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Hoofdstuk 118        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Bij opgravingen in de oude stad Pompeï vonden archeologen ook een paar 

potscherven, waar letters op stonden die eerst maar moeilijk te begrijpen waren. 

Steeds stond er hetzelfde zinnetje: Ik mag niet brutaal zijn, ik moet 

gehoorzamen!  

Het waren strafregels. Een leraar had zijn leerling straf gegeven. Maar na 

honderd keer de regel ‘Ik mag niet brutaal zijn, ik moet gehoorzamen!’ vertaald 

te hebben, zagen de vertalers helemaal onderaan nog een regel staan.  

Daar stond: Dat gij in uw eigen eten mag stikken.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Hoofdstuk 118       -      Jerobeam    -    1 Koningen 11  :  26  -  43  
 

 Hij was een man uit het bergland van Efraïm en net zoals zoveel anderen was 

ook hij opgeroepen om zijn dienstplicht voor koning Salomo te vervullen. Nee, 

hij hoefde geen soldaat te worden, hij moest meewerken aan de bouwwerken 

van de koning. Zijn vader leefde niet meer en ook daarom vond hij het niet mooi 

om zo ver van huis voor de koning te moeten gaan werken. Wie zorgde er voor 

zijn moeder als hij er niet was? 

Hij hielp als ploegbaas mee aan de bouw van Millo, een grote toren dichtbij de 

muur van Jeruzalem. Jerobeam was ijverig en hoewel hij niets voelde voor deze 

herendiensten, deed hij toch goed zijn best. Hij was nu eenmaal geen man om de 

kantjes eraf te lopen. De opzichters van Jerobeam merkten al snel dat de 

werkploeg van Jerobeam meer werk verzette dan de anderen en ze spraken over 

hem bij koning Salomo. Niet lang daarna gaf de koning Jerobeam de leiding 

over alle herendiensten van de stam van Jozef. En zo werd de arbeidersjongen 

een hoge ambtenaar in dienst van koning Salomo. Ook in dit nieuwe werk deed 

Jerobeam trouw zijn plicht en koning Salomo dacht dat hij een goede beslissing 

had genomen om hem als leider aan te stellen. 

Dat was ook zo. Er werd meer werk verricht als tevoren. Maar er zat ook een 

andere kant aan de medaille: nu Jerobeam veel werklieden onder zich had, 

hoorde en zag hij ook meer. 

 

De mannen van Israël waren niet meer zo best te spreken over hun koning en ze 

klaagden steen en been over de zware herendiensten. Dat koning Salomo de 

tempel in Jeruzalem had gebouwd nam niemand hem kwalijk. Maar hij hield 

niet meer op met bouwen en dat viel bij heel veel mensen niet in goede aarde. 

En dat niet alleen, maar het stond hen ook tegen dat de koning in zo’n 
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overdadige weelde leefde en er zelfs duizend vrouwen op na hield. Het gewone 

volk draaide op voor de kosten en dat konden ze bijna niet meer betalen. 

 

Jerobeam hoorde dit soort klachten geduldig aan. Ook al zei hij er niet te veel 

van, in zijn hart was hij het er helemaal mee eens. Zo’n grote weelde als waarin 

koning Salomo leefde, kon alleen maar in een rijk land als Egypte, maar niet in 

hun eigen land Israël. Hij begreep het ook niet dat zo’n wijs man als Salomo dat 

niet inzag. Wat Jerobeam ook erg dwars zat was dat de mensen van de stam Juda 

lang zoveel belasting niet hoefde te betalen dan de andere tien stammen van 

Israël.  

Vanaf de tijd van de opstand van Absalom en vooral ook na die van Seba was 

het nooit weer helemaal goed gekomen tussen Juda en Israël. Volgens Jerobeam 

zou er in de toekomst best eens een afsplitsing van een aantal stammen kunnen 

ontstaan. 

 

Op een dag reisde Jerobeam van Jeruzalem naar Seréda, de stad waar zijn 

moeder woonde. Op een eenzaam stuk van de weg, midden in de velden, kwam 

hij de profeet Achia tegen, die een spiksplinternieuwe mantel aanhad. Jerobeam 

ging zoals het hoort aan de kant van de weg staan. Ja, dat deed je wanneer je een 

Godsman tegenkwam. Maar voordat Jerobeam hem kon groeten, liep de profeet 

naar hem toe en trok zijn jas uit. Zonder een woord te zeggen begon hij zijn 

nieuwe mantel in twaalf stukken te scheuren. Jerobeam wachtte geduldig. Dit 

zou wel een betekenis hebben, want een nieuwe jas kapot scheuren deed je niet 

zomaar. Twaalf stukken, twaalf stammen schoot hem door het hoofd. Maar wat 

had hij hiermee te maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  spiksplinternieuwe mantel werd in twaalf stukken gescheurd. 
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Toen pakte de profeet tien stukken van de grond en gaf ze aan Jerobeam, terwijl 

hij zei: ‘Neem tien van deze stukken, want zo zegt de Heer, de God van Israël: 

