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Koning Josafat  

2 Kronieken 17:1-21:1=> 

Intro.=> 

De HEERE was met Josafat! (2 Kron.17:3) Waarom?                                

Josafat ging in de vroegere wegen van zijn vader David! (Daarom!)                  

Ps.16a=>”U maakt mij het pad ten leven bekend;”                                 

Hand.2:25-28=>”…U hebt mij de wegen ten leven bekend-

gemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.”                                                                                            

Jer.6:16a-c=>”Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, 

vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en 

bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.” (Wauw!)                                         

Josafat zocht de Baäls niet! (Daarom!)                                                  

Josafat zocht de God van zijn vader! (Daarom!)                                     

Josafat ging in Zijn geboden! (Daarom!)                                               

Josafat deed niet zoals Israël! (Daarom!) 

2 Kron.17:3-4=>”De HEERE was met Josafat, want hij ging in de 

vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, 

maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en 

deed niet zoals Israël deed.” (Wauw, wat een mooi voorbeeld!) 

                      ”Vastberadenheid”                                                                       

Een mooie eigenschap van koning Josafat!                                       

Resoluut!                                                                                         

Beslist!                                                                                           

Duidelijk weten naar welk doel je toewerkt! (Kies ’t juiste doel…)                                         

Welke weg je neemt! (Neem niet de verkeerde afslag…) 

Koning Josafat heeft een duidelijk doel voor ogen: 

2 Kron.17:6=>”Vastberaden ging hij in de wegen van de HEERE, en 

ook nam hij de offerhoogten en de gewijde palen uit Juda weg.” 

Koning Josafat wist precies welke weg hij wilde nemen!                     

Koning Josafat wist precies wat hij weg wilde doen!                             

Koning Josafat wist precies wat hij op moest ruimen! 

”Onderricht”! Dat ontbrak in Juda!                                                   

Onderricht in het wetboek van de HEERE!                                       

Koning Josafat zorgt dat er terug onderricht gegeven wordt in Juda! 
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2 Kron.17:7-9=>”In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een 

boodschap naar zijn leiders,…om in de steden van Juda onderricht te 

geven…de Levieten; en de priesters…Zij gaven onderricht in Juda, 

en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden 

van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk.” 

Niet alles ging “van een leien dakje” tijdens het koningschap van 

Josafat!                                                                                                     

Hij ging namelijk huwelijksbanden aan met Achab de koning van 

Israël. (2 Kron.18:1-2) (Foute boel! Onderzoek Achab…)                                                                                

Achab vraagt Josafat om samen met hem ten strijde te trekken!                                                                         

Josafat spreekt op, ondanks de huwelijksband, tegen het voorstel van 

koning Achab en het advies van 400 profeten in! (Wauw. Gedurfd!)                           

Achab gaat uiteindelijk toch overstag en laat op verzoek van Josafat, 

de profeet Micha roepen, (profeet 401) alhoewel Achab de profeet 

Micha haat, omdat die nooit iets goeds over Achab profeteert! 

2 Kron.18:3-11=>                                                                                        

400 profeten zeggen dat God de tegenstander in de hand van de 

koning zal geven! (Eensgezind in de door hen ontvangen profetie…!)                                                                                     

De profeet Zedekia zei: Zo zegt de HEERE: Hiermee zult u de Syriërs 

neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. (2 Kron.18:10)                                                      

De bode, die de profeet Micha moest halen, wilde dat Micha dezelf-

de boodschap zou spreken als de overige 400 profeten! (2 Kron.18:12-13)                                          

Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, wat mijn God zegt, dat 

zal ik spreken. (2 Kron.18:13) (Wauw! Amen!, profeet Micha!) 

