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Kongetiden - tidslinje
Datering etter M. Ansteys utlegning
av »Bibelens kronologi (fra h. GT)

Israel (Nordriket) - Samaria hovedstad

Juda (Sørriket) - Jerusalem hovedstad
Merknader og utfyllende informasjon:
 - Deling: Riket ble delte etter kong Salomos død, da sønnen Rehabeam kunngjorde at hans åk på folket ville bli enda tyngre enn under faren. De nordlige stammene gjorde da opprør, og utropte Jeroboam til konge over seg.

Den sørlige delen av riket - kalt Juda - bestod av to stammer (Juda og Benjamin), mens den nordlige - kalt Israel - bestod av ti stammer (Ruben, Simeon, Jissakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asjer, Efraim og Manasse).
 - Israel: Samtlige av Israels konger gjorde "det som var ondt i Herrens øyne". Plasseringen over og under tidslinjen er gjort i vekselvise sett for å indikere arvefølge og dynastier. De er inndelt i fem dynastier (1-5), samt fem enkeltstående regenter (x).

Dynastier: 1:Jeroboam-Nadab | 2:Basja-Ela | x:Simri* | x:Tibni* | 3:Omri-Akab-Akasja-Joram (bror) | 4:Jehu-Jokas-Joasj-Jeroboam II-Sakarja | x:Sjallum* | 5:Menahem-Pekahja | x:Pekah | x:Hosea
Internt i dynastiene gikk skiftene far-til-sønn, mens de eksterne bruddene skjedde ved opprør hvor den sittende kongen ble drept. *Simri: regjerte kun i 7 dager | *Tibni: rival til kong Omri | *Sjallum: regjerte kun én måned

 - Juda: De av Judas konger som gjorde "det som var ondt i Herrens øyne" er plassert under tidslinjen , mens de som gjorde "det som var rett i Herrens øyne" er plassert over.
Kongerekken gikk i direkte nedadstigende linje (far-til-sønn), bortsett fra de fire siste hvor Joakas, Jojakim og Sidkia var brødre, mens Jojakin var Sidkias nevø (og Jojakims sønn). Alle bortsett fra Atalja* var av Davids linje.
*Atalja: Datter av kong Akab Israel, alt. kong Omri. Enke etter kong Joram og mor til kong Akasja og farmor til kong Joasj (som ble reddet i skjul da Atalja prøve å utslette alle tronarvingene).

 - Annet: Enkelte navn går igjen både i Israels og Judas kongerekker - nærmere bestemt Joram, Akasja og Joasj - men disse er alle ulike personer - til tross for identisk navn og nærhet i tid.
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