
134 H. Ringgren in TWAT 3, 535-538. 
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systematisch op -y'/z,135 wat men op grond van bovenstaande vergelijking tussen 
Koningen en Kronieken in het zuiden en zeker zo lang na de late koningentijd niet 
verwachten zou. Volgens Renz zijn namen op -jhw vooral pre-, die op -jh echter vooral 
postexilisch.136 Daarbij komt, dat het tetragram JHWH al vanaf de achtste eeuw 
v.o.j. in buitenbijbelse bronnen zoals de steen van Mesa aangetroffen is, wat eerder 
in de richting van een verkortende dan van een verlengende tendens wijst. Wel is 
ca. 400 v.o.j. de vorm JHW in Elefantine in gebruik geweest, maar zolang we niet 
weten of Kronieken ca. 400 of ca. 250 v.o.j. ontstaan is, hebben we aan dat gegeven 
niet veel. Tussen constateren en interpreteren blijkt voorshands dus een kloof te liggen. 

De spelling van de naam van Joas van Juda varieert eveneens: we vinden j's, jw's 
enjhw's. De eerste vorm, de kortste, komt alleen voor in 2 Kronieken (24:1); mogelijk 
is dit een verschrijving. De laatste vorm, de langste, wordt alleen in 2 Koningen (12:1, 
2,3,5,7, 8, 19 en in 14:13) gebruikt, de middelste is te vinden in2 Kon 11:2, 12:20, 
21, 13:1, 10, 14:1, 3, 17 en 23, in 1 Kron3:ll en in 2 Kron 22:11, 24:2, 4, 22, 
24, 25:23 en 25. De spelling van de naam van Joas van Israël vertoont een over
eenkomstig beeld. De \orm jhw's komt alleen in 2 Koningen voor (13:10, 25, 14:8, 
9,11, 13, 14, 16, 17); verder spelt zowel Koningen als Kroniekenyw's (9 respectievelijk 
6 maal).137 In schema: 

jhw's jw's 

Juda Kon 8 9 

Israël Kon 9 9 

Juda Kron - 8 

Israël Kron - 6 

Hoe moet men deze spreiding interpreteren? Het komt me voor, dat hier de lange 
vorm juist de oudste moet zijn, anders zou hij wel in Kronieken gefigureerd hebben. 
Een overeenkomstig beeld geven de spellingen van de diverse koningen Joachaz: 

jhw'hz jw'hz 

Kon 14 1 

Kron 5 2 

Ook hier komt de korte vorm naar verhouding meer in Kronieken voor, al zijn de 
cijfers minder evident. 

135 Deze observatie is afkomstig van Japhet; ik heb haar gevonden bij Verheij (1991 8) 
136 Renz 1995, 90. 

In Hosea en Arnos vindt men in het eerste vers eveneens deze vorm. 
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De gedachte dat de lange vorm ouder is, is echter niet in overeenstemming met de 
mening van Garbini, die op grond van epigrafische evidentie concludeert dat de lange 
vorm aanmerkelijk jonger is dan de korte.138 Ringgren is echter de tegengestelde 
mening toegedaan. Deze merkt verder op dal jw's zowel in de vroege koningstijd als 
na de ballingschap de gebruikelijke spelling is.139 

Over deze materie is het laatste woord nog niet gezegd. 

5.2 Deuteronomistische motieven in de verhalen over de koningen van Juda in 
1-2 Koningen en 2 Kronieken 

In het nu volgende geef ik een overzicht van een twaalftal motieven die in 1 en 2 
Koningen bij minstens drie koningen van Juda voorkomen en waaruit de visie van 
de Deuteronomist op de daden van de betrokken koning kan worden afgeleid. De eerste 
vijf zijn stereotiepe elementen uit het raamwerk. Het zijn: het al dan niet vermelden 
van de naam van de moeder van de koning, het al dan niet doen wat juist is in de 
ogen van JHWH, de betrokkenheid bij het bestaan van bmwt (hoogten), het al dan 
niet te ruste gaan bij de vaderen, waaruit kan worden afgeleid of de betrokken vorst 
een gewelddadige dood stierf, en diens al dan niet begraven worden "bij zijn vaderen 
in de stad van David". Verder zijn het: de betrokkenheid bij het wel en wee van de 
tempelschatten resp. dat van de tempel, een vergelijking met David, een al dan niet 
handelen naar de wet van Mozes, het toelaten van cultische prostitutie,140 het dienen 
van vreemde goden en ten slotte de balans in de betrekkingen met andere landen. 
Steeds duidt een plusteken aan dat de koning in kwestie positief beoordeeld moet worden, 
een minteken het tegenovergestelde. Een nulteken is neutraal. Bij de hoogten betekent 
het dat ze weliswaar niet gebouwd worden, maar wel blijven staan; bij de buitenlandse 
betrekkingen wil het zeggen dat er uiteindelijk geen militaire nederlaag geleden wordt. 

