Schets 3 – God is trouw!
A. Doel
1. Betekenis benoemen. Joas is waarschijnlijk de enige overlevende van het bloedbad van koningin
Athalia. Daarin zien we Gods trouw aan het koningshuis van David. Joas dient de Heere zolang
zijn oom Jojada leeft. Daarna luistert hij naar verkeerde raadgevers en gaat de afgoden dienen.
2. Actualiteit aangeven. De Heere staat er Zelf voor in dat Zijn belofte vervuld wordt en dat doet Hij
nog steeds! Van Joas leren we hoe belangrijk het is om persoonlijk de Heere te dienen en om dat
met heel ons hart te doen. Anders zijn we vatbaar voor verkeerde invloeden.
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. De Zoon van David, Jezus Christus, is gekomen,
de belofte is vervuld. Hij overleefde het bloedbad van Bethlehem en was volkomen toegewijd
aan Zijn Vader. Door Zijn komst, Zijn lijden en sterven, kunnen zondaren zalig worden.
Kernboodschap:
God zorgt er Zelf voor dat het koningschap van David voortgezet wordt en Zijn belofte – dat uit de
familie van David de Messias geboren zal worden – in vervulling gaat. God is trouw!
B. Achtergrondinformatie
Koning Jehu heeft de Baäldienst in Israël uitgeroeid. Koningin Athalia voert die in Juda weer in. Ze
breekt het huis van de Heere open en alle geheiligde voorwerpen uit het huis van de Heere worden
aan de Baäls besteed. Er zit een heidense koningin op de troon van Juda en Juda’s rijk wordt ook op
heidense wijze geregeerd. De bevolking van Juda volgt zelf ook op het pad van afgoderij. De Heere
straft deze zonde. Jehu doodt bijna heel de koninklijke familie. Ook de moeder (Izébel) en zoon
(Ahazia) van Athalia worden gedood. Athalia doodt vervolgens alle andere koninklijke familieleden,
om voor zichzelf de troon te verzekeren. Eén kind wordt echter gered door zijn tante Josabath (ook
wel Joséba genoemd): Joas.
De tempel wordt de plaats waar de Heere de laatste afstammeling van Davids familie beschermt.
Tazelaar zegt hiervan: ‘De Hope Israëls, de geboorte van de Messias, hing voor de ogen van de
weinige ingewijden nu aan een zeer dun en teer draadje – aan een kind, een zuigeling. Maar tegelijk
lag zij onwrikbaar vast in de almachtige hand van Israëls Verbondsgod’. Joas wordt op zevenjarige
leeftijd koning. Het huis van David is gered en de belofte van de Messias uit het huis van David
wordt zo opnieuw bevestigd. God had aan David beloofd zijn geslacht in stand te houden. Dit wordt
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genoemd ‘een lamp toerichten voor Zijn Gezalfde’ (Ps. 132:17). Hier zien wij dat de lamp van David
nagenoeg uitgebrand is en toch op wonderbaarlijke wijze wordt bewaard.
Joas wil de tempel herstellen. De priesters krijgen de opdracht geld bijeen te brengen. Er komt
echter maar weinig geld binnen. Daarom maakt Joas een kist die voor iedereen zichtbaar staat
opgesteld. Daar kunnen de mensen hun geld in doen. Nu komt er wel veel geld binnen. Daarvan
wordt de tempel gerestaureerd.
Als Jojada sterft, vervalt Joas tot afgoderij. Uiteindelijk wordt Joas zelf gedood door een
samenzwering van zijn knechten tegen hem. Zijn volk wil hem niet begraven in de graven van de
koningen. Jojada was – hoewel hij geen koning was – wél begraven in de graven van de koningen,
want hij had zowel aan God als aan Zijn huis goedgedaan (zie 2 Kron. 24:16).
Suggesties voor verdieping
 Bijbel: 2 Kon. 11-12, 2 Kron. 22-24
 Geloofsbelijdenis: HC vr. en antw. 27, 54, 94 en 95. NGB art. 13
 Literatuur:
Statenvertaling met kanttekeningen
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen
Drs. J. van der Graaf (e.a.) – Tekst voor Tekst – Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 1 – Uitgeverij De
Banier, Utrecht
Drs. J.P. Tazelaar – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis
(O.T– Uitgeverij Meinema, Delft
C. Suggesties voor de avondinvulling
Om te zingen
Psalm 27:1, 6 en 7
33:5, 6 en 10
100:1 en 4
Groot is Uw trouw, o Heer
Leer mij Uw weg, o Heer
Vader, vol van vrees en schaamte
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Alternatieve startopdracht
Lees voor of vertel hoofdstuk 15 uit ‘De vrouw met het boek’ van mevr. M.A. Mijnders-van
Woerden. Hierin wordt verteld hoe zendelinge Glady met een groep kinderen vlucht voor de
Japanners. Na een zware tocht komen ze bij de Gele Rivier. De boten om over te steken zijn echter
weg. Glady gaat zingen met de kinderen. Uiteindelijk komt er (doordat iemand het zingen heeft
gehoord) redding en kunnen ze de rivier oversteken. De Heere heeft gered!
Vraag jongeren om het verhaal te onthouden en kom er later – na de inleiding, na het lezen uit de
Bijbel of tijdens de bespreking van de schets – op terug. Vraag jongeren wat het verhaal te maken
heeft met de uitdrukking ‘aan een zijden draadje’ en leg zo het verband met de geschiedenis van
Joas: de situatie van het koningshuis van Juda leek ook verloren, maar was het niet.
Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
2 Kronieken 23

