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Een man Gods uit Juda wordt gezonden1 om te 
profeteren tegen het altaar dat koning Jerobeam2 in 
Bethel3 had opgericht.

1. niet lang na de scheuring van het koninkrijk, 
nadat Salomo was overleden;

2. de eerste koning van Israël (= de tien 
stammen) - hij bedacht een immitatie van de 
erdienst in Jeruzalem;

3. waar ooit Jakob een altaar bouwde (Gen.35).

de geschiedenis tot dusver...
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De man Gods voorzegt dat ene koning Josia1 ooit de 
beenderen van de priesters die nu dienst doen, zal 
offeren2.

1. Josia uit het huis van David in Jeruzalem, drie 
en half eeuw later (!);

2. exact vervuld zoals beschreven in 2Koningen 
23.

de geschiedenis tot dusver...
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De man Gods geeft als teken van de voorzegging dat 
het altaar zal scheuren. En terwijl  koning Jerobeam 
beveelt dat de man gepakt moest worden, scheurt 
het altaar. 

de geschiedenis tot dusver...
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Als Jerobeam zijn hand uitstrekt naar de man Gods, 
verlamt zijn hand. De man Gods bidt voor zijn 
herstel en dat gebeurt ook.

de geschiedenis tot dusver...
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Vervolgens keert de man Gods terug via een andere 
route naar Juda, precies zoals hem ook was 
opgedragen.

de geschiedenis tot dusver...
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Als de man Gods uitrust bij een eik1, ontmoet hij een 
oude profeet die hem uitnodigt bij hem thuis te 
komen eten in Bethel...

1. een type van Gods onvoorwaardelijke belofte 
aan Abraham.

de geschiedenis tot dusver...
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1Koningen 13

14 En hij (=de oude profeet)
ging de man Gods achterna 

en vond hem zittend onder de eik 
en hij vroeg hem: 

bent u de man Gods die uit Juda is gekomen? 
En hij zei: ik ben het.



1Koningen 13

15 En hij zei tot hem: 
ga met mij naar huis en eet brood.

zoals koning Jerobeam eerder die dag 
aan de man Gods had gevraagd
13:7



1Koningen 13

16 Maar hij zei: 
ik kan niet terugkeren en met u meekomen. 

Ik zal met u ook geen brood eten 
en geen water drinken 

aan deze plaats. 



1Koningen 13

17 Want een woord kwam tot mij, 
een woord van JAHWEH: 

eet geen brood en drink geen water 
en ga niet terug in de weg 

waarin je gegaan bent.

de man Gods herhaalt exact de 
instructies die hij had gekregen
13:8,9



1Koningen 13

18 En hij (=de oude profeet) zei tot hem: 
ook ik ben een profeet, zoals u, 

en een boodschapper heeft tot mij gesproken 
in een woord van JAHWEH, 

om te zeggen...

deze profeet claimt óók Gods woord te 
spreken...
▪ en nog wel door een "oude profeet"
▪ gevolg: verwarring (diabolos!)



1Koningen 13

18 ... doe hem terugkeren met je 
naar jouw huis 

en eet brood en drink water. 
Hij loog hem dat voor.  

de oude profeet ontkent niet het woord 
van de man Gods maar 'overrulet' het met 
zijn eigen aanspraak: 
• vergl. de Joodse overlevering (Mat.15:6)
• de kerkelijke overlevering:

> 'schrift én belijdenis'



1Koningen 13

19 En hij (=de man Gods) 
keerde terug met hem 

en hij at brood en dronk water.

hier gaat de man Gods de mist in...



1Koningen 13

20 En het geschiedde 
toen zij aan de tafel zaten 
dat het woord van JAHWEH 

kwam tot de profeet 
die hij had doen terugkeren. 

nl. tot de man Gods
▪ SV en NBG: hem
▪ dezelfde frase als in 13:23:

"de profeet die hij had doen terugkeren"
▪ 13:26 zegt dat woord van JAHWEH 

was gesproken tot de man Gods 



1Koningen 13

21 en Hij riep tot de man Gods 
die vanuit Juda was gekomen... 

