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Koning Hizkia  

2 Kronieken 29:1-32:33=> (2 Kon.18-20)                                                                      

Hizkia was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar 

in Jeruzalem.                                                                                           

Net als bij koning Josafat, wordt expliciet vermeld, dat Hizkia juist 

deed in de ogen van de HEERE en wat hij juist deed!                                                                      

2 Kron.29:3=>”Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, 

overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had.”(wauw!) 

Wat maakt Hizkia zo noemenswaardig? (2 Kron.29-31) 

Hij heropende en herstelde het huis van de HEERE! (29:3)              

Terwijl zijn vader Achaz daarentegen juist het huis van de HEERE 

gesloten had. Die bracht namelijk heel het volk tot trouwbreuk, 

richting God, door zijn afgodendienst! (2 Kron.28:19,22,24-25)                                                   

Hij verzamelde de priesters en de Levieten op het Oostplein.(29:4)  

Hij gebood hen zichzelf te heiligen!(29:5)                                                           

Hij gebood hen om het huis van de HEERE te heiligen!(29:5)                                 

Hij gebood hen om de onreinheid buiten het heiligdom te 

brengen, welke door zijn vader was binnengebracht!(29:5)                      

Hij benoemt het gecreëerde probleem heel specifiek!                                        

Hij “windt er geen doekjes om”! 

2 Kron.29:6-7=>”Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en 

hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE, onze 

God, en hebben Hem verlaten. Zij hebben hun ogen van de 

tabernakel van de HEERE afgewend, en hebben Hem de rug 

toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, 

de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. 

En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van 

Israël niet gebracht.” (9 dikke (correcte) beschuldigingen!) 

Hizkia maakt hen heel duidelijk wat de gevolgen zijn: 

2 Kron.29:8-9=>”Daarom rustte de grote toorn van de HEERE op 

Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, 

tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen ogen 

ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen, en 

daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in 

gevangenschap geweest.”                                                                

Waarom?                                                                                       

Daarom!!!(“Eigen schuld dikke bult” lijkt hij te zeggen! In dit geval 

dragen niet alleen de vaderen, de toorn van God, maar ook de zonen, 
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de dochters en de vrouwen.)                                                                                           

Hoe denk jij dat deze boodschap is aangekomen bij de 

luisteraars?                                                                        

Hizkia maakt “klaar en duidelijk” waarom hij hen allemaal 

geroepen heeft en deze beschuldiging aan de vaderen heeft benoemd!                           

Hizkia pakt het super goed aan!                                                                             

Hij begint met zichzelf en betrekt daarna rechtstreeks de luisteraars 

mee, in de ontstane situatie!                                                                                               

Luister naar wat er in Hizkia’s hart is opgekomen: 

2 Kronieken29:10=>”Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten 

met de HEERE, de God van Israël, zodat Zijn brandende toorn 

Zich van ons afkeert.” 

Wauw! “Spijker op zijn kop!”                                                                       

De brandende toorn van de HEERE God is ‘terecht’ over onze 

vaderen gekomen!                                                                                                       

Ik wil een verbond sluiten met de HEERE God, zodat Zijn 

brandende toorn Zich van ons afkeert!                               

Hizkia spreekt hen op rationeel en  emotioneel niveau toe.                                           

Hij begint in de ik-vorm!                                                                                                

Hij wil het oplossen voor ons! (wij)                                                                    

Hij praat als een koning, die weet wat hij wil en oplossingen 

aandraagt voor het gehele volk!                                                                   

Hij wijst hen tegelijkertijd ook op hun eigen plichten en verant-

woordelijkheden en geeft hen een heel duidelijk omschreven taak 

en advies: 

2 Kron.29:11=>”Mijn zonen, wees nu niet nalatig, want de HEERE 

heeft u uitgekozen om voor Zijn aangezicht te staan om Hem te 

dienen, om voor Hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers 

brengen.” (Kijk terug in 29:4-5. Wie spreekt Hizkia aan? Mijn zonen…! 

Zij zijn daarvoor immers aangesteld, in de wet van Mozes! Niet zoals 

een aantal van de koningen, die hoogmoedig werden! Zij dachten zelf 

reukoffers te mogen brengen! Op de verkeerde wijze en op de 

verkeerde plaats…! Met alle gevolgen van dien!!!)                                                                                                  

Wees niet nalatig!                                                                                    

Ga staan voor het aangezicht van de HEERE en dien Hem! 

