1 Kronieken
1 Kronieken 1

1. Adam, Seth,

Kortheidshalve worden in
deze eerste vier verzen alleen gesteld de
blote namen van dertien oudvaders die vóór
den zondvloed geleefd hebben. En men moet
de woorden dezer verzen aldus nemen en
verstaan, van Adam is geboren Seth, van Seth
is Enos geboren, enz. Enos,

2. Kenan, Mahalal-el, Jered,
3. Henoch, Methusalah, Lamech,
4. Noach, Sem, Uit en door deze drie zonen
van Noach is de wereld als vernieuwd en met
mensen beplant. Zie de aantekening Gen.
10:1. Cham Uit en door deze drie zonen van
Noach is de wereld als vernieuwd en met
mensen beplant. Zie de aantekening Gen.
10:1. en Jafeth. Uit en door deze drie
zonen van Noach is de wereld als vernieuwd
en met mensen beplant. Zie de aantekening
Gen. 10:1.

5. De kinderen van Jafeth waren
Gomer, en Magog, en Madai, en
Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras.
6. En de kinderen van Gomer waren
Askenaz, en Difath, Gen. 10:3 staat Rifat:
de R en de D worden op meer plaatsen de een
voor de ander gesteld, vanwege de gelijkheid
derzelve. Zie 2 Kron. 1:7. en Thogarma.

7. En de kinderen van Javan waren
Elisa en Tharsisa, Zie de aantekening Gen.
10:4. de Chittieten en Dodanieten.
Alzo staat er ook Gen. 10:4, maar hier lezen
sommigen Rodanim.

8. De kinderen van Cham waren Cusch
en Mitsraim, Put, en Kanaan.
9. En de kinderen van Cusch waren
Seba, en Havila, en Sabta, en Raema,
en Sabtecha; en de kinderen van
Raema waren Scheba en Dedan.
10. Cusch nu gewon Nimrod; die
begon geweldig te zijn Hij is de eerste

na den zondvloed geweest, die met geweld
steden en landen onder zijn gehoorzaamheid
gebracht heeft. Zie van Nimrod breder Gen.
10:9. op aarde.

11. En Mitsraim gewon de Ludieten,
en de Anamieten, en de Lehabieten,
en de Naftuchieten,
12. En de Pathrusieten, en de
Casluchieten, (van welke de
Filistijnen zijn voortgekomen) en de
Cafthorieten.
13. Kanaan nu gewon Sidon, zijn
eerstgeborene, en Heth,
14. En den Jebusiet, en den Amoriet,
en den Girgasiet,
15. En den Heviet, en den Arkiet, en
den Siniet,
16. En den Arvadiet, en den Zemariet,
en den Hamathiet.
17. De kinderen van Sem waren Elam,
en Assur, en Arfachsad, en Lud, en
Aram, en Uz, Uz, Hul, Gether en Mesech
Gen. 10:23, genoemd Mas zijn Arams zonen
geweest, en Sem was hun grootvader. Zie
Gen. 10:23. Daarom stellen enigen hier dezes
te weten, Arams zonen waren Uz; en onthoud
dit eens vooral, dat de Hebreën een en
denzelfden persoon, alsook een en dezelfde
plaats, dikwijls verscheiden namen geven,
gelijk in de naamregisters van dit boek en
elders meer dikwijls wordt bevonden. en

Hul, en Gether, en Mesech.
18. Arfachsad nu gewon Selah, en
Selah gewon Heber.
19. Aan Heber nu zijn twee zonen
geboren; de naam des enen was
Peleg, omdat in zijn dagen het
aardrijk Versta dat de inwoners der aarde
zijn verdeeld en van elkander gescheiden
geworden, als God hunne spraken verward
heeft in het bouwen van den toren te Babel,
Gen. 11:9,16. Peleg wordt vertaald, een
verdeling. verdeeld is, en de naam

zijns broeders was Joktan.
20. En Joktan gewon Almodad, en
Selef, en Hazarmaveth, en Jerah,
21. En Hadoram, en Uzal, en Dikla,

22. En Ebal, en Abimael, en Scheba,
23. En Ofir, en Havila, en Jobab. Alle
dezen waren zonen van Joktan.
24. Sem, Versta, na dezen naam, alsook na
de volgende het woord gewon, aldus, Sem
gewon Arfachsad, Arfachsad gewon Selah,
enzovoorts. Arfachsad, Selah,

25. Heber, Peleg, Rehu,
26. Serug, Nahor, Terah,
27. Abram; Waarom de naam

Abram is
veranderd in Abraham, zie Gen. 17:5, en
vervolgens,
want
aldaar
wordt
dit
geslachtsregister
verhaald.
die
is

Abraham.
28. De kinderen van Abraham waren
Izak en Ismael.
29. Dit zijn hun geboorten: de
eerstgeborene van Ismael was
Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en
Mibsam,
30. Misma en Duma, Massa, Hadad
en Thema,
31. Jetur, Nafis, en Kedma; deze zijn
de kinderen van Ismael.
32. De kinderen nu van Ketura,
Abrahams bijwijf: die baarde
Zimram, en Joksan, en Medan, en
Midian, en Isbak, en Suah. En de
kinderen van Joksan waren Scheba
en Dedan.
33. De kinderen van Midian nu waren
Efa, en Efer, en Henoch, en Abida, en
Eldaa. Die allen waren zonen van
Ketura.
34. Abraham nu gewon Izak. De
zonen van Izak waren Ezau en Israel.
35. En de kinderen van Ezau: Elifaz,
Rehuel, en Jehus, en Jaelam, en
Korah.
36. De kinderen van Elifaz waren
Theman, en Omar, Zefi, Zefo, Gen.
36:11. en Gaetham, Kenaz, en Timna,
Dit schijnt hier te zijn een van Elifaz' kinderen.
Gen. 36:12 wordt ook Elifaz' bijwijf, die hem
Amalek gebaard heeft, Timna genoemd. en

Amalek.

37. De kinderen van Rehuel waren
Nahath, Zerah, Samma en Mizza.
38. De kinderen van Seir Zie Gen. 36:20.
nu waren Lotan, en Sobal, en Zibeon,
en Ana, en Dison, en Ezer, en Disan.
39. De kinderen van Lotan nu waren
Hori en Homam; Hemam, Gen. 36:22. en
de zuster van Lotan was Timna.
40. De kinderen van Sobal waren
Aljan, Aluan, Gen. 36:23. en Manahath,
en Ebal, Sefi en Onam; Anders, Sefa,
Gen. 36:23. en de kinderen van Zibeon
waren Aja en Ana.
41. De kinderen van Ana waren
Dison; en de zonen van Dison waren
Hamram, Anders, Hemdan, Gen. 36:26. en
Esban, en Jithran, en Cheran.
42. De kinderen van Ezer waren
Bilhan, en Zaavan, en Jaakan. Anders,
Acan, Gen. 36:27. De kinderen van Disan
Of, Disons. waren Uz en Aran.
43. Dit nu zijn de koningen, Zie Gen.
36:31,32, enz. die geregeerd hebben in
het land van Edom, eer er een
koning regeerde over de kinderen
Israels: Bela, de zoon van Beor; en
de naam zijner stad was Dinhaba.
44. En Bela stierf, en Jobab regeerde
in zijn plaats, een zoon van Zerah,
van Bozra. Zie van deze stad de
aantekening Gen. 36:33.

45. En Jobab stierf, en Husam, uit het
land der Themanieten, regeerde in
zijn plaats.
46. En Husam stierf, en Hadad, de
zoon van Bedad, regeerde in zijn
plaats, die de Midianieten in het
veld van Moab versloeg; en den
naam zijner stad was Avith.
47. En Hadad stierf, en Samla, van
Masreka, regeerde in zijn plaats.
48. En Samla stierf, en Saul, van
Rehoboth aan de rivier, regeerde in
zijn plaats.

49. En Saul stierf, en Baal-Hanan, de
zoon van Achbor, regeerde in zijn
plaats.
50. Als Baal-Hanan stierf, zo regeerde
Hadad Hadar, Gen. 36:39. Zie boven, 2 Kron.
1:6. in zijn plaats, en de naam zijner
stad was Pahi, Anders, Pahu, Gen. 36:39.
en de naam zijner huisvrouw was
Mehetabeel, de dochter van Matred,
Matred is een mansnaam. dochter van
Mee-Sahab.
51. Toen Hadad stierf, zo werden
vorsten in Edom: de vorst Timna, de
vorst Alja, Ook Alua genoemd, Gen. 36:40.
de vorst Jetheth,
52. De vorst Aholibama, de vorst Ela,
de vorst Pinon,
53. De vorst Kenaz, de vorst Theman,
de vorst Mibzar,
54. De vorst Magdiel, de vorst Iram.
Dezen waren de vorsten van Edom.
1 Kronieken 2

1. Dezen zijn de kinderen van Israel:
Ruben, Simeon, Levi en Juda,
Issaschar en Zebulon,
2. Dan, Jozef en Benjamin, Nafthali,
Gad en Aser.
3. De kinderen van Juda Ofschoon Juda de
oudste onder de kinderen Jakobs niet is
geweest, nochtans begint de schrijver van dit
boek de beschrijving van het geslachtsregister
der kinderen Jakobs van Juda af, zo ten
aanzien der koninklijke waardigheid, die
zijnen nakomelingen wordt beloofd, Gen.
49:8, alsook daarom, omdat Christus uit den
stam van Juda zou geboren worden. zijn: Er,

en Onan, en Sela; drie zijn er hem
geboren van de dochter van Sua, de
Kanaanietische;
en
Er,
de
eerstgeborene van Juda, was kwaad
in de ogen des HEEREN; daarom
doodde Hij hem.
4. Maar Thamar, zijn schoondochter,
baarde hem Perez en Zerah. Al de
zonen van Juda waren vijf.

5. De kinderen van Perez waren Hezron
en Hamul.
6. En de kinderen van Zerah waren
Zimri, Joz. 7:1 wordt hij Zabdi genoemd, en
was de vader van Charmi, van denwelken 1
Kron. 2:7 gesproken wordt. en Ethan, en

Heman, en Chalcol, en Dara. Hij wordt
Darda genoemd, 1 Kon. 4:31. Deze allen
zijn vijf.
7. En de kinderen van Charmi waren
Achan, Joz. 7:1 wordt hij Achan genoemd,
maar hier Achar, dat is, beroerder, of
verstoorder, zie Joz. 7:25. de beroerder

van Israel, die zich aan het
verbannene vergreep.
8. De kinderen van Ethan Hier staat
kinderen, of zonen in het getal van velen, daar
nochtans maar één genoemd wordt, alzo ook
Gen. 46:23. nu waren Azaria.

9. En de kinderen van Hezron, die hem
geboren zijn, waren Jerahmeel, en
Ram, Hij wordt Aram genoemd, Matth. 1:3;
Luk. 3:33. en Chelubai. Anders, Kaleb, 1
Kron. 2:18,42.

10. Ram nu gewon Amminadab, en
Amminadab gewon Nahesson, den
vorst der kinderen van Juda;
11. En Nahesson gewon Salma, Ruth
4:21, en Matth. 1:4, wordt hij Salmon
genoemd. en Salma gewon Boaz.

12. En Boaz gewon Obed, en Obed
gewon Isai,
13. En Isai gewon Eliab, Anders, Elihu, 1
Kron. 27:18. zijn eerstgeborene, en
Abinadab, den tweede, en Simea,
Ook Samma, 1 Sam. 16:9, genoemd. den
derde,
14. Nethaneel, den vierde, Raddai,
den vijfde,
15. Ozem, den zesde, David, den
zevende. 1 Sam. 16:10,11, en 1 Sam. 17:12,
worden acht zonen van Isaï geteld. Het kan
zijn, dat één zonder kinderen na te laten
gestorven mag zijn, of dat hij hier is uitgelaten
om nadere redenen, ons onbekend.

16. En hun zusters waren Zeruja en
Abigail. Abigal, 2 Sam. 17:25. De
kinderen nu van Zeruja waren Abisai,
Of, Abisai. en Joab, en Asa-El drie.
17. En Abigail baarde Amasa; en de
vader van Amasa was Jether, Anders,
Jethro, hij wordt hier een Ismaëliet genoemd,
omdat hij van het geslacht Ismaëls was, maar
2 Sam. 17:25, wordt hij een Israëliet
genoemd, omdat hij de Israëlietische religie
had aangenomen. een Ismaeliet.

18. Kaleb

Hij is die Kaleb niet, dien Mozes
heeft uitgezonden om het land Kanaän te
verspieden, Num. 13:6, want die was de zoon
van Jefunne, van welken hierna 1 Kron. 4:15
zal gesproken worden; maar in 1 Kron. 2:18
wordt gesproken van Kaleb, den zoon van
Hezron, en hij wordt 1 Kron. 2:9 genoemd
Chelubai. nu, de zoon van Hezron,

gewon kinderen uit Azuba, zijn
vrouw, en uit Jerioth. En de zonen
van deze Te weten, die hij bij Jerioth
gewonnen heeft; want de kinderen, die hij bij
Azuba gewonnen heeft, worden hierna 1
Kron. 2:42 verhaald. zijn: Jeser, en

Sobab, en Ardon.
19. Als nu Azuba gestorven was, zo
nam zich Kaleb Efrath, die baarde
hem Hur.
20. En Hur gewon Uri, en Uri gewon
Bezaleel.
21. Daarna ging Hezron in Dat is, hij
besliep haar, of hij bekende haar, gelijk de
Heilige Schrift spreekt, Gen. 4:1, en Gen. 6:4.
tot de dochter van Machir, Hij is
geweest een zoon van Manasse.

den vader

van Gilead,

Dat is, naar sommiger
gevoelen, zoveel als hoofd, overste, regent.
Alzo in verscheidene volgende plaatsen.
Anderen verstaan hier door Gilead den
eigenlijken zoon van Machir. Zie Num.
26:29,30, alzo onder, 1 Kron. 7:14. en hij

nam ze, toen hij

Hebreeuws, toen hij een

zestig jaren oud
was; en zij baarde hem Segub.
22. Segub nu gewon Jair; Die een zoon
zoon was van zestig jaar.

van Manasse genoemd wordt, Num. 32:41,

omdat zijn grootmoeder van den stam van
Manasse was, te weten een dochter van
Machir, 1 Kron. 2:21. Doch Machir was een
zoon van Manasse; Num. 26:29. en hij had

drie en twintig steden in het land
van Gilead.
23. En hij nam Gesur en Aram, met de
vlekken van Jair, van dezelve, met
Kenath, Een Nobach heeft deze stad
ingenomen, Num. 32:42. Dit is eertijds een
machtige stad geweest, gelijk daaraan blijkt,
dat zij zestig steden onder haar gebied gehad
heeft. en haar onderhorige Hebreeuws,
dochters, gelijk elders dikwijls.

plaatsen,

zestig steden. Deze allen

Te weten, de
zonen van Hezron, die straks genoemd zijn, te
weten, Segub, Jaïr, alsook Nobach, die
genoemd wordt Num. 32:42. zijn zonen

van Machir,

Zij waren zonen van Machir
van hun moeders zijde, want hun moeder was
een dochter van Machir, maar van huns
vaders zijde waren zij van den stam van Juda.

den vader van Gilead.
24. En na den dood van Hezron, in
Anders, als Kaleb Efrata had of getrouwd, of
genomen had. Kaleb-Efratha, heeft

Abia, Hezrons huisvrouw, hem ook
gebaard Aschur, de vader van
Thekoa. Dat is, van welken de inwoners van
Thekoa gesproten zijn. Zie van de stad Thekoa
2 Sam. 14:2, in de aantekening. Het schijnt
dat deze Asschur geboren is na den dood zijns
vaders Hezron.

25. De kinderen van Jerahmeel nu,
den eerstgeborene van Hezron,
waren deze: de eerstgeborene was
Ram, daartoe Buna, en Oren, en
Ozem en Ahia. Anders, uit, of van Ahia,
houdende dat deze was moeder der straks
genoemde kinderen. Zie het volgende.

26. Jerahmeel had nog een andere
vrouw, welker naam was Atara; zij
was de moeder van Onam.
27. En de kinderen van Ram, den
eerstgeborene van Jerahmeel waren
Maaz, en Jamin, en Eker.

28. En de kinderen van Onam waren
Sammai en Jada. En de kinderen van
Sammai: Nadab en Abisur.
29. De naam nu der huisvrouw van
Abisur was Abihail: die baarde hem
Achban en Molid.
30. En de kinderen van Nadab waren
Seled en Appaim; en Seled stierf
zonder kinderen.
31. En de kinderen Hier en elders meer
wordt het woord kinderen in het getal van
velen gesteld, daar nochtans maar één zoon
of dochter gemeend wordt, gelijk boven, 1
Kron. 2:8, en onder, 1 Kron. 2:34. Alzo wordt
ook Gen. 21:7, en Gen. 46:23 kinderen of
zonen, in het getal van velen gesteld voor een
kind of zoon. van Appaim waren Jisei;

en de kinderen Hier en elders meer wordt
het woord kinderen in het getal van velen
gesteld, daar nochtans maar één zoon of
dochter gemeend wordt, gelijk boven, 1 Kron.
2:8, en onder, 1 Kron. 2:34. Alzo wordt ook
Gen. 21:7, en Gen. 46:23 kinderen of zonen,
in het getal van velen gesteld voor een kind of
zoon. van Jisei waren Sesan; en de

kinderen

Hier en elders meer wordt het
woord kinderen in het getal van velen gesteld,
daar nochtans maar één zoon of dochter
gemeend wordt, gelijk boven, 1 Kron. 2:8, en
onder, 1 Kron. 2:34. Alzo wordt ook Gen.
21:7, en Gen. 46:23 kinderen of zonen, in het
getal van velen gesteld voor een kind of zoon.
van Sesan, Achlai. Dit was een dochter,
gelijk uit 1 Kron. 2:34,35 is af te nemen.

32. En de kinderen van Jada, den
broeder van Sammai, waren Jether
en Jonathan; en Jether is gestorven
zonder kinderen.
33. De kinderen van Jonathan nu
waren Peleth en Zaza. Dit waren de
kinderen van Jerahmeel.
34. En Sesan had geen zonen, maar
dochteren. Dat is, een dochter, Achlai
genoemd, 1 Kron. 2:31. En Sesan had een
Egyptischen knecht, wiens naam was
Jarha.

35. Sesan nu gaf zijn dochter Genoemd
Achlai, 1 Kron. 2:31. aan zijn knecht
Jarha tot een vrouw; en zij baarde
hem Attai.
36. Attai nu gewon Nathan, en
Nathan gewon Zabad, 1 Kron. 11:41,
wordt wederom zijner gedacht.

37. En Zabad gewon Eflal, en Eflal
gewon Obed,
38. En Obed gewon Jehu, en Jehu
gewon Azaria,
39. En Azaria gewon Helez, en Helez
gewon Elasa,
40. En Elasa gewon Sismai, en Sismai
gewon Sallum,
41. En Sallum gewon Jekamja, en
Jekamja gewon Elisama.
42. De kinderen van Kaleb Te weten, die
hij bij Hazuba gewonnen heeft; want die hij
bij Jerioth gewonnen heeft, zijn verhaald 1
Kron. 2:18, en die hij bij Efrath gewonnen
heeft, worden verhaald 1 Kron. 2:19,20. nu,

den broeder van Jerahmeel, zijn
Mesa, zijn eerstgeborene (die is de
vader Dat is, van welken de inwoners van Zif
hun oorsprong genomen hebben; welke stad
gelegen was in den stam van Juda, Joz. 15:55.
Zie de aantekening op 1 Sam. 23:19. van

Zif), en de kinderen van Maresa, den
vader Dat is, van welken de inwoners van Zif
hun oorsprong genomen hebben; welke stad
gelegen was in den stam van Juda, Joz. 15:55.
Zie de aantekening op 1 Sam. 23:19. van

Hebron.
43. De kinderen van Hebron nu
waren Korah, en Tappuah, en
Rekem, en Sema.
44. Sema nu gewon Raham, den
vader van Jorkeam, en Rekem
gewon Sammai.
45. De kinderen van Sammai nu
waren Maon; en Maon was de vader
van Beth-Zur.
46. En Efa, het bijwijf van Kaleb,
baarde Haran, en Moza, en Gazez;
en Haran gewon Gazez.

47. De kinderen van Jochdai

Anders, en
de kinderen van Moza waren Jochdai, welks
kinderen zijn Regem. nu waren Regem,

en Jotham, en Gesan, en Pelet, en
Efa, en Saaf.
48. Uit het bijwijf Anders, Maächa, Kalebs
bijwijf, baarde Seber, enz. Maacha gewon
Kaleb: Seber en Tirhana.
49. En de huisvrouw van Saaf, den
vader van Madmanna, Madmanna,
Machbena en Gibea zijn namen van steden in
den stam van Juda, zodat men door vader in 1
Kron. 2:49 moet verstaan den eersten
inwoner en voorplanter dezer steden, van
welken
de
inwoners
dier
steden
voortgekomen
zijn,
gelijk
1
Kron.
2:42,45,51,52. baarde Seva, den vader

van Machbena, en den vader van
Gibea; en de dochter van Kaleb was
Achsa. Deze was des eersten Kalebs oudste
dochter.

50. Dit waren de kinderen van Kaleb,
Deze Kaleb is de tweede van dien naam, een
zoon van Hur, dien Kaleb, de eerste van dien
naam, had gewonnen bij zijn bijwijf Efrath, 1
Kron. 2:19. Zodat deze Kaleb, van welken in 1
Kron. 2:50 gesproken wordt, was een
zoonszoon van den eersten Kaleb. den zoon

van Hur, den eerstgeborene van
Efratha: Sobal, de vader van Dat is, der
Israëlieten, die in Kiriath-Jearim gewoond
hebben. Kirjath-Jearim;

51. Salma,
de
vader
der
Bethlehemieten; Versta dit alzo, dat deze
Salma maar ten dele vader van de inwoners
van Bethlehem geweest is; want Boas de
Bethlehemiet was van een anderen Salma, die
de zoon van Nahesson was. Zie 1 Kron. 2:11.
Haref, Onder, 1 Kron. 4:4, wordt hij Penuel
genoemd. de vader van Beth-Gader.

52. De kinderen van Sobal, den vader
van Kirjath-Jearim, waren Haroe en
Hazihammenuchoth. Anders, de helft
van Menuchoth; dat is van diegenen, die de
helft van het land Menuchoth bewoonden.
Dat Menuchot een zeker landschap geweest
is, nemen enigen af uit 1 Kron. 8:6, waar het

genoemd wordt Manahath. Het was gelegen
aan de grenzen van Juda, Benjamin en Dan.

53. En de geslachten van KirjathJearim waren de Jithrieten, Deze en de
navolgende schijnen geslachten of huizen
geweest te zijn in de stad Kiriath-Jearim, die
van Sobal zijn voortgekomen. en de

Futhieten, en de Sumathieten, en de
Misraieten; van dezen zijn uitgegaan
de Zoraieten en de Esthaolieten.
54. De kinderen van Salma Dat is, de
nakomelingen.
waren
de
Bethlehemieten,
en
de
Netofathieten, Atroth, Zie Joz. 16:2,5,7.
Beth-Joab, en de helft der
Manathieten, en de Zorieten.
55. En de huisgezinnen der schrijvers,
Deze schrijvers waren afkomstig van Jethro,
den schoonvader van Mozes, en zij woonden
als vreemdelingen onder het volk Gods. En
opdat zij ook enigen dienst het volk Gods
deden, zo waren zij gesteld tot schrijvers, dat
is, als publieke notarissen, die contracten en
dergelijke acten stelden en daarvan boek
hielden. Zij worden hier verhaald, omdat zij
onder den stam van Juda woonden. Zie Richt.
1:16. die te Jabes woonden, de

Tirathieten, de Simeathieten, de
Suchathieten;
dezen
zijn
de
Kenieten, Dat is, de nakomelingen van
Jethro, Richt. 1:16. die gekomen zijn van
Hammath, Deze Hamath schijnt geweest te
zijn een van de voornaamsten onder de
Kenieten, en een vader der Rechabieten, die
hun woning in den stam van Juda genomen
hadden. Zie Jer. 35:2. En worden alzo deze
Kenieten onderscheiden van de Kenieten, die
van Theber afkomstig waren en hadden hun
woning genomen bij Kedes in den stam van
Nafthali of van Manasse. Zie Richt. 4:11. den

vader van het huis van Rechab.

Van

Rechab of de Rechabieten, zie Jer. 35:2.
1 Kronieken 3

1. Dezen nu waren de kinderen van
David, die hem te Hebron geboren
zijn: de eerstgeborene Amnon, van

Ahinoam, de Jizreelietische; Jizreël was
een stad in den stam van Juda; Joz. 15:56. de
tweede Daniel, Hij wordt Chiliab genoemd
2
Sam.
3:3.
van Abigail, de
Karmelietische; Dat is, die geboortig
waren van Karmel, een stad in Juda gelegen,
Joz. 15:55, en 1 Sam. 27:3.

2. De derde Absalom, de zoon van
Maacha, de dochter van Thalmai, de
koning te Gesur; de vierde Adonia,
de zoon van Haggith;
3. De vijfde Sefatja, van Abital; de
zesde Jithream, van zijn huisvrouw
Egla. Het woord huisvrouw, of het wel alleen
hier staat, zo past het nochtans ook op de
vrouwen in de naast voorgaande verzen
genoemd.

4. Zes zijn hem te Hebron geboren;
want hij regeerde daar zeven jaren
en zes maanden; en drie en dertig
jaren regeerde hij te Jeruzalem.
5. Dezen nu zijn hem te Jeruzalem
geboren: Simea, Anders, Schammua
genoemd, 2 Sam. 5:14. en Sobab, en
Nathan, en Salomo; deze vier zijn
van Bath-Sua, de dochter van
Ammiel; Anders, van Eliham; 2 Sam. 11:3.
6. Daartoe Jibchar, en Elisama, Anders,
Elisua; 2 Sam. 5:15. en Elifelet,
7. En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
8. En Elisama, en Eljada, Hij wordt Beëliada
genoemd, 1 Kron. 14:7. en Elifelet,
negen.
9. Deze allen zijn zonen van David,
behalve de kinderen der bijwijven,
en Thamar Dit was de zuster van Absalom;
2 Sam. 13:1. hun zuster.
10. Salomo's zoon Hier worden voortaan
de koningen van Juda gesteld, die van Salomo
gekomen zijn, tot op Jechonia. nu was

Rehabeam; zijn zoon was Abia; zijn
zoon was Asa; zijn zoon was Josafat;
11. Zijn zoon was Joram; zijn zoon
was Ahazia; Hebreeuws, Achazjahu. zijn
zoon was Joas;

12. Zijn zoon was Amazia; Hebreeuws,
Amatsiahu. zijn zoon was Azaria; Anders,
Uzzija; 2 Kon. 15:30,34. zijn zoon was
Jotham;
13. Zijn zoon was Achaz; zijn zoon
was Hizkia; Hebreeuws, Chizkiahu. zijn
zoon was Manasse;
14. Zijn zoon was Amon; zijn zoon
was Josia. Hebreeuws, Josijahu.
15. De zonen van Josia nu waren
dezen: de eerstgeborene Johanan, Hij
wordt Joahaz genoemd, 2 Kon. 23:30; ook
Salium, Jer. 22:11. de tweede Jojakim,
Hij wordt ook Eljakim genoemd, 2 Kon. 23:34.
de derde Zedekia, Hebreeuws, Tsidkijahu.
Hij wordt Mathania genoemd, 2 Kon. 24:17.

de vierde Sallum.
16. De kinderen van Jojakim nu
waren: Jechonia Hij wordt ook Jojachin
genoemd, 2 Kon. 24:6, en door kleinachting
Chonia; Jer. 22:24,28. zijn zoon, Zedekia
Deze zou, naar sommiger gevoelen, dezelfde
Zedekia zijn, die in 1 Kron. 3:15 genoemd is de
zoon van Josia en oom van Jechonia, 2 Kon.
24:17; maar hier genoemd een zoon van
Jechonia, omdat hij hem in het koninkrijk
gevolgd is, gelijk de kinderen hun vader in de
erfgoederen volgen. Alzo zou ook Sealthiël
een zoon van Jechonia genoemd worden,
omdat hij hem in de vorstelijke regering als
naaste erfgenaam, gevolgd is. En Jechonia zou
te Babel zonder kinderen gestorven zijn, uit
Jer. 22:30; en Sealthiël eigenlijk een zoon
geweest zijn van Neri, van de nakomelingen
van Nathan, den zoon van David, den broeder
van Salomo, Luk. 3:27,31. Anderen zeggen dat
deze Zedekia 1 Kron. 3:16 een ander is dan 1
Kron. 3:15 staat. Ten eerste, omdat in geen
geslachtsregister aan een zoon twee vaders
uitdrukkelijk worden toegeschreven; ten
tweede, omdat de oom niet kan wezen de
zoon van zijn neef, en dat naar hun gevoelen
nog geen exempel in enig geslachtsregister is
bevonden, waar het woord zoon hoewel het
anders verscheidenlijk gebruikt wordt een
navolger in de regering zou betekenen. Want
Sealthiël, 1 Kron. 3:17, de zoon van Jechonia
eigenlijk genoemd wordt, omdat hij van hem

gegenereerd is, Matth. 1:12, en verscheiden is
van een anderen Sealthiël, Luk. 3, die
gegenereerd is van Neri, Luk. 3:27, zodat
dezelfde namen geen zeker teken zijn van
dezelfde personen, gelijk te zien is Luk. 3:24,
vergelijk met Luk. 3:29, en 1 Kron. 6:7,9,
vergelijk met 1 Kron. 3:11,12. Gelijk ook Jer.
22: aan Jechonia zaad wordt toegeschreven,
Jer. 22:28,30, waartegen het Hebreeuwse
woord Ariri aldaar gebruikt niet strijdt,
hetwelk betekent ontbloot, somwijlen ten
aanzien van kinderen, somwijlen ten aanzien
van land en goed, dat is, uitgeworpen,
hetwelk met Jer. 22:28 overeenkomt. Van
deze beide gevoelens zal de verstandige lezer
mogen oordelen. # Lu 3.27,24,29 1Ch 6.7,9
3.11,12 Jer 22.28,30,28 zijn zoon.

17. En de kinderen van Jechonia
waren Assir; Anders, des gevangenen; hij is
gevankelijk naar Babylon gevoerd; 2 Kon.
24:15. zijn zoon was Sealthiel;

18. Dezes zonen Te weten, Sealthiëls.
waren Malchiram, en Pedaja, en
Senazar, Jekamja, Hosama en
Nedabja.
19. De kinderen van Pedaja nu waren
Zerubbabel en Simei; en de kinderen
van Zerubbabel waren Mesullam en
Hananja; en Selomith was hunlieder
zuster;
20. En Hasuba, en Ohel, en Berechja,
en Hasadja, Jusabhesed; vijf. Hij wil
niet zeggen dat deze vijf zijn geweest
Zerubbabels zonen, zij zijn Mesullams zonen
geweest, en Zerubbabel is hun bestevader
geweest.

21. De kinderen van Hananja nu
waren Pelatja en Jesaja. De kinderen
van Refaja, de kinderen van Arnan,
de kinderen van Obadja, de kinderen
van Sechanja.
22. De kinderen nu van Sechanja
waren Semaja; en de kinderen van
Semaja waren Hattus, en Jigeal, en
Bariah, en Nearja, en Safat; zes.
Onder deze zes moet Semaja zelf mede
gerekend worden; Semaja was, eigenlijk te

spreken, de zoon van Sechanja, de anderen
waren zijn neven.

23. En de kinderen van Nearja waren
Eljoenai, en Hizkia, en Azrikam; drie.
24. En de kinderen van Eljoenai
waren
Hodajeva,
Hebreeuws,
Hodojevahu. Behalve de bovenverhaalde
eigennamen, die bij de Hebreën in hu uitgaan,
zijn er nog vele in de Bijbelse historiën, welke
altemaal aan te tekenen, te lang en den lezer
verdrietig vallen zou. en Eljasib, en

Pelaja, en Akkub, en Johanan, en
Delaja, en Anani; zeven.
1 Kronieken 4

1. De kinderen van Juda waren Perez,
Perez is, eigenlijk te spreken, de zoon van
Juda geweest, maar die na hem hier genoemd
zijn, zijn uit Perez gesproten. Hezron en

Charmi,

Hij wordt Chelubai genoemd, 1

Kron. 2:9, en ook Kaleb, 1 Kron. 2:18.

en

Hur,

Hur is Sobals grootvader geweest,
boven, 1 Kron. 2:50, zodat Kaleb, de zoon van
Hur, hier wordt uitgelaten. en Sobal.

2. En Reaja,

Hij wordt Haroë genaamd, een

de zoon van
Sobal, gewon Jahath, en Jahath
gewon Ahumai en Lahad; dit zijn de
huisgezinnen der Zorathieten; Dezen
zoon Sobals, 1 Kron. 2:52.

hebben gewoond te Zora, gelegen in den
stam van Juda; Joz. 15:33.

3. En dezen zijn van den vader Etam:
Dat is, die te Etam gewoond heeft. Zie 2 Kron.
11:6. Jizreel, en Isma, en Idbas; en de

naam
hunner
zuster
was
Hazelelponi.
4. En Pnuel 1 Kron. 2:51 wordt hij Haref
genoemd. was de vader van Gedor, en
Ezer de vader van Husah. Hij wordt 1
Kron. 4:11, door een verzetting der letters,
Suha genoemd. Dit zijn de kinderen van

Hur,

Is te weten, dat deze Hur maar ten dele
vader van de Bethlemieten geweest is, want
dit wordt ook aan Salma toegeschreven, 1
Kron. 2:51,54. Zie de aantekening aldaar.
den eerstgeborene van Efratha, Zie 1
Kron. 2:19. den vader van Bethlehem.

