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Hoofdstuk 120      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik heb jullie al een keer eerder verteld dat mijn moeder mij leerde dat een 

‘leugentje om bestwil’ wel mocht, als het maar de vrede diende! (Hoewel het niet 

juist was….) 
Maar een leugen om je eigen zin te krijgen en dat je er zelf beter van wordt, dat 

mag niet! Daar komt alleen maar ellende van. 

Ja, dat kan zoals in onderstaand verhaal zelfs de dood tot gevolg hebben. 

Eerlijk zijn, dat is heel belangrijk!  En ook de mensen om je heen zo behandelen, 

zoals je ook graag zelf behandeld wilt worden. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Hoofdstuk 120     -   Feest in Bethel     -     1 Koningen 12  :  26  -  33  

1 Koningen 13   
 

Zo zat dan Jerobeam, de zoon van Nebath op de troon in zijn hoofdstad Sichem 

en kon hij zijn hart ophalen aan koningsmacht en koningseer. Maar echt veilig 

voelde hij zich niet. Wel had hij de muren van de stad Sichem versterkt en ook 

had hij aan de andere kant van de rivier de Jordaan de stad Pnuël gebouwd om 

sterk te staan tegen de oude vijand Ammon. Maar dat onveilige gevoel van 

bedreigd worden door mogelijke vijanden, bleef. 

En daar was eigenlijk helemaal geen reden voor. God had hem geroepen tot het 

koningschap en ook zijn zoon zou hem opvolgen, maar dan moest hij zich aan 

Gods geboden houden. Maar ook al had hij dat Godswoord gekregen, hij 

vertrouwde niet op de Heer. De beloften van God zeiden hem niet zoveel. 

Jerobeam was een man die zelf zijn rijk wilde opbouwen. 

Bidden en werken, maar Jerobeam dacht dat met werken alleen het wel goed zou 

komen.  

 

Er was één ding wat hem erg dwars zat en waar hij geen toestemming meer voor 

wilde geven: op hoge feestdagen ging zijn volk naar de stad Jeruzalem om daar 

in de tempel God offers te brengen. Wanneer zijn mensen steeds maar weer naar 

Jeruzalem zouden gaan, kregen ze volgens hem heimwee naar de oude glorie 

van koning David en koning Salomo. En dat moest hij voorkomen. 

 

Al vrij snel had Jerobeam zijn plan gemaakt. In plaats van één tempel in 

Jeruzalem, zou hij twee tempels laten bouwen: één in Dan en één in Bethel. En 

in de plaats van de heilige ark liet hij twee gouden kalveren maken. Dan konden 

zijn mensen God dienen in hun eigen land. Nee, Jerobeam was niet van plan om 
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de Heer te verlaten en om vreemde goden te gaan dienen. Hij meende echt dat 

hij met zijn gouden beelden de God van Israël zou kunnen dienen. En was 

Bethel niet een heel goede plek voor de Heer? Hier had in oude tijden Jacob in 

een droom de hemel zien opengaan en hier had hij later een altaar gebouwd. 

En wat betreft de stad Dan in het hoge noorden? Daar woonden nog priesters, 

die rechtstreeks van Mozes afstamden. Beter kon niet. 

Beide steden konden heel goed wedijveren met de stad Jeruzalem, dat honderd 

jaar geleden zelfs nog een heidense stad was. 

 

In de wet van Mozes stond: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken…’ 

Jerobeam had het kunnen weten, ja hij wist het! Maar hij wilde niet luisteren 

naar de profeet Ahia, die hem kwam waarschuwen. 

Het leek ook zo vroom, een beeld maken en dan zeggen dat het niet om dat 

beeld ging, maar om de Here God. Hoe gemakkelijk vergaten de mensen op 

deze manier de Heer en gingen ze offers brengen aan de afgoden.   

 

Maar daar maakte koning Jerobeam zich geen zorgen over. Toen de beide 

gouden kalverbeelden klaar waren bracht hij ze zelf in een grote optocht naar de 

tempel in Bethel.  

‘Kijk, beste mensen, hier zijn jullie goden die jullie uit het land Egypte bevrijd 

hebben.’ 

En toen het volk de beelden zag staan, blinkend in het zonlicht, brak het in een 

luid gejubel uit.  

Een dag later brachten ze het andere gouden kalf in een nog veel grotere optocht 

dwars door het hele land heen, naar de stad Dan, dat helemaal in het noorden 

van Israël lag. 

In zo’n statige processie droegen ook altijd de priesters des Heren de gouden 

ark.  

 

Volgens Jerobeam was wat betreft de godsdienst zijn volk gelijk geworden aan 

koning  Rehabeam met zijn tempel in Jeruzalem. 

