Voor onze kleinkinderen
Pake Eelke vertelt uit de Bijbel

KINDERBIJBEL VOOR DE OUDERE JEUGD

Het Oude Testament - deel 1 - De Mensen

Wees maar niet bang, wij zijn met veel meer dan zij….
En wij zijn veel sterker dan zij….
Wees maar niet bang!
(2 Koningen 6 : 16)
1

Hoofdstuk 1
Lieve kleinkinderen,
Jullie hebben van omie en mij al een kinderbijbel gekregen en nu krijgen jullie
er nog één. In die eerste kinderbijbel ging het over de Here Jezus. In de bijbel is
dat het tweede deel, dat jullie dus al hebben, het Nieuwe Testament.
Nu ga ik beginnen met het vertalen, navertellen van verhalen uit het Oude
Testament, zoals Ulbe van Houten die in zijn kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’
verteld heeft.
Het eerste hoofdstuk gaat over het ontstaan van deze wereld en over het
Paradijs, de Hof van Eden, de mooie tuin waar de eerste twee mensen op deze
aarde gewoond hebben.
Het ontstaan van deze wereld, het ontstaan van het grote heelal wordt daar
beschreven. In de bijbel staat dat God alles gemaakt heeft, maar niet hoe en
wanneer Hij dat gedaan heeft. De bijbel is geen aardrijkskundeboek. Nee, geen
natuurkunde, geen biologie en geen scheikunde kunnen jullie leren uit dit boek
van God.
In de bijbel staat dat God het begin is van al het leven op deze wereld. Ook
jullie en omie en ik hebben ons leven van God gekregen. De geleerdste mensen
op deze wereld kunnen uit dode stoffen geen leven maken. Nee, dat kan God
alleen. Sterker nog, God heeft niets nodig om iets te scheppen. Hij zegt het en
het is er. Voor ons mensen onbegrijpelijk, maar weet goed, dat God ook geen
mens is! God is God.
Wij kennen allemaal onze geboortedatum, maar op welke dag wij eenmaal
moeten sterven, dat weten wij niet. Na onze dood wordt ons lichaam na lange of
korte tijd weer tot stof. Je kunt ook zeggen dat ons lichaam vergaat tot aarde of
gewoon modder.
Maar met dank aan de Here Jezus mogen wij allemaal ons leven, wanneer wij
sterven, aan Hem toevertrouwen. Ook nu al. Aan Jezus, die bij Zijn Vader, bij
God in de hemel woont. En dat mag ook nu al, gedurende ons hele leven.
Ik schreef in de regel hierboven: met ons leven. Mijn moeder leerde mij vroeger
met je ziel, terwijl ik altijd zeg van met je eigen ik, de persoon die jij bent, je
persoonlijkheid. Ja, met je leven dat jij van God bij je geboorte gekregen hebt.
Die persoon, die jij bent, die sterft namelijk nooit. Dat doet alleen je lichaam.
In de kinderbijbel, die jullie al van ons gekregen hebben, kunnen jullie lezen dat
onze Here Jezus met zijn bloed, met zijn sterven aan het kruis op Golgotha, en
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met Zijn opstanding uit de dood, voor alle straf betaald heeft, die wij mensen
verdiend hadden.

Hoofdstuk 1

-

Het Paradijs

-

Genesis 1, 2 en 3

Ver in het oosten, in het land van Eden, lag de Hof van Eden, vaak het Paradijs
genoemd, de tuin die God voor de mensen gemaakt had. Daar mocht hij nu voor
altijd wonen, in de koele schaduw van de bomen, bij de bloeiende bloemen en
aan het spiegelende water in de rivieren. De tuin was groot en erg uitgestrekt.
Soms dacht de eerste mens Adam dat die tuin te groot was voor hem alleen en
dat God, hij wist niet hoe, meer mensen zou maken.
Hij wist hoe de Heere God in het begin alle dingen geschapen had: het licht en
de hoge luchten, de zee en het droge land, de bomen en de kruiden, de
hemellichamen en de dieren.
Adam wist ook hoe de Heere hem gemaakt had, op de zesde dag: hoe God zijn
lichaam gebouwd had uit een aarde, een grote klomp klei en dat Hij toen in zijn
neusgaten de adem van leven geblazen had.
Zo kwam het dat hij bij de aarde hoorde, de bruine aarde, waar hij naar genoemd
was, Adam en dat hij naar Gods beeld, naar Zijn Gelijkenis geschapen was. En
omdat hij God lief had, deed hij trouw het werk dat hij van God moest doen: de
tuin bewerken en er zorg voor dragen.
In het midden van de tuin stond, dicht bij de Levensboom, de Boom van kennis
van goed en kwaad. Van die laatster boom mocht hij geen vruchten eten. God
had hem daarvoor goed gewaarschuwd: ‘De dag dat jij van die boom eet, zal jij
sterven’ en omdat hij altijd zonder tegen te spreken Gods wil deed, kwam hij
niet eens in de buurt van die boom. Als hij trouw deed wat God hem gebood,
zou hij niet sterven.
Toch liep Adam met die ene vraag, waar hij steeds maar weer aan moest
denken: waarom moest deze tuin zo groot zijn en hij zo alleen, terwijl alle dieren
twee bij twee leefden.
Want dat hij alleen was, dat wist hij na die dag dat alle dieren langs hem heen
waren gelopen en hij ze een naam had gegeven.
Stil had hij in de schaduw van de bomen gestaan en voor hem, over het door de
zon beschenen pad liepen de dieren, twee aan twee, aan hem voorbij: de zware
olifanten, waar de grond van trilde en de lichtvoetige reeën, die de grond bijna
niet aanraakten; de rustige schapen en de drukke apen; de ruige beer en de
gladde panter; schommelende kamelen en langzaam lopende koeien; de ezel met
zijn lange oren en de geit met zijn lange witte baard.
En alle vogels waren er: de ooievaar met zijn brede vleugels, de struisvogel met
zijn lange hals, de pronkende pauw, de bonte ekster en de nachtegaal, die zong.
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En tot slot de kleine dieren: de muis, die ritselend door het gras liep, de vlugge
wezel, de sprinkhaan, de torren en de vlinders.
Het was heerlijk om daar te staan, een koning over de dieren. En direct, toen hij
de dieren zag, kende hij hun aard en bedacht een naam, die bij elk dier paste.
En niet één van deze dieren was bang voor hem. Een hond legde vertrouwelijk
zijn kop in zijn handen, een poes wreef langs zijn benen, een witte duif ging op
zijn schouder zitten en de bok wilde met hem stoeien, maar even later waren ze
hem vergeten en gingen ze hun eigen gang.
Toen alle dieren weg waren, voelde Adam zich gewoon eenzaam: hij wilde
graag dat er ook iemand bij hem was, iemand die bij hem hoorde, net zoals de
dieren ook met hun tweeën waren; iemand die hem begreep en hem bij alles zou
willen helpen….
Later, toen hij ergens in de tuin lag te slapen, kwam God en nam een rib uit zijn
zij en bouwde van die rib voor de mens een vrouw.
Toen hij wakker werd en haar zag, was hij erg blij en toen God tegen hem zei
dat zij gebouwd was vanuit zijn rib, vlees van zijn vlees en been van zijn been,
vond hij dat helemaal niet vreemd. Het was net alsof hij haar al heel lang kende.
En zomaar, met een hart vol van blijdschap, kwamen er woorden in zijn mond
en zong hij zijn eerste lied.
Zij luisterde blij naar hem en had hem lief. Het wonderlijkste was, dat door hun
diepe liefde voor elkaar, hun liefde voor God niet minder werd.
Nu liepen ze samen door de paden van de tuin en deden ze samen de dagelijkse
werkzaamheden en vertelde Adam zijn vrouw alles: van God en van het
Paradijs, van de dieren en hoe hij op haar gewacht had en, natuurlijk van de
boom waar ze niet van mochten eten.
Ze wisten niet, deze beide blijde mensen, dat één hun gangen naging en hen tot
kwaad wilde verleiden. Zien konden ze hem niet, de satan, want net zoals de
engelen was hij een geest. Hij was zelf een engel geweest, maar omdat hij in
opstand was gekomen tegen God, was hij met zijn volgelingen uit de hemel
geworpen. Vanaf die tijd haatte hij God en alles wat uit God was. Hij had maar
één doel: kapot maken wat goed was en gelukkig en zuiver.
De hemel kon hij niet weer binnenkomen. Maar dan zou de aarde van hem zijn.
Geen engel kon hij meer verleiden, maar nu zou hij de mensen verkeerde dingen
laten doen!
De vrouw, die als laatste geschapen was, die zou hij als eerste verleiden en de
slang, de listigste van alle dieren, moest hem helpen…,
Op zekere dag, toen de vrouw alleen was in het midden van de tuin, begon de
slang tegen haar te praten.
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‘Is het waar dat God gezegd heeft, dat jullie van alle bomen in deze tuin niet
mogen eten?’
De vrouw keek hem verbaasd aan. Niet dat de slang kon praten, vond ze
vreemd, maar juist dat hij het precies verkeerd zei.
‘Zo is het niet,’ zei ze vriendelijk, ‘van alle bomen mogen wij eten, maar van
deze ene niet; de dag dat wij van deze boom eten, sterven wij.’
Opnieuw begon de slang te praten.
‘Dit is niet eerlijk,’ zei hij, ‘zoals God dat tegen jullie gezegd heeft. Echt waar,
jullie zullen niet sterven, wanneer jullie van deze boom eten. Maar als jullie van
deze boom eten, zullen jullie gelijk aan God zijn, kennende het goede en het
kwade. En juist omdat God het jullie niet gunt, net zo te zijn als Hij, daarom
heeft hij jullie verboden van deze boom te eten en dreigt Hij jullie met de dood.’
En met deze woorden van de slang kwam voor de eerste keer de twijfel in het
hart van de vrouw. Zou het niet waar zijn, wat God tegen Adam gezegd had?
Maar misschien had haar man het toen niet goed begrepen en zij kon ook niet
geloven dat de slang haar moedwillig zou bedriegen.
Het hoorde ook zo mooi: gelijk aan God te zijn, niet meer onder Hem, maar
naast Hem te staan en zelf kiezen tussen goed en kwaad! En klopte het niet met
de naam, die Adam genoemd had: Boom van kennis van goed en kwaad?
En toen ze naar de vruchten keek, die daar zo uitnodigend hingen tussen de
donkere bladeren, brandde plotseling een felle begeerte in haar.
Ze stak haar hand uit, plukte van de vruchten en at.
Op datzelfde moment wist ze het: de slang had haar bedrogen….! Van al die
mooie woorden was niets waar. En nu was het te laat: zij had van deze vrucht
gegeten en nu moest ze sterven. Nog maar zo kort was ze in het paradijs en nu al
dood….
‘Adam,’ riep ze bang, kom bij mij en help mij!’
Maar toen ze door de paden liep, haar ogen met afgrijzen vervuld en een hand
op haar angstig kloppend hart, besefte ze dat haar man haar niet kon helpen. Hoe
kon hij, die heilig was en goed, haar zonde begrijpen, haar berouw en diepe
smart? Nu zou Adam leven en zij moest sterven. En wie weet, zou God voor
hem een andere vrouw maken, die net zo zuiver en rein was als hijzelf?
Maar dat mocht niet! Zij wou hem niet kwijt. Hij hoorde bij haar, vooral nu in
haar grote nood.
Als hij ook at…., dan zou hij met haar moeten sterven…. Het was afschuwelijk,
maar zo zou het toch moeten gebeuren. Alles was beter dan uit elkaar!
Ze nam een besluit en droogde haar tranen. Hij mocht niet zien, hoe erg het was.
En toen ze hem gevonden had, hield ze hem de vruchten voor.
‘Ik heb gegeten,’ zei ze, ‘eet jij nu ook. Haar donkere ogen dwongen. Zou hij het
doen? Zou hij haar kiezen boven God?
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Toen hij de vrucht aannam uit haar trillende handen, was ze bijna blij. Hij houdt
wel veel van mij, dacht ze. Maar toen hij gegeten had en toen zijn ogen donker
werden van verdriet, sloeg zij haar handen voor haar ogen en huilde bitter.
Samen liepen ze de tuin in, elk aan een kant van het pad; er was iets tussen hen
dat nooit weer goed kon. En straks zouden ze voor God staan, naakt en bloot,
met hun zware schuld. Toen schaamden ze zich voor hun naaktheid en maakten
van vijgenbladeren een schort over hun heupen
Diezelfde dag nog kwam de Heere God; toen ze Zijn voetstappen hoorden in de
frisse wind van de avond, durfden ze niet tevoorschijn te komen; eerst moest Hij
hen roepen met een stem die dreunde door de grote tuin.
‘Adam, waar ben jij?’
‘Heer,’ zei Adam, ‘ik hoorde U en omdat ik naakt ben, verstopte ik mij.’
‘Wie heeft jou laten weten, dat jij naakt bent? Of heb jij gegeten van een boom
die Ik jullie verboden had?’
Adam boog zijn hoofd. Bang klopte het hart hem in de keel. En van klinkklare
angst gaf hij zijn vrouw de schuld.
‘De vrouw, die U mij gegeven hebt, die gaf mij een vrucht van de boom en ik
heb gegeten.’
Of wilde hij misschien de Heere zelf een verwijt maken en bedoelde hij:
waarom heeft U mij ook zo’n vrouw gegeven?
‘Wat heb jij gedaan?’ vroeg God aan de vrouw.
Wat moest ze zeggen, nu haar man alle schuld op haar schouders legde.
Diezelfde man, die toen in de tuin het lied van zijn liefde voor haar zong?
‘De slang heeft mij bedrogen,’ klaagde ze, ‘en ik heb gegeten.’
Toen wachtten ze allebei op het vonnis dat God uit zou spreken: de dood. De
dag dat jullie daarvan eten, zullen jullie sterven – dat woord was niet uit hun
gedachten.
Hoe konden zij ook weten, deze beide schuldige mensen, dat God hen toch nog
zou sparen en hun na een lang leven op aarde, maar zonder contact met God,
door dood en sterven heen, toch nog de mogelijkheid van het eeuwige leven
wilde geven? Eens zou een mannelijke nakomeling van Eva de Here Jezus
geboren worden en het geloof in Hem zou het contact met God weer herstellen
en ook het eeuwige leven geven met Hem.
Het eerst sprak God het vonnis uit over de slang: ‘Omdat jij dit gedaan hebt, ben
jij vervloekt onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je over de aarde
kruipen en stof zul je eten, zolang jij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen
jou en deze vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare: zij verbrijzelen jouw kop
en jij bijt hen in de hiel.’
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Direct daarna kwam het oordeel over de vrouw: veel pijn en smart zou ze in haar
leven moeten uitstaan en veel verdriet zou ze hebben; verdriet om de kinderen
die ze zou krijgen, smart om de man, die zij niet kon missen en die over haar
zou heersen.
Tegen Adam sprak de Heere: ‘Omdat jij geluisterd hebt naar de stem van je
vrouw en gegeten hebt van de boom, daarom is de aardbodem om jou vervloekt,
en met pijn zul je daarvan eten; ook zullen er veel doornen en distels groeien en
van het koren op het veld zul jij eten. Je zult hard moeten werken om genoeg
eten te hebben, je leven lang. Daarna keer je terug naar de aarde, waarvan je
gemaakt bent. Je was aarde en je zult weer aarde worden.’
Verslagen bleven ze staan, de mens en zijn vrouw, toen de Heere weg was
gegaan. Wel verschrikkelijk zwaar was de straf die zij gekregen hadden: in
plaats van de vruchten, die in de tuin voor het grijpen hingen, moesten ze nu
groenten en koren eten uit een vervloekte aarde.
Hard zou Adam moeten werken, omdat het onkruid alles zou overwoekeren.
En na een leven van moeite en zorg, zou het lichaam tot stof vergaan. Een
handvol stof in de aarde, van waaruit hij voortgekomen was.
Niet alleen zij zouden onder dit oordeel vallen, maar ook alle mensen na hen,
alle zonen van Adam en alle dochters van Eva. Eén lange ellende, door alle
eeuwen heen en dat allemaal door haar schuld!
En toch, toen zij goed over alles nagedacht hadden, het was niet alleen lijden,
niet alleen maar straf. De dood hadden ze verdiend, maar ze mochten leven.
In het zweet zou Adam zijn brood moeten verdienen. Maar was het geen genade,
dat hij mocht eten?
Pijn en smart zou de vrouw hebben om haar kinderen, maar was het niet een
weelde om kinderen te krijgen en MOEDER te mogen zijn?
En dan de vloek, uitgesproken over de slang. Maar was dit ook niet al een zegen
voor de mensen? Dat wondere woord dat het Kind van de vrouw de slang zou
overwinnen. Maar bedoelde God niet de slang, maar de satan?
Zou het dan zo zijn dat één van haar kinderen de vloek over de zonde weg zou
nemen en dat alles dan toch nog goed zou kunnen komen?
Was God dan zo barmhartig dat er genade en zegen was in Zijn oordeel en in
Zijn straffen?
Hoe goed moest God de Heer wel zijn, dat dit hen nog ten deel zou vallen….
Maar in het paradijs, die prachtige tuin waar de Boom van het Leven stond,
mochten ze niet langer blijven. Het viel hen zwaar om de tuin te verlaten, maar
het was verdiend en ze huilden niet.
Voordat ze de grote wereld introkken, doodde God een paar dieren en maakte
voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.
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Dit was een teken dat God de mensen het kwade vergeven had en dat Hij hen
ook verder wilde helpen.
En dan, ze hadden elkaar en mochten samen alles dragen. Adam was niet kwaad
op zijn vrouw. Hij had haar vergeven, zoals God hem vergeven had.
Soms dacht hij dat hij nu nog meer van haar hield, nu ze zwak was en een groot
leed te dragen had. Hij nam zich voor om haar in alles te helpen.
En eens zou ze Moeder zijn, van zijn kinderen….
Toen wist hij ineens hoe hij haar zou noemen: Eva. Moeder-van-alle-levenden
betekent dat woord.
Terwijl Adam en Eva richting het oosten gingen, stonden voor het verloren
Paradijs engelen op wacht om iedereen te keren die het zou wagen om naar de
Levensboom te gaan.

Hoofdstuk 2
Lieve kleinkinderen,
Toen ik vroeger naar de lagere school ging, in het begin van de vijftiger jaren
van de vorige eeuw, moest ik elke week een psalmversje leren, dat wij ’s
maandagsmorgens om de beurt in de klas moesten opzeggen.
Ik had niet zo’n best geheugen, (nog niet) maar ik kan mij wel heel goed
herinneren dat ik bijna elke zondagavond dat versje nog uit mijn hoofd moest
leren. Zelfs na een week lang veel oefenen, kende ik het nog niet. Mijn jongste
zus hielp mij dan zondagsavonds voor het slapen gaan, zodat ik de volgende
morgen toch een 10 kreeg voor mijn psalmversje.
Eén van die psalmversjes was: ‘Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen.
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen ….’ (Psalm 133 : 1)
Aan dit psalmversje moest ik denken, toen ik onderstaand hoofdstuk gelezen
had.
Hoe goed is het dat broers als vrienden met elkaar omgaan. Maar dat is niet
altijd zo. Hebzucht, jaloezie, verkeerde keuzes in je leven maken, kan erg veel
kapot maken.

Hoofdstuk 2

-

Twee broers

-

Genesis 4 : 1 – 16

Het was al weer meer dan honderd jaar geleden, dat de mensen uit het paradijs
verdreven waren. Adam en Eva hadden nu al grote kinderen. Kaïn, de oudste
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zoon, was een landbouwer, net zoals zijn vader. En Abel, de tweede zoon, was
een schaapherder, die met zijn schapen en geiten elke dag de velden introk.
Adam had zijn kinderen alles verteld wat hij wist van God. Hij leerde hun hoe ze
moesten bidden. En later, toen ze groter werden, moesten ze van hun vader aan
God offers brengen.
Abel was een man die de Heere God liefhad. Altijd weer bracht hij met veel
plezier en dankbaarheid een offer aan God. Heel zorgvuldig zocht hij altijd de
beste ram uit de kudde en als hij het dier gedood en op het altaar had gelegd, had
hij maar één gedachte: zo had ik, door alle verkeerde dingen die ik steeds weer
doe, de dood verdiend en zo had nu mijn bloed in de aarde moeten verdwijnen.
Dan stak hij zijn handen omhoog en dankte God, die hem al deze goede dingen
gegeven had: de melk van zijn dieren, de warme wol en het heerlijke vlees.
Kaïn was totaal anders. Als hij na een dag heel hard werken thuiskwam en erg
vermoeid zijn eenvoudig avondeten opat, dan stond zijn hoofd niet naar danken.
Waarom zou hij God bedanken voor het brood, waar hijzelf heel hard voor
gewerkt had? Soms dacht hij dat God boos op hem was, ja zelfs een afkeer van
hem had. Waarom was anders de grond zo wreed, de zon zo heet en de oogst zo
armoedig klein?
Hij begreep niet waarom zijn broer Abel altijd zo tevreden en zo dankbaar was:
een grote kerel, die als een klein kind, met zo’n klein beetje blij en gelukkig
was!
Hij mocht hem gewoon niet. Hij ging hem ook zoveel mogelijk uit de weg en zei
niet veel tegen hem.
Op een keer was het weer offertijd. Kaïn nam van zijn vruchten een schoof van
zijn beste koren en met een somber gezicht zag hij hoe de aren tot as
verbranden. Hij dacht aan alle arbeid die hij had moeten verrichten, voordat hij
had kunnen oogsten. Aan zijn vermoeidheid, aan al zijn zweet. Maar hij dacht
niet aan God, die het koren had laten groeien.
Bidden dacht hij bitter, dat is niets voor mij. Hij vroeg God niet om gunsten. Hij
zou zichzelf wel door het leven heen slaan!
Maar toen Kaïn later merkte dat God Abel zijn offer aangenomen had en de
zijne niet, dat God Abel zegende en dat hem alles tegenliep, toen werd hij
woedend. Zelf wilde hij niets van Gods gunsten weten, maar hij gunde ze zijn
broer Abel ook niet. Hoe langer hoe meer kreeg hij een hekel aan Abel. Ten
slotte groeide dit uit tot een wilde haat, waar hij ’s nachts niet van kon slapen.
Overdag ging hij zijn wegen, wrokkig, somber, met gebogen hoofd en soms
kreeg hij de neiging om zijn broer Abel te doden.
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Op zekere dag, toen Kaïn alleen op het veld was, sprak God tot hem de
waarschuwende woorden: ‘Waarom kijk je zo boos? Als je doet wat goed is, dan
kun je iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te
pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn
dan het kwaad.’
Kaïn zei geen woord terug. Wat had God zich hiermee te bemoeien? Hij zou zelf
weten, wat hij wilde doen. Hij was geen onmondig kind meer!
Maar zó kon het ook niet langer, dat was waar.
Kort daarna vroeg hij zijn broer Abel om mee het veld in te gaan. Toen ze ver
genoeg weg waren, viel Kaïn onverwachts zijn broer aan en sloeg als een wilde
op hem in. Pas toen Abel aan zijn voeten lag en geen geluid meer gaf, bedaarde
zijn vreselijke kwaadheid.
Met grote stappen liep hij weg. Het speet hem niet, wat hij gedaan had, maar
Kaïn voelde, dat hij nu de dood verdiend had en hij werd bang.
Maar toen God hem tegemoet kwam en vroeg: ‘Waar is je broer Abel?’ toen
verhardde hij zijn hart en zei trots: ‘Dat weet ik niet. Ik hoef toch niet op mijn
broer te passen?’
Alsof hij wilde zeggen: Doe maar geen moeite, ik beken geen schuld en ik vraag
geen genade.
Nee, voor hem was er ook geen genade. Streng sprak God het vonnis over hem
uit: ‘Kijk Kaïn, je ziet hier op de grond het bloed van je broer! Jouw misdaad
moet bestraft worden. Daarom zal het voortaan slecht met je gaan. Je moet weg
van deze plek waar jij je broer gedood hebt. Weg van de grond, die rood is van
het bloed van je broer.
Ook al werk je hard op het land, er zal niets meer voor jou groeien. Voortaan
moet je over de aarde zwerven.’
Kaïn boog zijn hoofd. Nu, na deze vreselijke vloek, wilde hij er wel voor
uitkomen, dat hij bang was. Het was alsof hij zijn broer weer zag liggen, alsof
hij de stem van het bloed van Abel hoorde, dat om wraak riep.
‘Ik weet het wel,’ zei Kaïn somber, ‘mijn schuld is te zwaar om te dragen. U
jaagt me weg van deze grond. U wilt niets meer met mij te maken hebben. En
als ik dan alleen over de aarde zwerf, kan iedereen me zomaar doden.’
En weer nam God het woord: ‘Niet één zal jou doden, daar zal Ik voor zorgen.
Iedereen die jou durft te doden, zal zelf sterven. Ik zal hem zeven keer straffen.’
En toen Kaïn het niet wilde geloven, liet God de Heer hem een teken zien, zodat
hij er zeker van kon zijn, dat geen bloedwreker hem zou kunnen vinden en
doden.
Geen woord van dank kwam er over Kaïns lippen. Hij had de dood verdiend en
in plaats daarvan mocht hij blijven leven en kreeg hij tijd voor berouw. Maar blij
was hij daar niet mee. Nee, hij zag alleen maar de vloek, die hem overal zou
achtervolgen. En berouw over de moord op zijn broer, kende hij niet.
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Zo trok hij, beladen met schuld, het oosten in. Eén van zijn zussen, die zijn
vrouw was, nam hij mee op deze reis zonder einde.
Toen ze Abel naar huis droegen, zijn sterk lichaam koud en dood, was het Eva
alsof haar hart zou breken.
Smart zou ze hebben om haar kinderen: nooit had ze het zo goed begrepen, als
deze dag, nu ze in één klap twee zonen verloren had. Abel legden ze in zijn graf,
maar Eva wist, erger dan haar dode zoon was haar oudste zoon, die ze vandaag
ook verloren had.
Steeds weer moest Eva denken aan Kaïn, aan deze intrieste dag. Wat was ze blij
geweest, toen ze hem als baby voor de eerste keer in haar armen droeg. Het
allereerste kind dat op deze wereld geboren was, zo klein en zo kwetsbaar, maar
dat later een man zou worden, net zo groot en sterk als haar man Adam. Ze had
gedacht dat deze baby, haar oudste zoon, de man zou zijn, die de slang zou
verslaan en de vloek weg zou nemen. In haar grote blijdschap had ze gezegd: ‘Ik
heb met hulp van de Heer, een man ter wereld gebracht!’
En nu was hij de eerste moordenaar op deze wereld en ze zou hem nooit weer
zien….

