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Hoofdstuk 141        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Hoe oud was ik, toen ik met mijn eerste rapport van de Muloschool thuiskwam? 

Ik denk van twaalf jaar. Lieve kleinkinderen, zo oud waren jullie ook toen jullie 

na de basisschool naar de middelbare school gingen. 

 

Mijn moeder keek in mijn rapport en zag dat ik op Bijbelse Geschiedenis en ook 

op Kerkgeschiedenis een 8 had gehaald. En wat zei ze?  

‘Eelke, ik ben trots op jou. Jij heb een goed rapport.’ 

En zag ze dan niet al die onvoldoendes, die vieren op Frans, Duits en Engels? 

Jawel, maar die achten op godsdienst waren voor haar veel belangrijker dan al 

die andere slechte cijfers. 

 

Niet voor niets leerde ze mij en ook mijn broers en zussen, dat wanneer je geld 

verdiende en het uitgaf, je eerst geld moest geven aan de kerk en aan de 

zending. Pas daarna mocht je voor jezelf geld uitgeven…. 

 

 

 

Hoofdstuk 141       -      De kleine prins       -       2 koningen 11 en 12 

 

Vanaf de tijd dat de tien stammen in opstand waren gekomen tegen hun wettige 

heer en een apart rijk hadden gesticht onder koning Jerobeam, hadden de 

mannen van Juda altijd een beetje op hen neer gekeken. Dat koninkrijk van 

Israël kon niet in de schaduw staan van het koninkrijk Juda, dat nog altijd een 

koning had uit het oude en roemruchte huis van David. En in Jeruzalem stond 

nog altijd de heilige tempel, waar elke dag offers aan de Heer werden gebracht. 

Daar woonde ook de hogepriester uit het geslacht van Aäron. 

Niet het tienstammenrijk Israël was het eigen volk van God. Nee, dat was Juda, 

de stam die de Heer uitgekozen had. Het verbaasde hen ook niets dat het in het 

tienstammenrijk misging. Dat daar de ene na de andere koning vermoord werd 

en dat ze ten slotte in ballingschap weggevoerd werden naar Assyrië. 

Zoiets kon met het rijk van Juda niet gebeuren! De Heer zou zijn volk, zijn 

ark en zijn tempel nooit in handen laten vallen van de heidenen. 

Er waren wel een aantal mensen in het land van Juda die inzagen en begrepen 

dat ook zij het oordeel van God niet zouden ontlopen, als zij op dezelfde weg 

om de Baäls te dienen, door zouden gaan. Maar zij geloofden ook dat God 

genadig voor hen zou zijn en dat Zijn belofte om uit hun midden de Verlosser te 

sturen, door zou gaan. 
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Maar ook in het land van Juda ging het niet goed. Veel mensen offerden aan de 

Baäls. Ook koningen deden daaraan mee. En één keer ging dat zo erg dat het 

leek alsof het huis van David voor altijd uitgestorven was en dat de beloofde 

Verlosser nooit meer zou kunnen komen…. 

 

Toen Josafat, de vrome koning van Juda was overleden, volgde zijn zoon Joram 

hem op. Hij was een totaal ander persoon dan zijn vader. Hij zat nog maar net op 

de troon of hij liet al zijn broers vermoorden, omdat hij bang was dat één van 

hen in opstand zou komen. De vrouw van deze koning Joram heette Athalia en 

zij was de dochter van koning Achab en koningin Izébel uit het tienstammenrijk 

van Israël. Deze koningin Athalia deed haar uiterste best om de Baälgodsdienst 

in het land Juda als staatsgodsdienst in te voeren. 

  

De straf voor koning Jorams wrede broedermoorden bleef niet lang uit. Een 

bende Arabieren en Filistijnen vielen plunderend het land binnen en bereikten 

zelfs de muren van Jeruzalem. De koningszonen namen ze gevangen en doodden 

hen. Slechts één koningszoon Ahazia kon ontsnappen. Vrij snel na die zware 

ramp stierf koning Joram en zijn zoon Ahazia volgde hem op. 