Let op de reactie van de Levieten en de priesters: 

2 Kron.29:12-19=> 
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Koning Hizkia “verpinkte of verbloosde” totaal niet toen er gezegd 

werd dat zijn vader Achaz voorwerpen ontwijd had! Hij wist precies, 

dat zijn vader goddeloos gehandeld had, ontrouw was geworden aan 

de HEER! (Hij heeft het immers zelf kunnen zien en ervaren! Hij was 

tenslotte al 25 jaar oud toen zijn vader stierf.)                                                                                                        

Wat doen de Levieten?:                                                                            

Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich! (29:15)                  

Zij reinigden het huis van de HEERE! (29:15)                            

De priesters haalden de onreinheid uit de tempel van de HEERE 

en de Levieten gooiden het daarna in de beek Kidron! (29:16-17) 

Vervolgens gaan zij terug naar koning Hizkia en zeggen: 

2 Kron.29:18-19=>”Daarna kwamen zij bij koning Hizkia binnen, en 

zeiden: Wij hebben heel het huis van de HEERE gereinigd, het brand- 

offeraltaar met al de bijbehorende voorwerpen, en de tafel van het 

uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. En alle voor- 

werpen die koning Achaz tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw 

ontwijd had, hebben wij gereedgemaakt en geheiligd; en zie, ze 

zijn vóór het altaar van de HEERE.” 

Let op wat koning Hizkia vervolgens doet: 

2 Kron.29:20=>”Toen stond koning Hizkia vroeg op en verzamelde de 

leiders van de stad, en hij ging naar het huis van de HEERE.” 

Wat gaat koning Hizkia doen? (2 Kron.29:21-36)                                                             

Hij geeft expliciete opdrachten aan de priesters en de Levieten! 

2 Kron.29:21=>”Zij brachten zeven jonge stieren, zeven rammen, 

zeven lammeren en zeven geitenbokken als zondoffer voor het konink- 

rijk, voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakome-

lingen van Aäron, de priesters, dat zij die op het altaar van de 

HEERE moesten offeren.”                                                                                           

2 Kron.29:25=>”Ook stelde hij de Levieten in het huis van de 

HEERE op, met cimbalen, met luiten en met harpen, volgens het 

gebod van David en van Gad, de ziener van de koning en van Nathan, 

de profeet. Want dit gebod was gegeven door de hand van de 

HEERE door de dienst van Zijn profeten.”                                                     

2 Kron.29:27a=>”En Hizkia beval dat men het brandoffer op het 

altaar moest offeren.”                                                                                      

2 Kron.29:30-31=>”Daarna zeiden koning Hizkia en de leiders tegen 

de Levieten dat zij de HEERE prijzen moesten met de woorden 

van David en van Asaf, de ziener. En zij prezen Hem met blijdschap, 
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en knielden en bogen zich. Hizkia nam daarop het woord en zei: Nu 

bent u aan de HEERE gewijd; kom naar voren en breng slachtoffers 

en lofoffers naar het huis van de HEERE. Toen bracht de gemeente 

slachtoffers en lofoffers, en ieder die gewillig van hart was, bracht 

brandoffers.”                                                                                              

2 Kron.29:35-36=>”Ook waren er brandoffers in overvloed, met het 

vet van de dankoffers en de plengoffers voor de brandoffers. Zo 

werd de dienst van het huis van de HEERE hersteld. 

Hizkia dan en heel het volk verblijdden zich over wat God voor het 

volk tot stand gebracht had, want dit was onverwachts gebeurd.” 

Hizkia is nog niet klaar met zijn verlangen om te herstellen!                          

Let op wat zijn volgende opdracht is:                                                         

Hij wil het vieren van het Pascha herstellen!(2 Kron.30:1-27) 

2 Kron.30:1,5,26=>Vs1-”Daarna stuurde Hizkia boden naar heel Israël 

en Juda, en hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse dat zij 

naar het huis van de HEERE in Jeruzalem moesten komen om 

voor de HEERE, de God van Israël, Pascha te houden.” Vs5-“Zo 

stelden zij vast dat men door heel Israël, van Berseba tot Dan, een 

oproep zou laten uitgaan dat zij moesten komen om in Jeruzalem 

het Pascha te houden voor de HEERE, de God van Israël, want 

zij hadden het lange tijd niet gehouden zoals het 

voorgeschreven was.” Vs26-“Zo was er in Jeruzalem grote 

blijdschap, want vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de 

koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd.”  