Hoofdstuk 3
Lieve kleinkinderen,
Toen ik zo oud was als onze jongste kleindochter Jonna nu is, (8 jaar) zag de
wereld er totaal anders uit als nu. Televisie bestond nog niet. Wel was er de
radio. Maar mijn moeder kon die niet betalen. Gelukkig verhuurde de PTT voor
heel weinig geld luidsprekers, waarmee je naar 4 radiozenders kon luisteren.
Wij mochten thuis alleen maar naar de NCRV luisteren. Ook de VARA was een
verboden zender. Als mijn moeder op de radio de haan van de VARA hoorde
kraaien, zei ze heel boos: ‘Weg die zender.’
Mijn zus Aly, die graag naar de ‘Arbeidsvitaminen’ van de VARA luisterde, zei
dan: ‘Goed mama.’ Maar ze draaide de knop dan stiekem weer terug naar de
VARA, waar heel mooie muziek te beluisteren was. Mijn moeder had dat niet
door.
‘Maar, toen er nog geen televisie was, wat deden jullie dan ’s avonds?’ zullen
jullie je afvragen. Nu, soms luisterden we naar een hoorspel op de radio of we
deden met elkaar spelletjes aan de grote tafel in de woonkamer. Was altijd heel
gezellig. En wat we ook deden? Een quiz maken. Zelf vragen bedenken. Vaak
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vragen uit de bijbel. Eén van die vragen was: Hoe heette de oudste man op de
wereld en hoe oud is hij geworden?
Nu, op die vraag krijgen jullie in onderstaand hoofdstuk een antwoord.

Hoofdstuk 3

-

Twee groepen mensen

-

Genesis 5 en 6 : 1 – 10

En al maar verder zwierven Kaïn en zijn vrouw over de aarde. Nergens vonden
ze rust. Zwaar werk moest Kaïn verrichten op de harde, wrede grond en slechts
met mondjesmaat aan eten konden ze in leven blijven.
Soms bouwde hij een huis en dacht dat hij daar kon blijven wonen. Met al zijn
krachten stortte hij zich op zijn werk, maar voordat de vruchten rijp waren en hij
kon oogsten, gebeurde er iets waardoor alles mislukte.
Hij kreeg het dan vreselijk benauwd en ‘vluchtte’ ook van deze plek. Nergens
vond hij rust. Steeds weer ging hij op reis, op zoek naar een nieuw avontuur.
Later kregen Kaïn en zijn vrouw kinderen. Vooral met zijn oudste zoon Henoch
was hij heel wijs. Maar ook zijn zoon bracht hem geen rust. Steeds maar weer
dreef die vloek hem verder, de wijde wereld in.
Maar, wanneer hij dan een eeuwige zwerver moest zijn, zijn vrouw en kinderen
moesten dan tenminste wel een veilig huis hebben. Om die reden bouwde hij een
stad. Die stad zal wel niet veel meer geweest zijn dan een open ruimte met een
ringmuur erom heen van losse stenen. Maar hij was er maar wat trots op en gaf
die stad de naam van zijn zoon Henoch.
Er gingen jaren en jaren voorbij. Kaïns familie werd groter en groter, maar er
was niemand meer, die de Heere God diende. Hoe zou dat ook anders kunnen
met een vader, die nergens meer aan deed en die ook nog een wrok tegen God
had?
Er was een man in de familie, die Lamech heette. Het was een sterke, wrede
kerel, die alleen voor zichzelf leefde en niet om God of zijn gebod gaf. Hij was
de eerste man op aarde, die twee vrouwen nam, in plaats van één.
Eén van zijn zonen, een veeboer, een machtig man, die veel ezels en kamelen
bezat, was de eerste van dierenhuiden tenten maakte.
Zijn tweede zoon Jubal, had verstand van muziek en was de eerste man die
citers en fluiten maakte.
Maar meer nog dan op deze twee knappe zonen was Lamech trots op zijn derde
zoon, die Tubal-Kaïn heette. Deze man was de eerste smid, die van koper en
ijzer messen en zwaarden maakte. Dat was een man naar Lamech’s hart!
Nu mochten zijn vijanden komen, dan zou hij ze!
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En op een keer, toen hij met een scherp zwaard zwaaide en zijn beide vrouwen
naar hem stonden te kijken, voelde hij zich zo geweldig, dat hij een dichter werd
en het lied van zijn wraak zong:
‘Luister goed, Ada en Silla!
Als iemand mij aanvalt, dan sla ik hem dood.
Iemand die Kaïn wil doden, wordt zeven keer gestraft.
Maar iemand, die mij wil doden,
wordt zevenenzeventig keer gestraft.’
En al groter werd de familie Kaïn en steeds meer deden ze wat kwaad was in de
ogen van God. Alles deden ze maar, wat in hun wilde harten opkwam en
tenslotte gaven ze nergens meer om.
Gelukkig dat er ook nog andere mensen waren. Niet lang na de dood van Abel
hadden Adam en Eva weer een zoontje gekregen, die ze de naam Seth hadden
gegeven. Tot hun grote blijdschap diende deze zoon, toen hij volwassen was
geworden, wel de Heere God.
In de dagen van zijn zoon Enos begonnen de mensen, uit het geslacht van Seth,
bij elkaar te komen om de Naam van de Heer aan te roepen.
Natuurlijk waren de kinderen van Seth ook geen heiligen. Ook zij deden
verkeerde dingen. Maar zij kregen dan wel berouw en vroegen God om hen te
vergeven.
Een man uit het geslacht van Seth, leefde bijzonder dicht bij God. Bij alles wat
hij deed, vroeg hij aan God of het wel goed was, wat hij deed. Hij ging met God
om, zoals een man met een vriend.
Deze Henoch werd niet oud. Slechts driehond en vijfenzestig jaar. Toen nam
God hem weg en zonder te sterven ging hij naar de hemel.
Toen deze Henoch vijfenzestig jaar oud was kreeg hij een zoon, die hij
Metuselach noemde. In de bijbel staat dat deze Metuselach de oudste mens op
aarde is geweest. Hij werd negenhonderdennegenenzestig jaar oud.
Zo leefden daar gedurende de eerste eeuwen twee groepen mensen naast elkaar:
die van Seth, die de kinderen-van-God werden genoemd en de Kaïnieten, die
geen rekening met God hielden en hun eigen wegen gingen.
Toen de beide families steeds groter werden, kwamen ze steeds dichter bij
elkaar te wonen. Jonge mannen uit het geslacht van Seth zwierven over de
bergen om nieuwe woonplekken te zoeken en zij ontmoetten de kinderen van
Kaïn. Ze gingen met hen mee en zagen verbaasd naar al die weelde: de grote
kudden vee, de donkere tenten, het blinkende wapenpark. Ze zagen hoe de jonge
mannen dansen met hun vriendinnen op de muziek van citers en fluiten. Steeds
vaker gingen ze daar heen en al groter werd hun begeerte naar rijkdom en
weelde, naar een leven zonder zorgen.
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Natuurlijk bemerkten ze al heel snel dat het niet allemaal rozengeur en
maneschijn was bij de Kaïnieten. Hoe trots en opstandig waren deze mensen, om
maar niet te spreken over hun vloeken, zweren en leugens. Hun kwaadaardig en
schaamteloos gedrag en wilde ruzies. Maar alles wendde.
Na niet al te lange tijd waren er jonge mannen uit het nageslacht van Seth, die
een vrouw namen uit de dochters van Kaïn. De oude vrome mensen schudden
hun hoofd.
‘Met deze wilde vrouwen kan het nooit goed gaan,’ zeiden ze. ‘Nu al horen ze al
voor de helft bij dat volk van de Kaïnieten.’
Maar wat ze ook zeiden, het was vergeefs. De zorgeloze jeugd lachte erom.
En zo snel lieten ze zich niet overhalen om verkeerde dingen te gaan doen!
Wacht maar, het kon best zo zijn, dat de kinderen van Kaïn zich gingen bekeren.
Steeds meer trouwden de jonge mensen uit beide groeperingen met elkaar. Jonge
vrouwen uit de familie van Seth trouwden met de Kaïnieten en tenslotte was er
geen onderscheid meer.
In plaats van twee aparte groeperingen was er nu één machtig volk, maar een
volk dat niets meer van God wilde weten.
Want het kwam uit, zoals de ouden verwacht hadden: toen de kinderen van Seth
al meer contact kregen met de Kaïnieten, begonnen ze God te vergeten. Ze
offerden niet meer en dachten dat ze zich zelf wel konden redden.
Toen dit jaren achterelkaar zo doorging, was er bijna niemand meer die God
diende. Iedereen deed maar wat hij wilde. Niemand vroeg meer naar de wet en
naar gerechtigheid. De hemel werd niet meer genoemd, zo had de aarde en het
aardse leven hen in beslag genomen.
Het leek wel of alsof het leven al rijker werd, steeds meer tot bloei kwam. En
dat de mensen steeds sterker en intelligenter werden. Al meer kregen ze het
werken op het land in de macht en werden de opbrengsten van hun oogsten
groter.
Het leven werd luxueuzer. Eten en drinken was er nu in overvloed. Ja, ze namen
het er van. Geniet vandaag, want morgen kan het afgelopen zijn.
Sterke en gezonde kinderen kregen ze, die opgroeiden tot sterke kerels, zo groot
dat ze wel reuzen leken.
Lange tijden ging dit zo door en steeds meer kwamen ze in de macht van het
kwade. Leefden ze in de voetsporen van satan.
De oude vrome mensen, die Adam nog hadden gekend, stierven de één na de
ander, en van de jonge mensen was er slechts één die zich niet schaamde voor
de dienst aan God. Die ene was Noach, de zoon van Lamech, uit het geslacht
van Seth.
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En toen het zover was gekomen, alsof het leek dat satan zijn doel bereikt had, en
de hele mensheid zou ondergaan in zonde en verderf, toen kwam er een eind aan
Gods geduld. Lang had Hij alles verdragen, al het onrecht dat de mensen elkaar
aandeden, maar nu er nog slechts één mens was, die zich afhankelijk wist van
Gods genade, liet Hij een watervloed komen, dat het hele goddeloze Kaïnsvolk
zou doen omkomen. Alleen Noach, met zijn drie zonen en hun vrouwen, zouden
behouden blijven.
Gods besluit stond vast, zijn oordeel zou komen. Maar geen mens en ook de
duivel niet, zou kunnen zeggen dat Hij, de Heere God, geen geduld genoeg had
gehad.
In Zijn onbegrijpelijke genade gaf Hij de mensen nog honderdtwintig jaar de
tijd.

Hoofdstuk 4
Lieve kleinkinderen,
Speelden jullie vroeger op het schoolplein ook wel eens het spelletje
‘Pakkertje’?
Wij als kinderen wel. Een jongen pakte dan een meisje, duwde haar op de grond
en hield haar net zo lang vast, tot zij ‘jongensgenade’ zei.
Ook gebeurde het wel dat een paar meisjes met elkaar één jongen pakten en
hem op de tegels van het schoolplein net zo lang vasthielden, tot die jongen
uiteindelijk ‘meisjesgenade’ zei. Dat zei een jongen pas, als hij beslist niet meer
anders kon. ‘Meisjesgenade’ zeggen was voor een jongen een grote nederlaag.
Dat deed pijn en dat deed je niet zomaar.
In de slaapkamer van mijn ouders, jullie overgrootouders, hingen twee
schilderijtjes. Op het ene stond: ‘Gods weg is volmaakt’ en op het andere: ‘Mijn
genade is u genoeg.’

Hoofdstuk 4

-

De watervloed -

Genesis 6 : 10 – 22
Genesis 7 en 8
Genesis 9 : 1 – 20

Hij was een groot profeet, deze Noach, een man net zoals eerder Henoch was
geweest. Henoch, die wandelde met God en zonder te sterven, opgenomen werd
in de hemel.
Noach was de enige op de hele wereld, die nog naar Gods woorden luisterde en
wist van het komende oordeel. Hij was een eenzaam mens. Nee, de mensen
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begrepen hem niet en schuwden hem. Ze begrepen niet, waarom hij nooit
meedeed aan hun wilde feesten, waar van alles gebeurde en vaak weinig goeds.
Maar zo’n feest, dat was toch mooi, en daar genoot je toch van! Die Noach
sprak alleen maar over hun ‘zogenaamde’ verkeerde dingen die ze deden en over
straf, die zou komen. En dan bouwde hij ook nog dat gekke schip. Pure waanzin
was dat. Wie bouwde er nu een grote boot, midden in de bergen? Hier zou nooit
of te nimmer zoveel water kunnen komen, dat een schip zou gaan drijven! Die
Noach moest wel een groot doemdenker zijn, dachten ze, een onheilsprofeet, die
geen plezier in zijn leven had en dat ook een ander niet gunde.
En al zijn gepraat over wat zij verkeerd deden? Dat ze alleen maar aan zichzelf
dachten en aan plezier maken in je leven, zoveel als maar mogelijk was, ook al
ging dat ten kosten van een ander. De persoon, die jij misschien onrecht
aandeed, was niet jouw probleem. Nee, die had gewoon pech gehad.
Het was al weer veel jaren geleden dat God aan Noach voor de eerste keer het
oordeel had aangezegd. Alleen hij, Noach en zijn zonen met hun vrouwen
zouden gered worden in het schip dat hij moest bouwen en waarin hij ook ruimte
moest maken voor een groot aantal dieren: van alle soorten twee, een mannetje
en een vrouwtje en zeven paar van de reine dieren.
Vanuit die acht mensen zou na die grote watervloed een nieuwe mensheid
ontstaan, en uit die beesten een hele wereld vol met dieren. Zo zou het
rechtvaardige oordeel van God over de vervloekte aarde gaan en toch zouden de
mensen en dieren niet uitsterven. De satan zou zijn doel niet bereiken!
Noach twijfelde niet, toen hij Gods woord hoorde. Direct begon hij met de
bouwplannen. Het was geen kleine opdracht, om een schip te maken, dat
honderdvijftig meter lang, vijfentwintig meter breed en vijftien meter hoog
moest worden! Drie verdiepingen hoog en met allemaal hokken erin voor de
dieren. En dan moest het bestand zijn tegen de hoge golven van het water en ook
waterdicht. Het kostte veel tijd om een goede bouwtekening te maken, voordat
er begonnen kon worden.
Er moesten in het bos hoge sparrenbomen worden gekapt en naar de bouwplaats
versleept. Meestal kon Noach voor dit werk geen goed hulp krijgen. De mensen
hadden de gek met hem. Later, toen zijn zonen Sem, Cham en Jafeth ouder
werden, kreeg hij van hen veel steun en hulp.
Op zekere dag was het schip van Noach helemaal klaar. Hoog en hoekig stond
het daar, hoog in de bergen, met als achtergrond de blauwe lucht. Al het hout
was met pek ingesmeerd, waardoor het schip als een dood en donkerzwart
gekleurd bouwwerk boven het bloeiende landschap uitstak.
Voor de laatste keer sprak Noach de mensen toe en waarschuwde hen voor het
naderende onheil. Hij wist niet meer hoe vaak hij dit al die de laatste
honderdtwintig jaar gedaan had. Hij was de tel al lang kwijt geraakt en het had
16

niet geholpen. Ze lachten hem gewoon in zijn gezicht uit. Een watervloed? Dat
kon helemaal niet. En stel dat er al water zou komen, ze woonden in de bergen
en die waren hoog. Daar konden ze altijd nog naar toevluchten.
Hij, Noach moest dan maar in dat donkere schip kruipen, als hij daar zin in had,
hij en zijn vrouw en hun drie zonen met hun drie jonge vrouwen. Die durfden
ook wat, om in zo’n familie te trouwen! Maar zij, de mensen van de bergen,
bleven lekker buiten, in de zon en onder de hoge lucht.
Zo brak de laatste week aan en kreeg Noach het bevel om in de ark te gaan.
Nieuwsgierig keken de mensen toe, hoe de vier mannen de ark begonnen vol te
laden. Vol geladen kruiwagens met koren, eten voor mens en dier werden over
de buigzame planken, het schip ingereden.
De mensen om hen heen schudden wijs hun hoofden. Begreep die Noach niet
dat al hun werk vergeefs was en die komende zondvloed een fabeltje was? En al
feller werd hun spot en venijniger hun hoon.

Noach sprak de mensen toe en waarschuwde hen.
Maar toen de volgende ochtend de dieren kwamen, in lange rijen van twee bij
twee, toen lachten ze toch niet zo hard meer. Ze zagen de koeien en schapen, de
geiten en de wilde reeën. En ook alle wilde dieren, en zelfs de vogels.
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Wat voor een man was die Noach eigenlijk, dat hij zelfs de wilde dieren in het
veld zo kon betoveren, dat ze allemaal in zijn boot kwamen?
Zou er dan toch iets van waar zijn, dat komend oordeel? Het kon niet waar zijn!
De lucht was zo blauw, de zon scheen zo heerlijk warm en alles bloeide
uitbundig…. Maar die dieren?
Toen aan het eind van de week alle dieren hun plaats in de ark hadden
gevonden, gingen de acht mensen naar binnen, Noach als laatste. Terwijl hij in
de deuropening stond, keek hij naar de mensen in het dal, die hem bespot en
gehoond hadden. Ze hadden allemaal zijn woorden in de wind geslagen. Hij had
ze zo graag willen redden.
Nog één keer keek Noach om zich heen, naar de velden dichtbij en naar de
bossen in de verte, naar de hoge bergen, die binnenkort allemaal onder water
zouden staan.
Hij dacht aan de mensen. Als hij ze nu nog één keer toe mocht spreken, als hij
nu nog één zou kunnen redden….
Maar dat mocht niet meer. Lang genoeg had God geduld gehad met deze
mensen en nu was het te laat. Noach ging de ark binnen en achter hem deed God
Zelf de deur dicht.

‘…. In lange rijen en twee bij twee….’
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Een dag later begon het. Uit de donkere, laaghangende wolken kletterde de
regen neer, terwijl tegelijkertijd de grond zich opende en water in grote
fonteinen naar boven spoot. Bang zaten ze bij elkaar in de ark, de acht mensen,
en hoorden de regen op het houten schip slaan. Kwam er dan nooit een einde aan
dat machtige geluid van het ruizen van het water, dat nu al uren en uren lang
duurde? Die nacht konden ze er niet van slapen. Maar later wende het en
hoorden ze het bijna niet meer.
En het werk moest gedaan worden. Het eten klaar maken en de dieren
verzorgen. De hele lange dag waren ze er druk mee en ’s avonds waren ze moe
en sliepen door alle geluiden heen. Op zekere dag raakte de ark los van de
grond. Het water tilde de boot omhoog en ze schommelden op de golven van het
water. Een vreemd gevoel was dat, maar bang waren ze niet. Ze wisten zich
veilig in Gods bescherming.
Het duurde ongeveer zes weken, die verschrikkelijke regen: veertig dagen en
veertig nachten. Toen werd het stil. Ze konden het niet geloven, want het gesuis
van de regen klonk nog in hun oren. Ze begrepen dat het water nu boven de
hoogste bergtoppen stond en dat al het leven op aarde verdronken was. Dieren,
mensen, familie en bekenden.
Maar bij al het verdriet om deze grote ramp, was er ook dankbaarheid dat God
hen gered had en dat zij veilig waren in deze schommelende boot.
Lang bleef het water op deze hoogte staan. Soms regende het hard, dan weer
was het droog en scheen de zon uitbundig over de grote watermassa.
Na honderdvijftig dagen begon het water te zakken en al heel gauw raakte het
grote schip de grond en liep vast op de berg Ararat. Dat gaf een wonderbaarlijk
veilig gevoel. Maar zo dicht bij de vaste grond, was het net alsof het wachten
om de ark te verlaten, hen langer viel dan eerder.
Na nog eens dertig dagen wachten, zagen ze in de verte bergtoppen boven het
water uitsteken. Weer veertig dagen later deed Noach het raam van de boot open
en liet een vogel los, een raaf. Blij klapwiekte de raaf naar beneden, maar al heel
snel kwam hij terug. Dagen achter elkaar vloog de raaf heen en weer, tot hij
uiteindelijk wegbleef.
Een week later liet Noach een duif vliegen, maar ook die kwam al heel snel
terug. Weer een week later kwam de duif ’s avonds terug met een blaadje van
een olijfboom in zijn snavel. Daar waren ze gewoon stil van, die acht grote
mensen: dat eenvoudige blad was een teken dat er weer leven was op de dode,
verdronken aarde.
De derde week kwam de duif niet meer terug. Maar nog steeds moesten ze
wachten, dagen en weken lang.
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Na een maand, terwijl Noach nog in de ark verbleef, zag hij dat diep onder hem,
de aarde droog was, maar het duurde nog weken, voordat de grond weer hard
werd en God tegen hem zei dat ze de ark moesten verlaten. Wat een blijde dag
was dat voor die acht zwervers, toen ze na zoveel maanden weer vaste grond
onder hun voeten hadden. Bijna eerbiedig zetten ze hun eerste voetstappen op de
oude grond. Er was diepe dankbaarheid in hun harten. Zij konden bijna niet
begrijpen, dat zij nu de enige mensen op de wereld waren en dat het
voortbestaan van de mensheid van hen afhing.
En daar waren direct weer de zorgen: hoe zou het gaan met al die wilde dieren in
de ark, die aan de mensen gewend waren geraakt? Zouden ze straks, losgelaten
in de vrije natuur, terugkomen en hen allemaal doden?
Geen wonder dat Noach, nadat hij van de reine dieren de Heer een brandoffer
had gebracht, vroeg om bescherming tegen de wilde dieren. En God verhoorde
zijn gebed. Hij beloofde Noach dat de mensheid niet ten onder zou gaan in hun
strijd tegen de wilde dieren. God gaf de mensen heerschappij over de dieren en
vond het goed om de dieren te doden en van hun vlees te eten.
Maar ook tegen het geweld van zijn medemens beschermde Hij hen. Niet langer
mocht de mens het oordeel over een moordenaar aan God overlaten, zoals eerder
met Kaïn het geval was. In het vervolg zou de mens de plicht en het recht
hebben om een moordenaar te doden.
‘Als een mens een ander mens doodt, moet die mens zelf ook gedood worden.’
Toen de Here God het leven van de mensen op deze manier beveiligd had, had
Hij een opdracht voor hen: ‘Jullie moeten kinderen krijgen en ervoor zorgen dat
er overal op aarde mensen komen!’
Deze opdracht van God moet hen wel vreemd in de oren hebben geklonken. Er
voor zorgen dat op de hele wereld mensen komen te wonen. Maar zij hoorden
deze woorden van God en geloofden het: Zij hadden te veel van Gods almacht
gezien om aan Zijn woord te twijfelen. En omdat zij niet zouden denken van:
wat geeft het om ons in te spannen en hard te werken voor ons dagelijks eten,
straks komt er weer zo’n watervloed, dat alles vernielt, beloofde God hun dat hij
nooit weer zo’n watervloed zou laten komen, dat al het leven op aarde zou
vernietigen.
Vanaf nu zouden zaaien en oogsten, koude en hitte, winter en zomer, nacht en
dag op deze aarde niet ophouden. En als teken van het verbond dat God nu sloot
met Noach en zijn kinderen liet God in de lucht een regenboog zien.
Dankbaar keken de acht mensen naar de lucht, waar de regenboog met zeven
kleuren blonk tegen de donkere wolken.
Toen durfden ze het leven weer aan en begonnen met hun werk.