138 Garbini 1997, 188-189. 
139 In TWAT 3, 535-538. 
140 Gedoeld wordt op de qdsjm, een woord dat in SV wordt vertaald als 'schandjongens', in 
NBG als 'aan ontucht gewijden', vgl. Japhet 1993, 705-706. Volgens Binger (1997, 118-120) 
zouden het echter 'slechts' Baaispriesters geweest zijn. 
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noten bij de tabel 

1. De vermelding dat de moeder van Rechabeam, Naäma, een Ammonitische was, staat zowel 
aan het begin (1 Kon 14:21) als aan het einde (14:31) van diens regering over Juda en omlijst 
deze dus. Een veeg teken. 

2. Bij de regering van Rechabeam wordt Juda als de verantwoordelijke instantie genoemd. 
3. Sisak van Egypte neemt ze mee. 
4. Verliest van Sisak van Egypte. 
5. Wandelde in al de zonden van zijn vader; deze worden echter niet gespecificeerd, vandaar 
de haakjes in deze rij. 

6. Van haar wordt in 1 Kon 15:2 vermeld dat ze Maäka heette en een dochter van Abisalom, 
een variante spelling van Absalom, de zoon van David was, vgl. 2 Krön 11:20, waar ze als 
vrouw van Rechabeam genoemd wordt. In 1 Kon 15:10 lezen we echter, dat de moeder van 
Asa dezelfde identiteithadendeze vermelding vindt een vervolg in vs. 13, waar ze als koningin
moeder afgezet wordt. Er is nog een probleem: in 2 Sam 14:27 staat dat Absalom slechts één 
dochter had, Tamar.'41 Abiam en Asa zijn overigens uitzonderingen op de regel dat bij de 
koningen van Juda de leeftijd ten tijde van de troonsbestijging wordt vermeld. 
7. 1 Kon 15:3: "Zijn hart was JHWH zijn God niet volkomen toegewijd zoals dat van zijn 
vader David." 

8. Van Abiam wordt slechts vermeld dat hij in de stad van David begraven wordt. 
9. Eerst brengt hij heilige gaven van zijn vader en van zichzelf naar de tempel, later beweegt 
hij Benhadad van Aram ermee om Israël aan te vallen. 
10. In eerste instantie neemt Basa van Israël Rama in, maar later moet hij het onder Aramese 
druk weer verlaten. 
11. Wordt als medestrijder van Achab van Israël door Aram verslagen; Edom komt onder het 
bestuur van Juda; verslaat met Joram van Israël Moab, dat na de dood van Achab afgevallen 
was. 

12. Verliest de macht over Edom en Libna, een levietenstad in het zuiden (vgl. Joz 21:13). 
13. Wordt gedood door Jehu. 
14. Wordt met Joram van Israël door Hazaël van Aram verslagen en door Jehu gedood. 
15. Wordt vermoord door samenzwering. 
16. Koopt beleg door Hazaël van Aram af. 
17. Krijgt wapenen die van David zijn geweest. 
18. Wordt vermoord door samenzwering. 
19. Worden meegenomen door Joas van Israël. 
20. Verslaat eerst Edom, wordt daarna zelf door Joas van Israël verslagen. 
21. Herovert Elat. 
22. Bouwt de Bovenpoort. 
23. 2 Kon 15:37: "In die dagen begon JHWH Resin de koning van Aram en Pekach de zoon 
van Remaljahu [van Israël] op Juda los te laten." 
24. Stuurt ze naar Tiglatpileser van Assur met het verzoek Aram aan te vallen, wat met succes 
geschiedt. 

25. Plaatst een altaar naar Damasceens model in de tempel, verplaatst het oorspronkelijke koperen 
altaar en ontmantelt dat. 
26. Resin van Aram en Pekach van Israël kunnen Jeruzalem niet innemen, maar Elat gaat voorgoed 
aan Edom verloren en Achaz wordt een vazal van Assur. 
27. Over de begrafenis van Hizkia wordt niets vermeld. 

"" Voor een bespreking zie Japhet 1993, 670-671. 

124 



28. Probeert Sanherib van Assur ermee af te kopen; toont ze later aan de gezanten van Berodak-
Baladan van Babel. 
29. Verslaat de Filistijnen; Sanherib van Assur geeft beleg van Jeruzalem op. 
30. Wordt begraven in de hof van zijn huis, de hof van Uzza. 
31. Bouwt altaren voor het gehele heer des hemels en Asjera in de tempel. 
32. Vermoord door samenzwering. 
33. Wordt begraven in zijn graf in de hof van Uzza. 
34. Wordt begraven in zijn graf. 
35. Sneuvelt tegen Neko van Egypte. 
36. Sterft in Egypte en zal daar begraven zijn. 
37. Wordt door Neko van Egypte meegevoerd. 
38. Over de begrafenis wordt niets vermeld. 
39. Betaalt schatting aan Egypte en wordt vazal van Babel. 
40. Sterft in ballingschap en zal daar begraven zijn. 
41. Nebukadnessar van Babel neemt ze mee. 
42. Wordt door Nebukadnessar in ballingschap gevoerd. 
43. Sterft in ballingschap en zal daar begraven zijn. 
44. Nebukadnessar neemt ze mee. 
45. Jeruzalem en de tempel worden door Nebukadnessar verwoest, het volk wordt in ballingschap 
gevoerd. 