 

Ook deze nieuwe koning Ahazia regeerde op de manier zoals zijn vader gedaan 

had. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij liep de Baäls achterna 

en deed zijn mensen veel onrecht aan. Hij was net zo erg als zijn moeder. Lang 

heeft hij niet geleefd, want toen hij een keer bij zijn familie in het 

tienstammenrijk op bezoek was, werd hij door Jehu gedood. Ook doodde Jehu 

veertig van zijn familieleden. Toen men het lijk van koning Ahazia naar 

Jeruzalem gebracht en hem begraven had, was er geen prins die hem kon 

opvolgen. Alle prinsen waren te jong om koning te worden. 

 

En toen sloeg Athalia, de dochter van Achab en Izébel, haar slag. Zij benutte 

haar kans om voorgoed koningin te worden. Toen haar zoon Ahazia koning was, 

had zij al veel in de melk te brokkelen gehad, maar nu kon ze zelf alle macht 

grijpen. Verdriet om haar zoon die zo jong gestorven was, had zij niet. Zij dacht 

alleen aan zichzelf en ze had maar één begeerte: macht. Zelf de scepter zwaaien, 

zelf zeggenschap hebben over leven en dood. Al het andere kon haar niets 

schelen. Het was niet haar bedoeling om slechts een paar jaar koningin te zijn en 

dan plaats te maken voor een prins, die dan oud genoeg zou zijn om koning te 

worden. Nee, zij wilde voor altijd de kroon dragen. De kleine kinderen die een 

bedreiging voor haar konden worden, die moesten dood! Dan kon niemand van 

hen later tegen haar in opstand komen. Ze riep een officier en gaf hem de 

opdracht alle prinsen te doden. Dat het haar eigen kleinkinderen waren, haar 

eigen vlees en bloed, dat interesseerde haar niets. 
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De officier en zijn soldaten voerden direct het bevel van Athalia uit. Ze haalden 

de prinsjes op en maakten hen koelbloedig dood. Niemand van die soldaten 

durfde te weigeren. Maar toen ze de kleine lijkjes telden, sloeg hen de schrik om 

het hart: er was één te weinig. De kleine Joas, bijna een jaar oud, ontbrak. Ze 

durfden het niet tegen koningin Athalia te zeggen en meldden haar dat ze haar 

opdracht uitgevoerd hadden. De wrede vrouw lachte. Nu was het koninkrijk van 

haar. Geen prins zou ooit meer het zwaard kunnen trekken om haar te doden en 

zelf koning worden…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joséba redt de kleine prins Joas. 
 

Toen het nieuws in Jeruzalem bekend werd, huiverden de mensen. Een vrouw 

die kleine kinderen als dieren liet slachten, een grootmoeder die haar eigen 

kleinkinderen vermoordde, dat was zo vreselijk, daar waren geen woorden voor. 

Maar niemand durfde er iets van te zeggen. Al die laffe mannen van Juda bogen 

zich onder het juk van Athalia. Maar wat gaf het ook om in verzet te gaan? Alle 

zonen uit het huis van koning David waren er niet meer. Het koningschap van 

David had afgedaan…. 

 

Ondertussen zat de kleine prins Joas veilig verborgen in het huis van de 

hogepriester, in één van de bijgebouwen van de tempel in Jeruzalem. De dag 

toen alle prinsen gedood werden, was Joséba, de vrouw van de hogepriester, in 

het koningshuis. Ze kwam daar wel vaker, want zij was een prinses, de dochter 

van koning Joram. ‘Toevallig’ hoorde zij wat er ging gebeuren. Ze begreep dat 

deze moorden het werk van Athalia was. Natuurlijk kon zij niets tegen de 

soldaten beginnen, maar haar eerste gedachte was: Ik moet er één redden! 

Anders zal het geslacht van David uitsterven! Mijn man zou het mij nooit 

vergeven, wanneer ik nu mijn kans niet greep om er één te redden. De kleine 

Joas bracht ze vlug met zijn voedster naar de linnenkamer en verborg ze daar 
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samen. Later toen in het koningshuis alles weer rustig was geworden, smokkelde 

ze het kleine prinsje en zijn voedster naar haar eigen huis bij de tempel. 