Hizkia is nog niet klaar!(hoor)                                                                            

Let op wat hij de ijlboden, die hij uitstuurt, laat omroepen: 

2 Kron.30:6-9=>”De ijlboden gingen door heel Israël en Juda op weg 

met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders, overeen-

komstig het gebod van de koning. Zij zeiden: Israëlieten, bekeer u 

tot de HEERE, de God van Abraham, Izak en Israël. Dan zal Hij 

terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn uit de 

hand van de koningen van Assyrië. En wees niet als uw vaderen en als 

uw broeders, die aan de HEERE, de God van hun vaderen, ontrouw 

waren, zodat Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u 

ziet. Wees nu niet halsstarrig zoals uw vaderen. Geef de HEERE de 

hand en kom naar Zijn heiligdom, dat Hij voor eeuwig geheiligd heeft, 

en dien de HEERE, uw God. Dan zal Zijn brandende toorn zich van 

u afkeren. Want als u zich tot de HEERE bekeert, zullen uw 
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broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als 

gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen 

terugkomen. De HEERE, uw God, is immers genadig en 

barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u 

zich tot Hem bekeert.” 

Niet iedereen was (echter) opgezet met de boodschap: 

2 Kron.30:10=>”Zo trokken de ijlboden van stad tot stad door het land 

van Efraïm en Manasse, tot Zebulon toe, maar men lachte hen 

uit en bespotte hen.” (Herken je het terug in het N.T.?)                                                                                

Gelukkig waren er sommigen die (toch) wel luisterden naar de 

boodschap van de ijlboden!:                                                                                                 

2 Kron.30:11=>”Maar toch vernederden sommigen van Aser, 

Manasse en van Zebulon zich en kwamen naar Jeruzalem.” 

Precies zoals in de tijd van de Heere Jezus! In de tijd van de eerste 

christenen!                                                                                           

Precies zoals vandaag! Niet iedereen wil luisteren! (Herkenbaar?)                                                             

Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren! (Matth.20:16;22:14..) 

De HEERE God deed er nog ”een schepje bovenop”!: 

2 Kron.30:12-13=>”Ook was de hand van God in Juda om hen 

eensgezind te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod 

van de koning en de leiders, volgens het woord van de HEERE. In 

Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het Feest van de onge-

zuurde broden te houden, in de tweede maand. Het was een heel 

grote gemeente.” 

Let op! Een deel van het volk heeft zich niet gereinigd, maar eet  

toch het Pascha…!: (Wat niet was toegestaan normaliter…)                                                                                         

2 Kron.30:16-18b=>”Zij stonden op hun plaats overeenkomstig hun 

handelwijze, overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De 

priesters sprenkelden het bloed nadat zij dat genomen hadden uit de 

hand van de Levieten, want er waren er velen onder de gemeente die 

zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de Levieten belast met het 

slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om hen 

voor de HEERE te heiligen. Want een groot deel van het volk, velen 

uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. 

Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. 

Gelukkig heeft koning Hizkia het in de gaten. Lees wat hij doet: 
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2 Kron.30:18c-20=>”Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de 

HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem die heel zijn 

hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn 

vaderen, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die 

past bij het heiligdom. En de HEERE verhoorde Hizkia en 

genas het volk.” 

Hoe (anders) zou de HEERE God gereageerd hebben zonder de 

tussenkomst, het gebed, van koning Hizkia?                                                         

Nu heeft de HEERE het gebed van Hizkia verhoord en het volk 

genezen!                                                                                         

Alhoewel niet alles volgens de reinheid, die bij het heiligdom paste, 

plaats gevonden had! 

