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Bij Het Noordelijk Koninkrijk H7 van Inleiding Joodse Geschiedenis 

Leerlingen maken alleen (of in 2tallen) vragen mbv het boek  
 

 ANTWOORDEN          VRAGEN 

Sjlomo ronselde jonge  mannen als soldaten 

 

Hoe kwam Sjlomo aan soldaten? 

Als Sjlomo overlijdt wordt Rechobeam koning 

 

Wie wordt koning na Sjlomo? 

Rechobeam is heerszuchtig en wreed. Onder hem 

splitst koninkrijk in 2 en 10 stammen  

 

Hoe groot is het koninkrijk onder Rechobeam en wat 

is hij voor koning? 

Jerobeam : Jisraëel 

Rechobeam: Jehoeda 

 

In welke twee delen wordt het land verdeeld en wie 

regeert? 

In 200 jr Jisraëel:19 koningen, gemiddeld 10 jr 

 

Hoe lang regeerde een koning gemiddeld in Jisraëel? 

Valse profeten herkenbaar aan: 

Toekomst voorspellen, spreken met de doden, 

verloren zaken vinden, doden tot leven wekken 

 

Hoe herken je een valse profeet? 

Echte profeten herkenbaar aan:  

Spraken alsof God sprak, onderwezen de mitswot, 

herinnerden aan het Verbond. Waarschuwden niet 

als andere volken te worden ivm goede toekomst 

 

Hoe herken je een echte profeet? 

Eli’jahoe was een krachtige profeet 

 

Wie was één van de belangrijkste profeten? 

Koning Achav voerde afgodendienst weer in het 

gevolg was honger door uitblijven van regen 

( Eli’jahoe had dit voorspeld) 

 

Wat deed koning Achav en wat was het gevolg? 

Na offer van Eli’jahoe op Har Carmel sterven alle 

heidense priesters in een gevecht 

 

Wat gebeurde er op Har Carmel? 

Tijdens profeet Amos zijn alle mitswot vergeten 

Woorden van Amos in Neviim: boek Amos 

 

Waar kun je de woorden van profeet Amos vinden? 

Israël wordt verslagen door de Assyriës. 

Aanval olv Tiglatpileser  

 

Door wie wordt Israel versagen? 

Benee Jisraëel sluiten verdrag met Egypte 

 

welke twee staten sluiten een verdrag met elkaar? 

Sjalmaneser neemt koning van Israel gevangen 

 

Wat doet Sjalmaneser? 

Na 2 jaar geeft Israel zich over in 722 vdgj 

 

Na hoeveel tijd geeft Israel zich over? In welk jaar? 

DE 10 stammen zijn verdwenen 

 

Wie verdwijnen uit de joodse geschiedenis 

Midrasj zegt dat de 10 stammen voorbij de 

magische rivier de Sambatjon leven 

 

Waar leven de 10 stammen?zegt men 

Eli’jahoe vaart ten hemel in een wagen van vuur 

 

Wat gebeurt er met Eli’jahoe na zijn dood? 

Met Pesach zetten we een Kos Eli’jahoe op tafel 

Met de briet mila is er een extra stoel voor Eli’jahoe, 

want ieder mens kan de masjiach zijn 

Zijn aanwezigheid helpt ons goed te doen 

 

Wanneer denken we aan Eli’jahoe en waarom? 

Jerobeam probeert zijn vader af te zetten als koning 

en zelf koning te worden. 

 

Bonus: wat probeerde Jerobeam toen Sjlomo nog 

leefde 

 


