
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte 

2 Kronieken 29 en 30 

 

Thema  

Hizkia’s hervorming en de viering van het Pascha 

 

Exegese 

We behandelen de hervorming van Hizkia uit 2 Kronieken 29 en 30. Het gaat hier over het 

opruimen van de afgodendienst die de goddeloze koning Achaz had ingevoerd. Daarna roept 

Hizkia het volk op om het Pascha in Jeruzalem te vieren. Het wordt een overvloedig en uitbundig 

Pascha. 

 

Vers 1  …en de naam zijner moeder was Abia… -  Waarschijnlijk was Abia een vrome vrouw. 

 

Vers 2  En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren – Hizkia wil leven zoals God dat van 

hem vraagt. Dit in tegenstelling tot zijn vader Achaz, die uitblonk in goddeloosheid.  

 

Vers 3  … deed de deuren open… - Achaz heeft allerlei afgoden het land binnen gehaald en 

de dienst van de Heere niet alleen nagelaten, maar zelfs tegengewerkt: hij heeft de deuren van de 

tempel gesloten. 
 

… en beterde ze – Hij knapt de deuren op en herstelt de priesters in hun ambt. 

 

Vers 4  En hij bracht de priesters en de Levieten in – De tempeldienst is stopgezet en de 

priesters zijn verstrooid. Hizkia verzamelt de priesters en Levieten en brengt ze in de geopende 

tempel. 

 

Vers 5  … heiligt nu uzelve – Maak je schoon van alle besmettingen die tegen de wet van de 

Heere zijn. 
 

En brengt de onreinheid uit van het heiligdom – Alle verontreiniging en ontheiliging die door de 

afgodendienst de tempel binnen gebracht is. Daarnaast is de tempel lange tijd niet gebruikt 

volgens de voorschriften van de Heere, waardoor de tempel ook onrein is. 

 

Vers 6  Want onze vaders hebben overtreden, - Dit geldt letterlijk voor Hizkia, omdat zijn 

vader Achaz het voorbeeld geweest was in het overtreden van Gods geboden. Maar dit geldt ook 

voor de voorvaderen van het volk, omdat zij Achaz in zijn overtredingen gevolgd waren. 
 

…en hebben de nek toegekeerd – Zij hebben geweigerd de Heere te gehoorzamen en zij hebben 

zich van Hem afgekeerd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 7  Ook hebben zij de deuren van het huis toegesloten – De deuren van de tempel staan 

symbool voor de vrije toegang tot de genade die er is bij de Heere. Zij zijn echter door Achaz en 

zijn onderdanen gesloten. 
 

En de lampen uitgeblust – De lampen in het huis van God staan symbool voor het licht dat de 

Heere door Zijn Woord en Geest verspreidt. Dit licht is uitgedoofd. 
 

En het reukwerk niet gerookt – Het reukwerk staat in de tempeldienst voor de gebeden die tot 

God omhoog gezonden worden. Dit was lange tijd niet meer gedaan. 
 

En het brandoffer … niet geofferd. – Het brandoffer is de verzoening voor de schuld. Terwijl het 

volk onder leiding van de koning hun schuld steeds verder vermeerderde, werd het brandoffer 

niet geofferd. Het middel tot verzoening werd genegeerd. 

 

Vers 8  Grote toorn des Heeren… - De Heere vertoornt Zich over de zonde en dus ook over 

deze zonde van koning en volk. Hij zendt Zijn straf in de vorm van vijandige volken die het land 

veroveren. 
 

Ter verwoesting en ter aanfluiting – Het land was berooid door de jarenlange onderdrukking en 

plundering door Assyrië. 

 

Vers 9  … in gevangenschap geweest – De koning van Syrië heeft al eerder een grote 

menigte gevangenen naar Damascus weggevoerd. 

 

Vers 11 … weest nu niet traag – Wees niet nalatig en dwaal niet. 
 

Want de Heere heeft u verkoren… - De Heere heeft de priesterdienst ingesteld door Aäron en zijn 

zonen en nageslacht hiertoe uit te kiezen. 

 

Vers 12 Toen maakten zich de Levieten op – De Levieten maken zich klaar om in de tempel 

weer te gaan dienen. 