Bijbel
2 Kronieken 23

1. Jojada roept veel mensen op om naar
Jeruzalem te komen. Wie? (vers 1 en 2)
2. Wat beloven zij? (vers 3)
3. Welke 2 dingen krijgt koning Joas? (vers 11)
4. Wat gebeurt er met Athalia (vers 15)
5. Wat is de reactie van het volk? (vers 21)

1. Waarom mogen alleen de priesters en
Levieten de tempel in? (vers 6)
2. Joas zal tot koning gezalfd worden. Wat is de
taak van de Levieten? (vers 7)
3. Waarom roept Athalia ‘Verraad!’? (vers 13)
4. Joas is koning geworden. Wat doet Jojada?
(vers 16-20)

Keuzevragen
Vragen: 2, 3, 4, 5 en 7
Stellingen: b en c
Opdracht: ‘Breaking news’
Opdracht: ‘Tien jaar oud en koningin?’
Puzzel

Keuzevragen
Vragen: 1, 3, 4, 6 en 7
Stellingen: a en d
Opdracht: ‘Breaking news’
Opdracht: ‘In gesprek’

D. Antwoorden en suggesties
Startopdracht ‘Aan een zijden draadje’

3

Beeldt het spreekwoord ‘Aan een zijden draadje hangen’ uit. De jongeren mogen raden welk
spreekwoord uitgebeeld wordt. Kom aan het einde van de avond bij het spreekwoord terug, en
verbind het met de boodschap van de schets.
Vragen
1. a. In 2 Sam. 7:16 belooft de Heere dat het huis van David voor eeuwig op de troon zou zitten.
Het koninkrijk van Salomo en Davids nakomelingen heeft wel lange tijd geduurd, maar ‘voor
eeuwig’ moet je verstaan van het geestelijke koninkrijk van Jezus Christus. Dat koninkrijk is
eeuwig. In dit vers wordt dus ook de Zoon van David beloofd.
b. Satan wilde niet dat de Messias zou komen. Hij wil de vervulling van Gods belofte onmogelijk
maken. Het gaat hier dus in wezen om een strijd tussen God en de duivel (Gen. 3:15).
c. De Heere Jezus zegt in Matt. 12:30: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet
vergadert, die verstrooit’. Zolang we niet met de Heere leven, zijn we in dienst van satan. Het is
het één of het ander. Als je God niet gehoorzaam bent, kan de satan je goed gebruiken. Maar
wanneer we door genade met en voor Hem leven, zal Hij in ons zijn (zie ook Joh. 15:4, 5). Laat
jongeren merken dat de Bijbel hierin heel radicaal is.
2.

a. De Heere doet altijd wat Hij belooft. In Tit. 1:2 staat zelfs dat God ‘niet liegen kan’. Steeds
weer staat er in de Bijbel dat de Heere getrouw is, dat Hij Zijn Woord houdt. Dat God doet wat
Hij belooft, betekent aan de ene kant een grote troost (Hij vervult Zijn beloften), maar het kan
ook schrik geven (als we niet naar Hem luisteren, zal Hij ook Zijn straffen uitvoeren).
b. Dat wat wij misschien heel gewoon vinden (dagelijks eten, kleding, gezondheid) is Gods
trouw waaruit blijkt dat Hij voor ons zorgen wil! Ook de afwisseling van de seizoenen, beloofd
aan Noach, is een bewijs van Gods trouw. Wijs jongeren vooral op de trouw van God in het
vergeven van de zonde (1 Joh. 1:9).