‘Ik zal het koninkrijk van Salomo in stukken scheuren en ik zal jou tien stukken 

geven, omdat koning Salomo Mij verlaten heeft en zich gebogen heeft voor 

Astarte, de godin van Sidoniërs  en voor Kamos, de god van de Moabieten en 

voor Milkom, de god van de Ammonieten. Maar Ik zal dat niet direct doen. 

Salomo mag koning blijven zo lang hij leeft. Dat doe Ik omdat hij een zoon van 

David is, die zich wel aan mijn wetten en regels gehouden heeft. En om 

Jeruzalem, de stad die Ik uitgekozen heb.  

Over één stam wordt de zoon van Salomo koning, zodat er in Jeruzalem altijd 

iemand het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandende houdt.  

Ik zal jou koning maken over de tien stammen van Israël. En wanneer jij luistert 

naar Mijn Woord, je houdt aan Mijn wetten en regels, zoals mijn dienstknecht 

David gedaan heeft, dan zal Ik jou zegenen.’ 

 

Toen Jerobeam verder liep op die stille weg moest hij steeds denken aan dit 

Godswoord van de profeet. Het was zo nieuw voor hem, zo overweldigend 

groot. Het grote rijk van Salomo zou in tweeën gaan en hij, een zoon van een 

weduwe zou het grootste gedeelte krijgen. Tien stammen tegen één, want de 

stam Simeon telde niet meer mee. Die was in z’n geheel opgegaan in de stam 

Juda. Nooit had hij kunnen denken dat dit voor hem weggelegd was! Maar 

wanneer Gods eigen profeten het profeteerden, dan kwam het uit. Een vreemde 

gedachte, hij Jerobeam zou koning worden…. Maar nu hij er langer over 

nadacht, klopte het wel. Hij had altijd al goed met mensen om kunnen gaan. Hij 

was echt een leidersfiguur. De mensen in Efraïm mochten hem wel. 

Gemakkelijk zou het niet zijn om koning te zijn, maar hij zou het wel 

klaarspelen. Het was mooi om te heersen over tien stammen, macht te hebben en 

koningseer te ontvangen.  

Wat de profeet als laatste gezegd had, dat hij geen koning zou worden, zo lang 

als Salomo leefde en dat hij zich moest houden aan Gods geboden, daar wilde 

hij niet te diep over nadenken. Hij zou zelf wel zien hoe hij aan de macht kwam 

en zelf zou hij weten op welke manier hij later zou regeren. 

Hij was blij met dit Godswoord van de profeet. Dat was een goed teken, maar 

verder kon hij zichzelf wel redden. 

 

Met nog meer ijver deed Jerobeam zijn werk. Alles wat zijn mannen nu in 

Efraïm bouwden, was later van hem! Er zat hem maar één ding dwars en dat was 

dat koning Salomo nog wel heel lang kon leven. Stel dat hij net zo oud zou 

worden als zijn vader, dan zou hij nog vijftien jaar op zijn koningschap moeten 

wachten. Wat een verloren jaren. En zo lang wilde Jerobeam niet wachten.   

En dwars tegen het woord van de profeet in, maakte hij in zijn geboorteplaats 

Seréda alles klaar voor een opstand. 
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Het lukte hem niet. De soldaten van koning Salomo sloegen direct de hele 

opstand neer en Jerobeam moest vluchten. Hij vluchtte naar Egypte, waar de 

Farao met veel genoegen een tegenstander van Salomo ontving. Later zou hij 

deze Jerobeam misschien nog wel eens kunnen gebruiken. 

 

In Egypte vergat Jerobeam zijn plannen niet en zijn vrienden zorgden er wel 

voor dat hij op de hoogte bleef van alles wat er zich in Israël afspeelde. 

Lang hoefde Jerobeam niet eens meer te wachten. Een paar jaar later stierf 

koning Salomo. En zodra hij dat bericht had ontvangen, ging Jerobeam terug 

naar huis naar de stad Seréda. Het woord van de profeet zou nu in vervulling 

gaan, zelfs veel eerder dan hij verwacht had. 

 

Jammer was het dat Jerobeam niet naar Israël ging als een man die zich door 

God geroepen voelde tot dit zwaar en gewichtig werk.  

Nee, hij kwam in eigen kracht, als een man die het zelf wel even zou doen en die 

Gods geboden niet belangrijk vond. 

 

 

 


