1. og 2. KONGEBOK
OVERBLIKK (1)
HOVEDTEMA

Guds forsyn for opprettholdelsen, og om nødvendig
gjenopprettelsen av sitt folk:
Herrens hus i Jerusalem, stedet hvor Gud lot sitt
navn bo.

HOVEDLEKSJON

Når folket så til Gud og hans forsyn i Huset, hadde
de velstand.
Når de forsømte, var ulydige og sviktet Huset, led
de, og endte til slutt i en katastrofe.
Når de omvendte seg, og så imot Huset, opplevde de
vekkelse.

HOVEDPLANER FOR HERRENS HUS
Strukturdetaljer: Huset, sidekammer, vinduer, forhallen

1Kong 6:1–10

Særlig oppfordring til lydighet

1Kong 6:11–13

Innvendige dekorasjoner og installasjoner, og den indre
forgården

1Kong 6:14–28

Kongens hus og den store borggården

1Kong 7:1–12

Inventaret til borggården i Herrens hus:
de to søylene, Jakin og Boas og deres søylehoder,
det store havet og de ti tilhørende kobberkarene

1Kong 7:13–51

Det er tillatt å kopiere dette materialet i uforandret form til egen eller venners bruk,
men publisering på internett eller andre former for massedistribusjon er forbudt. Se
http://bibelfokus.no for mer informasjon.

1. og 2. KONGEBOK
OVERBLIKK (2)

EN BERETNING OM ULYDIGHET, FRAFALL OG DOM
Planene for Herrens hus

Historien

1.

Første sett:
Strukturelt:
Bare ett hus,
men mange sidekammer.

1.

Jeroboam av Israel
Bygger andre hus
1Kong 12:25–33.

2.

Andre sett:
Den særlige oppfordringen til lydighet.

2.

Baesa av Israel
ødelegger Jeroboams dynasti,
men fortsetter i Jeroboams synd
1Kong 15:25–16:7.

3.

Tredje sett:
Hovedinstallasjon:
PAKTENS ARK:
Du skal ikke ha andre guder enn meg,

3.

Akab av Israel
„installerer“ Baal
som Israels hovedgud
1Kong 16:29–34.

4.

Fjerde sett:
Kongens hus.

4.

a. Jehu av Israel
ødelegger Akabs kongehus
2Kong 9–10.
b. Atalja
ødelegger hele Judas kongehus
unntatt én liten gutt
2Kong 11.

5.

Femte sett:
a. Havet og kobberkarene.

b. Søylene.

5.

a. Akas av Juda
skjærer fyllingene (grensene/kantene)
av kobberkarenes fotstykker;
tar ned havet fra oksene
og setter det på et steinunderlag
2Kong 16:17.

b. Nebukadnesar av Babylon
knuser havet og søylene og tar med
kobberet til Babylons
2Kong 25:13.

Det er tillatt å kopiere dette materialet i uforandret form til egen eller venners bruk,
men publisering på internett eller andre former for massedistribusjon er forbudt. Se
http://bibelfokus.no for mer informasjon.

1. og 2. KONGEBOK
OVERBLIKK (3)

HOVEDVEKKELSER
FØRSTE VEKKELSE

Ledet av Elia på Karmel

1Kong 18

Dette står på spill:
Hvem er den sanne Gud: Baal eller
Jahve?
ANDRE VEKKELSE

Ledet av Jojada, ypperstepresten

2Kong 11

Dette står på spill:
Hvem er den sanne kongen: Atalja eller
Joas?
TREDJE VEKKELSE

Ledet av kong Hiskia
da Jerusalem var beleiret av assyrerkongens
styrker.

2Kong 18

Dette står på spill:
Er Herren Gud bare enda en gud blant
hedningefolkenes mange guder?
Eller er han den unike, transcendente
Herren Gud?
FJERDE VEKKELSE

Ledet av kong Josia
da de fant lovboken i Herrens hus.

2Kong 22

Dette står på spill:
Vil nasjonen omvende seg og gå tilbake
til å være lydige mot Guds ord og alle
dets bud?

Det er tillatt å kopiere dette materialet i uforandret form til egen eller venners bruk,
men publisering på internett eller andre former for massedistribusjon er forbudt. Se
http://bibelfokus.no for mer informasjon.

