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Synopsis van 2 Kon 11:1-12:22 en 2 Krön 22:10-24:27 

2 Kon 11:1 - 12:22 
11:1 Atalja nu, de moeder van Achazja, toen 
zij gezien had, dat haar zoon gestorven was, 
stond zij op 
en verdelgde de gehele koninklijke nakome
lingschap. 
2 Maar Jehoseba de dochter van (de) koning 
Joram, de zuster van Achazja, 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 beddenop
slag; 
en zij verborgen hem voor Atalja, 

zodat hij niet gedood werd. 
3 En hij was met haar in het huis van JHWH, 
verborgen, zes jaar [lang], terwijl Atalja 
koningin [was] over het land. 
4 In het zevende jaar nu zond Jojada [boden], 
nam de oversten over honderd van de lijfwacht 
en van de ijlboden en liet hen bij zich komen 
in het huis van JHWH; 
hij maakte hen tot bondgenoten en beëdigde 
hen 

in het huis van JHWH, 

en hij liet hun de zoon van de koning zien. 

5 En hij gebood hen met de woorden: 
Dit [is] wat jullie moeten doen: een derde 
[deel] van jullie die op de sabbat binnenko
men, 

[die zullen] de wacht betrekken bij het huis 
van de koning, 
6 en een derde bij de Sur-poort, 

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 nakomeling
schap van het huis van Juda uit. 
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 namelijk de zuster van Achazja -
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. 
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, verder 
Maäseja de zoon van Adaja en Elisafat de zoon 
van Zikri, [op] in zijn verbond. 
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 [Joja
da] zei tot hen: 
Zie de zoon van de koning: hij zal regeren zo
als 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], 

5 en een derde [zal] in het huis van de koning 
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en een derde bij de poort achter de ijlboden: 
zo zullen jullie om beurten de wacht betrekken 
bij het huis. 

7 En twee afdelingen van jullie, allen die op 
de sabbat naar buiten gaan, [die] zullen voor 
de koning de wacht betrekken bij het huis van 
JHWH. 
8 En jullie zullen je rondom de koning scha
ren, ieder met zijn wapens in zijn hand, 

en wie naar de gelederen komt, zal gedood 
worden; 
en weest bij de koning als hij naar buiten gaat 
en als hij binnenkomt. 
9 Toen deden de oversten over honderd over
eenkomstig alles wat Jojada de priester ge
boden had, 
zij namen ieder hun mannen, hen die op de 
sabbat binnenkomen samen met hen die op de 
sabbat naar buiten gaan; 
en zij kwamen naar Jojada de priester. 

10 En de priester gaf aan de oversten over 
honderd de speren en de pijlkokers die van 
(de) koning David [geweest waren], die in het 
huis van JHWH [waren]. 
11 En de ijlboden gingen ieder met zijn wa
pens in zijn hand staan, 
vanaf de rechterzijmuur van het huis tot de 
linkerzijmuur van het huis, naar het altaar en 
naar het huis toe, rondom de koning. 
12 Toen liet hij de zoon van de koning naar 
buiten gaan en hij deed hem de diadeem en 
het 'getuigenisteken' op, zij maakten hem ko
ning 
en zalfden hem; 
en zij klapten in de handen 
en zeiden: Leve de koning. 
13 Toen Atalja het geroep van de ijlboden [en] 
van het volk hoorde, 

[zijn] 
en een derde bij de Jesod-poort, 

en het gehele volk [zal] in de voorhoven van 
het huis van JHWH [zijn]. 
6 Het mag het huis van JHWH niet binnenko
men, behalve de priesters en de dienstdoende 
levieten: zij mogen binnenkomen, want heilig 
zijn zij; maar het gehele volk, [dat] moet het 
voorschrift van JHWH in acht nemen. 

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 over
eenkomstig alles wat Jojada de priester geboden 
had, 
en zij namen ieder hun mannen, hen die op 
de sabbat binnenkomen met hen die op de sab
bat naar buiten gaan; 

want Jojada had de afdelingen geen verlof ge
geven. 
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 stelde het gehele volk op, en [wel] 
ieder [met] zijn werpspies in zijn hand, 
vanaf de linkerzijmuur van het huis tot de 
rechterzijmuur 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. 
12 Toen Atalja het geroep van het volk hoorde 
dat [toe-]ijlde en de koning toejuichte, 
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kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 
14 En zij zag, en zie: de koning stond bij de 
zuil overeenkomstig de gewoonte, de zangers 
en de trompetten [waren] bij de koning, en 
heel het volk des lands [was] verheugd en blies 
op de trompetten; 

toen verscheurde Atalja haar kleren 
en riep: Verraad, verraad! 
15 Toen gebood Jojada de priester de oversten 
over honderd die over het leger waren aange
steld, 
en hij zei tot hen: Laat haar naar buiten het 
huis gaan naar de gelederen, en wie achter 
haar aan komt: 
doden met het zwaard! 
want de priester had gezegd: 
Zij mag niet in het huis van JHWH gedood 
worden. 
16 En zij legden de hand op haar, 
zij kwam [langs] de (weg van de) ingang van 
de paarden naar het huis van de koning; 
en werd daar gedood. 
17 Toen sloot Jojada het verbond tussen 
JHWH en de koning en het volk 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn, 
en tussen de koning en het volk. 
18 En heel het volk des lands kwam naar het 
huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij kort 
en klein, 
en Mattan, de priester van Baal, [die] brachten 
zij om voor de altaren; 
en de priester stelde opzichters aan over het 
huis van JHWH. 

