
 

Vertelschets 16.3: Joas 
 
1. Beginzin 
“Verschrikkelijk, heb jij het ook al gehoord. Verslagen kijkt Joseba haar man Jojada aan. Koningin 
Athalia wil alle prinsjes doden. Alle prinsjes uit de familie van Koning David. Welke oma doet dit 
nu? Wat moeten we toch doen? We moeten Joas verstoppen. Maar waar? De soldaten komen er al 
aan!” 
 
2. Het reddingsplan 

 Joseba en haar man, hogepriester Jojada bedenken een plan om de kleine Joas te redden. 
De Heere had immers beloofd dat er altijd een nakomeling van David over zou blijven?  

 Jojada verstopt hem in het paleis met gevaar voor haar eigen leven in een soort kamer met 
allemaal bedden en beddengoed. Daar blijft ze een paar dagen met hem tot de soldaten 
weg zijn. Dan gaan ze naar een van de bijgebouwen van de tempel waar ze onderduiken. 

 
3. Wie er achter zit 

 Joseba en haar man begrijpen dat het de satan is die hier achter zit. Hij is het die Athalia 
influistert dat er geen nakomeling van David mag blijven leven. Maar ze vertrouwen op de 
Heere en door het geloof verstoppen ze Joas. Net zoals de ouders van Mozes (zie Hebreeën 
11) hem drie maanden lang verborgen hebben voor de farao. 

 Zie jij hoe machtig satan kan zijn? Hij wil in je leven alles kapot maken wat van de Heere is. 
Hij zorgt ervoor dat je tijdens een Bijbelverhaal snel aan andere dingen denkt. Hij wil het 
liefst dat er niets van de Heere overblijft.  

 Joseba en Jojada hebben dit heel goed begrepen en daarom blijft de kleine Joas tot zijn 
zevende jaar in de tempel. Hij krijgt onderwijs van zijn pleegvader Jojada. 

 
4. De kroning van Joas 

 Jojada sluit na zes jaar een verbond om Athalia van de troon te stoten.  

 Hij laat de priesters en Levieten zweren dat ze hem zullen helpen. 

 Het plan wordt besproken, de groep wordt in drieën gesplitst. De wachters moeten de 
poorten bewaken en ervoor zorgen dat er niets met Joas gebeurt.  

 De zevenjarige Joas wordt op de sabbat tot koning gekroond. 

 Het volk ontdekt de jonge koning en juicht. Ze zijn ontzettend blij dat er weer een koning 
uit Davids familie is. Er is voor jou ook een Koning! Koning Jezus. Juich jij voor Hem? Of met 
de wereld? Hoe belangrijk is Koning Jezus voor jou?  

 Athalia wordt gedood. Dit gebeurt buiten de tempel, want Jojada wil geen bloedbad in de 
tempel. 

 
5. Hoe Joas regeert 

 Joas en Jojada doen wat goed is in de ogen van de Heere. Joas regeert zoals de Heere het 
wil. Leef jij zoals de Heere het wil? Of luister jij naar de duivel? Athalia leefde voor de duivel. 



 

Maar het einde van haar leven was vreselijk. Zo eindigt jouw leven ook in de eeuwige dood 
als de Heere jouw Koning niet is. 

 Joas is al lang gestorven, maar Koning Jezus leeft nog! Hij zal altijd leven en voor Zijn volk 
zorgen tot in eeuwigheid.  

 
6. Slotzin  
Wat in psalm 132 vers 12 staat is waar. “Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van 
Davids grote Zoon.” 
 
 