 

Vers 16 En zij brachten uit in het voorhof … al de onreinheid… - In het voorhof stond het 

brandofferaltaar. Daar waren spullen gebracht die voor de afgodendienst gebruikt werden. Die 

onreinheid wordt nu opgeruimd. 
 

… in de beek Kidron. – De onreine spullen worden in de Kidron gegooid. De Kidron is een beek in 

een donker dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. 

 

Vers 18 En de tafel der toerichting – De tafel met de toonbroden die elke sabbatdag 

vervangen werden door verse, warme broden.  

 

Vers 19 Ook alle gereedschap dat de Koning Achaz … weggeworpen had. – Achaz had zelfs 

het gereedschap dat in de tempel gebruikt werd, weggeworpen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 20 En verzamelde de oversten der stad – De leiders van de stad, die ook vaak de 

oudsten genoemd worden. 

 

Vers 21 En zij brachten … ten zondoffer – Zonde maakt strafwaardig. De straf en de vloek op 

de zonde wordt niet anders dan door bloed weggenomen. Daarom deze zondoffers: offers om de 

zonde weg te nemen. 

 

Vers 22 En de priesters ontvingen het bloed en sprengden het op het altaar – Eerst wordt 

het altaar met het bloed ‘ontzondigd’, dat is gereinigd en geheiligd. De hoornen van het altaar 

worden daarna met bloed besprengd. Daarna wordt het bloed uitgegoten op het altaar, als 

verzoening voor de zonden van het volk. 

 

Vers 23 En zij leiden hun handen op dezelve – Door de handen op de kop van het offerdier te 

leggen, worden de zonden als het ware op dat dier overgedragen. Daarna wordt het dier gedood, 

waarmee dus de zonden worden teniet gedaan. 

 

Vers 24 Om verzoening te doen voor het ganse Israël – De offers zijn voor de verzoening van 

de ontzettende zonden van het volk: hun verlaten van de Heere en daarbij het dienen van de 

afgoden. 

 

Vers 25 Met cimbalen, met luiten en harpen – De Heere heeft voorschriften gegeven om 

Hem in Zijn huis te dienen en te eren met luidklinkende instrumenten. De grootheid en 

goedertierenheid van de Heere moet met de beste en de meest welluidende instrumenten 

geprezen worden. 

 

Vers 27 Ten tijde nu als het brandoffer begon, begon het gezang des Heeren… - Het begin 

van het brandoffer is het begin van de verzoening. Dat is reden tot vreugde en dat is de reden van 

het gezang. 

 

Vers 28 De ganse gemeente nu boog zich neder – De verzoening door het offer spreekt ook 

van de goedertierenheid en vergevingsgezindheid van de Heere. Dit vraagt om een ootmoedige 

houding: het volk buigt zich neer. 

 

Vers 29 Bukten de koning en allen die bij hem gevonden werden, en bogen zich neder – De 

koning en de oversten, de leiders van het volk, geven het voorbeeld. Zij hebben het voorbeeld 

gegeven in het verlaten van de Heere, nu geven zij een heel ander voorbeeld. Ook Hizkia voelt zich 

niet te belangrijk om te buigen. Juist hij geeft het voorbeeld voor het volk. 

 

Vers 30 Dat zij den Heere loven zouden – Het is de Heere die hen ondanks hun zonde tóch 

gespaard heeft in het leven en Die hun nu de mogelijkheid van vergeving en verzoening biedt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zij loofden tot blijdschap toe – Loven van de Heere kan vanuit blijdschap gedaan worden, maar 

het gééft daarnaast ook blijdschap. 

 

Vers 31 Treedt toe, en brengt slachtofferen en lofofferen tot het huis des Heeren – 

Slachtoffers zijn er voor de verzoening van de zonde en het wegnemen van de schuld. Lofoffers 

zijn er om de weldaden van de Heere te ontvangen, openlijk te bekennen en met ootmoed en 

eerbied God te loven en te danken. 

 

Vers 33 Zeshonderd runderen en drieduizend schapen – De zonde van het volk was heel 

groot geweest. De offers voor die zonde zijn nu ook heel groot: honderden runderen en duizenden 

schapen worden geofferd. Dit kan ook in verband gebracht worden met het offer van Christus: een 

onmetelijke zonde vraagt om een oneindig offer. 