5. Asschur nu,

Hij is geboren na Hezrons zijns

de vader
van Thekoa, had twee vrouwen, Hela
en Naara.
6. En Naara baarde hem Ahuzzam, en
Hefer, en Temeni, en Haahastari. Dit
zijn de kinderen van Naara.
7. En de kinderen van Hela waren
Zereth, Jezohar, en Ethnan.
8. En Koz gewon Anub en Hazobeba, en
de huisgezinnen van Aharlel, den
zoon van Harum.
9. Jabez Hij is een van de voornaamsten, van
vaders dood. Zie 1 Kron. 2:24.

welken de geslachten Aharhels gekomen zijn,
waar 1 Kron. 4:8 van staat. nu was

heerlijker dan zijn broeders; en zijn
moeder had zijn naam Jabez Hij is een
van de voornaamsten, van welken de
geslachten Aharhels gekomen zijn, waar 1
Kron. 4:8 van staat. genoemd, zeggende:

Want ik heb hem

Jabez, omgekeerd uit
Jazeb, wordt vertaald, een smartenmaker.

met smarten gebaard.
10. Want Jabez Dit wordt

hier bijgevoegd
om te kennen te geven waarom Jabez
heerlijker en treffelijker was geworden dan
zijn broeders, namelijk, omdat hij door het
gebed tot God den zegen Gods overvloediger
over zijn huis gekregen had. riep den God

Israels aan, zeggende: Indien Gij mij
rijkelijk Hebreeuws, zegenende mij zegent.
Dit is een afgekorte en onvolmaakte manier
van spreken, waarin de belofte verzwegen
wordt, die deze man Gode gedaan heeft, zo
hij de zegening verwierf, waar hij God om
bad; gelijk de Hebreën in het eedzweren de
straf verzwijgen, die zij zichzelven toewensen
zo zij valselijk zweren; alzo verzwijgen zij
somtijds de beloften in hun wensen. Gen.
28:20,21,22 staat het in zijn geheel.

zegenen,
en
mijn
landpale
vermeerderen zult, en Uw hand met
mij zijn zal, en met het kwade alzo
maakt, dat het mij niet smarte! En
God liet komen, wat hij begeerde.

11. En Chelub, de broeder van Suha, 1
Kron. 4:4 Husa. gewon Mechir; hij is de
vader van Eston.
12. Eston nu gewon Beth-rafa, en
Pasea, en Tehinna, den vader van
Anders, de vader der stad Nahas. Ir-nahas;
dit zijn de mannen van Recha.
13. En de kinderen van Kenaz Hij was
de vader van Jefunne, wiens zoon was Kaleb,
die daarom ook een Keniziet genoemd wordt;
Num. 32:12. waren Othniel en Seraja;

en de kinderen van Othniel, Hathath.
14. En Meonothai gewon Ofra; en
Seraja gewon Joab, den vader des
dals Dat is, overste dergenen, die in het dal
der werkmeesters woonden. Zie boven, 1
Kron. 2:21; dit dal is gelegen aan de landpalen
van Juda en Benjamin, zodat het tweeherig
was, Neh. 11:35. der werkmeesters; Of,
der smeden. Enigen zetten het over
ambachtslieden, of handwerklieden, gelijk
Neh. 11:35. want zij Te weten, de
nakomelingen

van

Joab.

waren

werkmeesters.

De zin dezer woorden is:
Daarom is dit dal genoemd geworden het dal
der timmerlieden, omdat diegenen, die dat
bewoonden, timmerlieden waren.
15. De kinderen van Kaleb Zie Num.

nu, den zoon van Jefunne,
waren Iru, Ela en Naam; en de
kinderen van Ela, te weten Kenaz.
32:12.

Anders, Ukenaz.

16. En de kinderen van Jehalelel
waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.
17. En de kinderen van Ezra waren
Jether, en Mered, en Efer, en Jalon;
en zij baarde Te weten, Bitja, Farao's
dochter, Mereds vrouw. Zie 1 Kron. 4:18.

Mirjam, en Sammai, en Isbah, den
vader van Esthemoa.
18. En zijn Joodse huisvrouw Deze
wordt aldus onderscheiden van Mereds
andere huisvrouw, namelijk, van Bitja, die
vreemd was, zijnde een dochter van Farao uit
Egypte. Enigen menen dat dit, te weten,
Jehudijah, dat is Joodse of jodin, haar eigen
naam geweest is; of immers Hodijah, gelijk zij

1 Kron. 4:19 genoemd wordt, hetwelk ook
een Jodin betekent. Anderen menen dat
Hodijah een derde vrouw van Mereb is
geweest, en dat hij alzo drieërlei kinderen
heeft gehad. baarde Jered, den vader

van Gedor, en Heber, den vader van
Socho, en Jekuthiel, den vader van
Bitja, de dochter van Farao, die
Mered genomen had.
19. En de kinderen van de huisvrouw
Hodija, Anders, de Joodse. de zuster van
Naham, waren Abi-Kehila, de
Garmiet,
en
Esthemoa,
de
Maachathiet.
20. En de kinderen van Simon nu
waren Amnon en Rinna, Ben-hanan
en Tilon; Anders, Tulon. en de kinderen
van Isei waren Zoheth en BenZoheth.
21. De kinderen van Sela, den zoon
van Juda, waren Er, de vader van
Lecha, en Lada, de vader van
Maresa; en de huisgezinnen van het
huis der linnenwerkers Dat is, dergenen,
die daar arbeiden in kostelijk fijn lijnwaad, dat
men van fijn Egyptisch vlas maakte. Dit vlas
was zo fijn als zijde, en daarom vertalen
enigen hier, handwerkers in zijde, of
zijdewerkers. in het huis Asbea.

22. Daartoe Jokim, en de mannen van
Chozeba, Deze stad wordt Chezib genoemd,
Gen. 38:5. Zie de aantekening aldaar. en
Joas, en Saraf (die over de
Moabieten Dat is, die in des konings plaats
over

de

Moabieten

geheerst

hebben.

geheerst
hebben)
en
de
Jasubilehem; doch deze dingen Alsof
hij zeide: Het is onnodig veel van deze dingen
te zeggen of te schrijven, want ofschoon wel
velen van dezen in hun tijd treffelijke mannen
geweest zijn, zo zijn hun nakomelingen zulke
slechte en kleinhartige personen geweest, dat
zij liever pottenbakkers, hoveniers, enz.
geworden zijn, dan dat zij, in hun land
wederkerende, hun vaderlijke vrijheid zouden
behouden hebben, gelijk 1 Kron. 4:23
verhaald wordt. zijn oud.

23. Dezen waren pottenbakkers,
wonende bij plantages en tuinen; Of,
heggen, heiningen. zij zijn daar gebleven
bij den koning Sommigen verstaan hier
den koning der Moabieten, uit 1 Kron. 4:22;
anderen den koning van Babylonië, in dit
verstand, dat de nakomelingen van Sela liever
in Babylonië zijn gebleven dienende, dan dat
zij tehuis komende hun vrijheid zouden
genoten hebben; en daaruit besluiten die, dat
dit boek van Ezra geschreven is na de
Babylonische gevangenis. Anderen verstaan
hier door het woord koning, den koning van
Juda, welken de nakomelingen van Selah dien
dienst zouden gedaan hebben, dat zij de
hoven der koningen van Juda en hun
tuinbouw hebben waargenomen en verzorgd.
in zijn werk. Te weten, in het beplanten
zijner hoven.

24. De kinderen van Simeon waren
Nemuel en Jamin, Anders, Jemuel. Jarib,
Anders, Jakin. Zerah, Anders, Tsohar. Zie
van deze drie Gen. 46:10. Saul.
25. Sallum was zijn zoon; Mibsam Zie
Gen. 25:13. was zijn zoon; Misma was
zijn zoon.
26. De kinderen van Misma waren
dezen: Hammuel zijn zoon, Zaccur
zijn zoon, Simei zijn zoon.
27. Simei nu had zestien zonen en zes
dochteren; maar zijn broeders
hadden niet veel kinderen; en hun
ganse huisgezin werd zo zeer
Hebreeuws, niet vermenigvuldigd tot de
kinderen
van
Juda
toe.
niet

vermenigvuldigd, als van
kinderen van Juda.
28. En zij woonden Zie Joz. 19:2,

de

waar
deze steden ook genoemd staan, alhoewel in
de namen derzelver wat verandering valt. te

Ber-seba, en te Molada, en te HazarSual,
29. En te Bilha, en te Ezem, en te
Tholad,
30. En te Bethuel, en te Horma, en te
Ziklag,

31. En te Beth-markaboth, en te
Hazar-Susim, en te Beth-Biri, en te
Saaraim. Dit waren hun steden,
totdat David Anders, zolang als David
regeerde. Versta dit alzo, te weten, zolang als
David en zijn nakomelingen regeerden, en het
koninkrijk Juda nog stond, namelijk tot de
Babylonische wegvoering; maar als dat is
verstoord geworden, zo zijn ook de
nakomelingen van Simeon die in den stam van
Juda woonden uit hun woningen verstoord en
verdreven. koning werd.

32. En hun dorpen waren Etam en
Ain, Rimmon en Tochen, en Asan;
vijf steden. Te weten, onbemuurde. Anders
kan men het voorgaande dus nemen: En
benevens haar dorpen waren Etham en, enz.
vijf steden.

33. En al haar dorpen, die in den
omloop dezer steden waren, tot Baal
toe. Dit zijn hun woningen en hun
geslachtsrekening voor hen.
34. Doch Mesobab, en Jamlech, en
Josa, de zoon van Amazia,
35. En Joel, en Jehu, de zoon van
Jesibja, den zoon van Saraja, den
zoon van Asiel,
36. En Eljoenai, en Jaakoba, en
Jesohaja, en Asaja, en Adiel, en
Jesimeel, en Benaja,
37. En Ziza, de zoon van Sifei, den
zoon van Allon, den zoon van Jedaja,
den zoon van Simri, den zoon van
Semaja;
38. Dezen Te weten, die vanaf 1 Kron. 4:34
af tot 1 Kron. 4:38 genoemd staan. kwamen
tot namen, Dat is, zij zijn vermaarde
mannen geworden. zijnde vorsten in
hun
huisgezinnen,
en
de
huisgezinnen hunner vaderen Dat is,
zij

werden

grotelijks

vermenigvuldigd.

braken uit in menigte.
39. En zij gingen tot aan den ingang
van Gedor Anders, Gedera, of,
Giderothaïm; Joz. 15:36. tot het oosten
des dals, Versta hier, dat dal, hetwelk van
Efes Dammin reikte tot Ekron toe; gelijk af te

om weide te
zoeken voor hun schapen.
40. En zij vonden vette en goede
weide, en een land, wijd van begrip,
Hebreeuws, wijd van handen. en stil, en
gerust; want die van Cham Dit woord
nemen is uit 1 Sam. 17:1,52.

hier bij gezet, om te tonen dat de Israëlieten
recht en reden hadden deze steden in te
nemen en de oude inwoners daaruit te
drijven, te weten, omdat de nakomelingen
van den vervloekten Cham die hadden
ingenomen. Zie van Cham Gen. 9:25.

woonden daar tevoren.
41. Dezen nu, die met namen
beschreven zijn, kwamen in de
dagen van Hizkia, den koning van
Juda, en zij sloegen de tenten en
woningen dergenen Te weten, der
Chamieten tenten, en versta hier de inwoners
der tenten en der woningen., die daar

gevonden werden; en zij verbanden
hen, Dat is, zij roeiden hen uit, als hetgeen
dat van God verbannen is. tot op dezen
dag; Te weten, in welken dit beschreven is;
versta, tot de tijden van Ezra, die dit boek
beschreven heeft, omtrent welken tijd het rijk
van David en zijn nakomelingen een einde
genomen heeft. Zie de aantekening boven, 1
Kron. 4:31. en zij woonden aan hun

plaats, want daar was weide voor
hun schapen.
42. Ook gingen uit hen, te weten uit
de kinderen van Simeon, vijfhonderd
mannen, tot het gebergte van Seir;
en Pelatja, en Nearja, en Refaja, en
Izziel, de zonen van Isei, waren hun
tot hoofden.
43. En zij sloegen de overigen Te
weten, die, die overgebleven en ontslopen
waren, toen hen Saul uitroeide, 1 Sam. 14:48.
En die daarna ook Davids handen ontkomen
waren, 2 Sam. 8:12. der ontkomenen

onder de Amalekieten, en zij
woonden aldaar tot op dezen dag.

1 Kronieken 5

1. De kinderen van Ruben nu, den
eerstgeborene van Israel; (want hij
was de eerstgeborene; maar dewijl
hij zijns vaders bed ontheiligd had, Te
weten, beslapende Bilha zijns vaders bijwijf,
Gen. 35:22. Zie Gen. 49:4. werd zijn

eerstgeboorte

Dat is, het recht, dat de
eerstgeborene had boven zijn broeders,
genietende dubbele portie of deel in het
erfgoed, Deut. 21:17. Dit werd Jozef en zijnen
zonen gegeven, want in de uitdeling van het
land Kanaän zijn Efraïm en Manasse nevens
de andere stammen in het lot gesteld, om
hun deel te hebben. Zie van Jozef Gen. 48:22,
en van zijn zonen, Gen. 48:5. gegeven aan

de kinderen van Jozef, den zoon van
Israel; doch niet alzo, dat hij zich in
het geslachtsregister naar de
eerstgeboorte Dat is, het recht, dat de
eerstgeborene had boven zijn broeders,
genietende dubbele portie of deel in het
erfgoed, Deut. 21:17. Dit werd Jozef en zijnen
zonen gegeven, want in de uitdeling van het
land Kanaän zijn Efraïm en Manasse nevens
de andere stammen in het lot gesteld, om
hun deel te hebben. Zie van Jozef Gen. 48:22,
en van zijn zonen, Gen. 48:5. rekenen

mocht;
2. Want Juda

Van de heerlijkheid en
treffelijkheid van Juda, zie Gen. 49:8, enz.

werd machtig onder zijn broederen,
en die tot een voorganger was, was
uit hem; Anders, hij werd tot een
voorganger voor, of, boven hem; te weten,
boven Jozef. Of, aangaande den voorganger
was hij meer dan hij; te weten, dan Jozef.
Eerst zijn de koningen, daarna de vorsten of
regenten des lands, uit den stam van Juda, uit
den huize Davids geweest, tot de tijden van
Herodes, als de Silo gekomen is; Gen. 49:10.
doch de eerstgeboorte Te weten, zoveel
de dubbele portie der goederen aanging,
gelijk 1 Kron. 5:1 gezegd is. Zie Gen. 48:5, en
Gen. 49:22, enz. was van Jozef.)

3. De kinderen van Ruben, den
eerstgeborene van Israel, zijn
Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.
4. De kinderen van Joel: zijn zoon
Semaja; zijn zoon Gog; zijn zoon
Simei;
5. Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn
zoon Baal;
6. Zijn zoon Beera, welken TiglathPilneser, de koning van Assyrie,
gevankelijk wegvoerde; hij was de
vorst Te weten, Joël, die de zoon Hanoch,
den eerstgeborene van Ruben, schijnt
geweest te zijn, en daarom vorst der
Rubenieten. der Rubenieten.

7. Aangaande zijn broederen

Te weten,
Hanochs broeders, die 1 Kron. 5:3 uitgedrukt
werden. in hun huisgezinnen, als zij

naar hun geboorten in de
geslachtsregisters gesteld Zie onder, 1
Kron. 5:17. werden; de hoofden zijn
geweest Jehiel en Zecharja,
8. En Bela, de zoon van Azaz, den zoon
van Sema, den zoon van Joel, die
woonde Versta dit van Bela, of van zijn
geslacht, of in het algemeen van Ruben en
zijne nakomelingen. Zie Joz. 13:15,16, waar
Rubens erfdeel ook beschreven wordt. te

Aroer, en tot aan Nebo, en BaalMeon,
9. En hij woonde tegen het oosten, tot
den ingang Dat is, van de rivier Eufraat tot
aan de Jordaan. der woestijn, van de
rivier Frath af; want hun vee Te weten,
der broeders van Joël, waarvan 1 Kron. 5:7
gesproken is. was veel geworden in het

land van Gilead.
10. En in de dagen van Saul voerden
Hebreeuws, maakten, of, deden. zij krijg
tegen de Hagarenen, Dezen zijn
Ismaëlieten geweest, en worden Hagarenen
genoemd omdat zij van Hagar de
dienstmaagd van Abraham, Ismaëls moeder,
afkomstig waren. die vielen Te weten, de

door hun hand; en zij
woonden Te weten, de Israëlieten. in hun
Hagarenen.

tenten tegen de gehele oostzijde van
Gilead.
11. De kinderen van Gad nu woonden
tegen hen over, in het land van
Basan, tot Salcha toe.
12. Joel was het hoofd; en Safam de
tweede; maar Jaenai en Safat bleven
Te weten, om hun eigen landpalen te
beschermen, terwijl hun broeders den krijg
voerden. in Basan.

13. Hun broeders nu, naar hun
vaderlijke huizen, waren Michael, en
Mesullam, en Seba, en Jorai, en
Jachan, en Zia, en Heber: zeven.
14. Dezen zijn de kinderen van
Abihail, Te weten, die, van welken straks
gesproken is, 1 Kron. 5:13. den zoon van
Huri, den zoon van Jaroah, den zoon
van Gilead, den zoon van Michael,
den zoon van Jesisai, den zoon van
Jahdo, den zoon van Buz.
15. Ahi, de zoon van Abdiel, den zoon
van Guni, was het hoofd van het huis
hunner vaderen.
16. En zij woonden in Gilead, in
Basan, en in haar onderhorige Dat is,
in de kleine steden, dorpen en vlekken,
behorende onder de grote steden.
Hebreeuws, dochteren. plaatsen, en in al

de voorsteden van Saron,

Waar goede
weide was. Dit Saron was in Gilead gelegen.
Zie van een ander Saron in Efraïm, Hoogl. 2:1.

tot aan hun uitgangen.
17. Deze allen zijn naar hun
geslachtsregisters geteld, in de
dagen van Jotham, Toen hij het
koninkrijk als stadhouder zijns vaders
bediende, dewijl zijn vader van melaatsheid
geslagen was; 2 Kon. 15:5. den koning van

Juda, en in de dagen van Jerobeam,
Versta hier, Jerobeam, den tweeden van dien
naam, den zon van Joas, 2 Kon. 13:13, en 2
Kon. 14:23; want Jerobeam, de zoon van
Nebat, was al lang dood. den koning van

Israel.

18. Van de kinderen van Ruben, en
van de Gadieten, en van den halven
stam van Manasse, van de
strijdbaarste mannen, schild en
zwaard dragende, en den boog
spannende, Zie de aantekening onder, 1
Kron. 8:40. en ervaren in den krijg,
waren vier en veertig duizend
zevenhonderd en zestig, uitgaande
in het heir.
19. En zij voerden krijg tegen de
Hagarenen, en tegen Jethur, Zie van
dezen Gen. 25:15, waar te zien is dat zij
Israëlieten geweest zijn. en Nafis, Zie van
dezen Gen. 25:15, waar te zien is dat zij
Israëlieten geweest zijn. en Nodab. Zie van
dezen Gen. 25:15, waar te zien is dat zij
Israëlieten geweest zijn.
20. Doch zij werden geholpen Te

tegen hen,
Te weten, tegen de Hagarenen. en de
Hagarenen werden in hun hand
gegeven, en allen, die met hen
waren; omdat zij tot God riepen in
den krijg, zo liet Hij Zich van hen
verbidden, dewijl zij op Hem
vertrouwden.
21. En zij voerden hun vee
gevankelijk weg; van hun kemelen
vijftig duizend, en tweehonderd en
vijftig duizend schapen, en twee
duizend ezelen, en honderd duizend
zielen der mensen.
22. Want er vielen vele verwonden,
weten, van God, 1 Kron. 5:22.

Dat is, die dodelijk verwond zijnde, van de
kwetsuur stierven. dewijl de strijd van

God was; Dat is, God streed voor hen tegen
hun vijanden. en zij woonden in hun
plaats, totdat zij gevankelijk Te weten,
naar Assyrië. Zie 2 Kon. 17:6, en 2 Kon. 15:29.

weggevoerd werden.
23. De kinderen nu van den halven
stam van Manasse woonden in dat
land. Zij werden vermenigvuldigd
van Basan tot aan Baal-Hermon, en

Senir, en den berg Hermon.

Zie Deut.

3:9.

24. Dezen nu waren de hoofden
hunner vaderlijke huizen, te weten:
Hefer, en Jisei, en Eliel, en Azriel, en
Jeremia, en Hodavja, en Jahdiel;
mannen sterk van kracht, mannen
van naam, hoofden der huizen
hunner vaderen.
25. Maar zij hebben tegen den God
hunner vaderen overtreden, en de
goden der volken des lands
nagehoereerd, Te weten, met menigerlei
schrikkelijke afgoderij, gelijk verhaald wordt 2
Kon. 17:7, enz. welke God voor hun

aangezichten had verdelgd.
26. Zo verwekte Zie 2 Kon. 15:19. de God
Israels den geest van Pul, den koning
van Assyrie, en den geest van
Tiglath-Pilneser, den koning van
Assyrie, die voerde hen gevankelijk
weg, te weten de Rubenieten, en de
Gadieten, en den halven stam van
Manasse; en hij bracht hen te Halah,
Versta dit van de eerste wegvoering, waarvan
2 Kon. 15:29; maar 2 Kon. 17:6 wordt
verhaald de laatste wegvoering door
Salmanasser. en Habor, en Hara, en

aan de rivier Gozan, tot op dezen
dag. Dat is, daar zijn zij tot op dezen dag.
Versta, dat deze wegvoering duurde tot op
dien dag, of dat zij daar woonden tot op dien
dag, in welken dit geschreven is.
1 Kronieken 6

1. De kinderen van Levi waren Gerson,
Hij wordt 1 Kron. 6:16 en elders Gersom
genoemd. Kahath en Merari.

2. De kinderen van Kahath nu waren
Amram, Jizhar, Onder, 1 Kron. 6:22, wordt
hij Amminadab genoemd. en Hebron, en
Uzziel.
3. En de kinderen van Amram waren
Aaron, en Mozes en Mirjam; en de
kinderen van Aaron waren Nadab
Deze twee werden door den Heere gedood,

omdat zij vreemd vuur in hun reukpannen
gebruikten; Lev. 10:1. en Abihu, Deze twee
werden door den Heere gedood, omdat zij
vreemd vuur in hun reukpannen gebruikten;
Lev. 10:1. Eleazar Eleazar is zijn vader Aäron
in

het

hogepriesterambt

gevolgd.

en

Ithamar.
4. En Eleazar gewon Pinehas, Pinehas
gewon Abisua;
5. En Abisua gewon Bukki, en Bukki
gewon Uzzi;
6. En Uzzi gewon Zerahja, en Zerahja
gewon Merajoth;
7. En Merajoth gewon Amarja, en
Amarja gewon Ahitub;
8. En Ahitub gewon Zadok, en Zadok
gewon Ahimaaz;
9. En Ahimaaz gewon Azarja, en Azarja
gewon Johanan;
10. En Johanan Enigen menen dat hij is
dezelfde man, die 2 Kron. 11:4 genoemd
wordt de hogepriester Jojada. Zie van den
groten ijver van dezen man, 2 Kon. 11:17.
gewon Azarja. Dezen houden sommigen
dezelfde geweest te zijn, die zich den koning
Uzia tegenstelde; 2 Kron. 26:17. Hij is het,
Dit verstaan enigen van Johanan, anderen van
Azaria, tot zijn eer, omdat hij zich tegen den
koning Uzia stelde. die het priesterambt

bediende in het huis,

Te weten, in het

dat
Salomo te Jeruzalem gebouwd had.
11. En Azarja gewon Amarja, en
Amarja gewon Ahitub;
12. En Ahitub gewon Zadok, en Zadok
gewon Sallum; Anders genoemd
huis des Heeren; dat is, in den tempel.

Mesullam; 1 Kron. 9:11.

13. En Sallum gewon Hilkia, Zie 2 Kon.
22:4. en Hilkia gewon Azarja;
14. En Azarja gewon Seraja, Seraja was
hogepriester toen Nebukadnezar Jeruzalem
innam, vanwaar hij gevankelijk weggevoerd is
naar Ribla, waar Nebukadnezar hem deed
doden, 2 Kon. 25:18,21; Jer. 52:24,27. Ezra de
schriftgeleerde die men meent dat deze
boeken geschreven heeft was zijn zoon. Zie
Ezra 7:1. en Seraja gewon Jozadak;

15. En Jozadak ging mede, als de
HEERE Juda Dat is, de inwoners van Juda
en Jeruzalem. en Jeruzalem gevankelijk
wegvoerde door de hand van
Nebukadnezar.
16. Zo zijn dan de kinderen van Levi:
Gerson, Kahath en Merari.
17. En dit zijn de namen Zie Exod. 6:16.
der zonen van Gerson: Libni en
Simei.
18. En de kinderen van Kahath waren
Amram, en Jizhar, en Hebron, en
Uzziel.
19. De kinderen van Merari waren
Maheli en Musi. En dit zijn de
huisgezinnen der Levieten, naar hun
vaderen.
20. Van Gerson: Anders, aangaande
Gersom. zijn zoon was Libni; zijn zoon
Jahath; zijn zoon Zimma; Hij is geweest
zoonszoon van Jahath, want Simeï was vader
van Zamma, 1 Kron. 6:42.
21. Zijn zoon Dat is, neef; hij was eigenlijk te
spreken de zoon van Simeï; onder, 1 Kron.
6:42. Joah Hij wordt Ethan genoemd, 1 Kron.
6:42.; zijn zoon Dat is, neef; hij was
eigenlijk te spreken de zoon van Simeï; onder,
1 Kron. 6:42. Iddo 1 Kron. 6:41 wordt hij
Adaja genoemd.; zijn zoon Dat is, neef; hij
was eigenlijk te spreken de zoon van Simeï;
onder, 1 Kron. 6:42. Zerah; zijn zoon Dat
is, neef; hij was eigenlijk te spreken de zoon
van Simeï; onder, 1 Kron. 6:42. Jeathrai. Hij
wordt onder, 1 Kron. 6:41, Ethni genoemd.

22. De kinderen van Kahath waren:
zijn zoon Amminadab; zijn zoon
Korah; Dit was die Korach, die met Dathan
en Abiram tegen Mozes rebelleerde. zijn
zoon Assir;
23. Zijn zoon Elkana; en zijn zoon
Ebjasaf; en zijn zoon Assir;
24. Zijn zoon Tahath; zijn zoon Uriel
Onder, 1 Kron. 6:36, wordt hij Zefanja
genoemd, of Zofonja.; zijn zoon Uzzia
Anders, Azaria, 1 Kron. 6:36.,

en zijn zoon

Saul. Anders, Joël; onder, 1 Kron. 6:36.

25. De kinderen van Elkana Te weten,
van den zoon van Saul. nu waren Amasia
en Ahimoth.
26. Elkana Versta hierop: Die zoon van
Amasai was.; dezes zoon was Elkana
Versta hierop: Die zoon van Amasai was.;
zijn zoon was Zofai Anders, Zuf, 1 Kron.
6:35, en 1 Sam. 1:1.; en zijn zoon was
Nahath Toah, 1 Kron. 6:34, en Tochu, 1 Sam.
1:1.;
27. Zijn zoon Eliab 1 Kron. 6:34, Eliël.; zijn
zoon Jeroham; zijn zoon Elkana.
28. De zonen van Samuel nu waren
dezen: zijn eerstgeborene was Vasni
Joël genoemd, 1 Kron. 6:33, en 1 Sam. 8:2.,
daarna Abia.
29. De kinderen van Merari waren
Maheli; zijn zoon Libni; zijn zoon
Simei; zijn zoon Uzza;
30. Zijn zoon Simea; zijn zoon
Haggija; zijn zoon Asaja.
31. Dezen nu zijn het, die David
gesteld heeft tot het ambt Hebreeuws,
aan de hand des gezangs van het huis des
Heeren. des gezangs in het huis des

HEEREN, nadat de ark Hebreeuws, na de
rust van de ark; dat is, nadat de ark des
verbonds in Davids huis gebracht was, 2 Sam.
6:17, want tevoren werd zij van de ene plaats
in de andere gebracht. tot rust gekomen

was.
32. En zij dienden voor den
tabernakel van de tent der
samenkomst met gezangen, totdat
Salomo het huis des HEEREN te
Jeruzalem bouwde; en zij stonden
naar hun wijze Dat is, naar de order, die
hun verordineerd was. in hun ambt.
33. Dezen nu zijn ze, Te weten, Heman,
Asaf en Jeduthun, die als opperzangmeesters
gesteld waren over de andere zangers, die in
vier en twintig orden of beurten door David
zijn onderscheiden; 1 Kron. 25:9, enz. die

daar stonden met hun zonen; van de
zonen der Kahathieten, Dat is, van de
nakomelingen. Heman de zanger, Dat is,

de zoon van Joel,
den zoon van Samuel,
34. Den zoon van Elkana, den zoon
van Jeroham, den zoon van Eliel, den
zoon van Toah,
35. Den zoon van Zuf, den zoon van
Elkana, den zoon van Mahath, den
zoon van Amasai,
36. Den zoon van Elkana, den zoon
van Joel, den zoon van Azarja, den
zoon van Zefanja,
37. Den zoon van Tahath, den zoon
van Assir, den zoon van Ebjasaf Hij
wordt, Exod. 6:23, Abiasaf genoemd., den
zoon van Korah,
38. Den zoon van Jizhar, den zoon
van Kahath, den zoon van Levi, den
zoon van Israel.
39. En zijn broeder Asaf stond Versta
opperzangmeester.

dit alzo, dat deze Asaf geweest is de broeder,
dat is, de bloedverwant van Heman, waarvan
1 Kron. 6:33 gesproken wordt, en wiens
voorouders tot hiertoe verhaald zijn. Deze
Heman nu stond met de zijnen, als hij zijn
ambt bediende, in het midden. Asaf stond aan
de rechterhand van Heman in de bediening
van zijn ambt, gelijk de nakomelingen van
Merari tot zijn linkerhand stonden, 1 Kron.
6:44. aan zijn rechter zijde; Asaf was

de zoon van Berechja Hebreeuws,
Berechijahu., den zoon van Simea,
40. Den zoon van Michael, den zoon
van Baeseja, den zoon van Malchija,
41. Den zoon van Ethni, den zoon van
Zerah, den zoon van Adaja,
42. Den zoon van Ethan, den zoon
van Zimma, den zoon van Simei,
43. Den zoon van Jahath, den zoon
van Gerson, den zoon van Levi.
44. Hunne broeders nu, Dat is, neven.
de kinderen van Merari, stonden aan
de linker zijde, namelijk Ethan Hij
wordt Jeduthun genoemd, 1 Kron. 9:16, en 1
Kron. 25:6, en 2 Kron. 35:15; Ps. 62:1, en Ps.
77:1., de zoon van Kisi, den zoon van

Abdi, den zoon van Malluch,

45. Den zoon van Hasabja, den zoon
van Amazia, den zoon van Hilkia,
46. Den zoon van Amzi, den zoon van
Bani, den zoon van Semer,
47. Den zoon van Maheli, den zoon
van Musi, den zoon van Merari, den
zoon van Levi.
48. Hun broeders Dat is, neven,
verwanten, gelijk boven, 1 Kron. 6:44, enz.
nu, de Levieten Te weten, de overige
Levieten, die geen zangers waren.,

waren

gegeven Dat is, besteld of verordineerd.
tot allerlei dienst des tabernakels
van het huis Gods.
49. Aaron nu en zijn zonen Mitsgaders
degenen, die van den huize Aärons hun in het
priesterambt gevolgd zijn. En daarom worden
in de volgende verzen gesteld de
hogepriesters van Aäron af tot op Zadok, die
ten tijde van David en Salomo hogepriester
werd; 1 Kron. 29:22. rookten op het

altaar des brandoffers, en op het
reukaltaar, zijnde besteld tot al het
werk Dat is, dat in het heilige der heiligen
moest gedaan worden, hetwelk was het
binnenste des tabernakels, waar niemand
mocht ingaan dan alleen de hogepriester.
Hier stond de ark des verbonds. van het

heilige der heiligen, en om over
Israel verzoening te doen, naar alles
wat Mozes, de knecht Gods,
geboden had.
50. Dit nu zijn de kinderen van Aaron:
Eleazar, was zijn zoon; Pinehas zijn
zoon Te weten, Eleazars, die naast voorgaat,
en versta dit ook alzo van de volgende, tot op
de tijden Davids toe.; Abisua zijn zoon;

51. Bukki zijn zoon; Uzzi zijn zoon;
Serahja zijn zoon;
52. Merajoth zijn zoon; Amarja zijn
zoon; Ahitub zijn zoon;
53. Zadok zijn zoon; Ahimaaz zijn
zoon.
54. En dit waren hun woningen, Zie
Joz. 21:13. Daar worden de steden genoemd,
die hun tot woningen gegeven zijn, hoewel de
namen wat veranderd zijn, gelijk zulks door

langheid van tijden meermalen gebeurt.

naar hun kastelen, in hun landpalen,
namelijk van de zonen van Aaron,
van het huisgezin der Kahathieten,
want dat lot Dat is, de woning, bij het lot
hun toegevallen, was daar. Anders, die loten;
te weten, die in de volgende verzen
beschreven worden. was voor hen.
Hebreeuws, was hun.
55. En zij gaven Te weten, de kinderen

hun Hebron,
in het land van Juda, en haar
voorsteden Versta hierbij, met de akkers
Israëls. Anders, men gaf hun.

en weiden daar rondom naast gelegen, om
zichzelven en hun beesten te voeden. En zo in
het volgende. rondom dezelve.