Dit overzicht geeft aanleiding tot een aantal overpeinzingen. In de eerste plaats betreft 
dat de verhouding van het aantal 'minnen' tot het totaal per koning. Als we ons beperken 
tot die koningen van wie meer dan alleen raamwerkgegevens verstrekt worden, valt 
er een duidelijke tweedeling te maken tussen hen die deden wat juist is in de ogen 
van JHWH en hen die dat niet deden. In de eerste groep is het aantal minnen in de 
minderheid: Asa 1:11, Josafat 1:8, Joas 2:10, Amasja4:10, Hizkia 1:11 en Josia3:10. 
In de andere groep overheerst het aantal minnen : Rechabeam 6:9, Achazj a 3:5, Achaz 
7:10, Manasse 6:8 en Sedekia 4:5. Dat Amasja de gevaarlijke zone nadert, hangt 
ongetwijfeld ermee samen dat hij weliswaar doet wat juist is in de ogen van JHWH, 
maar niet zoals zijn vader David. Het overzicht laat overigens zien, dat het moeilijk 
is om op grond van tellingen of berekeningen tot een ranglijst van koningen te komen. 
Op de cijfers afgaand zou men namelijk Asa en Hizkia hoger inschatten dan Josia, 
die echter de man van de deuteronomistische hervorming is. 
In de tweede plaats zijn er de moeders. Zoals reeds vermeld bij de exegese van 2 
Kon 12 ontbreken ze bij een tweetal koningen die deden wat kwaad is in de ogen van 
JHWH: Joram en Achaz. Het kan nauwelijks toeval zijn dat zij (in 2 Kon 8:18 respectie
velijk 16:13) over één kam geschoren worden met de koningen van Israël. Maar er 
valt meer uit de betrokken vermeldingen op te maken. De moeder van Rechabeam 
was namelijk een Ammonitische, wat geen aanbeveling lijkt. Die van Abiam, Maäka, 
is een dochter van Abisalom (= Absalom), wat evenmin voor hem pleit. De moeder 
van Asa, die eveneens Maäka heet en een dochter van Abisalom zou zijn, deugt evenmin; 
ze wordt wegens afgoderij afgezet. De moeder van Achazj a is de Achabsdochter Atalja, 
die door de Deuteronomist zelf al als oorzaak van diens negatieve beoordeling wordt 
genoemd. Daarentegen komt de moeder van Joas, Sibja, uit Berseba, en die van Amasja 
uit Jeruzalem, plaatsen met een positieve connotatie; de eerste speelt in de verhalen 
over de aartsvaders een rol. Verder is de moeder van Jotam de dochter van een zekere 
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Sadok, wat op een priesterlijke afkomst kan wijzen. Die van Hizkia is een dochter 
van Zekarja, wat 'JHWH herdenkt' betekent. De grootmoeder van moederskant van 
Joachaz komt uit Libna, een gebied dat na Joram geruime tijd buiten de invloedssfeer 
van Jeruzalem heeft gelegen en daardoor mogelijk 'besmet' is geraakt. De moeder 
van Jojakin komt weliswaar uit Jeruzalem, maar zij heet Nechusta, wat wel eens een 
toespeling op Nechustan zou kunnen zijn, de naam van de koperen slang van Mozes 
die Hizkia (2 Kon 18:4) vernietigd heeft omdat hij als een god vereerd werd. Ten 
slotte, ook de moeder van Sedekia kwam uit Libna. Kennelijk zijn moeders factoren 
om rekening mee te houden. 

Zoals in deze studie uitvoerig aan de orde is geweest, wijkt de Kronist op tal van 
plaatsen af van zijn bron. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van 
de manier waarop hij met de zo-even verzamelde deuteronomistische motieven is 
omgesprongen; de belangrijkste afwijkingen van zijn bron zijn in een noot toegelicht. 