 

Vers 34 Doch der priesteren was te weinig – Er waren te weinig priesters om de grote 

aantallen offers klaar te maken en te offeren. Een deel van de priesters was nog onrein en had zich 

niet tijdig geheiligd, zodat er minder priesters beschikbaar waren. 
 

Daarom hielpen hen hun broederen de Levieten … want de Levieten waren rechter van hart – Bij 

gebrek aan genoeg priesters, mochten normaalgesproken de Levieten meehelpen met het 

klaarmaken van de offers. Zij hadden zich tijdig geheiligd. 

 

Vers 35 Met het vet der dankofferen, en met de drankofferen – Het dankoffer is een speciaal 

offer uit dankbaarheid voor ontvangen weldaden. Het drankoffer is een offer van wijn. 

 

Vers 36 Hizkia nu en al het volk verblijdden zich over hetgeen God voor het volk bereid had. – 

Hoewel Hizkia het initiatief neemt voor de hervorming, is iedereen zich er van bewust dat God het 

is Die dit werkt en Die dit alles geeft. En daarom verblijden zij zich; ze zien Gods hand hierin. 
 

Want deze zaak geschiedde haastelijk – De hervorming was vanaf het eerste begin van Hizkia’s 

regering en zonder enige tegenstand van het volk. Het ging heel voorspoedig. 

 

2 Kronieken 30 

Na het wegdoen van de afgoderij en het herstellen van de eredienst gaat Hizkia met het volk het 

Pascha vieren. 

 

Vers 1  …tot het ganse Israël en Juda – Hizkia zendt boden met een oproep tot de gebieden 

die onder zijn bestuur waren.  
 

Brieven naar Efraïm en Manasse – Naar de andere delen van Israël zendt hij ook boden, maar voor 

hen is het meer een vriendelijke uitnodiging omdat Hizkia niet over hen regeert. 

 

… Om de Heere de God Israëls Pascha te houden – Pascha betekent ‘voorbijgang’. Men herdacht 

de voorbijgang van de engel in Egypte: De oudsten van Egypteland werden gedood, maar het volk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Gosen werd gespaard, voorbijgegaan. “…maar als Ik het bloed zien zal, zal ik aan ulieden 

voorbijgaan’. Ook hier is het bloed de beveiliging tegen de straf, de dood. Pascha ziet op het 

volkomen offerlam waarvan het bloed vloeit tot verzoening. 

 

Vers 2  … In de tweede maand – De tijd van het Pascha is normaalgesproken de veertiende 

dag van de eerste maand. Maar als er een wettige verhindering is, mag het Pascha een maand 

later gehouden worden. Hizkia overlegt met de oversten om dit deze keer zo te doen. Door het 

reinigen van de tempel is er geen mogelijkheid om het Pascha op de juiste tijd te houden.  

 

Vers 3  Omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden – Het Pascha kan niet op de 

normale tijd gehouden worden om de in vers 2 genoemde reden. Daar komt nog bij dat op de 

gewone tijd van het Pascha de priesters zich niet voldoende geheiligd hadden én dat het volk zich 

niet in Jeruzalem verzameld had. 

 

Vers 5  Van Ber-Séba tot Dan – Dan ligt in het uiterste noorden van Israël en Ber-séba ligt in 

het uiterste zuiden. Hiermee wordt dus aangegeven dat de oproep door héél Israël ging. 

 

Want zij hadden het in lange niet gehouden – Al die jaren van de goddeloze regering van Achaz is 

het Pascha niet of niet op de juiste manier gehouden. 

 

Vers 6  De lopers dan gingen heen – De boodschappers van de koning. Ook nu zijn er 

boodschappers van de Koning:  degenen die de oproep tot bekering aan de mensen verkondigen. 

 

Tot de ontkomenen – Er waren er velen weggevoerd naar Damascus, maar er waren er ook 

ontkomen. Die worden hier bedoeld. 

 

Vers 8  Geeft de Heere de hand en komt tot Zijn heiligdom – Wees Hem gehoorzaam en 

getrouw en kom tot Zijn heiligdom om Hem te dienen. 