 

Vanuit de hoge hemel zag de Heer wat er gebeurde in het land Israël waar Hij 

Jerobeam tot koning had gekozen. Eens, in lang vervlogen tijden hadden in de 

woestijn hun voorvaderen gedanst om het gouden kalf, maar toen was Mozes er 

geweest die voor zijn mensen gebeden had. 

Maar nu was er alleen koning Jerobeam en die gaf niet om God noch zijn gebod. 

Hij wilde niet eens luisteren naar de waarschuwingen van de profeet Ahia…. 

 

Niet lang na de inwijding van de tempel, op de vijftiende dag van de achtste 

maand begon in Bethel het jaarlijkse grote offerfeest. Maar er was een 

probleem: er waren te weinig priesters uit het geslacht van Aäron. De meeste 

Levieten waren trouwens ook verhuisd naar Jeruzalem. Koning Jerobeam had al 
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meerdere mannen tot priester gewijd die niet eens uit de stam van Levi waren. 

Er waren mensen die dat koning Jerobeam kwalijk namen. Vooral daarom 

zorgde hij ervoor dat er niet te weinig offerdieren waren. Er zou geen tekort aan 

vlees zijn! En ook niet aan wijn. 

 

Het feest was nog maar net begonnen toen koning Jerobeam bij de trappen 

omhoog naar het altaar liep. Plotseling verstomde het rumoer om hem heen. En 

terwijl hij achterom keek, zag hij een profeet des Heren aan komen lopen. Aan 

zijn kleren te zien was het een Godsman uit Jeruzalem. 

Het volk wachtte in spanning. Wat zou deze vreemdeling zeggen? En hoe zou de 

koning daarop reageren? 

 

De profeet nam het woord, maar hij sprak niet tegen de koning. Wilde hij 

luisteren, des te beter. Maar de profeet sprak ook niet tot de andere mensen. 

Hij richtte zich tot het altaar en luid en duidelijk zei hij: ‘Altaar, altaar, luister! 

Dit zegt de Heer: ‘In de familie van David zal een jongen geboren worden die 

Josia heet. Luister goed naar mij, altaar! Die Josia zal jouw priesters doden en 

hen offeren op dit altaar. Er zullen botten van mensen op jou verbrand worden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altaar, altaar, luister! Dit zegt de Heer: …...’ 
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Na deze dreigende, sombere woorden werd het nog stiller dan het al was. Er zou 

een zwaar oordeel over Bethel komen en de priesters zouden gedood worden. 

Maar er was één troost: vandaag nog niet. Misschien gebeurde dit wel over 

duizend jaar en wie dan leeft…. 

De koning zei niets, maar ging verder met zijn offer. Hij wilde de profeet graag 

laten doden, maar dat durfde hij niet. Wie een profeet doodt, krijgt met de goden 

te maken…. Het was maar het beste om net te doen als of hij niets gehoord had. 

Hij liet zich niet kennen. Jerobeam stak het vuur aan en even later sloegen de 

vlammen hoog de lucht in. Niemand durfde meer iets te zeggen en ook de 

profeet uit Jeruzalem zei niets meer. Hij stond daar maar te kijken. Ging hij nu 

maar weg! 

 

Later op de dag toen het offer verbrand was en de priesters klaar stonden om de 

heilige as op te scheppen, deed de profeet onverwachts en stap naar voren. 

En weer klonken in de stilte zijn sombere woorden: ‘Jullie geloven niet wat ik 

gezegd heb, hè? Nu dan, dit zal het teken zijn, dat ik de waarheid gesproken heb. 

Dit altaar zal in tweeën breken en de as die erop ligt, zal op de grond vallen.’ 

Maar dit ging te ver, dacht Jerobeam. Wat heeft die man hier eigenlijk te 

zoeken. Nu zal hij sterven, die onheilsprofeet! Hij stak zijn hand uit naar de 

Godsman en riep naar zijn dienaren: ‘Grijp hem!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Grijp hem!’ 
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Maar niemand van zijn knechten durfde een hand uit te steken naar de profeet. 

 

En daar gebeurde het wonder. Op datzelfde moment brak het altaar in tweeën en 

de gewijde as viel op de grond. De Heer zelf had gesproken! Dit was dus toch 

een Godswoord!  

 

Nog altijd stond de koning daar als aan de grond vastgenageld en nog altijd wees 

hij met zijn arm naar de profeet. Maar waarom keek hij zo vreemd? Waarom 

was hij plotseling zo bleek geworden? 

En toen begrepen de mensen het: de arm van de koning was stijf geworden en 

kon niet meer naar beneden. Wat was dat vreselijk. Moest hij nu verder leven 

met zo’n uitgestoken arm? Zou hij nu nooit weer zijn zwaard kunnen gebruiken? 

Nooit weer hen voorgaan in de strijd? 