noten bij de tabel 
1. De raamwerkgegevens staan hier alle aan het eind van het levensverhaal van Rechabeam. 
2. In dit overzicht betekent sD 'in de stad van David' of een equivalent daarvan. 
3. Verslaat Israël. 
4. Dit gegeven staat niet in het raamwerk, maar midden in het verhaal, waar verteld wordt 
dat Asa zijn moeder als koningin-moeder afzet. 
5. In het eerste deel van het raamwerk staat dat Asa de hoogten afbreekt, maar veel verderop 
dat hij ze laat staan. Bij Josafat is hetzelfde het geval. 
6. Verslaat Zerach de Kusiet; met Aramese hulp wordt een Israëlische aanval afgeslagen. 
7. Dit gegeven staat in een raamwerkachtig deel vlak voor het slot van zijn regering. 
8. De 'gewijde palen' uit de NBG-vertaling in 2 Kron 17:6 die Josafat (evenals zijn vader Asa 
in2Kron 14:3) verwijdert, heten in hetHebreeuws 'irw?(asjera's). Ze herinneren aan de godin 
die in Ugarit de partner was van oppergod El en blijkens opgravingen in Palestina die van 
JHWH.142 

9. Filistijnen en Arabieren betalen schatting; wordt met Achab door Aram verslagen; verslaat 
Ammon en Moab. 
10. Edom wordt evenals Libna onafhankelijk; wordt zelf door Filistijnen en Arabieren verslagen. 
11.2 Kron 26:23: "en men begroef hem bij zijn vaderen, in het veld naast de begraafplaats 
der koningen (...)." 
12. Verslaat de Ammonieten. 
13. Wordt eerst door Aram en Israël verslagen, vervolgens door de Edomieten en de Filistijnen 
en ten slotte door Assur in het nauw gebracht. 
14. 2 Kron 32:33: "Men begroef hem op de helling waar de graven der zonen van David liggen." 
15. De dubbele vermeldingen in deze rij vinden hun oorzaak in de verdeling van Manasses 
leven in een slechte en een goede periode. 
16. 2 Kron 33:20: "en men begroef hem in zijn paleis." 
17. Wordt door Assur in ballingschap gevoerd, maar mag later terugkeren. 
18. 2 Kron 35:24: "en hij werd bijgezet in de graven zijner vaderen." 

142 Vgl. Garbini 1997: 59-60. 

126 



•a c « 
a & 
13 '3 1 + 

o 
+ 

+ 
T 
Ô T T 1 + + + 

1 
T 
T O O 1 1 1 1 

a 
. •& 

t - o 
> M + 

3= 

i 

1 

+ i i + 
+ 

1 + 

U c/î 

si 
O . + + 

> 
Vî cd 

•3 a 
+ + + + 

a. o 

+ + i + 
1 

+ + 1 

, c 
— 0) 

1 ä ! + + i i , 1 1 

4-1 

a 
iA 

Q 
CA 

Q 
CA 

+ Q 
CA 

i Q + ~> Q 
(A 

Q 
CA "> 1 > 1 1 1 1 

•a 
o 
o 
•a + + + + 1 i 1 i + + + + + 1 1 1 1 [ 1 

e 
I-* o 
+ 

O 

+ ! o + 
o 
T + 

to 

+•:§, i + + 1 i + + + + 1 + 1 1 + 1 1 1 

IM 
U 

s » 
C Ë + + + + 1 + + + + + ! + 1 1 1 1 1 ! 1 

e 
ca 

ja 
ca 

JS 
o 
eu 

Oi 

2 
S 
< 

< 

,<3 

<*— 
ca 
O 

g 
ca 
i-i c — > 

ca 

ta •C 
o 

< 

EA 
et] 
G >—> 

_ca 
'W 
ca 
S 

< 

ça 
' N 
N 

S 
3 
c 

»-s 

N 

n 

< 

S 
M 
N 
'S. 
o 
CJ >—> 

CD 

ca 
C 
ca 

c 
o 
E 
< 

ça 
v, 
c 

H-» 

ca 
- c 
a 

O •—> 

S 
'3. 
a 

'ET 

.S 
ca 

'S* 

ca 
M 
u 

•o 
u 

127 



Een aantal verschillen tussen de Deuteronomist en de Kronist is in vorige hoofdstukken 
al besproken. Als we dit overzicht met dat van het Deuteronomistisch Geschiedwerk 
vergelijken, blijkt verder dat de Kronist de raamwerkgegevens van zijn bron niet systema
tisch op hun oorspronkelijke plaats heeft laten staan. Wellicht mede daardoor spreekt 
hij zichzelf bij Asa en Josafat tegen. Bovendien lijkt deze auteur de cultische prostitutie 
(?) niet gekend te hebben. Of hij heeft die niet willen kennen, zoals Japhet meent;143 

volgens Dt 23:18 behoorde ze er immers niet te zijn. Ik acht deze verklaring echter 
minder waarschijnlijk, omdat er in 2 Kronieken wel meer gebeurt wat in strijd is met 
de thora. Verder, eervol begraven worden hoeft niet 'bij zijn vaderen' te gebeuren, 
'in de stad van David' lijkt daartoe te volstaan. Zo zijn er nog meer grotere en kleinere 
verschillen, maar belangrijker is, dat de Kronist verscheidene koningen anders waardeert 
dan zijn bron. Zo zijn Rechabeam en Abia in dat opzicht gestegen en zijn de levens 
van Josia en Manasse in een goede en een slechte respectievelijk een slechte en een 
goede periode verdeeld. Overigens beginnen ook Asa en Uzzia, die in zijn bron Azarja 
heet, goed, maar later gaat het met hen van kwaad tot erger. 