56. Maar het veld der stad, en haar
dorpen, gaven zij Kaleb, den zoon
van Jefunne.
57. En den kinderen van Aaron gaven
zij steden van Juda, de vrijstad
Hebron Anders genoemd Kiriath-Arba,
#Joz.21:11.,
en Libna en haar
voorsteden, en Jattir en Esthemoa
Anders, Estemo, Joz. 15:50., en haar
voorsteden,
58. En Hilen Anders, Holon, Joz. 21:15. en
haar voorsteden, en Debir en haar
voorsteden,
59. En Asan Anders, Ain, Joz. 21:16. en
haar voorsteden, en Beth-Semes en
haar voorsteden.
60. Van den stam van Benjamin nu:
Geba en haar voorsteden, en
Allemeth Anders, Almon, Joz. 21:18. en
haar voorsteden, en Anathoth en
haar voorsteden. Al hun steden, in
hun huisgezinnen, waren dertien
steden. Hier worden er maar elf genoemd,
daar ontbreken er twee, namelijk, Jutta en
Gibeon, die Joz. 21:16,17 genoemd staan.

61. Maar de kinderen van Kahath, die
overgebleven waren, hadden van
het huisgezin van den stam, uit den
halven stam van half Manasse, bij
het lot, tien steden.

62. En de kinderen van Gerson, naar
hun huisgezinnen, hadden van den
stam van Issaschar, en van den stam
van Aser, en van den stam van
Nafthali, en van den stam van
Manasse in Basan, dertien steden.
63. De kinderen van Merari, naar hun
huisgezinnen, hadden van den stam
van Ruben, en van den stam van
Gad, en van den stam van Zebulon,
bij het lot, twaalf steden.
64. Alzo gaven de kinderen Israels
aan de Levieten deze steden en haar
voorsteden.
65. En zij gaven ze bij het lot, van den
stam der kinderen van Juda, en van
den stam der kinderen van Simeon,
en van den stam der kinderen van
Benjamin, deze steden, dewelke zij
bij namen noemden.
66. Aan de overigen nu, uit de
huisgezinnen der kinderen van
Kahath, dien gewerden steden
hunner landpale, Die tot hun landpale
behoorden. van den stam van Efraim.
67. Want zij gaven Te weten, de
Efraïmieten. hun Te weten, den overigen
huisgezinnen der kinderen van Kehath. van
de vrijsteden, Sichem en haar
voorsteden op het gebergte van
Efraim, en Gezer en haar
voorsteden,
68. En Jokmeam Enigen menen dat zij Joh.
21:22, Kibzaïm genoemd wordt. en haar
voorsteden, en Beth-horon en haar
voorsteden,
69. En Ajalon Ajalon behoorde tot den stam
van Dan. Boven de twee steden, in 1 Kron.
6:69 genoemd, gaf men hun nog twee steden
van den stam van Dan, te weten, Elteke en
Gibeton, Joz. 21:23. en haar voorsteden,

en
Gath-Rimmon
en
haar
voorsteden.
70. En uit den halven stam van
Manasse: Aner Enigen menen dat dit
dezelfde stad is, die Joz. 21:25 genoemd

wordt Taënach.

Bileam

en haar voorsteden, en

Anders, Gath-Rimmon, #Joz.21:25,

en haar
voorsteden. De huisgezinnen der
overige kinderen van Kahath hadden
deze steden:
71. De kinderen van Gerson hadden
van de huisgezinnen van den halven
stam van Manasse: Golan in Basan
en haar voorsteden, en Astharoth
Anders Beëstera, Joz. 21:27., en haar
voorsteden.
72. En van den stam van Issaschar:
Kedes Anders, Kisjon; Joz. 21:28. en haar
voorsteden, Dobrath en haar
voorsteden,
73. En Ramoth Anders, Remeth, Joz. 19:21,
en Jarmuth, Joz. 21:29. en haar
voorsteden, en Anem Enigen menen dat
en

Ibleam,

Joz.

17:11.

dit dezelfde stad is, die En-gannim genoemd
wordt; Joz. 21:29. en haar voorsteden.

74. En van den stam van Aser: Masal
Anders, Miseal; Joz. 21:30. en haar
voorsteden, en Abdor en haar
voorsteden,
75. En Hukok Anders, Helkath; Joz. 21:31.
en haar voorsteden, en Rehob en
haar voorsteden.
76. En van den stam van Nafthali:
Kedes in Galilea, en haar
voorsteden, en Hammon Anders,
Hammoth-Dor; #Joz.21:32.
en haar
voorsteden, en Kirjathaim Anders,
Kartan; Joz. 21:32, zo enigen menen. en
haar voorsteden.
77. De overige kinderen van Merari
hadden van den stam van Zebulon:
Rimmono En nog twee andere steden van
den stam Zebulons, gelijk te zien is Joz.
21:34,35. en haar voorsteden, Thabor

en haar voorsteden;
78. En aan gene zijde van de Jordaan
tegen Jericho, tegen het oosten aan
de Jordaan, van den stam van
Ruben: Bezer in de woestijn, en haar

voorsteden, en Jahza en haar
voorsteden,
79. En Kedemoth en haar voorsteden,
en Mefaath en haar voorsteden;
80. En van den stam van Gad:
Ramoth in Gilead, en haar
voorsteden, en Mahanaim en haar
voorsteden,
81. En Hesbon en haar voorsteden,
en Jaezer en haar voorsteden.
1 Kronieken 7

1. De kinderen van Issaschar waren
Thola en Pua, Jasib Hij wordt Job
genoemd, Gen. 46:13. en Simron; vier.
2. De kinderen van Thola nu waren
Uzzi, en Refaja, en Jeriel, en Jachmai,
en Jibsam, en Samuel; hoofden van
de huizen hunner vaderen, van
Thola, kloeke helden in hun
geslachten; hun getal was in de
dagen van David Te weten, als David het
volk door Joab deed tellen, 2 Sam. 24:1.
Anderen verstaan dit van de ordening, die ten
tijde van David over het ganse krijgsheir der
Israëlieten gemaakt is geweest, 1 Kron. 27:1.

twee en twintig duizend en
zeshonderd.
3. En de kinderen van Uzzi waren
Jizrahja; en de kinderen van Jizrahja
waren Michael, en Obadja, en Joel,
en Jisia; deze vijf waren al te zamen
hoofden.
4. En met hen naar hun geslachten,
naar hun vaderlijke huizen, waren de
hopen des krijgsheirs zes en dertig
duizend; want zij hadden Hebreeuws,
zij vermenigvuldigden de vrouwen en de
kinderen. vele vrouwen en kinderen.

5. En
hun
broeders,
in
alle
huisgezinnen van Issaschar, kloeke
helden, waren zeven en tachtig
duizend,
al
dezelve
in
geslachtsregisters gesteld zijnde.
6. De kinderen van Benjamin waren
Bela, en Becher, en Jediael; drie.

7. En de kinderen van Bela waren
Ezbon, en Uzzi, en Uzziel, en
Jerimoth, en Iri; vijf hoofden in de
huizen der vaderen, kloeke helden;
die, in geslachtsregisters gesteld
zijnde, waren twee en twintig
duizend en vier en dertig.
8. De kinderen van Becher nu waren
Zemira, en Joas, en Eliezer, en
Eljoenai, en Omri, en Jeremoth, en
Abija, en Anathoth, en Alemeth;
deze allen waren kinderen van
Becher.
9. Dezen nu in geslachtsregisters
gesteld zijnde, naar hun geslachten,
hoofden der huizen hunner vaderen,
kloeke helden, waren twintig
duizend en tweehonderd.
10. De kinderen van Jediael nu waren
Bilhan; en de kinderen van Bilhan
waren Jeus en Benjamin, en Ehud,
en Chenaana, en Zethan, en Tharsis,
en Ahi-sahar.
11. Alle dezen waren kinderen van
Jediael, tot hoofden der vaderen Dat
is, der vaderlijke geslachten., kloeke
helden, zeventien duizend en
tweehonderd, uitgaande in het heir
ten strijde.
12. Daartoe Suppim Zij worden Muppim
en Huppim Anders, kinderen der stad; dat is die in de
stad woonden maar Husim in een ander land, hetwelk zo
te verstaan is dat de twee eersten in een stad geboren
zijn, maar de twee anderen ergens in een ander land.
Hebreeuws, kinderen Ahers, of een zoon eens anderen
persoons, te weten Dan, Gen. 46:23, of lands. Hoe hij bij
de kinderen Benjamins hier komt geteld te worden, is
onzeker. genoemd, Gen. 46:21. Ook Sefufam en

Hufam, Num. 26:39. en Huppim Anders,
kinderen der stad; dat is die in de stad
woonden maar Husim in een ander land,
hetwelk zo te verstaan is dat de twee eersten
in een stad geboren zijn, maar de twee
anderen ergens in een ander land.
Hebreeuws, kinderen Ahers, of een zoon eens
anderen persoons, te weten Dan, Gen. 46:23,
of lands. Hoe hij bij de kinderen Benjamins

hier komt geteld te worden, is onzeker.

waren kinderen van Ir, en Husim,
kinderen van Aher.
13. De kinderen van Nafthali waren
Jahziel, en Guni, en Jezer, en Sallum,
kinderen van Bilha. Rachels maagd, Gen.
30:3,4.

14. De kinderen van Manasse Dat is, de
nakomelingen van Manasse, want Asriël was
eigenlijk de zoon van Gilead, den zoon van
Manasse; Num. 26:29,30. waren Asriel,

welken de vrouw van Gilead baarde;
doch zijn bijwijf, de Syrische, baarde
Machir, Machir was de eerstgeboren zoon
van Manasse, Joz. 17:1. Aangaande het woord
vader, zie boven, 1 Kron. 2:21. den vader

van Gilead.
15. Machir nu nam tot een vrouw de
zuster van Huppim en Suppim, en
haar naam was Maacha; en de naam
des tweeden was Zelafead. Zelafead
nu had dochters Te weten, dochters
alleen, geen zonen, Num. 27:1..
16. En Maacha, de huisvrouw van
Machir, baarde een zoon, en zij
noemde zijn naam Peres, en de
naams zijns broeders was Seres, en
zijn zonen waren Ulam en Rekem.
17. De kinderen van Ulam Hier staat
kinderen, maar daar wordt maar één kind
genoemd, alzo ook boven, 1 Kron. 2:31,34.
nu waren Bedan Zie de aantekening 1
Sam. 12:11.;

dezen zijn de kinderen
van Gilead, den zoon van Machir,
den zoon van Manasse.
18. Belangende nu zijn zuster
Molecheth, Te weten, van Gilead. zij
baarde Ishod, en Abiezer, en
Mahela.
19. De kinderen van Semida nu waren
Ahjan, en Sechem, en Likhi, en
Aniam.
20. En de kinderen van Efraim waren
Suthelah; en zijn zoon was Bered; en
zijn zoon Tahath; en zijn zoon Elada;
en zijn zoon Tahath;

21. En zijn zoon was Zabad; en zijn
zoon Suthelah, en Ezer, en Elad. En
de mannen van Gath, Dezen waren
Filistijnen, en hetgeen hier geschreven staat,
is geschied als de kinderen Israëls nog in
Egypte woonden, want Efraïm, die te dien
tijde nog leefde, gelijk te zien is 1 Kron. 7:22 is
in Egypte gestorven. Zie Hand. 7:15,16. die

in het land geboren waren, doodden
hen, omdat zij afgekomen waren
Anders, als zij, te weten, de Gethieten. om
hun vee te nemen.
22. Daarom Te weten, omdat zijn kinderen
gedood waren. droeg Efraim, hun
vader, vele dagen leed; en zijn
broeders Dat is, zijn bloedvrienden, of
maagschap, want Efraïm had maar één
broeder, te weten Manasse. kwamen om

hem te troosten.
23. Daarna ging hij in tot zijn
huisvrouw Te weten, opdat hij wederom
kinderen mocht krijgen in de plaats der
gedoden., en zij werd zwanger, en

baarde een zoon; en hij noemde zijn
naam Beria Of, Bria, dat is, in het kwaad, of
in het ongeluk, of in jammer., omdat zij in
ellende was Te weten, omdat de Filistijnen
van Gath hun zonen hadden doodgeslagen. in
zijn huis.
24. Zijn dochter Te weten, Beria's. nu
was Seera, die bouwde het lage en
het hoge Beth-horon, en UzzenSeera.
25. En Refah was zijn zoon Te weten,
Refahs zoon., en Resef; Te weten, Beria's
zoon. en zijn zoon Te weten, Refahs zoon.
was Telah; en zijn zoon Te weten,
Refahs zoon. Tahan;
26. Zijn zoon was Ladan; zijn zoon
Ammihud; zijn zoon Elisama Hij was de
overste of vorst van den stam Efraïms, als de
Israëlieten in de woestijn door Mozes
gemonsterd werden, in het begin des
tweeden jaars nadat zij uit Egypte getogen
waren. Zie Num. 1:1,10.;

27. Zijn zoon was Non Anders, Nun, Num.
13:16.; zijn zoon Jozua.
28. En hun bezitting Te weten, der
Efraïmieten. en hun woning was BethEl, en haar onderhorige Hebreeuws,
dochteren; en zo in het volgende. plaatsen;
en tegen het oosten Naaran Anders,
Naära, Joz. 16:7., en tegen het westen
Gezer en haar onderhorige Hebreeuws,
dochteren; en zo in het volgende. plaatsen;
en Sichem en haar onderhorige
Hebreeuws, dochteren; en zo in het volgende.
plaatsen, tot Gaza Hebreeuws, Hazzah.

toe, en haar onderhorige

Hebreeuws,

dochteren; en zo in het volgende. plaatsen.

29. En aan de zijden

Hebreeuws, handen.
Hij wil zeggen dat Beth-Sean, enz. aan de
landpalen der kinderen van Manasse lag. Zie
Joz. 17:11. der kinderen van Manasse

was Beth-Sean en haar onderhorige
plaatsen,
Thaanach
en
haar
onderhorige plaatsen, Megiddo en
haar onderhorige plaatsen, Dor en
haar onderhorige plaatsen. In deze
hebben de kinderen van Jozef, den
zoon van Israel, gewoond.
30. De kinderen van Aser waren
Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Beria, en
Sera, hunlieder zuster.
31. De kinderen van Beria nu waren
Heber en Malchiel; hij is de vader
van Birzavith.
32. En Heber gewon Jaflet, en Somer,
en Hotham, en Sua, hunlieder
zuster.
33. De kinderen van Jaflet nu waren
Pasach, en Bimhal, en Asvath; dit
waren de kinderen van Jaflet.
34. En de zonen van Semer waren Ahi
en Rohega, Jehubba en Aram.
35. En de kinderen van zijn broeder
Helem waren Zofah, en Jimna, en
Seles, en Amal.
36. De kinderen van Zofah waren
Suah, en Harnefer, en Sual, en Beri,
en Jimra,

37. Bezer, en Hod, en Samma, en
Silsa, en Jithran, en Beera.
38. De kinderen van Jether Hij wordt 1
Kron. 7:36 Itran genoemd. nu waren
Jefunne, en Pispa, en Ara.
39. En de kinderen van Ulla waren
Arah, en Hanniel, en Rizja.
40. Deze allen waren kinderen van
Aser, hoofden der vaderlijke huizen,
uitgelezene Anders, pure kloeke mannen.
kloeke helden, hoofden der vorsten;
en zij werden in geslachtsregisters
geteld ten heire in den krijg; hun
getal was zes en twintig duizend
mannen.
1 Kronieken 8

1. Benjamin nu gewon Bela,

Gen. 46:21;
Num. 26:38 en boven, 1 Kron. 7:6 wordt dit
geslachtsregister ook verhaald, maar daar is
groot onderscheid in verscheidene namen,
hetzij dat verscheidenen hunner twee namen
hebben gehad, gelijk in de voorgaande
hoofdstukken van dit boek, en elders meer, is
aangewezen;
hetzij
dat
hier
enige
nakomelingen beschreven worden, die in de
boven verhaalde plaatsen niet staan. zijn

eerstgeborene, Asbel, den tweede,
en Ahrah, den derde,
2. Naho, den vierde, en Rafa, den
vijfde.
3. Bela nu had deze kinderen: Addar,
en Gera, en Abihud,
4. En Abisua, en Naaman, en Ahoah,
5. En Gera, en Sefufan, en Huram.
6. Dezen nu zijn de kinderen van Ehud;
dezen waren hoofden der vaderen
Dat is, der vaderlijke huizen. van de
inwoners te Geba, Anders, Gibea-Sauls,
#1Sam.11:4. en hij voerde Versta, dat hij
alleen sommigen van dezen, of alleen dezen,
die hier genoemd worden, heeft weggevoerd,
dewijl hunner zoveel is geworden, dat zij niet
allen te Geba konden wonen. Wanneer en
door wien dit geschied is, lezen wij nergens in
de Heilige Schrift. hen over naar

Manahath;

7. En Naaman, en Ahia, en Gera; dezen
voerde hij weg; Te weten, Ehud. en hij
gewon Uzza en Ahihud.
8. En Saharaim Deze historie wordt nergens
meer in de Heilige Schrift verhaald, dan hier
alleen; daarom is dit verhaal hier wat duister.

gewon kinderen in het land van
Moab (nadat hij Te weten, Ehud.
dezelve Te weten, de nakomelingen van
Naäman, en Ahija, en Tera, die 1 Kron. 8:7
genoemd staan. weggezonden had) uit

Husim en Baara, zijn vrouwen;
9. En uit Hodes 1 Kron. 8:8 wordt zij Baära
genoemd., zijn huisvrouw, gewon hij
Joab, en Zibja, en Mesa, en
Malcham,
10. En Jeuz, en Sochja, en Mirma;
dezen zijn zijne zonen, hoofden der
vaderen.
11. En uit Husim gewon hij Abitub en
Elpaal.
12. De kinderen van Elpaal nu waren
Eber, en Misam, en Semed; deze
heeft Ono Neh. 11:35 worden deze steden
ook den stam van Benjamin toegeschreven.
gebouwd, en Lod Neh. 11:35 worden
deze steden ook den stam van Benjamin
toegeschreven. en haar onderhorige
Hebreeuws, dochteren. plaatsen;

13. En Beria, en Sema; dezen waren
hoofden der vaderen Dat is, der
vaderlijke huizen, gelijk 1 Kron. 8:6, en elders
meer. van de inwoners te Ajalon Versta
dit van het land omtrent Ajalon gelegen, want
de stad Ajalon behoorde tot den stam van
Dan, Joz. 19:42; tenzij men zeggen wil, dat na
de Babylonische gevangenis gelijk Ezra dit
geschreven heeft de Benjaminieten hun
woning zo uitgebreid hebben, dat zij ook in de
steden van Dan gewoond hebben.; dezen

hebben de inwoners van Gath

Dat is,
die in het land der Filistijnen bij Gath
woonden. verdreven.

14. En Ahjo, Sasak en Jeremoth,
15. En Zebadja, en Arad, en Eder,
16. En Michael, en Jispa, en Joha
waren kinderen van Beria.

17. En Zebadja, en Mesullam, en
Hizki, en Heber,
18. En Jismerai, en Jizlia en Jobab, de
kinderen van Elpaal.
19. En Jakim, en Zichri, en Zabdi,
20. En Eljoenai, en Zillethai, en Eliel,
21. En Adaja, en Beraja, en Simrath
waren kinderen van Simei Hij wordt 1
Kron. 8:13 Sema genoemd..
22. En Jispan, en Eber, en Eliel,
23. En Abdon, en Zichri, en Hanan,
24. En Hananja, en Elam, en
Antothija,
25. En Jifdeja, en Pnuel waren zonen
van Sasak.
26. En Samserai, en Seharja, en
Athalja,
27. En Jaaresja, en Elia, en Zichri
waren zonen van Jeroham.
28. Dezen Te weten, van welken gesproken
is van 1 Kron. 8:14 tot 1 Kron. 8:28. waren
de hoofden Dat is, hoofden der vaderlijke
huizen of geslachten, gelijk 1 Kron. 8:6 en
elders meer. der vaderen, hoofden Dat
is, hoofden der vaderlijke huizen of
geslachten, gelijk 1 Kron. 8:6 en elders meer.

naar
hun
geslachten;
dezen
woonden te Jeruzalem.
29. En te Gibeon woonde de vader
Dat is, de eerste inwoner der stad Gibeon
onder de Israëlieten. Gibeon wordt Jeiël
genoemd, 1 Kron. 9:35. van Gibeon; en

de naam zijner huisvrouw was
Maacha.
30. En zijn eerstgeboren zoon was
Abdon, daarna Zur, en Kis, en Baal,
en Nadab,
31. En Gedor, en Ahio, en Zecher.
32. En Mikloth gewon Simea; en
dezen woonden Te weten, enige hoofden
dezer geslachten woonden te Jeruzalem met
andere Benjaminieten, tegenover die
Benjaminieten, die in de landpale van Gibeon
woonden.
ook
tegenover
hun

broederen te Jeruzalem, met hun
broederen.

33. Ner Anders, Abiël, 1 Sam. 9:1. nu
gewon Kis, en Kis gewon Saul, en
Saul gewon Jonathan, en Malchi-sua,
Abinadab, Anders, Ischvi, 1 Sam. 14:49. en
Esbaal. Anders, Isboseth, 2 Sam. 2:8.
34. En Jonathans zoon was Meribbaal, Anders, Mefiboseth, 2 Sam. 9:6,10.
Hieruit blijkt dat de naam Baäl en Boseth
verwisseld worden. Baäl betekent heer of
meester, en is een bekende naam van
afgoden. Boscheth betekent schaamte,
schande. Vergelijk Jer. 3:24. en Merib-baal

gewon Micha.
35. De kinderen van Micha nu waren
Pithon, en Melech, en Thaarea, en
Achaz.
36. En Achaz gewon Jehoadda, en
Jehoadda gewon Alemeth, en
Azmaveth, en Zimri; Zimri nu gewon
Moza;
37. En Moza gewon Bina; zijn zoon
was Rafa; zijn zoon was Elasa; zijn
zoon was Azel.
38. Azel nu had zes zonen, en dit zijn
hun namen; Azrikam, Bochru, en
Ismael, en Searja, en Obadja, en
Hanan. Al dezen waren zonen van
Azel.
39. En de zonen van Esek, zijn
broeder,
waren
Ulam,
zijn
eerstgeborene, Jeus, de tweede, en
Elifelet, de derde.
40. En de zonen van Ulam waren
mannen, kloeke helden, den boog
Hebreeuws, den boog tredende; dat is, die
den boog konden spannen en wel daarmede
schieten. De stalen bogen moet men met
kracht en alle geweld spannen. Daarom
treden de schutters met de voeten op
denzelven, en trekken de pees opwaarts met
kracht. Daarom noemen wij dien den
voetboog, tot onderscheiding van den
handboog. Zij worden in der koningen boven
archiërs genoemd, die daarmede omgaan.
spannende, en zij hadden Hebreeuws,
zij vermenigvuldigden zonen en zoonszonen.

vele

zonen,

en

zoons

zonen,

honderd en vijftig. Al dezen waren
van de kinderen van Benjamin.
1 Kronieken 9

1. En
gans
Israel
werd
in
geslachtsregisters geteld, en ziet, zij
zijn geschreven in het boek der
koningen van Israel. En die van Juda
waren weggevoerd naar Babel, om
hunner overtredingen wil.
2. De eerste inwoners Van hier af begint
het register dergenen, die na de Babylonische
gevangenis weder in hun land gekomen zijn.

nu, die in hun bezitting, in hun
steden
kwamen,
waren
de
Israelieten, de priesters, de Levieten,
en de Nethinim Dat is, overgegevenen.
Deze waren Gibeonieten, die zich vrijwillig
den Israëlieten hadden overgegeven, tot
eeuwige dienstbaarheid, Joz. 9:21. Zie ook
Ezra 8:20; Neh. 11:3..

3. Maar te Jeruzalem woonden Te weten,
nadat zij uit de Babylonische gevangenis
waren wedergekeerd, met bewilliging van den
koning Cyrus. van de kinderen van

Juda, en van de kinderen van
Benjamin, en van de kinderen van
Efraim en Manasse; Dat is, van de tien
stammen, die zich van Juda afgescheiden
hadden. Gelijk ook velen van dezen stam zich
bij Juda gevoegd, om den zuiveren godsdienst
te mogen oefenen. Zie 2 Kron. 34:6,32.

4. Uthai, de zoon van Ammihud, den
zoon van Omri, den zoon van Imri,
den zoon van Bani, van de kinderen
van Perez, Neh. 11:4 worden dezen en
velen van de navolgenden ook gesteld, maar
sommigen met andere namen. den zoon

van Juda.
5. En van de Silonieten

Hebreeuws, van
Siloni; dat is, uit het geslacht der Silonieten.

was Asaja, de eerstgeborene, en zijn
kinderen.
6. En van de kinderen van Zerah was
Jeuel, en van hun broederen Dat is,
bloedverwanten, alzo ook onder, 1 Kron.

9:9,25, en elders.

waren zeshonderd en

negentig.
7. En van de kinderen van Benjamin
waren Sallu, de zoon van Mesullam,
den zoon van Hodavja, den zoon van
Hassenua;
8. En Jibnea, de zoon van Jeroham, en
Ela, de zoon van Uzzi, den zoon van
Michri; en Mesullam, de zoon van
Sefatja, den zoon van Reuel, den
zoon van Jibnija;
9. En hun broederen naar hun
geslachten, negenhonderd zes en
vijftig; al deze mannen waren
hoofden der vaderen in de huizen
hunner vaderen.
10. Van de priesteren nu, Jedaja, en
Jojarib, en Jachin,
11. En Azarja Anders, Seraja, Neh. 11:11,
waar deze priesters en Levieten wederom
worden verhaald, met verandering van
sommiger namen., de zoon van Hilkija
Zie van dezen 2 Kon. 22:8. Hij is het, die het
wetboek gevonden heeft., den zoon van

Mesullam, den zoon van Zadok, den
zoon van Merajoth, den zoon van
Ahitub, overste Hij was de eerste onder
de priesters na den hogepriester. van het
huis Gods; Dat is, in den tempel, gelijk 1
Kron. 9:13.

12. En Adaja, de zoon van Jeroham,
den zoon van Pashur, Dat is, des
bloedverwanten, of neef, gelijk te zien is Neh.
11:12. den zoon van Malchija; en

Massi, de zoon van Adiel, den zoon
van Jahzera, den zoon van
Mesullam,
den
zoon
van
Mesillemith, den zoon van Immer.
13. Daartoe hun broeders, hoofden in
de huizen hunner vaderen, duizend
zevenhonderd en zestig, kloeke
helden aan het werk van den dienst
van het huis Gods.
14. Van de Levieten nu waren
Semaja, de zoon van Hasub, den
zoon van Azrikam, den zoon van

Hasabja, van de kinderen van
Merari;
15. En Bakbakkar, Heres, en Galal, en
Mattanja, de zoon van Micha, den
zoon van Zichri, den zoon van Asaf;
16. En Obadja, de zoon van Semaja,
den zoon van Galal, den zoon van
Jeduthun; en Berechja, de zoon van
Asa, den zoon van Elkana,
woonachtig in de dorpen der
Netofathieten. Deze dorpen waren in den
stam van Juda gelegen, gelijk af te nemen is
uit 1 Kron. 2:54.
17. De poortiers Hun ambt was den tempel
dagelijks open en toe te doen, en wel toe te
zien dat daar niemand inkwam van hen, die
naar orde der wet daar buitengesloten waren.

nu waren: Sallum, en Akkub, en
Talmon, en Ahiman, en hun
broeders; Dat is, bloedverwanten. Sallum
was het hoofd.
18. Ook tot nog toe, aan de poort des
konings Dit was een poort des tempels,
door welke de koning in den tempel ging, 2
Kon. 16:18. oostwaarts, waren dezen
Te weten, die 1 Kron. 9:17 genoemd staan.
de poortiers Dat is, zij waren de
voornaamsten, die hun beurt hielden onder
de Levietische portiers. Zie onder, 1 Kron.
9:22, enz. onder de legers der

kinderen van Levi.
19. En Sallum, de zoon van Kore, den
zoon van Ebjasaf, den zoon van
Korah, en zijn broeders Dat is,
bloedverwanten. van het huis zijns
vaders Te weten, de Kehathieten, Num.
4:4., de Korathieten, waren over het
werk van den dienst, wachters der
dorpelen des tabernakels; gelijk hun
vaders Te weten, de Kehathieten, Num. 4:4.
in het leger Dat is, in de woestijn, waar
God de Levieten als een heirleger gevoerd
heeft, en zelfs rondom de ark legerde. des

HEEREN geweest waren bewaarders
van den ingang; Te weten, tot het heilige
der allerheiligste in de tent des Heeren.

20. Als Pinehas, de zoon van Eleazar,
te voren voorganger bij hen was,
met welken de HEERE was. Zie Num.
25:11, enz.

21. Zacharja,

Versta dit alzo, dat deze
Zacharia was overste der wachters, want daar
zijn veel wachters geweest, 1 Kron. 9:19,22.

de zoon van Meselemja, was
poortier aan de deur van de tent der
samenkomst.
22. Allen, die uitgelezen waren tot
poortiers aan de dorpelen, waren
tweehonderd en twaalf. Dezen
waren in het geslachtsregister
gesteld naar hun dorpen. David Zie
hiervan onder, 1 Kron. 16, 1 Kron. 23, 1 Kron.
26. en Samuel, Wanneer Samuël dit heeft
gedaan, zegt de Heilige Schrift nergens.
Enigen menen dat het geschied is als de ark
uit der Filistijnen land gebracht was, 1 Sam. 7.
de ziener, Dat is, profeet. Zie de

hadden hen in
bevestigd. Hebreeuws

aantekening 1 Sam. 9:9.

hun

ambt

eigenlijk: In hun waarheid, getrouwheid; alzo
ook onder, 1 Kron. 9:26. Dat is, in het ambt,
dat hun toevertrouwd was; en het wordt alzo
genoemd omdat in de bediening van zulk een
ambt trouw en geloof vereist wordt, 1 Cor.
4:2.

23. Zij dan en hun zonen waren aan
de poorten van het huis Soommigen
onderscheiden hier het huis des Heeren van
het huis der tent; alzo, dat bij het huis des
Heeren te verstaan is de tent, die David bij zijn
huis gespannen had, waar de ark des
verbonds stond; en bij het huis der tent te
verstaan is de tabernakel te Gibeon, 2 Kron.
1:3,5, en 1 Kon. 3:2, enz. des HEEREN, in

het huis der tent, aan de wachten. Te
weten, een iegelijk op zijn beurt, alle zeven
dagen elkander aflossende. Zie 1 Kron. 9:25.

24. Die poortiers waren aan de vier
winden, Dat is, aan de vier hoeken der
wereld. tegen het oosten, tegen het
westen, Hebreeuws, tegen de zee; die aan
het land Kanaän tegen het westen ligt.

tegen het noorden, en tegen het
zuiden.
25. En hun broeders Dat is, maagschap,
bloedverwanten. waren op hun dorpen,
inkomende Te weten, binnen Jeruzalem,
om den godsdienst waar te nemen in den
tempel, als de een afging, zo kwam de ander
aan, altijd van zeven dagen tot zeven dagen.

gedaan

werd,

zie

Exod.

30:34.

der

specerijen.
31. En Mattithja uit de Levieten,
dewelke was de eerstgeborene van
Sallum, Zie boven, 1 Kron. 9:17,19. den
Korahiet, was in het ambt over het
werk, dat in pannen Hebreeuws, het
werk der pannen. Zie Lev. 2:5, en Lev. 24:5.

ten zevenden dage van tijd tot tijd,
om met hen te dienen;
26. Want in dat ambt Zie 1 Kron. 9:22.
waren Zie de ordening en verdeling, die

gekookt wordt.
32. En uit de kinderen der
Kahathieten, uit hun broederen,
waren enigen over de broden

David hierover gemaakt heeft, 1 Kron. 26:1.

Hebreeuws, over het brood der ordening;
verstaande de toonbroden, welke twaalf
waren; Exod. 35:13. Zodat hier het getal van
één gesteld is voor het getal van vele. der

vier overste poortiers, die Levieten
waren Zie de ordening en verdeling, die
David hierover gemaakt heeft, 1 Kron. 26:1.;
en zij waren Zie de ordening en verdeling,
die David hierover gemaakt heeft, 1 Kron.
26:1. over de kameren en over de

schatten van het huis Gods.
27. En zij bleven Dat is, zij hadden

hun
nachtrust in de kamers, die rondom den
tempel gebouwd waren. Zie 1 Kon. 6:5. over

nacht rondom het huis Gods; want
op hen was de wacht, en zij waren
over de opening, Te weten, des tempels.
en dat allen morgen. Hebreeuws, en tot
morgen, morgen; dat is, telken morgen.

28. En enigen van hen waren over de
vaten van den dienst; Te weten, van den
heiligen dienst. want bij getal droegen
zij ze in, en bij getal droegen zij ze
uit.
29. Want uit dezelve zijn er besteld
over de vaten, en over al de heilige
vaten, en over de meelbloem, en
wijn, en olie, en wierook, en
specerij.
30. En uit de zonen der priesteren
waren de bereiders Dat is, die het
reukwerk Hoe deze specerijen toebereid werden en
wat daar al in gedaan werd, zie Exod. 30:34. bereiden,
waren kinderen der priesters, met gemene
Levieten. van het reukwerk Hoe deze
specerijen toebereid werden en wat daar al in

toerichting, om die alle sabbatten
Hebreeuws, op sabbaten, op sabbaten. Zie
Exod. 25:30; Lev. 24:5, enz. te bereiden.

