
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. De val van Jeruzalem 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 2 Koningen 24:20. 

 Hoor jij op het nieuws, in boeken of tv-programma’s wel eens over mensen die verkeerde 

dingen doen? Wat vind je dat er moet gebeuren met hen? 

 Doe jij wel eens iets verkeerd, als je bijvoorbeeld iets wat niet mag, toch doet? Wat vind je dat 

er moet gebeuren? 

 Doe jij wel eens iets waarvan je weet dat God het eigenlijk niet wil? Wat zou er volgens jou 

moeten gebeuren? 

 Door welke dingen zou jij God kunnen vergeten? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Israël was verdeeld in Juda (het zuidelijke gedeelte met Jeruzalem) en Israël (het noordelijke 

gedeelte). Er heersten verschillende koningen in beide landen. Enkele koningen wilden op Gods 

manier het land regeren, maar de meesten niet. God zond veel ‘boodschappers’, zijn profeten, om de 

goddeloze koningen te waarschuwen. Maar ze wilden niet luisteren. 

Na vele jaren was het duidelijk voor God: het volk vond dat het zijn hulp niet meer nodig had. God 

stond toe dat vijanden het volk aanvielen. Hij hielp zijn volk niet, omdat de mensen weigerden naar 

Hem te luisteren. 

Lees nu samen 2 Koningen 25:1-11. 

Wat er daarna gebeurde… 

Vijanden werden de baas over Israël omdat de koningen en het volk ongehoorzaam waren. De 

mensen van Juda luisterden niet naar waarschuwingen en, 136 jaar later, werd Juda aangevallen en 

Jeruzalem vernietigd. (586 v. Chr.) 

Gods volk werd lang ‘in ballingschap’ gehouden. Langzamerhand begrepen de menen weer dat je 

naar God moet luisteren en moet doen wat Hij zegt. Ze begrepen ook dat God nog steeds van zijn 

volk hield. Een deel van de mensen mocht teruggaan naar Jeruzalem. Ze moesten de stad 

herbouwen, met een nieuwe tempel (535-515 v. Chr.) en nieuwe stadsmuren (445 v. Chr.). 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 54 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Babylon was een machtig rijk en heerste over veel andere landen. Nu hadden ze besloten om 

Jeruzalem te veroveren. Maandenlang omsingelden ze de stad. De bewoners konden er niet uit om 

eten te halen. Toen viel het leger aan en braken ze door de stadsmuren. 

Vernietiging De Babylonische Nebukadnessar zorgde ervoor dat alles van waarde uit Jeruzalem 

verdween. Gouden en bronzen spullen uit de tempel namen ze mee en de tempel zelf werd verbrand. 

De stadsmuren werden gesloopt en paleizen en huizen werden vernield. 

Ballingschap De Babyloniërs namen ook de mensen mee, omdat ze voor hen konden werken in 

Babylon. Alleen de allerarmste mensen die geen bezit hadden, lieten ze achter. 

Probeer het uit 

Dit is een verdrietig einde. Het kon niet erger worden voor het volk van God. Ze hadden alles verloren 

– hun huizen, hun werk, hun land. Veel mensen waren gestorven; anderen waren zwak na maanden 

van oorlog en belegering. En tot overmaat van ramp was de tempel, het symbool van Gods 

aanwezigheid, vernield. Hun vriendschap met God was kapot. Maar er was nog steeds hoop! Er lagen 

zware jaren vóór hen, maar ze zouden terugkeren naar Jeruzalem en naar hun God – om Hem 

opnieuw te vertrouwen en te aanbidden. 

Veel mensen in de wereld leven vandaag ook in trieste en zware omstandigheden. Door honger, 

oorlog, natuurrampen of slechte leiders. Maar er is nog steeds hoop! 

Zoek op het internet naar christelijke hulporganisaties die mensen helpen om te overleven in 

‘hopeloze’ omstandigheden. Misschien kan een volwassene je daarbij helpen. Hoe brengen die 

organisaties hoop voor hun toekomst van die mensen? 

Praten met God 

Vader God, U bent er altijd – in goede tijden en in slechtste tijden. Help me om op uw hulp te 

vertrouwen.’ 

 

 