Een interessant deelaspect vormen de contacten met buitenlandse mogendheden. In 
de laatste kolom van de tabellen zien we deze opkomen, zinken en verblinken. Het 
schema op de volgende pagina geeft een overzicht van alle 'raakpunten' in 1-2 Koningen; 
een plusje geeft aan dat de uiteindelijke balans met Juda positief is, bij een minteken 
is die negatief en bij een nul neutraal. Een aantal markante gebeurtenissen is in een 
noot met relevante bijbelpassages (in NBG-vertaling) geïllustreerd en waar mogelijk 
gedateerd, vgl. ook het vorige overzicht. 

143 Japhet 1993, 705-706. 
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noten bij de tabel 
1. Vgl. 1 Kon 15:19: "Er bestaat een verbond tussen de koning van Aram (i.e. Benhadad) 
en mij, tussen uw vader en mijn vader." 
2. Vgl. 1 Kon 22:45: "En Josafat hield vrede met de koning van Israël." 
3. Zie 2 Kon 3, waar verteld wordt hoe Josafat en de koning van Edom Joram van Israël helpen 
Moab te verslaan. 
4. Vgl. 2 Kon 12:18: "Toen trok Hazaël, de koning van Aram, op, streed tegen Gat en nam 
het in." 
5. Vgl. 2 Kon 15:37: "In die dagen begon JHWH Resin, de koning van Aram, en Pekach, 
de zoon van Remaljahu [van Israël], op Juda los te laten." 
6. Vgl. 2 Kon 16:6: "Te dien tijde heroverde Resin, de koning van Aram, Elat voor Aram144 

en hij wierp de Judeeërs uit Elat; en de Edomieten kwamen naar Elat en woonden daar tot 
op de huidige dag." 
7. Vgl. 2 Kon 16:7: "Ik ben uw (i.e. Tiglatpilesers) knechten uw zoon." Met andere woorden, 
Achaz onderwerpt zich aan de koning van Assur en wordt diens vazal. 
8. Vgl. 2 Kon 16:9: "En de koning van Assur gaf hem (Achaz) gehoor; de koning van Assur 
trok op tegen Damascus, nam het in en voerde de bevolking in ballingschap weg naar Kir; 
en Resin bracht hij ter dood." 
9. Vgl. 2 Kon 18:8: "Hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en (verwoestte) het gebied ervan 
(...)." Volgens Cogan & Tadmor is dit een actie tegen een bondgenoot van Assur.145 

10. Vgl. 2 Kon 18:10-11: "(...) in het zesde jaar van Hizkia (...) werd Samaria ingenomen. 
De koning van Assur voerde Israël in ballingschap en bracht hen naar Chalach, Chabor, de 
rivier van Gosan en de steden der Meden." 
11. Vgl. 2 Kon 23:29: "In zijn dagen trok Farao Neko, de koning van Egypte, naar de koning 
van Assur naar de rivier de Eufraat. " 
12. Vgl. 2 Kon 24:7: "De koning van Egypte trok niet weer op buiten zijn land, want de koning 
van Babel had alles veroverd, van de beek van Egypte af tot de rivier de Eufraat toe." 
13. Vgl. 2 Kon 24:1-2: "In zijn dagen trok Nebukadnessar, de koning van Babel, op en Jojakim 
werd hem onderdanig, drie jaar; maar daarna kwam hij weer in opstand. En JHWH zond tot 
hem de benden der Chaldeeën, en die van Aram, Moab en de Ammonieten." Hobbs denkt 
hier aan huurbenden van Nebukadnessar, wiens eigen leger nog niet sterk genoeg was om Palestina 
aan te vallen.'46 Smelik wil Aram emenderen tot Edom,147 een opvatting die door Hobbs 
en Cogan & Tadmor te licht bevonden wordt;148 hun afwijzing wordt gesteund door LXX 
met Syrias. 