19 En hij nam de oversten over honderd 
en de lijfwacht en de ijlboden 
en het gehele volk des lands, 
en zij lieten de koning afdalen uit het huis van 
JHWH, 

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 zangers 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 muziekinstru
menten en gaven het teken dat er lofzangen 
gezongen moesten worden; 
toen verscheurde Atalja haar kleren 
en zei: Verraad, verraad! 
14 Toen liet Jojada 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 gelederen 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 poort van 
de paarden van het huis van de koning; 
en zij doodden haar daar. 
16 Toen sloot Jojada sloot een verbond tussen 
hem, 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, zijn altaren en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij in stuk
ken; 
en Mattan, de priester van Baal, [die] brachten 
zij om voor de altaren. 
18 En Jojada gaf het opzicht over het huis van 
JHWH in handen van de levitische priesters 
die David over het huis van JHWH verdeeld 
had om brandoffers te brengen voor JHWH, 
zoals geschreven [is] in de thora van Mozes, 
met vreugde en gezang: op gezag van David. 
19 En hij liet de poortwachters staan bij de 
poorten van het huis van JHWH, opdat nie
mand die in enig opzicht onrein was zou bin
nenkomen. 
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, 
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en zij kwamen [langs] de (weg van de) poort 
van de ijlboden naar het huis van de koning; 
en hij ging zitten op de troon van de koningen. 
20 Toen verheugde zich het gehele volk des 
lands, en de stad [die] had rust; Atalja echter 
hadden zij gedood met het zwaard 
in het huis van de koning. 

en zij kwamen [door] (in het midden van) de 
Eljon-poort 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. 

12:1 Zeven jaar oud [was] Joas toen hij koning 
werd. 
2 In het zevende jaar van Jehu werd Joas ko
ning, 
en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruza
lem; en de naam van zijn moeder [was] Sibja 
uit Berseba. 
3 En Joas deed wat juist is in de ogen van 
JHWH 
al zijn dagen, 
[gedurende] welke [tijd] hem onderwees: 
Jojada, de priester. 
4 Echter, de hoogten [die] verdwenen niet; 
nog [steeds] bracht het volk slacht- en brand
offers op de hoogten. 

5 Toen zei Joas tot de priesters: 

Al het zilver [dat bestemd is] voor de heilige 
gaven dat naar het huis van JHWH gebracht 
wordt, [het] gebruikelijke zilver per man, de 
vastgestelde hoeveelheid zilver per persoon, 
[en] al het zilver waarvan het in iemands hart 
opkomt om [het] naar het huis van JHWH te 
brengen, 
6 [dat] moeten de priesters nemen, ieder van 
een bekende (van hem); 
en dezen moeten de gebreken aan het huis [er
mee] herstellen, alles wat er aan gebreken 
gevonden wordt. 

7 Maar het geschiedde, in het drieëntwintigste 
jaar van (de) koning Joas, 
- de priesters hadden de gebreken niet her
steld -

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

en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruza
lem; 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 Jojada de priester. 

3 En Jojada nam twee vrouwen voor hem; en 
hij verwekte zonen en dochters. 
4 En het geschiedde daarna: het kwam in het 
hart van Joas op 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. 
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8 dat (de) koning Joas Jojada de priester en 
de [andere] priesters riep en hij zei tot hen: 
Waarom herstellen jullie de gebreken aan het 
huis niet? 

Welnu: jullie moeten geen zilver [meer] aan
nemen van jullie bekenden, maar voor de ge
breken aan het huis moeten jullie het geven. 
9 En de priesters stemden [ermee], in geen 
zilver [meer] van het volk te nemen en de ge
breken aan het huis niet te herstellen. 
10 Toen nam Jojada de priester een kist, 
boorde een gat in de deksel (ervan); en gaf 
hem [een plaats] 
rechts naast het altaar, waar men het huis van 
JHWH binnenkomt, 
zodat de priesters die de dorpel bewaakten 
daarin zouden doen al het zilver dat naar het 
huis van JHWH gebracht werd. 

11 En het geschiedde 

als zij zagen dat er veel zilver in de kist [zat], 
dat de schrijver van de koning met de hoge
priester erbij kwam, en zij [het] bij elkaar de
den en [het] telden, het zilver dat in het huis 
van JHWH gevonden werd. 