33. Uit dezen zijn ook Te weten, Levieten.
de zangers, hoofden der vaderen Dat
is, der vaderlijke huizen. onder de
Levieten in de kameren, Versta hier, de
kamers der priesters, die aan den tempel
waren. dienstvrij; Te weten, van andere
diensten. want dag en nacht Hij wil
zeggen, dewijl zij met zingen en met gezangen
te stellen altijd moesten bezig zijn, naar de
orde van David gemaakt, 1 Kron. 25:1, zo
waren zij ook vrij van alle andere lasten. was

het op hen, in dat werk te zijn.
34. Dit zijn de hoofden der vaderen
onder de Levieten, hoofden in hun
geslachten; dezen woonden te
Jeruzalem.
35. Maar te Gibeon hadden gewoond
Te weten, ten tijde van Saul. En alzo komt de
schrijver van dit boek hier wederom tot het
verhaal van de afkomst en het geslacht van
Saul en zijner nakomelingen, waarvan hij
boven, 1 Kron. 8:29, begonnen is te spreken.

Jeiel, de vader van Gibeon; de naam
zijner zuster Boven, 1 Kron. 8:29, staat
zijner huisvrouw. Hetwelk men kan nemen in
zulken zin, als Abraham zeide, Gen. 20:2,5,12,
dat Sara zijn zuster was. nu was Maacha.

36. En Abdon was zijn eerstgeboren
zoon, daarna Zur, en Kis, en Baal, en
Ner, Niet de vader van Abner, maar een
anderen Ner, want deze is niet geweest de
vader van Kis, maar zijn broeder; 1 Sam.
14:50,51. en Nadab.

37. En Gedor, en Ahio, en Zacharja,
en Mikloth.
38. Mikloth nu gewon Simeam; dezen
woonden ook te Jeruzalem, Zie boven,
1 Kron. 8:32,33,34. tegenover hun
broederen, met hun broederen.
39. En Ner gewon Kis, en Kis gewon
Saul, en Saul gewon Jonathan, en
Malchi-sua, en Abinadab, en Esbaal.
40. En Jonathans zoon van Meribbaal, en Merib-baal gewon Micha.
41. De kinderen van Micha nu waren
Pithon, en Melech, en Thaerea. Versta
hierbij, en Achaz, uit 1 Kron. 9:42. Zie 1 Kron.
8:35.
42. En Achaz Deze Achaz is ook een zoon

gewon Jaera, en
Jaera gewon Alemeth, en Azmaveth,
en Zimri; en Zimri gewon Moza;
43. En Moza gewon Bina; wiens zoon
was Refaja; wiens zoon was Elasa;
wiens zoon was Azel.
44. Azel nu had zes zonen, en dit zijn
hun namen: Azrikam, Bochru, en
Ismael, en Searja, en Obadja, en
Hanan; dezen zijn Azels zonen.
van Micha geweest.

1 Kronieken 10

1. En de Filistijnen

Zie de verklaring van 1
Kron. 10, 1 Sam. 31, hetwelk bijna van woord
tot woord met 1 Kron. 10: overeenkomt.

streden tegen Israel, en de mannen
van Israel vloden voor het
aangezicht der Filistijnen, en zij
vielen verslagen op het gebergte
Gilboa. Zie de aantekening, 1 Sam. 28:4.
2. En de Filistijnen hielden dicht achter
Saul aan en achter zijn zonen; en de
Filistijnen sloegen Jonathan, en

Abinadab, en Malchi-sua, de zonen
van Saul.
3. En de strijd werd zwaar tegen Saul,
en de schutters met de bogen
troffen hem aan; en hij vreesde zeer
Zie de aantekening 1 Sam. 31:3. voor de
schutters.
4. Toen
zeide
Saul
tot
zijn
wapendrager: Trek uw zwaard uit en
doorsteek mij daarmede, dat
misschien deze onbesnedenen niet
komen, en met mij Te weten, indien ik
levend in hun handen kwam te vervallen.

den spot drijven. Maar zijn
wapendrager wilde niet, want hij
vreesde zeer. Toen nam Saul het
zwaard, en viel daarin.
5. Toen zijn wapendrager zag, dat Saul
dood was, zo viel hij ook in het
zwaard en stierf.
6. Alzo stierf Saul en zijn drie zonen;
ook zijn ganse huis Versta, allen die bij
hem waren; want Isboseth is niet verslagen,
gelijk uit 2 Sam. 2: af te nemen is. Zie ook 1
Sam. 31:6. Ook zo is Mefiboseth de zoon van
Jonathan,
overgebleven,
van
wiens
nakomelingen zie boven, 1 Kron. 8:34, en 1
Kron. 9:40. is tegelijk gestorven.

7. Als al de mannen van Israel, die in
het dal waren, zagen, dat zij
gevloden waren, en dat Saul en zijn
zonen dood waren, zo verlieten zij
hun steden, en zij vloden. Toen
kwamen de Filistijnen en woonden
daarin.
8. Het geschiedde nu des anderen
daags, als de Filistijnen kwamen om
de verslagenen te plunderen, zo
vonden zij Saul en zijn zonen,
liggende op het gebergte Gilboa.
9. En zij plunderden hem, en zij namen
zijn hoofd en zijn wapenen, en zij
zonden ze in der Filistijnen land
rondom, om dit te boodschappen
aan hun afgoden, en aan het volk.

10. En zij legden zijn wapenen in het
huis huns gods; en zijn hoofd Maar het
dode lichaam hechtten zij aan den muur te
Beth-Sean, #1Sam.31:10. hechtten zij in

het huis van Dagon.
11. Als geheel Jabes Zie de aantekening
Richt. 21:8. in Gilead hoorde alles, wat
de Filistijnen Saul gedaan hadden,
12. Zo maakten zich alle strijdbare
mannen op, en zij namen het
lichaam van Saul, en de lichamen
zijner zonen, en zij brachten ze te
Jabes; en zij begroeven Te weten, nadat
zij eerst de lichamen verbrand hadden, 1 Sam.
31:12. hun beenderen onder een

eikenboom te Jabes, en zij vastten
Aldus betonende hun droefenis. zeven
dagen. Versta dit alzo niet, alsof zij zeven
dagen en nachten aaneen gevast hadden,
maar zeven na elkander komende dagen,
telkens tot den avond toe.

13. Alzo stierf Saul, in zijn
overtreding, Anders, om zijner misdaad
wil. Vergelijk Num. 27:3. waarmede hij
overtreden had tegen den HEERE, Als
namelijk God Saul duidelijk geboden had de
Amalekieten gans uit te roeien en te
verbannen, 1 Sam. 15:18. Hier wordt de
vervulling van het dreigement, aldaar gedaan,
beschreven. tegen het woord des

HEEREN hetwelk hij niet gehouden
had; en ook omdat hij de
waarzegster Zie de aantekening Lev. 19:31.
gevraagd had, haar zoekende,
14. En den HEERE niet gezocht had;
daarom doodde Hij hem, en keerde
het koninkrijk tot David, den zoon
van Isai.
1 Kronieken 11

1. Toen vergaderde

Niet dat alle en een
iegelijk persoon van het ganse Israël is
vergaderd geweest, naar nevens een grote
menigte van de gemeente, ook de oudsten
des volks en de hoofden der stammen, 1
Kron. 11:3. Zie onder, 1 Kron. 12:23. Zodat dit
als een vergadering van Staten geweest is, na

zich gans Israel
tot David naar Hebron, zeggende:
Zie, wij zijn Dat is, uw maagschap en
den dood van Isboseth.

bloedverwanten. Zie de aantekening Gen.
29:14. uw gebeente en uw vlees.

2. Zelfs ook te voren,

Hebreeuws, ook
gisteren, ook eergisteren, ook toen Saul nog
koning was, enz. toen Saul nog koning

was, hebt gij Israel uitgeleid en
ingeleid; ook heeft de HEERE, uw
God, tot u gezegd: Gij zult Mijn volk
Israel weiden, Te weten, gelijk een herder
zijn schapen weidt. Zie Ps. 78:71. De koningen
worden dikwijls herders des volks genoemd.

en gij zult voorganger zijn van Mijn
volk Israel.
3. Ook kwamen alle oudsten in Israel
tot den koning van Hebron, en David
maakte een verbond met hen te
Hebron, voor het aangezicht des
HEEREN; en zij zalfden David ten
koning over Israel, naar het woord
des HEEREN, door den dienst
Hebreeuws, door de hand. van Samuel.
4. En David toog henen, en gans Israel,
naar Jeruzalem, welke is Jebus; want
daar waren de Jebusieten, de
inwoners des lands.
5. En de inwoners van Jebus zeiden tot
David: Gij zult hier niet inkomen.
David dan nog won den burg Sion, Te
weten, de burg die op den berg Zion lag.

welke is de stad Davids.
6. Want David zeide: Al wie de
Jebusieten het eerst slaat, zal tot
een hoofd, Een hoofd is hier te zeggen, een
generaal over al het krijgsvolk. en tot een
overste worden. Toen beklom Joab,
de zoon van Zeruja, dien het eerst;
daarom werd hij tot een hoofd.
7. David nu woonde op den burg;
daarom heet men dien de stad
Davids.
8. En hij bouwde de stad rondom, van
Millo af, en rondom henen; en Joab
vernieuwde Hebreeuws, hij maakte

levend; dat is, hij vernieuwde, of hij heelde,
repareerde of verbeterde het vervallene.
Anders, liet leven. het overige der stad.

9. En David ging

Hebreeuws, ging gaande,

geduriglijk voort, en
werd groot, want de HEERE der
heirscharen was met hem.
10. Dezen nu waren de hoofden der
helden, die David had, die zich
dapper bij hem gedragen hebben in
zijn koninkrijk Dat is, in den handel,
groot wordende.

belangende het koninkrijk. Daarin hebben
zich die mannen bij al de Israëlieten dapperlijk
en kloekelijk gedragen, inzonderheid in het
innemen van Jebus. bij geheel Israel, om

hem koning te maken, Dat is, dat hij, die
tevoren door Samuël tot koning gezalfd was,
na den dood van Saul in het koninkrijk gesteld
en bevestigd mocht worden. Daartoe hebben
hem deze helden geholpen tegen zijn
vijanden. naar het woord des HEEREN

over Israel.
11. Dezen nu

Uit dezen heeft David
gekozen de oversten, die ordinairlijk bij hem
in het leger waren. zijn van het getal der

helden, die David had: Jasobam,
Vergelijk dit met 2 Sam. 23:8. de zoon van
Hachmoni, was het hoofd der
dertigen, die zijn spies tegen
driehonderd opheffende, hen op
eenmaal versloeg.
12. En na hem was Eleazar, de zoon
van Dodo, de Ahohiet; hij was onder
die Versta Jasobam, die de eerste was,
Eleazar de tweede en Samma de derde, die
hier wordt voorbijgegaan, maar hij wordt
uitgedrukt, 2 Sam. 23:11. Deze drie zijn het,
die het water uit den bornput te Bethlehem
voor David haalden. drie helden.

13. Hij was met David te PasDammim, als de Filistijnen daar ten
strijde vergaderd waren, en het stuk
des akkers vol gerst was, en het volk
voor het aangezicht der Filistijnen
vlood;
14. En zij stelden zich Te weten, die
voorgemelde helden. Zie 2 Sam. 23:11. in

het midden van dat stuk, en
beschermden het, en zij sloegen de
Filistijnen; en de HEERE verloste hen
door een grote verlossing.
15. En drie uit de dertig hoofden
togen af naar den rotssteen tot
David in de spelonk van Adullam; en
het leger der Filistijnen had zich
gelegerd in het dal Refaim.
16. En David was toen in de vesting
en de bezetting der Filistijnen was
toen te Bethlehem.
17. En David kreeg lust, en zeide: Wie
zal Dat is, ik wens dat er iemand ware, die
mij te drinken gaf uit dien bornput, enz. mij
water te drinken geven uit
Bethlehems bornput, die onder de
poort is?
18. Toen braken die drie door het
leger der Filistijnen, en putten water
Anders, schepten.
uit Bethlehems
bornput, die onder de poort is, en zij
droegen het en brachten het tot
David. Doch David wilde het niet
drinken, maar hij goot het uit voor
den HEERE; Dat is, God ter ere.
19. En hij zeide: Dat late mijn God
verre van mij zijn, van zulks te doen!
Zou ik Zie 2 Sam. 23:17. het bloed dezer
mannen drinken? Met gevaar
Hebreeuws, met, of, op hun zielen; dat is, met
gevaar van hun leven. huns levens, ja,

met gevaar huns levens

David herhaalt
zijn vorige woorden, uit grote verwondering.
Zie gelijke manier van spreken Gen. 49:4.

hebben zij dat gebracht. En hij wilde
het niet drinken. Dit deden de drie
helden.
20. Abisai nu, de broeder van Joab,
was ook het hoofd van drie; Te weten,
van welken straks zal gesproken worden, van
Abisai, in 1 Kron. 11:20 van Benaja, 1 Kron.
11:22, en van Asahel, 1 Kron. 11:26, naar
sommiger mening. en hij, verheffende

zijn spies tegen driehonderd,
versloeg hen; alzo had hij een naam

Anders, maar hij had geen naam onder die
drie. De verscheidenheid der uitlegging
ontstaat uit de verscheidenheid van het
schrijvenen lezen van den Hebreeuwsen
tekst. onder die drie.

21. Uit die drie was hij geeerd boven
de twee; daarom werd hij hun tot
een overste; maar De mening is, dat hij in
sterkte en in kloeke daden bij de voorgaande
andere drie, van welke 1 Kron. 11:15
gesproken is, niet was te vergelijken. hij

kwam tot aan de eerste drie niet.
22. Benaja, de zoon van Jojada, de
zoon eens dapperen mans van
Kabzeel, Dit was een stad in den stam van
Juda gelegen; Joz. 15:21. was groot van
daden; hij versloeg Zie 2 Sam. 23:20.
twee sterke leeuwen Enigen verstaan
hier door leeuwen sterke mannen als
leeuwen. van Moab; ook ging hij af, en

versloeg een leeuw in het midden
Dat is, in een put of gracht. des kuils, in
den sneeuwtijd. Hebreeuws, in den dag
der sneeuw, of op een sneeuwdag.

23. Hij versloeg ook een Egyptischen
man, een man van grote lengte,
Hebreeuws, een man der mate; dat is, een
man van grote maat en lengte. Zie 2 Sam.
23:21. van vijf ellen; Goliath was zes ellen

en die
Egyptenaar had een spies in de
hand, als een weversboom; Dat is, zo
en een span lang, 1 Sam. 17:4.

dik als een weversboom. Zo dik was ook
Goliaths spies. maar hij ging tot hem af

met een staf,

Een stok en slinger waren
ook Davids wapen, toen hij met Goliath ging
strijden. en rukte de spies uit de hand

des Egyptenaars, en hij doodde hem
Dit had David ook gedaan, 1 Sam. 17:51. met
zijn eigen spies.
24. Deze dingen deed Benaja, de
zoon van Jojada; dies had hij een
naam Dat is, hij was vermaard; te weten,
vanwege zijn sterkte en kracht. onder die
drie helden. Deze drie helden zijn geweest
in de tweede ordening, en waren: Abisai,
Benaja en Asahel.

25. Ziet, hij was de heerlijkste van die
dertig; Zie 2 Sam. 23:24, daar worden deze
dertig

en

anderen

meer

genoemd.

nochtans kwam hij tot aan de drie
niet. Te weten, van welken 1 Kron. 11:18
gesproken is. En David stelde hem over
zijn trawanten. Hebreeuws, over zijn
gehoorzaamheid;
dat
is
over
zijn
gehoorzamen; verstaande daarbij zijn
trawanten of lijfwacht, die altijd bij en
omtrent den koning waren om zijn bevelen te
gehoorzamen.

26. De helden nu der heiren waren:
Asahel, de broeder van Joab;
Elhanan, Anders, Elchanan zijns ooms zoon
van Bethlehem. de zoon van Dodo, van
Bethlehem;
27. Sammoth, de Harodiet; Helez, de
Peloniet;
28. Ira, de zoon van Ikkes, de
Thekoiet; Abiezer, de Anathothiet;
29. Sibbechai, de Husathiet; Ilai, de
Ahohiet;
30. Maharai, de Netofathiet; Heled,
de zoon van Baana, de Netofathiet;
31. Ithai, de zoon van Ribai, van
Gibea der kinderen Benjamins;
Benaja, de Pirhathoniet;
32. Hurai, van de beken van Gaas;
Anders, uit een van de valleien, of, laagten;
dat is, uit een derzelve. Abiel; de

Arbathiet;
33. Azmaveth,
de
Baharumiet;
Eljahba, de Saalboniet;
34. Van de kinderen van Hasem, den
Gizoniet, was Jonathan, de zoon van
Sage, de Harariet;
35. Ahiam, de zoon van Sachar, de
Harariet; Elifal, de zoon van Ur;
36. Hefer, de Mecherathiet; Ahia, de
Peloniet;
37. Hezro, de Karmeliet; Naari, de
zoon van Ezbai;
38. Joel, de broeder van Nathan;
Mibhar, de zoon van Geri;

39. Zelek, de Ammoniet; Nahrai, de
Berothiet, wapendrager van Joab,
den zoon van Zeruja;
40. Ira, de Jithriet; Gareb, de Jithriet;
41. Uria, de Hethiet; Zabad, de zoon
van Ahlai;
42. Adina, de zoon van Siza, de
Rubeniet, was het hoofd der
Rubenieten; nochtans Dat is, de dertig
helden, van welken tevoren gesproken is,
waren in kracht en in daden treffelijker dan
Hadina en degenen, die hierna genoemd
worden. waren er dertig boven hem;

43. Hanan, de zoon van Maacha, en
Josafat, de Mithniet;
44. Uzzia, de Asterathiet; Sama, en
Jeiel, de zoon van Hotham, den
Aroeriet;
45. Jediael, de zoon van Simri, en
Joha, zijn broeder, de Tiziet;
46. Eliel Hammahavim en Jeribai, en
Josavia, de zonen van Elnaam; en
Jithma, de Moabiet;
47. Eliel, en Obed, en Jaaziel van
Mezobaja.
1 Kronieken 12

1. Dezen nu zijn het, die tot David
kwamen naar Ziklag, Zie van deze stad
de aantekening 1 Sam. 27:6. toen hij nog
besloten was Te weten, toen hij uit vrees
voor Saul zich moest verbergen in holen,
spelonken en rotsstenen en op de bergen.
Anders, uitgesloten; te weten, uit de publieke
bijeenkomsten van het volk Gods, ja uit het
gehele land der Israëlieten, vanwege Sauls
tirannie. voor het aangezicht van Saul,

den zoon van Kis; zij waren ook
onder de helden, Te weten, die in 1 Kron.
11: genoemd staan. die tot dien krijg
hielpen.
2. Gewapend met bogen, rechts en
links Dat is, zij waren zo vaardig in het
werpen met hun linker- als met hun
rechterhand. Zie dergelijke Richt. 20:16. met

stenen werpende, en met pijlen

schietende uit den boog; zij waren
van de broederen Dat is, van zijn
maagschap, of bloedverwanten. Dit hebben
die mannen gedaan, bezijden stellende de
maagschap, en ziende op de rechtvaardige
zaak Davids in het ongelijk, dat Saul hem
aandeed. Aldus heeft zelfs Jonathan, de zoon
van Saul, de zaak van David voorgestaan,
hoewel hij bij zijn vader gebleven is. van

Saul, uit Benjamin.
3. Het hoofd was Ahiezer, en Joas,
zonen van Semaa, den Gibeathiet;
daarna Jeziel en Pelet, zonen van
Azmaveth, en Beracha, en Jehu, de
Anathothiet.
4. En Jismaja, de Gibeoniet, was een
held onder de dertig, en over dertig
gesteld; en Jirmeja, en Jahaziel, en
Johanan,
en
Jozabad,
de
Gederathiet;
5. Eluzai, en Jerimoth, en Bealja, en
Semarja, en Sefatja, de Harufiet;
6. Elkana, en Jissia, en Azareel, en
Joezer, en Jasobam, de Korahieten;
7. En Joela en Zebadja, de zonen van
Jeroham, van Gedor.
8. Ook scheidden Hij wil zeggen, zij
zonderden zich af van de andere Israëlieten,
die Saul nog aanhingen, en zij vervoegden zich
bij David. zich van de Gadieten af tot

David, in die vesting

Sommigen verstaan
dit van den burg te Ziklag; anderen van de
spelonk Adullam: anderen van Engedi. naar

de
woestijn,
kloeke
helden,
krijgslieden ten oorlog, toegerust
Hebreeuws, ordinerende. met rondas en
schild; en hun aangezichten waren
aangezichten Te weten, verschrikkelijk aan
te zien, alsof zij leeuwen waren. der
leeuwen; en zij waren als de reeen
Deze lof wordt ook Asahel, den broeder van
Joab, gegeven; 2 Sam. 2:18. op de bergen

in snelheid.
9. Ezer was het hoofd; Obadja de
tweede; Eliab de derde;

10. Mismanna de vierde; Jirmeja de
vijfde;
11. Attai de zesde; Eliel de zevende;
12. Johanan de achtste; Elzabad de
negende;
13. Jirmeja de tiende; Machbannai de
elfde.
14. Dezen waren van de kinderen van
Gad, hoofden des heirs; een van de
kleinsten was over honderd, en de
grootste over duizend.
15. Deze zelfden zijn het, die over de
Jordaan gingen in de eerste maand,
toen dezelve vol was Zie Joz. 3:15. aan
al haar oevers; en zij verdreven al de
inwoners der laagten, Welverstaande,
die bij de Jordaan waren. tegen het
oosten en tegen het westen.
16. Er kwamen ook van de kinderen
van Benjamin en Juda op de vesting
tot David.
17. En David ging uit hun tegemoet,
Hebreeuws, voor hun aangezicht. en
antwoordde, en zeide tot hen:
Indien gijlieden ten vrede Dat is,
vredeshalve. tot mij gekomen zijt, om
mij te helpen, zo zal mijn hart
tegelijk over ulieden zijn; maar
indien het is, om mij aan mijn
vijanden bedriegelijk over te
leveren, daar toch Dat is, daar ik toch

uw, o David, en met u zijn wij, gij,
zoon van Isai. Vrede, vrede zij u, en
vrede uw helperen; want uw God
helpt u. Toen nam David hen aan, en
stelde hen tot hoofden der benden.
19. Er vielen ook van Manasse tot
David, toen hij met de Filistijnen
kwam, om tegen Saul te strijden,
alhoewel Versta, dat David met zijn

niet schuldig ben van iemand geweld, of
moedwillig kwaad of onrecht gedaan te
hebben. geen wrevel in mijn handen

of rotten dier Amalekieten, die Ziklag hadden
ingenomen en verbrand, dewijl David vandaar
getrokken was; 1 Sam. 30:1. want alle

is, de God onzer vaderen zie het, en
straffe het!
18. En de Geest toog Amasai aan, Dat
is, de Geest des Heeren, namelijk, de geest
der kloekmoedigheid en vrijmoedigheid
kwam over Amasai, dat hij daarmede als met
een kleed versierd werd, alzo dat hij een
extraordinaire vrijmoedigheid had om David
aldus aan te spreken. Zie deze manier van
spreken Richt. 6:34, en elders. den overste

der hoofdlieden,
en hij zeide: Wij zijn

Hebreeuws, het hoofd.
Anders, van dertig.

mannen de Filistijnen niet heeft geholpen in
dezen strijd tegen Saul en de Israëlieten. zij

hen niet hielpen; want de vorsten
der Filistijnen verlieten hem met
raad, Dat is, nadat zij, met elkander hierover
raad gehouden hebbende, niet raadzaam
gevonden hadden dat David bij hen in het
leger blijven zou. zeggende: Met gevaar

van onze hoofden zou hij tot Saul,
Anders, zal hij tot Saul zijn heer vallen; te
weten, indien hem toegelaten werd met ons
ten strijde te trekken. zijn heer, vallen.

20. Toen hij naar

Te weten, nadat hij van
den koning der Filistijnen was afgedankt; 1
Sam. 29:10,11. Ziklag Deze stad had de
koning der Filistijnen David gegeven; 1 Sam.
27:6. toog, vielen tot hem uit

Manasse: Adnah, en Jozabad, en
Jediael, en Michael, en Jozabad, en
Elihu, en Zillethai; hoofden der
duizenden, die in Manasse waren.
21. En dezen hielpen David mede
tegen die benden; Versta hier, de hopen,

dezen waren kloeke helden; en zij
waren oversten in het heir. Te weten,
in het heir Davids.

22. Want er kwamen er te dier tijd
dag bij dag tot David, om hem te
helpen, tot een groot leger toe, als
een leger Gods. Dat is, een zeer groot en
treffelijk leger. Alzo staat er Ps. 36:7 bergen
Gods, en Ps. 80:11 cederen Gods; dat is, hoge.
En Nineve een stad Gods; dat is, een zeer
grote stad. Zie de aantekening Gen. 13:10.

23. En dit zijn de getallen der
hoofden dergenen, die toegerust
waren ten heire, die tot David te
Hebron kwamen, om het koninkrijk
Zie boven op het einde van 1 Kron. 10, en in
het begin van 1 Kron. 11. van Saul tot

hem te wenden, naar den mond

Dat
is, gelijk de Heere bevolen had, toen Hij David
tot koning deed zalven door Samuël, 1 Sam.
16. des HEEREN:

24. Van de kinderen van Juda, die
rondassen en spiesen droegen,
waren zes duizend en achthonderd
toegerust ten heire;
25. Van de kinderen van Simeon,
kloeke helden ten heire, zeven
duizend en honderd;
26. Van de kinderen van Levi, vier
duizend en zeshonderd;
27. En Jehojada was overste Versta dit
alzo, dat hij de overste der priesters was,
onder den hogepriester Abjathar. Zie 1 Sam.
23:9, of overste der priesters, die hier gezegd
worden tot David gekomen te zijn. der

Aaronieten; en met hem waren er
drie duizend en zevenhonderd.
28. En Zadok was een jongeling, een
kloek held; en uit zijns vaders huis
waren Dat is, geslacht. twee en twintig
oversten;
29. En van de kinderen van Benjamin,
de broederen van Saul, Dat is,
bloedverwanten. drie duizend; want tot
nog toe Dat is de reden, waarom dat er
maar drie duizend Benjaminieten tot David
gekomen waren. waren er velen van

hen, die het met het huis

Hebreeuws,
die de wacht des huizes Sauls wachtten. De
Benjaminieten hielden lang de zijde van Saul,
omdat hij uit hun stam gesproten was. Zie 2
Sam. 2. van Saul hielden;

30. En van de kinderen van Efraim,
twintig duizend en achthonderd,
kloeke helden, mannen van naam Zie
de aantekening Gen. 6:4. in het huis
hunner vaderen;

31. En van den halven stam

Te weten,
die op deze zijde der Jordaan in het land
Kanaän woonden, want de andere helft, die
op gene zijde der Jordaan woonde, is met de
Rubenieten en Gadieten tot David gekomen, 1
Kron. 12:37. van Manasse achttien

duizend, die met namen uitgedrukt
zijn, dat zij kwamen, om David
koning te maken;
32. En van de kinderen van Issaschar,
die ervaren waren Dat is, verstandige en
ervaren mannen, die goeden raad konden
geven, op welken tijd men allerbest wat zou
mogen of kunnen doen of laten, hetzij in den
krijg en politie, gelijk Esth. 1:13, of ook in de
landbouwerij. in het verstand van de

tijden, om te weten wat Israel doen
moest;
hun
hoofden
waren
tweehonderd, en alle hun broeders
pasten op hun woord; Hebreeuws,
mond.

33. Uit Zebulon, uitgaande in het heir,
toegerust ten strijde met alle
krijgswapenen, vijftig duizend; en
om een slagorde Versta hierbij, zij waren
vaardig, of ervaren; of kwamen, gelijk 1 Kron.
12:38.
te houden met een

onwankelbaar hart; Hebreeuws, met niet
hart en hart; dat is, niet meer met een
gedeeld of dubbel hart, maar oprecht en
bestendig.

34. En uit Nafthali, duizend oversten,
en bij hen met rondas en spies,
zeven en dertig duizend.
35. En uit de Danieten, ten strijde
toegerust, acht en twintig duizend
en zeshonderd;
36. En uit Aser, uitgaande in het heir,
om krijgsorde te houden, waren
veertig duizend;
37. En van gene zijde van de Jordaan,
van de Rubenieten, en Gadieten, en
den halven stam van Manasse, met
allerlei krijgsgereedschap ten oorlog,
honderd en twintigduizend.
38. Al deze krijgslieden, die zich in
slagorde konden houden, kwamen

met een volkomen hart

Dat is, nadat zij
tevoren zich wel bedacht hadden, kwamen zij
met een oprecht eenvoudig hart. te

Hebron, om David koning te maken
over gans Israel. En ook was al het
overige van Israel een hart, om
David tot koning te maken.
39. En zij waren daar bij David Te
weten, te Hebron. drie dagen lang,
etende en drinkende; Dat is, goede sier
makende. want Hij wil zeggen dat de
Hebronieten zich voorzien hadden met spijs
en drank, om hun broeders Te weten, de
Israëlieten, die te Hebron woonden. te trakteren.
hun broeders Te weten, de Israëlieten, die
te Hebron woonden.

hadden voor hen

wat toebereid.
40. En ook de naasten aan hen,

Dat is,
die daarbij of daaromtrent, rondom heen
woonden. tot aan Issaschar, en

Zebulon, en Nafthali, brachten
brood op ezelen, en op kemelen, en
op muildieren, en op runderen,
meelspijs, stukken vijgen, en stukken
rozijnen, en wijn, en olie, en
runderen, en klein vee Dat is, schapen
en geiten. in menigte; want er was
blijdschap in Israel.
1 Kronieken 13

1. En David Te weten, nadat hij Jeruzalem had
ingenomen en meester geworden was van
den burg Zion, op welken hij de ark des
Heeren wilde laten brengen. hield raad

met de oversten der duizenden en
der honderden, en met alle vorsten.
2. En David zeide tot de ganse
gemeente van Israel: Indien
Hebreeuws, zo het aan, of bij ulieden goed is.

het ulieden goeddunkt, en van den
HEERE, onzen God, te zijn, laat ons
ons uitbreiden, Hebreeuws, laat ons
uitbarsten, of uitbreken, en laat ons zenden;
dat is, wijd en zijd aan alle plaatsen in Israël
uitzenden. Het is een verbloemde manier van
spreken, genomen van de overvloeiende

laat ons zenden aan onze
overige broeders, in alle landen van
Israel, en de priesters en Levieten,
die met hen zijn in de steden, met
haar voorsteden, Hebreeuws, harer
voorsteden. opdat zij tot ons vergaderd
worden.
3. En laat ons de ark onzes Gods tot
ons wederhalen, want wij hebben
wateren.

Dat is, wij hebben niet veel daarop gepast,
noch grote achting op dezelve gegeven; want
dewijl de ark te Kiriath-Jearim was, en de
tabernakel met het altaar, waar men de
offeranden op offerde, te Gibeon stond, zo
maakten velen onder de Israëlieten geen
groot werk van de ark, maar zij deden hun
godsdienst in den tabernakel, die zonder ark
was. ze in de dagen van Saul niet

gezocht.
4. Toen zeide de ganse gemeente, dat
men alzo doen zou; want die zaak
Dat is, deze voorstelling des konings beviel
het ganse volk wel, en het vond zulks al goed.

was recht in de ogen des gansen
volks.
5. David dan vergaderde gans Israel
van het Egyptische Sichor af, Zie van
deze rivier Joz. 13:3,5. Dit was de uiterste
grens des lands Kanaän tegen het zuiden,
gelijk Hamath de uiterste grens was tegen het
noorden. Zodat hier de gehele lengte des
lands Kanaäns te kennen wordt gegeven. tot

daar men komt te Hamath, om de
ark Gods Deze historie wordt eerst
beschreven 2 Sam. 6:2, enz. te brengen
van Kirjath-Jearim.
6. Toen toog David op met het ganse
Israel naar Baala, dat is, KirjathJearim, hetwelk in Juda is, dat hij van
daar ophaalde de ark Gods, des
HEEREN, Die tussen de cherubim Zie
de aantekening 1 Sam. 4:4. woont, waar
de Naam wordt aangeroepen.
7. En zij voerden Dit was tegen het
uitgedrukte bevel Gods, Num. 4:15, waar de
Heere beveelt dat de priesters de ark op hun
schouders dragen zullen. Zie onder, 1 Kron.

de ark Gods op een nieuwen
wagen uit het huis van Abinadab.
Uza nu en Ahio leidden den wagen.
8. En David en gans Israel speelden
voor het aangezicht Gods Die zijn
15:2,13.

tegenwoordigheid boven de ark openbaarde.
Alzo 1 Kron. 13:10. Zie 2 Sam. 6:2. met alle

macht, zo met liederen, als met
harpen, en met luiten, en met
trommelen, en met cimbalen, en
met trompetten.
9. Toen zij aan den dorsvloer van
Chidon Anders, Nachon, 2 Sam. 6:6.
gekomen waren, zo strekte Uza zijn
hand uit, om de ark te houden, want
de runderen struikelden. Zie 2 Sam. 6:6.
10. Toen ontstak Niemand mocht de ark
met de hand aanroeren, dan alleen de
priesters, Num. 4:15, van welk geslacht Uza
niet was, hoewel hij een Leviet was. de

toorn des HEEREN over Uza, en Hij
sloeg hem, omdat hij zijn hand had
uitgestrekt aan de ark; en hij stierf
aldaar voor het aangezicht Gods.
11. En David ontstak, Zie 2 Sam. 6:8. dat
de HEERE een scheur gescheurd had
aan Uza; daarom noemde hij
diezelve plaats Te weten, David, gelijk 2
Sam. 5:20. Perez-Uza, tot op dezen
dag. De reden zou aldus vol zijn: Welke zo
heet tot op dezen dag.