14. Vgl. 2 Kon 25:21: "Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd." 

Zoals dit overzicht laat zien, verschijnen van de grote mogendheden achtereenvolgens 
Egypte, Aram, Assur en Babel ten tonele. De balans met Egypte is uiterst negatief, 
die met Babel na een neutrale aanloop ook. De verhoudingen met Aram en Assur 
laten een wat gemengder beeld zien. Van de kleine buurvolkeren lijken de Moabieten 
en de Filistijnen tijdens de regeringen van Joas respectievelijk Hizkia het onderspit 

144 Lees vermoedelijk: Edom, vgl. Hobbs 1985: 214. 
145 Cogan & Tadmor 1988, 221. 
146 Hobbs 1985, 349. 
147 Smelik 1984, 95. 
148 Hobbs 1985, 350 en Cogan & Tadmor 1988, 306. 
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gedolven te hebben. Jeremia echter, die ten tijde van Josia begint op te treden, voorspelt 
in Jer 47^19 alsnog de ondergang van de Filistijnen, terwijl hij Moab als reeds verslagen 
opvoert; Ammon en Edom lijken nog te bestaan. De Ammonieten spelen in het Deutero-
nomistisch Geschiedwerk als staat trouwens sinds de tijd van David (zie 2 Sam 12:26-31) 
geen rol meer; alleen in 2 Kon 24:2 worden ze nog genoemd als onderdeel van Babyloni
sche huurtroepen. Zo blijkt het zgn. Deuteronomistisch Geschiedwerk niet alles te 
vertellen wat in de wereldpolitiek van belang was. Dat hadden we overigens al uit 
het ontbreken van elke verwijzing naar de ondergang van Ninevé in 612 v.o.j. tijdens 
de regering van Josia kunnen afleiden. Een profetische geschiedschrijving wil nu eenmaal 
andere dingen onder de aandacht brengen dan een politiek georiënteerde.149 

Zoals elders wijkt de Kronist ook hier op verscheidene plaatsen af van zijn bron. Het 
overzicht op de volgende pagina laat zien waar en hoe de buitenlandse machten bij 
hem figureren: 

i49 Voor historische achtergronden met betrekking tot de buurvolkeren in het Overjordaanse 
zie Smelik 1984, in het bijzonder p. 92-96. 
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noten bij de tabel 
1. De Kusieten treden hier samen op met Egyptenaren, Libiërs en Sukkieten. De combinatie 
Libiërs en Kusieten komt als onderdeel van het Egyptische leger ook voor in Nahum 3:9 en 
in Dan 11:43, 15° en zonder de Egyptenaren in 2 Kron 16:8, waar ze door Asa verslagen worden. 
2. Asa achtervolgt de Kusieten tot Gerar en overweldigt alle steden in de omgeving daarvan, 
waarbij onder meer kamelen worden buitgemaakt. Dat wijst erop dat we hier met een woestijnvolk 
te maken hebben. 
3. Hier en bij de regering van Amasja wordt Edom Seïr genoemd. 
4. In 2 Kron 20 wordt verhaald, hoe de Moabieten, de Ammonieten en de lieden uit het gebergte 
van Seïr verslagen worden. Na afloop van de strijd keren de Moabieten en de Ammonieten 
zich tegen hun bondgenoten uit Seïr, vervolgens storten ze elkaar in het verderf. Mogen we 
deze trouweloosheid in het verlengde zien van hun in Gen 19:30-38 beschreven verachtelijke 
incestueuze herkomst? Er is overigens een tekstkritisch probleem met 2 Kron 20:1 : MT heeft 
'de Moabieten, de Ammonieten en een deel van de Ammonieten', maar LXX heeft hier '(...) 
van de Meünieten', een volk dat in Edom gelokaliseerd moet worden.151 

5. De Filistijnen en de Arabieren betalen Josafat schatting, zie 2 Kron 17:11. 
6. Blijkens 2 Kron 21:16 woonden de Filistijnen en de Arabieren naast de Kusieten. 
7. De Ammonieten worden in 2 Kron 26:7 samen genoemd met de Arabieren, de Filistijnen 
en de Meünieten; in het volgende vers lijken de laatsten echter vervangen te zijn door de 
Ammonieten.152 

8. De Ammonieten betaalden Jotam volgens 2 Kron 27:4-5 na door hem verslagen te zijn schatting. 
9. De Filistijnen worden volgens de Kronist niet meer door Hizkia verslagen, hun laatste optreden 
vindt nu plaats tijdens de regering van Achaz (2 Kron 28:18-19), waar ze hun gebied uitbreiden 
ten koste van Juda. 
10. Manasse wordt als straf voor zijn goddeloosheid door de legeroversten van Assur naar 
Babel weggevoerd, maar als hij zich bekeert, komt hij terug. Opmerkelijk is, dat Babel hier 
als behorend tot Assur wordt voorgesteld, terwijl daarvoor de vorsten van Babel bij Jechizkia 
op bezoek waren geweest. Het lijkt erop, dat hier de theologie (er is terugkeer uit Babel mogelijk) 
het van de chronologie gewonnen heeft. 

