ELJAKIM 22 februari 2020
Koning Josia wordt op zijn 8e koning van Juda (Israël was in die tijd gesplitst en bestond uit het 10
stammenrijk: Israël en het 2 stammenrijk: Juda). Om de context van het verhaal te begrijpen, eerst
het volgende over de situatie in Juda voordat Josia koning werd. Zijn opa Manasse was de langst
zittende koning van Juda en tegelijk de meest goddeloze. Hij gaf zichzelf met hart en ziel over aan de
afgoden en hij kreeg het voor elkaar om in Gods heilige tempel afgoden te aanbidden. Hij komt op
een wonderlijke manier tot bekering (2 Kronieken 33) en hij reinigt Juda van een groot deel van de
afgoden. Vervolgens komt Josia’s vader, Amon, aan de macht en hij stelt de afgoden weer in. Amon
wordt vermoord door zijn dienaren, maar het volk vermoordt vervolgens die dienaren weer. Kortom,
een grote chaos en dan wordt de 8-jarige Josia koning van Juda. 2 Kronieken 34 vertelt dat Josia op
zeer jonge leeftijd God al zocht, de kans is groot dat hij hierin begeleid werd door mensen die God
dienden en die (zeker toen hij nog zo jong was) het besturen van Juda op zich namen. Toen Josia 16
jaar oud was, ging hij God ernstig zoeken en op zijn 20e begon hij Juda te reinigen van de
afgodsbeelden en offerplaatsen (dit waren plaatsen waar afgoden aanbeden werden). Op zijn 26e
besluit Josia dat de tempel van God hersteld moet worden, tot die tijd was de tempel voor een deel
verwoest en dus niet bruikbaar om God te dienen. Tijdens dat herstel ontdekken dienaren van Josia
een oud wetboek en lezen dat voor aan Josia.
Lees 2 Kronieken 34: 19-33.
Wat vind jij van de reactie van Josia?
In deze geschiedenis kunnen we veel leren van hoe Josia omgaat met Gods woord. Ook al kent hij
God al ruim 10 jaar, toch zijn er facetten in zijn leven, en in het leven van de mensen in Juda, waar
Gods waarheid nog niet regeert. Josia zet 5 stappen die we ook kunnen toepassen in ons leven:
1. Josia is bereid om Gods woorden toe te laten in zijn leven (2 Kr. 34:14-19).
2. Josia belijdt dat hij niet voldeed aan Gods wet, hij scheurt zijn mantel als teken van rouw en
belijden van schuld (2 Kr. 34:19).
3. Josia sluit samen met het volk een verbond om God te volgen met heel hun hart en ziel (2 Kr.
31). Hij belooft met zijn volk aan God om hun leven te beteren en God te gehoorzamen.
4. Josia belooft het niet alleen, hij voert het ook uit (2 Kr. 34:33).
5. Vervolgens houdt Josia het Pascha voor de HEERE (2 Kr. 35). Een teken van Gods trouw en
genade en van Zijn verlangen om bij het volk te zijn.
Josia geloofde in God en diende hem radicaal. Hij zocht God en was gehoorzaam door de afgoden uit
zijn land en zijn leven op te ruimen. Zelfs al is Josia radicaal en zoekt hij God met heel zijn hart, toch
ontdekt hij weer nieuwe waarheden van God waarin hij nog moet groeien.
Waar zou jij in je relatie met God in willen groeien?
Probeer om aan de hand van je antwoord op bovenstaande vraag na te gaan hoe je met de 5 stappen
van Josia hiermee aan de slag kunt gaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp/thema? Wil je dit toelaten in je leven?
Belijd aan God je fouten (en wat staat er dan een geweldige belofte in 1 Johannes 1:9).
Bespreek met anderen waar je in wil groeien en bid met en voor elkaar.
Ga het uitvoeren! Alleen of met elkaar. Maak concreet wat je dan anders wil gaan doen.
In al die stappen die je zet, mag je weten dat God genadig en goed is. In relatie met de
Heilige Geest mogen we leren om nieuwe waarheden aan te nemen en te leven volgens Gods
principes (Rom. 8: 9-17).

