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Jerobeam, een voorbeeld om 
niet te volgen 



Lezen: 

!  1 Kon. 12:25-14:20 

Levend Geloof 



Jerobeam 

Levend Geloof 

!  1e koning van het 10 stammen rijk Israël 
!  Zijn naam betekent: “Moge het nageslacht 

vermeerderen” 
!  1 Kon. 11: 26 e.v.: 

!  Harde werker 
!  Deed zijn werk efficiënt 
!  Potentiële leider > Salomo stelt hem aan over de werkers van 

het huis van Jozef 



1e hoogtepunt in het leven Jerobeam 

Levend Geloof 

!  Aankondiging van zijn koningschap over Israël 
!  29  Het gebeurde in die tijd, toen Jerobeam uit Jeruzalem vertrok, dat de 

profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Deze had zich in een nieuw 
kleed gehuld en zij beiden waren alleen in het open veld. 

!  30  Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde het in 
twaalf stukken. 

!  31  Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor uzelf. Want zo 
zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het koninkrijk uit de hand 
van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. 

!  32  Maar één stam zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en 
omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb 
verkozen, 

!  33  omdat zij Mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor 
Astoreth, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de 
Moabieten, en voor Milkom, de god van de Ammonieten, en niet in Mijn 
wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in Mijn ogen en Mijn 
verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn vader David. 



Het rijk verdeeld 

Levend Geloof 

Juda = 2 
stammen; 
Israël = 
10 
stammen 



Belofte! 

Levend Geloof 

!  38  En het zal gebeuren, als u luistert naar alles wat Ik u gebied 
en in Mijn wegen gaat en doet wat juist is in Mijn ogen door 
Mijn verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen, zoals 
Mijn dienaar David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn en voor 
u een blijvend konings huis zal bouwen, zoals Ik dat voor 
David gebouwd heb, en Ik zal u Israël geven. 

!  39  Ik zal hiertoe het nageslacht van David vernederen, maar 
niet voor alle dagen. 

!  40  Salomo wilde Jerobeam doden, maar Jerobeam stond op 
en vluchtte naar Egypte, naar Sisak, de koning van Egypte, en 
hij bleef in Egypte totdat Salomo stierf. 



God doet wat Hij voorzegd heeft! 

Levend Geloof 

!  Rehabeam (=zoon van Salomo) doet ‘dom’ en 
verspilt zijn heerschappij 

!  Gevolg: Jerobeam wordt door de 10 stammen 
aangesteld als koning. 
!  12:15  Dus luisterde de koning (=Rehabeam) niet naar het 

volk. Deze ommekeer kwam namelijk van de HEERE, opdat 
Hij Zijn woord gestand zou doen dat de HEERE door de dienst 
van Ahia uit Silo tot Jerobeam, de zoon van Nebat, had 
gesproken. 



2e dieptepunt 

Levend Geloof 

!  Wat doet Jerobeam met zijn door God gegeven 
positie? 
!  26  En Jerobeam zei in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weer 

aan het huis van David komen. 
!  27  Als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van de 

HEERE in Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren naar 
hun heer, naar Rehabeam, de koning van Juda. Dan zullen zij 
mij doden en terugkeren naar Rehabeam, de koning van Juda. 

!  28  Daarom pleegde de koning overleg en maakte twee gouden 
kalveren. Hij zei tegen het volk: Het is te veel voor u om op te 
trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden, Israël, die u uit het land 
Egypte hebben doen optrekken. 



Gewaarschuwd mens telt voor 2! 

Levend Geloof 

!  Een man Gods kondigt het oordeel aan: 
!  2  Hij riep tot het altaar, door het woord van de HEERE, en zei: 

Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: Zie, in het huis van David zal een 
zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de 
priesters van de hoogten offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, 
men zal mensenbeenderen op u verbranden. 

!  3  Op die dag gaf hij een teken: Dit is het teken, waarvan de HEERE 
heeft gesproken: Zie het altaar zal scheuren en de as die erop ligt, zal 
eraf storten. 

!  4  En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods 
hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat 
Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei: Grijp hem! 
Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat 
hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. 

!  5  En het altaar scheurde, en de as stortte van het altaar af, 
overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de 
HEERE had gegeven. 



Geen berouw… 

Levend Geloof 

!  6  Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: 
Tracht toch het aangezicht van de HEERE uw God gunstig te 
stemmen, en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken 
kan worden! Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de 
HEERE gunstig te stemmen, en de hand van de koning kon 
weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. 

!  7  En de koning sprak tot de man Gods: Kom met mij mee naar 
huis, en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven. 



Een gewaarschuwd mens telt voor 3! 

Levend Geloof 

!  De man Gods verleid… 
!  21  Hij (= de oude profeet) riep tegen de man Gods die uit Juda 

gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent 
geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE 
uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, 

!  22  maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken 
hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen 
brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het 
graf van uw vaderen komen. 

!  Wat is de les??  
" Geloof niet alles, toets! 
" Wees gehoorzaam in grote, maar ook in kleine dingen 
" God houdt Zijn Woord! 



En Jerobeam? 

Levend Geloof 

!  33  Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn 
kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het 
volk priesters aan voor de offer hoogten. Wie maar wilde, 
wijdde hij en die werd dan een van de priesters van de 
hoogten. 

!  34  En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van 
Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem 
weggevaagd zou worden. 

!  Weg nageslacht!!! 
“Moge uw nageslacht 
vermeerdert worden” 



zijn kind ziek – wanneer dringt het nu door? 
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!  14:1 In die tijd werd Abia (= mijn vader is Jahweh!!), de zoon van 
Jerobeam, ziek. 

!  2  Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw: Sta toch op en verkleed je, zodat 
ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga dan naar 
Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat ik 
koning over dit volk zou worden. 

Helaas… 
!  10  daarom, zie: Ik ga kwaad over het huis van Jerobeam brengen, en Ik 

zal van Jerobeam alle mannen in Israël uitroeien, zowel de gebondene 
als de vrije, en Ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam 
wegvegen, zoals uitwerpselen worden weggeveegd, totdat het helemaal 
vergaan is. 

!  11  Wie van Jerobeam in de stad sterft, die zullen de honden opeten, en 
wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten, want de 
HEERE heeft het gesproken. 

!  12  En u, sta op, ga naar uw huis. Wanneer uw voeten  
 de stad binnenkomen, zal het kind sterven. 
 


