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Schets 4 – Bidden helpt! 

 

A. Doel 

 

1. Betekenis benoemen. Koning Hizkia was een koning die de Heere diende. Hij zorgde voor een 

reformatie van de eredienst  en vertrouwde met heel zijn hart op de Heere. We zien echter ook 

dat hij een zondig mens bleef: zijn trots/hoogmoed speelde hem parten toen hij bezoek kreeg 

van een gezantschap uit Babel. 

2. Actualiteit aangeven. Vertrouw jij op de Heere, zoals Hizkia deed? Er wordt door Sanherib en 

Rabsaké gespot met de God van Israël. Ook nu kun je daar mee te maken krijgen. Hoe reageer jij 

dan? Hoe ga je om met de zegeningen die je van de Heere krijgt: ben je God dankbaar of word je 

hoogmoedig? 

3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Hizkia ging zijn volk voor in het dienen van de 

Heere. Toen hij ziek werd, vroeg hij of de Heere Zijn Borg wilde zijn. Hier zien we het beeld van 

Christus, Die voor ons een Borg wil zijn. Het is van levensbelang dat jongeren Hem (leren) 

kennen!  

 

Kernboodschap 

Een leven met de Heere blijkt uit liefde tot God en Zijn dienst, gehoorzaamheid aan Zijn geboden en 

vertrouwelijk gebed. Dat is een gezegend leven! Trots kan die zegen in de weg staan. 

 

B. Achtergrondinformatie 

 

Twee opmerkingen vooraf: 

1. Sommige uitleggers dateren de ziekte en het herstel van Hizkia voor de belegering van 

Assyrië. In deze schets houden we de volgorde aan zoals die in de Bijbel vermeld staat.  

2. Hizkia viert het Pascha. In schets 5 kun je meer lezen over de betekenis van het Pascha. 

 

Hizkia betekent ‘De HEERE sterkt’ of ‘De HEERE is mijn sterkte’. M. Henry: ‘Zijn grote vroomheid is 

des te opmerkelijker, omdat zijn vader één van de slechtste koningen was. Toch is Hizkia een van de 

beste. Als er iets goeds in iemand gevonden wordt, is dat niet van nature, maar uit genade. (…) Als 

Gods genade aan het werk gaat, wie kan haar dan tegenhouden?’ 
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Hizkia gehoorzaamt de koning van Assyrië niet meer. Dit blijft niet zonder gevolgen. Koning 

Sanherib van Assyrië komt om te vechten tegen Juda. Hizkia wordt bang en… dient Sanherib weer. 

Hizkia dient de Heere, maar ook hij heeft zijn zwakke momenten. Hij vreest nu meer voor Assyrië, 

dan dat hij vertrouwt op de Heere zijn God. Hizkia moet veel belasting betalen, maar toch komt 

Sanherib om de stad Jeruzalem te belegeren. Hij zendt een Tartan, Rabsaris en een Rabsaké. Dit zijn 

geen eigennamen, maar hoftitels. Tartan is de titel van een generaal, Rabsaris die van 

opperschenker en Rabsaké van opperkamerheer. De Rabsaké is hier de woordvoerder. Hij doet 

denken aan Goliath: hij verheft zich boven de almachtige God.  Hij weet dat Hizkia de grootste 

steun vindt in de macht en belofte van God. Daarom probeert hij dit vertrouwen aan het wankelen 

te brengen. Hij noemt daarvoor drie dingen:  

1. Hizkia heeft de hoogten en altaren weggenomen. Rabsaké denkt dat Hizkia de God van 

Israël diep beledigd heeft door het volk te verplichten op slechts één altaar te offeren. 

2. Rabsaké zegt dat God hem de opdracht heeft gegeven om de stad te verwoesten. 

3. Als de God van Israël al wilde proberen om Hizkia te beschermen tegen de koning van 

Assyrië, dan zou dat toch niet lukken. De goden van de andere volken konden hun 

onderdanen immers ook niet redden. 

Het is de bedoeling van Rabsaké om Hizkia door angst van de Heere te doen afvallen, maar het 

blijkt dat die hem juist bij de Heere brengt. Naast het gebed gebruikt Hizkia ook de middelen. Hij 

laat de waterleidingen en bronnen stoppen. Hij versterkt de muren en spreekt de mensen moed in. 