Er gebeurde iets bijzonders!: 

Na overleg met heel de gemeente werd er besloten om nog zeven 

dagen extra feest te vieren!                                                                  

Koning Hizkia en de leiders maakten dit mogelijk, door aan de 

gemeente, 19.000 stuks vee te schenken. (2 Kron.30:21-25)                                              

Heel de gemeente, evenals de priesters en de Levieten en alle 

aanwezige vreemdelingen verblijdden zich. (2 Kron.30:25) 

Er was grote blijdschap in Jeruzalem: 

2 Kron.30:26=>”Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf 

de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, 

was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd.” 

De gemeente wordt gezegend door de Levitische priesters. Let op 

wat er dan gebeurt!: 

2 Kron.30:27=>”Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden 

het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot 

in Zijn heilige woning in de hemel.” (Wauw!!!) 

Hun stem werd gehoord!                                                                     

Want hun gebed kwam tot bij de HEERE God!                                          

Waar?                                                                                                   

In Zijn heilige woning!                                                                             

Waar?                                                                                                     

In de hemel!!! 

2 Kron.31:1-21=> Koning Hizkia regelt de dienst van de Levieten.: 



Koning Hizkia – gvc maastricht – Ruud Verheijen. 

 

7 

 

Na het vieren van het Pascha vertrokken alle Israëlieten naar de 

steden van Juda. (2 Kron.31:1)                                                                                          

Zij braken de gewijde stenen in stukken!                                                       

Zij hakten de gewijde palen om!                                                              

Zij braken de offerhoogten af!                                                                      

Zij braken de altaren af!                                                                               

Zij stopten pas, nadat alles vernietigd was! Daarna keerden al de 

Israëlieten terug naar hun bezit, naar hun steden! 

2 Kron.31:2-3=>”Vervolgens stelde Hizkia de afdelingen van de 

priesters en de Levieten vast volgens hun afdelingen, ieder 

overeenkomstig zijn dienst:…”                                                                                              

Voor het brandoffer en het dankoffer!                                                         

Om te dienen!                                                                                    

Om te loven en te prijzen!                                                                       

Waar?                                                                                             

Binnen de poorten van de legerkampen van de HEERE!                             

Brandoffers in de morgen en de avond, op de sabbatten, de 

nieuwemaansdagen en op de feestdagen!                                                  

Zoals beschreven staat in de wet van de HEERE! 

2 Kron.31:4=>”Hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, 

dat zij het deel voor de priesters en de Levieten moesten geven, zo-

dat zij zich met kracht zouden kunnen wijden aan de wet van de 

HEERE.” (Wauw! To the point! Hizkia “slaat de spijker op zijn kop!”)                                                                                                  

( Hand.2:44-47;6:2-4; 1 Kor. 9:6-9; 2 Kor.8-9; 1 Tim.5:18; o.a.) 

Geef het deel voor de priesters en de Levieten!                                   

Waarom?                                                                                                

Het is (immers) een full-time job, die zij (moeten) uitvoeren!                                                                                           

Opdat zij zich met kracht zouden kunnen wijden!                                

Fysiek, geestelijk, emotioneel, financieel onafhankelijk …!                                                

Waaraan?                                                                                                       

Niet een instelling bedacht door mensen, maar ingesteld door 

de HEERE God!!! (Hebben jullie het gehoord?)                                                                                  

Hizkia maakt duidelijk dat het werk van de priesters en de Levieten 

levensnoodzakelijk is voor het volk! (letterlijk en figuurlijk!)                                                            

Hizkia maakt duidelijk dat deze taak serieus genomen moet worden! 

Hizkia maakt duidelijk dat het volk mede verantwoordelijk is om 

de priesters en de Levieten in staat te stellen hun taak uit te voeren! 
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Het volk gaf “volle bak” gehoor aan de opdracht van Hizkia en zij 

brachten in overvloed! (2 Kron.31:5-7) 

2 Kron.31:8-9=>”Toen Hizkia en de leiders kwamen en die stapels 

zagen, loofden zij de HEERE en zegenden Zijn volk Israël. En Hizkia 

vroeg de priesters en de Levieten naar die stapels.”                                       

Let op de respons van hoofdpriester Azaria!: 

2 Kron.31:10=>”Azaria, de hoofdpriester van het huis van Zadok, 

sprak daarop tot hem en zei: Sinds er begonnen is dit hefoffer naar 

het huis van de HEERE te brengen, is er tot verzadiging toe te eten 

geweest, ja, wij hebben overvloedig overgehouden, want de HEERE 

heeft Zijn volk zo gezegend dat deze overvloed overbleef.” 