 

Jojada, de hogepriester was erg blij dat hij de kleine prins mocht opvoeden, hoe 

gevaarlijk dat ook was. Zes lange jaren verzorgde en begeleidde hij dit jongetje 

alsof het zijn eigen zoon was. Nooit mocht dit prinsje met andere kinderen 

spelen en wanneer er bezoek kwam moest hij met zijn voedster de kamer uit.  

 

Toen het kleine prinsje zeven jaar oud werd nam hogepriester Jojada het besluit 

om hem koning te maken. Hij was nog wel erg jong, maar zo kon het niet 

verder. Elke dag kon het geheim uitkomen en dan zou koningin Athalia hem 

alsnog doden. En dan was alle zorg en moeite voor niets geweest. Hoe moeilijk 

het ook zou zijn, het moest nu gebeuren. En God de Heer, die David beloofd had 

dat er altijd een zoon van hem koning in Jeruzalem zou zijn, die zou het kleine 

prinsje beschermen. Maar ook al vertrouwde Jojada op de Heer, hij nam wel alle 

nodige voorzorgsmaatregelen. Wanneer de kleine Joas koning werd, dan moest 

Athalia sterven. Maar ook daar wilde de hogepriester verantwoordelijk voor 

zijn. Het ging ten slotte om Davids huis, om Gods beloften. En die wrede 

koningin had de dood meer dan verdiend. Gedurende de zes jaren dat zij 

geregeerd had, had zij meer kwaad gedaan dan haar moeder Izébel in haar hele 

leven. Het volk haatte haar en wanneer hij de zaken goed aanpakte, dan zou 

geen mens haar verdedigen. 

 

Op een goede dag nodigde hogepriester Jojada alle officieren van de lijfwacht 

van koningin Athalia uit om in de tempel te komen en vertelde hun het geheim. 

Ze waren allemaal direct bereid om de hogepriester te helpen om zijn plan uit te 

voeren. Met een dure eed in de naam van de Heer beloofden ze alles te doen wat 

de hogepriester hun zou vragen. 

Ze spraken een dag af. Daarna werden in heel Juda vertrouwde en vrome 

mannen opgeroepen om die dag in de tempel aanwezig te zijn. Die dag viel juist 

samen met een feest. Het zou dan ook niet opvallen dat er dan zoveel mensen 

van buiten de stad ook in Jeruzalem waren. 

 

Op de afgesproken dag was het in de vroege ochtend al heel druk op het 

tempelplein. Iedereen zag dat het geen gewone sabbat was. Wat voor bijzonders 

zou er vandaag gebeuren? 

De soldaten van de wacht stonden op het plein van het Voorhof  en bij het paleis 

van de koningin. En waar anders altijd de meeste soldaten waren, stond er nu 

niet één. Alle soldaten droegen een schild en een scherpe speer en wie te dicht 

bij hen kwam werd teruggestuurd. 

 

Plotseling gingen de brede deuren van de tempel open en Jojada, de hogepriester 

kwam naar buiten. Hij was in vol ornaat zoals dat hoorde op hoge feestdagen. 
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Naast hem liep een klein jongetje van een jaar of zeven in een kleine 

koningsmantel. Hij zag bleek en keek verschrikt om zich heen. Wat stonden daar 

veel soldaten om hem heen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wilde de hogepriester toch met dit kind? 

 

Het werd stil op het tempelplein. Alle ogen richtten zich op dat vreemde, stille 

jongetje met zijn grote, donkere ogen. De mensen zagen hoe de hogepriester dit 

kind bij de  hand nam en hem naar de grote gouden pilaar bracht, waar een klein 

podium was. Daar stonden ze samen, hogepriester Jojada en dat kleine jongetje, 

juist op de plek waar altijd koningen gezalfd werden.  

 

Wat wilde de hogepriester toch met dit kind? En kon dit allemaal zomaar zonder 

koningin Athalia?  De mensen zagen hoe de hogepriester zich over de jongen 

heen boog. Zijn grijze baard raakte de zwarte haarlokken van het kind. Hij 

haalde een kruikje tevoorschijn en goot olie over het hoofd van het kind. Over 

het stille tempelplein en over de hoofden van al die zwijgende en heel verbaasd 

kijkende mensen, klonken zijn wonderbaarlijke woorden: ‘Vandaag zalf ik in de 

naam van de Heer, tot koning over Juda, Joas, de zoon van Ahazia, uit het huis 

en geslacht van David!’ 