12 Zij gaven dan het zilver in porties in (de) 
handen van de uitvoerders van het werk die 
in het huis van JHWH waren aangesteld; 
en zij gaven het uit aan de timmerlieden en 

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] brachten de heffing [die 
opgelegd is] door Mozes de dienaar van JHWH 
en van de gemeente van Israël: voor de tent 
der getuigenis? 
7 Want de goddeloze Atalja, haar zonen hebben 
ingebroken in het huis van God; en zelfs heb
ben ze alle heilige voorwerpen uit het huis van 
JHWH voor de baäls gebruikt. 

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 verheug
den 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 van 
de levieten naar de opzichter van de koning 
bracht, en 
(als) zij zagen dat [er] veel zilver [in was], 
dat de schrijver van de koning en de gevol
machtigde van de hoofdpriester [dan] kwamen 
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 dienstwerk aan het huis 
van JHWH, 
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de bouwlieden die in het huis van JHWH 
werkten, 

13 en aan de metselaren en de steenhouwers, 
en om hout en gehouwen stenen te kopen 
om de gebreken van het huis van JHWH te 
herstellen; 

en voor alles wat werd uitgegeven voor het 
huis 
om het te herstellen. 

14 Evenwel, in het huis van JHWH werden 
niet gemaakt zilveren schalen, snuiters, 
sprengbekkens, trompetten, [noch] enig gouden 
vat of zilveren vat, van het zilver dat naar het 
huis van JHWH werd gebracht. 

15 Maar aan de uitvoerders van het werk 
plachten zij het te geven; en dezen herstelden 
daar [dan] het huis van JHWH mee. 
16 En zij rekenden niet af met de mannen die 
zij het zilver in handen gaven om [het] aan 
de uitvoerders van het werk te geven; want 
in goed vertrouwen handelden zij. 
17 Het zilver van een schuldoffer en het zilver 
van een zondoffer, [dat] werd niet gebracht 
naar het huis van JHWH; voor de priesters 
zou het zijn. 

18 In die tijd trok Hazaël, de koning van 
Aram, op, 
voerde oorlog tegen Gat en nam het in; 
en Hazaël maakte aanstalten om op te trekken 
tegen Jeruzalem. 

19 Toen nam Joas de koning van Juda al de 
heilige gaven die Josafat en Joram en Achazja, 
zijn vaderen, geheiligd hadden, en zijn [eigen] 
heilige gaven, en al het goud dat in de senat

en zij namen steenhouwers en timmerlieden 
in dienst 

om het huis van JHWH te vernieuwen; 

alsmede ijzer- en kopersmeden, 

om het huis van JHWH te herstellen. 
13 En de uitvoerders van het werk deden [dat], 
en het reparatiewerk vorderde onder hun han
den; zo brachten zij [het herstel van] het huis 
van God tot stand in de [juiste] proporties 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, voorwerpen voor 
de cultus- en offerdienst en schalen, en voor
werpen van goud en van zilver; 

en men bracht voortdurend brandoffers in het 
huis van JHWH, alle dagen van Jojada. 
(...) 

(...) 
23 En het geschiedde aan het eind van het jaar: 
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 volk; 
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kamers van JHWH en van het huis van de ko
ning gevonden werd; 
en hij zond [het] naar Hazaël, de koning van 
Aram, 
en hij trok op, bij Jeruzalem vandaan. 

20 Het overige nu van de geschiedenissen van 
Joas en alles wat hij gedaan heeft: is het niet 
geschreven in het boek van de kronieken van 
de koningen van Juda? 

21 Toen stonden zijn dienaren op en smeedden 
een samenzwering; 

en ze sloegen Joas [neer] in Bet-Millo, dat op 
de helling naar Sillo ligt. 

22 Jozabad namelijk de zoon van Simat, en 
Jehozabad de zoon van Somer, zijn dienaren, 

sloegen hem [neer], 
zodat hij stierf, 
en men begroef hem bij zijn vaderen in de stad 
van David; 

en Amasja zijn zoon werd koning in zijn 
plaats. 

en hun gehele buit zonden ze naar de koning 
van Damaskus. 

24 Hoewel met een klein aantal mannen het 
leger van Aram gekomen was, gaf JHWH een 
zeer groot leger in hun handen - zij hadden 
JHWH, de God van hun vaderen, immers ver
laten -; 
en [aan] Joas voltrokken zij Strafgerichten. 
27a [Over] zijn zonen, de talrijke godspraken 
tegen hem en de [her-]fundering van het huis 
van God, zie, [daarover is] geschreven in de 
uitlegging van het boek van de koningen; 
25a Toen nu zij van hem weggingen - zij had
den hem immers in allerlei soorten van ellende 
achtergelaten 
- [toen] zwoeren zijn dienaren tegen hem 
samen 
vanwege het bloed van de zonen van Jojada 
de priester, 

26 Dit nu zijn zij die tegen hem samengezwo
ren hebben: 
Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische, 
en Jozabad, de zoon van Simrat, de Moabiti
sche. 
25b en zij brachten hem om 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. 
27b en Amasja zijn zoon werd koning in zijn 
plaats. 
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