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Uw koninkrijk kome

16 september David tot koning gezalfd

21 oktober Nog geen koning, de vijand verslagen

18 november David, een verworpen koning

9 december Koning David op de troon

20 januari David is geen volmaakte koning

17 februari Koning Salomo, de vredevorst

17 maart Koning Hizkia, de eerste opwekking

21 april Koning Josia, de tweede opwekking

19 mei Jezus, Koning op de troon van David

Vragen, opmerkingen?  Mail naar wim@debijbelopen.nl



Rehabeam

Jeruzalem

Abia

Asa

Josafath

recht in ogen Heer

wandelt als David

Joram

Ahazia

Joas

Amazia

Uzzia

Jotam

Achaz

Hizkia
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koningen en profeten in Israël

Juda Israël
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verbanning Israël



Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

verbanning Israël
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Assur

- nederlaag bij Jeruzalem

- gezanten uit Babel

Hizkia

- 12 jaar: wordt koning

- weggevoerd door Assur

Manasse

- verblijft in Babel



Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

verbanning Israël

verwoesting Ninevé
612

begin van Babel
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

verbanning Israël

verwoesting Ninevé
612

begin van Babel
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Kusi

Gedalja

Amarja
?

Juda

- afgodendienst hersteld

- méér dan Kanaänieten

Manasse

- veel bloedvergieten

Zefanja

Zefanja 3 : 1 - 4

- vorsten: leeuwen

- rechters: wolven

- profeten: lichtzinnig

- priesters: onheilig



Jeruzalem
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1 Koningen 13 : 1 - 5

Josia = Jehova geneest

Jozua = Jehova redt

Jezus = Jehova is redding



Jeruzalem
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2 Kronieken 34 - 35

wordt koning

begint God te zoeken

reinigt land van afgoden

herstelt tempel26 jaar

20 jaar

16 jaar

8 jaar



Jeruzalem
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2 Kronieken 34 - 35 Josia 26 jaar oud

herstel tempel

Safan, schrijver

Maäseja, stadsoverste

Joah, kanselier

… Josafat was kanselier, … Seraja was schrijver

2 Samuël 8 : 16

doen herinneren



Jeruzalem
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2 Kronieken 34 - 35 Josia 26 jaar oud

herstel tempel

Safan, schrijver

Maäseja, stadsoverste

Joah, kanselier

… de God der Hebreeën heeft ons ontmoet;

Exodus 3 : 18

… van een zoldering te voorzien.

34 : 11

ontmoeting



Jeruzalem
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2 Kronieken 34 - 35 Josia 26 jaar oud

herstel tempel

Safan, schrijver

Maäseja, stadsoverste

Joah, kanselier

wetboek gevonden

Hilkia, hogepriester

Ahikam & Abdon

Asaja, dienaar van koning

berouw

Hulda, profetes

Sallum, klederbewaarder
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2 Kronieken 34 - 35 Josia 26 jaar oud

viering van het Pascha

op 14e van eerste maand

ark terug in de tempel

veel meer offerdieren

overeenkomstig de wet

ware levietendienst

Een Pascha zoals dit was in Israël niet meer gehouden, 
vanaf de tijd van de profeet Samuël. En geen van Israëls 
koningen heeft het Pascha gehouden, zoals Josia nu hield 
met de priesters en de Levieten, en heel Juda en Israël 

dat daar aangetroffen werd, en de inwoners van 
Jeruzalem.

35 : 18

feest ongezuurde broden
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2 Kronieken 34 - 35 Josia 26 jaar oud

viering van het Pascha

op 14e van eerste maand

ark terug in de tempel

veel meer offerdieren

overeenkomstig de wet

ware levietendienst

En boven dit alles bekeerde haar zuster, Trouweloze, 
Juda, zich niet tot Mij met haar gehele hart, 
maar alleen in schijn, luidt het woord des Heren.

Jeremia 3 : 6 - 10

feest ongezuurde broden