 

Vers 9  Uw broederen …  barmhartigheid vinden – Degenen die door de vijanden zijn 

weggevoerd, zullen vrijgelaten worden en in hun land terugkomen. 

 

Vers 10 Doch zij belachten en bespotten ze – In het tienstammenrijk geven velen geen 

gehoor aan de oproep van Hizkia. Ze spotten ermee. Zij hebben geen zin om hun afgodische leven 

zonder God los te laten. Dit is nu nog steeds zo: er zijn mensen die de oproep tot bekering niet 

willen horen en er mee spotten.  

Toch werkte de Heere ook nog onder die stammen. Er waren sommigen die zich verootmoedigden 

en wel gehoor gaven. (vs.11) 

 

Vers 12 Ook was de hand Gods in Juda, hun enerlei hart gevende – God werkt door Zijn 

Geest in de harten van velen, zodat zij de oproep op Hem te dienen gehoorzamen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 13 Een zeer grote gemeente – Er kwamen erg veel mensen in Jeruzalem om het Pascha 

te vieren. 

 

Vers 14 En namen de altaren weg – Hier en daar had Achaz afgodische altaren op de straten 

laten maken, om daarop aan de afgoden te offeren. Deze altaren worden nu ook weggehaald. 

 

Namen zij alle rooktuig weg – Rooktuig is offergereedschap, zoals rookvaten, pannen en schalen. 

Het gaat hier dus om het afgodische rooktuig. 

 

Vers 15 …waren beschaamd geworden – Ze zien dat de ijver om de Heere te dienen van het 

volk groter is dan bij hen zelf. Dat beschaamt hen. 

 

Vers 16 En zij stonden in hunnen stand, naar hunne wijze – De Heere heeft hen naast allerlei 

regels voor het offeren ook speciale plaatsen voorgeschreven. 

 

Vers 17 Die zich niet geheiligd hadden – Zij hebben zich niet volgens de voorschriften 

gereinigd en geheiligd en kunnen dus niet aan de ceremonie meedoen. De Levieten dienen nu in 

hun plaats. 

 

Vers 18 Niet gelijk geschreven is – Er zijn verkeerde gewoonten rond het vieren van het 

Pascha ingeslopen en deze mensen vieren het Pascha ook nu nog niet precies zoals God het heeft 

voorgeschreven.  

 

Doch Hizkia bad voor hen – Het Pascha vieren op de verkeerde manier is zondig en dus 

strafwaardig. Hizkia onderkent dit en hij bidt voor dit deel van het volk. 

 

Vers 20 En heelde het volk – God verhoort het gebed van Hizkia en geeft geen straf aan de 

mensen die niet volgens de regels het Pascha houden.  

 

Vers 21 Met sterkluidende instrumenten – Zie ook het vorige hoofdstuk: De goedheid van 

God kan alleen met de beste en meest welluidende instrumenten geprezen worden. 

 

Vers 22 Die verstand hadden in de goede kennis des Heeren – Zij hebben goede kennis van 

de zaken van de dienst van de Heere. 

 

En zij aten de offeranden des gezetten hoogtijds – Zij aten de offeranden die tijdens het Pascha 

gegeten moesten worden. 

 

Vers 23 Hielden zij nog zeven dagen met blijdschap – Het Pascha duurt normaal gesproken 

zeven dagen. Nu overleggen zij echter met elkaar en besluiten het Pascha nóg zeven dagen te 

houden. Hun vreugde kan niet op. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 24 Gaf der gemeente duizend varren en zeven duizend schapen – Hizkia schenkt de 

gemeente dit grote aantal offerdieren om enerzijds te offeren en om anderzijds hun deel daarvan 

te eten tijdens de verlenging van het Pascha. 

 

Vers 25 Ook de vreemdelingen – Deze mensen zijn van oorsprong geen Israëlieten, maar zijn 

wel tot God bekeerd en besneden, zodat zij ook aan het Pascha mogen deelnemen. 

 

Vers 26 Zo was er grote blijdschap in Jeruzalem – Men is vol vreugde over de herstelling van 

de eredienst en over de viering van het Pascha.  