= JAHWEH
• God sprak direct vanuit de 

hemel tot de man Gods (zoals 
ooit tot Abraham; Gen.22:11)



1Koningen 13

21 ... zo zegt JAHWEH: 
omdat je weerspannig bent geweest 

tegen de mond van JAHWEH 
en je niet de instructie in acht hebt genomen 

van JAHWEH, jouw God, 



1Koningen 13

22 en bent teruggekeerd 
en brood hebt gegeten 

en water hebt gedronken 
in de plaats

waarvan Hij tot jou gesproken had: 
eet geen brood en drink geen water...

elders de standaard aanduiding van 
"de plaats" (ha makom) van de tempel
Deut.12:5 



1Koningen 13

22 en bent teruggekeerd
en brood hebt gegeten 

en water hebt gedronken 
in de plaats 

waarvan Hij tot jou gesproken had: 
eet geen brood en drink geen water...

de aanklacht (samengevat) 
tegen de man Gods uit Juda:
1. weerspannig
2. niet het woord in acht genomen
3. teruggekeerd
4. gegeten en gedronken op de onheilige plaats



1Koningen 13

22 ... Jouw lijk zal niet
in het graf van je vaderen komen.

niet in het familiegraf maar 'in den 
vreemde'
• Gen.15:15

"in vrede tot uw vaderen gaan"
• "bij zijn vaderen begraven"

1Kon.22:50; 2Kron.21:1; 
Hand.13:36; enz.



1Koningen 13

23 En nadat hij had brood gegeten 
en gedronken, 

zadelde hij de ezel voor de profeet 
die hij had doen terugkeren.

= de oude profeet



1Koningen 13

24 En hij ging heen 
en een leeuw vond hem in de weg 

en deze doodde hem...



1Koningen 13

24 ... en zijn lijk werd geworpen op de weg 
en de ezel stond ernaast, 

ook de leeuw stond naast het lijk. 

de hele geschiedenis in één plaatje...



de hele geschiedenis in één plaatje:

▪ de man Gods uit Juda:
→ het Joodse volk waaraan de woorden Gods 

waren toevertrouwd;
→ maar ongehoorzaam geworden:

= het oor geleend aan 'de overlevering'



de hele geschiedenis in één plaatje:

▪ de man Gods uit Juda:
→ het Joodse volk waaraan de woorden Gods 

waren toevertrouwd;
→ maar ongehoorzaam geworden:

= het oor geleend aan 'de overlevering'
▪ de ezel:

→ Christus' 1e komst (in vernedering)
▪ de leeuw:

→ Christus' 2e komst (als Leeuw van Juda)



de hele geschiedenis in één plaatje:

▪ de man Gods uit Juda:
→ het Joodse volk waaraan de woorden Gods 

waren toevertrouwd;
→ maar ongehoorzaam geworden:

= het oor geleend aan 'de overlevering'
▪ de ezel:

→ Christus' 1e komst (in vernedering)
▪ de leeuw: 

→ Christus' 2e komst (als Leeuw van Juda)
▪ het lijk van de man Gods:

→ het lot van het Joodse volk tussen 
de 1e en 2e komst van Christus

→ dood en 'in den vreemde' (onder de natiën)



1Koningen 13

25 En zie, mannen gingen voorbij 
en zij zagen het lijk op de weg geworpen 

en de leeuw staande naast het lijk
en zij kwamen en vertelden het in de stad 

waarin de oude profeet woonde. 

de leeuw waakt over het lijk!
▪ de Leeuw van Juda (staande!) waakt 

over het lijk - het Joodse volk!
Openb.5:5,6



1Koningen 13

26 Toen de profeet 
die hem van de weg had doen terugkeren 

het hoorde, zei hij: 
hij is de man van God 
die weerspannig was 

tegen de mond van JAHWEH...