Opdracht ‘Breaking News!’
Doel van deze opdracht is dat jongeren zich inleven in de geschiedenis. Welke personen zijn er bij
betrokken, wie zouden ze graag spreken en wat zouden ze willen vragen. Laat jongeren in
tweetallen de opdracht voorbereiden. Laat ze eventueel het stukje tekst (opdracht b) presenteren
voor de hele groep. Praat met elkaar over de feiten die jongeren gekozen hebben om door te
geven. Waarom deze? Geven ze de kernboodschap – God is trouw en doet wat Hij belooft! – ook
door? Waarom (niet)?
Eventueel kan er ook voor gekozen worden om dit als startopdracht te doen, na het lezen van het
Bijbelgedeelte.
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Vragen
3. a. Er worden twee verbonden gesloten. Eerst een ‘kerkelijk verbond’ tussen de Heere en de
koning. Ze beloven dat ze ‘de HEERE tot een volk zullen zijn’. Dat betekent dat ze alleen Hem
zouden dienen en geen afgoden. Ook wordt er een ‘politiek verbond’ gesloten tussen de
koning en het volk. Hierbij gaat het om wederzijdse verplichtingen van de koning en het volk
b. Bij de ondergaan in het water wordt uitgebeeld dat onze oude mens (de zonde) sterft, en bij
het omhoog komen uit het water wordt uitgebeeld dat we met Christus opstaan in een nieuw
leven. Het water wijst ons op onze zonden. Wij moeten gewassen en gereinigd worden.
c. Het is niet iets vrijblijvends! Gedoopt zijn heeft als het goed is consequenties voor de keuzes
die jongeren maken in het leven. Wijs jongeren ook op de rijkdom van de doop. God toont
door deze eenzijdige belofte (het komt van Gods kant) Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de
jongeren! Wijs op de grote waarde van Gods beloften, die Hij zo graag wil vervullen in het leven
van jongeren.
4.

a. Het volk breekt het huis van Baäl af. Ook doden ze de priester van Baäl. De afgodendienst
wordt uitgeroeid. De dienst in het huis van de Heere wordt weer ingevoerd.
b. Geef ruimte voor persoonlijke reacties, eventueel met behulp van de stille – wand discussie. Evt. concretere vragen: wat moet er in jouw leven veranderen als je de Heere wilt
dienen? Hoe merken anderen dat jij de Heere dient? Wat vind jij aantrekkelijk aan een leven
met de Heere en wat niet?
Stille-wand-discussie
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Opdracht: Wie is Joas?
Naam van de koning: Joas
Naam moeder: Zibja
Leeftijd bij kroning: 7 jaar
Verhouding tot God: Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE.
5.

a. Het koningshuis van David was bijna uitgeroeid. Er was nog één nakomeling: Joas. En hij was
nog maar een baby. Toch zorgde de Heere voor het koningshuis van David. Het lag vast in Zijn
hand. Zijn beloften zouden vervuld worden.
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b. Dat Joas de moordpartij van zijn oma overleeft, is geen toeval. Het is Gods zorg, Zijn
voorzienigheid, dat Joas gered kan worden door Josabath. God zorgt ook dat Joas koning kan
worden en dat Athalia hier niets tegen kan doen.
c. Een persoonlijk antwoord. De omschrijving in HC zondag 10 kan hierbij wellicht helpen. Ook
in NGB artikel 13 wordt de voorzienigheid van God beschreven. Maak Gods voorzienigheid met
elkaar concreet. Geboren worden in een christelijk gezin, te maken krijgen met moeilijke
situaties of zegeningen: het is geen toeval!
6.

a. ‘De HEERE zal het zien en zoeken’. De profeet Zacharia zint niet op wraak, maar profeteert
dat de Heere rekenschap zal eisen. Er komen inderdaad oordelen over Joas. Uiteindelijk wordt
hij zelf door zijn knechten gedood.
b. In Matt. 23:35 wordt Zacharia de zoon van Barachia genoemd en in 2 Kron. 24 de zoon van
Jojada. Het kan dat Jojada zijn opa was i.p.v. zijn vader. De Heere Jezus zegt deze tekst tegen de
Farizeeën. Hij zegt dat ze kinderen zijn van degenen die de profeten gedood hebben. Het
vergoten bloed van rechtvaardige mensen roept om Gods wraak. Als de Farizeeën in dezelfde
weg (blijven) gaan als Kaïn, die Abel heeft gedood, en als Joas, die Zacharia heeft laten doden,
zal de Heere hen niet ongestraft laten.

7. a. God heeft recht op heel ons hart. Er is immers maar één God, Schepper van hemel en aarde.
Het is tot oneer van Hem als we naast Hem ook andere goden dienen.
b. De HC laat duidelijk zien dat afgoden niet alleen beelden van hout en steen zijn, maar alles
waar je naast of in plaats van God je vertrouwen op stelt! Maak dat met jongeren concreet:
schoolprestaties, inkomen, uiterlijk, vrienden, etc. God riep Joas op tot bekering en diezelfde
oproep geldt voor jongeren: Vertrouw op de Heere met heel je hart, steun op niets anders! De
Heere is ons volle vertrouwen waard. Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen!
Opdracht: Wie is wie?
Achab, koning van Israël en getrouwd met Izebel.
Joram, koning van Juda en getrouwd met Athalia.
Ahazia, koning van Juda, zoon van Joram en Athalia.
Josabat, getrouwd met priester Jojada, dochter van Joram.
Joas, koning van Juda
E. Extra voorbereiding
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Voor de alternatieve startopdracht is het boek ‘De vrouw met het boek’ van M.A. Mijnders-van
Woerden nodig.

7