En de Heere hoort: de koning van Assyrië trekt terug naar zijn eigen land. Jaren later wordt koning 

Sanherib vermoord door zijn eigen zonen.  

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: 2 Kon. 18-20, 2 Kron. 29-32, Jes. 36-39 

 Geloofsbelijdenis: HC zondag 33, 36, 44, 45 en DL H. 2 artikel 1 en 2 

 Literatuur:   

Statenvertaling met kanttekeningen 

Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen 

Drs. J. van der Graaf (e.a.) – Tekst voor Tekst – Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 

Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 1 – Uitgeverij De 

Banier, Utrecht 

Drs. J.P. Tazelaar – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis 

(O.T– Uitgeverij Meinema, Delft 

C.G. Vreugdenhil – Als je bidt… – Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen 
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C. Suggesties voor de avondinvulling 

 

Om te zingen 

 Psalm 21:1,3 

 Psalm 48:4,6 

 Leer mij Uw weg, o Heer 

 Welk een Vriend is onze Jezus 

Alternatieve startopdracht  

Deel briefjes uit aan de jongeren en stel de vraag: als jij nu zou bidden, wat zou je dan tegen de 

Heere vertellen of aan Hem vragen? Geef een paar minuten tijd om dit op te schrijven. Laat de 

jongeren dit briefje voor zichzelf bewaren en kom hier bij opdracht 6 op terug. 

Niveau 1  Niveau 2 

Bijbel  

2 Koningen 18:1-7 

1. Wie is de vader van Hizkia? 

2. Welke goede dingen doet Hizkia?  

 

Jesaja 38:1-8 

3. Wie komt Hizkia vertellen dat hij zal sterven? 

4. Welke twee dingen belooft de Heere? (vs. 5 

en 6) 

Bijbel  

2 Koningen 18:1-7 

1. Hoe oud is Hizkia als hij koning wordt? 

2. Hizkia dient de Heere. Waaruit blijkt dat? 

 

Jesaja 38:1-8 

3. Wat zegt Hizkia tegen de Heere als hij hoort 

dat hij zal sterven? (vs. 3) 

4. Hoe weet Hizkia zeker dat de Heere hem 

genezen zal? (vs. 7,8) 

Keuzevragen 

Startopdracht 

Vragen: 2, 3, 5 en 6 

Casus: ‘Vloeken’ 

Opdracht: ‘Gebed gevraagd’ 

Stellingen: a, c, e 

 

Keuzevragen 

Startopdracht,  

Vragen: 1, 2, 4, 6 en 7 

Casus ‘Vloeken’ 

Opdracht ‘Gebed gevraagd’  

Stellingen: b, c, d 
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D. Antwoorden en suggesties 

 

Startopdracht 

De informatie over koning Hizkia is te vinden in Jesaja 36-38, 2 Koningen 18-20 en 2 Kronieken 29. 

Naam koning: Hizkia 

Naam vader en moeder: Achaz en Abia 

Verhouding tot de Heere: Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere.  

Belangrijke gebeurtenis tijdens zijn ziekte: komst van de profeet Jesaja, het teken van de 

zonnewijzer en zijn genezing. 

 

Opdracht Koning(in) 

Geef alle jongeren een post-it. Iedereen schrijft op wat hij/zij als eerste zou gaan doen. Vervolgens 

plakt iedereen zijn post-it op een grote poster. Lees enkele blaadjes voor en leg vervolgens het 

verband met de schets: ‘Hizkia moest ook besluiten wat hij als eerste ging doen toen hij koning 

werd. In deze schets ontdekken we wat hij als eerste deed.’ 