20

Hoofdstuk 5
Lieve kleinkinderen,
Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945)
emigreerden veel mensen uit Nederland naar Canada, Australië of NieuwZeeland. Ook uit ons dorp Kollumerpomp gingen veel gezinnen de oceaan over,
om in een ander werelddeel een betere toekomst op te bouwen.
Speciaal voor deze mensen werd er in 1950 van ons dorp een film gemaakt,
waarop ook veel dorpsgenoten in beeld kwamen. Jullie overgrootouders, mijn
ouders, stonden als laatsten op die zwart-wit film. Ja, zo’n film maken en vooral
op die film in beeld komen, dat was in die jaren een bijzonderheid.
Op 26 januari 1952 zou deze film in onze kerk vertoond worden.
Mijn oudste zus Rommie zei een paar dagen daarvoor: ‘Wat er ook mag
gebeuren, kostte wat kost, ik ga dan naar de kerk om deze film te zien!’
Zij heeft die dag deze film niet gezien, want precies op dezelfde dag stierf onze
papa, jullie overgrootvader Dirk J. Visser, onderwijzer op Kollumerpomp.

Hoofdstuk 5

-

Babel

Genesis 9 : 18 - 29
Genesis 11 : 1 - 9

De jaren gingen voorbij en langzaam groeide in dat hoge bergland de kleine
mensenfamilie. Trouw deden ze het werk dat God hun opgedragen had. En van
vader op zoon gaven ze het bevel van God door: ‘Jullie moeten kinderen krijgen
en ervoor zorgen dat er overal op aarde mensen komen!’
Steeds maar weer vertelden de vaders aan hun kinderen de verhalen van de grote
watervloed en van die wonderbaarlijke reis in dat grote schip ‘de ark’, dat nu
nog ergens, hoog en droog op de berg Ararat lag.
Natuurlijk waren deze mensen ook geen heiligen. Ook zij waren hebzuchtig en
jaloers, net zoals bijna alle mensen ook vandaag nog zijn.
Eens, toen Sem, Cham en Jafeth al grote kinderen hadden, en Noach een
wijngaard had gepland en van de druiven wijn had gemaakt, dronk hij te veel en
werd hij dronken. In zijn dronkenschap had Noach al zijn kleren uitgetrokken en
naakt lag hij op de grond van zijn tent, zijn roes uit te slapen.
Zo had Cham hem gevonden. In plaats van dat hij de schande van zijn vader stil
hield, had hij het verder verteld en samen met zijn oudste zoon Kanaän had hij
zijn vader ten schande gemaakt.
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Gelukkig waren toen Sem en Cham gekomen en die hadden, terwijl ze eerbiedig
achteruitlopend de tent waren binnengegaan met een jas op hun schouders, het
naakte lichaam van hun vader met die jas bedekt.
Maar Noach hoorde later, toen hij zijn roes uitgeslapen had, toch wat Cham en
Kanaän hem aangedaan hadden.
Toen was weer de geest over Noach gekomen. Maar deze keer niet de geest van
de wijn, maar de Geest van God. En Noach had een vloek uitgesproken over
Kanaän en een heerlijke zegen over Sem en Jafeth.
Zelf wist Noach toen niet hoe dat allemaal zou gaan. Maar wel begreep hij dat
deze zegen en deze vloek door de eeuwen heen van grote betekenis zou zijn,
voor al zijn nakomelingen.
Nee, Noach en de zijnen waren geen heiligen. Ook zij deden verkeerde dingen.
Maar ze hadden ook berouw over wat verkeerd was gegaan. En de Zegen over
Cham en Jafeth was voelbaar dichtbij.
Maar later, toen Noach er niet meer was en ook zijn drie zonen waren gestorven
en de familie al maar groter werd, begonnen ook deze mensen steeds meer God
te vergeten. Dat houten schip op de berg was al lang vergaan. De grote
watervloed was een oud en mooi verhaal en de regenboog was niet langer een
teken van Gods trouw aan de mensen.
En de opdracht van God: ‘Jullie moeten kinderen krijgen en ervoor zorgen dat
er overal op aarde mensen komen!
Ja, dat ‘bevel’ kenden ze nog wel, maar God, wie was God eigenlijk?
Er kwam een tijd dat er te veel mensen in dat bergland kwamen. Er was voor
iedereen niet meer voldoende woonruimte. Ze gingen op zoek naar nieuwe
woonplekken en die vonden ze in de laaglanden tussen de rivieren de Eufraat en
de Tigris. En daar, in het land van Sinear gingen ze wonen.
Ze bebouwden de vruchtbare grond, aten het heerlijke koren en het vlees van de
kudde en dronken van de vurige wijn, die als vuur door hun aderen stroomde.
De mensen vonden het hier zo mooi wonen, dat ze er nooit weer vandaan
wilden. Dat dit tegen Gods bevel inging, dat interesseerde hen niet!
In later jaren voelden ze zich nog meer thuis in deze laagvlakte. Ze leerden om
van de zachte rivierklei stenen te bakken en met het asfalt uit de grond
metselden ze daar sterke muren van. Zo groeide daar na verloop van tijd in de
laagvlakte een grote stad, die de naam Babel kreeg.
Hier wilden ze voor altijd blijven wonen. Maar toen het mensdom in aantal
toenam en een aantal jonge mensen sprak over emigreren naar verre landen,
maakten de leiders het plan om een heel hoge toren te bouwen. Die toren zou
dan een teken zijn van hun macht, maar tegelijkertijd ook een teken van hun
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eenheid. Rondom die toren zouden ze blijven wonen en hoe ver ze ook met hun
kuddes op zoek zouden gaan naar vers gras, altijd zouden ze de spits van die
hoge toren aan de horizon kunnen zien en terugkomen naar hun huizen en hun
boerderijen.
Heel langzaam, boven de huizen uit, rees breed en hoekig de toren van Babel
omhoog. Iedereen moest meebouwen. Wie niet wilde helpen, werd gedwongen.
Die toren moest klaar. Al harder werd er gewerkt en maakten ze langere dagen.
En al harder sloegen de zwepen op de blote ruggen.
Maar vanuit de hoge hemel keek God neer op het werk van de mensen. Hij zag
de toren. Hij zag de harten van de mensen: hun hooghartigheid en hun
onnadenkendheid, hun opstandigheid tegen Hem en hun honende spot.
Kom, dacht Hij, Wij gaan daar bij die mensen hun werk in de war maken. Dit is
het eerste grote bouwwerk, dat zij met elkaar maken en als hen dat lukt, dan
zullen ze nog trotser dan trots worden en zullen ze voor niets meer terugdeinzen.
En zonder dat iemand het merkte kwam God en veranderde de harten van de
mensen. Plotseling dachten ze niet meer gelijk over zaken, waarover ze het altijd
roerend met elkaar eens waren geweest. Ze konden elkaar maar moeilijk meer
verdragen en vrienden, die gisteren nog in alle rust en vrede samen aan de toren
bouwden, stonden nu met verhitte koppen tegenover elkaar.
En eerst ongemerkt, veranderde ook hun taal: woorden kregen een andere
betekenis en klanken veranderden zomaar. De één verweet de ander, dat hij de
taal die van hen allemaal was, verknoeide. Dat gaf heftige meningsverschillen,
die veel kwaad bloed zetten en waar veel mensen bij betrokken raakten.
Ten slotte was het man tegen man en familie tegen familie. Uit kwaadheid
gooiden ze de bouwmaterialen weg en het grote werk werd stilgelegd.
Niet lang daarna gooide een kleine groep jonge mensen de kop in de nek en
vertrok, de wijde wereld in. Wat hadden zij nog te maken met de stad Babel, met
de huizen en die vervloekte toren? Ze hadden schoon genoeg van al die ruzies.
Er was tenslotte meer land op de wereld als deze laagvlakte!
Dit was het begin. Steeds meer groepen mensen trokken de wijde wereld in en
zochten een nieuwe goede woonplek. Later groeiden die groepen uit tot
stammen en die stammen tot volken, elk met hun eigen land, hun eigen cultuur
en hun eigen taal. En zo deden ze toch nog, zonder het zelf te weten, wat God de
mensen als opdracht gegeven had. Niet langer woonden alle mensen samen
rondom de toren van Babel, maar overal woonden mensen, die steeds maar
verder weg de wijde wereld introkken. Niet langer kwam één grote groep
mensen in opstand tegen God. Maar volk tegen volk, in een strijd tegen elkaar,
werd hun macht en eenheid verbroken.
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Nog veel jaren was boven de stad Babel de onafgemaakte toren te zien. Het
teken van de macht en ook van de onmacht van de mensen. Maar tegelijk ook
het teken van Gods toorn en gunst….
Door de spraakverwarring had God ingegrepen, maar het verkeerde, dat in elk
mens woont, was de wereld niet uit. Dat groeide zelfs door de eeuwen heen. Er
kwamen dictators. Nimrod was de eerste heerser, die de baas wilde worden over
alle volken op de wereld. Hij wilde een eenheid van alle mensen tegen Gods wil
in. Zijn grootse plannen mislukten. God wilde deze eenheid niet.
Toen ten slotte de mensheid God vergeten was, de boze, de satan de mensen in
zijn macht kreeg en het erop leek alsof de hele wereld weer zijn ondergang
tegemoet ging, kwam de Here God opnieuw tussenbeide. Wel liet hij het
mensdom voor een bepaalde tijd aan het noodlot over, maar Hij maakte voor
Zichzelf een volk dat Zijn eigendom zou zijn en Zijn Woord en Wet zou
bewaren en dat na veel eeuwen, door Jezus Christus tot heil zou zijn voor alle
mensen van alle volken op de aarde.
Dit was dan het einde van de geschiedenis van de mensen en het begin van de
geschiedenis van Gods volk.
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Voor onze kleinkinderen
Pake Eelke vertelt uit de Bijbel

KINDERBIJBEL VOOR DE OUDERE JEUGD

Het Oude Testament - deel 2 - Het Volk

Abram, door God geroepen….
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Hoofdstuk 6
Lieve kleinkinderen,
Al drie jaar lang stond ik in Tzum als onderwijzer voor de klas. Ik was 25 jaar
en voelde mij een beetje alleen. Al mijn vrienden waren getrouwd en sommigen
hadden al kinderen. En ik? Overal moest ik in mijn eentje naar toe. En ik wilde
niet langer eenzaam zijn. Wat deed ik? Op een gegeven moment plaatste ik een
contactadvertentie in het dagblad Trouw. Ik kreeg erg veel reacties. Ik had nooit
geweten dat er zoveel meisjes (jonge vrouwen) zich ook eenzaam en alleen
voelden. Ik had ze nooit ontmoet.
Uit al die brieven pakte ik er één, zag de foto en las de brief van jullie omie. Ik
weet niet eens meer of ik al die andere brieven wel gelezen heb. Nee, volgens mij
heb ik de meeste enveloppen niet eens opengemaakt. (Was niet mooi van mij.)
Waarom vertel ik jullie dit? Ik begrijp nog nooit waarom ik juist de brief van
jullie omie als eerste openmaakte en het gevoel kreeg, dat zij het was, met wie ik
mijn leven wilde delen.
Mijn moeder zei in dit soort situaties altijd: ‘Eelke, het heeft zo moeten zijn.’
Daar bedoelde ze mee dat elk leven geleid wordt.

Hoofdstuk 6 -

Abraham, door God geroepen - Genesis 11 en 12

Net ver van de monding van de rivier de Eufraat lag de grote drukke stad Ur.
Duizenden mensen woonden daar binnen de sterke stadsmuren. Machtige
koningen heersten daar volgens strenge wetten. Karavanen brachten geweldige
schatten uit verre, vreemde landen. En rijke veeboeren, die ’s zomers met hun
grote kudden buiten de stadspoorten rondzwierven en dan in tenten woonden,
hadden in de stad hun winterverblijven.
Eén van die herdersvorsten was Terach, een man uit het geslacht van Sem. Hij
had drie zonen, Abram, Nahor en Haran. Nahor en Haran hadden al grote
kinderen, maar Abram, die met zijn halfzuster Saraï getrouwd was, had geen
zoon.
Het waren heel gewone mensen, deze kleine familie van Semieten. Ze waren
wel rijk aan vee, maar verder was er niets bijzonders aan hen. Zij deden trouw
hun werk, pasten goed op hun kudden en van tijd tot tijd, om de goden te vriend
te houden, brachten ze een offer in de tempel.
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Alleen Abram was in dezen anders dan de anderen. Hij vond geen vrede in de
dienst aan al die goden en godinnen. Zelfs in de maangod Sin, die de meeste
offers kreeg, kon hij niet geloven.
Volgens Abram kon er maar één God zijn, een God die de hemel en de aarde
gemaakt had en alles bestuurde in je leven. Maar geen mens kon hem over die
God vertellen. Dus wist Abram ook niet hoe je die ene God zou moeten vereren.
Soms verlangde Abram om weg te gaan. Ver van deze stad Ur vandaan. Weg
van deze tempels met hun priesters en goden en godinnen. In een ver land zou
hij graag een nieuw leven willen beginnen, samen met die ene onbekende God.
Abram sprak daar met niemand over. Nee, niemand zou hem begrijpen.
Maar hij was wel erg blij toen zijn vader op zekere dag de familie bijeenriep en
zei dat hij wilde verhuizen, het westen in, de kant op van Kanaän. Dat was in
ieder geval geen land van machtige steden en grote tempels, maar wel heel
geschikt voor hun grote kuddes kleinvee.
Ze gingen allemaal mee. Alleen Haran niet, want die was overleden. Om de één
of andere reden kwamen ze niet in Kanaän aan. Nee, halverwege hun reis gingen
ze wonen in de omgeving van de stad Haran. Daar hadden ze het reuze naar hun
zin. Hun kuddes dieren werden al maar groter. Er waren veel knechten en slaven
nodig om alle dieren goed te verzorgen.
Ook Abram was tevreden. Hij dacht er niet meer aan om op reis te gaan. Ook
voor Abram was Haran de stad, waar hij zich thuis voelde.
En juist, nu Abram er niet meer aan dacht om weg te gaan, was het Gods tijd.
Op een keer, het zal wel in de stilte van de nacht zijn geweest, sprak de Here
God tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je
zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zoveel nakomelingen geven dat ze
een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook
anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk wensen, zullen ze
zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig zult worden als Abram.’
Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou
slecht behandelen, zal Ik straffen.’
Lang dacht Abram over dit Godswoord na en hij was heel blij. Nu zou hij toch
nog op reis moeten gaan en breken met de goden van Haran. Nu zou hij toch die
Ene God leren kennen en aanbidden, zijn leven lang!
Alleen begreep hij niet, nee kon hij niet begrijpen, waarom juist hij geroepen
werd en waarom nu juist hij die stroom van zegen kreeg. En hoe kon hij
uitgroeien tot een groot volk? Hij was al vijfenzeventig jaar oud en had geen
kinderen. Hij begreep het niet. Maar één ding was zeker: hij zou gaan, daarheen
waar God hem riep! Zijn volk en zijn land moest hij verlaten, maar wat gaf dat
nu hij zelf een groot volk zou worden? En nu hij zijn vaders huis moest verlaten
was niet erg, want God wilde zijn Vader zijn en met hem meereizen naar het
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onbekende land. Hij wist niet eens naar welk land hij moest gaan, maar hij had
zo’n gevoel dat dat wel eens Kanaän zou kunnen zijn, het land waarnaar zijn
vader ook al heen wilde.
Niet veel dagen later ging de karavaan op reis: Abram, zijn vrouw Saraï, Lot, de
zoon van zijn overleden broer en daarachter de slaven met de kuddes.
Het afscheid nemen van zijn familie was zwaarder geweest, dan hij had gedacht,
maar dat was nu voorbij en moedig, vanaf zijn hoge kameel keek Abram in de
verte, de toekomst tegemoet.
Met zoveel dieren bij zich konden ze natuurlijk niet snel reizen. Voordat ze de
witte sneeuwtoppen van de bergen in Libanon en dichterbij de blauwe meren
van de rivier de Jordaan zagen, hadden ze erg vaak hun tenten voor de nacht
moeten opzetten. Maar toen waren ze dan ook in Kanaän, het land waar ze van
noord tot zuid, helemaal doorheen reisden.
Het was bij de stad Sichem, onder een grote moerbeiboom, dat God Zelf bij
Abram kwam en tegen hem zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’
Op diezelfde plek bracht Abram aan de Here God een offer en daarna trokken ze
verder, het zuiden in.
Dichtbij de oude stad Hebron, in het Zuiderland, waar niet veel mensen
woonden, en waar ruimte genoeg was voor hun grote kudden dieren, vonden ze
hun plaats van bestemming.
Abram en Saraï dachten toen dat God hun nu spoedig kinderen zou geven, zonen
en dochters, een blij begin van het beloofde volk….
Maar het ging heel anders, dan ze verwacht hadden. Datzelfde jaar nog, terwijl
ze nog maar heel kort in het Zuiderland woonden, kwam er een grote droogte. In
het heuvelland vielen de beken droog en op de bruine velden verdroogde het
groene gras. Alle dagen maar weer stond de brandende zon hoog aan de blauwe
lucht. De lucht trilde als gevolg van de hitte en het regende niet meer.
Abram begreep het niet. Was dit nu het land dat God voor hem uitgekozen had?
Deze droge, door de zon verschroeide aarde? Waar was de zegen, waarvan God
die wonderlijke nacht in Haran over gesproken had? Beloofde hij kinderen en
gaf hij in plaats daarvan honger?
Toen ook de herfstregen uitbleef en het kleinvee stierf op het open veld, begreep
Abram dat hij hier niet langer mocht blijven. Weer braken ze hun donkere tenten
af en pakten al hun bezittingen op ezels en kamelen. En weer ging de grote
karavaan op reis, langs de stoffige wegen en door dorre vlakten, de kant uit van
Egypte, het land waar water was en eten voor mensen en dieren.
Egypte, een land van groene weilanden en bloeiende boomgaarden, maar ook
een land met vreemde zeden en gewoonten en onbegrijpelijke wetten. In tijden
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van droogte en hongersnood mocht elke vreemdeling het land binnengaan en
voor iedereen was er brood en water. Maar, een vreemdeling had er geen
rechten. Er was geen wet die hem beschermde. En op alles wat hij had, zijn vee
en slaven, zijn vrouw en kinderen, kon de farao beslag leggen.
Het was wel eens gebeurd dat een vreemdeling in Egypte vermoord was, enkel
en alleen omdat een rijke Egyptenaar de vrouw van die vreemdeling in zijn
bezit, in zijn harem wilde hebben….
Hoog zittend op zijn kameel dacht Abram aan deze voor vreemdelingen zo
slechte wetten in Egypte. Er was in dit land geen wet die hem beschermde. En
hoe meer hij zich inleefde in de gevaren, die hem in dit land bedreigden, hoe
banger hij werd. Saraï was een bijzonder knappe vrouw en hij had wel eens
gehoord, dat rijke Egyptenaren het vooral voorzien hadden op vrouwen uit zijn
land. Hij huiverde in zijn wijde mantel. In gedachten zag hij zichzelf al liggen
voor zijn tent, met een dolk tussen zijn ribben, en zijn kleren onder het bloed.
Zo zou het gaan, wanneer hij niet oppaste. En Saraï zou hij niet kunnen helpen,
haar beschermen. Wanneer ze wilden, dan pakten ze haar toch!
Er was maar één manier om zijn leven te redden: Saraï en hij moesten net doen
alsof ze broer en zus waren, in plaats dat ze man en vrouw waren. Natuurlijk
zouden ze op die manier Saraï nog eerder op komen halen, maar dat was toch
niet te keren. En zo zou hij in leven blijven.
Abram had wel medelijden met Saraï, maar zij was uiteindelijk maar een vrouw
en hij kon zich moeilijk om haar laten vermoorden: Hij moest immers terug naar
Kanaän en daar uitgroeien tot een groot volk! En zo’n erge leugen was het niet
eens: Saraï was zijn halfzuster. Terach was ook haar vader!
Abram dacht er in zijn angst niet eens aan, dat God machtig genoeg was om
Saraï te beschermen, ook zonder zijn laf bedrog….
Streng zei hij tegen zijn vrouw Saraï dat zij in Egypte tegen iedereen moest
zeggen, dat zij zijn zuster was.
En het kwam precies uit, zoals Abram verwacht had. Alleen met dit verschil, dat
het de Farao zelf was, die van zijn dienaren gehoord had, hoe knap die zuster
van vreemdeling Abram wel was….
Zo werd Saraï de vrouw van de koning en Abram de zwager van de Farao.
Heel veel geschenken gaf de Farao aan Abram: vee, slaven, zilver en goud en
Abram ‘moest’ het wel aannemen en net doen alsof hij er heel blij mee was.
Hij had nu eenmaal gezegd dat Saraï zijn zuster was en nu durfde hij niet meer
voor de waarheid uitkomen.
En zo gingen de weken en maanden voorbij en Abram dacht hij zijn vrouw Saraï
voorgoed kwijt was. Hij had het ook verdiend: om zijn eigen vege lijf te redden,
had hij haar aan de koning gegeven. Alleen omdat hij zo laf was, had hij zijn
vrouw als handelswaar gebruikt, de vrouw die hij van God gekregen had.
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Maar zelfs nu Abram zo slecht bezig was, wilde God hem helpen. Nee, Hij
vergat Abram niet. In het paleis van de Farao gebeurden er plotseling heel erge
rampen. Toen de Farao naar de oorzaak hiervan een onderzoek liet doen, bleek
al heel snel dat hij samenleefde met de vrouw van Abram. Daar moesten wel
ongelukken van komen, zeiden zijn raadsheren tegen hem. Misschien strafte de
God van deze vreemdeling hem wel. Er was maar één oplossing: Deze vrouw
Saraï moest weg en wel zo snel mogelijk!
Woedend werd de Farao: hoe durfde die veeboer uit het Zuiderland hem zo te
bedriegen? Een grote schande was het, om aan de koning een vrouw te
verkopen, die al lang getrouwd is en van wie de man nog in leven is! Hij had de
dood verdiend! En als hij niet zo’n machtige God achter zich had te staan, dan
was hij nu dood geweest! Maar hij zou hem eens goed de waarheid zeggen, die
bedrieger, voordat hij hem het land uit zou zetten als ongewenste vreemdeling.
En zo is het gebeurd. Daar stond Abram, als een klein jongetje voor de Farao.
‘Waarom heeft u niet gezegd, dat zij uw zus is? Ik heb met haar in één bed
geslapen! Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn!’
De soldaten van de Farao gingen met Abram mee naar zijn tentenkamp. Alles
werd ingepakt en op ezels en kamelen geladen. Met heel zijn hebben en houden
werd Abram naar de grens gebracht en het land uitgezet.
De geschenken die de Farao hem gegeven had in ruil voor zijn vrouw mocht
Abram meenemen. Het was de Farao zijn eer te na, om die weer terug te
vorderen. Eenmaal gegeven blijft gegeven, zei de Farao….
Zo snel als ze konden, reisden ze terug naar Kanaän, veel rijker dan toen ze
gekomen waren. Wel blij dat ze weer veilig terug konden, maar vooral Abram
schaamde zich v oor zijn laf gedrag. Nooit zou hij weer vergeten, hoe hij daar
als een bedrieger voor die strenge koning gestaan had. Hij, de vriend en de
geroepene van God.
Eén ding had hij tijdens deze vreemde reis wel geleerd: God zou hem bewaren
en voor hem zorgen, waar hij ook heen zou zwerven en wat hij ook deed. God
was machtiger dan de machtigste koning op de hele wereld.
Terug in Kanaän wachtten Abram en Saraï samen op de hun beloofde zoon.

Hoofdstuk 7
Lieve kleinkinderen,
In de jaren vijftig van de vorige eeuw fietste ik vier jaar lang elke morgen van
Kollumerpomp naar de Muloschool in Kollum. Ik kwam dan dicht bij Kollum
30

langs een oud vervallen boerderijtje, waarin een oude schapenboer woonde.
Volgens alle mensen was deze man arm, want hij leefde erg sober en gaf bijna
geen geld uit, want dat had hij niet, dacht men. Aan goede doelen (een
collectebus) gaf hij niets. Ja, als je niets hebt, kun je ook niets geven.
Op zekere dag werd dit oud boertje midden in de weilanden tussen zijn schapen
gevonden. Hij was overleden, had een hartstilstand gehad. Toen men hem later
zijn oude vieze kleren uittrok, vond men in zijn binnenzak een portefeuille met
meer honderdduizend gulden erin. Dat was in die dagen veel geld, ja erg veel
geld! Geld, waarvan hij niet gedeeld had met zijn medemensen.