 

Want van de dagen van Sálomo … was desgelijks in Jeruzalem niet geweest – Dit is in deze mate 

lange tijd niet voorgekomen: vanaf de tijd van Salomo is het Pascha niet meer op deze wijze 

gevierd. 

 

Vers 27 En zegenden het volk – Zij zegenen het volk op de wijze die God heeft 

voorgeschreven. 

 

En hun stem werd gehoord; want hun gebed kwam tot Zijn heilige woning in de hemel – God hoort 

en verhoort hun gebed  

 

 

Geloofsleer 

Er zijn drie hoofdthema’s in deze geschiedenis te onderscheiden. Naar keuze kan op één of meer 

thema’s in de vertelling de nadruk gelegd worden. 

 

Schuld en verzoening 

Het offeren van vele offerdieren om de zonden te verzoenen, brengt in deze vertelling bij het offer 

van de Heere Jezus. Hij offerde zichzelf op als offer voor de zonde van Zijn volk. 

• HC zondag 4 vraag 10: Kan dan de zonde ongestraft blijven? 

• HC zondag 5: Schuld en straf en betaling 

• HC zondag 15 en 16: Christus’ verzoenend lijden 

• HC zondag 21 vraag 56: vergeving van zonden 

• NGB artikel 20 en 21: Verzoening door Christus 

• DL I artikel 1: door zondeval strafwaardig 

• DL I artikel 2: God zendt Zijn Zoon om te verlossen 

• DL II artikel 1: Gods gerechtigheid eist dat de zonde gestraft wordt 

• DL II artikel 3: Offerdood van Christus is voldoende om de zonden van de hele 

wereld te verzoenen 

 

Oproep tot bekering 

• HC zondag 23: bekering en goede werken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DL II artikel 5: Evangelie van verzoening moet verkondigt worden met bevel van 

bekering en geloof. 

• DL III artikel 8: Die het evangelie horen, worden geroepen tot zaligheid. 

 

Heiliging voor God en de noodzaak daarvan 

• HC zondag 47: Uw Naam worde geheiligd… 

 

 

Leestips 

•  ‘Huis van God: welkom’ Dit boekje gaat over de tabernakel en de betekenis van alle 

onderdelen van de tabernakel en van de offerdienst. 

 

Gebedspunten 

• Mogen wij zien welke afgoden er zijn in ons leven en geeft U ons een hart om deze 

afgoden los te laten. 

• Leert U ons (telkens meer) zien hoe de zonde ons schuldig maakt voor U en leer ons 

onze zonden op de Heere Jezus te leggen. 

• Laat ons Uw stem ‘Geef de Heere de hand en kom tot Zijn heiligdom’ elke keer 

weer opnieuw horen en leer ons om telkens te komen tot U. 

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen 32 : 1  Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven… 

   32 : 3  ‘k Bekend’ o Heer’ aan U oprecht mijn zonden. 

  75 : 1  U alleen U loven wij… 

  66 : 1  Juich, aarde, juich, met blijde galmen 

  95 : 1  Komt, laat ons samen Isrels Heer… 

  95 : 3   Zijn is de zee; z’is door Zijn kracht 

  95 : 4  Want Hij is onze God en wij 

  95 : 5   Verhardt u niet, neemt Zijn genâ… 

 

Liederen ZB  Heer’ ik kom tot U  

    Neem mijn leven, laat het Heer’,… 

    Welzalig de man die niet wandelt 

  MDK   Heer’, onze Heere, dank u voor de dingen 

 

Verwerken = leren 

2 Kronieken 30 vers 8:  

‘…Geeft de Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, 

en dient de Heere uw God…” 

 

• Wat wordt er bedoeld met “Geeft de Heere de hand”? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ‘Komt tot Zijn heiligdom’ Wat wordt daarmee bedoeld? 

• Kunnen we nu ook nog tot het heiligdom van de Heere komen? 

• Hoe kunnen we nu de Heere dienen? 

 

Introductie op de vertelling 

Voer een gesprekje over het belang van een regering die God dient en wat dat voor gevolgen heeft 

voor een land. Vergelijk eventueel vroeger en nu. 

 