 

Vragen 

1. a. De tempel moest geheiligd worden. Dat wil zeggen dat alles wat aan het heidendom 

herinnerde (afgodsbeelden, altaren voor de afgoden, etc.), moest worden verwijderd.  

b. In de vraag wordt uiteraard geen letterlijke, maar een geestelijke ‘schoonmaak’ bedoeld. Is 

er een reformatie nodig? Gebeuren er in de kerk dingen die niet Bijbels zijn? De vraag kan 

algemeen beantwoord worden: er gebeuren ook binnen de kerk dingen die niet goed zijn, denk 

aan ruzie en onenigheid. De vraag kan ook specifiek over de eigen gemeente gaan. Probeer 

met de jongeren te bespreken wat er voor deze ‘schoonmaak’ nodig is en wat hun rol daarin is 

(zie ook c en d). 

c. Geestelijke ‘schoonmaak’ is in ieders leven voor het eerst, maar ook elke dag opnieuw  

nodig. Geef ruimte voor persoonlijke reacties en maak het samen met de jongeren zo concreet 

mogelijk. Zorg dat voor jongeren duidelijk is dat een uiterlijke ‘schoonmaak’ (bekering van 

concrete zonden) wel moet voortkomen uit een hart dat vertrouwt op de Heere (2 Kon. 18:5). 

Een vernieuwd hart heeft een vernieuwd leven tot gevolg! 

d. De Heilige Geest is aan jongeren beloofd en Hij wil ook hun leven vernieuwen (vgl. Ez. 36:26-

27, Luk. 11:13, doopformulier). Jongeren hoeven niet bang te zijn dat hun zonden te veel of te 

groot zijn: het bloed van Jezus Christus reinigt van álle zonden (1 Joh. 1:7)! 
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2. a. Ze moeten zich bekeren tot de Heere. Ze worden ertoe opgeroepen om ‘de Heere de hand te 

geven’ en tot Zijn heiligdom (de tempel) te komen. ‘De Heere de hand geven’ betekent: Hem 

vertrouwen en gehoorzaam zijn. 

b. De verkeersborden maken duidelijk dat een leven zonder bekering tot God een doodlopende 

weg is. Er is bekering nodig: verandering van levensrichting (180 graden draaien).  Dit kan 

geïllustreerd worden aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon (vgl.  HC zondag 33).  

c. Voor de Joden in die tijd was er de belofte dat hun overheersers barmhartig zouden zijn voor 

hen. Als straf zouden de Joden weggevoerd worden uit hun land, maar hier krijgen ze de 

belofte dat ze dan weer mogen terugkeren. Verder belooft de Heere dat Hij naar hen zal 

omkijken, als ze zich bekeren. Deze belofte geldt ook voor ons! De Heere zal genade geven als 

we Hem daarom vragen.  

d. Sommigen spotten met de knechten die de brieven brengen en lachen hen uit. Anderen 

verootmoedigen zich en komen naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. Deze twee 

reacties zie je altijd op de oproep tot bekering: of mensen luisteren niet en blijven hun eigen 

gang gaan (geen reactie is dus ook reactie!) of ze luisteren wel en komen tot de Heere.  

 

Stellingen 

a. In deze stelling kan de lijn getrokken worden naar de reactie van jongeren op de oproep tot 

bekering. Wat is hun reactie op de roep om bekering? Bespreek met jongeren dat het altijd 

één van tweeën is: geloof of ongeloof. Dat laatste kan zich uiten in spot. Maar ook als je niet 

lacht om de boodschap van God, kan je reactie er één van ongeloof zijn (bijv. 

onverschilligheid, geen verandering/bekering). Als er geen bekering volgt is de reactie van 

onverschilligheid net zo erg als een reactie van spot. 

b. De Israëlieten werden concreet opgeroepen om naar de tempel te komen. Aan die oproep 

kunnen jongeren van nu letterlijk geen gehoor geven. Maar zoals de Israëlieten in het gaan 

naar de tempel blijk gaven van het dienen van de Heere (in het brengen van de offers van 

toewijding en verzoening), roept God ook nu jongeren tot een hartelijke toewijding aan Zijn 

dienst! Bespreek met jongeren hoe ze deze oproep concreet kunnen gehoorzamen en 

‘vertaal’ deze woorden naar hun leven in deze tijd. 