Hoofdstuk 7 -

Abram en Lot - Genesis 13 en 14

Na die reis naar Egypte bleven ze niet in het Zuiderland, maar Abram en Lot
gingen wonen dichtbij de stad Bethel. Daar groeide meer gras, maar daar
woonden ook meer mensen en dat gaf al vrij snel nieuwe moeilijkheden.
De Kanaänieten, waar ze tussen gingen wonen, waren niet zo blij met die
vreemde indringers: het bouwland was al verdeeld en zoveel weiland met gras
was er nu ook weer niet. En niet alleen Abram had grote kuddes met kleinvee,
ook Lot had veel schapen en geiten.
Niet dat ze ruzie met Abram en Lot durfden maken. Tegen twee van zulke rijke
mannen met hun knechten en hun slaven durfden ze niets beginnen. Maar wel
met jaloerse blikken keken ze hun kant uit. De verstandhouding tussen Abram
en Lot met de mensen uit hun omgeving, was niet zoals ze graag wilden.
Het werd zorgelijk, toen er ook nog ruzie kwam tussen de slaven van Lot en die
van Abram. Het volk van Abram dacht dat hun meester de meeste rechten had.
Hij was tenslotte het hoofd van de familie en als het erop aan kwam, dan was dit
land aan hem beloofd en niet aan Lot!
Maar de slaven van Lot waren van mening dat het gras en het water van hen
samen was. Steeds weer was hierover onderling ruzie en soms werden er zelfs
rake klappen uitgedeeld. Het hielp niet dat Abram en Lot probeerden deze ruzies
te sussen. Het echte probleem was, dat er niet genoeg ruimte, gras en water was,
voor twee grote veeboeren.
Abram begreep wel, dat het zo niet langer kon. Straks zouden Lot en hij ook nog
ruzie krijgen en daar wachtten de Kanaänieten op. Ze moesten hier weg, hoe
sneller hoe beter, en dan maar elk een kant op. Het was wel jammer, dat het zo
moest. Lot had geen vader meer en hij was de enige geweest die Abram gevolgd
was naar dit onbekende vreemde land, maar het kon niet anders.
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Als oudste van de familie had Abram Lot weg kunnen sturen, maar zo wilde hij
niet. Abram ging naar Lot toe en zei tegen hem: ‘Wij moeten geen ruzie maken
en onze herders ook niet. Wij zijn toch familie? Laten we apart gaan wonen. Er
is genoeg land. Als jij naar de linkerkant gaat, dan ga ik naar rechts. Maar als jij
liever naar rechts gaat, dan ga ik naar links.’
Het kwam niet in Lot op om zijn oom de keuze te laten maken.
‘Goed,’ zei hij, ‘dan kies ik het dal van de Jordaan, waar ook de steden Sodom
en Gomorra in liggen.’
Niet eens heel erg verbaasd hoorde Abram de wens van zijn neef Lot. Ja, het dal
van de Jordaan was inderdaad een erg vruchtbare streek. Maar, in de stad Sodom
gebeurden veel dingen, die het daglicht niet konden verdragen. Ja, er was veel
onrecht. Dat was algemeen bekend. Dat wist Lot ook wel, maar wanneer het om
zijn dieren en om zijn rijkdom ging, dan was dat niet zo belangrijk.
Al vrij snel ging Lot met alles wat hij bezat op reis, het oosten in. Toen hij later
hoorde dat Abram weer het Zuiderland was ingetrokken, dacht hij: wat goed van
mij, dat ik toen direct doorgepakt heb. Voor geen geld zou ik weer terug willen
gaan naar Hebron, naar dat dorre heuvelland, waar altijd te weinig water is.
Ja, hier in het land van Sodom is het heel wat beter boeren….
In het begin leek het ook, alsof Lot de goede keuze had gemaakt. Zijn kudden
werden steeds groter en hij kreeg steeds meer slaven en knechten. Maar niet veel
jaren later overkwam hem een grote ramp.
In het koninkrijk Elam, ver in het oosten, heerste in die tijd de machtige koning,
Kedor Laomer. Hij voerde heerschappij over veel landen en steden. En alle
koningen, over wie hij de baas was, brachten hem elk jaar een zware schatting.
(Belasting) Grote kudden kleinvee werden elk jaar naar Elam gedreven en ook
Lot, die dichtbij Sodom woonde, zal wel het nodige kleinvee afgestaan moeten
hebben.
Maar nu hadden de stammen en volken in het westen daar meer dan genoeg van.
En omdat Kedor Laomer in het oosten ook vijanden had en daaraan de handen
meer als vol, zeiden ze de dienst aan Kedor Laomer op. Ze hadden zijn
zogenaamde bescherming niet langer nodig.
Waren ze nu maar een eenheid geweest en hadden ze met elkaar maar een sterk
leger op de been gebracht, maar dat deden ze niet. Elke koning dacht dat het met
zijn eigen land wel een beetje mee zou vallen en de anderen moesten maar voor
zichzelf zorgen.
Het viel niet mee. Koning Kedor Laomer wachtte die herfst vergeefs op de vette
schapen en geiten uit de door hem onderworpen koninkrijkjes. Gedurende de
lange winter verbeet hij zijn toorn. Maar toen in het voorjaar na de overvloedige
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meiregens, de wegen opgedroogd waren, stuurde hij een bende soldaten naar die
opstandige landen om alsnog met geweld zijn belasting op te halen. En die
wilde, wrede mannen verstonden hun vak: stad na stad veroverden ze. Iedereen
die de wapens tegen hen durfde opnemen, werd neergehouwen. En alles namen
ze mee: mannen, vrouwen en kinderen en niet te vergeten al het vee, het zilver
en het goud.
In het begin leek het erop alsof het voor het dal van de Jordaan nog mee zou
vallen. Wel kleurde ’s avonds laat de lucht in het oosten rood van in brand
gestoken huizen, maar de vijand trok verder naar het zuiden en plunderde daar
stad en land. Dwars door het land van de Amalekieten trok de roversbende en
toen weer het noorden in, om Sodom heen. Maar plotseling, geheel
onverwachts, keerden ze terug en vielen de vlakte van de Jordaan aan.
De vijf koningen, die van Sodom, Gomorra, Adama, Séboïm en Soar, zagen het
gevaar aankomen en riepen het volk op voor de strijd. Ze stelden zich in
slagorde op in een gebied waar veel asfaltputten waren. Als het hen zou lukken
om de vijand daarin te lokken, dan waren zij verloren.
Maar de rovers van Kedor Laomer vochten als leeuwen, en hoewel zij veel
mannen verloren, wonnen ze de veldslag en de mannen vanuit het dal van de
Jordaan vielen zelf in die teerputten.
De Elamieten plunderden de steden Sodom en Gomorra. Ze gunden zich geen
tijd meer om ook de andere steden ‘een bezoekje’ te brengen. Ze moesten nodig
weer terug naar huis. Hun buit was aanzienlijk groot, maar het aantal van hun
manschappen was erg uitgedund. Veel van hun kameraden waren gesneuveld.
Maar wie en wat ze mee konden nemen, werd bijeen gedreven en in een grote
optocht ging het huiswaarts.
Ook Lot werd gevangen genomen en moest mee op mars. In lange rijen werden
de gevangenen aan elkaar vastgebonden en zo, als beesten het noorden
ingedreven. Naast de colonne liepen de soldaten en sloegen er onbarmhartig op
los, als het niet snel genoeg ging. Wie niet meer kon lopen, werd losgemaakt en
aan de kant van de weg neergesmeten. Die persoon zou wel sterven van honger
en dorst en dan wisten de hongerige gieren er wel raad mee….
Heel waarschijnlijk zal Lot tijdens deze verschrikkelijke tocht nog wel eens
gedacht hebben aan het heuvelland van Hebron, waar voor zijn dieren niet zo
veel te eten en te drinken was, maar waar voor deze rovers ook niet zo veel te
halen was.
Abram kreeg het bericht dat zijn neef Lot gevangen was genomen van een
knecht, die ontsnapt was. Vreselijk kwaad werd hij. Lot kon dit over zichzelf
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afgeroepen hebben, maar hij was wel zijn neef, zijn familie, de zoon van zijn
broer, zijn eigen vlees en bloed, de enige die hem gevolgd was naar dit vreemde
land!
Hij zou hem helpen en God zou met hem meegaan op oorlogspad. Abram was
nog niet vergeten dat God tegen hem gezegd had: ‘Ik zal goed zijn voor de
mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, zal Ik
straffen.’
Maar daarom moet je zelf nog wel je best doen! Zijn drie buurmannen Aner,
Mamré en Eskol, die hem wel vaker hadden geholpen, gingen mee en Abram
gaf alle slaven, die gemist konden worden, wapens in de handen. Wel geteld
gingen er driehonderd achttien mannen met Abram mee ten strijde.
Het werd een lange, zwaar vermoeiende mars door heel het land Kanaän heen,
van het zuiden tot helemaal in het noorden. Ze liepen in de gloeiend hete zon,
langs stoffige wegen, over heuvels en door laagland. Van tijd tot tijd namen ze
een rustpauze om te eten en te drinken. Als de zon de hoogste stand had bereikt,
sliepen ze een paar uren. Dat deden ze ook ’s avonds laat, wanneer ze van
vermoeidheid niet meer verder konden . Ze hadden maar één doel: zo snel
mogelijk de roversbende van Kedor Laomer overvallen.
Natuurlijk kon die roversbende met al hun buit, vee en slaven, zich lang zo snel
niet verplaatsen als Abram en zijn vrienden. In het uiterste noorden kreeg
Abram hen in het oog.
De Elamieten verwachtten geen aanval van de vijand meer. Zij aten, dronken en
dansten en de wacht houden, dat deden ze niet meer.
Toen het donker was geworden, omsingelden Abram en zijn mannen het kamp
en vielen de rovers van drie kanten aan. Wild sloegen ze erop in. De verbaasde
en erg geschrokken Elamieten vluchtten alle kanten uit, terwijl ze door de
mannen van Abram achterna werden gezeten tot zelfs aan Hoba toe, dat ten
noorden van Damascus ligt.
Zo viel het hele tentenkamp, met alle buit aan dieren en mensen hun in handen.
Ook Lot leefde nog en kreeg zijn vrijheid terug. Toen alle mannen weer tot rust
waren gekomen en uitgeslapen, ging het langzaam weer op huis aan.
Het bericht van de overwinning vloog door het land en veel mensen gingen
Abram tegemoet en huldigden hem.
Dat deed ook de priester-koning Melchizédek. Hij was koning van Salem en
priester van de allerhoogste God. Hij bracht voor Abram brood en wijn mee en
hij zegende hem. Hij zei: ‘Ik dank de allerhoogste God, die de hemel en de aarde
gemaakt heeft. Want Hij heeft ervoor gezorgd dat u de strijd gewonnen heeft.
God zal u gelukkig maken, Abram.’
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Abram gaf aan Melchizédek een tiende deel van alles wat hij buit had gemaakt.
Ook zijn vrienden Aner, Mamré en Eskol, die Abram meegeholpen hadden,
kregen hun deel van de buit.
De koning van Sodom kwam bij Abram. Hij was in de verloren strijd alles kwijt
geraakt en volgens het oorlogsrecht van die tijd, was nu alles van Abram.
Hij vroeg: ‘Abram, mag ik mijn mensen terug? Verder mag u alles houden.’
Maar zo wilde Abram niet. Geen heidens koning zou later kunnen zeggen: ‘Ja,
die Abram, die dienaar van die vreemde God, is rijk geworden van mijn
bezittingen.’
Alles wat er van de buit nog over was, gaf Abram aan de koning van Sodom
terug: de mensen, het vee, de kleren, al het goud en zilver, ja tot zelfs het laatste
riempje van een schoen.
Na zijn bevrijding ging Lot wonen in de stad Sodom. Niet dat hij zich daar echt
thuis voelde. Hij had heus wel last van al het onrecht, veel arme mensen
aangedaan, maar waar moest hij anders heen? De vruchtbaarste stukken grond
waren al verdeeld. En zijn kuddes kleinvee waren veel te groot, om weer terug
bij Abram te gaan wonen. En was de vlakte van de Jordaan niet de beste plek
voor al zijn dieren?
Toen Lot geruime tijd in de stad Sodom had gewoond, kreeg hij daar zijn eigen
vrienden. Voor zijn dochters zocht hij daar een man en Lot werd zelf een
gerespecteerde burger van de stad. Hij kreeg een vaste plek in de stadspoort en
regelde met de het stadsbestuur alle belangrijke zaken, die betrekking hadden op
de stad en zijn omgeving.
Alleen, al die ongerechtigheid in Sodom. Al dat onrecht, veel onschuldige
mensen aangedaan, dat wende niet….

Hoofdstuk 8
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie dat bekende liedje van Marco Borsato: Dromen zijn bedrog?
De laatste regel van dat lied is: en één keer in de zoveel tijd komen dromen uit!
Afgelopen nacht droomde ik. Met mijn hele familie en ook nog met veel
dorpsgenoten van vroeger, waren we in mijn moeders huis op Kollumerpomp.
Het was een geweldig mooi familiefeest. Ik sprak in mijn droom met vier
overleden schoonzussen. Ik zag ze zo duidelijk! Ik zag mijn overleden broer en
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ook mijn overleden zwager, voor wie ik in die droom nog een kop koffie moest
halen. Zo duidelijk zag en sprak ik met hen allemaal….!
Ik vroeg mijn oudste zus Rommie in mijn droom, waar onze schoonzus Boukje
was. ’In mama’s slaapkamer,’ antwoordde ze. Ik daarheen en daar zag ik
schoonzus Boukje, terwijl zij in het oude ledikantje keek, waar ik vroeger als
klein jongetje ook in geslapen heb en waarin nu een kleinkind van haar lag.
Haar kleinkind zong: ‘Wij gaan naar omie toe, wij gaan naar omie toe.’
Hetzelfde liedje dat ik een aantal jaren terug met onze kleinkinderen zong,
wanneer wij langs het spoor in Musselkanaal ons hondje Pieter uitlieten.
Heel blij werd ik wakker. Maar, ik besefte ineens, dat dit slechts een droom
was… Een droom, die op deze wereld nooit zal uitkomen.
Maar, wordt deze droom wel waarheid, later in de nieuwe hemel en op de
nieuwe aarde, zoals in de bijbel staat? Ik weet het wel zeker.
En nu al mogen wij zingen: ‘We gaan naar Jezus toe, we gaan naar Jezus
toe….’ Daar geloof ik in!

Hoofdstuk 8

-

Het Verbond

- Genesis 15

Lange jaren wachtten Abram en zijn vrouw Saraï op hun eerste zoon, maar hoe
ze ook hoopten, hoeveel ze er ook om gebeden hadden, een kind kregen ze niet.
Het leek er bijna op dat God zijn belofte vergeten was en dat Hij hun bidden niet
hoorde.
Abram was nu al tachtig jaar en zijn vrouw was maar tien jaar jonger, veel te
oud om nu nog moeder te worden.
‘Het wordt toch niets met ons,’ zei Saraï soms, ‘het is veel beter dat wij een kind
aannemen of misschien moet jij er een tweede vrouw bijnemen. Het is ook nog
eens zo Abram, dat God alleen jouw naam genoemd heeft, toen Hij jou een zoon
beloofde. Mijn naam werd niet eens genoemd!’
Wanneer Saraï zulke dingen zei, werd het er ook voor Abram niet gemakkelijker
op om te blijven geloven dat zij samen nog een baby zouden krijgen.
Vaak dacht Abram dat zijn belangrijkste slaaf Eliëzer dan maar zijn erfgenaam
moest worden.
Daar had hij ook al vrede mee, toen de Here God hem op een nacht in een
droom verscheen en tegen hem zei: ‘Wees niet bang Abram. Ik zal je
beschermen en ik zal je rijk maken.’
Abram antwoordde: ‘Heer, mijn God, waarom wilt u mij rijk maken? U hebt mij
geen kinderen gegeven. Na mijn dood is al mijn bezit voor mijn knecht Eliëzer
uit Damascus.’
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Maar de Heer zei: ‘Nee, jouw bezit is niet voor je knecht. Jij zult een kind
krijgen en die zal na jouw dood alles krijgen, al je bezittingen, al je hebben en
houden, en ook: Mijn Zegen en Mijn Beloften.’
Op dat moment was het alsof Abram niet meer in het donker, in zijn tent was. In
een soort van visioen zag hij zichzelf staan, buiten onder de hoge, heldere
sterrenlucht.
‘Kijk eens naar de sterren, Abram’, zei de Here God. ‘Kun jij ze tellen?’
Abram schudde zijn hoofd.
‘Zo machtig als de sterren aan de hemel, zo machtig groot in aantal zullen eens
jouw nakomelingen zijn. Geen mens zal ze kunnen tellen.’
Abram werd wakker. Om hem heen was de stilte van de nacht en de duisternis
van zijn tent. De Stem van God klonk niet meer in zijn oren en hij zag geen
sterren meer. Maar wat God de Heer tegen hem gezegd had, dat geloofde hij met
heel zijn hart. Hij wist dat hij eens toch nog vader zou worden en geduldig zou
hij wachten. Ook al zou dat nog jaren en jaren duren.
En God de Heer, die de harten van de mensen leest als een open boek, zag het
geloof van Abram en wist dat Abram een oprecht en eerlijk mens was.
Na deze nacht wilde God de Heer niet meer met Abram in een droom midden in
de nacht praten, maar gewoon op klaarlichte dag, en dan net zoals een man met
zijn vriend praat.
Diezelfde ochtend al kwam de Heer op bezoek bij Abram en noemde Zijn
Naam. God beloofde Abram nog eens dat zijn volk dit land Kanaän zou erven.
Blij luisterde Abram naar dit Godswoord, maar hij wist tegelijkertijd dat hij dit
niet zou beleven. Wanneer eens, eeuwen later zijn volk hier zou wonen, dan was
hij al heel lang overleden en begraven.
Heel eerbiedig vroeg Abram: ‘Heer, laat mij vandaag een teken zien, zodat ik
zeker mag weten, wat er later zal gebeuren.’
De Heer werd niet boos en bestrafte Abram niet. God wist dat Abram dit vanuit
een gelovig hart gevraagd had en daarom verhoorde Hij zijn verzoek.
Abram moest een koe, een geit, een schaap en twee duiven halen, allemaal drie
jaar oud. Hij moest ze doden en daarna in twee stukken kappen, behalve de
duiven. Daarna moest Abram de twee helften van elk dier tegenover elkaar op
het veld neerleggen.
Abram begreep direct wat God de Heer bedoelde. Wanneer in die tijd en in dat
land twee mensen met elkaar een verbond sloten, dan liepen ze samen tussen de
helften van een offerdier door.
‘Wanneer ik ooit dit verbond, dat ik nu met jou maak, verbreek, dan mag God
mij straffen en mij doormidden hakken, net zoals dit offerdier.’
Dat was de betekenis van deze oude en vreemde ceremonie. En nu, o wonder, nu
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wilde de Allerhoogste God samen met Abram tussen deze in twee helften
gehakte dieren doorlopen en een verbond met Abram sluiten!
Nooit zou een man in vroeger tijden twijfelen aan een vriend, die met hem
tussen het offer gestaan had. En nooit zou Abram twijfelen aan een God die op
deze manier een verbond met hem wilde sluiten!
Lang had Abram werk om alles klaar te maken. Het was al na de middag toen
alles op het open veld klaar lag. Maar nu moest Abram lang wachten. Het
duurde dan ook niet lang of uit de blauwe lucht kwamen roofvogels op het
lekkere vlees af. De hele middag moest Abram wachthouden en de hongerige
gieren wegjagen. Pas toen de zon onderging, vlogen de roofvogels terug naar
hun nesten in de bergen. Abram was erg moe geworden. Toen hij op de grond
ging zitten, viel hij in een zware, diepe slaap.
In zijn slaap werd hij vreselijk bang, maar duidelijk hoorde hij de Here God
tegen hem zeggen: ‘Abram, jij zult oud worden en dan rustig sterven en
begraven worden. Maar je moet weten dat je nakomelingen later in een ander
land zullen wonen. Daar zullen ze vreemdelingen en slaven zijn. Ze zullen er
onderdrukt worden, vierhonderd jaar lang.
Als die tijd voorbij is, dan zal Ik de onderdrukkers straffen. En dan zullen je
nakomelingen daar weggaan met heel veel bezit. Ze gaan weer terug naar
Kanaän, pas na vier generaties.
Dan zal Ik de volken straffen die in Kanaän wonen, omdat ze te veel slechte
dingen hebben gedaan.’
Toen Abram wakker werd, was de zon allang ondergegaan. Ineens was er een
licht in de donkere avond en om dat licht heen zag Abram een wolk van rook.
Dat LICHT….., dat was niet anders dan Gods HEERLIJKHEID. En die
beschermende rook was er omdat Abrams ogen dat LICHT niet konden
verdragen. Abram zag hoe dat LICHT tussen de offerdieren doorging: God die
Zijn verbond met hem bezegelde, met de belofte dat ééns het volk van Abram
zou wonen in het land Kanaän.
Nooit heeft Abram deze bijzondere avond vergeten. God die Zelf met hem Zijn
verbond bevestigde.

Hoofdstuk 9
Lieve kleinkinderen,
Op de Muloschool kregen we les in de Franse taal. We hadden een boekje waar
honderd verhaaltjes in stonden, die we vanuit het Frans in het Nederlands
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moesten vertalen. Eén van die verhaaltjes is een mooie inleiding op het volgende
hoofdstuk uit de bijbel.
Een woestijnreiziger verdwaalt. Ook gaat tot overmaat van ramp zijn kameel
dood. Hij is ten dode opgeschreven. Maar o wonder, plotseling ziet hij in de
verte een oase. Met z’n laatste krachten strompelt hij daarheen. Het blijkt een
fata morgana te zijn, een luchtspiegeling. Groot is zijn teleurstelling. Maar, op
die plek vindt hij een leren waterzak. Blij klaart zijn gezicht op. Toch nog kans
op overleven….
Maar, wanneer hij de leren waterzak openmaakt, zitten daar alleen maar heel
dure diamanten in.
Hevig teleurgesteld zei hij: ‘Het zijn slechts parels….’

