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Hoofdstuk 121     
 

Lieve kleinkinderen, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kennen jullie het woordje ‘ondoorgrondelijk’? In de Bijbel staat in het 

Bijbelboek Romeinen hoofdstuk 11 vers 25 dat Gods wegen ondoorgrondelijk 

zijn. Dat betekent dat er op deze wereld dingen gebeuren die door een mens niet 

te begrijpen zijn.  

 

Nee, lieve kleinkinderen, ik begrijp niet dat bij natuurrampen onschuldige 

mensen en ook kinderen en baby’s om het leven komen. 

En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook in onderstaand verhaal uit de 

Bijbel gebeurt iets dat ik niet begrijp. Maar ik ben ook maar een mens met het 

verstand van een mens en met menselijke gevoelens en menselijke gedachten. 

Wij mensen weten niet alles. Gelukkig niet. 

 

Wel mag ik weten en geloven dat Gods plannen met deze wereld en met ons 

mensen goed zijn. En dat God in alle omstandigheden van ons mensen houdt. 

Nogmaals, met mijn mensenverstand begrijp ik het niet. Maar met dank aan 

onze Here Jezus mogen wij geloven dat eens alles goed zal komen. 

  

 

 

Hoofdstuk 121    -   Het oordeel over Jerobeam    -    1 Koningen 1 :  20  
 

Op een dag werd Abia, het zoontje van koning Jerobeam erg ziek. Hij was zo 

erg dat geen dokter hem meer beter kon maken. Het zou niet lang duren en dan 

zou hij sterven. In uiterste nood dacht de koning weer aan de Heer, diezelfde 

God die hij met zijn afgodendienst zo getergd had.  

Maar als de Heer nu niet hielp, geen wonder deed, dan zou zijn zoontje 

doodgaan.  Maar kon, mocht hij nog wel bidden om een wonder na alles wat hij 

gedaan had?  

Er was maar één manier om zijn zoontje te redden. Hij moest naar de profeet 

Ahia gaan, dezelfde die hem jaren geleden tot koning gezalfd had.  

Maar, zou Ahia hem wel willen helpen? Voor hem bidden tot de Heer voor 

genezing van zijn zoontje? Als nu zijn vrouw eens naar deze profeet ging en 

zich verkleedde, zodat de profeet er geen erg in zou hebben dat zij de koningin 

was? De oude profeet zou toch wel willen bidden voor een moeder die bij hem 

genezing zocht voor haar doodziek kind? En als de profeet een goed woord 

gezegd had, dan moest God zijn zoontje beter maken!  

 

Als een boerin verkleed kwam de koningin bij de deur van het huis van de 

profeet Ahia in de plaats Silo. Ze had tien platte broden, een paar koeken en een 
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pot honing meegenomen, want bij een profeet kwam je niet met lege handen. Ze 

hoopte zo dat de profeet haar wilde helpen! Als hij maar niet merkte dat zij de 

vrouw van Jerobeam was. Het was maar goed dat hij blind was. Maar ook de 

andere mensen mochten haar niet herkennen en hem vertellen wie zij was. 

 

Maar lang voor de koningin bij het huis van de profeet Ahia was wist hij al dat 

ze bij hem zou komen. De Heer had hem geopenbaard dat Jerobeams vrouw 

naar hem toekwam om genezing voor haar zoontje te vragen. De Heer had tegen 

hem gezegd wat hij tegen deze moeder moest zeggen. 

Veel jaren geleden had hij Jerobeam erg sympathiek gevonden, maar dat had 

niet lang geduurd. Een man die niet naar God wilde luisteren, zijn tijd om 

koning te worden niet kon afwachten en zijn volk de afgoden leerde dienen met 

zijn gouden kalveren, voor zo’n man kon hij geen respect opbrengen. 

En nu zijn zoontje erg ziek was, had hij God weer nodig! Niet zelf, maar zijn 

vrouw stuurde hij naar hem toe, verkleed als een boerin! 

 

Hij hoorde op zijn deur kloppen. Luid riep hij: ‘Kom binnen vrouw van koning 

Jerobeam! Waarom wilt u niet herkend worden? Ik heb slecht nieuws voor u.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kom binnen vrouw van koning Jerobeam! 
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De koningin schrok hevig. Slecht nieuws betekende dat haar zoontje niet beter 

zou worden! O God, daar was ze al bang voor geweest. In haar bange, donkere 

ogen blonken de tranen. En toen hoorde ze de woorden van de profeet. Het was 

alsof haar hart stilstond, want het was nog erger dan ze gedacht had. 

‘U moet naar Jerobeam teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Dit zegt de Gods van 

Israël. ‘Jerobeam, ik heb jou uitverkozen uit het volk. Ik heb jou koning van 

Israël gemaakt. Ik heb ervoor gezorgd dat jij hier koning werd in plaats van één 

van Davids zonen. Maar jij bent niet zo gehoorzaam geweest als mijn dienaar 

David. Jij bent je eigen weg gegaan. Je deed meer kwaad dan alle vroegere 

koningen. Jij hebt beelden van andere goden gemaakt en die ben je gaan 

vereren. Daarmee heb jij mij beledigd! 

Daarom zal ik ongeluk brengen in jouw familie. Alle mannen in je familie zal Ik 

doden, iedereen, jong en oud. De mannen die in de stad sterven, zullen 

opgegeten worden door de honden en de mannen die buiten op het veld sterven, 

zullen opgegeten worden door de vogels. 

Ook het volk van de Israëlieten zal streng gestraft worden. De Heer zal hen 

wegsturen uit dit goede land, het land dat Hij aan hun voorouders gegeven heeft. 

God zal hen wegjagen tot voorbij de rivier de Eufraat. Want zij hebben de godin 

Asjera vereerd. En daarmee hebben ze de Here God beledigd. 

En ga nu terug naar uw huis. Op het moment dat u de stad binnenkomt zal uw 

zoontje sterven. Het hele volk Israël zal om hem rouwen.  Hij is de enige van de 

hele familie van Jerobeam die een graf zal krijgen. Want dit jongetje is de enige 

in wie de Heer, de God van Israël nog iets goeds ziet.’ 

 

Het werd een zeer zware terugreis voor de koningin, de vrouw van Jerobeam. 

Bijna te zwaar voor een vrouw die man en kind liefheeft. Heel haar familie zou 

gedood worden en alleen haar zoontje Abia zou een fatsoenlijke begrafenis 

krijgen. Het was alleen maar leed en ellende wat de profeet tegen haar gezegd 

had. Alleen in haar erg ziek zoontje had de Heer nog iets goeds gevonden. Hij 

zou zijn ziekte niet overleven, haar kleine prins, omdat hij te goed voor deze 

wereld was. Maar wat een bittere troost was dat voor een moeder die zielsveel 

van haar kind hield. 

 

Toen ze eindelijk thuis kwam en over de drempel van het koningshuis stapte, 

was haar zoontje gestorven. Hij werd begraven in de koningsstad en heel Israël 

rouwde om hem, zoals de profeet Ahia gezegd had. 

 

Nog lang treurden Jerobeam en zijn vrouw over het verlies van hun zoontje 

Abia. En het Godswoord van de profeet Ahia maakte hen somber. In het laatst 

van zijn regering raakte Jerobeam in oorlog met de koning van Juda. Hij kon het 

niet winnen. Maar hij zocht zijn heil niet bij de Heer. Nee, tot zijn dood toe werd 

er in Bethel en Dan offers gebracht aan de afgoden. 

Toen Jerobeam stierf, volgde zijn zoon Nadab hem op als koning van Israël. 