12. En David vreesde den HEERE te
dien dage, zeggende: Hoe zal ik de
ark Gods tot mij brengen?
13. Daarom liet David de ark niet tot
zich brengen in de stad Davids, maar
deed ze afwijken in het huis van
Obed-Edom, den Gethiet.
14. Alzo bleef de ark Gods bij het
huisgezin van Obed-Edom, in zijn
huis, drie maanden; en de HEERE
zegende het huis van Obed-Edom,
en alles, wat hij had.

1 Kronieken 14

1. Toen zond Hiram, de koning van
Tyrus, boden tot David, en
cederenhout, en metselaars, en
timmerlieden, dat zij hem een huis
bouwden.
2. En David merkte, dat hem de HEERE
tot koning bevestigd had over Israel;
want zijn koninkrijk werd ten
hoogste verheven, om Zijns volks
Israels wil.
3. En David nam meer vrouwen te
Jeruzalem, en David gewon meer
zonen en dochteren.
4. Dit nu zijn de namen der kinderen,
Anders, dergenen, die hem geboren zijn te
Jeruzalem. die hij te Jeruzalem had:

Sammua,

Boven, 1 Kron. 3, is enige

verandering in deze namen.

en Sobab,

Nathan en Salomo,
5. En Jibchar, en Elisua, en Elpelet,
6. En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
7. En Elisama, en Beeljada, El-jada;
#2Sam.5:16. en Elifelet.
8. Toen de Filistijnen hoorden, dat
David tot koning gezalfd was over
het ganse Israel, zo togen Te weten,
met heirkracht, om hem den krijg aan te
doen. al de Filistijnen op om David te

zoeken. Toen David dat hoorde zo
toog hij uit tegen hen.
9. Toen de Filistijnen kwamen, zo
spreidden zij zich uit in de laagte Zie
Joz. 15:8; 2 Sam. 5:18; zij lag in den stam van
Juda. van Refaim.

10. Toen vraagde David God,

Te weten,
door den hogepriester Abjathar, die den
lijfrok aandeed, enz. Zie 1 Sam. 23:9, en 1
Sam. 30:7. zeggende: Zal ik optrekken

tegen de Filistijnen, en zult Gij hen in
mijn hand geven? En de HEERE zeide
tot hem: Trek op, want Ik zal hen in
uw hand geven.
11. Toen zij nu optogen Te weten, de
Israëlieten. naar Baal-Perazim, zo sloeg

hen David daar; en David zeide: God
Zie 2 Sam. 5:20. heeft mijn vijanden
door mijn hand gescheurd, als een
scheur der wateren; daarom
noemden zij den naam derzelver
plaats Baal-Perazim.
12. En daar lieten zij hun goden; 2
Sam. 5:21 worden zij afgoden genoemd. en
David gebood, Hebreeuws, zeide. en zij
werden met vuur verbrand.
13. Doch de Filistijnen voeren nog
voort, en zij verspreidden zich in dat
dal. Versta, het dal Refraïm, waar zij
vijandelijk in gevallen waren, 1 Kron. 14:9.

14. En David vraagde God nog eens;
en God zeide tot hem: Gij zult niet
optrekken achter hen heen; maar
omsingel hen Of, trek om van hen af.
Vergelijk 2 Sam. 5:23. van boven, en kom
tot
hen
tegenover
de
moerbezienbomen.
15. En het zal geschieden, als gij
hoort het geruis Dat is, een geruis alsof
iemand op de toppen Hebreeuws, in de hoofden.
der bomen wandelde. Zie 2 Sam. 5:24.
Sommigen verstaan dit van het gezang der
engelen, die voor de Israëlieten strijden
zouden. van een gang in de toppen

der
moerbezienbomen, kom dan uit ten
strijde; want God zal voor uw
aangezicht uitgegaan zijn, om het
leger der Filistijnen te slaan.
16. David nu deed, gelijk als hem God
geboden had; en zij sloegen het heir
der Filistijnen van Gibeon af tot aan
Gezer.
17. Alzo ging Davids naam uit in al die
landen; en de HEERE Dat is, God maakte
Hebreeuws,

in

de

hoofden.

dat veel heidense natiën een schrik en vrees
van David hadden. gaf Anders, bracht. Zijn

verschrikking over al die heidenen.
1 Kronieken 15

1. En David maakte zich huizen in zijn
stad; Dit was het bovenste deel der stad

Jeruzalem, dat David van de Jebusieten met
geweld gewonnen had. Zij werd de stad
Davids genoemd, omdat David aldaar zijn
woonplaats genomen had. Hebreeuws, En hij
maakte zich huizen in Davids stad. en hij

bereidde der ark Gods een plaats, en
spande Zie 2 Sam. 6:17. een tent voor
haar.
2. Toen zeide David: Niemand mag de
ark Gods dragen, dan de Levieten;
want die heeft de HEERE verkoren,
om de ark Gods te dragen, en om
Hem te dienen tot in der
eeuwigheid.
3. Ook vergaderde David gans Israel te
Jeruzalem, om de ark des HEEREN
op te halen aan haar plaats, die hij
haar bereid had.
4. En David verzamelde de kinderen Dat
is, de nakomelingen. van Aaron en de
Levieten.
5. Van de kinderen van Kehath was
Uriel overste, en van zijn broederen
Dat is, bloedverwanten; en alzo doorgaans in
de
volgende
hoofdstukken.
waren

honderd en twintig.
6. Van de kinderen van Merari was
Asaja overste, en van zijn broederen
waren tweehonderd en twintig.
7. Van de kinderen van Gersom was
Joel overste, en van zijn broederen
waren honderd en dertig.
8. Uit de kinderen van Elizafan Hij was de
zoon van Uzziël, den zoon van Kehath; Exod.
6:21. was overste Semaja, en van zijn

broederen Dat is, bloedverwanten. waren
tweehonderd.
9. Uit de kinderen van Hebron Hij was
een zoon van Kehath; Exod. 6:17. was Eliel
overste, en zijn broederen waren
tachtig.
10. Uit de kinderen van Uzziel Hij was
ook een
dit zijn
geweest
doch zij

zoon van Kehath, Exod. 6:17, maar
andere nakomelingen van Uzziël
dan 1 Kron. 15:8 genoemd staan,
hebben ook Uzziël hun grootvader

genoemd. was Amminadab overste, en

zijn broederen waren honderd en
twaalf.
11. En David riep de priesters Zadok
en Abjathar, Of, Ebjathar; hij was
hogepriester, en Zadok was de tweede na
hem, achtervolgens de orde van God gesteld;
Num. 3:32. en de Levieten Uriel, Asaja

en Joel, Semaja, en Eliel, en
Amminadab.
12. En hij zeide tot hen: Gijlieden zijt
hoofden der vaderen onder de
Levieten; heiligt u, Dat is, bereidt u tot dit
heilig werk met uiterlijke ceremoniële
reiniging, maar inzonderheid met reinigheid
des harten. Zie Exod. 19:10,15. gij en uw

broeders, dat gij de ark des HEEREN,
des Gods van Israel, opbrengt, ter
plaatse, Zie boven, 1 Kron. 15:1. die ik
voor haar bereid heb.
13. Want omdat gijlieden ten eerste
Te weten, toen ik de ark in mijn huis wilde
laten brengen; 1 Kron. 13:10. dit niet

deedt,

Versta hierbij, maar hebt de ark op

een wagen gezet, boven, 1 Kron. 13:7.

de HEERE,

heeft

Versta dit, van den dood van

onze
God, onder ons een scheur gedaan,
omdat wij Hem niet gezocht hebben
naar het recht. Of, naar de wijze; dat is,
Uza, boven, 1 Kron. 13:10; 2 Sam. 6:6.

gelijk het recht en behoorlijk is; Num. 4:15.

14. Zo heiligden zich dan de priesters
en Levieten, om de ark des HEEREN,
des Gods van Israel, op te brengen.
15. En de kinderen der Levieten Te
weten, die van het geslacht van Kehath
waren. Zie Num. 4:4. droegen de ark

Gods op hun schouderen, met de
draagbomen, die op hen waren,
gelijk als Mozes geboden had naar
het woord des HEEREN.
16. En David zeide tot de oversten
der Levieten, dat zij hun broeders,
de zangers, stellen zouden met
muziekinstrumenten, met luiten, en
harpen, en cimbalen, dat zij zich

zouden doen horen, verheffende de
stem met blijdschap.
17. Zo stelden dan de Levieten
Heman, den zoon van Joel, en uit zijn
broederen Asaf, den zoon van
Berechja; en uit de zonen van
Merari, hun broederen, Ethan, Anders
genoemd Jeduthun. den zoon van
Kusaja;
18. En met hen hun broeders van de
tweede orde: Dezen waren een trap lager
dan de voorgaande drie eersten. Zecharja,
Ben en Jaaziel, en Semiramoth, en
Jehiel, en Unni, Eliab, en Benaja, en
Maaseja, en Mattithja, en Elifele, en
Mikneja, en Obed-Edom, en Jeiel, de
poortiers.
19. De zangers nu, Heman, Asaf en
Ethan, Anders, jeduthum; zijn vader wordt
Kisi genoemd 1 Kron. 6:44. lieten zich
horen met koperen cimbalen;
20. En Zecharja, en Aziel, Jaäziël, 1 Kron.
15:18; Ben, vermeld 1 Kron. 15:18, wordt hier
uitgelaten. Sommigen menen dat hier Azazia
is, waarvan 1 Kron. 15:21; anderen dat het
een gedeelte is van den naam Zacharia. en

Semiramoth, en Jehiel, en Unni, en
Eliab, en Maaseja, en Benaja, met
luiten op Alamoth. Dat is, met een
maagdelijke of vrouwelijke stem, welke de
muzikanten den superius of bovenzang
noemen; of den altus en contratenor, welke
met een vrouwelijke stem gezongen moeten
worden. Anders, met fijne, of klare stemmen.
Anders, op het virginaal. Versta dit, naar het
gevoelen van sommigen. En zo in het
volgende.

21. En Mattithja, en Elifele, en
Mikneja, en Obed-Edom, en Jeiel, en
Azazja, met harpen op de
Scheminith, Alzo noemt hij den bassus of
tenor, die wel een octaaf of acht noten
verschilt van den superius of contratenor. Zie
Ps. 6:1, met de aantekening. om den toon

te versterken.
22. En Chenanja, de overste der
Levieten, was over het opheffen; Te

weten, der stemmen, of des gezangs, gelijk 1
Kron. 15:27. Dat is, hij was zangmeester, die
orde stelde op de tonen en stemmen, en
wanneer de zangers zouden opheffen, of
beginnen te zingen; zie 1 Kron. 15:27.
Anderen verstaan dat hij de voornaamste
geweest is in het opheffen van de ark, dat is,
het beleid daarvan gehad heeft. hij

onderwees Anders, hij was overste in, enz.
hen in het opheffen; Te weten, der
stemmen, of des gezangs, gelijk 1 Kron. 15:27.
Dat is, hij was zangmeester, die orde stelde
op de tonen en stemmen, en wanneer de
zangers zouden opheffen, of beginnen te
zingen; zie 1 Kron. 15:27. Anderen verstaan
dat hij de voornaamste geweest is in het
opheffen van de ark, dat is, het beleid daarvan
gehad heeft. want hij was verstandig.

23. En Berechja en Elkana waren
poortiers Dezen gingen, zo men meent,
naast voor de ark heen, en droegen zorg dat
niemand daartoe lopen of die genaken zou,
gelijk men de deur wacht of bewaart. 1 Kron.
15:24 worden er nog twee portiers genoemd,
die tot hetzelfde einde naast achter de ark
des verbonds volgden. der ark.

24. En Sebanja, en Josafat, en
Nethaneel, en Amasai, en Zecharja,
en Benaja, en Eliezer, de priesters,
trompetten met trompetten voor de
ark Gods; en Obed-Edom en Jehia
waren poortiers der ark.
25. Het geschiedde nu, dat David en
de oudsten van Israel, en de
oversten
der
duizenden,
henengingen, om de ark des
verbonds des HEEREN op te halen,
uit het huis van Obed-Edom, met
vreugde;
26. Zo geschiedde het, doordien dat
God de Levieten hielp, die de ark des
verbonds des HEEREN droegen, dat
zij zeven varren en zeven rammen
offerden.
27. David nu was gekleed met een
mantel van fijn linnen; ook al de
Levieten, die de ark droegen, en de

zangers, en Chenanja, de overste
van het opheffen der zangers; Anders,
des gezangs. Of aldus, met de zangers. ook
had David een lijfrok aan Waarmede hij
zijn koninlijke waardigheid en grootheid als
bedekte voor de grote waardigheid en
majesteit Gods, zich houdende als de andere
dienaren in den dienst Gods. Hebreeuws, en
op David was een efod. van linnen.

28. Alzo bracht gans Israel de ark des
verbonds des HEEREN op, met
gejuich, en met geluid der bazuin, en
met trompetten, en met cimbalen,
makende geluid met luiten en met
harpen.
29. Het geschiedde nu, toen de ark
des verbonds des HEEREN tot aan de
stad Davids gekomen was, dat
Michal, de dochter van Saul, door
een venster keek, en den koning
David zag, springende en spelende;
zo verachtte zij hem in haar hart.
1 Kronieken 16

1. Toen zij de ark Gods
verbonds,

ter

ere

Dat is, de ark des
Gods
gemaakt.

inbrachten, zo stelden zij ze in het
midden der tent, welke David voor
haar gespannen had; en zij offerden
Versta dit, van extraordinaire en bijzondere
offeranden, die David en het volk van Israël in
dezen tijd gedaan hebben. brandofferen

en dankofferen voor het aangezicht
Gods. Zie boven, 1 Kron. 13:8.
2. Als David het brandoffer en de
dankofferen geeindigd had te
offeren, zo zegende hij Dat is, hij liet het
volk wederom naar huis gaan, God den Heere
voor hen biddende. het volk in den

Naam des HEEREN.
3. En hij deelde een iegelijk in Israel,
van den man tot de vrouw, een
iegelijk een bol broods, en een
schoon stuk vlees, en een fles wijn.
4. En hij stelde voor de ark des HEEREN
sommigen uit de Levieten tot

dienaars, en dat, om den HEERE, den
God Israels, te vermelden, en te
loven, en te prijzen.
5. Asaf was het hoofd, en Zecharja de
tweede na hem; Hebreeuws, zijn tweede.
Jeiel, en Semiramoth, en Jehiel, en
Mattithja, en Eliab, en Benaja, en
Obed-Edom,
en
Jeiel,
met
instrumenten der luiten en met
harpen; en Asaf liet zich horen met
cimbalen;
6. Maar Benaja en Jahaziel, de
priesters, steeds Dat is, alle dagen op
zekere uren. met trompetten voor de
ark des verbonds van God.
7. Te dienzelven dage gaf David ten
eerste Hebreeuws, in den hoofde; dat is, in
den beginne, of eerste maal. En dit is zo te
vers aan dat David dezen psalm eerst den
Levieten heeft gegeven, om God daarmede te
loven in den openlijken godsdienst; daarna
heeft David nog meer psalmen gedicht en den
Levieten gegeven, om te zingen. Zie 2 Sam.
23:1. dezen psalm, om den HEERE te

loven, door den dienst Hebreeuws, door
de hand. van Asaf, en zijn broederen.
Dat is, verwanten.

8. Looft den HEERE,

1 Kron. 16:8 en de
veertien naastvolgende zijn een deel van Ps.
105, vergelijk zij met elkander. roept Zijn

Naam aan, Anders, predikt. maakt Zijn
daden bekend onder de volken.
9. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt
aandachtelijk
van
al
Zijn
wonderwerken.
10. Roemt u Alsof hij zeide: Gedenkt dat dit
een zonderlinge genade van God is, dat het u
gegeven is den Heere te zoeken, daarin
moogt gij u wel verheugen. in den Naam

Zijner heiligheid; dat zich het hart
dergenen, die den HEERE zoeken,
verblijde.
11. Vraagt naar den HEERE en Zijn
sterkte, Dat is, naar den sterken en
almachtigen God. Zie 2 Kron. 6:41. zoekt
Zijn aangezicht Te weten, des HEEREN, die

zijn tegenwoordigheid boven de ark
openbaarde, tussen de cherubim. Zie Joz.
4:13, enz. geduriglijk.

12. Gedenkt Zijner wonderwerken,
die Hij gedaan heeft, Zijner
wondertekenen, en de oordelen Dat
is, aan de straffen en plagen, die Hij Mozes
bevolen heeft uit te spreken tegen Farao en
de Egyptenaars, welke beschreven staan
Exod. 7, Exod. 8, Exod. 9, Exod. 10, Exod. 11,
Exod. 12. Zijns monds;

13. Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar,
gij, kinderen van Jakob, Zijn
uitverkorenen!
14. Hij is de HEERE, onze God; Zijn
oordelen Dat is, hoewel Hij een regeerder is
over de ganse wereld, is nochtans Israël zijn
eigendom uit genade. Of, zijn gerichten; dat
is, zijn straffen, die Hij over de vijanden zijns
volks heeft laten komen, zijn bekend en
ruchtbaar geworden over de gehele wereld.

zijn over de gehele aarde.
15. Gedenkt tot in der eeuwigheid
Zijns verbonds, des woords, dat Hij
ingesteld Zie Ps. 105:8. heeft tot in het
duizendste geslacht;
16. Des verbonds, dat Hij met
Abraham Zie Gen. 15:18 in de verklaring.
heeft gemaakt, en Zijns eeds aan
Izak;
17. Welken Hij ook aan Jakob heeft
gesteld tot een inzetting, aan Israel
tot een eeuwig verbond;
18. Zeggende: Ik zal u het land
Kanaan geven, een snoer Dat is, het
land met het snoer afgemeten en verdeeld.
Zie van deze manier van spreken, Deut. 32:9.

van ulieder erfdeel;
19. Als gij weinige mensen

Hebreeuws,
lieden of mensen des getals; dat is, lieden die
men lichtelijk kon tellen, omdat zij weinig
waren. Zie Gen. 34:30: Deut. 4:27, en Deut.
33:6. in getal waart; ja, weinigen en

vreemdelingen

Te weten, ten aanzien van

het groot getal der Kanaänieten.

20. En zij wandelden

daarin.

Te weten, uw vader
Abram, Izak en Jakob, gelijk daarvan te lezen

is in het boek Genesis vanaf Gen. 11: tot Gen.
50. van volk tot volk, Dat is, van het ene

en van het ene
koninkrijk tot een ander volk.
21. Hij liet niemand toe hen te
onderdrukken; Of, onrecht doen. ook
bestrafte Hij Of, schold Hij, berispte Hij.
koningen Te weten, den koning van Egypte,
volk tot het andere.

Gen. 12:17, en den koning te Gerar, Gen.
20:3. om hunnentwil, zeggende:

22. Tast

Welverstaande niet ten kwade, dat
is, kwetst mijne gezalfden Dat is, mijn profeten,
gelijk straks volgt. Want de profeten waren begaafd met
de zalving des Heiligen Geestes; gelijk God ook belast
heeft Elisa uiterlijk te zalven. En hier worden vooreerst
verstaan Abraham, Izak en Jakob, die profeten mogen
genoemd worden, omdat zich de Heere hun heeft
geopenbaar en aangesproken, opdat zij ook anderen van
den wil Gods zouden onderrichten. Gen. 20:7 wordt
Abraham een profeet genoemd; van Izak, zie Gen.
27:4,28,29,39,40, en van Jakob, Gen. 49. Wat de zalving
des Heiligen Geestes aangaat, dan kan ook van alle
uitverkorenen en gelovigen verstaan worden, die de
zalving des Heiligen Geestes ontvangen hebben, 1 Joh.

niet. Mijn gezalfden Dat is, mijn
profeten, gelijk straks volgt. Want de profeten
waren begaafd met de zalving des Heiligen
Geestes; gelijk God ook belast heeft Elisa
uiterlijk te zalven. En hier worden vooreerst
verstaan Abraham, Izak en Jakob, die profeten
mogen genoemd worden, omdat zich de
Heere
hun
heeft
geopenbaar
en
aangesproken, opdat zij ook anderen van den
wil Gods zouden onderrichten. Gen. 20:7
wordt Abraham een profeet genoemd; van
Izak, zie Gen. 27:4,28,29,39,40, en van Jakob,
Gen. 49. Wat de zalving des Heiligen Geestes
aangaat, dan kan ook van alle uitverkorenen
en gelovigen verstaan worden, die de zalving
des Heiligen Geestes ontvangen hebben, 1
Joh. 2:27. niet aan, en doet Mijn
2:27.

24. Vertelt Zijn eer onder de
heidenen, Zijn wonderwerken onder
alle volken.
25. Want de HEERE is groot, en zeer
te prijzen, en Hij is vreselijk Dat is, Hij is
meer te vrezen en te ontzien dan de goden
der heidenen. De mening is, men moet hem
vrezen en voor hem schrikken, en niet voor de
afgoden; want hier worden deze dingen alzo
niet tegen elkander in vergelijking gesteld,
alsof men den waren God zou vrezen moeten,
en de afgoden ook; alleen dat men den waren
God meer zou vrezen dan de afgoden. Maar
door een absolute tegenstelling, aldus, dat
men voor God moet schrikken en beven, en
niet voor de afgoden, die helpen noch
schaden kunnen. Zie dergelijke tegenstelling
Luk. 18:14, waar de mening is dat de tollenaar
gerechtvaardigd in zijn huis gegaan is, en niet
de Farizeër. boven alle goden.

26. Want al de goden der volken zijn
afgoden; Hebreeuws, Elilim; dat is,
ijdelheden, nietigheden. De apostel Paulus
zegt, 1 Cor. 8:4: Wij weten dat de afgod niets
is. Zie Lev. 19:4. maar de HEERE heeft

de hemelen gemaakt.
27. Majesteit Anders, glorie, of sieraad. en
heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht,
sterkte Dat is, Hij is een oorzaak van sterkte
en van vrolijkheid, of vreugde des geestes,
dengene in wien Hij woont door zijn Geest.
en vrolijkheid zijn in Zijn plaats. Dat is,
bij hem, te weten, in den hemel, of in zijn
heiligdom waar Hij zich openbaart. Zie Ps.
96:6.
28. Geeft den HEERE, Dat is, kent en prijst

gij, geslachten
der volken, geeft den HEERE eer en
sterkte. Dat is, erkent zijn eer en sterkte,
des Heeren eer en macht.

hem gevende de eer, die hem toekomt.

den HEERE,

29. Geeft den HEERE de eer Zijns
Naams, Dat is, de eer, die gij hem schuldig
zijt. brengt offer, Of, brengt hiertoe het

gij, ganse aarde,

Dat is, gij inwoners des
gansen lands, of gij Israëlieten altegaar.
boodschapt Zijn heil Te weten, dat Hij

spijsoffer, of een gave. Door een deel van den
godsdienst verstaat hij den gehelen
godsdienst.
en komt voor Zijn

ons doet en bewijst. van dag tot dag.

aangezicht; aanbidt

profeten geen kwaad.
23. Zingt 1 Kron. 16:23
naastvolgende staan in Ps. 96.

en

de

tien

Zie Gen. 22:5.

den

HEERE in de heerlijkheid Dat is, in het
heerlijke heiligdom. des heiligdoms.
30. Schrikt voor Zijn aangezicht, gij,
gehele aarde! Dat is, al gij inwoners der
aarde. Ook zal de wereld bevestigd
worden, dat zij niet bewogen worde.
31. Dat de hemelen Dat is, de engelen in
den hemel. zich verblijden, en de aarde
Dat is, de inwoners der aarde. verheuge
zich, en dat men onder de heidenen
zegge: De HEERE regeert. Dat is, Hij
betoont en doet met der daad blijken dat Hij
een koning is, die het al regeert.
32. Dat de zee bruise Hebreeuws,
dondere; dat is, geluid geve, gelijk de donder
doet, dat is, ruise, tiere, bruise. met haar

volheid,

Dat is, al hetgeen dat daarin is, te
weten, vissen en monsters die daarin zijn.

dat het veld huppele van vreugde,
met al wat daarin is.
33. Dan zullen de bomen des wouds
juichen voor het aangezicht des
HEEREN, omdat Hij komt, om de
aarde te richten. Dat is, de mensen op de
aarde.

34. Looft den HEERE, want Hij is
goed, Anders, want het is goed. want Zijn
goedertierenheid
is
tot
in
eeuwigheid.
35. En zegt: Verlos ons, o God onzes
heils, en verzamel ons, Dat is, nu we
met elkander verenigd zijn, houd ons tezamen
bij elkander, dat wij niet wederom van
elkander scheuren, gelijk wij vóór dezen zijn
gescheurd en verdeeld geweest. Zie hiervan
boven, 1 Kron. 12:29. Doch dit kan men
voorts verstaan van alle toekomende
zwarigheid en nood der kerk Gods. en red

ons van de heidenen, dat wij Uw
heiligen Naam loven, en dat wij ons
Uws lofs roemen. Te weten, daarvan en
daarover, dat wij oorzaak en vrijheid hebben
om U te loven.

36. Geloofd zij de HEERE, de God
Israels,
van
eeuwigheid
tot
eeuwigheid! En al het volk Dat is, al het
volk gaf te kennen dat zij zulk een lof

toestemden en prezen, en dat hetgeen er
gezongen werd, ook huns harten wens was.
Zie Deut. 27:15. zeide: Amen! en het

loofde den HEERE.

Anders, ook lovende

den HEERE.

37. Alzo liet hij daar, De koning David.
voor de ark des verbonds des
HEEREN, Asaf en zijn broederen, Dit is
bloedverwanten,
nakomelingen.
om
geduriglijk te dienen voor de ark,
naardat Of, naar den eis van elken dag.
Hebreeuws, naar het woord of de zaak des
daags in zijn dag. op elken dag besteld

was.
38. Obed-Edom nu, met hunlieder

Te
weten, van hem en Hosa, waarvan in het
vervolg.
broederen,
Dat
is,

waren
acht en zestig; en hij stelde ObedEdom, den zoon van Jeduthun,
Anders, Jeduthun.
en Hosa, tot
poortiers;
39. En den priester Zadok, en zijn
broederen, de priesters, voor den
tabernakel des HEEREN op de
hoogte, welke te Gibeon is; Hier was
bloedverwanten,

nakomelingen.

de tabernakel gevoerd en opgericht, nadat
Saul de priesters te Nob gedood had, 1 Sam.
22:19. Zie ook 1 Kron. 21:29; 2 Kron. 1:3.

40. Om den HEERE de brandofferen
geduriglijk te offeren op het
brandofferaltaar, des morgens en
des avonds; en zulks naar alles, wat
er geschreven staat in de wet des
HEEREN, die Hij Israel geboden had.
41. En met hen Heman en Jeduthun,
en de overige uitgelezenen, Te weten,
tot het zangersambt. die met namen
uitgedrukt zijn om den HEERE te
loven; want Zijn goedertierenheid is
tot in der eeuwigheid.
42. Met hen dan Anders, en met hen, te
weten Heman en Jeduthun, waren
trompetten.
waren
Heman
en

Jeduthun, met trompetten en
cimbalen voor degenen, die zich

lieten horen, en met instrumenten
Of, met muzikale instrumenten Gods; dat is,
waarmede men God loofde, heilige gezangen
daarop zingende en spelende. der muziek

Gods; maar de zonen van Jeduthun
waren aan de poort.
43. Alzo toog het ganse volk henen,
een iegelijk in zijn huis; en David
keerde zich, om zijn huis te gaan
zegenen. Dat is, om God den Heere voor
den welstand deszelven te bidden, gelijk
boven, 1 Kron. 16:2.
1 Kronieken 17

1. Het geschiedde

Deze historie wordt ook
beschreven 2 Sam. 7, bijna met dezelfde
woorden; zie aldaar breder verklaring der
duistere plaatsen. nu, als David Dat is,

in
zijn huis woonde, dat David tot
Nathan, den profeet, zeide: Zie, ik
woon in een cederen huis, maar de
ark des verbonds des HEEREN onder
gordijnen.
2. Toen zeide Nathan tot David: Doe
alles, wat in uw hart is, want God is
met u.
3. Maar het geschiedde in denzelven
nacht, dat het woord Gods tot
Nathan kwam, zeggende:
4. Ga heen en zeg tot David, Mijn
knecht: Alzo zegt de HEERE: Gij zult
Mij geen huis bouwen, om in te
wonen.
5. Want Ik heb in geen huis gewoond
van dien dag af, dat Ik Israel heb
opgevoerd 2 Sam. 7:6 staat hierbij, uit
Egypte. tot dezen dag toe; maar Ik
ben Dit wordt gezegd ten aanzien dat de
toen hij tot rust en vrede gekomen was.

tabernakel in geen vaste plaats is gebleven,
zowel toen Israël in de woestijn was, als toen
het in het land Kanaän is geweest. gegaan

van tent tot tent,
Hebreeuws, uit de tent in de tent. en van
tabernakel tot tabernakel.
Hebreeuws, geweest.

6. Overal,

Dat is, waarheen de ark des
verbonds gebracht werd, boven welke Ik
mijne tegenwoordigheid betoon. waar Ik

gewandeld heb met geheel Israel,
heb Ik wel een woord gesproken tot
een van de richters van Israel,
denwelken Ik gebood Mijn volk te
weiden, zeggende: Waarom bouwt
gijlieden Mij geen cederen huis?
7. Nu dan, alzo zult gij zeggen tot Mijn
knecht, tot David: Zo zegt de HEERE
der heirscharen: Ik heb u van de
schaapskooi genomen, van achter de
schapen, opdat gij een voorganger
over Mijn volk Israel zoudt zijn;
8. En Ik ben met u geweest overal,
waar gij heengegaan zijt, en Ik heb al
uw vijanden uitgeroeid van voor uw
aangezicht; en Ik heb u een naam
gemaakt, gelijk de naam is der
groten, die op de aarde zijn.
9. En Ik heb voor Mijn volk Israel een
plaats besteld, en hem geplant, dat
hij aan zijn plaats wone, en niet
meer Dat is, het zal van de ene plaats tot de
andere niet vervoerd worden. heen en
weder gedreven worde; en de
kinderen Dat is, de boze mensen, die
geheel ter ongerechtigheid overgegeven zijn.

der verkeerdheid zullen hem niet
meer Dat is, het zal van de ene plaats tot de
andere niet vervoerd worden. krenken,
gelijk als in het eerst.
10. En van die dagen af, dat Ik
geboden heb richters te wezen over
Mijn volk Israel; en heb al uw
vijanden vernederd; Dat is, gedempt,
tenonder gebracht. ook heb Ik u te
kennen gegeven, dat u Dat is, dat Hij u
nakomelingen geven zou, die uw koninkrijk
zouden beërven. Zie onder, 1 Kron. 17:25,27.
de HEERE Dat is, Ik, want de Heere spreekt
hier. een huis bouwen zal.

11. En het zal geschieden, als uw
dagen Te weten, de dagen uws levens.
zullen vervuld zijn, dat gij heengaat

Dat is, dat gij sterven zult.

tot uw

vaderen, zo zal Ik Vergelijk 2 Sam. 7:12
met de aantekening. uw zaad na u doen
opstaan, hetwelk uit uw zonen zijn
zal, en Ik zal zijn koninkrijk Versta hier,
niet alleen Salomo en andere nakomelingen
van David, maar ook Christus zelf; want
Salomo's rijk heeft niet altoos geduurd, maar
het rijk van Christus duurt in eeuwigheid.
Vergelijk Luk. 1:32,33. bevestigen.

12. Die

Salomo heeft een huis van hout en
steen getimmerd, maar Christus een
geestelijk huis, hetwelk is zijn kerk. zal Mij

een huis bouwen, en Ik zal zijn stoel
bevestigen tot in der eeuwigheid. Dat
past alleen op Christus, niet op Salomo.

13. Ik zal hem tot een Vader zijn, en
hij zal Mij tot een zoon zijn; en Mijn
goedertierenheid zal Ik van hem niet
wenden,
gelijk
als
Ik
die
weggenomen heb van dien, die voor
u Hierbij verstaat hij Saul, die vanwege zijn
ongehoorzaamheid van het
afgestoten is. geweest is;

koninkrijk

14. Maar Ik zal hem in Mijn huis
bestendig maken, en in Mijn
Koninkrijk Dat is, in mijn kerk. tot in
eeuwigheid; en zijn stoel zal vast zijn
tot in eeuwigheid.
15. Naar al deze Dat is, naar al deze
woorden door gezichten geopenbaard en
bevolen. woorden, en naar dit ganse

gezicht, alzo sprak Nathan tot David.
16. Toen kwam de koning David in,
en bleef Te weten, zolang totdat hij zijn
gebed geëindigd had, hetwelk hier volgt.
voor het aangezicht Versta dit alzo, dat
David voor de ark des verbonds gezeten
heeft, die een teken was van de
tegenwoordigheid
des
Heeren.
des

HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Zie
Gen. 32:10. HEERE God, en wat is mijn
huis, dat Gij mij tot hiertoe Te weten,
tot de koninklijke waardigheid. gebracht
hebt?

17. En dit is klein in Uw ogen
geweest, o God! daarom hebt Gij
van het huis Uws knechts tot van
verre Dat is, van zaken, die nog ver zijn, en
die eerst lang na mijn tijd zouden geschieden.
heen gesproken, en Gij hebt mij Zie 2
Sam. 7:19. Of aldus: Gij hebt mij aangezien
naar de wijze eens mensen van hogen staat,
te weten, daar ik maar een schaapsherder
was. naar menselijke wijze Te weten,
mij door Nathan zeer goedertierenlijk
aansprekende. Hebreeuws, naar de wijze of
orde eens mensen. voorzien met deze

verhoging,

Of,

voortreffelijkheid,

of

uitnemendheid. o HEERE God!