 

Daar stond Jerobeam, verslagen en bang. Al zijn trots was hij kwijt. Hij had zijn 

God vaarwel gezegd en tot spot van het hele volk stond hij nu hier met een stijve 

arm die hij niet meer kon gebruiken,  

‘Alstublieft,’ vroeg Jerobeam, ‘zorg, dat de Heer, uw God, niet boos op mij 

blijft. Bid voor mij, zodat ik mijn arm weer kan bewegen.’ 

De profeet stak zijn armen omhoog, deed een kort gebed en toen gebeurde daar 

opnieuw een wonder: koning Jerobeam kon zijn arm weer gebruiken. 

 

Erg blij was hij en dankbaar vroeg hij de profeet: ‘Kom u mee naar mijn huis? 

Daar kunt u iets eten en drinken. En ik zal u ook een geschenk geven.’ 

Misschien wilde Jerobeam hiermee het volk wel laten zien dat hij geen vijand 

van de Heer was en dat deze profeet zijn gast en zijn vriend wilde zijn. Op deze 

manier kon hij deze Godsman gebruiken voor zijn eigen eer en glorie. Maar dat 

lukte hem niet. 

 

De profeet zei ernstig: ‘Ik ga niet met u mee, ook al zou u mij de helft van uw 

hele bezit geven. Want de Heer heeft tegen mij gezegd dat ik niet bij u mag eten 

en drinken. Ook dat ik via een andere weg naar huis moet teruggaan.’ 

Hij draaide zich om en ging weg, een andere kant uit als vanwaar hij gekomen 

was. 

 

Koning Jerobeam beet op zijn tanden. Hij begreep het maar al te goed. Deze 

profeet van de Heer mocht geen omgang hebben met een ongehoorzame koning. 

In Bethel mocht hij niet eten of drinken omdat er een vloek op Bethel rustte. 

Kwaad ging hij naar huis. Het had zo’n mooi feest kunnen worden ter ere van 

hem en zijn koninkrijk. En in plaats daarvan was het uitgelopen op een grote 

schande en een zware vloek. 
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Maar Rehabeam met zijn mooie tempel in Jeruzalem zou het niet winnen! Ook 

hier in Bethel en ook in Dan zouden elke dag de offers branden. En het oordeel 

van God? Daar wilde hij nu niet aan denken. Dat zou pas heel lang na zijn dood 

gebeuren…. 

 

Maar ook al had Jerobeam zich niets aangetrokken van de woorden van de 

profeet, in de stad had de profeet met zijn optreden diepe indruk achtergelaten.  

Erg was het dat hij niet samen met koning Jerobeam mocht eten en drinken. Dat 

was voor de mensen een teken dat God zijn handen van de koning en ook van de 

stad afgetrokken had. 

Daarom begrepen ze er ook niets van dat deze zelfde profeet ’s middags weer in 

de stad terugkwam en een huis binnenging om daar te eten en te drinken…. 

Zelf had hij gezegd dat het niet mocht en nu deed hij het toch. Dus, ook de 

profeten namen het niet zo nauw met het woord van de Heer. Nu, dan zou het 

met die vloekspreuk ook wel een beetje meevallen. 

Maar diezelfde dag nog zou iedereen in Bethel weten dat God machtig is en ook 

zijn profeten straft, wanneer ze ongehoorzaam zijn aan zijn woord.  

 

In Bethel woonde een oude man, die in zijn jonge jaren een profeet was geweest. 

Later deed hij er niet zoveel meer aan en had hij ook nooit meer een Godswoord 

gekregen. Toen de tempel in Bethel werd gebouwd en later het gouden kalf erin 

werd geplaatst, was hij gaan nadenken. Nee, wat koning Jerobeam deed was niet 

goed. En naar het grote inwijdingsofferfeest ging hij niet. Hij wilde daar niet aan 

meedoen. Maar de moed om ertegen te protesteren had hij ook niet. Ook liet hij 

zijn beide zonen naar het feest gaan. 

 

Toen zijn zoons weer thuiskwamen en hem alles vertelden van wat er was 

gebeurd, schaamde deze oude profeet zich een beetje. Dat was nog eens een 

Godsman die de koning de waarheid durfde zeggen! En die weigerde om met de 

koning te gaan eten! Zo’n man moest wel heel dicht bij de Heer leven. Graag 

zou hij deze profeet eens ontmoeten. Maar hij zou wel nooit weer terug in 

Bethel komen. Als hij hem wilde zien en spreken zou hij hem nu direct achterna 

moeten gaan. Hij vroeg zijn zonen welke kant die Godsman was uitgegaan. 

Daarna zadelde zijn ezel en ging zo snel mogelijk hem achterna. 

 

De oude man vond hem niet eens zo ver buiten de stad, in de schaduw van een 

grote boom. Hij vroeg: ‘Bent u die Godsman, die uit Juda gekomen was?’ 