1Koningen 13

26 ... JAHWEH heeft hem gegeven aan de leeuw
en deze heeft hem gebroken en gedood 

naar het woord van JAHWEH 
dat Hij tot hem gesproken had.

vergl. de twee beren die tweeënveertig jongens 
van Bethel (!) 'verscheurden' omdat ze spotten 
met de man Gods
2Koningen 2:23-25



1Koningen 13

26 ... JAHWEH heeft hem gegeven aan de leeuw 
en deze heeft hem gebroken en gedood

naar het woord van JAHWEH 
dat Hij tot hem gesproken had.

zie :21,22
▪ JAHWEH had gesproken 

tot de man Gods!



1Koningen 13

27 En hij sprak tot zijn zonen: 
zadelt voor mij de ezel. 

En zij zadelden die.



1Koningen 13

28 En hij ging heen 
en vond zijn lijk neergeworpen op de weg 

en de ezel 
en de leeuw stonden naast het lijk. 
De leeuw had het lijk niet gegeten 

en ook niet de ezel gebroken. 

als twee monumenten
• vergl. Boaz en Jachin



1Koningen 13

29 En de profeet 
nam het lijk van de man Gods op 

en liet het rusten op de ezel 
en bracht het terug. 

En de oude profeet kwam tot de stad 
om te rouwklagen

en hem te begraven. 



1Koningen 13

30 En hij legde het lijk in zijn graf 
en men rouwklaagde over hem: 

ach, mijn broeder!



1Koningen 13

30 En hij legde het lijk in zijn graf 
en men rouwklaagde over hem: 

ach, mijn broeder!



1Koningen 13

31 En nadat hij hem begraven had 
zei hij tot zijn zonen: 

als ik sterf, 
begraaf mij dan in het graf 

waarin de man Gods begraven is. 
Legt mijn beenderen 
naast zijn beenderen.

want ondanks diens ongehoorzaamheid 
en tragisch lot...

het blijft "de man Gods"!



1Koningen 13

31 En nadat hij hem begraven had 
zei hij tot zijn zonen: 

als ik sterf, 
begraaf mij dan in het graf 

waarin de man Gods begraven is.
Legt mijn beenderen 
naast zijn beenderen.

want de oude profeet wist:
GOD waakt over zijn beenderen!



1Koningen 13

32 Want het woord zál geschieden, 
dat hij in het woord van JAHWEH 

geroepen heeft over het altaar in Betel 
en over alle huizen 

van de hoogten 
die in de steden van Samaria zijn.

zie 2Koningen 23 >



2Koningen 23

14 Hij (=Josia) verbrijzelde de gewijde stenen, 
hieuw de gewijde palen om 

en wierp die plaats vol met mensenbeenderen.
15 Ook het altaar te Betel

(de offerhoogte welke Jerobeam, 
de zoon van Nebat, 

die Israel deed zondigen, gemaakt had) 
ook dat altaar, die hoogte, 

haalde hij omver; 
hij verbrandde de hoogte, 

verpulverde ze tot stof 
en verbrandde de gewijde paal.



2Koningen 23

16 En toen Josia zich omkeerde 
en de graven zag, 

die daar op de berg waren, 
liet hij de beenderen uit de graven halen, 

verbrandde die op het altaar
en verontreinigde dit, 

naar het woord van JAHWEH, 
dat DE MAN GODS VERKONDIGD HAD, 

die deze dingen aangekondigd heeft.



2Koningen 23

17 Voorts zeide hij: 
Wat is dat voor een grafteken, 

dat ik daar zie? 
En de lieden van de stad zeiden tot hem: 

Het is het graf van de man Gods, 
die uit Juda gekomen is

en deze dingen 
tegen het altaar van Betel 

aangekondigd heeft, 
welke gij volbracht hebt.

het was geen 'self fulfilling prophecy':
Josia was onwetend



2Koningen 23

18 En hij zeide: 
Hem moet gij met rust laten, 
niemand store zijn gebeente. 

Zo liet men zijn gebeente onaangeroerd, 
samen met het gebeente van de profeet 

die uit Samaria gekomen was.

het onaangeroerde gebeente 
moest  demonstreren dat GOD 
nog een plan daarmee heeft! 


