De Bijbel erbij

N Bijbelstudie
Bevriende koningen
Wie zijn jouw echte vrienden? Dat is niet altijd even duidelijk. Sommige mensen willen
alleen vrienden zijn als ze er zelf beter van worden. Echte vrienden steunen je door dik en
dun. Heb jij vrienden die er altijd voor je zijn? Ook als het niet helemaal goed met je gaat?
 2 Kronieken 18

Vriendschappelijk bezoek

In de verzen 8 tot 18 kun je lezen dat Achab de profeet Micha

 vers 1 -3

laat halen en nadat deze verteld dat de HEERE hem heeft

De zoon van Josafat is getrouwd met de dochter van

laten zien dat Achab om zal komen in de strijd laat hij hem

Achab. Josafat, de koning van Juda gaat naar de godde-

opsluiten. “Zie je wel, ik zei toch dat deze profeet alleen maar

loze koning Achab voor een bezoek. Hij wordt hartelijk

kwaad over mij profeteert.”, zegt hij tegen Josafat.

ontvangen. Het lijkt of Achab hem als een goede vriend
ziet. Josafat heeft een sterk leger en dat weet Achab. Hij

In de strijd

begint over Ramoth, wat eerst bij Israël hoorde maar nu

 vers 28-31

in handen van de Syriërs is.

Josafat heeft beloofd mee te vechten dus de koningen

N Waaraan kun je merken dat Josafat hartelijk ontvangen

maken zich gereed voor de strijd. Achab gaat zich om-

wordt?

kleden zodat hij niet als koning te herkennen is. Hij laat

N Waarom zou Achab dit doen?

Josafat wel zijn koninklijke kleren aanhouden. Josafat

N Wat is de reden dat Achab Ramoth wil veroveren? (zie

roept in de strijd tot God, de HEERE helpt hem.

Bijbel met Uitleg)
N Ga je lijst met vrienden eens na. Wat zijn je echte
vrienden?

Wat is de wil van God?
 vers 4 - 6

Josafat heeft toegezegd Achab te helpen. Nu vraagt hij

N Was het voor Josafat goed om bevriend met Achab te zijn?
N Wat heeft de koning van Syrië bevolen aan zijn soldaten?
N Hoe komt het dat de soldaten Josafat niet doden?
NE
 r zijn momenten in je leven dat vrienden je niet
kunnen helpen. Heb jij ook wel eens ervaren dat God je
bewaarde?

zich af wat de Heere er eigenlijk van vindt. Onmiddellijk

Gods Woord is waar

laat Achab 400 profeten komen die hem de boodschap

 vers 33-34

geven die hij wil horen. Josafat merkt wel dat dit geen

Achab dacht veilig te zijn in zijn vermomming. Hij dacht

echte knechten van God zijn. Ze zeggen allemaal hetzelf-

zich te kunnen verstoppen voor het vonnis van God.

de. Hij vraagt of er nog een ware profeet des HEEREN is

Toch gebeurt precies wat de Heere door Micha heeft

in Israël.

verteld.

N Wat is er verkeerd in de volgorde van Josafats handelen?

N Kun je met iedereen goede vrienden zijn?

N Kon er tussen Achab en Josafath eigenlijk wel een goede

N Hoe loopt het af met Achab?

vriendschap ontstaan? (Vergelijk Jac. 4:4)
N Wanneer vraag jij de leiding van de Heere als je een

N Op welke momenten wil jij niet herkenbaar zijn?
N Wat kun je daarvan leren?

moeilijke beslissing moet nemen?
N Hoe doe je dat?
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