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Koning Uzzia 

2 Kronieken 26:1-23=>                                                                     

Intro.=>Na de dood van koning Amazia, (2 Kron.25:1-2,27) nam heel 

het volk van Juda Uzzia, die toen zestien jaar oud was, en maakte hem 

koning in de plaats van zijn vader. (2 Kron.26:1)                                                 

Uzzia deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig 

alles wat zijn vader Amazia gedaan had. (2 Kron.26:4) 

Het was in de dagen van Zacharia, die Uzzia leerde op God te 

zien, om God te zoeken. (2 Kron.26:5) 

Zacharia was de zoon van de priester Jojada! Jojada en zijn vrouw 

Josabat, de dochter van koning Jehoram en de zuster van koning 

Ahazia, verborgen Joas, de zoon van koning Ahazia, zes jaar lang in 

het huis van God. De priester Jojada zorgde ervoor dat Joas tot koning 

uitgeroepen werd. (2 Kron.22:10-12;23:1-24:2)                                    

Zacharia, bekleed met de Geest van God, wijst koning Joas later 

terecht op het moment dat de koning afwijkt van de HEERE God.                                           

(2 Kron.24:17-22)                                                                                     

”In de dagen dat koning Uzzia de HEERE zocht, maakte God 

hem voorspoedig.” (2 Kron.26:5)                                                                                

Waar zou Uzzia gestaan hebben, indien hij God niet gezocht zou 

hebben?                                                                                                    

Wat zijn de consequenties voor Uzzia wanneer hij stopt om God te 

zoeken? (2 Kron.26:18) 

Waar zou koning Uzzia gestaan hebben in zijn geloofsleven, in 

zijn vertrouwen op en zijn gehoorzaamheid aan God, zonder de 

invloed en het onderwijs van de priester Zacharia?  

Hoe goed is het niet om voorbeeldfiguren om ons heen te hebben, 

die ons leren om op God te zien, om God te zoeken in het leven!    

Hoe jonger men Gods woord krijgt aangereikt en wordt uitgedaagd 

om de Heer te zoeken, hoe meer ruimte er wordt vrijgemaakt in het 

ontwikkelende hart, de groeiende mindset en in het ontluikende geloof! 

Zacharia leerde Uzzia om op God te zien en om God te zoeken!  

Laat het voorbeeld van o.a. priester Zacharia een steun en een 

aanmoediging zijn in jouw eigen leven om zelf een voorbeeldfiguur te 

zijn in het leven van anderen. (Zowel jong, volwassen, belegen of oud.)  
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Godgerichtheid!                                                                                 

De focus op Jezus Christus!                                                                        

De focus op de Bijbel als richtsnoer, leidraad in het leven!                                                                                            

Hou hierbij het volgende in het oog: Het is een nobel streven om een 

goed geloofsvoorbeeld te mogen, te kunnen, te willen zijn.                        

 Het is Gods Geest, Die elk mens, voor wie wij een voorbeeld zijn, 

overtuigt, bijstaat, aanspreekt en vormt.(o.a.Ps.51:12-15;Joh.16:8, Rom.12:1-2) 

Koning Uzzia was een getalenteerd, vindingrijk en veelzijdig man! 

Zijn talenten kwamen “goed uit de verf”, omdat de HEERE God hem 

voorspoedig maakte en hem wonderlijk hielp, zolang koning Uzzia, de 

HEERE zocht in zijn leven! (2 Kron.26:5,15)                                                                                          

koning Uzzia maakte oorlogswerktuigen om pijlen en grote stenen 

mee af te kunnen schieten.                                                                        

Hij muntte uit in de strijd.                                                                      

Hij bouwde torens en hakte vele putten.                                                                         

Hij was een liefhebber van de landbouw. 

Wat gaat er (dan toch) mis in het leven van koning Uzzia? 

