
 

Voorbereiding 16.3: Joas 
 
Schriftgedeelte 
2 Koningen 11 – 2 Koningen 12:2 
 
Thema  
Joas 
 
Exegese 
2 Koningen 11 – 2 Koningen 12:2 
 
2 Koningen 11     
Vers 1-3  
Na de dood van koning Achazja grijpt Athalia de macht. Athalia, een dochter van Achab en Izebel,  
trouwt met Joram (8:18,26). Haar zoon Achazia regeert totdat hij door Jehu om het leven wordt 
gebracht (9:27-29). De naam Athalia betekent letterlijk ‘de HEERE wordt verheven’; deze naam 
maakt ze niet waar. Ze is een dienares van de Baäl. Athalia moordt de hele Koninklijke familie uit 
op één troonpretendent na; de kleine Joas. Hij wordt als baby door zijn tante gestolen en verstopt 
in de kamer van het beddengoed. Het is niet aannemelijk dat tante Joseba een dochter is van 
Athalia; zeker omdat ze gehuwd is met de hogepriester. Waarschijnlijk is ze een dochter van een 
andere vrouw van koning Joram en behoort ze tot de rivalen van de nieuwe koningin Athalia. Zes 
jaar lang wordt Joas verstopt in de tempel terwijl zijn oma regeert over Juda. 
 
Vers 4-8   
Als Joas zeven jaar oud is, roept de hogepriester Jojada de legertop bij zich in de tempel, sluit een 
verbond en laat hen een geheimhoudingseed afleggen. Aansluitend laat hij Joas zien. Joas wordt 
aangeduid als de zoon van dé koning; Athalia wordt in deze aanduiding overgeslagen; een 
aanwijzing dat Jojada en de legertop haar gezag niet erkennen. Jojada heeft z’n plannen zorgvuldig 
gemaakt: de groep wordt gesplitst in drie groepen, zij zullen de wacht houden over het paleis en 
de twee poorten. Twee groepen wachten zullen op de sabbat vrijaf hebben; zij moeten Joas 
bewaken en hem geen moment uit het oog verliezen. 
 
Vers 9-12  
De kroning van Joas vindt plaats op de sabbat. Ieder neemt zijn positie in op het tempelplein, bij 
het koninklijk paleis en rondom de plaats waar de kroning zal plaatsvinden. Jojada brengt Joas 
naar buiten en zet de zevenjarige jongen de kroon op en geeft hem de getuigenis in de hand. Deze 
getuigenis zijn vermoedelijk voorschriften voor het koningschap (zie Deut.17:18-19 en 1 
Sam.10:25). Aansluitend wordt Joas gezalfd tot koning waarop alle aanwezigen in de handen 
klappen en luidkeels roepen: ‘Leve de koning!’ 
 
Vers 13-16  



 

Athalia hoort het geroep en gaat naar het tempelplein en ziet Joas staan op het koninklijke 
koperen zuilenpodium (2Kron.6:13), tussen de legertop en de trompetters. Zij ziet dat het hele 
volk verheugd is en ze hoort het trompetgeschal. Athalia scheurt haar kleren en schreeuwt dat ze 
verraden is. Jojada heeft zich hierop voorbereid en de soldaten voeren zijn instructies uit. Athalia 
wordt meegenomen en buiten de stadspoort gedood zodat er geen mensenbloed in de tempel 
vergoten wordt. 
 
Vers 17-20  
Na de machtswisseling gaat de hogepriester Jojada voor in de verbondssluiting tussen de HEERE, 
de koning en het volk. Vermoedelijk spreekt Joas uit dat hij zal gaan regeren overeenkomstig de 
wet van de HEERE en het volk belooft de koning te gehoorzamen; kortom het volk aanvaardt zijn 
nieuwe koning. Als eerste wordt de Baäldienst afgeschaft en verwoest, daarbij wordt Mattan de 
Baälpriester gedood. Als tweede wordt de dienst van de HEERE hersteld en bewaakt door de 
wachtposten. Ten slotte wordt de koning de tempelberg afgebracht naar zijn paleis waar hij op zijn 
troon gaat zitten. De machtswisseling vindt instemming bij het volk; er breekt geen opstand uit 
nadat Athalia gedood is. Het volk is blij. 
 
2 Koningen 12:1-2 
Vers 1-2  
Als jongen van zeven jaar oud wordt Joas koning van Juda. Hij zal veertig jaar regeren. Joas is een 
koning die luistert naar de HEERE en Zijn geboden handhaaft en uitvoert. Het onderwijs van Jojada 
kan betekenen dat Joas overeenkomstig de opvoeding van Jojada regeert of dat Jojada de 
belangrijkste raadgever is gebleven van koning Joas. Feit is dat Jojada een belangrijke stempel 
drukt op de regeerwijze van koning Joas. 
 
Geloofsleer 

 HC zondag 34 en 35  Geen andere goden en afgodsbeelden.  

 HC zondag 48   Verstoring van de boze raadslagen tegen het Woord en Gods  
     Koninkrijk. 

 NGB art. 14  Verdorven aard van de mens; willens en wetens onderworpen aan de  
     zonde en de duivel. 

 
Gebedspunten 

 Moord op kinderen, overal in de wereld. 

 Verstoren van het werk van de duivel. 

 Opbouw van Gods Koninkrijk. 

 Ons Koningshuis. 
 
Psalm- en liedlijst 
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 
Psalm  27:3  Och, mocht ik, in die heilige gebouwen 

78:3  Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 



 

100:3  Gaat tot Zijn poorten in met lof  
132:7  Tot staving van de waarheid, deed 
132:8  Houdt uw geslacht Mijn heilverbond 
132:12  Wat vijand tegen Hem zich kant’ 

 
Lied  ZB   Rust mijn ziel, uw God is Koning 

ZB   God is getrouw, Zijn plannen falen niet 
 
Introductie op de vertelling 
Toon de kinderen een foto van onze drie prinsesjes. Denk aan een foto op een kaart, aan een foto 
uit een tijdschrift of aan een plaatje op de PowerPoint. Vraag aan de kinderen wie ze hier zien. Op 
de foto zien ze Amalia, Alexia en Ariane. Vraag vervolgens hoe oud deze kinderen ongeveer zijn 
(ongeveer 10 jaar en jonger). Praat met de kinderen verder over deze drie prinsesjes. Wat doen ze 
overdag? Maak door middel van dit gesprek duidelijk dat de prinsesjes overdag gewoon naar 
school gaan. Uit school spelen ze met vriend(innet)jes en ’s avonds maken ze huiswerk.  
 
Leg de verbinding met het verhaal van vandaag. Zouden Amalia, Alexia en Ariane ons land al 
kunnen regeren? De kinderen reageren waarschijnlijk met opmerkingen dat dit onmogelijk is. 
Vraag waarom zij vinden dat dit niet kan. Mogelijke antwoorden zijn: de prinsesjes zijn nog veel te 
jong. Ze zitten nog op school en moeten daar nog veel leren. De meisjes kunnen nog geen 
belangrijke beslissingen nemen.  
 
Vertel na een kort gesprekje dat het verhaal van vandaag gaat over een prinsje, dat koning wordt 
op zevenjarige leeftijd. 
 