2 Kron.18:14-27=>                                                                                      

In opdracht van de HEERE moest een profeet koning Achab gaan 

misleiden, zodat de koning zou sterven!                                                                  

Vs19-“En de HEERE zei: Wie zal Achab, de koning van Israël, mislei-

den, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de 

strijd?”                                                                                                             

400 profeten hebben een leugengeest en proberen de koning naar de 

strijd te sturen.                                                                                     

Micha spreekt de waarheid, maar hij wordt niet geloofd! Hij wordt 

zelfs gestraft door de koning voor zijn profetie! (2 Kron.18:25-26)                                              

Micha zei o.a.: “Ik zag heel Israël overal verspreid op de 

bergen, als schapen die geen herder hebben.” (2 Kron.18:16)                                                  

“Welnu, zie, de HEERE heeft een leugengeest in de mond van 

deze profeten van u gegeven, en de HEERE heeft onheil over u 

uitgesproken.”(2 Kron.18:22)(Achab en Zedekia geloven Micha niet!)                                                                             
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“Maar Micha zei: Als u echt in vrede terugkeert, heeft de HEERE 

niet door mij gesproken!” (2 Kron.18:27;33-34) (Toch wel hoor!) 

”Als het puntje bij het paaltje komt”, dan is het zover!                             

”Een schot in de roos”!                                                                        

Gods doel is bereikt! (Letterlijk!)                                      

Micha sprak de waarheid!                                                                      

Hij zei wat God hem opdroeg te profeteren!                                                                      

400 profeten spraken inderdaad door een leugengeest!                                  

Koning Achab haatte Micha en luisterde liever naar de 400 profeten 

die hem een leugen profeteerden, in plaats van naar de waarheid van 

de profetie van Micha te luisteren. (400 dus niet! 1 dus wel!)                                                                                  

Achab betaald voor zijn keuze “een dure prijs”!                                   

”De dood” op het slagveld door een pijl van een onschuldige! 

2 Kron.18:33-34=>”Toen spande een man in zijn onschuld de boog en 

trof de koning van Israël tussen de verbindingsstukken en het 

harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner: Wend de teugel en 

breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd laaide die 

dag echter hoog op. De koning van Israël moest zich in de wagen 

staande laten houden tegenover de Syriërs tot de avond, maar hij 

stierf tegen de tijd dat de zon onderging.” 

1. Koning Josafat krijgt 2 waarschuwingen van God!: 

De 1e waarschuwing krijgt hij van de ziener Jehu! (2 Kron.19:1-2) 

“Moest u de goddeloze helpen en hen die de HEERE haten, 

liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht 

van de HEERE.” (Duidelijke taal! Geen verweer! Inschattingsfout?!)                                

De ziener is echter nog niet uitgesproken! Let op wat hij nog meer 

zegt tegen Josafat:                                                                                             

2 Kron.19:3=>”Toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden, 

want u hebt de gewijde palen uit het land weggedaan, en uw 

hart erop gericht om God te zoeken.” (Wauw! Mooi compliment!)                                                                  

Wat een heerlijke bevestiging en aanmoediging geeft de 

ziener aan Josafat!                                                                                       

Josafats hart zit op de goede plaats. Maar de familieband heeft 

hem niet helder doen denken!                                                          

Josafat herpakt zich! Hij “stelt orde op zaken” in het land!                        

2 Kron.19:4-11=>                                                                                         

Hij doet het volk terugkeren tot de HEERE, de God van hun 

vaderen! (Wauw!)                                                                                                    
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Hij stelt betrouwbare, plichtsbewuste en God vrezende rechters 

aan in het land!                                                                                                     

Hij stelt Levieten en priesters aan!                                                            

Hij geeft hen het volgende advies:                                                              

Doe alles in de vreze des HEEREN, in trouw, met een volkomen         

hart.                                                                                                     

Wees sterk en handel zo, en de HEERE zal zijn bij hem die 

goed is! (Wauw! Eentje “om in te lijsten en op te hangen”!)  

Er kwam een grote troepenmacht op hen af van de overkant van de 

zee en koning Josafat werd bevreesd. (2 Kron.20:1-2) Zie wat hij doet: 

2 Kron.20:3-13=>”…Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop 

om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En 

Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij 

kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen…                                 

Josafat roept persoonlijk de HEERE aan. (2 Kron.20:5-12)                            

2 Kron.20:13=>”Heel Juda stond voor het aangezicht van de 

HEERE, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen.” 

Let op hoe de HEERE reageert op de toespraak van Josafat: 

”Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de 

gemeente op Jahaziël…en hij zei: Sla er acht op heel Juda, 

inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE 

tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege 

deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan 

God…” (2 Kron.20:14-17)                                                                                       

Sla er acht op!!!  