Hoofdstuk 9

-

Hagar

-

Genesis 16

Tien lange jaren woonde Abram nu al in Kanaän en nog steeds was de beloofde
zoon niet geboren. Saraï was al vijfenzeventig jaar oud. Bijna een oud vrouwtje.
Zij geloofde er niet meer in, dat zij kinderen zou krijgen. Abram, de stamvader
van een groot volk? God had het wel Zelf gezegd en het beloofd, maar nee, dan
niet met een kind van haar. Ze durfde het niet tegen te spreken, maar erin
geloven, nee, dat deed ze niet meer.
Misschien was het wel Gods bedoeling geweest dat Abram er een vrouw bij
moest nemen, zoals in die tijd wel veel meer gebeurde, of zelfs, dat Abram na
Sara’s dood weer moest trouwen en dan kinderen zou krijgen bij een andere
vrouw….
Vaak dacht Saraï over dit probleem na en steeds weer moest ze dan denken aan
dat oude gebruik in Ur de Chaldeeën, haar geboorteland. Wanneer daar een
vrouw geen kinderen kon krijgen en ze toch graag kinderen wilde, dan kon ze
haar man één van haar slavinnen tot vrouw geven en dan moest haar man met
die slavin trouwen. Kreeg die slavin dan een zoon, dan was voor de wet die baby
niet haar eigen, maar het kind van haar bazin.
Zo zou Saraï dat ook kunnen doen, en wanneer haar slavin dan een kind kreeg,
dan was die baby voor de wet haar zoon. Natuurlijk kon het nooit haar eigen
jongen worden, nooit zou die baby haar eigen vlees en bloed zijn, maar het was
beter dan niets. En voor de wet was zij dan wel moeder!
En Saraï had een geschikte slavin. Hagar, een jonge en knappe vrouw, die zij
meegenomen had uit Egypte. Jammer dat zij een Egyptische was en dus niet van
jongs af aan de wetten en gewoonten uit haar land Ur geleerd had. Maar Hagar
zou het schitterend vinden om de vrouw van Abram te zijn, maar zij bleef wel
tegelijkertijd de slavin van Saraï.
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En ze was al zo trots, deze jonge Egyptische. En niet alleen trots, ze was ook
driftig. Ze moest leren accepteren dat Saraï de eerste en de belangrijkste vrouw
van Abram was en bleef. Om de trots van Hagar kon dit ‘feest’ niet overgaan.
En wanneer ze wel dwars ging liggen en in opstand kwam tegen haar bazin, nu
daar wist Saraï wel raad mee. Ook dat was in haar geboorteland via de wet
geregeld. De eerste vrouw mocht met de tweede vrouw, die niet wilde luisteren
doen, wat zij maar wilde….
Saraï overlegde met Abram over een tweede vrouw voor hem. Abram voelde
niet veel voor dit plan. Hier kwam altijd ruzie van en God had hem immers een
zoon beloofd! ‘Heb toch geduld, Saraï.
‘Ja,’, antwoordde zij spijtig, ‘maar God heeft aan jou een zoon beloofd. Niet aan
mij.’
Steeds weer begon Saraï hierover tegen Abram te praten en tenslotte gaf hij toe.
Saraï kreeg haar zin en Abram trouwde met Hagar.
De eerste tijd ging het goed. Hagar deed trouw haar werk, dat Saraï haar
opdroeg. Maar al vrij snel kwam daar verandering in. Hagar wist dat zij over een
aantal maanden een baby zou krijgen en wanneer die baby geboren was, dan
wilde zij niet langer ondergeschikt zijn aan Saraï.
Trots stapte zij door het tentenkamp, de neus hoog in de wind en al die vreemde
wetten uit een ver land, daar stak zij de gek mee. Wie een zoon heeft, die is de
echte vrouw van Abram en diegene die geen kinderen kan krijgen, moet zich stil
houden.
De jonge slavin Hagar werd steeds koppiger en eigenwijzer en tenslotte kon het
zo niet langer doorgaan. Saraï maakte haar misnoegen bekend bij Abram. Ze zei
tegen hem: ‘Jij bent hier verantwoordelijk voor! Ik heb je mijn slavin gegeven,
maar nu ze weet dat ze zwanger is, heeft ze helemaal geen respect meer voor
mij. Geef mij toestemming dat ik die opstandige slavin haar plek weer laat
weten, zoals de wetten in ons land dat voorschrijven.’
Saraï was erg kwaad en in haar ogen was de haat te lezen.
Abram werd er bijna bang van, maar hij moest haar gelijk geven. Zo waren de
wetten nu eenmaal.
‘Het is jouw slavin. Je moet zelf maar weten, wat je met haar doet,’ zei hij. Maar
hij had veel medelijden met Hagar.
En toen nam Saraï wraak. Diep werd de trotse slavin vernederd. Zo erg trok
Hagar zich deze schande aan, dat ze niet langer wilde blijven.
Saraï haatte ze en als nu Abram haar dan nu niet durfde of mocht beschermen,
dan wilde ze niet langer zijn vrouw zijn!
Met een kwade kop liep ze weg, de heuvels over en langs de lange, rechte weg
liep ze richting Egypte. Wat maakte het haar uit dat de zon op haar hoofd
brandde, de wegen vol waren met diepe kuilen en dat zij geen dier had om op te
rijden. En ook nog eens geen eten en drinken voor onderweg. Ze had jonge
40

voeten en een moedig hart en bovendien, ze ging terug naar haar eigen land,
naar huis. Alles was beter dan nog langer slavin van Saraï te zijn.
Uren, urenlang liep ze. Tenslotte werd ze zo moe, dat ze bijna niet meer kon.
Aan de kant van de weg was een waterput, waar ze ging zitten uitrusten. Voor
haar lag de woestijn. Zou ze ooit Egypte bereiken? Maar terug? Nee, nooit! Dan
nog liever sterven in de woestijn.
Daar stond iemand naast haar. Hij leek op een reiziger, die ook een poosje rust
wilde nemen bij de waterput. Maar gek, zojuist was in de wijde omtrek geen
mens te zien geweest. Plotseling moest ze denken: stel dat deze persoon geen
gewone man is, maar een engel? Een knecht van Abrams God of misschien zelfs
die God zelf? Ze werd bang. Het hart sloeg haar in de keel en haar benen trilden.
Stel dat die God nu boos op haar was, omdat ze weggelopen was en haar kwam
straffen?
Streng klonk Zijn stem, toen hij vroeg: ‘Hagar, jij slavin van Saraï, waar kom je
vandaan? En waar ga jij naartoe?’
O, hij kende haar en ook haar naam. Het was de God van Abram zelf, dat voelde
ze en nu moest ze misschien sterven!
Heel bedeesd antwoordde ze: ‘Ik ben gevlucht. Ik ben weggelopen bij Saraï.’
Toen sprak de Heer: ‘Hagar, ga naar haar terug en doe wat zij zegt.’
Als dit een gewone man was geweest, die dit tegen haar gezegd had, was ze
heftig in de verdediging gegaan. Maar nu durfde ze niet tegenspreken. Ze was
immers een slavin en dat wilde ze nu wel zijn. En als deze God het nu tegen haar
zei, dan wilde ze ook wel teruggaan.
Diep van binnen wist ze ook wel, dat dit het beste was. De weg naar Egypte was
de te lang voor een vrouw alleen, zonder begeleiding en zonder een dier om op
te rijden.
‘Goed,’ dacht ze, ‘dan ga ik terug.’
Maar de Heer was nog niet uitgesproken. Want Hagar was niet alleen de slavin
van Saraï, zij was ook de vrouw van Abram en alles wat van Abram was, wilde
Hij zegenen en helpen.
‘Jij zult een zoon krijgen,’ sprak Hij, ‘en je moet hem de naam Ismaël geven. Je
zoon zal zo wild zijn als een wilde ezel. Hij zal altijd doen wat hij zelf wil. En
hij zal met iedereen ruziemaken, ook met zijn eigen familie.’
Toen ging de Heer weg en was Hagar alleen, een eenzame vrouw in de wijde
wildernis. Uren moest ze weer lopen, maar dat hinderde haar niet. Nog nooit in
haar leven was ze zo blij geweest! Een zoon zou ze krijgen en die zoon van haar
zou een machtig man worden. Geen slaaf, maar een vrij man die voor zijn
rechten opkwam en voor zijn vrijheid vocht. Nooit zou ze dit Godswoord
vergeten, deze woorden en deze waterput, waar Hijzelf met haar gepraat had. En
nu moest ze terug en zich onderwerpen aan de macht van haar bazin, aan Saraï.
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Maar haar zoon zou van haar zijn en nooit van Saraï….
Nog één keer dronk ze van het koele water. Ze noemde de waterput Lachai-Roï,
de waterput van de levende God.
Daarna ging ze terug, naar de tent van Abram. Nu kon ze overal tegen: de lange
reis terug, de verwijten van Abram, de toorn van Saraï, alle smaad en
vernedering.
Laat in de avond stond ze voor Saraï’s tent en vroeg bedeesd of ze binnen mocht
komen. Maar toen ze zich boog, haar voorhoofd aan de grond en zich
vernederde onder Saraï ’s harde hand, sloeg van binnen haar hart trots en wild.
Kleineer mij maar, dacht ze, koeioneer mij maar, ik geef er niets om: ik krijg een
zoon en jij Saraï? Nooit, nooit, nooit….
Abram was zesentachtig jaar, toen de zoon van Hagar werd geboren. Hij kreeg
de naam, die God tegen Hagar gezegd had: Ismaël, dat betekent ‘God hoort’.
Toen Saraï de baby in haar armen nam zei ze: ‘En dit is nu voor de wet mijn
eigen zoon.’
Haar jonge slavin Hagar glimlachte trots. En toch is het mijn eigen jongen, mijn
eigen zoon, dacht ze, ook al zeggen duizend wetten het anders.

Hoofdstuk 10
Lieve kleinkinderen,
‘Mama,’ zegt Jantje, ‘nog één nachtje slapen en dan ga ik op schoolreisje.’
‘Ja Jantje, heb je er zin in?’ vraagt mama.
‘Ja mama, heel veel. Maar we moeten niet vergeten, dat ik morgenvroeg
het t-shirt van school aantrek.’
‘Jantje, dat vergeten we zeer beslist niet, want in de dierentuin moeten alle
mensen kunnen zien, dat jij een leerling van jouw school bent.’
‘Mooi is dat, hè mama?’
‘Ja Jantje, jij hoort er ook bij, bij alle leerlingen van jullie school. En door dat
t-shirt kunnen alle mensen dat zien.’

Hoofdstuk 10

-

Het verbond en het teken

-

Genesis 17

En weer ging de tijd voorbij, vijftien lange jaren. De kleine Ismaël was een
sportieve, flink uit de kluiten gewassen jongen geworden. Al bijna een jonge
man, dacht Abram. Wat was hij blij en trots op zijn eerste en enige zoon, maar
Saraï had een hekel aan hem. Ismaël had dat wilde en trotse karakter van zijn
moeder en Saraï kon maar niet vergeten dat hij een kind was van een slavin.
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In datzelfde jaar kwam de Heer nog een keer bij Abram.
‘Ik ben God, de Almachtige’, sprak Hij, ‘wandel in mijn wegen en wees
oprecht.’
En terwijl Abram eerbiedig zijn hoofd tot op de grond boog, bevestigde God het
verbond met hem en vertelde Hij nog een keer aan Abram, wat er in de toekomst
zou gaan gebeuren. Hij, Abram zou uitgroeien tot een groot en machtig volk en
daarom moest hij in het vervolg niet meer Abram, maar Abraham heten. Met
hem zou God een eeuwig verbond hebben en niet alleen met Abraham, maar ook
met zijn hele nageslacht, met het volk Israël, waarvan hij de stamvader, de
aartsvader zou zijn.
Maar omdat bij elk verbond twee partijen zijn, ging niet alleen God zijn Zegen
geven, maar ook Abraham moest iets doen: als teken dat hij een verbond met
God had, moest hij zichzelf en zijn zoon Ismaël en al zijn knechten en slaven
besnijden. Iedereen van het manlijk geslacht, die bij Abraham woonde en
werkte, moest dit teken ontvangen en wie dit niet wilde, moest weggestuurd
worden.
Abram vond het helemaal niet vreemd, dat hij zijn volk moest besnijden. Dat
werd in die tijd wel meer gedaan en dat het een pijnlijke gebeurtenis was en je er
een paar dagen ziek van werd, ja dat was nu eenmaal zo. En nu die besnijdenis
een teken zou zijn van Gods verbond en een teken van Zijn genade en gunst,
vond Abraham het helemaal niet erg
Maar God de Heer had nog iets te zeggen, waar Abraham wel moeite mee had
om dat te geloven! Hij moest zijn vrouw Saraï een nieuwe naam geven. Niet
langer Saraï, maar zij moest in het vervolg Sara genoemd worden. Ja, want zij
zou zwanger worden en een zoon krijgen. Uit haar zouden volken en koningen
geboren worden.
Abraham kon het eigenlijk niet geloven. Zijn vrouw Saraï was negenentachtig
jaar oud, veel te oud om nu nog kinderen te krijgen. Terwijl Abraham heel diep
voor God boog, lachte hij in zichzelf en dacht: zullen twee van zulke oude
mensen nog een zoon krijgen? En zal Saraï, die al heel lang grootmoeder had
kunnen zijn, nu nog moeder worden?
Het kon immers niet! En stel dat het wel gebeurde, nu dan zou dat een heel, ja
een heel groot wonder zijn.
En het hoefde immers niet meer! Hij had al een zoon en was Ismaël voor de wet
niet Saraï’s haar zoon!
‘Och Heer,’ zei Abraham eerbiedig, laat al die dingen maar met Ismaël
gebeuren. Dat kan toch ook?’
‘Nee,’ zei de Here God, ‘Sara zal zelf een zoon van jou krijgen en die zoon moet
je Izaäk noemen. ‘Men lacht’ betekent die naam, want iedereen die hoort van
een baby van zulke oude mensen, zal van blijdschap lachen. En mijn verbond
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met jou, zal ook voor hem gelden, tot een eeuwigdurend verbond met al zijn
nakomelingen.
Ook Ismaël zal ik zegenen, hem rijk en gelukkig maken, omdat hij een zoon van
jou is. Ook hem zal ik veel nakomelingen geven. Er zullen twaalf belangrijke
leiders van hem afstammen.
Maar mijn verbond met jou, mijn speciale Zegen is voor Izaäk en zijn
nakomelingen.’
Met deze woorden maakte de Heer een eind aan dit gesprek en Abram zag Hem
teruggaan naar de hemel.
Wonderbaarlijk blij was Abram. Vijfentwintig lange jaren had hij moeten
wachten en nu hij dacht dat het niet meer kon, nu zou het gebeuren. Abram hield
van Ismaël, heel veel. Maar een zoon van Sara en hem, dat was toch iets anders.
En wat zou Sara nu zeggen? Wat zal zou ze een spijt hebben dat ze toen met
haar slavin Hagar haar zin doorgedreven had.
Diezelfde dag nog vertelde Abraham dat alle mannen besneden moesten worden
en ook over hun nieuwe namen. In het vervolg zou hij niet langer Abram, maar
Abraham heten: ‘Vader van een grote menigte’ en de nieuwe naam van Saraï
zou Sara zijn: ‘De Koninklijke.’
De slaven keken hem vreemd, niet begrijpend aan. Natuurlijk durfden ze er niets
over te zeggen, maar ze dachten er des te meer er het hunne van.
Die oude Abram: het leek niet veel op een menigte en met Saraï al helemaal
niet! Abram merkte hun twijfels wel, dat ze er niets van geloofden, maar hij
glimlachte in zijn baard. Ze moesten het eens weten….
Toen sleep hij zijn stenen messen en begon zijn mannen te besnijden. Een oude
vertrouwde slaaf besneed Abraham. De pijn telde hij niet, noch de hoge koorts
op de derde dag. Hij was alleen maar blij dat hij nu voor altijd Gods vriend zou
mogen zijn en dat hij daarvan een teken in zijn lichaam droeg, een teken van het
eeuwig verbond.

Hoofdstuk 11
Lieve kleinkinderen,
‘Oom Frans, heel hartelijk bedankt, voor dit prachtige boek, dat ik vandaag op
mijn verjaardag van u gekregen heb. Ik ben er heel blij mee.’
‘Is al goed, beste neef,’ zegt de rijke vrijgezelle broer van zijn moeder.
‘Maar neef Frans, wat wil jij volgend jaar van mij op je verjaardag hebben?
Maakt niet uit wat je vraagt. Vraag het me maar.’
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‘Eerlijk vragen?’ vraagt Frans met zijn pas veertien jaren.
‘Ja, toe maar.’
‘Dan wil ik volgend jaar van u op mijn verjaardag een grote zeilboot, waarin ik
ook kan slapen.’
‘Frans!’ scherp klinkt de stem van zijn moeder. ‘Zoiets duurs vraag je niet!
Schaam je. Zo hebben je vader en ik jou niet opgevoed!’
‘Lieve zus, het is al goed, hoor,’ reageert oom Frans.
‘Frans,’ zegt hij tegen zijn neef, ‘beloofd is beloofd. Geloof me maar! Of, geloof
je me niet? Luister goed naar mij: Nog een heel jaar wachten en niet twijfelen!
Volgend jaar krijg je van mij een grote zeilboot, waarin je ook kunt slapen.
Beloofd!’

Hoofdstuk 11

-

Hoog bezoek

-

Genesis 18

Op een middag, niet eens zo lang nadat de Heer aan Abram was verschenen, zat
Abram in de schaduw van de hoge bomen, een beetje slaperig voor zijn tent te
knikkebollen. Plotseling schrok hij. Klaarwakker keek hij omhoog en zag drie
mannen staan. Ze zeiden niets en vroegen ook nergens naar. Maar het was wel
net, alsof ze op hem stonden te wachten.
Vlug ging Abram staan en liep naar hen toe. Dat hij ze niet eerder opgemerkt
had…. Hij maakte een diepe buiging, terwijl zijn hoofd de grond raakte. Vooral
tegen die ene, die de belangrijkste leek te zijn, sprak hij: ‘Mijn Heer, als U mij
een gunst wilt bewijzen, loop dan alstublieft mijn tent niet voorbij. Was uw
voeten in het water, dat mijn slaven U zullen brengen en rust uit onder deze
boom, terwijl ik eten voor U ga halen, voordat U verdergaat.’
‘Doe zoals je gezegd hebt,’ antwoordde de reiziger en Abram haastte zich om
alles klaar te maken. Hij voelde niet meer de benauwende hitte onder de bomen
van de brandende zon boven de landerijen. Hij dacht alleen maar aan zijn
gasten, die op hem zaten te wachten en die honger hadden. Ze zouden het goed
bij hem hebben! Allereerst ging hij zijn tent binnen en zei tegen zijn vrouw Sara
dat ze direct koeken voor hun gasten moest gaan bakken. Daarna zocht hij het
best vetgemeste kalf uit zijn kudde en gaf één van zijn knechten de opdracht het
te slachten en klaar te maken om gegeten te worden. Toen alles klaar was haalde
Abram melk en boter en stuurde zijn knechten weg. Zolang zijn gasten aten,
bleef Abram bij hen staan en bediende hen.
Na het eten vroeg die Ene gast aan Abram: ‘Waar is uw vrouw Sara?’ Verbaasd
keek Abram zijn gast aan. In die tijd en ook in dat land was het niet de gewoonte
dat een vreemde manlijke gast naar je vrouw vroeg. En hoe kende deze meneer
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de naam van zijn vrouw Sara? Of was Hij misschien geen gewoon mens en had
deze vreemdeling een boodschap aan Sara?
‘Mijn vrouw Sara is in de tent,’ zei Abram, ‘vlak achter U.’
De vreemdeling riep Sara niet. Dat zou ook onfatsoenlijk zijn geweest. Een
vrouw verscheen niet in een mannengezelschap. De blijde boodschap, vooral
bestemd voor Sara zei Hij tegen Abram, op een manier dat Sara het kon
verstaan.
‘Abraham, over een jaar kom Ik terug en dan zal Sara een zoon hebben.’
Abraham wist ineens dat deze reiziger geen gewoon mens was, zoals hij eerst
gedacht had. Deze man moest een engel zijn! Of, misschien was het geen engel,
maar God de Heer Zelf?
Maar dan was het de waarheid! Volgend jaar om deze tijd had Sara een baby,
een zoon! Abram wist niet wat hij moest zeggen. Zo snel zou dit al gebeuren.
Dit was zo groot, zo bijzonder. Hier had hij nu niet meer op gerekend….
En in de tent, waar niemand haar kon zien, hoorde ook Sara dit blijde nieuws.
Maar zij kon het niet geloven. Ze lachte er zelfs om. Zij was al een oud mens,
bijna negentig en zulke oude besjes krijgen geen kinderen meer. Wat dacht die
vreemde reiziger wel niet! Zij liet zich niet alles wijsmaken. Het was maar goed
dat die vreemdeling met zijn rug naar haar toestond, want anders had hij
misschien gemerkt dat zij hem uitlachte. En dat was niet best geweest. Een
vrouw die om de gast van haar man lachte, was erg onfatsoenlijk.
En daar hoorde ze plotseling de Vreemdeling zeggen: ‘Waarom lacht Sara?
Waarom denkt ze dat ze te oud is om een kind te krijgen? Voor Mij is toch niets
te moeilijk! Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.’
Het bloed vloog haar naar de wangen en direct daarop, van klinkklare schrik,
werd zo wit als een doek. Het was alsof haar hart stil stond. Wie was die
vreemde gast daar buiten onder de boom? Was dat de Here God Zelf? Maar dat
was niet best! Dan had zij God Zelf uitgelachen, Zijn woord veracht en nu zou
Hij haar zwaar straffen! O, maar ze wilde niet sterven, ze wou leven en die zoon
krijgen, die haar zojuist beloofd was…. En zomaar, zonder er bij na te denken
zei: ‘Ik heb niet gelachen.’
Toen ze het gezegd had, wist ze hoe dom dit was! De Heer wist immers alles.
Nu had ze met haar leugen het nog erger gemaakt!
Buiten zei diezelfde stem, maar nu streng en ook rechtstreeks tegen haarzelf: ‘Ja,
je hebt wel gelachen.’
Sara trilde op haar benen en wachtte op de straf die haar nu zou overkomen.
Maar ze zag dat de drie mannen gingen staan en hoorde hen zeggen, dat ze nu
beslist niet langer konden blijven. Ook Abraham ging staan om met zijn gasten
mee te lopen. Niemand dacht meer aan Sara. Nee, niemand had het erover om
haar te straffen. Dat was een pak van haar hart.
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In de donkere tent bleef ze alleen achter, opgelucht en wonderlijk blij. Op haar
oude dag zou zij nog een zoon krijgen! Een zoon, niet van een slavin, maar een
echte zoon helemaal van haarzelf!
Haar wangen gloeiden en ze voelde haar hart kloppen. Het was bijna te groot, te
wonderbaarlijk. En wat zou Hagar raar op haar neus kijken....
Lopend over de bruine heuvels vergezelde Abraham zijn gasten. De zon stond
nog wel hoog aan de hemel, maar de ergste hitte was voorbij. Ze liepen richting
de Jordaan, waar de steden Sodom en Gomorra lagen. Vreemd, dacht Abraham,
dat de Heer interesse had in deze twee steden, waar zoveel onrecht gebeurde.
En daar hoorde hij de Heer zeggen: ‘Abraham, mijn vriend, ik kan jou wel
vertellen, wat ik met deze twee steden Sodom en Gomorra van plan ben. Ik heb
vreselijke dingen over deze twee steden gehoord. Dat de mensen daar heel slecht
leven. Ik ga erheen om te kijken of dat waar is. En als het waar is, ga ik die twee
steden verwoesten.’
Abraham bleef staan. Zijn eerste gedachte was: Lot! En Abram wist, wat
iedereen wist: het leven van de mensen in deze steden was slecht, ja vol met
onrecht, wat de mensen daar elkaar aandeden.
Nu de Heer Zelf was gekomen om te zien hoe erg het was, nu zouden deze twee
steden niet gespaard worden…. En zijn neef Lot woonde daar!
Abraham zag dat de beide engelen verder gingen. Naast hem bleef de Heer
staan. Wachtte Hij op hem? Mocht hij nog iets vragen? En waarom zou hij dat
niet durven? De Heer was toch zijn vriend?
Eerbiedig vroeg Abraham: ‘Maar gaat U behalve de schuldige mensen ook de
onschuldige mensen doden? Misschien zijn er wel vijftig onschuldige mensen in
de stad. Moeten die dan ook sterven? Of, wilt U de hele stad vergeven, omdat er
vijftig onschuldige mensen zijn?
Heer, U kunt toch niet onschuldige mensen laten sterven, als U de schuldige
mensen doodt? Dat kunt U niet doen, Heer! Er is toch verschil tussen schuldige
en onschuldige mensen? U bent de rechter van de hele aarde. U moet toch
eerlijk rechtspreken!’
De Heer antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldige mensen vind, zal ik
de stad niet verwoesten.’
Abraham was blij met deze toezegging, maar direct daarop begon hij te
twijfelen. Vijftig zijn er niet veel, als je rekent met een grote stad waarin veel
mensen wonen. Maar het was waar, het onrecht tierde daar welig! En daarom
durfde hij heel voorzichtig en heel eerbiedig verder te vragen: ‘Heer, ik ben
maar een mens. Ik mag helemaal niet zo met u spreken. Maar toch probeer ik het
nog een keer. Misschien zijn er maar vijfenveertig onschuldige mensen. Gaat u
dan de stad verwoesten omdat er vijf te weinig zijn?’
De Heer antwoordde: ‘Ik zal de stad niet verwoesten als er vijfenveertig
onschuldige mensen zijn.’
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Maar toch was Abraham met dit antwoord niet gerust. Als er nu eens veertig
waren en niet meer? Durfde hij dat te vragen? Ja? En daar hoorde Abram even
later op deze vraag van hem de Heer antwoorden: ‘Als er veertig zijn, zal ik de
stad niet verwoesten.’
‘Word toch niet boos, Heer, als ik nog een vraag stel,’ vroeg Abraham bang.
‘Misschien zijn er maar dertig onschuldige mensen.’
En de Heer antwoordde: ‘Als er dertig zijn, zal ik de stad niet verwoesten.’
Abraham wist niet waar hij de moed vandaan haalde, maar nogmaals sprak hij
de Heer aan: ‘Misschien zijn er maar twintig onschuldige mensen.’
Weer antwoordde de Heer: ‘Als er twintig zijn, zal ik de stad niet verwoesten.’
Toen de Heer na dit antwoord bij Abraham bleef staan, kwam toch nog die ene
vraag, de laatste vraag. Hij wilde ook o zo graag zijn neef Lot redden! En
zouden er behalve Lot en zijn huisgenoten, toch meer dan tien onschuldige
mensen in Sodom wonen?
‘Word toch niet boos Heer, als ik U nog één keer vraag: misschien zijn er maar
tien onschuldige mensen.’
De Heer antwoordde: ‘Als het er tien zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten.’
Maar verder wilde de Heer in Zijn wijsheid niet gaan. En omdat Hij zijn vriend
Abraham niet graag iets weigerde, stopte Hij met dit gesprek en ging weg.
Op de heuvel bleef Abraham alleen achter. Lange tijd keek hij voor zich uit,
naar de stad Sodom. Heel in de verte zag hij de beide engelen lopen. Zijn hart
klopte hem in de keel. Hoe zou het vanavond gaan met deze twee boodschappers
van God in die goddeloze stad Sodom? Hij hoopte toch zo, dat hen niets zou
overkomen. Maar terwijl hij in de stille avond over de heuvels naar zijn tenten
terugliep, wist hij dat het niet goed zou gaan! In de stad Sodom was het nog
nooit goed gegaan met een reiziger, een vreemdeling, die daar de nacht door
wilde brengen….
Die nacht kon Abraham niet slapen. Steeds moest hij denken aan zijn neef Lot.
Nee, van slapen kwam die nacht niet veel terecht.