Als we de gedragingen van de Kronist op dit punt vergelijken met die van de Deuterono-
mist, valt op dat de eerstgenoemde meer volkeren een rol laat spelen. Dat zijn de 
Ammonieten, die in zijn bron bij David voor het laatst genoemd worden, de Kusieten, 
en de Arabieren. De Kusieten (k(w)sjm) moeten waarschijnlijk in de zuidelijke grensstre
ken gelokaliseerd worden; zo woonden ze naast de Filistijnen en was Mozes, wiens 
schoonvader uit Midian kwam, met een Kusitische vrouw getrouwd (Num 12:1), en 
wordt in Hab 3:7 Kus(an) eveneens met Midian geassocieerd.,53 In het Deuteronomis-
tisch Geschiedwerk worden de Kusieten overigens één keer genoemd, namelijk in 
2 Kon 19:9, waar wordt vermeld dat Tirhana, de koning van Kus, opgetrokken is 
tegen Sanherib, die op dat moment Jeruzalem belegert; hier wordt met Kus Ethiopië 

150 Vgl. Japhet 1993, 677. 
151 Vgl. Japhet 1993, 785. 
152 Vgl. Dillard 1987, 206. 
153 Vgl. Dillard 1987, 119 en Japhet 1993, 710. 
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bedoeld.154 De Arabieren ( 'rbjm) waren een woestijnvolk dat eveneens in de omgeving 
van de Filistijnen woonde.155 Verder zijn de verschillen marginaal. 
Het is hier niet de plaats om alle punten van verschil tussen de deuteronomistische 
en de kronistische versies van de geschiedenis van de koningen van Juda op hun theologi
sche merites te onderzoeken; ik beperk me tot enige aspecten die mogelijk informatie 
geven over de tijd waarin de Kronist zijn werk schreef. 
In de eerste plaats zou dat de weglating van de cultische prostitutie kunnen zijn, die 
erop kan wijzen dat dit verschijnsel in zijn tijd niet meer actueel was. In de tweede 
plaats is er de introductie van twee volkeren in de zuidelijke periferie, de Kusieten 
en de Arabieren. Het optreden van deze volkeren zou kunnen betekenen dat er in de 
tijd van de Kronist een dreiging vanuit het zuiden bestond. Mogen we daarbij aan 
de Ptolemeeën denken, die ca. 310 v.o.j. de macht in Palestina overnemen?156 Of 
heeft men eerder de Nabateeërs op het oog gehad, die vanaf de 5e/4e eeuw v.o.j. 
ten zuidoosten en later ook ten zuiden van Juda woonden?157 Verder wordt de rol 
van de Filistijnen uitgebreid: bij de Deuteronomist treden ze alleen actief op tijdens 
de regering van Hizkia, terwijl de Kronist ze ten tijde van Josafat, Joram, Uzzia en 
Achaz ten tonele voert. Vermeldenswaard is in dit verband Sir 50:25-26, waar de 
bewoners van het gebergte van Seïr (aldus de later teruggevonden Hebreeuwse tekst; 
LXX heeft hier Samaria, wat weinig zin heeft), dus de Edomieten, met de Filistijnen 
en het dwaze volk dat in Sichern woont, dus de Samaritanen, in één adem afgeschreven 
worden. Het is niet ondenkbaar, dat hier de Edomieten voor hun nazaten, de Idumeeërs 
staan, die zich na de val van Jeruzalem in de Negeb gevestigd hadden en later door 
Johannes Hyrcanus I (134-104 v.o.j.) met geweld tot het Joodse geloof bekeerd en 
besneden werden.15S Met de Filistijnen wordt behalve op de in de kuststeden wonende 
Grieken wellicht ook op de eveneens onbesneden hellenisten gedoeld;159 deze gedachte 
is ook door Diebner herhaaldelijk geopperd. 16° Het is echter de vraag, of deze associa
ties al in het werk van de Kronist een rol spelen. Bovendien bewijst 1 Mak 10:84, 
dat in de tweede eeuw voor onze jaartelling de Filistijnse echo nog nagalmde: daar 
wordt verteld, hoe Jonatan Asdod in brand steekt en de tempel van Dagon met hen 
die daarheen gevlucht waren, verbrandt. Maar dat is niet meer dan een echo. Hun 
rol als politieke macht was namelijk sinds de tijd van Hizkia vrijwel uitgespeeld en 
die van Nebukadnessar definitief; in Jesaja en Arnos worden ze nog wel genoemd, 
in Hosea en Micha al niet meer.161 

Ten slotte is er het hernieuwde optreden van de Ammonieten. Mogelijk kan er verband 
gelegd worden met het bijbelboek Nehemia, waar ze (Neh 4:7) samen met de Arabieren 
en de Filistijnen (i.e. de Asdodieten) een kwalijke rol spelen; er zijn immers aanwijzingen 

Zie Cogan & Tadmor 1988, 234 en Veen 1996, 44. 
Vgl. verder Dillard 1987, 135 en Japhet 1993, 751. 
Vgl. Soggin 1993, 303. 
Vgl. Donner 1986, 443. 
Soggin 1993, 330. 
Vgl. Davies 1995, 173-176. 
Bijv. Diebner 1994, 30 n. 109. 
Vgl. Noort 1994, 29-30 resp. 35. 
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dat Nehemia vóór Kronieken ontstaan is. Maar anderzijds is hun aanwezigheid tijdens 
de regering van Jojakim met die van de Moabieten (en de Arameeërs/Edomieten) wegge
werkt. Echt duidelijk is alles dus (nog) niet. 