De profeet antwoordde: ‘Ja, die ben ik,’ 

‘Kom, ga met mij mee, dan kunt u bij mij thuis brood eten en tot rust komen.’ 

De Godsman schudde zijn hoofd en zei: ‘Nee, ik mag niet teruggaan naar Bethel 

en daar eten en drinken. De Heer heeft mij dat verboden.’ 

De oude man vond dit erg jammer. Zo graag wilde hij met de profeet uit Juda in 

gesprek. En als dat niet op de normale manier kon, dan moest hij maar gebruik 
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maken van en leugentje. Hij zei: ‘Ik ben ook een profeet, net als jij. En nu heeft 

vanmiddag een engel tegen mij gezegd: ‘Haal die profeet op en geef hem in 

jouw huis eten en drinken.’ 

 

De profeet uit Juda dacht niet na. Als hij dat wel gedaan had, dan had hij 

geweten dat de oude man hem voorloog. De Heer spreekt zichzelf niet tegen! 

Maar hij had honger en dorst en om in een koele kamer met deze oude man te 

praten leek hem een goed idee. 

En zo reden ze samen op hun ezeltjes terug naar de voor de profeet uit Juda nu 

verboden stad en maakte hij de woorden van de Heer te schande…. 

 

Ze aten en dronken en praatten honderduit en het leek alsof iets van de glorie 

van de profeet afstraalde op de oude man. 

Maar plotseling kreeg de oude man een Godswoord. Nog één keer in zijn leven 

mocht hij een profeet zijn en de toekomst voorspellen. Maar nu was hij er niet 

blij mee, want het was een vreselijk woord dat hij moest uitspreken. Hij zag de 

Godsman uit Jeruzalem aan en zei: ‘Jij hebt niet gedaan wat de Heer, jouw God 

tegen jou gezegd heeft. Je hebt niet naar hem geluisterd. Want je bent met mij 

teruggegaan langs dezelfde weg als waarlangs je hier gekomen bent. En je hebt 

hier in Bethel gegeten en gedronken. Daarom zal jij na je dood niet bij je familie 

begraven worden.’ 

 

De profeet uit Jeruzalem boog zijn hoofd. Hij zou dus ver van huis sterven en 

niet in hun familiegraf begraven worden. Hij klaagde niet. Hij begreep dat de 

oude man hem voorgelogen had. Maar hij wilde ook zelf graag terug naar Bethel 

om uit te rusten. Hij had beter na moeten denken. Dan had hij het geweten dat 

hij niet terug had mogen gaan. 

 

Diezelfde middag nog zadelde hij zijn ezel en reed terug richting Jeruzalem. Het 

was een eenzame, stille landweg waar hij reed. Hij kwam niet ver. Een klein 

eindje buiten de stad kwam een leeuw op hem toe en sloeg hem met één slag van 

zijn ezel af. De profeet was direct dood. Maar God de Heer, die dit liet gebeuren 

was ook barmhartig en zorgde ervoor dat de leeuw zijn dode lichaam niet 

verscheurde. 

 

Een poosje later raakte de hele stad Bethel in opschudding. Een paar mannen 

kwamen aanrennen en vertelden dat ze zoiets nog nooit eerder hadden gezien. 

De profeet uit Juda lag dood op de weg en naast dat levenloze lichaam stonden 

een leeuw en een ezel. Als dit geen teken van God was, dan wisten ze het niet 

meer! 

 

De oude man kwam uit zijn huis en hoorde dit vreselijke nieuws.  

‘Het is een teken,’ zei hij ernstig. ‘God heeft jullie laten zien, dat wij hier in 
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Bethel met de tempel en dat gouden kalf verkeerd bezig zijn. Hij spaart zelfs 

zijn eigen profeten niet! Hoe zal Hij dan ons sparen, met een koning die met zijn 

gouden kalf ons voorgaat in het dienen van afgoden?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De profeet was direct dood. 
 

De oude man zadelde weer zijn ezel en haalde de dode Godsman op en begroef 

hem in zijn eigen graf. Luid zong hij het klaaglied: ‘Ach mijn broer, mijn broer!’ 

Zo rouwde hij over de dode Godsman, maar hij rouwde ook over zijn eigen 

schuld  en zijn leugen, waarmee hij de vrome profeet de dood had ingejaagd! 

Later liet hij zijn zonen beloven dat ze hem na zijn dood in hetzelfde graf als dat 

van deze Godsman uit Juda moesten begraven  

 

Ook na dit gebeuren bekeerde Jerobeam zich niet. Bijna alle mensen deden met 

hem mee met de beeldendienst van het gouden kalf. 

Het werd de koning en zijn volk door de Heer zwaar aangerekend. Deze 

afgodendienst was het begin van zijn dood en ondergang….  

 

 

 