Hoofdstuk 12
Lieve kleinkinderen,
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen er ‘geluiden’ uit ‘HitlerDuitsland’ over concentratiekampen, waar alle tegenstanders van Hitler zijn
nazipartij vermoord werden.
Bijna niemand geloofde die ‘onzin’. Vooral politici, ook in Nederland, konden
dit niet geloven. Een uitzondering was de politicus Winston Churchill in
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Engeland. Hoe kon dat? Nu, hij had het boek ‘Mein Kampf’ gelezen, dat Hitler
voordat hij aan de macht kwam, in de gevangenis geschreven had. Daarin stond
precies wat Hitler zijn plannen waren.
Ook vandaag zijn er ‘geluiden’ die de meeste mensen niet willen, niet kunnen
geloven. Die zijn te erg om waar te kunnen zijn.
Straks geen cash geld meer om te kunnen kopen en verkopen? Alleen nog met
een merkteken op je voorhoofd of op je rechterhand? Grote onzin…. Wie
bedenkt er nu zulke complotverhalen?

Hoofdstuk 12

-

Het oordeel

-

Genesis 19

Het was laat in de middag en op het plein, bij de hoge muur was het al bijna
donker. Vlak naast de poort zaten de belangrijkste burgers van de stad Sodom.
Ze bespraken met elkaar de belangrijkste dingen van de dag. Ook Lot zat in hun
midden. Omdat hij erg rijk was en ook familie van Abraham, konden ze hem
niet passeren. Nee, Lot had zelfs een stem gekregen in het stadsbestuur. Dat had
hij te danken aan zijn oom Abraham, die de burgers van deze stad een tijd
geleden bevrijd had uit de macht van Kedorlaomer.
Niet dat de burgers van de stad Sodom veel achting hadden voor Lot. Ze konden
maar niet vergeten dat hij uit een ander land kwam en vooral dat hij er totaal
andere normen en waarden erop nahield. Dat Lot niet met hun feesten meedeed,
namen ze hem niet in dank af. Dat Lot zelfs liet blijken, dat hij hun manier van
feestvieren afkeurde, nee, dat konden ze niet uitstaan en dat zeiden ze ook tegen
hem. Waar bemoeide die vreemdeling zich mee?
Lot zei er maar niets meer over, want dat maakte alleen maar vijanden. En naar
hem luisteren deden ze toch niet.
Ook deze middag zei Lot niet veel, bemoeide hij zich niet met de gesprekken
van zijn buren. Het werd trouwens ook tijd om naar huis te gaan. Hij ging al
staan. Maar daar zag hij plotseling twee onbekende mannen uit de nauwe
poortingang komen. Ze bleven staan op het Plein. Lot schrok. Waar kwamen
deze late reizigers vandaan? Wisten zij niet hoe gevaarlijk het voor
vreemdelingen was om in deze stad te overnachten? Vlug liep Lot naar de beide
mannen toe. Hij maakte een diepe buiging en zei: ‘Heren, komt u toch met mij
mee. U kunt in mijn huis uw voeten wassen en blijven slapen. Dan kunt u
morgen verder reizen.’
Ja, dat was in Sodom het beste: zo snel mogelijk een huis binnengaan en
morgenvroeg zo snel mogelijk weer verder reizen. Lot hoopte dat deze mannen
hem begrepen. Duidelijker kon hij het niet zeggen, waar al die anderen bij
waren. Maar de beide reizigers hadden nergens erg in. Begrepen ze Lot niet?
‘Nee, dank u wel. Wij slapen komende nacht op dit plein.’
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Lot huiverde. Slapen op het Plein, midden in een stad, dat deden meer reizigers,
wanneer ze voor de nacht in een voor hen vreemde stad arriveerden. Maar dat
kon niet in Sodom! Wie daar bij nacht en duisternis buiten bleef, was zijn leven
niet zeker…. Met nog meer nadruk vroeg Lot de mannen om met hem mee te
gaan. Zonder onfatsoenlijk te worden, konden ze niet meer weigeren en liepen
daarom met Lot mee naar zijn huis.
Thuis, bij het flikkerende lamplicht, maakte Lot voor zijn gasten een maaltijd
klaar. Het was al laat in de avond, toen ze zich klaar maakten om te gaan slapen.
Plotseling was de straat rondom het huis vol met geluiden. Luide voetstappen,
geschreeuw van rauwe stemmen en een heftig bonzen op de voordeur.
Lot werd zo wit als een doek. Dit was om zijn gasten te doen…. Het had geen
zin om nog te vluchten. Het huis was al helemaal omsingeld. Buiten klonk een
koor van schreeuwende stemmen: ‘Lot, waar zijn die mannen, die bij jou
logeren? Stuur ze naar buiten. Dan kunnen wij ze eens lekker pakken!’
Lot wist maar al te goed wat dit betekende. Ze wilden de beide mannen
aanranden en wanneer ze de hele lange nacht met hen ‘geknoeid’ hadden,
werden ze nog voor de zon opkwam, vermoord.
Afschuwelijk was dit. Een held was Lot niet, maar wel een rechtvaardig man.
Hij stierf liever, dan dat hij zijn gasten uitleverde aan die bende daar buiten.
Vastberaden ging hij staan, en voordat zijn gasten er erg in hadden, stond hij
buiten op straat, tussen al die woedende mannen in. De voordeur viel achter hem
dicht, in het slot.
Zo stond hij daar, alleen, met de rug tegen de gesloten deur, de dood voor ogen.
Er waren meer mannen, dan hij gedacht had. De straat was gewoon vol. Deftige
burgers waren erbij en ook het ruige volk uit de stegen, jonge jongens en
krakkemikkige oude mannetjes. Het leek wel of er geen man in Sodom thuis
was gebleven. Dit was te erg voor woorden. Maar hoe erg hij dit volk ook
verachtte, hij moest rustig hen te woord staan.
‘Mannen van Sodom, mijn broers,’ zei Lot, ‘stop ermee om naar mijn gasten te
vragen. In het land waar ik geboren ben is een gast heilig. Nee, waar jullie om
vragen, kan ik niet geven! Maar luister, ik heb een goed alternatief. Ik heb twee
dochters. Die hebben nog nooit met een man geslapen. Die zal ik bij jullie
brengen. Doe met hen wat je wilt, maar doe deze mannen geen kwaad. Zij zijn
mijn gasten. Ik moet hen beschermen.’
‘Nee,’ schreeuwden ze, ‘jouw dochters willen wij niet en van jouw vrome
praatjes hebben wij meer dan genoeg! De gast is heilig? Niets is voor
ons heilig en wij laten ons niet de wet voorschrijven door een vreemdeling die
toevallig in onze stad woont. Kom op! Dan gaan we jou pakken en jou nog meer
kwaad doen, dan we van plan waren om te doen met jouw gasten….!
Met de vuisten omhoog, vloekend en tierend kwamen ze op hem af.
‘Dit wordt mijn dood,’ fluisterde Lot zachtjes. ‘Als nu mijn gasten maar kunnen
ontkomen, dan sterf ik niet vergeefs.’
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Op dat moment kraakte de deur achter hem open en vier sterke armen trokken
Lot naar binnen. Met een harde klap viel de deur in het slot.
Lot begreep eerst niet wat er gebeurde. Nog stond hij te trillen op zijn benen. Hij
hijgde. Maar dit hadden zijn gasten gedaan. Zij hadden zijn leven gered. Wat
mooi was dat! Maar besefte Lot ineens, zo dadelijk zou de bende mannen zijn
deur intrappen en dan mocht God hen genadig zijn….
Buiten vloekte en tierde het volk, maar niemand bonsde op de voordeur. Een
poosje later klonk het geschreeuw verder weg. En tenslotte werd het stil op
straat. Vreemd stil, na al dat hysterische geschreeuw. Niet begrijpend keek Lot
naar zijn beide gasten.
Naast hem zei één van zijn beide gasten: ‘Lot, ze komen niet terug. Wij hebben
die mannen met blindheid geslagen. Daarom konden zij de deur van dit huis niet
meer vinden.’
Pas toen begreep Lot, dat zijn gasten niet gewone reizigers waren, maar engelen,
boodschappers van de God van Abraham. Nu hoefde hij niet meer bang te zijn.
Wie zou hem kwaad kunnen doen, wanneer Gods engelen bij hem in huis de
wacht hielden? Hij wilde een stap naar voren doen, om een diepe buiging te
maken, maar een engel zei: ‘Lot, heb jij nog meer familie hier? Dochters, zonen,
schoonzonen? Ga met je hele familie weg uit de stad. Want de Heer heeft
vreselijke dingen gehoord over deze stad. Daarom heeft Hij ons gestuurd om de
stad te verwoesten.’
Toen Lot zijn vrouw en dochters erbij gehaald had en hun verteld had wat er
stond te gebeuren, werden ze bang. Wat ging er gebeuren? De zonde van Sodom
was dus zo groot, dat God het niet langer kon verdragen. Vuur uit de hemel zou
het regenen en de hele Streek van de Jordaan zou in vlammen opgaan. Alleen
Lot en zijn huisgenoten zouden behouden blijven. Zij mochten vluchten naar de
bergen en wanneer Lot nog familie hier had, zonen en dochters of misschien
aangetrouwde kinderen, dan mocht hij die nog ophalen. Maar dan moest hij dat
nu direct doen, want er was nog weinig tijd.
Deemoedig boog Lot zijn hoofd. Zo God besloten had, zo zou het gebeuren. In
één klap raakte hij alles kwijt. Zijn huis en al zijn bezittingen, zijn vee en zijn
slaven. Maar zijn eigen leven en dat van zijn vrouw en dochters was meer waard
dan al zijn schatten. Nu wist hij dat het een verkeerde keuze was geweest om in
Sodom te gaan wonen. Wel had hij nooit meegedaan aan die zondige feesten van
de inwoners van Sodom, maar nu begreep hij, dat dit voor hem geen plek was
geweest om te wonen. Die eerste keer, toen de Elamieten hem gevangen hadden
genomen, was een waarschuwing geweest, maar hij had er geen acht op
geslagen. Toen had hij alles teruggekregen, maar deze keer zou hij alles kwijt
raken….
Met een diepe zucht sloeg Lot zijn mantel om zijn schouders en gespte zijn
gordel vaster om zijn middel. Hij moest de beide jonge mannen waarschuwen,
die met zijn dochters zouden trouwen. De drie vrouwen huilden, toen Lot de
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deur uitging. Het is hard, ja het valt niet mee, wanneer men rijk is, om alles te
verliezen.
Het was stil in de stad. De mannen van Sodom beleefden hun laatste nacht. Hoe
zouden de beide jonge mannen reageren? Zouden ze hem geloven en met hem
meevluchten uit deze gevaarlijke stad? Lot was er niet zo zeker van. Nee, veel
hoop had hij niet. Met een bezwaard hart klopte hij op de deur. En toen de jonge
man aan de deur verscheen, slaperig en met een ongeïnteresseerd gezicht vroeg
wat er aan de hand was, lachte hij zijn toekomstige schoonvader in zijn gezicht
uit. Daar geloofde hij niets van. Vandaag nog zou de stad in een vlammenzee
vergaan? Als Lot weer van zulke grappen bedacht, dan liever bij daglicht! Hij
klapte de deur dicht en ging weer naar bed.
Bij zijn tweede aanstaande schoonzoon ging het niet veel beter. Hoe Lot ook
praatte, hij werd niet geloofd. Die twee vreemdelingen, zijn gasten, hadden hem
wat wijsgemaakt. Misschien hadden ze die avond bij Lot in huis wel te veel wijn
gedronken! Dat het engelen waren, maak dat de kat maar wijs.
Neerslachtig ging Lot terug naar huis. Zwaar sleepten zijn voeten door de
stoffige straten. De lucht was benauwend en net alsof er in de verte een hevig
onweer aankwam. Het was midden in de nacht toen hij eindelijk thuis kwam.
Zijn beide dochters huilden luid. Zijn vrouw had tranen in haar ogen. Misschien
zou alles toch nog meevallen, dacht ze. Ze kon toch niet alles zomaar
achterlaten! Al haar meubilair, haar kleren, het zilver en het goud?
‘Wat we kunnen dragen, nemen we mee,’ zei Lot. Maar hij had de moed niet om
het kostbaarste dat hij had in te pakken. Het was voor hem veel moeilijker, dan
hij ooit gedacht had. Hij liep van het ene plek in huis naar het andere. Tenslotte
liet hij zich op een stoel neervallen en zei tegen zijn beide dochters: ‘Stil maar.
Huil maar niet meer. Jullie krijgen heus wel weer een andere man.’
Lot had zelf niet door, hoe dwaas het klonk, om nu op dit tijdstip zulke dingen te
zeggen.
Zo ging de korte nacht voorbij en toen in de heel vroege ochtend de lucht lichter
begon te worden, namen de engelen hen bij de hand en gingen ze de deur uit.
Door de slapende stad brachten ze Lot en zijn vrouw en dochters naar het open
veld, buiten de stadspoort. Boven de hele streek van de Jordaan hingen grijze
laaghangende wolken. In de verte zagen de andere steden Gomorra, Adama,
Séboïm en het kleine Soär. De lucht was stil en benauwd. Aan de horizon
flitsten al de eerste bliksemschichten. Heel in de verte hoorde je de
donderslagen.
Buiten de stad bleven ze staan. Maar één van de engelen zei: ‘Loop toch door!
Vlucht toch, want jullie leven is in gevaar! Vlucht de bergen in. Blijf nergens in
het dal stilstaan en kijk niet om. Anders zal je sterven.’
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Het was alsof Lot pas toen begreep dat het een kwestie van leven of dood was.
Hij was los van Sodom, los van alles wat hem gebonden had aan deze stad, de
stad-van-de-zonde. Hij had nu nog maar één doel voor ogen en dat was zijn
leven en dat van zijn vrouw en dochters redden. Maar de bergen waren zo ver.
‘Ach Heer,’ zei hij, ‘ik weet dat u het beste voor mij wilt. U heeft mijn leven
gered. Maar de bergen zijn te ver. Dat haal ik niet en dan sterf ik toch nog. Dat
stadje daar is dichtbij, daar kan ik naartoe vluchten. Dan ben ik gered. In zo’n
klein stadje ben ik toch wel veilig?’
‘Goed,’ zei de engel. ‘Dat stadje zal niet verwoest worden. Vlucht daarheen.
Maar snel, want ik kan Sodom niet verwoesten voordat jij in dat stadje bent.’

‘…. Wie naar Sodom omkijkt, zal met Sodom sterven.’
Daar liepen ze, zo vlug als ze konden, Lot en zijn beide dochters. Hun ogen
onafgebroken gericht op het kleine stadje Soär. Niet één keer keken ze over hun
schouder heen achterom.
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De zon kwam op, toen ze bij de stadspoort van Soär aankwamen. Achter hen
knetterde het onweer en flitste de bliksem uit de donkere wolken. Toen ze in de
poort bleven staan, ontdekten ze dat de vrouw van Lot niet bij hen was. Ze
durfden niet terug te gaan om haar op te halen. Lot moest denken aan het
zinnetje: ‘Blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om naar Sodom, want dan
zul je met Sodom sterven….’
Toen brak het oordeel los over de vier steden. De grond scheurde open en
wolken zwaveldamp schoten omhoog. De vrouw van Lot, daar buiten op het
open veld, zag hoe de bliksem overal insloeg en hoe er een regen van vuur op de
steden neerdaalde. Bomen, huizen, alles vloog in brand. Op bepaalde plaatsen
brandden zelf de teerputten in de grond.
Toen de vrouw van Lot wilde vluchten, was het te laat. Zij had het bevel van de
engel in de wind geslagen en met Sodom kwam ze om. Zij wilde niet
luisteren….
Tijden later, toen het zoute water van de Dode Zee, de Streek van de Jordaan
overspoeld had, wezen de mensen aan de kant van het meer, elkaar het lijk aan,
van de vrouw van Lot. Het was niet vergaan, maar overdekt met glinsterende
zoutkristallen. Lange, lange jaren heeft het daar gestaan, een waarschuwing voor
iedereen, die het zag.
Die ochtend van de ramp stond Abraham op een hoge heuvel. Toen hij ver in het
oosten hoge, donkere rookwolken zag, wist hij genoeg: er waren geen tien
onschuldige, rechtvaardige mensen in Sodom geweest.
Later kreeg Abraham bericht dat zijn neef Lot vanuit het stadje Soär naar de
bergen was gegaan en daar nu met zijn twee dochters woonde.
Deze beide vrouwen hebben later allebei nog een zoon gekregen. De
Ammonieten en de Moabieten stammen van hen af. Van deze beide volken heeft
het volk Israël in later jaren nog veel last ondervonden.

Hoofdstuk 13
Lieve kleinkinderen,
Ik ken een jongen die Frits heet. Hij zit in groep 8 van de basisschool. Hij heeft
geen broer en ook geen zus, wel een vader en een moeder die steeds ruzie
hebben. Frits zijn moeder wordt zo kwaad op zijn vader, dat ze wil scheiden.
Frits voelt zich schuldig. Is het zijn schuld, dat zijn ouders uit elkaar gaan?
Vader blijft in hun huis wonen en moeder verhuist naar een veel kleinere
huurwoning.
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En Frits? Hij moet steeds verhuizen. Dan een week bij zijn vader en dan weer
een week bij zijn moeder. Waar is zijn echte thuis?
De nieuwe vriendin van Frits zijn vader gaat met zijn vader trouwen en gaat
natuurlijk ook bij zijn vader in huis wonen. Frits vindt dit vreselijk. Hij kan zijn
stiefmoeder niet uitstaan.
Helemaal erg wordt het wanneer Frits een halfbroertje krijgt. Stiekem plaagt hij
die baby. Na veel ruzie, baldadigheid en wangedrag van Frits zegt zijn vader op
een gegeven moment tegen zijn oudste zoon: ‘Frits, ga jij maar voorgoed bij je
moeder wonen. Ik ben jouw gedrag meer dan zat…. Wegwezen jij!’