18. Wat zal David

Alsof hij zeide: Mij
ontbreken woorden om uw weldaden naar
behoren te roemen. meer bij U daartoe

voegen, vanwege de eer aan Uw
knecht? Doch Gij kent Uw knecht
wel.
19. HEERE, om Uws knechts wil, Door
den knecht des Heeren verstaan hier
sommigen Jezus Christus den Zaligmaker, den
vaderen beloofd, gelijk Jes. 49:6, en elders.
en naar Uw hart, Dat is, naar uw
goedgunstigheid. hebt Gij al dezen grote

dingen gedaan, om al deze grote
dingen bekend te maken.
20. HEERE, er is niemand gelijk Gij, en
er is geen God behalve Gij, naar
alles, Hetwelk blijkt en bewezen wordt met
al de wonderwerken en daden, die Gij van
den aanbeginne der wereld hebt gedaan,
inzonderheid aan onze vaderen, gelijk wij van
hen gehoord hebben. wat wij met onze

oren gehoord hebben.
21. En wie is als Uw volk Israel, een
enig volk op de aarde, hetwelk God
Israël heeft God niet gezocht, maar God heeft
Israël gezocht en zich tot een volk verkoren,
om zich toe te eigenen en te heiligen. Dit is
ook te verstaan van het geestelijke Israël, dat
is de uitverkoren kinderen Gods; want
niemand komt tot Christus, de fontein des
levens, tenzij dat de Vader hem trekke.

heengegaan is Zich tot een volk te

verlossen, dat Gij U een Naam
maaktet
van
grote
en
verschrikkelijke dingen, met de
heidenen uit te stoten van het
aangezicht Uws volks, hetwelk Gij uit
Egypte verlost hebt?
22. En Gij hebt Uw volk Israel U ten
volk gemaakt tot in der eeuwigheid;
en Gij, HEERE, zijt hun tot een God
geworden.
23. Nu dan, HEERE, het woord, dat Gij
over Uw knecht gesproken hebt, en
over zijn huis, dat worde waar tot in
eeuwigheid; en doe, gelijk als Gij
gesproken hebt.
24. Ja, het worde waar, Te weten, dat Gij
tot uw knecht gesproken hebt. en Uw
Naam worde groot gemaakt tot in
eeuwigheid, dat men zegge: De
HEERE der heirscharen, de God van
Israel, is Israels God; en het huis van
David, Uw knecht, zij bestendig voor
Uw aangezicht.
25. Want Gij, mijn God, hebt voor het
oor Te weten, door den profeet Nathan, hem
te kennen gevende wat Gij in uw raad over
hem besloten hebt. Uws knechts

geopenbaard, dat Gij hem een huis
bouwen zoudt; daarom heeft Uw
knecht in zijn hart gevonden, om
voor Uw aangezicht te bidden. Wat
David te dezer tijd gebeden heeft, wordt
breder beschreven 2 Sam. 7.

26. Nu dan, HEERE, Gij zijt die God;
en Gij hebt dit goede over Uw
knecht gesproken.
27. Nu dan, het heeft U beliefd te
zegenen het huis Uws knechts, dat
het in eeuwigheid voor Uw
aangezicht zij; want Gij, HEERE, hebt
het gezegend, en het zal gezegend
zijn in eeuwigheid.
1 Kronieken 18

1. Het geschiedde

Hetgeen tot breder
verklaring van 1 Kron. 18: dient, zult gij vinden

nu na dezen, dat David de
Filistijnen sloeg, en hen ten
onderbracht; en hij nam Gath, en
haar onderhorige plaatsen, uit der
Filistijnen hand.
2. Hij sloeg ook de Moabieten, alzo dat
de Moabieten Davids knechten
werden, brengende Te weten, jaarlijks,
2 Sam. 8.

tot

een

teken

van

onderdanigheid.

geschenken.
3. David sloeg ook Hadar-ezer, Anders,
Hadad-Ezer, #2Sam.8:3,5. den koning van
Zoba, naar Hamath toe, toen hij
heentoog, Enigen verstaan hier David;
anderen Hadarezer. om zijn hand Dat is,
zijn leger. Vergelijk 2 Sam. 8:3. te stellen
aan de rivier Frath.
4. En David nam hem duizend wagens
af, en zeven duizend ruiters, Zie de
verklaring of vergelijking dezer woorden met
hetgeen 2 Sam. 8:4 staat, in de verklaring
aldaar. en twintig duizend man te

voet; en David ontzenuwde al de
wagen paarden; doch hij behield Te
weten, David. honderd wagens daarvan
over.
5. En de Syriers van Damaskus Anders,
Damaskus. Alzo 1 Kron. 18:6. kwamen, om
Hadar-ezer, den koning van Zoba, te
helpen; maar David sloeg van de
Syriers twee en twintig duizend man.
6. En David legde bezetting Dit wordt
hierbij gevoegd uit 2 Sam. 8:6. in Syrie van
Damaskus, alzo dat de Syriers Davids
knechten werden, Versta, dat zij
cijnsbaar gemaakt zijn. geschenken
brengende. En de HEERE behoedde
David Of, gaf heil, overwinning aan David.
overal, waar hij heenging.
7. En David nam de gouden schilden,
die bij Hebreeuws, die op, of aan
Hadarezers knechten waren. Hadar-ezers
knechten waren, en hij bracht ze te
Jeruzalem.
8. Ook nam David zee Versta hier door de
zee een heel groot vat van metaal of koper

gegoten, een zee genoemd, vanwege de
veelheid des waters, dat daarin ging.r veel

kopers uit Tibchath, Deze steden worden
Betach en Berothai genoemd 2 Sam. 8:8. en
uit Chun, Deze steden worden Betach en
Berothai genoemd 2 Sam. 8:8. steden van
Hadar-ezer; daarvan heeft Salomo
de koperen zee Versta hier door de zee
een heel groot vat van metaal of koper
gegoten, een zee genoemd, vanwege de
veelheid des waters, dat daarin ging., en de

pilaren, en de koperen vaten
gemaakt.
9. Toen Thou, de koning van Hamath,
hoorde, dat David de ganse
heirkracht van Hadar-ezer, den
koning van Zoba, geslagen had;
10. Zo zond hij zijn zoon Hadoram Hij
wordt Joram genoemd, 2 Sam. 8:10. tot den
koning David, om hem Dat is, om hem
te bezoeken en geluk te wensen vanwege de
victorie, die hij bevochten had. naar zijn

welstand te vragen, en om hem

Dat
is, om hem te bezoeken en geluk te wensen
vanwege de victorie, die hij bevochten had.

te zegenen, vanwege dat hij met
Hadar-ezer gestreden, en hem
verslagen had (want Hadar-ezer
Hebreeuws, want Hadarezer was een man
van den oorlog tegen Thoü. voerde oorlog

tegen Thou), en alle gouden, Dat is,
allerlei. en zilveren, en koperen vaten;
11. Deze heiligde Hij wil zeggen dat David
al de geschenken, die Thoü hem zond, zowel
Gode geheiligd heeft, als hetgeen hij uit de
overwinning zijner vijanden verkregen had.

de koning David ook den HEERE, met
het zilver en het goud, hetwelk hij
medegebracht had van al de
heidenen: van de Edomieten, en van
de Moabieten, en van de kinderen
Ammons, en van de Filistijnen, en
van de Amalekieten.
12. Ook sloeg Abisai, Hij was de broeder
van Joab, en wordt gemeenlijk Abisai
genoemd. Dit feit, dat hier verhaald wordt,
dat wordt 2 Sam. 8:13 David zelven

toegeschreven, alzo hetgeen de oversten in
den krijg doen, den koningen gemeenlijk
toegeschreven wordt. de zoon van

Zeruja,

Zij was Davids zuster, gelijk te zien is

boven, 1 Kron. 2:16. de Edomieten 2 Sam.
8:13 worden de Syriërs genoemd, niet de
Edomieten. Deze twee volken spanden
samen, en des enen leger is zowel verslagen
geworden als dat des anderen. Zie wijders Ps.
60:2. in het Zoutdal, achttien duizend.

13. En hij legde bezetting in Edom,
zodat al de Edomieten Davids
knechten werden; en de HEERE
behoedde David overal, waar hij
heenging.
14. Alzo regeerde David over gans
Israel, en hij deed zijn gansen volke
recht Zie deze manier van spreken Gen.
18:19. en gerecht Zie deze manier van
spreken Gen. 18:19.igheid.
15. Joab nu, de zoon van Zeruja, was
over het heir; en Josafat, de zoon
van Ahilud, was kanselier; Zie de
aantekeningen 2 Sam. 18:16, en 1 Kon. 4:3.

16. En Zadok, de zoon van Ahitub, en
Abimelech, Hij wordt Abimelech genoemd,
2 Sam. 8:17. de zoon van Abjathar,
waren priesters, en Sausa schrijver;
Hij wordt Seraja genoemd, 2 Sam. 8:17. Of
het kan wezen dat Seraja, gestorven zijnde,
deze Sausa in zijn plaats schrijver of griffier
geworden is.

17. En Benaja, de zoon van Jojada,
was over de Krethi en Plethi; maar
de zonen van David waren de
eersten Dat is, zij waren de voornaamste
bevelhebbers, of officieren, die de koning
gebruikte in de voornaamste zaken der
regering, opdat hij hen alzo zou geschikt
maken en bereiden tot het handelen der
zaken van het koninkrijk, en in manier van
staat. Zie 2 Sam. 8:18. aan de hand des

konings.
1 Kronieken 19

1. En het geschiedde Hetgeen in 1 Kron. 19:
geschreven staat, is eerst verhaald 2 Sam. 10.

Zie de verdere verklaring der duistere
plaatsen aldaar. na dezen, dat Nahas,

Hebreeuws, Aram, of Syrië der twee rivieren.
Zie de aantekening Gen. 24:10. en uit

de koning der kinderen Ammons,
stierf, en zijn zoon werd koning in
zijn plaats.
2. Toen
zeide
David:
Ik
zal
weldadigheid doen aan Hanun, den
zoon van Nahas; want zijn vader
heeft weldadigheid aan mij gedaan.
Daarom zond David boden, om hem
te troosten over zijn vader. Toen de
knechten van David in het land der
kinderen Ammons tot Hanun
kwamen, om hem te troosten,
3. Zo zeiden de vorsten der kinderen
Ammons tot Hanun: Eert David uw
vader in uw ogen, omdat hij
troosters tot u gezonden heeft? Zijn
niet zijn knechten tot u gekomen,
om te doorzoeken, en om om te
keren, en om het land te
verspieden?
4. Daarom nam Hanun de knechten
van David, en hij beschoor hen, Dat is,

Syrie-Maacha, en uit Zoba;
7. Zodat zij zich huurden twee en
dertig duizend Dit kan men verstaan van

hij liet hen scheren, te weten, hun baard half
af, of aan de ene zijde; de gezanten Davids
alzo beschimpende. Zie 2 Sam. 10:4. en

sneed hun klederen half af tot aan
de heupen, Anders, de billen. en liet hen
henengaan.
5. Zij nu gingen henen, Anders, en men
ging en boodschapte David door mannen, enz.

en men boodschapte David van deze
mannen; en hij zond hun tegemoet;
want die mannen waren Dat is, hun was
grote schande en smaadheid aangedaan.

zeer beschaamd. De koning dan
zeide: Blijft te Jericho, totdat ulieder
baard weder gewassen zij; komt dan
wederom.
6. Toen de kinderen Ammons zagen,
dat zij zich stinkende gemaakt
hadden bij David, zo zond Hanun en
de kinderen Ammons duizend
talenten zilvers, om zich wagenen en
ruiters te huren uit Mesopotamie,

zoveel krijgsvolk, die op de wagens streden.

wagenen; en de koning van Maacha
en zijn volk kwamen en legerden
zich voor Medeba; ook vergaderden
de kinderen Ammons uit hun
steden, en zij kwamen ten strijde.
8. Toen het David hoorde, zo zond hij
Joab en het ganse heir met de
helden.
9. Als de kinderen Ammons uitgetogen
waren, zo stelden zij de slagorde
voor de poort der stad; Te weten, voor
Medeba, van welke stad 1 Kron. 19:7
gesproken wordt. Doch anderen menen dat
zij zich voor hun stad Rabba gelegerd hebben,
welke de hoofdstad der Ammonieten was,
van welker belegering en inneming onder, 1
Kron. 20, gesproken wordt. maar de

koningen, die gekomen waren, die
waren bijzonder in het veld.
10. Toen Joab zag, dat de spits der
slagorde van voren en van achteren
tegen hem was, zo verkoos hij
enigen uit alle uitgelezenen in Israel,
en hij stelde hen in orde tegen de
Syriers aan.
11. En het overige des volks gaf hij in
de hand van zijn broeder Abisai, en
zij stelden hen in orde tegen de
kinderen Ammons aan.
12. En hij zeide: Te weten, tot Absai.
Indien mij de Syriers te sterk
worden, zo zult gij mij komen
verlossen; Hebreeuws, tot verlossing zijn.
en indien de kinderen Ammons u te
sterk worden, zo zal ik u verlossen.
13. Wees sterk, en laat ons sterk zijn
voor ons volk, en voor de steden
onzes Gods; de HEERE nu doe, wat
goed is in Zijn ogen.

14. Toen naderde Joab en het volk,
dat bij hem was, ten strijde voor het
aangezicht der Syriers; en zij vloden
Te weten, de Syriërs. voor zijn
aangezicht.
15. Toen de kinderen Ammons zagen,
dat de Syriers vloden, zo vloden zij
ook voor het aangezicht van Abisai,
zijn broeder, en zij kwamen in de
stad; Te weten, in de stad Medeba, welke de
Ammonieten toenmaals inhadden. en Joab
kwam te Jeruzalem.
16. Als de Syriers zagen, dat zij voor
het aangezicht van Israel geslagen
waren, zo zonden zij boden, en
brachten de Syriers uit, die aan gene
zijde der rivier Versta hier de rivier
Eufraat. woonden; en Sofach, Hij wordt
Sobach genoemd, 2 Sam. 10:16. de
krijgsoverste van Hadar-ezer, toog
voor hun aangezicht heen.
17. Toen het David werd aangezegd,
zo vergaderde hij gans Israel, en hij
toog over de Jordaan, en hij kwam
tot hen, en hij stelde de slagorde
tegen hen. Als David de slagorde
tegen de Syriers gesteld had, zo
streden zij met hem.
18. Doch de Syriers vloden voor het
aangezicht van Israel, en David
versloeg van de Syriers zeven
duizend wagenen, Zie de aantekening 2
Sam. 10:18. en veertig duizend
mannen te voet; daartoe doodde hij
Sofach, den krijgsoverste.
19. Toen de knechten van Hadar-ezer
zagen, dat zij geslagen waren, voor
het aangezicht van Israel, zo
maakten zij vrede met David, en
dienden hem; Dat is, zij werden hem
onderdanig, en zij gaven hem tribuut. en de
Syriers wilden de kinderen Ammons
niet meer verlossen.

1 Kronieken 20

1. Het geschiedde

Zie de nadere verklaring
van verscheidene duistere plaatsen van 1
Kron. 20, 2 Sam. 11:1, enz., en 2 Sam. 12:26,
enz. nu ten tijde van de wederkomst

des jaars, ten tijde als de koningen
uittrokken, Te weten, te veld, met hun
heirlegers.
zo voerde Joab de
heirkracht, en hij verdierf het land
der kinderen Ammons; en hij kwam,
en belegerde Rabba; De hoofdstad der
Ammonieten. Zie 2 Sam. 12:26,29. maar
David bleef te Jeruzalem. En Joab
sloeg Rabba, en verwoestte ze. Dat is,
hij vernielde de stad en wierp haar te gronde.
2. En David Zie 2 Sam. 12:27, enz. nam de

kroon huns konings van zijn hoofd,
en hij bevond haar in gewicht een
talent gouds, en daar was
edelgesteente aan; en zij werd op
Davids hoofd gezet, en hij voerde
Hebreeuws, en den roof der stad voerde hij
uit, gans veel, of die zeer veel was. zeer veel

roofs uit de stad.
3. Hij voerde ook al het volk uit, dat
daarin was, en hij zaagde ze met de
zaag, en met ijzeren dorswagens, en
met bijlen; Anders, ja met zagen. en alzo
deed David aan al de steden der
kinderen Ammons. Toen keerde
David wederom met al het volk naar
Jeruzalem.
4. En het geschiedde daarna, als de
krijg met de Filistijnen te Gezer Zie 2
Sam. 5:25, en 2 Sam. 21:18. opstond, toen
sloeg Sibchai, de Husathiet, Sippai,
Hij wordt Saf genoemd, 2 Sam. 21:18. die
van de kinderen van Rafa was; Zie
Deut. 2:11. en zij werden Te weten, de
Filistijnen. ten ondergebracht.
5. Daarna was er nog een krijg tegen
de Filistijnen, en Elhanan, de zoon
van Jair, Hij wordt Jaäre Oregim genoemd,
2 Sam. 21:19. versloeg Lachmi, den
broeder van Goliath, den Gethiet,

wiens spieshout was als een
weversboom.
6. Daarna was er nog een krijg te Gath;
en daar was een zeer lang man,
Hebreeuws, een man van mate; dat is, waar
veel aan te meten was, dat is, een zeer groot
of lang man, gelijk Num. 13:31; 2 Sam. 21:20.
en zijn vingeren Dat is, hij had aan iedere
hand zes vingers en aan iederen voet zes
tenen, makende tezamen vier en twintig, zo
vingers als tenen. waren zes en zes, vier

en twintig, en hij was ook van Rafa
geboren;
7. En hij hoonde Israel, maar Jonathan,
de zoon van Simea, Anders, Samma, 1
Sam. 16:9. den broeder van David,
versloeg hem.
8. Dezen waren van Rafa geboren te
Gath; en zij vielen Zie 2 Sam. 21:22.
door de hand van David, en door de
hand zijner knechten.
1 Kronieken 21

1. Toen stond de satan op

Zie de verdere
aantekening over dit hoofdstuk 2 Sam. 24.

tegen Israel, en hij porde David aan,
Anders, verwekte, bewoog, hitste op. dat hij
Israel telde.
2. En David zeide tot Joab en tot de
oversten des volks: Gaat heen, telt
Israel van Ber-seba Te weten, van het
zuiden tot het noorden, van het ene einde des
koninkrijks tot het andere. Alzo ook Richt.
20:1, en elders meer. tot Dan toe, en

brengt hen tot mij, dat ik hun getal
wete.
3. Toen zeide Joab: De HEERE doe tot
Zijn volk, gelijk zij nu zijn,
honderdmaal meer; zijn zij niet allen,
o mijn heer koning, mijn heer tot
knechten? Waarom verzoekt mijn
heer dit? Dat is, gij heer koning. Waarom
zou het Israel tot schuld worden?
4. Doch het woord des konings nam de
overhand tegen Joab; derhalve toog
Joab uit, en hij doorwandelde Joab

heeft op deze reis doorgebracht negen
maanden en twintig dagen, gelijk te lezen is 2
Sam. 24:8. gans Israel; daarna kwam

hij weder te Jeruzalem.
5. En Joab gaf David de som van het
gestelde volk; en gans Israel was
elfhonderd duizend man, Hebreeuws,
duizend duizenden, en honderd duizend. die
het zwaard uittrokken, en Juda
vierhonderd duizend, en zeventig
duizend man, die het zwaard
uittrokken.
6. Doch Levi en Benjamin telde hij
onder dezelve niet; Hebreeuws, in het
midden derzelven niet. want des konings
woord was Joab een gruwel.
7. En deze zaak Te weten, dat David het volk
had doen tellen. was kwaad in de ogen
Gods; daarom sloeg Hij Israel.
8. Toen zeide David tot God: Ik heb
zeer gezondigd, dat ik deze zaak
gedaan heb; maar neem toch nu Zie 2
Sam. 12:13. de misdaad Uws knechts
weg, Dat is, mijne. want ik heb zeer
zottelijk gehandeld.
9. De HEERE nu sprak tot Gad, den
ziener Dat is, profeet en leraar, die bij David
was waar hij heenging. Van het woord ziener,
zie 1 Sam. 9:9. van David, zeggende:

10. Ga heen, en spreek tot David,
zeggende: Aldus zegt de HEERE: Drie
dingen leg Ik u voor; kies u een uit
die, dat Ik u doe.
11. En Gad kwam tot David, en zeide
tot hem: Zo zegt de HEERE: Neem u
uit:
12. Of drie jaren honger, of drie
maanden verteerd te worden voor
het aangezicht uwer wederpartij, en
dat het zwaard uwer vijanden u
achterhale; of drie dagen het zwaard
des HEEREN, De engel des Heeren heeft de
Israëlieten met de pestilentie als met een
zwaard geslagen en gedood. Zie onder, 1
Kron. 21:16,27. dat is, de pestilentie in

het land, en een verdervenden Dat is,

die met de pestilentie velen der inwoners van
het land doden zal. engel des HEEREN in

al de landpalen van Israel? Zo zie nu
toe, wat antwoord ik Dien zal
wedergeven, Die mij gezonden
heeft.
13. Toen zeide David tot Gad: Mij is
zeer bange; laat mij toch Dat is: Ik kies
de pest en niet den krijg. Laat mij alleenlijk in
de hand des Heeren vallen. in de hand des

HEEREN
vallen;
want
Zijn
barmhartigheden zijn zeer vele,
maar laat mij in de hand der mensen
niet vallen.
14. De HEERE dan gaf pestilentie in
Israel; en er vielen van Israel
zeventig duizend man.
15. En God zond een engel naar
Jeruzalem, om die te verderven; en
als hij haar verdierf, zag het de
HEERE, en het berouwde Hem Dat is,
Hij hield op van met de pest te verderven;
menselijkerwijze van God gesproken. Zie Gen.
6:6. over dat kwaad; en Hij zeide tot

den verdervenden engel: Het is
genoeg, trek nu uw hand af. De
engel des HEEREN nu stond bij den
dorsvloer van Ornan, Anders, Arauna en
Arania, 2 Sam. 24:16,18, waar ook
aangewezen is waarom hij een Jebusiet
genoemd werd. den Jebusiet.

16. Als David zijn ogen ophief, zo zag
hij den engel des HEEREN, staande
tussen de aarde en tussen den
hemel, met zijn uitgetrokken zwaard
in zijn hand, uitgestrekt over
Jeruzalem; toen viel David, en de
oudsten, bedekt met zakken, Dat is,
met rouwklederen. Zie de aantekening Gen.
37:34. op hun aangezichten.

17. En David zeide tot God: Ben ik het
niet, die gezegd heb, Dat is, bevolen
heb. dat men het volk tellen zou? Ja,
ik zelf ben het, die gezondigd en zeer
kwalijk Hebreeuws, kwalijk doende, kwalijk
gedaan heb. gehandeld heb; maar deze

schapen, wat hebben die gedaan?
Het is wel waar dat de onderzaten niet
misdaan hadden met het tellen des volks,
maar evenwel zijn zij van God rechtvaardiglijk
gestraft vanwege andere zonden. O HEERE,

mijn God, dat toch Uw hand

David wil
zeggen: Dood met de pest mij en het huis
mijns vaders, dat is, mijn vrienden en
bloedverwanten. tegen mij, en tegen

het huis mijns vaders zij, maar niet
tegen Uw volk ter plage.
18. Toen zeide de engel des HEEREN
tot Gad, dat hij David zeggen zou,
dat David zou opgaan, om den
HEERE een altaar op te richten op
den dorsvloer van Ornan, den
Jebusiet.
19. Zo ging dan David op naar het
woord van Gad, dat hij in den Naam
des HEEREN gesproken had.
20. Toen zich Ornan wendde, zo zag
hij den engel; en zijn vier zonen, die
bij hem waren, verstaken zich; en
Ornan dorste tarwe.
21. En David kwam tot Ornan; en
Ornan zag toe, en zag David; zo ging
hij uit den dorsvloer, en boog zich
neder voor David, met het
aangezicht ter aarde.
22. En David zeide tot Ornan: Geef
mij Dat is, verkoop mij; gelijk straks volgt. de
plaats des dorsvloers, dat ik op
dezelve den HEERE een altaar
bouwe; geef ze mij voor het volle
Gelijk Gen. 23:9. geld, opdat deze plage
opgehouden worde van over het
volk.
23. Toen zeide Ornan tot David:
Neem ze maar Hebreeuws, neem ze u, of,
voor u. henen, en mijn heer de koning
doe wat goed is in zijn ogen; zie, ik
geef
deze
runderen
tot
brandofferen, en deze sleden tot
hout, en de tarwe tot spijsoffer; ik
geef het al.

24. En de koning David zeide tot
Ornan: Neen, Alsof David zeide: Ik wil
geenszins om niet aannemen wat gij mij
presenteert. maar ik zal Hebreeuws,

het zekerlijk kopen
voor het volle geld; want ik zal voor
den HEERE Dat is, om den Heere te geven.
niet nemen wat uw is, dat ik een
brandoffer om niet offere.
25. En David gaf aan Ornan voor die
plaats zeshonderd gouden sikkelen

het zwaard van den engel des
HEEREN.
1 Kronieken 22

kopende zal ik kopen.

1. En David zeide: Hier zal

Indien dit gemene sikkels geweest zijn, zo
weegt elke sikkel twee drachmen of Franse
kronen. Zodat David voor die plaats gegeven
heeft duizend twee honderd Franse kronen.
Voor de ossen en het andere gereedschap gaf
hij vijftig zilveren sikkels. Zie verder de
aantekening Gen. 24:22, en 2 Sam. 24:24.

Gods des HEEREN zijn, en hier zal
het altaar des brandoffers voor
Israel zijn.
2. En David zeide, dat men vergaderen
zou de vreemdelingen, Dit waren lieden,

van gewicht.
26. Toen bouwde David aldaar den
HEERE een altaar, en hij offerde
brandofferen en dankofferen. Als hij
den HEERE aanriep, zo antwoordde
Hij Dat is, God liet vuur van den hemel vallen

en hij bestelde steenhouwers, om
uit te houwen stenen, welke men

op het brandoffer, daarmede betuigende dat
Hij Davids gebed verhoord had. Vergelijk
hiermede hetgeen Lev. 9:24; 1 Kon. 18:38, en
2 Kron. 7:1 staat. hem door vuur uit den

hemel, op het brandofferaltaar.
27. En de HEERE zeide tot den engel,
dat hij zijn zwaard weder in zijn
schede steken zou.
28. Ter zelfder tijd, toen David zag,
dat de HEERE hem geantwoord had
op den dorsvloer van Ornan, den
Jebusiet, zo offerde hij aldaar;
29. Want de tabernakel des HEEREN,
dien Mozes in de woestijn gemaakt
had, en het altaar des brandoffers,
was te dier tijd op de hoogte te
Gibeon. Zie boven, 1 Kron. 16:39; 2 Kron.
1:3.

30. David nu kon niet heengaan voor
hetzelve, Te weten, brandofferaltaar; of
tabernakel die te Gibeon was. om God te
zoeken; want hij was verschrikt voor

Anders, hier is
het huis; te weten, waar de dorsvloer van
Ornan den Jebusiet was. Alsof David zeide: Nu
zie ik dat God deze plaats heeft uitverkoren,
dat Hij daar wil wonen, en dat wij Hem daar
ordinairlijk dienen zullen, nu Hij mij door het
vuur uit den hemel geantwoord heeft; boven,
1 Kron. 21:26. Zie Deut. 12:5,6,7. het huis

die onder het volk Israëls woonden en als
huurlingen dienden. Zie 2 Kron. 2:17, en 2
Kron. 8:7. die in het land Israels waren;

Hebreeuws, stenen der behouwing; dat is, die
geschikt zijn om behouwen en gesneden te
worden. behouwen zou, om het huis

Gods te bouwen.
3. En David bereidde ijzer in menigte,
tot nagelen aan de deuren der
poorten, en tot de samenvoegingen;
ook koper in menigte, zonder
gewicht; Dat is, zoveel dat men het niet
wegen of berekenen kon. Alzo 1 Kron. 22:4.

4. En cederenhout zonder getal; want
de Sidoniers en de Tyriers brachten
tot David cederenhout in menigte.
5. Want David zeide: Mijn zoon Salomo
is een jongeling Dat is, nog een jong man;
hij had te dier tijd een huisvrouw, gelijk men
berekenen kan uit den ouderdom van
Rehabeam, 2 Kron. 12:13. en teder; en

het huis, dat men den HEERE
bouwen zal, zal men ten hoogste
groot maken, tot een Naam Dat is, dat
hij vanwege zijn sieraad en kostelijkheid in de
gehele wereld zal beroemd en befaamd
wezen. en tot heerlijkheid in alle

landen; ik zal hem nu voorraad

bereiden. Alzo bereidde David
voorraad in menigte voor zijn dood.
6. Toen riep hij zijn zoon Salomo, en
gebood hem den HEERE, den God
Israels, een huis te bouwen.
7. En David zeide tot Salomo: Mijn
zoon, wat mij aangaat, het was in
mijn hart Dat is, ik had voorgenomen. den
Naam des HEEREN, mijns Gods, een
huis te bouwen;
8. Doch het woord des HEEREN
geschiedde Te weten, door den profeet
Nathan; 2 Sam. 7:17. tot mij, zeggende:
Gij hebt bloed Dit zullen wij alzo niet
verstaan, alsof rechtmatige krijgen van God
verboden waren; maar dewijl de tempel zou
zijn een voorbeeld der kerk, van welke
Christus het hoofd is, die een vredevorst is en
den vrede tussen God en ons gemaakt heeft.
Daarom is ook zijn rijk, hetwelk een rijk des
vredes is, door Salomo afgebeeld geworden,
die in vrede geregeerd heeft. in menigte

vergoten, want gij hebt grote krijgen
gevoerd; gij zult Mijn Naam geen
huis bouwen, dewijl gij veel bloeds
op de aarde voor Mijn aangezicht
vergoten hebt.
9. Zie, de zoon, die u geboren zal
worden, die zal een man der rust
zijn, want Ik zal hem rust geven van
al zijn vijanden rondom henen; want
zijn naam zal Salomo zijn, Dat is, vredig,
of vreedzaam. en Ik zal vrede en stilte
over Israel geven in zijn dagen.
10. Die zal Mijn Naam een huis
bouwen, en die zal Mij tot een zoon
zijn, en Ik hem tot een Vader; en Ik
zal den troon zijns rijks over Israel
bevestigen tot in eeuwigheid. Deze
belofte van een eeuwig koninkrijk is eigenlijk
vervuld in Christus Jezus, Luk. 1:33, waarvan
Salomo's
vergankelijk
koninkrijk
een
voorbeeld geweest is.
11. Nu, mijn zoon, de HEERE Anders, de

zal met u zijn, en gij
zult voorspoedig zijn, en zult het huis
Heere zij met u, enz.

des HEEREN, uws Gods, bouwen,
gelijk als Hij van u gesproken heeft.
12. Alleenlijk de HEERE geve u
kloekheid Of, verstand en vernuft. en
verstand, en geve u bevel over
Israel, en dat om te onderhouden de
wet des HEEREN, uws Gods.
13. Dan zult gij voorspoedig zijn, als
gij waarnemen zult te doen de
inzettingen en de rechten, die de
HEERE aan Mozes geboden heeft
over Israel. Wees sterk en heb
goeden moed, vrees niet, en wees
niet verslagen!
14. Zie daar, ik heb in mijn
verdrukking Dat is, gedurende de moeiten
en zwarigheden der krijgen en oorlogen, die ik
gevoerd heb. voor het huis des HEEREN

bereid honderd duizend talenten
gouds, Zie Exod. 25:39. en duizend maal
duizend talenten zilvers; en des
kopers en des ijzers is geen gewicht,
want het is er in menigte; ik heb ook
hout en stenen bereid; doe gij er nog
meer bij.
15. Ook zijn er bij u in menigte, die
het werk Hebreeuws, doeners des werks.
kunnen
doen,
houwers,
en
werkmeesters in steen en hout, en
allerlei wijze lieden in allerlei werk.
16. Des gouds, des zilvers, en des
kopers, en des ijzers is geen getal;
maak u op, en doe het, en de HEERE
Anders, de Heere zij met u. zal met u zijn.
17. Ook gebood David aan alle
vorsten van Israel, dat zij zijn zoon
Salomo helpen zouden, zeggende:
18. Is niet de HEERE, uw God, met
ulieden, en heeft u rust gegeven
rondom henen? Want Hij heeft de
inwoners des lands in mijn hand
gegeven, en dit land is onderworpen
geworden voor het aangezicht des
HEEREN Dat is, ten dienste Gods en tot

gebruik des volks van Israël.,

envoor het

aangezicht Zijns volks.
19. Zo begeeft dan nu uw hart en uw
ziel, om te zoeken den HEERE, uw
God, en maakt u op, en bouwt het
heiligdom Gods des HEEREN; dat
men de ark des verbonds des
HEEREN en de heilige vaten Gods in
dit huis brenge, dat den Naam des
HEEREN zal gebouwd worden.
1 Kronieken 23

1. Toen nu David oud was en zat van
dagen, maakte hij zijn zoon Salomo
tot koning over Israel.
2. En hij vergaderde Te weten, eer hij
Salomo koning verklaarde, gelijk af te nemen
is onder, uit 1 Kron. 28, 1 Kron. 29. al de

vorsten van Israel, ook de priesters
en de Levieten.
3. En de Levieten werden geteld, van
dertig jaren Hebreeuws, van den zoon van
dertig jaar; dat is, van zulken die dertig jaren
oud waren. Zie hiervan een wet Num. 3:15, en
Num. 4:23, en Num. 8:24. af en

daarboven; en hun getal was, naar
hun hoofden, Of, koppen. Hebreeuws,
hersenbekkens. Alzo ook onder, 1 Kron. 23:24.

aan mannen, acht en dertig duizend.
4. Uit dezen waren er vier en twintig
duizend om het werk van het huis
des HEEREN aan te drijven; en zes
duizend ambtlieden Zie onder, 1 Kron.
26:29; Deut. 16:18. en rechters;
5. En vier duizend Hieronder zijn begrepen
de voorzangers, of zangmeesters, die in getal
waren twee honderd acht en tachtig, onder, 1
Kron. 25:1,7, enz. poortiers, en vier

duizend

Hieronder zijn begrepen de
voorzangers, of zangmeesters, die in getal
waren twee honderd acht en tachtig, onder, 1
Kron. 25:1,7, enz. lofzangers Hebreeuws,

des HEEREN, met
instrumenten, die ik gemaakt heb,
zeide David, om lof te zingen.
lovende den Heere.