 

Stellingen 

www.lcj.nl/verwerkingmin16  

www.hhjo.nl/verwerkingmin16 

 

 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
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3. a. Het volk zwijgt en spreekt geen enkel woord. 

b. Geef jongeren even tijd om zich de situatie voor te stellen. Wat voel je als iemand zich zo 

dreigend en spottend uit. Wat zou dan je eerste reactie zijn? Boosheid of angst? Waarom? 

c. Koning Hizkia scheurt zijn kleren en bedekt zich met een zak. Zo uit hij zijn droefheid over het 

smaden van de Heere. Hij doet een rouwgewaad aan. Dan gaat hij het huis van de Heere in 

(waarschijnlijk om te bidden). Ook stuurt hij knechten naar de profeet Jesaja om hem te vragen 

om te bidden. Laat merken dat Hizkia het beste Adres heeft waar hij met zijn angst en 

onzekerheid naartoe kan! 

 

4. a. Hizkia spreekt de Heere aan met de naam HEERE (God van het verbond), God van Israël, 

Koning van alle koningen en Schepper van hemel en aarde. Hizkia doet een beroep op Gods 

macht en Gods trouw. 

b. Hij bidt om verlossing van de vijand, zodat alle volken zullen weten dat de Heere alleen God 

is. Hizkia heeft de eer van God op het oog! 

c. Persoonlijke reactie. Laat jongeren nadenken over het aanspreken van God in hun gebed 

(hoe doen ze dat en waarom?). Spreek door over de vraag met welk doel ze dingen aan de 

Heere vragen. 

 

Opdracht ‘Brieven’ 

Geef jongeren tijd om hier over na te denken en dit eventueel ook op te schrijven. Laat jongeren – 

als ze dat willen – delen wat ze in hun gebed bij de Heere zouden neerleggen. Laat jongeren 

merken dat we werkelijk álles aan de Heere mogen voorleggen (Fil. 4:6). Zie ook HC zondag 45.  

 

5. Bespreek met jongeren de momenten waarop ze net als Hizkia trots zijn op bezit, prestaties, of 

andere dingen die we alleen uit genade van God gekregen hebben. Het is belangrijk dat 

jongeren gaan zien dat het zonde is en het tot oneer van God is. Hij heeft recht op onze 

dankbaarheid en is waard om alle eer te ontvangen, niet wijzelf! Het Woord van God belooft 

vergeving als we deze zonde belijden (1 Joh.1:9)! 

 

Stelling 

Een spannende stelling: God is machtig om zieken te genezen, maar Hij doet dit niet altijd. We 

leven in een wereld vol zonde en gebrokenheid, waarin God voor allen die Hem liefhebben, álle 

dingen (dus ook zorgen en ziekte) laat meewerken ten goede (Rom. 8:28). Bedenk bij deze stelling 

of er jongeren zijn die in hun directe omgeving geconfronteerd zijn met ernstige (ongeneeslijke) 

ziekten en dat dit veel gevoelens kan losmaken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 

Stellingen 

www.lcj.nl/verwerkingmin16  

www.hhjo.nl/verwerkingmin16 

 

Opdracht ‘Gebed gevraagd!’ 

Laat de jongeren wat namen noemen van personen voor wie ze willen bidden. Kom de volgende 

keer op deze opdracht terug: hebben ze ook daadwerkelijk voor mensen gebeden? Bid ook op de 

clubavonden concreet voor verschillende (van de genoemde) mensen! 

 

Alternatieve slotopdracht 

Hizkia bidt in Jes. 38:14 om een Borg. Om duidelijk te maken wat een ‘Borg’ is, kan het verhaal ‘De 

brugwachter’ voorgelezen worden. www.christelijkeverhalen.nl/index.php?s=de+brugwachter  

Vraag na het lezen wat een ‘Borg’ is. Leg kort de link met Jes. 38:14 (als vraag 7 niet besproken is). 

 

E. Extra voorbereiding 

Opdracht Benodigd materiaal Opmerkingen 

Startopdracht Bijbels 

Pennen  

Papier  

 

Alternatieve startopdracht Kleine papiertjes 

pennen 

 

Opdracht Koning(in) Poster  

Post-it papiertjes 

Het is leuk om die in de vorm van een 

kroon te knippen omdat het over een 

koning(in) gaat. 

Alternatieve slotopdracht Verhaal ‘De brugwachter’ Verhaal van te voren uitprinten. 

 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
http://www.christelijkeverhalen.nl/index.php?s=de+brugwachter