Maak de voorraadkamers in het huis van de HEERE gereed!                   

(2 Kron.31:11) 

Deel uit! 

2 Kron.31:14=>”En Kore, de zoon van Jimna, de Leviet, de poort- 

wachter aan de Oostpoort, ging over de vrijwillige gaven voor God, 

om het hefoffer voor de HEERE en de allerheiligste gaven uit te 

delen.”                                                                                         

2 Kron.31:18=>”Zij deelden uit aan wie ingeschreven waren in het 

geslachtsregister, met al hun kleine kinderen, hun vrouwen, hun zonen 

en hun dochters, heel de gemeente, want zij hadden zich trouw 

voor de heilige dingen geheiligd.” 

Koning Hizkia krijgt de volgende specifieke vermelding: 

2 Kron.31:20-21=>”Zo deed Hizkia in heel Juda. En hij deed wat 

goed, juist en trouw was voor het aangezicht van de HEERE, zijn 

God. In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van 

God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handel-

de hij met heel zijn hart, en hij was voorspoedig.” (Wauw!!!) 

Sanherib komt Jeruzalem belegeren: (2 Kron.32:1-23)  

Sanherib wilde Jeruzalem veroveren! (2 Kron.32:1-2)                            

Hizkia, zijn vorsten en helden maakten zich klaar om te verdedigen: 

(2 Kron.32:3-6)  

Luister naar de woorden van koning Hizkia: 
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2 Kron.32:6-8=>”Hij stelde legeroversten aan over het volk, riep hen 

bij zich bijeen op het plein bij de stadspoort en sprak naar hun hart: 

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld van-

wege de koning van Assyrië, en ook niet vanwege heel de troepen-

macht die met hem is, want met ons is er meer dan met hem. Met 

hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze 

God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. En het volk 

steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda.”  

Sanherib heeft veel praatjes en stuurt de volgende boodschappen:    

(2 Kron.32:9-19) 

Waarop vertrouwt u? (32:10)                                                       

U zult door honger en dorst sterven door toedoen van Hizkia!(32:11) 

Uw God zal u niet uit mijn hand kunnen redden! Kijk maar naar 

wat er gebeurd is met alle andere volken! (32:12-14)                                     

Geloof koning Hizkia niet!                                                                              

2 Kron.32:15-19=>”Nu dan, laat Hizkia u niet bedriegen en u niet op 

deze manier aansporen; geloof hem niet. Want geen enkele god van 

enig volk en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en de hand van 

mijn vaderen kunnen redden. Hoeveel te minder zal uw God u uit 

mijn hand kunnen redden? En nog meer spraken zijn dienaren tegen 

de HEERE God, en tegen Zijn dienaar Hizkia. Ook schreef hij brieven 

om de HEERE, de God van Israël, te honen en over Hem te 

zeggen: Zoals de goden van de volken van de landen, die hun volk uit 

mijn hand niet gered hebben, zo zal de God van Hizkia Zijn volk 

niet uit mijn hand redden. En zij riepen met luide stem in het Judees 

tegen het volk van Jeruzalem dat op de stadsmuur stond, om het 

bang te maken en schrik aan te jagen, zodat zij de stad zouden 

kunnen innemen. Zij spraken over de God van Jeruzalem als over 

de goden van de volken van de aarde, een werk van mensen-

handen.” 

Let op de reactie van Hizkia en de profeet Jesaja: 

2 Kron.32:20=>”Maar koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van 

Amoz, baden om die reden en riepen naar de hemel.” 

Er wordt in de  Kronieken niet specifiek vermeld wat er gebeden 

werd! We zien dat wel in 2 Kon.19:14-37!:                                                   

vs16-“Neig, HEERE, Uw oor en luister, open, HEERE, Uw ogen en 

zie. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de 

levende God te honen.” Vs19-“Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons 
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toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat 

U, HEERE, alleen God bent.” Vs20-21“Toen stuurde Jesaja, de zoon van 

Amos, deze boodschap naar Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Wat u tot Mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de 

koning van Assyrië, heb Ik gehoord. Dit is het woord dat de HEERE 

over hem gesproken heeft:…” vs33-34-“Langs de weg waarover hij geko-

men is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, 

spreekt de HEERE. Want Ik zal deze stad beschermen door haar te 

verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar.” 