Hebreeuws, om te loven.

6. En David

Als een profeet, 2 Kron. 8:14, en
uit Gods bevel door Gad en Nathan; 2 Kron.
29:25. verdeelde Of, hopen, klassen. hen

in verdelingen, naar de kinderen van
Levi, Gerson, Zie Gen. 46:11; Exod. 6:15;
Num. 26:57; 1 Kron. 6:1. Kehath en
Merari.
7. Uit de Gersonieten waren Ladan
Anders Libni genoemd; Num. 3:18; 1 Kron.
6:17. en Simei. Zie van dezen 1 Kron. 23:10.

8. De kinderen

Dat is, de nakomelingen, die
ten tijde Davids geleefd hebben en hoofden
huns geslachts geweest zijn. Aldus wordt ook
het woord kinderen genomen, 1 Kron. 23:9.

van Ladan waren dezen: Jehiel, het
hoofd, Dat is, de voornaamste. En zo
voortaan. en Zetham, en Joel; drie.
9. De kinderen van Simei Deze Simeï is de
zoon van Gerson niet geweest, maar de zoon
van Ladan. Van de nakomelingen van Simeï,
den zoon van Gerson, wordt gesproken 1
Kron. 23:10. waren Selomith, en Haziel,

en Haran, drie; dezen waren de
hoofden der vaderen Dat is, der
vaderlijke geslachten. van Ladan.
10. De kinderen van Simei Van den
broeder van Ladan, boven, 1 Kron. 23:7. nu
waren Jahath, Zina, Anders, Ziza, 1 Kron.
23:11. en Jeus, en Beria; dezen waren
de kinderen van Simei Van den broeder
van Ladan, boven, 1 Kron. 23:7.; vier.
11. En Jahath was het hoofd, en Zizza
de tweede; maar Jeus en Beria
hadden Hebreeuws, en vermenigvuldigden
de kinderen niet. niet vele kinderen;
daarom waren zij Dat is, zij werden voor
een vaders huis gerekend, te weten in het
huis van hunnen vader Simeï. in het

vaderlijke huis maar van een telling.
12. De kinderen van Kehath waren
Amram, Jizhar, Hebron en Uzziel;
vier.
13. De kinderen van Amram waren
Aaron en Mozes. Aaron nu werd
afgezonderd, dat hij heiligde Te weten,
om de heilige dingen heiliglijk te mogen

behandelen en bedienen, waartoe dezelve
van God geheiligd en verordineerd waren;
onder deze heilige dingen kan men verstaan
de beide altaren, de tafel, den gouden
kandelaar, de ark des verbonds, enz.;
wanneer iemand anders dan de priesters deze
dingen aanroerde, zo wordt gezegd dat die
dingen veronreinigd of ontheiligd werden. de

allerheiligste Hebreeuws, de heiligheid der
heiligheden. dingen, hij en zijn zonen,
tot in eeuwigheid, om te roken voor
het aangezicht des HEEREN, om Hem
te dienen en om in Zijn Naam tot in
eeuwigheid te zegenen. Zie den vorm
van zegening, Num. 6:24.

14. Aangaande nu Mozes, den man
Gods, zijn kinderen Hij wil zeggen dat de
zonen van Mozes in de bediening der
geestelijke zaken den anderen Levieten of
Kehathieten gelijk zijn gebleven, die van het
priesterlijke huis Aärons niets waren;
alhoewel hun vader een politiek regent was.
Zie wijders onder, 1 Kron. 26:29. werden

genoemd onder den stam van Levi.
15. De kinderen van Mozes waren
Gersom en Eliezer.
16. Van de kinderen van Gersom was
Sebuel het hoofd.
17. De kinderen Hier staat kinderen voor
kind, gelijk Gen. 46:23, en 1 Kron. 2:8,31. En
hij wordt het hoofd genaamd, dat is de
eerste, alhoewel daar geen tweede wordt
uitgedrukt, omdat hij de eerstegeborene zijns
vaders was. Alzo staat er Matth. 1:25, dat
Jezus de eerstgeboren zoon van Maria was,
waaruit geenszins bewezen kan worden dat
de heilige maagd Maria daarna meer zonen of
kinderen gehad heeft. van Eliezer nu

waren dezen: Rehabja het hoofd; en
Eliezer had geen andere kinderen,
maar de kinderen van Rehabja
vermeerderden ten hoogste.
18. Van de kinderen van Jizhar was
Selomith het hoofd.
19. Aangaande de kinderen van
Hebron: Jeria was het hoofd, Amarja

de tweede, Jahaziel de derde, en
Jekameam de vierde.
20. Aangaande de kinderen van
Uzziel: Micha was het hoofd, en
Jissia de tweede.
21. De kinderen van Merari waren
Maheli en Musi; de kinderen van
Maheli waren Eleazar en Kis.
22. En Eleazar stierf, en hij had geen
zonen, maar dochters; en de
kinderen van Kis, haar broeders, Dat
is, neven; te weten, huns vaders broeders
zonen. namen ze. Te weten, ten huwelijk.

23. De kinderen van Musi waren
Maheli, en Eder, en Jeremoth; drie.
24. Dit zijn de kinderen van Levi, naar
het huis hunner vaderen, de
hoofden der vaderen, naar hun
gerekenden in het getal der namen
naar hun hoofden, doende het werk
van den dienst van het huis des
HEEREN van twintig jaren oud
Hebreeuws, van den zoon twintig jaar. en
daarboven.
25. Want David had gezegd: Of, zeide;
te weten, nadat hij de ark des verbonds tot
zich genomen en op den berg Zions had laten
brengen. De HEERE, de God Israels,

heeft Zijn volk rust gegeven, en Hij
zal te Jeruzalem wonen tot in
eeuwigheid.
26. En ook aangaande Te weten, had
David gezegd. de Levieten, dat zij den
tabernakel, Deze last was hun opgelegd,
Num. 4, doch niet langer dan de tabernakel
van de ene plaats tot de andere moest verzet
en verdragen worden. Hier geeft dan David
reden, waarom hij den Levieten anderen last
heeft opgelegd in of omtrent den tempel dan
zij hadden omtrent den tabernakel, die
somtijds verplaatst werd; hetwelk niet
geschiedde nadat God een zekere plaats
verkoren had, waar Hij voortaan gestadig
wilde gediend wezen. En dewijl de Levieten
nu omtrent den tempel zwaarderen last en
dienst zouden hebben, dan toen de
tabernakel er nog was, zo heeft men tot die

bediening meer personen moeten gebruiken,
en daarom tot dezen dienst laten komen, die
twintig jaren oud waren en daarboven, 1
Kron. 23:24. noch enig van deszelfs

gereedschap, tot deszelfs dienst
behorende, niet meer zouden
dragen.
27. Want naar de laatste woorden
van David Dat is, bevel, ordinantie, die hij
gemaakt heeft door ingeving des Heiligen
Geestes, of naar het aanzeggen der profeten.
werden de kinderen Hebreeuws, waren

van Levi geteld,
van twintig jaren oud en daarboven;
28. Omdat hun standplaats was aan
de hand Zie Num. 3:6,9, en Num. 18:2,3.
der zonen van Aaron Dat is, der
priesters. Alzo ook 1 Kron. 23:32. in den
dienst van het huis des HEEREN,
over de voorhoven, en over de
kameren, en over de reiniging van
alle heilige dingen, Hebreeuws, aller
heiligheid. en het werk van den dienst
van het huis Gods;
29. Te weten tot het brood Hetwelk
dezen het getal der, enz.

ordelijk in twee rijen gelegd werd op de tafel
voor den voorhang van het allerheiligste. der

toerichting, en tot de meelbloem Zie
Lev. 2:1. ten spijsoffer, en tot
ongezuurde vladen, en tot de
pannen Dat is, tot het gebakkene in de
pannen., en tot het gerooste, Anders,
gebradene, gefruite, gefrikasseerde. en tot
alle mate Versta dit alzo, dat de Levieten
daarop moesten achtgeven, dat het spijsoffer
zijn rechte en behoorlijke maat had van
meelbloem, olie en wijn. en afmeting; Dat
is, zij moesten ook de plaatsen in den tempel
recht afmeten, in welke dit of dat deel van
den godsdienst verricht zou worden, of waar
iets geschieden of niet geschieden mocht.
30. En om alle morgens Hebreeuws, in

te staan, om den
HEERE te loven en te prijzen; en
desgelijks des avonds;
31. En tot al het offeren der
brandofferen des HEEREN, op de
morgen, in morgen.

sabbatten, op de nieuwe maanden,
en op de gezette hoogtijden Ja zij
moesten ook achtgeven op de dagelijkse
avond- en morgenoffers, ook op die, welke
voor particuliere personen door de priesters
geofferd werden. in getal, naar de wijze

onder hen, geduriglijk, voor het
aangezicht des HEEREN;
32. En dat zij de wacht van de tent
der
samenkomst
zouden
waarnemen, en de wacht des
heiligdoms, en de wacht der zonen
van Aaron, hun broederen, Dat is,
hunner bloedverwanten. in den dienst
van het huis des HEEREN.
1 Kronieken 24

1. Aangaande nu de kinderen van
Aaron, dit waren hun verdelingen.
De zonen van Aaron waren Nadab,
en Abihu, Eleazar en Ithamar.
2. Maar Nadab stierf, en Abihu, voor
het aangezicht Dat is, in de
tegenwoordigheid huns vaders; of bij het
leven huns vaders. Zie Gen. 11:28. huns

vaders, en zij hadden geen kinderen.
En Eleazar en Ithamar bedienden het
priesterambt.
3. David nu verdeelde hen, en Zadok
Vergelijk hiermede onder, 1 Kron. 24:6,31,
waar gezegd wordt dat zij opgeschreven en
dat de loten geworpen zijn voor het
aangezicht van David, en Zadok, en
Ahimelech, enz. uit de kinderen van

Eleazar,

en

Abimelech

Vergelijk
hiermede onder, 1 Kron. 24:6,31, waar gezegd
wordt dat zij opgeschreven en dat de loten
geworpen zijn voor het aangezicht van David,
en Zadok, en Ahimelech, enz. uit de

kinderen van Ithamar, naar hun
ambt Of, naar hun opzicht, of orde. in hun
dienst.
4. En van de kinderen van Eleazar Dat is,
der nakomelingen. En zo in het volgende.
werden meer gevonden Te weten, nog
eens zoveel, gelijk straks volgt.

tot hoofden

der mannen, dan van de kinderen
van Ithamar, als zij hen afdeelden; Te
weten, die genoemd zijn 1 Kron. 24:3. van
de kinderen van Eleazar Dat is, der
nakomelingen. En zo in het volgende. waren
zestien hoofden der vaderlijke
huizen, maar van de kinderen van
Ithamar, naar hun vaderlijke huizen,
acht.
5. En zij deelden Te weten, die genoemd zijn
1 Kron. 24:3. hen door loten Dat is, wat de
orden of het onderscheid onder hen aanging,
dat bevallen zij Gode, die het lot regeert. af,

dezen met genen; want de oversten
des heiligdoms en de oversten Gods
Dat is, die van God gesteld waren over allen,
die in het heiligdom dienden. waren uit de

kinderen

van Eleazar Dat is
nakomelingen. en van de kinderen van
Ithamar.
6. En Semaja, de zoon van Nethaneel,
de schrijver, uit de Levieten, schreef
hen op, voor het aangezicht des
konings, en van de vorsten, en van
den priester Zadok, en van
Achimelech, den zoon van Abjathar,
en van de hoofden der vaderen
onder de priesters en onder de
Levieten; een vaderlijk huis werd
genomen Te weten, door het lot. voor
Eleazer, en desgelijks werd genomen
Te weten, door het lot. voor Ithamar.
7. Het eerste lot nu ging uit voor
Jojarib, Men trok het lot uit emmers, of uit
enig ander vat. het tweede voor Jedaja,
8. Het derde voor Harim, het vierde
voor Seorim,
9. Het vijfde voor Malchia, het zesde
voor Mijamin,
10. Het zevende voor Hakkoz, Of, Koz.
het achtste voor Abia, Van deze Abiadagordening of beurt en van diens
nakomelingen was Zacharias, de vader van
Johannes den Doper, Luk. 1:5.

11. Het negende voor Jesua, het
tiende voor Sechanja,

12. Het elfde voor Eljasib, het
twaalfde voor Jakim,
13. Het dertiende voor Huppa, het
veertiende voor Jesebeab,
14. Het vijftiende voor Bilga, het
zestiende voor Immer,
15. Het zeventiende voor Hezir, het
achttiende voor Happizzes, Anders,
Pitses.

16. Het negentiende voor Petahja,
het twintigste voor Jehezkel,
17. Het een en twintigste voor Jachin,
het twee en twintigste voor Gamul,
18. Het drie en twintigste voor Delaja,
het vier en twintigste voor Maazja.
19. Het ambt van dezen in hun dienst
was te gaan Te weten, op den sabbat, en
zij bleven daar de gehele week door, tot aan
den anderen sabbat, en dat ging alzo met
beurten onder hen om. Zie 2 Kon. 11:5, en 1
Kron. 9:25. in het huis des HEEREN,

naar hun ordening door de hand

Dat
is, zoals hetzelfde recht door Aäron was
onderhouden, volgens de ordinantie Gods,
gelijk volgt. Anders, onder de hand Aärons,
dat is, onder het beleid Aärons. Verstaande
van een van de nakomelingen Aärons, die het
ambt des hogepriesters bediende, en Aäron
daarin gevolgd was. van Aaron, huns

vaders; gelijk als hem de HEERE, Te
weten, Aäron. de God Israels, geboden
had.
20. Van de overige Boven, 1 Kron. 23: zijn
de Gersonieten beschreven; nu worden hier
beschreven de Kahathieten en Merarieten,
die de twee andere geslachten der Levieten
waren. kinderen van Levi nu, was van

de kinderen van Amram Subael,

Hij
wordt 1 Kron. 23:16 Sebuel genoemd; hij is
geweest Mozes' zoonszoon, en alzo van de
nakomelingen van Amram. van de

kinderen van Subael was Jechdeja.
21. Aangaande Rehabja: van de
kinderen van Rehabja was Jissia het
hoofd.

22. Van de Jizharieten was Selomoth;
van de kinderen van Selomoth was
Jahath.
23. En van de kinderen 1 Kron. 24:23

Achimelech, en van de hoofden der
vaderen onder de priesteren en
onder de Levieten; het hoofd der
vaderen Dat is, de kleinste broeder even

wordt hier alzo aangevuld uit 1 Kron. 23:19,
en 1 Kron. 26:31. van Hebron was Jeria

zowel als de oversten onder de vaderen.
Anders, Aboth het hoofd, houdende hetzelve
voor een eigennaam. tegen zijn kleinsten

de eerste, Amarja de tweede,
Jahaziel de derde, Jekameam de
vierde.
24. Van de kinderen van Uzziel was
Micha; van de kinderen van Micha
was Samir;
25. De broeder van Micha was Jissia;
van de kinderen van Jissia was
Zecharja.
26. De kinderen van Merari Van hier
voort stelt hij de overige zonen der Levieten
van het huis Merari. waren Maheli en

Musi. De kinderen van Jaazia

Anders,
en de zoon van Jaäzia zijns te weten van
Merari zoons. waren Beno.

27. De kinderen van Merari van Jaazia
waren Beno, en Soham, en Zakkur,
en Hibri.
28. Van Maheli was Eleazar; en die
had geen kinderen.
29. Aangaande Kis: de kinderen van
Kis waren Jerahmeel.
30. En de kinderen van Musi waren
Maheli, en Eder, en Jerimoth. Dezen
zijn de kinderen der Levieten, naar
hun vaderlijke huizen.
31. En zij wierpen De zin dezer woorden is,
dat er zoveel hopen en beurten dezer
Levieten waren, als er beurten der priesters
waren, opdat elke beurt der priesters hun
eigen hoop of beurt der Levieten had, om hen
te dienen in het uitvoeren huns
priesterambts. En alzo er vier en twintig
beurten der priesters waren, alzo zijn er ook
vier en twintig beurten dezer Levieten
geweest waarvan de meesten hier, en de rest
in 1 Kron. 24:8,9,10 verhaald worden. ook

loten, nevens hun broederen, Of,
tegenover, gelijkvormig. de zonen van
Aaron, voor het aangezicht van den
koning David, en Zadok, en

broeder.
1 Kronieken 25

1. En David, mitsgaders de oversten Dat
is, de overste der Levieten, want in de wet
werden de Levieten in hun menigten en
geestelijke bedieningen ook een heir
genoemd, Num. 4:23, maar versta zulk een
heir, dat den godsdienst en de geestelijke
zaken moest bezorgen; daarom hadden zij
hun leger in de woestijn bij den tabernakel,
Num. 3. De oversten nu, of de hoofden van
dit geestelijke heir waren de priesters, en
onder de gemene Levieten de hoofden der
vaderlijke huizen van Gerson, Kehath en
Merari, met welker raad, en ten overstaan
van welken David, als mede een profeet
zijnde, deze kerkelijke orde gemaakt heeft.

des heirs, scheidde af tot den dienst,
van de kinderen van Asaf, en van
Heman, en van Jeduthun, die met
harpen, met luiten en met cimbalen
profeteren zouden; en die onder hen
geteld werden, Hebreeuws, En hun getal
was mannen des werks tot hun dienst,
mannen des werks dat is, mannen die
bekwaam waren tot het werk. waren

mannen, bekwaam tot het werk van
hun dienst.
2. Van de kinderen van Asaf waren
Zakkur, en Jozef, en Nethanja, en
Asarela, Hij wordt Jesarela genoemd;
onder, 1 Kron. 25:14. kinderen van Asaf;
aan de hand van Asaf, Dat is, naar het
beleid, instructie, ordinantie, enz. die aan
des konings De koning maakte en dichtte
de psalmen en geestelijke liederen, die de
zangers zongen, die hierin als een profeet
gehandeld heeft. Zie boven, 1 Kron. 23:6.
handen profeteerde. Dat is, God loofden

met het zingen van psalmen en geestelijke
gezangen, door David en andere profeten
gemaakt, dezelve ook op muzikale
instrumenten spelende. Aldus wordt het
woord profeteren ook genomen, 1 Kron. 25:3,
enz., 1 Sam. 19:20 en elders meer.

3. Aangaande Jeduthun: de kinderen
van Jeduthun waren Gedalja, en
Zeri, Hij wordt Jizri genoemd, 1 Kron. 25:11.
en Jesaja, Hasabja en Mattithja, zes;
Versta hierbij, ook Semeï, uit 1 Kron. 25:17.
Hij moet er noodzakelijk bij zijn, anders
zouden er hier maar vijf genoemd worden.

aan de handen van hun vader
Jeduthun, op harpen profeterende
met den HEERE te danken en te
loven.
4. Aangaande Heman: de kinderen van
Heman waren Bukkia, Mattanja,
Uzziel, Hij wordt Azareël genoemd, 1 Kron.
25:18. Sebuel, Subael, 1 Kron. 25:20. en
Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha,
Giddalti,
en
Romamthi-Ezer,
Josbekasa,
Mallothi,
Hothir,
Mahazioth.
5. Deze allen waren kinderen van
Heman, den ziener Dat is, van den
profeet. Zie 1 Sam. 9:9. des konings, in de
woorden Of, in de zaken Gods. Gods, om
den hoorn Dat is, naar sommiger gevoelen,
om te zingen de psalmen, welke bevatten de
beloften Gods, aangaande het koninkrijk
Davids en Jezus Christus, wiens macht en
heerlijkheid door den hoorn betekend
worden. te verheffen; want God had

Heman veertien zonen

De namen van

dezen staan 1 Kron. 25:4.

gegeven, en

drie dochters.
6. Dezen waren altemaal aan de
handen Zie boven, 1 Kron. 25:2. huns
vaders gesteld tot het gezang van
het huis des HEEREN, op cimbalen,
luiten, en harpen, tot den dienst van
het huis Gods, aan de handen Zie
boven, 1 Kron. 25:2. van den koning, van
Asaf, Jeduthun, en van Heman.

7. En hun getal met hun broederen, die
geleerd waren in het gezang des
HEEREN, allen meesters, Hebreeuws,
verstandigen, of, verstand gevende; dat is,
leraars, die anderen namelijk hun leerjongens
leerden de psalmen zingen en verstaan. was

tweehonderd acht en tachtig.

Deze
twee honderd acht en tachtig, gevoegd zijnde
bij hunne discipelen, vermeld, boven, 1 Kron.
23:5, maken samen vier duizend.
8. En zij wierpen Te weten, opdat zij weten
zouden wat orde zij in het bedienen van hun
ambt houden zouden. de loten over de

wacht, tegen elkander, zo de
kleinen, Hebreeuws, alzo den kleine, gelijk
den grote, gelijk de leraar, alzo die geleerd
wordt. De zin is dat het lot geworpen is tussen
de vier en twintig zangmeesters, die hierna
genoemd worden, en hadden elk hun
discipelen onder zich. In het loten werd niet
gezien op de grootheid of kleinheid van den
een of den anderen zangmeester, maar men
heeft den enen door den anderen geloot.
Enigen menen dat dit te verstaan is van de
kleinheid of grootheid der stammen. als de

groten, den meester met den
leerling.
9. Het eerste lot nu ging uit voor Asaf,
Dat is, Asafs geslacht. namelijk voor
Jozef. Deze Jozef was voor het huis Asafs. En
hoewel het getal dergenen, die onder Jozef
waren, hier niet wordt uitgedrukt, zo is het
gelooflijk, dewijl van alle anderen gezegd
wordt, dat zij met hun zonen en broeders, dat
is, bloedverwanten, twaalf waren, dat
hetzelfde ook van Jozef te verstaan is. Het

tweede voor Gedalja; hij en zijn
broederen, en zijn zonen, waren
twaalf.
10. Het derde voor Zakkur; zijn zonen
en zijn broederen, twaalf.
11. Het vierde voor Jizri; zijn zonen en
zijn broederen, twaalf.
12. Het vijfde voor Nethanja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
13. Het zesde voor Bukkia; zijn zonen
en zijn broederen, twaalf.

14. Het zevende voor Jesarela; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
15. Het achtste voor Jesaja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
16. Het negende voor Mattanja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
17. Het tiende voor Simei; zijn zonen
en zijn broederen, twaalf.
18. Het elfde voor Azareel; zijn zonen
en zijn broederen, twaalf.
19. Het twaalfde voor Hasabja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
20. Het dertiende voor Subael; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
21. Het veertiende voor Mattithja;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
22. Het vijftiende voor Jeremoth; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
23. Het zestiende voor Hananja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
24. Het zeventiende voor Josbekasa;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25. Het achttiende voor Hanani; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
26. Het negentiende voor Mallothi;
zijn zonen en zijn broederen; twaalf.
27. Het twintigste voor Eliatha; zijn
zonen en zijn broederen; twaalf.
28. Het een en twintigste voor Hothir;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
29. Het twee en twintigste voor
Giddalti; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
30. Het drie en twintigste voor
Mahazioth; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
31. Het vier en twintigste voor
Romamthi-Ezer; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
1 Kronieken 26

1. Aangaande de verdelingen

Hier staat
aan te merken dat er drie geslachten tot het
portiersambt besteld waren: 1. het geslacht
van Meselemja; 2. het geslacht van ObedEdom, der poortiers: Te weten, van den

van de Korahieten was
Meselemja, 1 Kron. 26:14 Selemja. de
zoon van Kore, van de kinderen van
Asaf. Dit is een andere Asaf geweest dan die
tempel.

vermaarde voorzanger, van wien in 1 Kron.
25: gesproken is.

2. Meselemja nu had kinderen;
Zecharja was de eerstgeborene, Voor
eerstgeborene staat boven dikwijls het hoofd;
zie 1 Kron. 23:8,9,11,18,19, enz. Jediael de

tweede, Zebadja de derde, Jathniel
de vierde,
3. Elam de vijfde, Johanan de zesde,
Eljoenai de zevende.
4. Obed-Edom had ook kinderen:
Semaja was de eerstgeborene,
Jozabad de tweede, Joah de derde,
en Sachar de vierde, en Nethaneel
de vijfde.
5. Ammiel de zesde, Issaschar de
zevende, Peullethai de achtste; want
God had hem gezegend. Te weten,
Obed-Edom; wien God vele kinderen en
kindskinderen gegeven heeft. Zie onder, 1
Kron. 26:8. Deze manier van spreken wordt
ook gebruikt Gen. 1:22,28, en elders.

6. Ook werden zijn zoon Semaja
kinderen geboren, heersende over
het huis huns vaders; want zij waren
kloeke helden. Dat is, geweldige lieden,
die kloek en dapper waren in de bediening
van hun ambt, te weten, in het houden van
hun wacht en in het weren van alle geweld en
wanorde van de deuren des tempels.

7. De kinderen van Semaja waren
Othni, en Refael, en Obed, Enigen
maken van Obed en Elzabad maar één man.
Anderen voegen het woord en hier tussen in.
En dan zijn hier vier en twintig hoofden, gelijk
in de andere beurten. en Elzabad, zijn

broeders, kloeke lieden;

Hebreeuws,

kinderen, of zonen der kloekheid.

Elihu, en

Semachja.
8. Deze allen waren uit de kinderen van
Obed-Edom; zij, en hun kinderen, en
hun broeders, kloeke mannen in

kracht tot den dienst; daar waren er
twee en zestig van Obed-Edom.
9. Meselemja nu had kinderen en
broeders, kloeke lieden, achttien.
10. En Hosa, uit de kinderen van
Merari, had zonen; Simri was het
hoofd;
(alhoewel
hij
de
eerstgeborene niet was, nochtans
stelde hem De vader heeft dezen zijn zoon
het eerstgeboorterecht niet mogen geven, en
den eerstgeborene, zonder merkelijke reden
uitsluiten, die hier mag geweest zijn. Zie de
wet Deut. 21:16,17. zijn vader tot een

hoofd).
11. Hilkia was de tweede, Tebalja de
derde, Zecharja de vierde; al de
kinderen en broederen van Hosa
waren dertien.
12. Uit dezen waren De zin dezer
woorden is dat deze portiers of deurwachters
ook in vier en twintig beurten zijn gedeeld
geweest, gelijk de andere Levieten, elk in hun
bediening, en dat zij ook alzo in hun wacht
aan en afgingen op hun beurt, gelijk de
anderen, op alle sabbaten veranderende. de

verdelingen der poortiers onder de
hoofden der mannen, tot de
wachten tegen hun broederen, Zie 1
Kron. 24:31. om te dienen in het huis
des HEEREN.
13. En zij wierpen de loten, zo de
kleinen als de groten, Hebreeuws, gelijk
de kleine, alzo den grote, gelijk 1 Kron. 25:8.

naar hun vaderlijke huizen, tot elke
poort. Versta, dat zij het lot wierpen of
trokken naardat de poorten van den tempel
of andere plaatsen gelegen waren, daar zij de
wacht moesten houden; ook naar het getal
der personen, die op elke plaats de wacht
moesten houden. Hebreeuws, tot poort en
poort.
14. Het lot nu tegen het oosten Dat is,
de poort, die tegen het oosten lag, en alzo
vervolgens. viel op Salemja; maar voor

zijn zoon Zecharja, die een
verstandig raadsman was, wierp

men de loten, en zijn lot is
uitgekomen tegen het noorden;
15. Obed-Edom tegen het zuiden; en
voor zijn kinderen het huis der
schatkameren. Hebreeuws, het huis der
verzamelingen; dat is, waar verzameld en
bewaard werden de gaven, die van het volk
tot den bouw en de reparatie des tempels
gegeven werden, mitsgaders de tienden,
eerstelingen, enz. Zie 2 Kron. 25:24. Doch
enigen menen dat dit geweest is een huis of
gebouw bij of aan den tempel, waar de
leraars der wet, profeten en zangmeesters
hun vergaderingen en samenkomsten
hielden, om met elkander te spreken van de
wetten en geboden des Heeren. Anderen
houden hier het Hebreeuwse woord Asuppim,
als zijnde de naam ener zekere plaats.
16. Suppim en Hosa Versta, het huis van
Hosa, den zoon van Suppim, van het geslacht
van Merari. Enigen menen dat Suppim en
Hosa broeders geweest zijn, en dat zij in het
lot tezamen onder één hoofd zijn gevoegd
geweest. tegen het westen, met de

poort Schallechet,

De zin dezer woorden
is dat Suppim en Hosa de wacht niet alleen
aan de westpoort hadden die de achterste
poort genaamd wordt, omdat zij stond achter
de poort des heiligdoms, waar de ark des
verbonds stond, maar ook aan een andere
poort, die daarbij stond, bij de opgaande gang
of galerij, die Salomo gemaakt had, om uit de
stad Davids in den tempel te gaan. Zie van
deze gang 1 Kon. 10:12, en 2 Kron. 9:11. bij

den opgaanden hogen weg, wacht
tegenover wacht. Dat is, zij waren alzo
geordineerd dat als de een afging van den
dienst in het huis des Heeren, zo trad de
ander aan. Of, zij hielden wacht elk op zijn
plaats tegen elkander over; of, zij waren
elkander gelijk, elk in zijne wacht.

17. Tegen het oosten waren zes
Levieten; tegen het noorden des
daags vier; tegen het zuiden des
daags
vier;
maar
bij
de
schatkameren twee en twee.
18. Aan Parbar Parbar is een Chaldeeuws
woord, en beduidt een uiterste deel, of een

tegen het
westen waren er vier bij den hogen
weg, twee bij Parbar Parbar is een
deel dat uitwaarts komt.

Chaldeeuws woord, en beduidt een uiterste
deel, of een deel dat uitwaarts komt..

19. Dit zijn de verdelingen der
poortiers van de kinderen der
Korahieten, en der kinderen van
Merari.
20. Ook was, van de Levieten Anders,
dat is, of te weten, gelijk de letter van
genomen wordt Richt. 7:24, en 1 Sam. 28:3,
enz., Ahia over de schatten Anders, dat
is, of te weten, gelijk de letter van genomen
wordt Richt. 7:24, en 1 Sam. 28:3, enz. van

het huis Gods, en

Anders, dat is, of te
weten, gelijk de letter van genomen wordt
Richt. 7:24, en 1 Sam. 28:3, enz. over de

schatten

Anders, dat is, of te weten, gelijk
de letter van genomen wordt Richt. 7:24, en 1
Sam. 28:3, enz. der geheiligde dingen
Anders, dat is, of te weten, gelijk de letter van
genomen wordt Richt. 7:24, en 1 Sam. 28:3,
enz..

21. Van de kinderen van Ladan,
Anders, Libni. kinderen van den
Gersonieten Ladan; van Ladan,
Anders, Libni. den Gersoniet, waren
hoofden der vaderen Jehieli.
22. De kinderen van Jehieli waren
Zetham en Joel, zijn broeder; dezen
waren over de schatten van het huis
des HEEREN.
23. Voor de Amramieten, van de
Jizharieten, van de Hebronieten, van
de Uzzielieten,
24. En Sebuel, de zoon van Gersom,
Dat is, nakomeling. Zie boven, 1 Kron. 23:16.
den zoon van Mozes, was overste Wij
zouden
hem
noemen
oppersten
rekenmeester; of president in de rekenkamer.

over de schatten.
25. Maar zijn broeders Dat is,
bloedverwanten. van Eliezer Dat is, die van
Eliëzer gesproten waren. Eliëzer was de
tweede zoon van Mozes, wiens nakomelingen
hier tot wachters over de schatten gesteld

waren dezen: Rehabja was
zijn zoon, en Jesaja zijn zoon, en
Joram zijn zoon, en Zichri zijn zoon,
en Selomith zijn zoon.
26. Deze Selomith en zijn broederen
Dat is, bloedverwanten. waren over al de
schatten der heilige dingen, die de
koning David geheiligd had, Dat is, in
werden.

den tempel tot den godsdienst geschonken
had. mitsgaders de hoofden der

vaderen,
de
oversten
over
duizenden en honderden, en de
oversten des heirs;
27. Van de krijgen Dat is, van den buit in
den krijg verkregen. en van den buit
hadden zij het geheiligd, om het huis
des HEEREN te onderhouden. Te
weten, nadat het huis gebouwd zijnde,
mettertijd verbetering zou van node hebben.

