Koningen (2e boek.)
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/2_Koningen
Sleutelverzen: 2 Koningen 1:17; 10:10; 17:23 en 24:2.
Boodschap.

Het woord van God gaat in vervulling, zowel tot een zegen voor de gelovigen als tot een vloek voor de
zondaars. God vergeeft veel, maar mensen kunnen niet maar doorgaan met zondigen. Het bijbelse principe:
"vormt geen ongelijk span met ongelovigen," komt sterk naar voren, b.v. in de vriendschap tussen de gelovige
koning Josafat van Juda en de afgodische koning Achab van Israël. met alle gevolgen van dien.
Auteur, datering en geschiedkundige achtergrond.

Zie hiervoor de inleiding op 1 Koningen, (Koningen 1e boek) met wie dit boek oorspronkelijk één geheel
vormde. Door de vertalers van de Septuaginta ( Het OT in het Grieks) werd de indeling gemaakt in 2 boeken.
2 Koningen beschrijft de regeringsperioden van de koningen van Israël en
Juda vanaf de koningen Achazja en Joram tot aan de ondergang van beide
rijken. Het behelst een periode van ca. 300 jaar. De profeten spelen in dit
geheel een grote rol, in 2 Koningen wordt vooral veel verteld over Elisa, een
profeet die een centrale rol speelt in dit boek, en een bediening had in Israël
over een periode van 66 jaar. Er wordt een verslag gegeven van 16 wonderen
die Elisa verrichtte tijdens zijn optreden.
Enkele bijzonderheden.
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EénvandebestekoningenvanJuda,Hizkia,wasdevadervandemeestslechtekoningvanJuda,Manasse.
In 2 Koningen komt 36 keer de term "Man van God" voor, meer dan in welk
ander bijbelboek dan ook.
De zin: "hij deed wat kwaad was in de
ogen van de Heer," komt 21 keer voor.
Gelukkig komen we ook de zin tegen:
" hij deed wat recht was in de ogen van de
Heer," helaas maar 8 keer.
De term: "het woord van de Heer," en
equivalenten daarvan komen 24 keer
voor.
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Koningen (2e boek.)
Analyse.

Het boek 2 Koningen is globaal te verdelen in de volgende vier onderdelen:
Hoofdstuk 1+2:18 behandelen het slot van de bediening van de profeet Elia en zijn opname in de hemel.
Genezing van Naäman de Syriër.
Hoofdstuk 2:19-13:21deze hoofdstukken gaan over over het optreden van Elisa als profeet en over Gods
toorn over de ongehoorzame goddelozen koningen van Juda en Israël.
Hoofdstuk 13:22-17gaat over Gods geduld met Israël en Juda, maar uiteindelijk komt de straf voor Israël in
de vorm van ballingschap naar Assyrië.
Hoofdstuk 18-25gaat over de laatste periode van van de dynastie van David in Juda, enkele goede koningen
en enkele slechte, en het eindigt met de wegvoering van volk en vorst naar Babylonië.
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