5.3 Nadere specificaties van de ark 

(de) ark 

'r(w)n 

van het ge
tuigenis 
h'd(w)t 

van 
JHWH 

van 
h 'Ihjm 

van het verbond 
(h)brjt 

van 
de 
god 
van 
Israël 

'Ihj 
jsr'l 

van 
JHWH 

van 
h 'Ihjm 

div. 

van 
de 
god 
van 
Israël 

'Ihj 
jsr'l 

Ex 9162 

Num 2163 2164 

Deut 10 4 

Joz J165 5 8166 

Ri J 167 

Sama 20 20168 3 1 7 

Sam" 169 2 1 

Kon 1 4 

Kron 6 12 12 

Jer 1 

P heeft 'r(w)n h 'd(w)t (de ark van het getuigenis). De uitdrukking mskn h 'dwt (woning 
van de getuigenis) is te vinden in Ex 38:21, Num 1:50, 53 (2x) en 10:11; 'hl h'dwt 
(tent der getuigenis) in Num 9:15, 17:22, 23, 18:2, volgens Smend alle P,170 en 

162 Ex 25:22, 26:33, 34, 30:6, 26, 39:5, 40:3, 5, 21. 
163 Num 4:5 en 7:89. 
164 Num 10:33 en 14:44. De toeschrijving aan een bepaalde bron is omstreden. Soggin (1989, 
161) rekent deze verzen tot P, Smend (1989, 48) laat zich er niet over uit en Van Seters (1994, 
369 resp. 176 en 329) schrijft ze toe aan J. 
165 Joz 4:16. 
166 In Jozua komt 5x 'de ark van het verbond' zonder nadere specificatie voor; Joz 3:11 heeft 
'rwn hbrjt 'dwn kl-h'rs (de ark van het verbond [van] de heer van de gehele aarde); ook in 
3:14 en 3:17 vinden we deviante constructies: h'rwn hbrjt resp. h 'rwn brjtJHWH, vgl. Soggin 
1988, 48. 
167 Ri 20:27. 
168 1 Sam 3:3 'rwn 'Ihjm. 
169 = 2 Sam 2:8-4:12, 5:3a en 2 Sam 9-1 Kon 2, de zgn. troonopvolgingsgeschiedenis, i.e. 
2 Sam 15:24 en 25. Sama is de rest van 1 en 2 Sam, Kon is de rest van 1 en 2 Koningen. 
170 Smend 1989, 48. 
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2 Krön 24:6. 'dwt lijkt dus een P-woord. De benaming 'rwn 'Inj jsr'l (de ark van 
de god van Israël) lijkt bepaald door de context: hier verblijft de ark volgens 1 Sam 
5-6 tijdelijk in het land van de Filistijnen. De verhouding tussen 'de ark (van het verbond) 
van JHWH' en '(•••) van God' in Samuël en Kronieken wijst erop dat de definitieve 
vorm van deze boeken pas laat is vastgelegd. 
In 1 Sam 4:4 staat 'rwn brjtjhwh sb 'wt (de ark van het verbond van JHWH der heer
scharen) . De uitdrukking;Awh sb 'wt (JHWH der heerscharen) komt in de ' historische ' 
boeken voor in 1 Sam 1-2 Sam 8 (llx), 1 Kon 3-2 Kon 27 (1 Kon 18:15, 2 Kon 3:14 
en (cm') 2 Kon 19:31)enin 1 Kron(ll:9, 17:7 en 24, de parallelplaatsen van 2 Sam 
5:10, 7:8 en 26, 3x). Daarnaast vinden we de variant 'JHWH de god der heerscharen' 
in 2 Sam 5:10, 1 Kon 19:10 en 14. In de Latere Profeten komt het epitheton sb'wt 
vooral voor in Jesaja (1-39, 56x), Jeremia (82x) en Zacharja (53x), verder in Arnos 
(9x), Haggai (14x) en Maleachi (24x); daarbuiten is het nog te vinden in de Psalmen 
(9x). Daarbuiten is het een zeldzaam verschijnsel; in de Pentateuch, in de troonopvol
gingsgeschiedenis en in Ezechiël ontbreekt het geheel. De wortels liggen volgens Mettin-
ger in de pre-exilische Jeruzalemcentrische Sion-Sebaot-theologie.1" 171 

171 DDD, 1730-1739. 
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