28. Ook alles, wat Samuel, de ziener,
Zie 1 Sam. 9:9. geheiligd had, en Saul,
de zoon van Kis, en Abner, de zoon
van Ner, en Joab, de zoon van
Zeruja; al wat iemand geheiligd had,
was onder de hand van Selomith en
zijn broederen.
29. Van de Jizharieten waren
Chenanja en zijn zonen tot het
buitenwerk Dat is, over zulke zaken, die
buiten Jeruzalem te doen waren, verstaande
daardoor dat zij het ambt der rechters en
ambtlieden in het land mede bediend
hebben. Want alhoewel de Levieten ordinaire
kerkelijke dienaars waren en bleven, nochtans
zijn sommigen onder hen ook wel mede in
politieke zaken en diensten gebruikt, niet
alleen in hun eigen steden, die hun van de
stammen, naar Gods ordinantie waren
gegeven, maar ook elders daartoe geroepen
zijnde: gelijk afgenomen wordt uit deze
plaats, 1 Kron. 26:29,30,31,32,; idem boven, 1
Kron. 23:4. Vergelijk 2 Kron. 19:11 dewijl Levi
mede een van de stammen Israëls was, en de
rechten van de politie Israëls beschreven
waren in het wetboek Gods, hetwelk den
Levieten specialijk was toebetrouwd. Zie 2
Kron. 17:8,9, enz. Anderen menen dat het

buitenwerk dezer Levieten is geweest, dat zij
in het land rondom her hebben vergaderd en
verzorgd, hetgeen tot den bouw des tempels
en den godsdienst van node was. Zie 2 Kron.
34:13; Neh. 11:16. in Israel, tot

ambtlieden en tot rechters.
30. Van de Hebronieten was Hasabja,
en zijn broeders, kloeke mannen,
duizend en zevenhonderd, over de
ambten van Israel op deze zijde van
de Jordaan tegen het westen, over al
het werk des HEEREN, en tot den
dienst des konings.
31. Van de Hebronieten was Jeria het
hoofd, van de Hebronieten zijner
geslachten onder de vaderen; in het
veertigste jaar Dit was het laatste jaar der
regering van David, in hetwelk hij de
bovenverhaalde orde gemaakt heeft, eer hij
Salomo tot koning in zijn plaats stelde,
houdende deshalve een grote bijeenkomst
des volks; onder 1 Kron. 28, 1 Kron. 29. des

koninkrijks van David zijn er gezocht
en onder hen gevonden kloeke
helden in Jaezer in Gilead. Dit was een
stad in het land Gilead, die den Merarieten
tot woning gegeven was; Joz. 21:39.
32. En zijn Te weten, Jerijas broeders Dat is,

broeders Dat is, verwanten.
waren kloeke lieden, Zie boven, 1 Kron.
26:7. twee duizend en zevenhonderd
hoofden der vaderen; en de koning
David stelde hen over de
Rubenieten, en Gadieten, en den
halven stam der Manassieten, tot
alle zaken Gods en de zaken des
konings. Vergelijk 1 Kron. 26:30.
verwanten..

1 Kronieken 27

1. Dit nu zijn de kinderen Israels naar
hun getal, de hoofden der vaderen,
en de oversten der duizenden en der
honderden, met hun ambtlieden,
den koning dienende in alle zaken
der verdelingen, Dat is, der orden, in
welke David het krijgsvolk verdeeld had.

aangaande en afgaande van maand
tot maand Versta, dat naar de verdeling bij
David gemaakt, de twaalf kolonellen met hun
krijgsvolk een maand lang hun wachten en
tochten doen moesten, veranderende hun
beurten alle maanden. En wat er voor zaken
of zwarigheden voorvielen, waar krijgsmacht
toe van node was, daartoe moesten dezen
vaardig wezen, wier maand en beurt het was.
Zodat dezen waren als legiones, of benden
van ordinantie, die ten dienste des konings en
des lands altijd moesten vaardig zijn. in al

de maanden des jaars; elke verdeling
was vier en twintig duizend.
2. Over de eerste verdeling in de eerste
maand was Jasobam, Zie van dezen
overste 2 Sam. 23:8, waar hij genoemd wordt
Joschebbaschebeth. de zoon van Zabdiel;

en in zijn verdeling waren er vier en
twintig duizend.
3. Hij was uit de kinderen van Perez,
Anders, hij was uit de kinderen van Peret en
hij was de overste, over alle oversten der
heiren, enz. het hoofd van al de

oversten der heiren in de eerste
maand.
4. En over de verdeling in de tweede
maand was Dodai, Anders, Dodo, 2 Sam.
23:9. de Ahohiet, en over Anders, daarna
werd Mikloth overste over zijn verdeling.
Daarna, te weten als Dodai gestorven was.
Maar anderen verstaan dit alzo, dat Mikloth is
geweest luitenant-kolonel van Dodai. zijn

verdeling
was
Mikloth
ook
voorganger; in zijn verdeling waren
er ook vier en twintig duizend.
5. De derde overste des heirs in de
derde maand was Benaja, de zoon
van Jojada, den opperambtman;
Hebreeuws, Cohen; hetwelk betekent een
persoon, die een aanzienlijk ambt bedient, in
de kerk of politie. die was het hoofd; in

zijn verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
6. Deze Benaja was een held van de
dertig, Deze dertig helden werden met
namen uitgedrukt, 2 Sam. 23, 2 Sam. 24, enz.;

en over de dertig; en
over zijn verdeling Enigen verstaan dit
1 Kron. 11:26.

alzo, dat deze Hammizabad is geweest
overste luitenant van zijns vaders regiment,
die ook overste was over de Krethi en Plethi,
2 Sam. 8:18. was Ammizabad, zijn

zoon.
7. De vierde, Te weten, overste; en zo in het
volgende. in de vierde maand, was
Asahel, de broeder van Joab, en na
hem Zebadja, Te weten, na zijn dood,
nadat hij van Abner verslagen was; 2 Sam.
2:23. zijn zoon; in zijn verdeling

waren er ook vier en twintig
duizend.
8. De vijfde, in de vijfde maand, was
Samhuth, Samma genoemd, 2 Sam. 23:25,
en Sammoth, 1 Kron. 11:27. de Jizrahiet,
de overste; in zijn verdeling waren er
ook vier en twintig duizend.
9. De zesde, in de zesde maand, was
Ira, de zoon van Ikkes, de Thekoiet;
in zijn verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
10. De zevende, in de zevende
maand, was Helez, de Peloniet,
Anders, de Paltiet, 2 Sam. 23:26. uit de
kinderen van Efraim; in zijn verdeling
waren er ook vier en twintig
duizend.
11. De achtste, in de achtste maand,
was Sibbechai, de Husathiet, van de
Zerahieten; Dezen waren nakomelingen
van Zerah, den zoon van Juda; Gen. 46:12. in
zijn verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
12. De negende, in de negende
maand, was Abiezer, de Anathothiet;
van de Benjaminieten; in zijn
verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
13. De tiende, in de tiende maand,
was Maharai, de Nethofathiet, van
de Zerahieten; in zijn verdeling
waren er ook vier en twintig
duizend.

14. De elfde, in de elfde maand, was
Benaja, de Pirhathoniet, van de
kinderen van Efraim; in zijn verdeling
waren er ook vier en twintig
duizend.
15. De twaalfde, in de twaalfde
maand, was Heldai, Anders, Helad
genoemd, 1 Kron. 11:30, en Heleb, 2 Sam.
23:29. de Nethofathiet, van Othniel;

in zijn verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
16. Doch over de stammen van Israel
waren dezen: over de Rubenieten
was Eliezer, de zoon van Zichri,
voorganger; over de Simeonieten
was Sefatja, de zoon van Maacha;
17. Over de Levieten was Hasabja, de
zoon van Kemuel; over de
Aaronieten Hebreeuws, over Aäron; dat is,
over het hogepriesterlijke huis, dat in Aärons
geslacht moest blijven. was Zadok;

18. Over Juda was Elihu, Eliab genoemd,
1 Sam. 16:6. uit de broederen van
David; over Issaschar was Omri, de
zoon van Michael;
19. Over Zebulon was Jismaja, de
zoon van Obadja; over Nafthali was
Jerimoth, de zoon van Azriel;
20. Over de kinderen van Efraim Dat is,
nakomelingen. was Hosea, de zoon van
Azarja; over den halven stam van
Manasse was Joel, de zoon van
Pedaja;
21. Over half Manasse, in Gilead, was
Jiddo, de zoon van Zecharja; over
Benjamin was Jaasiel, de zoon van
Abner;
22. Over Dan was Azarel, de zoon van
Jeroham. Dezen waren Te weten, die
straks uitdrukkelijk genoemd zijn. Aser en Gad
met hun kolonellen worden in dit register niet
genoemd; waarom zij voorbijgegaan of
verzwegen zijn, is onzeker. de oversten

der stammen van Israel.
23. Maar David nam het getal van die
niet op, die twintig jaren oud

en
daar beneden waren; omdat de
HEERE gezegd had, Versta dit alzo, dat

landbouwing, was Esri, de zoon van
Chelub.
27. En over de wijngaarden Dat is, over

David dezen niet heeft willen tellen, opdat het
niet schijnen zou dat hij twijfelde aan de
belofte Gods Abraham gedaan, Gen. 22:17, en
Gen. 26:4. Sommigen verstaan dit alzo dat
David het getal des volks niet heeft willen
opnemen, nadat hij van den Heere gekastijd
en bestraft was geweest, omdat hij het volk
door Joab deed tellen. dat Hij Israel

de wijngaardeniers, die des konings
wijngaarden moesten bouwen. En alzo was
het ambt van dezen onderscheiden van het
ambt van Zabdi. was Simei, de

Hebreeuws, van de zoon van twintig jaar.

vermenigvuldigen zou als de sterren
des hemels.
24. Joab, de zoon van Zeruja, had
begonnen te tellen, Te weten, al de
Israëlieten, die boven de twintig jaren oud
waren, 2 Sam. 24. maar hij voleindde

het niet,

Want hij telde Benjamin en Levi
niet, omdat hij deze telling niet gaarne maar
tegen zijn dank deed. Zie 1 Kron. 21:6.

omdat er deshalve een grote toorn
Versta, den brandenden toorn Gods, dat is, de
hittige pestilentie; 2 Sam. 24:13. over Israel

gekomen was; daarom is het getal Te
weten, het volle getal, want Joab heeft Levi
en Benjamin niet geteld, 1 Kron. 21:6.
Anderen verstaan dit alzo, dat David,
leedwezen hebbende, niet gewild heeft dat
men dit in de stadsboeken zou aantekenen;
doch God heeft gewild dat het in de boeken
der Heilige Schriftuur zou aangetekend
worden. niet opgebracht in de

rekening Hebreeuws, in het getal. der
kronieken van den koning David.
25. En over de schatten des konings
Versta, die schatten, die in des konings huis of
binnen Jeruzalem waren; gelijk Jonathan was
over de schatten en inkomsten des konings,
die buiten ontvangen en vergaderd werden.

was Azmaveth, de zoon van Adiel; en
over de schatten op het land, in de
steden, en in de dorpen, en in de
torens, Dat is, kastelen, sloten, vaste huizen.
was Jonathan, de zoon van Uzzia.
26. En over die, die het akkerwerk
Versta hier
landbouwerij

die, welke des
deden. deden,

konings

in

de

Ramathiet; maar over hetgeen dat
van de wijnstokken kwam Dat is, over
de wijnkelders. tot de schatten des
wijns, was Zabdi, de Sifmiet.
28. En over de olijfgaarden en de
wilde vijgebomen, die in de laagte
waren,
was
Baal-Hanan,
de
Gederiet; maar Joas was over de
schatten der olie. Dat is, over de olie, die
tot voorraad in de kelders vergaderd werd.

29. En over de runderen, die in Saron
weidden, was Sitrai, de Saroniet;
maar over de runderen in de
laagten, was Safat, de zoon van
Adlai.
30. En over de kemelen was Obil, de
Ismaeliet; en over de ezelinnen was
Jechdeja, de Meronothiet.
31. En over het kleine vee Als daar zijn
rammen, schapen, bokken en geiten. was
Jaziz, de Hageriet. Alle dezen waren
oversten over de have, die de koning
David had.
32. En Jonathan, Sommigen menen dat
deze Jonathan is geweest Davids neef, zoon
van Samma, Davids broeder, waarvan 2 Sam.
21:21 staat. En alzo zou David zelf over hem
oom geweest zijn. Davids oom, was

raad, een verstandig man; hij was
ook schrijver; Of, secretaris. Jehiel nu,
de zoon van Hachmoni, was bij de
zonen des konings. Te weten, om hen te
leren, en in alle goede zeden, als
tuchtmeester, te onderwijzen en te vormen.

33. En Achitofel was raad des
konings; en Husai, de Archiet, was
des konings vriend.

34. En na Achitofel was Jojada, de
zoon van Benaja, en Abjathar; maar
Joab was des konings krijgsoverste.
1 Kronieken 28

1. Toen vergaderde David

Hier keert de
schrijver van dit boek wederom tot de
historie, die hij begonnen had boven, 1 Kron.
22. te Jeruzalem alle oversten van

Israel, de oversten der stammen, en
de oversten der verdelingen, Van
welken zie, ook boven, 1 Kron. 27:1, enz. den
koning dienende, en de oversten der
duizenden, en de oversten der
honderden, en de oversten van alle
have en vee des konings en zijner
zonen, Anders, zijne zonen. met de
kamerlingen, Zie de aantekening Gen.
37:36. en de helden, ja, allen kloeken
held.
2. En de koning David stond op zijn
voeten, Met dit opstaan gaf hij te kennen
de eer, die hij het woord Gods toedroeg,
hetwelk hij van God ontvangen had en der
vergadering wilde voordragen. Vergelijk Richt.
3:20. en hij zeide: Hoort mij, mijn

broeders, en mijn volk! Ik had in
mijn hart een huis der rust Te weten,
den tempel, in welken de ark zekerlijk mocht
rusten, zonder voortaan van de ene plaats tot
de andere te moeten verdragen worden,
gelijk vóór dezen dikwijls geschied was. Zie 2
Sam. 7:1. voor de ark des verbonds

des HEEREN te bouwen, en voor de
voetbank der voeten Aldus wordt de ark
des verbonds genoemd, ten aanzien dat de
Heere daarop tussen de cherubim zat, 2 Sam.
6:2, en antwoord gaf. onzes Gods, en ik

heb gereedschap gemaakt om te
bouwen.
3. Maar God heeft tot mij gezegd: Gij
zult Mijn Naam geen huis bouwen,
want gij zijt een krijgsman, en gij
hebt veel bloeds vergoten. Hebreeuws,
bloeden.

4. Nu heeft mij de HEERE, de God
Israels, verkoren uit mijns vaders
ganse huis, dat ik tot koning over
Israel wezen zou in eeuwigheid; Dat
is, mijn levenlang, want dat is de eeuw der
mensen. Doch ten aanzien van onzen Heere
Jezus Christus, den zoon van David, is het een
eeuwigblijvend koninkrijk, dat nimmermeer
einden zal; Luk. 1:33. Zie 2 Sam. 7:13. want

Hij heeft Juda Dat is, de stam van Juda. Zie
Gen. 49:8, en 1 Kron. 5:2. tot een
voorganger verkoren, en mijns
vaders huis in het huis van Juda Dat is,
de stam van Juda. Zie Gen. 49:8, en 1 Kron.
5:2.; en onder de zonen mijns vaders

heeft Hij een welgevallen aan mij
gehad, dat Hij mij ten koning maakte
over gans Israel.
5. En uit al mijn zonen (want de HEERE
heeft mij vele zonen gegeven) zo
heeft Hij mijn zoon Salomo
verkoren, dat hij zitten zou op den
stoel des koninkrijks des HEEREN
over Israel.
6. En Hij heeft tot mij gezegd: Uw zoon
Salomo, die zal Mijn huis en Mijn
voorhoven bouwen; want Ik heb
hem Mij uitverkoren tot een zoon,
en Ik zal hem tot een Vader zijn.
7. En Ik zal zijn koninkrijk bevestigen
tot in eeuwigheid, Zie 1 Kron. 28:4.
indien hij sterk wezen zal, om Mijn
geboden en Mijn rechten te doen,
gelijk te dezen dage. Dat is, gelijk hij tot
op dezen dag onderwezen is, en totnogtoe,
achtervolgens de goede onderwijzing, zich
bevlijtigd heeft wel te doen, met het
onderhouden van mijne geboden.

8. Nu dan, voor de ogen van het ganse
Israel, de gemeente des HEEREN, en
voor de oren onzes Gods, houdt en
zoekt Voor, zoek en onderhoud; dat is,
benaarstig u te zoeken en te onderhouden. al
de geboden des HEEREN, uws Gods;
opdat gijlieden dit goede land

erfelijk bezit, en uw kinderen na u
tot in eeuwigheid doet erven.
9. En gij, mijn zoon Salomo, ken den
God uws vaders, Dat is, dien God, die een
welgevallen aan mij gehad heeft gelijk 1 Kron.
28:4, en dien ik getrouwelijk gediend heb. en

dien Hem met een volkomen hart en
met een willige ziel; want de HEERE
doorzoekt alle harten, en Hij
verstaat al het gedichtsel Dat is, al wat
de mensen denken of versieren. der
gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij
zal van u gevonden worden; maar
indien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in
eeuwigheid verstoten.
10. Zie nu toe, want de HEERE heeft u
verkoren, dat gij een huis ten
heiligdom bouwt; wees sterk, en doe
het. Dit is, volmaak het, breng het ten einde.
11. En David gaf zijn zoon Salomo een
voorbeeld Vergelijk Exod. 25:40. van het
voorhuis, met zijn behuizingen, en
zijn
schatkameren,
en
zijn
opperzalen, en zijn binnenkameren,
en van het huis des verzoendeksels;
Dit was het deksel, dat op de ark des
verbonds lag, waarop de cherubim stonden,
en was als de troon of zitstoel Gods. Doch
door het verzoendeksel verstaat hij de ark des
verbonds zelf, die in het allerheiligst des
tempels moest gesteld worden.

12. En een voorbeeld van alles, wat
bij hem Dat is, in zijn gemoed. door den
Geest was, Versta, door den Heiligen
Geest, die David heeft geopenbaard hoe al
deze dingen moesten gemaakt zijn in den
tempel, 1 Kron. 28:19, gelijk eertijds God
Mozes ook geopenbaard heeft het voorbeeld
des tabernakels, en alles wat hij meer moest
maken, en heeft hem zulks op den berg
vertoond en verklaard. Zie Exod. 31:3.

namelijk van de voorhoven van het
huis des HEEREN, en van alle
kameren rondom; tot de schatten
van het huis Gods, Te weten, om de
schatten daarin te bewaren. Anders, van de
schatten, verstaande een voorbeeld van de

plaatsen, waarin de schatten des huizes
zouden bewaard worden, of de schatten zelf.

en tot de schatten der heilige
dingen;
13. En van de verdelingen Zie van deze
verdelingen boven, 1 Kron. 24, 1 Kron. 25, en
1 Kron. 26. der priesteren en der

Levieten, en van alle werk van den
dienst van het huis des HEEREN, en
van alle vaten van den dienst van
het huis des HEEREN.
14. Het goud De gouden vaten en het
gereedschap werden gebruikt in den tempel
ter plaatse, die het heilige genaamd werd;
maar de zilveren vaten of gereedschap in het
voorhof der priesters. Anders, van goud naar
het goudgewicht. Verstaande, dat hier
vervolgd wordt het voorbeeld van alles. gaf

hij naar het goudgewicht, tot alle
vaten van elken dienst; Hebreeuws, den
dienst, en den dienst; dat is, zowel de dienst,
dien men in het heilige deed, als dien men in
het voorhof deed. Hebreeuws, den dienst, en
den dienst; dat is, zowel de dienst, dien men
in het heilige deed, als dien men in het
voorhof deed. ook zilver tot alle

zilveren vaten bij gewicht, tot al de
vaten van elken dienst; Hebreeuws, den
dienst, en den dienst; dat is, zowel de dienst,
dien men in het heilige deed, als dien men in
het voorhof deed. Hebreeuws, den dienst, en
den dienst; dat is, zowel de dienst, dien men
in het heilige deed, als dien men in het
voorhof deed.

15. En het gewicht tot de gouden
kandelaars, en hun gouden lampen,
naar het gewicht van elken
kandelaar en zijn lampen; ook tot de
zilveren kandelaars, naar het
gewicht van een kandelaar en zijn
lampen, naar den dienst van elken
kandelaar.
16. Ook gaf hij het goud naar het
gewicht tot de tafelen Te weten, op
welke de toonbroden in orde zijn gesteld
geworden, naar het bevel Gods door Mozes
gegeven. der toerichting, tot elke

tafel, Hebreeuws, tot tafel en tafel. en het
zilver tot de zilveren tafelen;
17. En louter goud tot de krauwelen,
en tot de sprengbekkens, In welke men
het bloed der offeranden ontving, en
waarmede men het altaar in de offeranden
besprengde. Zie Exod. 24:6. en tot de

schotelen, en tot gouden bekers, het
gewicht tot elken beker, Hebreeuws,
tot beker en beker. desgelijks tot
zilveren bekers, tot elken beker het
gewicht;
18. En tot het reukaltaar gelouterd
goud in gewicht; en goud tot het
voorbeeld des wagens, Aldus noemt hij
de cherubim, omdat de Heere met bijzonder
tekenen zijner tegenwoordigheid wordt
gezegd te zitten tussen de cherubim. Zie 1
Sam. 4:4. En zij worden gezegd zijn wagen te
zijn. Zie Ps. 18:11; Ezech. 1:24,25,26, en
Ezech. 10:13,16. te weten der cherubim,

die de vleugels zouden uitbreiden,
en de ark des verbonds des HEEREN
overdekken.
19. Dit alles heeft men mij, Of, heeft Hij
te weten, de Heere te verstaan gegeven, enz.
zeide David, bij geschrift Zo heeft dan
David hierin niet gehandeld uit volkomen
koninklijke
macht,
ordinerende
den
godsdienst naar zijn eigen goeddunken; maar
hij heeft dit gedaan als een profeet Gods, 2
Kron. 8:14, door de ingeving des Heiligen
Geestes, gelijk hier 1 Kron. 28:12, en ook door
Gad en Nathan, 2 Kron. 29:25. Aldus heeft
ook God de Heere Mozes een voorbeeld of
model aangewezen van alles wat hij maken
zou; Exod. 25:40, en Exod. 26:30, Hebr. 8:5.

te verstaan gegeven van de hand des
HEEREN, te weten al de werken
dezes voorbeelds.
20. En David zeide tot zijn zoon
Salomo: Wees sterk, en heb goeden
moed, en doe het, vrees niet, en
wees niet verslagen; want de HEERE
God, mijn God, zal met u zijn; Hij zal
u niet begeven, en Hij zal u niet
verlaten, totdat gij al het werk tot

den dienst van het huis des HEEREN
zult volbracht hebben.
21. En zie, daar zijn de verdelingen
der priesteren en der Levieten, tot
allen dienst van het huis Gods; en bij
u zijn tot alle werk allerlei
vrijwilligen, met wijsheid tot allen
dienst, ook de vorsten, en het ganse
volk, bereid tot al uw bevelen. Of,
woorden, of werken.
1 Kronieken 29

1. Verder zeide de koning David tot de
ganse gemeente: Zie boven, 1 Kron. 28:1.
God heeft mijn zoon Salomo alleen
verkoren, Hebreeuws, enen; te weten, uit
al mijn zonen. Hierom heeft hem David nog
tijdens zijn leven tot koning laten kronen, en
de andere zonen Davids hebben met handslag
beloofd Salomo te gehoorzamen, 1 Kron.
29:24. een jongeling Salomo had toen ter
tijd een vrouw getrouwd, gelijk uit den
ouderdom van zijn zoon Rehabeam is af te
nemen, 2 Kron. 12:13, want hij heeft veertig
jaren geregeerd, 2 Kron. 9:30, en zijn zoon
Rehabeam was een en veertig jaren oud toen
hij koning werd na Salomo's dood; waaruit
dan blijkt dat Rehabeam een jaar oud was
toen Salomo als koning gekroond is; doch
David noemt hem hier, met reden, jong
omdat hij toentertijd naar sommiger
rekening, maar omtrent achttien of negentien
jaren oud was en broeders had, die ouder
waren dan hij. en teder; dit werk

daarentegen

Te weten, de bouw des

is
groot, want het is geen paleis voor
een mens, maar voor God, den
HEERE.
2. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid
tot het huis mijns Gods, goud tot
gouden, en zilver tot zilveren, en
koper tot koperen, ijzer tot ijzeren,
en hout tot houten werken;
sardonixstenen
en
vervullende
stenen, versierstenen Anders, stenen
tempels, welken Salomo moest uitvoeren.

des versiersels en borduursels. Of, tot

en borduursel,
en allerlei kostelijke stenen, en
marmerstenen in menigte.
3. En daartoe, uit mijn welgevallen Dat
versiersel en borduursel.

is, uit zonderlinge liefde tot het huis mijns
Gods. tot het huis mijns Gods, geef ik

het bijzonder

Dat is, van mijn eigen
juwelen en andere kostelijkheden, die ik
gespaard en hiertoe bewaard heb. goud en

zilver, dat ik heb, tot het huis mijns
Gods daarenboven, behalve al wat ik
ten huize des heiligdoms bereid heb;
4. Drie duizend talenten gouds, Zie Exod.
25:39. van het goud van Ofir, en
zeven duizend talenten gelouterd
zilver, om de wanden Te weten, het
goud om de wanden des tempels te
overtrekken; en het zilver om de andere
huizen en kamers, tot den tempel behorende,
te
overtrekken.
der huizen te

overtrekken;
5. Goud tot de gouden, en zilver tot de
zilveren vaten, en tot alle werk, door
de hand der werkmeesteren te
maken. En wie is er willig, Te weten,
onder ulieden. heden zijn hand Dat is,
zijnen dienst den Heere te heiligen en hem
een vrijwillige offerande te doen. Zie Exod.
32:29; Lev. 8:33. den HEERE te vullen?

6. Toen gaven vrijwillig de oversten der
vaderen, en de oversten der
stammen van Israel, en de oversten
der duizenden en der honderden, en
de oversten van het werk des
konings;
7. En zij gaven, tot den dienst van het
huis Gods, vijf duizend talenten
gouds, en tien duizend drachmen,
Een drachma weegt zoveel als een Franse
kroon. en tien duizend talenten

zilvers,

en

achttien

duizend

Hebreeuws, tien duizend, en acht duizend
talenten kopers. talenten kopers, en

honderd duizend talenten ijzers.
8. En bij wien stenen Te weten, edele of
kostelijke stenen. gevonden werden, die

gaven zij in den schat van het huis
des HEEREN, onder de hand van
Jehiel, Deze is geweest de generale
bewaarder van al de schatten des heiligdoms,
die wij zouden mogen noemen een
ontvanger-generaal; maar Selomith was
gesteld over de schatten, die gecollecteerd
werden tot den bouw des tempels; 1 Kron.
26:26. den Gersoniet.

9. En het volk was verblijd over hun
vrijwillig geven; want zij gaven met
een volkomen hart den HEERE
vrijwillig; en de koning David
verblijdde zich ook met grote
blijdschap.
10. Daarom loofde David den HEERE
voor de ogen der ganse gemeente;
en David zeide: Geloofd zijt Gij,
HEERE, God van onzen vader Israel,
van eeuwigheid tot in eeuwigheid!
11. Uw, o HEERE, is de grootheid, en
de macht, en de heerlijkheid, en de
overwinning, en de majesteit; want
alles, wat in den hemel en op aarde
is, is Uw: Uw, o HEERE, is het
Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd
tot een Hoofd boven alles.
12. En rijkdom en eer zijn voor Uw
aangezicht, en Gij heerst over alles;
Of, over alle. en in Uw hand is kracht
en macht; ook staat het in Uw hand
alles groot te maken en sterk te
maken.
13. Nu dan, onze God, wij danken U,
en loven den Naam Of, uw heerlijken
naam. Uwer heerlijkheid.
14. Want wie ben ik, en wat is mijn
volk, dat wij de macht zouden
verkregen hebben, om vrijwillig te
geven als dit is? Dat is, al deze dingen.
Want het is alles van U, en wij geven
het U Dat is, gelijk wij dit eerst van U
ontvangen hebben, alzo geven wij het U
weder. uit Uw hand.

15. Want wij zijn vreemdelingen

Dit is
Davids argument. Dewijl wij mensen hier op

aarde maar vreemdelingen en pelgrims zijn,
die voorzeker van hier moeten scheiden, Ps.
39:13, en wij kunnen onze goederen na onzen
dood niet behouden; zo kunnen wij dezelve
niet beter aanleggen dan aan den dienst
Gods, die het in eeuwigheid uit genade
belonen zal. en bijwoners voor Uw

aangezicht, gelijk al onze vaders;
onze dagen op aarde zijn als een
schaduw, en er is geen verwachting.
Hij wil zeggen dat er niets vast, zeker, of
gestadig is in dit leven; het is al ijdelheid en
gelijk een schaduw; en niemand behoeft te
vermoeden dat hij den dood zal ontlopen.
Anders, die te weten, schaduw niet verzameld
wordt.

16. HEERE, onze God, al deze
menigte, die wij bereid hebben om
U een huis te bouwen, den Naam
Uwer heiligheid, dat is van Uw hand,
en het is alles Uw.
17. En ik weet, mijn God, dat Gij het
hart proeft, en dat Gij een
welgevallen
hebt
aan
oprechtigheden.
Ik
heb
in
oprechtigheid mijns harten al deze
dingen vrijwillig gegeven, en ik heb
nu met vreugde Uw volk, dat hier
bevonden wordt, gezien, dat het zich
jegens U vrijwillig gedragen heeft.
18. O HEERE, Gij, God onzer vaderen,
Abraham, Izak en Israel, bewaar dit
in der eeuwigheid in den zin Of, de
genegenheid.
maaksel. der

Hebreeuws,

formeersel,

gedachten van het hart
Uws volks, en richt hun hart tot U.
19. En geef mijn zoon Salomo een
volkomen hart, om te houden Uw
geboden, Uw getuigenissen en Uw
inzettingen; en om alles te doen, en
om dit paleis te bouwen, hetwelk ik
Dat is, tot hetwelk ik allen voorraad
bijeengebracht en vaardig gemaakt heb. Ja,
waartoe ik zelfs de plaats gekocht heb, 1
Kron. 21:25, en 2 Kron. 3:1, en een model of
ontwerp daarvan gemaakt heb. bereid

heb.

20. Daarna zeide David tot de ganse
gemeente: Looft nu den HEERE, uw
God! Toen loofde de ganse
gemeente den HEERE, den God
hunner vaderen; en zij neigden het
hoofd, en zij bogen zich neder voor
den HEERE, Voor den Heere met
godsdienstigen eerbied, voor den koning met
burgerlijken eerbied. en voor den

koning.
21. En zij offerden den HEERE
slachtofferen; ook offerden zij den
HEERE brandofferen, des anderen
morgens van dien dag, duizend
varren, duizend rammen, duizend
lammeren, met hun drankofferen;
en slachtofferen in menigte, voor
gans Israel.
22. En zij aten en dronken deszelven
daags voor het aangezicht des
HEEREN met grote vreugde; en zij
maakten Salomo, den zoon van
David, ten andere male Dit was een
andere zalving dan die, waarvan men leest 1
Kon. 1:33. Want de eerste geschiedde alleen
in haast, daar die van Jeruzalem alleen bij
waren, om het oproerig voornemen van
Adonia te beletten; maar deze tweede zalving
is ook bij het leven Davids gelijk blijkt uit het
begin van 1 Kron. 29:22 doch met meerdere
plechtigheid geschied, in tegenwoordigheid
van al de vorsten en oversten des volks, ja
ook der andere zonen Davids. koning, en

zij zalfden hem den HEERE tot
voorganger, Dat is tot dienst des Heeren,
tot handhaving van de beide tafelen der wet.
en Zadok tot priester. Versta, tot
hogepriester; en Abjathar werd afgezet,
omdat hij mede geweest was in het oproer
van Adonia, 1 Kon. 1:7.

23. Alzo zat Salomo op den troon des
HEEREN, Dat is, den troon, welken hem de
Heere gegeven had, en waarop hij als een
stadhouder de plaats des Heeren bewaarde.

als koning in zijns vaders Davids
plaats, en hij was voorspoedig; en
gans Israel hoorde naar hem.

24. En al de vorsten, en helden, ja,
ook al de zonen van den koning
David, gaven de hand, dat zij Dat is,
dat zij Salomo voor hunnen koning en
overheer kenden en aannamen. Hebreeuws,
gaven de hand onder den koning Salomo.

onder den koning Salomo zijn
zouden.
25. En de HEERE maakte Salomo
groot ten hoogste voor de ogen van
gans Israel; en Hij gaf aan hem een
koninklijke majesteit, Hebreeuws, een
majesteit des koninkrijks. zodanige aan
geen koning van Israel voor hem
geweest is.
26. Zo heeft dan David, de zoon van
Isai, geregeerd over gans Israel.
27. De dagen nu, die hij geregeerd
heeft over Israel, zijn veertig jaren;
te Hebron regeerde hij zeven jaren,
en te Jeruzalem regeerde hij drie en
dertig.
28. En hij stierf in goeden ouderdom,
Hebreeuws, grijsheid, of grauwigheid, gelijk
Gen. 25:8. zat van dagen, rijkdom en

eer; en zijn zoon Salomo regeerde in
zijn plaats.
29. De geschiedenissen nu van den
koning David, de eerste en de
laatste, ziet, die zijn geschreven in
de Dit kan verstaan worden van de twee
boeken door Samuël, welker voornaamste
delen van de profeten, die hier genoemd
worden, beschreven zijn, te weten, door
Samuël, Nathan en Gad, die hier zieners
genoemd worden. geschiedenissen van

Samuel, Hebreeuws, woorden, zaken. den
ziener, en in de Dit kan verstaan worden
van de twee boeken door Samuël, welker
voornaamste delen van de profeten, die hier
genoemd worden, beschreven zijn, te weten,
door Samuël, Nathan en Gad, die hier zieners
genoemd worden. geschiedenissen van

den

profeet

Nathan, Hebreeuws,
en in de Dit kan verstaan

woorden, zaken.
worden van de twee boeken door Samuël,
welker voornaamste delen van de profeten,

die hier genoemd worden, beschreven zijn, te
weten, door Samuël, Nathan en Gad, die hier
zieners
genoemd
worden.
geschiedenissen van Gad, Hebreeuws,
woorden, zaken. den ziener;

30. Met al zijn koninkrijk,

Dat is, met de

ganse regering zijns koninkrijks.

en zijn

macht, en de tijden,

Dat is met hetgeen
te zijner tijd hem, Israël en den omliggenden
koninkrijken is overkomen en gebeurd. die

over hem verlopen zijn, en over
Israel, en over al de koninkrijken der
landen.