Heel Juda!                                                                                            

Inwoners van Jeruzalem!                                                                         

Koning Josafat!                                                                                           

Let op hoe er wordt gereageerd op Gods antwoord:                       

”Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda 

en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de 

HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE. En de Levieten van 

de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de 

Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met 

luide stem ten hoogste te prijzen.” (2 Kron.20:18-19) (Wauw!)                    

De oorlog wordt door God gevoerd en de overwinning komt 

van de Heer! Josafat heeft dat goed begrepen en juist verwoord! 
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2 Kron.20:20=>”…Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: 

Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op 

de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn 

profeten, dan zult u voorspoedig zijn.” 

Josafat stelde zangers aan, die voor de gewapende mannen uit  

trokken en zeiden:                                                                                               

”Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!”(20:21b) 

2 Kron.20:22-30=>                                                                                    

vs22-“Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde 

de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners 

van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden 

verslagen…”vs23b-24-“hielpen zij elkaar in het verderf…En zie, het 

waren dode lichamen, ter aarde neergevallen, en niemand was 

ontkomen…”vs27-“Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem 

om, met Josafat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar 

Jeruzalem terug te keren, want de HEERE had hen verblijd over hun 

vijanden…”vs29-30-“Grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken 

van de landen, toen zij hoorden dat de HEERE tegen de vijanden van 

Israël gestreden had, en het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn 

God gaf hem rust van rondom.” 

2 Kron.20:32=>”Hij ging in de weg van zijn vader Asa. Hij week 

daarvan niet af, en deed wat juist was in de ogen van de HEERE.” 

Super voorbeeld is Josafat voor 98%.                                                

Spijtig van die 2%! (2 waarschuwingen: Jehu/Eliëzer)                                                                             

Toont aan dat hij mens was net als jij, ik en iedereen! 

Spijtig genoeg heeft koning Josafat niet voldoende geleerd 

van de eerste waarschuwing die hij kreeg van de ziener Jehu! 

Hij gaat nogmaals een verbintenis aan met een goddeloze 

koning van Israël! (Waarom doe je dat toch Josafat?) 

De profeet komt naar Josafat toe en profeteert:                                                                                                               

2e waarschuwing komt van de profeet Eliëzer! (2 Kron.20:37)                      

Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft de 

HEERE uw werken afgebroken. (2 Kron.20:31-36)                                      

Ahazia, de goddeloze koning van Israël!                                                        

Consequentie: De HEERE, “steekt er een stokje voor”! (Wauw!)                                 

Het plan van Josafat en Ahazia “valt in het water”! (Letterlijk…!)                                                                             

”Toen leden de schepen schipbreuk en konden zij niet naar Tarsis 

varen.” (2 Kron.20:37c)                                                               
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Wauw, hoe ver reikt de hand van de HEER!                                           

Ontdek zelf wie er in het N.T. uit Tarsis komt…                                                                       

Een storm kan opgeroepen worden, maar een storm kan  ook tot 

zwijgen worden gebracht, door GOD!!!                                                           

Door de Here Jezus!!! (Wie is deze toch…! Luk.8:25)                                          

Ontdek zelf de talloze voorbeelden in de Bijbel! 

Conclusie=> 

Let op naar wiens raad jij luistert!                                                            

Sluit geen verbintenis af met een goddeloos persoon, die jou 

weg probeert te  leiden van de HEER!                                                            

Neem afstand!                                                                                   

Verbreek indien nodig en mogelijk het contact!                                     

Vermijd hem!                                                                                       

Laat het voorbeeld van koning Josafat betekenisvol zijn in jouw 

eigen leven! 

Uitdaging=> 

Sta vast in jouw geloof!                                                                         

Volg de weg van Jezus!                                                                      

Luister naar de waarheid van Jezus!                ALTIJD!!!                                                    

Luister naar Zijn stem!                                                                                                         

Omarm het echte leven!                                                                 

Christus Jezus, jouw Heer en Heiland!                                                                              

Hij is het ware leven! Leef in Hem!                LEEF!!! 

Psalm 95:1-2=>”Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, 

laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn 

aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem 

juichen met psalmen.” 

Niet alleen op zondagmorgen, maar elke dag, die jij leeft! 

 

 

 

 


