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Het volk heeft het verbond met de HEERE vernieuwd. Ze hebben een eed 
gezworen dat ze Hem zullen blijven dienen. De HEERE geeft hen hierop een 
periode van rust. Het volk blijft 20 jaar standvastig de Heere dienen onder de 
regering van koning Asa. De Heere wil dus een zegen geven op het doen van 
de geboden van Hem. 
De grootmoeder van Asa wordt gestraft voor haar zonden door Asa. Ze mag 
geen koningin meer zijn. En de afgod die ze gemaakt heeft wordt verbrijzeld 
en verbrand. 
Koning Asa neemt niet alle hoogten weg uit Israël, maar heeft wel zijn leven 
lang de HEERE oprecht gediend. Hieruit blijkt zijn standvastigheid. Al had hij 
wel alle zonden uit de weg moeten ruimen, want dit zijn gebreken in zijn 
leven. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 12, vraag en antwoord 32 gaat over 
een ware Christen. Hieraan kunnen we ‘toetsen’ of Asa een ware Christen is, 
maar vooral of we zelf een ware Christen zijn en standvastig in het geloof. 
HC zondag 34, vraag en antwoord 94 gaat over het eerste gebod. Dat alle 
afgoderij en wat daarmee samenhangt, moet worden vermeden. De zonde 
hangt ook altijd aan straf. 
Artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB): over de regering van 
God over alle dingen. Alles wordt door God bestuurd. Hij houdt de duivelen in 
toom en vijanden kunnen ons niets aandoen zonder Zijn toelating. 

Psalm / Lied Psalm 5: 4 
Psalm 46: 3 
Psalm 51: 1 
Psalm 63: 5 
Psalm 66: 3 
Tien Geboden des Heeren: 3 en 9 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• verKEERd, afKEER, inKEER, terugKEER; van alles wat verkeerd is 
moeten we een afkeer hebben. We moeten inkeren tot onszelf en 
terugkeren naar God. 

• Standvastigheid en vasthouden aan het goede gedrag is iets wat 
gezegend wordt. Dit is ook een kwaliteit, die we bij kinderen moeten 
stimuleren. Kom voor je mening uit, ook al gaat die tegen anderen in. 
Doe bijvoorbeeld niet mee met pesten, omdat je er dan bij zou horen. 
Is er een zwijgende middengroep, of een middengroep die opkomt voor 
de gepeste/zwakkere?  

• In 1 koningen 15 gaat het ook over de geschiedenis van koning Asa. 
 