Hoofdstuk 13

-

Ismaël

-

Genesis 21 : 1 - 21

In het jaar dat Abraham honderd jaar oud werd en Sara negentig, kwam eindelijk
de lang beloofde zoon. Zoals de Heer het tegen Abraham had gezegd, kreeg hij
de naam Izaäk, wat betekent: ’Het kind dat de lach bracht.’
En mensen, die Abraham alleen van naam kenden en niets wisten van zijn
machtige God, konden het lachen niet laten, toen dit nieuws over de heuvels
vloog. Zulke oude mensen en dan toch nog een baby, nee dat was onmogelijk.
Later, toen ze meer over dit wonder hoorden en het kind en zijn moeder met
eigen ogen hadden gezien, lachten ze weer. Maar deze keer vanwege het grote
geluk van Abraham en Sara.
Eén was er die niet lachte: dat was de slavin Hagar. Ze kon wel huilen, elke keer
maar weer, wanneer zij die baby zag. Nu stond die baby Izaäk op de eerste
plaats en alles draaide om hem. Haar zoon Ismaël was niet langer de enige
erfgenaam en zou later niet meer de rijkste man van het hele Zuiderland
worden…. En de liefde van Abraham voor haar? Nee, zijn eerste vrouw Sara
betekende nu alles voor hem.
Nu Sara zelf een zoon had, kon zij haar slavin Hagar en haar zoon Ismaël wel
missen als kiespijn. Hagar wist, wanneer zij nu brutaal en opstandig zou worden,
dan zouden ze haar wegsturen. Haar zoon zou dan helemaal geen rechten meer
hebben en later niets erven. Ze moest op haar woorden passen en net doen alsof
ook zij blij was met de geboorte van Izaäk. Maar diep in haar hart haatte zij de
baby. Alleen met haar eigen zoon kon zij hierover praten. Haar zoon Ismaël, die
nu al bijna zestien jaar oud was. Bijna volwassen en hun gevoelens over die
baby Izaäk waren helemaal gelijk….
Toen de kleine Izaäk ongeveer twee jaar oud was, hoefde zijn moeder hem niet
meer de borst te geven. Daarom gaf Abraham een groot feest. Alle vrienden en
bekenden werden uitgenodigd en ook de slaven en knechten zaten aan lange
platte tafels, in de schaduw van de bomen.
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Het was een prachtig en groot feest. De tafels bogen door onder het gewicht van
al die broden en het gebraden vlees. Iedereen liet zich het lekkere eten goed
smaken en waren blij, vooral voor de papa en mama op leeftijd. Dat hen nog zo
iets moois mocht overkomen. Geweldig!
Alleen Hagar zat tussen al die vrolijke mensen met een stuurs gezicht. Moest er
nu zo’n groot feest gegeven worden, voor zo’n onnozele baby? En niemand
dacht aan haar zoon, aan Ismaël, die toch ook een zoon van Abraham was!
Op het hoogtepunt van het feest werd de kleine Izaäk bij zijn moeder gebracht.
Sara voelde haar hart kloppen en haar ogen schitterden. Veel jaren had ze op
haar baby moeten wachten. Was het een wonder dat haar zoontje haar alles was?
Ja, wanneer zij dit geweten had, als zij dit geloofd had, dan had zij haar man
nooit met haar slavin laten trouwen. Al dat hartzeer was haar dan bespaard
gebleven. En nog belangrijker, dan was Izaäk de enige erfgenaam geweest!
Maar ze troostte zich met de gedachte dat God Zelf gezegd had, dat Hij met
Izaäk zijn verbond wilde oprichten en niet met Ismaël.
‘O nee,’ fluisterde Sara zachtjes in zichzelf, ‘ze zijn niet gelijk, de zoon-van-deslavin en de zoon-van-de-vrije. Voor de wet misschien wel, maar voor God niet!
Trots keek ze naar al haar gasten. Al die mensen waren hier om haar zoon te
eren. Dit was zijn feest, zijn grote dag!
Plotseling werd het heel stil in de feesttent…. Iedereen keek naar de achterste
tafel, waar Ismaël stond. Sara zag hoe hij naar Izaäk wees. Zijn smal bruin
gezicht stond niet vrolijk. Nee, brutaal keken zijn ogen naar haar klein zoontje,
terwijl hij met Izaäk de gek stak. Sara en iedereen hoorden zijn spottende
woorden. Waarom moest er nu een groot feest gegeven werd voor zo’n klein
jongetje? Waar was dat voor nodig? Nog maar zo’n nietig klein schepseltje, dat
halfbroertje van hem en was dat nu de zoon van het Verbond?
Het bloed vloog mama Sara naar de wangen. Stijf sloeg ze haar armen om Izaäk
heen, alsof ze haar zoontje moest beschermen tegen het naderende gevaar.
Het waren nog niet eens de woorden, die deze grote jongen Ismaël zei, maar het
ergste was die vlijmscherpe spot, de haat die achter zijn woorden schuilging. Dat
had hij niet van zichzelf! Deze woorden waren hem door zijn moeder Hagar
ingefluisterd!
Sara keek naar haar man. Die moest rechtspreken! Eindelijk zou ook hij nu
begrijpen, dat het zo niet langer kon. Nooit zou er vrede in haar tent komen,
wanneer Hagar en Ismaël zouden blijven. Altijd zou hun haat als een donkere
dreigende wolk boven het hoofd van Izaäk blijven hangen.
Toen Abraham niets zei, nam Sara zelf het woord. Misschien was dat niet
fatsoenlijk, maar wat interesseerde haar dat, als het om de toekomst van haar
zoon ging?
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Luid en duidelijk sprak ze, terwijl iedereen het hoorde: ‘U moet deze slavin
Hagar samen met haar zoon wegsturen, want de zoon van een slavin zal niet
erven met mijn zoon Izaäk!’
Het feest ging verder. Over de woorden van Sara werd niet meer gepraat.
Iedereen deed alsof er niets was gebeurd. Maar de echte feeststemming was er
niet meer.
Toen Sara die avond alleen was met haar man Abraham begon ze er weer over.
Ze zette alles op alles: Dit gevecht zou ze winnen! Ze vergat dat ze onredelijk
was. Ze dacht er niet meer aan, dat Ismaël ook een zoon van Abraham was. Dat
ook hem een deel van de erfenis toekwam.
Ze vergat ook even voor het gemak, dat het haar eigen schuld was. Zij had een
aantal jaren terug Abraham gedwongen om ook met haar slavin Hagar te
trouwen. Alles vergat ze. Ze was niet meer voor rede vatbaar. Hagar moest weg!
En dan vervielen ook alle rechten van haar zoon Ismaël.
Toen Abraham niet wilde toegeven, werd ze kwaad. Zo eindigde deze blijde
feestdag met een fikse ruzie tussen de ouders van Izaäk.
Ze konden allebei niet slapen, Abraham en Sara, want beiden hielden ze voet bij
stuk. Volgens hen hadden ze allebei gelijk….
Het moet, dacht Sara, want het gaat om de toekomst van mijn zoon!
Het mag niet, dacht Abraham, want het gaat in tegen alle wetten en regels!
Diezelfde nacht kreeg Abraham een openbaring. God verscheen hem en zei
tegen Abraham dat hij Hagar en haar zoon Ismaël toch weg moest sturen. Niet
omdat Sara die avond gelijk had gehad. Niet vanwege haar jaloezie en haat
moest Ismaël verdwijnen. Maar dit hele gebeuren met Hagar en haar zoon, was
één grote twijfel aan Gods belofte geweest. Abraham had nooit met Hagar
mogen trouwen en nu moest alles ‘uitgezuiverd’ worden, wat van Hagar was.
God de Heer had nu eenmaal Izaäk uitgekozen en Ismaël niet. En wanneer deze
beide halfbroers in Abrahams tent zouden blijven wonen, dan zou dat uitlopen
op moord en doodslag. En Abraham hoefde zich geen zorgen te maken over zijn
oudste zoon, want God zou ook Ismaël zegenen en hem tot een groot volk
maken. God Zelf zou voor hem zorgen.
Toen boog Abraham zijn hoofd en gaf toe. Wanneer God iets tegen je zegt, dan
mag je als mens niet tegenspreken, niets weigeren. Maar het viel hem zwaar.
Zijn zoon, zijn oudste! Nooit zou hij hem weerzien, nooit meer zijn haastige
voetstappen horen aankomen, nooit weer luisteren naar zijn jonge stem, zijn
vrolijke lacht, nooit weer het vuur in zijn felle ogen zien….
Die ochtend stond Abraham vroeg op. Nog voordat Sara met haar
werkzaamheden begon riep hij Hagar en haar zoon Ismaël. Zijn stem trilde, toen
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hij hun het harde vonnis meedeelde. O, waarom konden zijn beide vrouwen niet
in vrede met elkaar leven? Waarom niet?
Toen gaf Abraham Hagar een tas met eten en een leren waterkruik. Dat was
alles. Als Hagar erom gevraagd had, dan had hij haar slaven mee willen geven,
kamelen en pakezels met eten en wijn. Maar Hagar vroeg niet. Zij stierf liever
dan dat zij om gunsten vroeg. Met haar zoon aan haar hand vertrok ze, trots en
rechtop. Niet één keer keek zij achterom.
Lang keek Abraham hen na….. De tranen brandden hem achter de ogen. Zijn
hart brak hem om zijn zoon, zijn eigen bloed.
Hij zag er tegenop om het tegen Sara te zeggen. Nog zag hij die verwijtende
ogen van Hagar. Maar, zo dadelijk de triomf in de ogen van Sara, waren die
voor hem nog erger?
Lang liepen ze die dag, moeder Hagar en haar zoon Ismaël. Een slavin zonder
man en een zoon zonder vader. Ergens aan de kant van de weg sliepen ze: twee
verstotenen zonder huis en onderdak. Vroeg in de ochtend liepen ze al weer
verder.
Ten zuiden van Berseba, waar de sporen van de karavanen elkaar kruisten,
verdwaalden ze. De zon schroeide en de waterzak raakte leeg. Het droge
kruimelige brood konden ze niet meer door hun keel krijgen. En al maar liepen
ze, tot ze bijna niet meer konden. Dodelijk vermoeid en met een brandende dorst
sleepten ze zich voort. Op een gegeven moment kon Ismaël niet meer. Hagar
sloeg haar arm om hem heen en ondersteunde hem om verder te lopen. Nergens
in deze dorre en troosteloze wildernis was water.
Dit is Sara haar schuld, dacht Hagar bitter. En dat Abraham ook niet wijzer was
geweest! En waar bleef nu die God van Abraham, die haar op haar eerste reis
gered had? Een groot volk zou haar zoon Ismaël worden, een woudezel van een
mens! Het leek er niet veel op. Slap hing hij aan haar arm en zwaar sleepten zijn
voeten door het rulle zand. Het bloed stond op zijn gebarsten, droge lippen.
Piepend kwam zijn adem uit zijn keel.
Het ging niet meer…. Onder een droge struik liet Hagar haar zoon vallen. Een
paar smalle strepen schaduw van takken vielen op zijn hoofd. Strompelend liep
Hagar verder. Haar zoon jammerde zachtjes om hulp, die er niet was. Ze kon
hem niet zien sterven…. Niet ver van Ismaël af liet ze zich op de grond vallen.
Beide handen drukte ze stijf tegen haar oren. Maar, al huilend hoorde ze nog het
zwakke gekreun van haar zoon….
Plotseling was er een Stem, boven haar, naast haar, ja overal om haar heen. Dit
was niet de stem van een mens, die was de Stem van God Zelf. Woord voor
woord kon ze alles duidelijk verstaan.
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‘Wat is er Hagar? Wees niet bang. Ik heb jullie roepen gehoord. Ga naar je zoon.
Help hem overeind en houd hem goed vast. Ik zal hem kinderen geven en er zal
later een groot volk van hem afstammen.’
Dus toch! God had haar niet vergeten! Ze vloog overeind en terwijl ze naar
Ismaël holde, zag ze een steen half onder het zand verborgen. Hoe kon het dat ze
die steen zojuist niet gezien had? Uit alle macht duwde ze die steen van zijn plek
en o wonder, onder die steen was koel, helder water. Vlug pakte ze de lege
waterzak, vulde die en liep ermee naar Ismaël om hem te laten drinken….
Later, toen ze gedronken en gegeten hadden, zwierven ze verder. Ten zuiden
van Kanaän, in de woestijn van Paran vonden ze een plek om te wonen.
Verbitterd groeide Ismaël op tot een sterke, volwassen man. Vrienden had hij
niet. Nee, zijn hand was tegen iedereen en iedereen was tegen hem. Van beroep
werd hij jager.
Later haalde zijn moeder een vrouw voor hem uit haar geboorteland, uit Egypte.

Hoofdstuk 14
Lieve kleinkinderen,
In 2011 woonde (logeerde) de volledig uitgeprocedeerde asielzoekster en vanuit
het VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel op straat gezette mama Samar
met haar zoontje Dani bijna twee jaar lang bij ons in huis in “Huize Plexat” in
Musselkanaal.
Al in het VBL kreeg mama Samar deskundige hulp bij de opvoeding van haar
zoontje. Die hulp ging in ons pleeggezin ‘Huize Plexat” gewoon door. Toen na
een jaar die hulp en begeleiding niet meer nodig waren, was er een evaluatie,
waar ik ook bij aanwezig moest zijn. Tot slot kreeg ik van die deskundige de
vraag: ‘En meneer Visser, hoe vond u dat mama Samar haar zoontje opgevoed
heeft?’
Ja, wat moest ik zeggen?
Na even nagedacht te hebben antwoordde ik: ‘Dit afgelopen jaar heb ik vaak
gezien hoe moeder en zoon met elkaar omgingen, ja hoe moeder Samar haar
zoontje opvoedde. Vaak was ik het er niet mee eens. Maar dan draaide ik mij om
en liep weg. Nooit heb ik mij ermee bemoeid. Maar, wat ik heel goed gezien heb
is het volgende: Dit jongetje houdt zielsveel van zijn moeder en mama Samar, zij
houdt nog meer van haar zoontje, dan van zichzelf. Zij zou haar leven voor hem
geven. En als er zoveel wederzijdse liefde is, dan mag je fouten maken!’
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Hoofdstuk 14

-

Het offer

-

Genesis 22

Het was al weer jaren geleden, dat Abraham zijn zoon Ismaël weggestuurd had.
Dat was de bitterste dag in zijn leven geweest. Heel lang had hij erge heimwee
naar zijn oudste zoon gehad. Vaak had hij gedacht dat het te erg was geweest,
dat hij depressief was geworden. Maar ten slotte accepteerde Abraham het, dat
hij dit had moeten doen…. En vanaf dat moment ging al zijn liefde naar zijn
jongste zoon, naar Izaäk. Een jongen met een totaal ander karakter dan Ismaël.
Izaäk was een lieve, gehoorzame jongen, die van God hield en voor zijn ouders
alles deed, wat ze hem vroegen. Heel anders dan zijn halfbroer was, de wilde en
vaak ongehoorzame Ismaël, die van een God in de hemel niets wilde weten.
Toen Izaäk een jaar of vijftien was gebeurde er iets, waarbij al het verdriet om
Ismaël bij in het niet viel, zo zwaar en zo bitter was dat. Op een nacht verscheen
God aan Abraham en zei tegen hem: ‘Abraham, roep Izaäk, je enige zoon, van
wie je zoveel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer
hem daar op de plek die Ik je zal noemen.’
Het was Abraham of zijn hart stil stond. Zijn zoon, zijn enige, van wie hij zo
verschrikkelijk veel hield, zijn Izaäk…. Elk woord was een harde klap op zijn
bonzend hart. Stil lag hij daar, in zijn donkere slaaptent en liet dit woord van
God op zich inwerken.
In die tijd en in dat land gebeurde het wel vaker dat een vader zijn oudste zoon
aan de goden offerde. Maar Abraham had dat altijd wreed gevonden dit heidens
en zondig gebruik. Nooit had hij gedacht, dat ook zijn God dit van hem zou
vragen. Diep in zijn hart zei een stem: Doe het niet, Abraham! Jij kunt toch niet
je eigen zoon doodmaken en offeren? Zeg die wrede God vaarwel en spaar je
zoon.
Maar Abraham wist, dat hij niet naar deze stem mocht luisteren…. Tot nu toe
had hij altijd alles gedaan wat de Heer hem vroeg en het was altijd goed
gekomen. Uit alle gevaren en noden had God hem gered. Op zijn oude dag had
God hem zelfs een zoon gegeven. En moest hij God nu vaarwel zeggen, nu het
er op aankwam? Was die God, die nu het bloed van zijn zoon Izaäk vroeg, niet
dezelfde God die hem zijn zoon gegeven had? Mocht God niet terugnemen, wat
Hij hem in bruikleen gegeven had? En zonder dat ook maar iemand hem kon
horen, fluisterde Abraham heel zachtjes: ‘Ik zal het doen Heer, omdat u het van
mij vraagt.’
Tot de vroege ochtend lag Abraham wakker. Hij kon niet meer slapen. Steeds
zag hij Izaäk op het hout van het altaar liggen, vastgebonden….
Heel vroeg in de ochtend stond hij op. Het was nog maar nauwelijks licht. Tegen
Sara zei hij niets. Dit verdriet moest hij alleen dragen en hoe zou Sara hem ook
kunnen troosten, bij zulk zwaar verlies? Het was ook maar beter, dat Sara van
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niets wist. Een moeder voelt dit ook anders. Abraham wist dat Sara dit niet zou
kunnen. Later, wanneer dit alles voorbij zou zijn, en hij weer thuis was,
misschien zou hij dan alles aan haar kunnen vertellen.
Zijn besluit stond vast: hij zou zijn zoon offeren…. En hoe, dat wist hij niet,
maar zou God zijn zoon Izaäk weer levend maken? Want Gods belofte was er!
Met een eed had God beloofd dat Izaäk zou leven en tot een groot volk uit zou
groeien. Néé, Abraham twijfelde niet, zijn zoon zou leven, al was het dwars
door de dood! Maar daarom bleef het nu nog wel vreselijk zwaar. Met eigen
hand moest hij zijn zoon op het altaar leggen, hem doden en slachten en het vuur
aansteken….
Het kon niet, hij kon het niet doen, maar het moest!
Toen maakte Abraham alles klaar voor de reis. Zelf maakte hij Izaäk wakker en
de twee slaven die hen moesten vergezellen. Zelf zadelde Abraham zijn ezel en
met eigen hand hakte hij met zijn bijl het hout voor het altaar. Het was alsof hij
met elke bijlslag zijn kind raakte, zijn Izaäk.
Het moeilijkste was nog het afscheid nemen van Sara. Zij mocht niets weten.
Met een glimlachje groette hij zijn vrouw en ging met hun zoon Izaäk op reis….
Twee lange, lange dagen duurde de reis. Twee nachten sliepen ze dicht naast
elkaar, de oude vader en zijn jonge zoon, die hij moest offeren. Toen Abraham
de derde dag wakker werd, wees God hem de offerberg. Tegen zijn beide slaven
zei Abraham dat ze op hem moesten wachten bij de ezels en samen gingen ze de
berg op. Zelf droeg Abraham de pot met het smeulend vuur en zij stenen mes.
En op zijn jonge schouders droeg Izaäk het hout. Abraham zei niet zoveel. Hij
had genoeg aan zijn gedachten en pas op het allerlaatste zou hij zijn opdracht
van God aan Izaäk vertellen.
Plotseling hoorde hij achter zich Izaäk zeggen: ‘Vader, we hebben hier vuur en
hout, maar waar is het lam voor het offer?’
Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, mijn jongen.’
Zwijgend liepen ze verder. Ook Izaäk vroeg en zei niets meer. Nog steeds wist
hij niet, wat hem boven het hoofd hing. Maar hij merkte wel, dat het deze keer
totaal anders was, dan anders. Net alsof er iets vreselijks zou gaan gebeuren.
Zo bereikten ze de top van de berg. Van stenen, die daar lagen, maakte Abraham
een altaar. Het hout werd erop gelegd. Toen deed Abraham zijn wijde mantel uit
en pakte de touwen.
Met grote vragende ogen keek Izaäk zijn vader aan. Wat moesten die touwen, nu
er nog geen offerlam was? En waarom trilden zijn vaders handen zo erg?
‘Izaäk,’ zei zijn vader, ‘schrik alsjeblieft niet, maar vandaag ben jij het offerlam.
God Zelf heeft dit tegen mij gezegd. Denk alsjeblieft niet, dat ik niet van jou
houd. Maar ik moet dit doen, in opdracht van God. Als het anders kon…..’
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Op dat moment begreep Izaäk alles van deze vreemde reis. Hij was zo blij
geweest, dat hij mee mocht en nu zo…. Natuurlijk, als hij wilde, kon hij
vluchten. Hij was jong en zijn vader oud. Die zou hem nooit te pakken kunnen
krijgen. Even liet hij dit in zich omgaan, maar hij kon het niet. Hij begreep zelf
niet waarom, maar op de één of andere manier wist hij, dat bij een vlucht het
nooit weer goed zou kunnen komen tussen hem en God. Het kon niet anders….
Als God het wilde, dan moest hij nu sterven. Gewillig stak hij zijn handen naar
voren en liet zich binden.
Zijn vader tilde hem op en legde hem op het brandhout. De lange grijze baard
van Abraham streelde de verhitte wangen van Izaäk. Het hout voelde hard op
zijn blote rug. Toen Izaäk zag dat zijn vader het stenen mes pakte, deed hij zijn
ogen stijf dicht….
Op datzelfde moment hoorde Izaäk een onbekende Stem zeggen: ‘Abraham!
Abraham!’
Izaäk opende verschrikt zijn ogen en zag zijn vader naar boven kijken en hoorde
hem zeggen: ‘Ja Heer, ik luister.’
Vanuit de hoge hemel kwam de Stem van God: ‘Raak de jongen niet aan! Doe
hem niets! Nu weet Ik dat jij Mij vertrouwt en eerbied voor Mij hebt. Want je
was bereid je enige zoon aan Mij te geven.’
Izaäk zag hoe het scherpe mes de touwen doorsneed, waarmee hij vastgebonden
was. Vader en zoon vielen in elkaars armen.
Nog nooit had Abraham zoveel van zijn zoon gehouden, als op dat moment, nu
hij hem als uit de dood terugkreeg.
Terwijl hij zijn zoon vol liefde en dankbaarheid aankeek, hoorde hij achter zich
een luid geritsel. Een sterke ram zat met zijn horens verstrikt in de taaie
uitlopers van een struik en hoe wilder die ram probeerde zich los te rukken, hoe
vaster hij kwam te zitten.
Blij pakten Abraham en zijn zoon deze ram en offerden die aan de Here God.
Zo werd het toch nog werkelijkheid, toen Abraham eerder op de dag tegen Izaäk
zei: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, mijn jongen.’
Na het offer sprak de Heer nog een keer met Abraham. Hij vernieuwde nog eens
alle beloften die Hij Abraham beloofd had. Daarna gingen Abraham en Izaäk de
berg af en met hun slaven reisden ze weer terug naar huis.
Zijn leven lang heeft Abraham deze dag nooit vergeten. En deze
berg-van-het-offer noemde hij in het vervolg: ‘God zal voor ons zorgen.’
En zo werd Abraham, met zijn sterk en heerlijk geloof een voorbeeld voor al
Gods kinderen.
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Hoofdstuk 15
Lieve kleinkinderen,
Ik ken een vader, die twee dochters had. Beiden waren verloofd. De jongste
dochter kreeg ruzie met haar verloofde en vroeg haar ouders om raad. Ja, ze
hield zoveel van haar verloofde. Ze wilde hem niet kwijt.
Van haar vader kreeg ze het volgende antwoord: ‘Lieve jongste dochter, als ik
beide a.s. schoonzonen van ons met elkaar vergelijk, ik vind het jammer om mijn
mening te zeggen, maar ik weet zeker dat de verloofde van jouw zus, in moeilijke
situaties zich dood zal vechten voor onze oudste dochter. Maar jouw verloofde,
met wie je nu ruzie hebt, zal dat niet doen….’
Ook aartsvader Abraham, over wie jullie in de vorige hoofdstukken gelezen
hebben, deed dat niet. Liever zijn vrouw uitgeven voor zijn zuster, dan de kans
lopen zelf vermoord te worden. Ja, angst kan heel wat met een mens doen. En
wat heb je dan later veel spijt….

Hoofdstuk 15

-

Machpela

-

Genesis 23

Het was twintig jaar later. Izaäk was al lang geen jongen meer, maar een man
van bijna veertig jaar oud. Zijn ouders waren allebei al ver over de honderd.
In die tijd werd Sara ziek en zoals het eruit zag, zou zij niet weer beter worden.
En zo was het ook: op honderdzevenentwintig jarige leeftijd stierf zij in de
plaats Kirjat-Arba, dat later Hebron heette.
Het kwam voor Abraham hard aan, dat hij zijn vrouw Sara moest missen. Zo
lang was zij zijn vrouw geweest en had zij voor hem gezorgd. Zoveel hadden zij
samen meegemaakt. Die reis naar Egypte, toen zij de vrouw van de Farao was
geweest. Het samen steeds maar weer zwerven van de ene plaats naar de andere,
terwijl zij voor haar trouwen in Ur in een stenen huis had gewoond. En zoveel
jaren had zij moeten wachten op de beloofde zoon. Ja, haar grote blijdschap, de
geboorte van Izaäk.
En nu was dat alles voorbij, voorgoed. Nu lagen die ijverige handen voor altijd
stil, de donkere ogen gesloten, haar hart zou nooit meer kloppen. Haar hart, dat
zo hartstochtelijk lief kon hebben en ook zo verschrikkelijk kon haten….
Bij het lijk van zijn overleden vrouw zat Abraham en hij huilde luid. Hij
schaamde zich niet voor zijn tranen. Buiten de tent stonden zijn slaven eerbiedig
te luisteren naar zijn luide jammerklacht. Wie rouwde om zijn overleden vrouw,
moest luid roepen en klagen. Wanneer een man dat niet deed, zou dat betekenen
dat hij nooit van zijn vrouw gehouden had.
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Toen Abraham uitgehuild was en geen tranen meer had, ging hij staan. Hij waste
zich, sloeg zijn mantel om zijn schouders en ging naar Hebron. Het was de
hoogste tijd dat hij voor zijn overleden vrouw Sara een graf ging zorgen. In dat
land mag een lijk niet langer dan hoogstens één dag boven de aarde staan.
Natuurlijk had Abraham zijn vrouw Sara ook gewoon aan de kant van de weg
kunnen begraven, maar veel liever wilde hij haar in een echt rotsgraf hebben
liggen. Een graf voor zijn vrouw en later voor hemzelf. En nog weer later voor
zijn zoon Izaäk en al zijn kinderen. Abraham kende een mooi graf, een spelonk
in de berg bij Hebron. Maar die spelonk lag op het land van Efron, de Hethiet,
die in de stad woonde. Het was nog maar de vraag of Efron die spelonk wel aan
hem wilde verkopen en ook of de familie van Efron dat wel goed zou vinden.
Bij de poort van de stad, op Het Plein, ontmoette Abraham bijna de hele familie.
Ook Efron zat tussen zijn familie in, maar Abraham wilde niet direct het woord
tot hem richten. Het was beter dat hij eerst wilde weten, hoe de familie hierover
dacht. Hij boog diep voor het hele gezelschap op hun hoge stoelen en zei direct
zijn boodschap. Dat was in die tijd niet de gewoonte, ja bijna onfatsoenlijk. Na
veel nietszeggende, goedbedoelde zinnen, zei men uiteindelijk de bedoeling van
de komst. Maar daar was vandaag geen tijd voor. Het lichaam van Sara moest
vandaag nog begraven worden.
‘Mijn vrouw is vandaag gestorven en ik wil haar begraven. Maar ik ben in dit
land een vreemdeling, ik bezit geen grond. Daarom wil ik graag een graf van
jullie kopen.’
De mannen gaven niet direct antwoord. Ze namen de tijd om er even over na te
denken. Natuurlijk kon die vreemdeling van hen een graf kopen, maar dan zou
hij er goed voor moeten betalen. Eigenlijk kwam het wel goed uit, dat er haast
bij was, nu was er niet veel tijd om af te dingen.
‘Meneer,’ antwoordde één van hen, ‘natuurlijk kunt u een graf van ons kopen. U
bent voor ons een belangrijke man. We weten dat God u beschermt. U kunt
gerust uw vrouw begraven. U kunt het beste land krijgen dat we hebben.
Niemand zal u dat weigeren.’
Abraham maakte een diepe buiging voor de Hethieten, die daar land hadden. Hij
zei: ‘Jullie vinden het dus goed dat ik mijn vrouw begraaf in jullie land? Dan wil
ik graag een eigen graf kopen. Aan de rand van het land van Efron, de zoon van
Sochar, ligt een grot. Dat is de grot van Machpela. Die wil ik graag kopen voor
de volle prijs. Willen jullie Efron vragen of hij dat goed vindt?’
Allemaal keken ze naar Efron. Het was niet nodig om met hem hierover te
praten. Ze wisten allemaal dat Efron dat stukje land met die grot heus wel wilde
verkopen. Hij was oud en wijs genoeg om er voldoende geld voor te vragen.
Natuurlijk zou hij dat in eerste instantie niet doen. Dat hoorde niet zo. Maar
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wanneer het straks zo ver zou zijn, dan was hij wel los vertrouwd. En zo
gebeurde het ook, precies zoals ze verwacht hadden.
Efron zei luid en duidelijk, zodat iedereen hem kon horen en verstaan: ‘Geen
sprake van! Ik geef het u cadeau. U krijgt dat stuk land van mij cadeau en die
grot erbij. Dan kunt u uw vrouw begraven.’
Abraham was erg blij dat hij de spelonk zou krijgen. Zijn overleden vrouw zou
niet in een graf aan de kant van de weg begraven worden, maar in een ruim en
koel graf in de rots van Machpela. Natuurlijk begreep Abraham, naar de
gewoonte in het land, dat hij dat graf niet cadeau zou krijgen. Ook dat stuk land
niet. Maar blij was hij dat hij het mocht kopen.
Weer maakte Abraham een diepe buiging en zei tegen hem, dat hij het stuk land
en de grot, allebei heel graag wilde kopen, maar dan wel voor de volle prijs. Dat
had Efron ook niet anders verwacht en over de prijs hoefde hij ook niet lang na
te denken. Begerig fonkelden zijn donkere ogen en op een toon, alsof hij het
heel goed met Abraham maakte, zei hij: ‘Als u er dan beslist geld voor wilt
geven…. De prijs is vierhonderd zilverstukken. Niet noemenswaardig, dit
bedrag voor mensen zoals u en ik, maar je moet toch een prijs noemen. En u
kunt er met een gerust hart uw vrouw begraven.’
De deftige Hethieten zeiden niets, maar ze gingen op hun hoge stoelen er even
recht voor zitten. Die Efron durfde wel! Hij vroeg er veel en veel te veel geld
voor, maar als die vreemdeling het wilde betalen…. Efron had groot gelijk, dat
hij dit geld ervoor vroeg. Zelfs als Abraham de helft zou willen betalen, dan zou
hij er nog een beste prijs voor krijgen. Ze waren wel nieuwsgierig naar de
reactie van Abraham.
Het viel hen gewoon een beetje tegen, toen Abraham direct zei: ‘Het is verkocht.
Ik zal het zilver ophalen.’
Spottend keken ze hem na, toen Abraham de poort uitliep. Was die man nu zo
onnozel? Wist hij echt niets af van de grondprijzen? Of was het dat hij voor zijn
overleden vrouw alles over had en niet eens af wilde dingen? Dat zou het wel
zijn. Hij moest wel ontzettend rijk zijn, dat hij zoveel goed geld betaalde voor
zo’n onbelangrijk stukje grond. Een stukje grond dat Efron al heel lang kwijt
wilde. Het was wel zo dat Efron vandaag bijzonder goede zaken had gedaan.
Ze wachtten tot Abraham terugkwam met een paar slaven en het zilver bracht.
De staven zilver werden secuur afgewogen en één van de mannen, die kon
schrijven, kraste het koopcontract in het weke kleitafeltje. Thuis zou Abraham
het in de oven laten bakken en dan zou voor altijd beschreven staan dat het land
van Machpela, met alle bomen die erop stonden en ook de spelonk, van
Abraham was en dat later zijn zoon Izaäk alles zou erven….
Die avond zat Abraham in diep gepeins in zijn tent. Nu lag zijn vrouw Sara in
een donkere graf, in de spelonk van Machpela. Abraham voelde zich oud en
eenzaam…. Bedroefd zat hij voor zich uit te staren.
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Zestig jaar geleden had God hem een land beloofd en nu bezat hij land. Een heel
klein streepje grond, waar een aantal bomen op groeide en een graf op stond.
Een groot volk zou hij worden, had God hem beloofd. En nu had hij slechts één
zoon van bijna veertig jaar oud, zonder vrouw en kinderen. O Heer, dacht
Abraham, wat maalt uw molen toch langzaam!
Maar ook deze eenzame, lege avond geloofde Abraham dat God Zijn belofte na
zou komen! Hij mocht dan moedeloos worden. En Ismaël….?, die telde niet
meer mee.
En zijn zoon Izaäk….? Nu, dat wist hij heel zeker, Izaäk moest zo snel mogelijk
trouwen….