 

Hogepriester Jojada zette het jongetje de koningsmuts op zijn hoofd, de bonte 

muts met de gouden koningsplaat. Om zijn smalle schouders bond hij een brede 

sjerp, waarop de Wet-van-God geborduurd was. Hij gaf een teken en over het 

tempelplein klonken luide trompetten. 
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En nog stond het volk verbaasd te kijken en begreep niet goed wat er gebeurde. 

Een nieuwe koning? Maar kon zo’n klein jongetje wel koning worden? Hadden 

ze zijn naam wel goed verstaan? Joas uit het huis van David? En toen begrepen 

ze het! Dus niet alle prinsen waren gedood. Er was één prinsje ontsnapt. Er was 

nog toekomst voor het land van Juda!  Plotseling klonk er een groot gejuich en 

klapten alle mensen op het plein voor hun nieuwe kleine koning. God had zijn 

volk dus niet vergeten! Koning Athalia en haar Baäls hadden het dus niet 

gewonnen. En al luider klonk het gejuich, zodat het zelfs in het koningshuis te 

horen was. 

 

Koningin Athalia hoorde het ook en ze voelde dat er gevaar dreigde. Vlug ging 

ze naar het tempelplein om te zien wat er aan de hand was. Weer werd het stil. 

Nog werd er ruimte voor haar gemaakt. De mensen waren erg bang voor haar. 

Wild keek Athalia om zich heen. Tussen de schilden en speren door zag ze de 

nieuwe koning staan. Het was nog maar een klein jongetje in een 

koningsmantel….  En op datzelfde moment begreep ze alles. Ze hadden haar 

voorgelogen! Niet alle prinsjes waren gedood…. 

In wanhoop scheurde ze haar kleren en huilde: ‘Verraad! Verraad!’ 

Streng en dreigend kwam het antwoord van de hogepriester: ‘Grijp haar en 

breng haar buiten de tempel.’ 

Soldaten stonden al om haar heen en grepen haar. Door de Paardenpoort 

brachten ze haar naar het koningshuis, waar ze haar doden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op datzelfde moment begreep koningin Athalia alles. 

 

Op het tempelplein, voor het altaar van de Heer, sloten Joas en de oudsten van 

het volk een verbond. In het vervolg zou er geen Baäl meer gediend worden. 

Juda zou weer het heilig volk van God worden. Diezelfde dag nog werd de 

tempel van Baäl in de stad Jeruzalem afgebroken en alle Baälpriesters gedood. 
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 Zo lang als koning Joas te jong was om zelf te regeren, hielp hogepriester 

Jojada hem. Toen Joas volwassen was geworden, bleef Jojada zijn eerste en 

belangrijkste raadsheer. Joas luisterde naar de hogepriester. 

Maar na de dood van Jojada veranderde veel en niet ten goede. De vorsten van 

Juda haalden hun koning over om de Baäls weer te dienen. Joas wist heel goed, 

dat dit niet goed was. Maar hij durfde die belangrijke mannen dit verzoek niet te 

weigeren. 

Meer dan één keer stuurde de Heer een profeet naar koning Joas, maar hij wilde 

niet luisteren. Ten slotte kwam de priester Sacharia, de zoon van Jojada bij de 

koning. Maar deze koning Joas liet de zoon van de man aan wie hij alles te 

danken had, op het tempelplein stenigen. 

 

Toen was de maat vol van Gods geduld met koning Joas. Hij gaf de ondankbare 

koning over aan zijn vijanden. Met een groot leger trok Joas naar een kleine 

bende Arameeërs. Maar omdat God niet met hem was verloor hij de strijd. 

Zwaar gewond werd hij naar zijn paleis in Jeruzalem teruggebracht waar een 

paar van zijn dienstknechten tegen hem in opstand kwamen en hem 

vermoordden. 

 

Zo stierf deze koning Joas, die in zijn jonge jaren op zo’n wonderbaarlijke 

manier door de Heer gered was, omdat God zijn beloften aan zijn dienstknecht 

koning David waar maakte. 

  

 

 