Let op de aanpak, de verlossing, van de HEERE: 

2 Kron.32:21-22=>”Toen zond de HEERE een engel, die alle 

strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de 

koning van Assyrië uitroeide. Zo is hij in openlijke schande naar zijn 

eigen land teruggekeerd. Toen hij het huis van zijn god binnengegaan 

was, velden zij die uit zijn lichaam voortgekomen waren, hem 

daar met het zwaard neer. Zo verloste de HEERE Hizkia en de 

inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib, de koning van 

Assyrië, en uit de hand van allen. Hij gaf hun rust van rondom.” 

Let op de reactie van het volk: 

2 Kron.32:23=>”En velen brachten geschenken naar de HEERE in 

Jeruzalem, en kostbaarheden naar Hizkia, de koning van Juda, zodat 

hij daarna voor de ogen van alle heidenvolken verheven werd.” 

Hizkia wordt tot stervens toe ziek!:                                                               

(2 Kron.32:24-33; 2 Kon.20:1-11) 

2 Kron.32:24=>”In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Hij 

bad tot de HEERE, en die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken.” 

Via de profeet Jesaja werden Hizkia de woorden van God gebracht. 

De klomp vijgen op zijn zweer gelegd.                                                   

Werd Hizkia genezen!                                                                              

15 jaar  toegevoegd aan zijn leven.                                             

De schaduw gaat tien treden terug. (In plaats van vooruit!) 

Er ontstaat echter een serieus probleem in Hizkia’s leven!: 

Hizkia valt in dezelfde “valkuil” als een aantal van zijn voorouders 

en een aantal van zijn nazaten uit het koningshuis van Juda! 

Hoogmoed 



Koning Hizkia – gvc maastricht – Ruud Verheijen. 

 

11 

 

2 Kron.32:25=>”Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig de weldaad 

die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. 

Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem.” 

Hizkia zondigt door zijn hoogmoed!                                                  

Grote toorn valt op:                                                                             

Hizkia zelf!                                                                                   

Op Juda!                                                                                            

Op Jeruzalem! 

Hizkia toont karakter! Hij laat zien hoe zijn hart werkelijk is!: 

2 Kron.32:26=>”Hizkia vernederde zich echter om de hoogmoed 

van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote 

toorn van de HEERE niet op hen kwam in de dagen van Hizkia.”           

2 Kon.20:12-21=>”…vs14c-“Hizkia zei: Zij zijn uit een ver land 

gekomen, uit Babel…”vs16-“Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het 

woord van de HEERE…”vs17-“…er zal niets overblijven, zegt de HEERE.” 

Vs19-“Hizkia zei tegen Jesaja: Het woord van de HEERE dat u ge-

sproken hebt, is goed. Hij zei ook: Is het niet zo, dat er dan duur-

zame vrede in mijn dagen zal zijn?”                                                                                           

2 Kron.32:31=>”Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van 

Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar 

het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet, 

om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn 

hart omging.”                                                                                                 

Hizkia ging te ruste bij zijn vaderen. Zijn zoon Manasse werd koning 

in zijn plaats. (2 Kron.32:33-33:1) 

Uitdaging=>                                                                                               

Leer van het goede voorbeeld van koning Hizkia!                                      

Neem afstand van het slechte voorbeeld van koning Hizkia!                         

Hoe goed iemand ook is qua inborst. Hoogmoed loert altijd om de 

hoek. (“Eigen roem stinkt!”;“Eigen roem maakt blind!”)                                                                                                        

Pas op je tellen! (Gal.5:26 o.a.)                                                                                    

Doe de werken van het vlees uit je hart!  (Gal.5:15,17,19-21 o.a.)                                              

Omarm de vruchten van de Geest! (Gal.5:13-14,16,22-25 o.a.)    

Wandel in het licht! (Efez.5:1-21 o.a.)                                                 

Bekleed je met de wapenrusting van God, opdat je stand kunt 

houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Efez.6:10-20 o.a.) 

 

 



Koning Hizkia – gvc maastricht – Ruud Verheijen. 

 

12 

 

 

  