Toen hij sterk geworden was, door de hulp van de HEERE God, werd 

Uzzia hoogmoedig! (2 Kron.26:16) 

”Hoogmoed komt voor de val”!                                                               

 Hoogmoed komt door de zondeval!  

De satan doet niets liever dan mensen in het oor te fluisteren!              

(Jij bent toch zeker zelf verantwoordelijk voor het resultaat!)                    

Hou jezelf niet voor de gek over de resultaten in jouw leven!                                                                                                        

In plaats van te beseffen, te omarmen en te aanvaarden, dat God 

hem geholpen heeft en hem op wonderlijke wijze heeft bijgestaan, 

wordt koning Uzzia hoogmoedig!                                                                

God de eer geven voor het behaalde resultaat. Niet op de eigen borst 

slaan in hoogmoed en eigendunk zou een betere levenshouding 

geweest zijn voor koning Uzzia! (niet waar?)                                                                    

De taak van de priesters, die immers afstammen van Aäron, is 

duidelijk omschreven in de wetten van Mozes, in het woord van God! 

Elke Israëliet is hiervan op de hoogte.                                       

Een koning van Juda nog meer! (zou je denken.)                                                                                              

Lees zelf hoe de hoogmoed van Uzzia hem parten speelt in zijn leven 

en ontdek hoe de priesters daar vervolgens mee omgaan!                                                  

Ontdek de straf die HEERE God geeft aan koning Uzzia! 



Koning Uzzia – Bijbelstudie gvcmaastricht – zondag 29 januari 2023 – Ruud Verheijen. 

 

3 

 

2 Kron.26:17-21=>                                                                              

In zijn hoogmoed denkt koning Uzzia om zelf reukwerk in rook op te 

mogen laten gaan op het reukofferaltaar. Dit tot zijn eigen verderf!                                                                                   

Hoofdpriester Azaria en 80 dappere priesters spreken koning Uzzia 

rechtstreeks aan op zijn zondige hoogmoed!                                                 

Uzzia kon de terechtwijzing totaal niet waarderen en werd woedend!                                                                                    

Terwijl hij woedend was, met het wierookvat in zijn hand, verscheen 

de melaatsheid op zijn voorhoofd als een straf van God!                                      

De priesters zagen de melaatsheid letterlijk op Uzzia’s voorhoofd 

tevoorschijn komen!                                                                                              

De priesters verdreven hem terstond!                                                         

Tot aan zijn dood bleef Uzzia melaats en leefde hij in een apart 

staand huis en was hij afgesneden van het huis van de HEERE!                             

Tijdens zijn leven werd zijn zoon Jotham al tot koning gemaakt in 

zijn vaders  plaats. (Niet de normale gang van zaken..)  

                                                                                     

Conclusie=>                                                                                            

Geef God de eer!                                                                                  

Wees niet hoogmoedig!                                                                                   

Luister naar Zijn onderricht in de Bijbel!                                                    

Toets en ijk jouw gedachten en jouw handelen conform de Bijbel!                                                            

God ziet! God hoort! God kent ons door en door! God kent alle 

overwegingen van ons hart!                                                                         

God bepaalt zelf hoe Hij reageert op de zonde(n) in ons leven!                         

Laat het voorbeeld van koning Uzzia niet aan “dovemansoren” zijn 

gericht!                                                                                                  

In de komende weken zullen wij nog meer koningen bekijken.    

Alle voorbeelden zijn voor elke Bijbellezer bewust opgetekend door 

de auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest!                                                                                                    

Volg de juiste weg, de weg van de Bijbel!                                      

Luister naar de Bijbelse waarheid en niet naar de zogenaamde 

waarheid van de maatschappij!                                                                                

Zoek het leven dat God geeft en leef zoals Christus het voorschrijft 

in Zijn Woord, de waarheid. (Joh.14:6;17:17) 

Uitdaging=>Bekijk de voorbeelden van alle koningen van Juda thuis 

vast zelf. (Koningen, Kronieken, de kleine en de grote profeten.) 