Hoofdstuk 16
Lieve kleinkinderen,
Mijn moeder, jullie overgrootmoeder vertelde mij eens, dat haar oudste zoon,
mijn oudste broer Jan, op de lagere school verliefd was op een meisje, de
dochter van een rijke boer.
‘Dat moet maar niet,’ zei mijn moeder tegen haar oudste zoon.
‘Waarom niet mama?’
‘Nu jongen, daar komt alleen maar verdriet van, want jouw vader heeft te
weinig koeienraampjes.’
‘Dat begrijp ik niet mama.’
‘Ach Jan, wij hebben in ons huis maar één wc raampje. Dat betekent, dat jouw
vader te weinig geld heeft, om met zo’n rijk meisje te trouwen.
De vader van dat lieve meisje zoekt zelf wel een rijke boerenzoon uit voor zijn
dochter. Beide families moeten evenveel koeienruitjes (stalramen) hebben. Dat
is in die kringen een voorwaarde voor een huwelijk.’
Ja, in die tijd was het nog zo van: ‘geld bij geld’ en kinderen van arme ouders
mochten niet met rijke kinderen trouwen. Gelukkig is die tijd voorbij.

Hoofdstuk 16

-

Rebekka

-

Genesis 24

Op de grote karavanenweg naar het noorden reed een kleine karavaan. Slechts
tien kamelen, waarop een aantal mannen zaten. Voorop reed een oude man met
een lange grijze baard. Een lange reis zou het worden vanuit het Zuiderland van
Kanaän naar de stad Haran.
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‘Opschieten! Niet treuzelen!’ zei de oude man steeds maar weer tegen de
knechten. Hij zou blij zijn, wanneer deze vreemde reis achter de rug zou zijn.
Vooral ook omdat zijn heer Abraham thuis vol spanning op zijn terugkomst zat
te wachten. Hij zou niet graag willen dat Abraham iets zou overkomen voordat
hij weer thuis zou zijn. Sinds de dood van zijn vrouw Sara ging het zoals het
leek, met de gezondheid van zijn heer achteruit….
Als je er goed over nadacht, was dit toch wel een heel vreemde en bijzondere
reis. Niet voor niets had deze oude man zoveel rimpels in zijn voorhoofd. Hij
zou wel eens willen weten, of er ooit eerder een knecht door zijn heer erop uit
was gestuurd, zoals nu hij, met zo’n bijzondere opdracht.
Natuurlijk als oudste en vertrouwde slaaf van zijn heer, had hij wel eens vaker
voor Abraham een belangrijke boodschap moeten doen, maar zoals nu….
Hij was erg geschrokken, toen hij deze opdracht kreeg! Zijn heer Abraham zei
tegen hem, dat het tijd werd dat zijn zoon Izaäk ging trouwen. Maar voor geen
goud in de wereld, zou hij met een vrouw uit de omgeving mogen trouwen. Nee,
niet met een vrouw uit dit land Kanaän. Het beste zou zijn, dat Izaäk ging
trouwen met een vrouw uit zijn familie. Jammer was het dat zijn broer Nahor zo
ver weg woonde, helemaal in Haran.
Abraham zelf was te oud om nog zo’n verre reis te maken. En Izaäk zelf
daarheen laten gaan om een vrouw te zoeken? Nee, dat moest maar niet. Hoe
gemakkelijk zou het zijn dat hij daar in dat land bij zijn familie zou blijven
wonen. En dat mocht niet!
Het beste zou zijn, dat daar een vertrouwd man op leeftijd heen zou gaan, die
wist welke vrouw goed bij Izaäk zou passen.
De oude man had heel verbaasd gekeken. Natuurlijk was deze opdracht een
grote eer en ook een bewijs dat Abraham hem volledig vertrouwde. Om voor
zichzelf een goed vrouw uit te zoeken was al moeilijk, laat staan om dat te doen
voor de zoon van je heer. En dat ook nog in een vreemde stad, waar je niemand
kende! Hij wist niet hoe hij dat straks aan moest leggen, maar wanneer de heer
gebiedt, moet zijn knecht gaan!
Hij had nog wel gevraagd: ‘Maar als ik een vrouw vind, die ik geschikt acht,
maar zij wil niet naar hier verhuizen, moet ik dan uw zoon Izaäk naar dat land
van zijn familie brengen?’
Het antwoord van Abraham was ‘Nee’ geweest. Zelfs al zou hij gestorven zijn,
dan nog moest Izaäk in dit land blijven wonen. Met een eed had hij moeten
beloven dat hij Izaäk nooit naar een ander land buiten Kanaän zou brengen.
Wel had hij nog tegen Abraham gezegd: ‘Stel dat die vrouw, die ik uitgezocht
heb, niet naar ons land wil verhuizen. Wat dan?’
Het antwoord van Abraham was geweest: ‘Maak je daar maar geen zorgen over.
Ik geloof dat het goed zal komen. De Heer, de God die de hemel en de aarde
gemaakt heeft, en Die mij uit het land van mijn familie hierheen gebracht heeft,
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zal een engel naar jou sturen, die jou zal helpen om de juiste vrouw voor Izaäk
te vinden.’
En om die reden reed hij hier nu op zijn kameel. Het was alsof die woorden van
zijn heer hem nog in de oren klonken. Abraham twijfelde niet. God zou ervoor
zorgen, dat Izaäk een vrouw zou krijgen. Dan mocht hij ook niet meer twijfelen.
Als het zo ver was, dan zou hij bidden en alles over zich heen laten komen.
Na een aantal weken reizen kwam de kleine karavaan aan bij de stad Haran.
Dichtbij de poort, nog buiten de stad, was een waterput. Daar liet hij zijn
kamelen knielen. Er was geen betere plaats om te rusten. Hier moesten immers
straks de meisjes uit de stad komen, om voor de komende nacht water te halen.
Wie weet, wanneer God het wilde, zou hij hier al de toekomstige vrouw van
Izaäk ontmoeten.
Vol vertrouwen boog hij zijn hoofd en bad: ‘Heer, God van mijn heer Abraham.
Wees goed voor mijn heer en laat vandaag alles goed gaan. Ik sta nu bij de
waterput. Straks komen de meisjes uit de stad water halen. Ik zou graag willen
dat het volgende gebeurt. Ik zal straks aan één van de meisjes vragen of ik wat
water uit haar waterkruik mag drinken. Zij moet dan zeggen: ‘Natuurlijk. Ik zal
ook uw kamelen water geven.’ Als zij dat zegt, dan is zij de vrouw voor Izaäk.
Dan weet ik dat U die vrouw uitgekozen hebt. En dat U goed bent voor mijn
heer.’
Nog maar net had hij het ‘amen’ gezegd, of daar kwam een jonge vrouw
aanlopen. Hij groette haar en terwijl ze de trap van de waterput naar beneden
afging, zag hij in het voorbijgaan dat zij een bijzonder knappe vrouw was. Een
schoonheid. Stil wachtte hij tot ze met een volle waterkruik weer boven was.
‘Mag ik alstublieft een beetje water uit je kruik?’
Direct liet ze de kruik zakken. ‘Drink zoveel als u wilt, meneer.’
En terwijl hij nog dronk zei de jonge vrouw: ‘Ik zal ook water halen voor uw
kamelen en ervoor zorgen dat ze voldoende te drinken hebben.’
Lang keek hij naar haar, terwijl ze maar doorging met water halen voor de
kamelen. Tien kamelen drinken veel water, wanneer zij een lange reis hebben
gemaakt over droge, stoffige wegen.
Het was alsof de oude man met zijn lange grijze baard alles om zich vergat. Hij
zag alleen nog maar dat slanke, jonge meisje met haar donker haar en krachtige
en lenige armen. Hoe langer hij naar haar keek, hoe zekerder hij wist dat zijn
gebed verhoord was. Hij had gebeden dat ze één kameel drinken zou geven en
zonder dat hij erom gevraagd had, gaf zij alle tien water, zoveel als ze maar
konden. Dat deed ze helemaal uit zichzelf. Dit was een vrouw die iets voor een
ander over had en niet bang was om te werken.
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Hij ging naar zijn kameel en pakte uit een grote zak een gouden ring en twee
zware gouden armbanden. Toen zij klaar was met de kamelen drinken te geven
gaf hij haar de gouden ring en de twee prachtige gouden armbanden. Zij kreeg
een kleur als vuur. Mocht zij zomaar geschenken aannemen van een oude man,
die zij nog nooit eerder gezien had?
Het zou wel goed zijn: hij was zo goed en zo oud. Ja, hij had haar opa kunnen
zijn. Maar nu moest ze direct naar huis om alles aan haar moeder te vertellen. En
wat zou haar broer Laban grote ogen opzetten! Die hield wel van mooie
sieraden, vooral als hij het niet zelf hoefde te betalen.
Maar voordat ze wegging moest ze eerst nog veel vragen beantwoorden. Ze
vertelde dat ze Rebekka heette en een dochter was van Bethuél, de zoon van
Nahor. Dat ze in de stad Haran woonde en dat er meer dan voldoende plaats was
in hun huis om te overnachten, voor hem, voor zijn knechten en voor zijn tien
kamelen.
En de oude man lachte en knikte maar, alsof hij haar familie al veel jaren kende.
Rebekka begreep er niets van.
En terwijl Rebekka zo snel mogelijk naar huis liep, boog de oude man bij de
waterput zijn knieën en dankte God uit de grond van zijn hart en zei: ‘Geprezen
zij de God van Abraham. Hij heeft mij geleid.’
Daarna ging hij zitten en wachtte tot ze hem zouden halen. Hij vond het niet
fatsoenlijk om met zijn hele karavaan zomaar bij Rebekka haar familie op de
stoep te staan.
Hij hoefde niet lang te wachten. Uit de stadspoort kwam met haastige
voetstappen een jonge man op hem af. Hij zag dat hij familie van Rebekka
moest zijn, zo erg leek hij op haar. Inderdaad, hij was de broer van Rebekka en
hij stond erop, dat deze oude man met zijn gevolg bij hen zou overnachten. Hun
huis had meer dan genoeg ruimte voor hen allemaal.
De oude man glimlachte in zijn baard. Dit was wel een heel hartelijk welkom.
Stiekem dacht hij of dit ook kwam door de gouden ring en gouden armbanden,
die hij aan zijn zuster Rebekka gegeven had….
Die avond zat hij aan tafel in het gastvrije huis van Bethuél. Zijn voeten had hij
gewassen in koel en helder water. Zijn kamelen lagen in vers stro, nadat ze
voldoende eten hadden gekregen. Zijn knechten aten samen met de knechten van
Bethuél in het achterhuis. Het eten werd opgediend.
‘Kom,’ zei Bethuél uitnodigend tegen de oude man, ‘laten we aan tafel gaan. U
zult wel trek hebben na zo’n lange reis.’
Ernstig schudde hij zijn hoofd, terwijl hij zei: ‘Voordat ik ga eten, wil ik u eerst
vertellen waarom ik hier ben.’
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Nieuwsgierig keken ze hem aan. Welke boodschap had deze man? Zelfs zo
belangrijk, dat er gewacht moest worden met eten?
De oude man zei: ‘Ik ben een knecht van Abraham. De Heer heeft hem heel rijk
gemaakt. Abraham heeft ook een zoon, Izaäk. Die is geboren, toen zijn vrouw
Sara al heel oud was. Voordat ik op reis ging naar u, moest ik mijn heer
Abraham plechtig iets beloven. Hij zei tegen mij: ‘Je moet een vrouw zoeken
voor mijn zoon. Maar het mag geen vrouw uit Kanaän zijn, uit het land, waar we
nu wonen. Je moet naar mijn familie gaan. En daar moet je een vrouw voor mijn
zoon zoeken.’
Daarom ben ik hier. Vandaag kwam ik bij de waterput vlak buiten de stad. Ik
vroeg of God mij wilde helpen. Ik zei: ’Heer, God van Abraham, ik sta nu bij
deze waterput. Laat het volgende gebeuren. Ik zal straks om water vragen aan
een jonge vrouw die water komt halen. Als zij mij water geeft en ook mijn
kamelen laat drinken, dan is zij de vrouw, die U uitgekozen heeft.
Meteen daarna kwam Rebekka eraan. Ze had een waterkruik op haar hoofd. Ze
liep naar de put en vulde haar kruik. Ik vroeg om water en dat gaf ze mij. Ze zei:
‘Drink maar en ik zal ook uw kamelen water geven.’
En nu moeten jullie het maar zeggen,’ zei de oude man. ‘Kan mijn heer
Abraham rekenen op jullie vriendschap en trouw? Geven jullie Rebekka aan mij
mee om te trouwen met Izaäk, de zoon van Abraham?’
Vader Bethuél en zijn zoon Laban keken elkaar aan. Dit kwam zo onverwachts!
Maar zoals die oude man daar zat, zo rechtop, zo ernstig met zijn lange grijze
haren en zijn witte baard, hadden ze de moed niet om te weigeren. Niet als een
knecht, een slaaf, die voor zijn heer een belangrijke boodschap over moet
brengen, zat hij daar op antwoord te wachten. Nee, hij zat daar als een profeet
die een ‘Godswoord’ gesproken had en niet twijfelde of deze zou uitkomen.
Toen zeiden beide mannen: ‘Wat moeten, wat kunnen wij nu nog zeggen? De
Heer heeft het zo beslist. Hier is Rebekka. Neem haar maar mee. Dan kan zij de
vrouw worden van Izaäk, de zoon van Abraham.’
Na deze woorden gehoord te hebben, knielde de oude man en dankte God die
zijn gebed verhoord had.
Daarna deelde hij met gulle hand uit van wat hij van Abraham meegekregen
had. Mooie kleren en gouden en zilveren sieraden. Ook de moeder van Rebekka
en haar broer Laban werden niet vergeten. Eindelijk, nadat alle cadeaus
uitgepakt waren, konden ze aan tafel gaan om te eten. Pas laat in de avond
gingen ze slapen.
Voor dag en dauw was de oude man met zijn mooie witte baard de volgende
ochtend al weer uit de veren. Ook zijn knechten waren heel vroeg al druk bezig
om de kamelen klaar te maken voor hun terugreis.
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Erg verbaasd reageerden Laban en zijn moeder. Ze zeiden: ‘Wat is hier aan de
hand? Jullie gaan toch nu al niet terug? Laat Rebekka toch nog een dag of tien
hier bij ons blijven om afscheid te nemen.’
‘Nee,’ was het antwoord. ‘Ik moet zo snel mogelijk terug. Niet om mij zelf,
maar de gezondheid van mijn heer Abraham wordt slechter en ik zou niet graag
willen dat hij al overleden is, wanneer ik weer thuis kom. Laar mij niet langer
hier blijven, nu de Heer alles zou voorspoedig heeft gemaakt.’
Weer durfde Laban hier niets tegenin te brengen. Maar dit haastig vertrek, kon
zelfs niet buiten Rebekka om geregeld worden.
De vorige avond, toen Laban en zijn vader Rebekka uithuwelijkten aan Izaäk,
een man die ze nog nooit ontmoet had, had zij maar te gehoorzamen: in zulke
zaken waren de mannen de baas. Die regelden dat. Maar dit overhaaste vertrek
was zo buiten alle regels om, hier moest ze zelf over beslissen. Daarom zei
Laban: ‘Laten we Rebekka roepen en haar vragen wat ze wil.’
Rebekka hoefde er niet lang over na te denken. ‘Ik ga mee,’ zei ze.
Het werd een erg drukke ochtend. Veel moest er ingepakt worden, want niet
alleen Rebekka ging mee, maar ook een paar slavinnen van haar, die haar
zouden dienen in dat voor haar vreemde, onbekende land.
En toen kwam het afscheid. Met trillende stem zegende vader Bethuél zijn
dochter. En haar broer Laban, die niet met weinig tevreden was, wenste zijn
zusje met de volgende woorden alle geluk van de wereld: ‘Zusje, we hopen dat
je kinderen krijgt en ontelbaar veel nakomelingen. En dat jouw nakomelingen
sterker mogen zijn dan hun vijanden.’
Met deze zegen en met tranen in haar donkere ogen begon de jonge bruid haar
reis naar haar bruidegom.
Op een late namiddag, toen Izaäk verdrietig om het sterven van zijn moeder
buiten in het veld was om te bidden, zag hij de kamelen terugkomen. Zo spoedig
al terug? Dat had hij niet verwacht. Met kloppend hart liep hij de karavaan
tegemoet. Hij zag een jonge vrouw van haar kameel afglijden en op hem toe
komen lopen. Zij had een donkere sluier voor haar gezicht. Hij zag alleen twee
blij kijkende ogen en een bos donker zwart haar. Zijn bruid!
Diezelfde avond trouwden ze en bracht Izaäk zijn jonge bruid in de tent van zijn
moeder….
Ook Abraham was erg blij. Nu wist hij dat zijn zoon Izaäk een flinke vrouw had
gekregen, die wist wat ze wilde en haar man in alles zou helpen. Nu kon
Abraham met een gerust hart zijn moede hoofd neerleggen. En voor zijn gevoel
zou dat niet lang meer duren.
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Maar de praktijk was anders. Abraham stierf nog lang niet. Hij heeft nog meer
dan dertig jaar geleefd en trouwde zelfs later met één van zijn slavinnen. Ze
heette Kétura en samen kregen ze zes zonen.
Ook deze zes zonen van Abraham heeft hij later weggestuurd, de woestijn in….
En dat om reden, dat zij, net zoals Ismaël niet mochten erven met de zoon van
de belofte, met Izaäk.

Hoofdstuk 17
Lieve kleinkinderen,
Ik heb jullie al eerder verteld dat mijn moeder een tweelingzusje had. Wanneer
mijn moeder over haar vertelde, was dat altijd met bijzonder veel liefde. Ja, mijn
moeder en haar tweelingzus waren niet alleen zusjes, ze waren ook elkaars
hartsvriendinnen. Wat voelden zij elkaar geweldig goed aan en wat hielden ze
veel van elkaar en wat hielpen ze elkaar, waar ze maar konden. Het
tweelingzusje van mijn moeder kon heel goed leren, volgens mijn moeder, ja
veel, veel beter dan mijn moeder zelf. Als voorbeeld vertelde ze altijd het
volgende: op de lagere school moesten ze een keer met hun griffel en lei een
dictee maken. Van de meester moesten ze elkaars werk nakijken. Wat viel mijn
moeder dat tegen. Ze had erg veel fouten gemaakt.
‘Wat gemeen van jou, zus, dat je mijn fouten niet verbeterd hebt!’
Als antwoord kreeg ze: ‘Ik kon niet vlugger.’
Ook toen ze ouder werden, waren de tweelingzussen twee handen op één buik,
met dezelfde gevoelens. De jongens in Anjum? Nee, dat was maar niks. Echt
niet? Nu, behalve dan lytse Durk (kleine Dirk), de oudste zoon van postloper
Jan Visser en zijn vrouw Aaltje Dijkstra. Beide tweelingzussen werden verliefd
op deze zelfde jongen. En voor mijn moeder, o wat erg. Lytse Durk koos voor de
spontaanste en de leukste van de tweelingzussen en dat was mijn moeder niet.
De tweelingzus van mijn moeder stierf op zeventienjarige leeftijd. Zij verdronk
in De Vaart in Anjum. Op haar begrafenis, waar lytse Durk ook aanwezig was,
verloor mijn moeder haar zakdoek. Lytse Durk vond die zakdoek en bracht die
naar mijn moeder en troostte haar….

Hoofdstuk 17

-

De tweeling -

Genesis 25 : 19 - 34

In hun huwelijk kregen Izaäk en Rebekka met hetzelfde leed te maken, als Izaäk
zijn ouders Abraham en Sara: ze kregen geen kinderen. Jaar na jaar ging voorbij
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en Rebekka werd maar niet zwanger. Al twintig jaren waren ze getrouwd en nog
altijd geen kinderen. Vooral Rebekka viel het wachten op haar baby erg zwaar.
Zou zij, net zoals haar schoonmoeder Sara pas op hoge leeftijd een baby
krijgen? Waarom moest nu juist haar dit overkomen, dacht ze bitter. Was het
niet mooi genoeg, dat zij haar volk, haar vader en moeder verlaten had om te
trouwen met een man, die zij nog nooit eerder gezien had? Moesten haar beste
jaren met wachten voorbijgaan? Kon die God van Izaäk, die hem een groot volk
beloofd had, haar dan nu niet een zoon geven?
Toen Rebekka weer eens erg moedeloos, ja depressief was, ging haar man Izaäk
het veld in om te bidden.
Hij bad: ‘Vader in de hemel, Rebekka, mijn geliefde, die om uwentwil en om
mijnentwil haar moedershuis in Haran heeft verlaten, zij zal geen baby krijgen,
tenzij U vanuit de hoge….’
En deze keer verhoorde God zijn gebed. Rebekka werd zwanger en God sprak
zelfs met Rebekka en vertelde haar dat zij een tweeling zou krijgen. Beide
jongens zouden tot een groot volk uitgroeien, maar ze zouden in de toekomst
steeds ruzie met elkaar hebben. En het volk van de jongste zou het sterkste zijn.
Zijn nakomelingen, zijn volk zou heersen over het volk van de oudste.
Vaak moest Rebekka over dit Godswoord nadenken. Haar jongste zoon moest
wel een heel bijzonder kind zijn, dat hij het eerstgeboorterecht zou krijgen. Met
haar jongste zoon zou God dus Zijn Verbond oprichten en van Gods speciale
volk zou hij de aartsvader zijn. Later, wanneer Izaäk zou komen te overlijden,
dan zou haar jongste zoon een dubbel deel van de erfenis krijgen. Rebekka kon
bijna niet meer wachten tot haar baby’s geboren zouden zijn. Soms was het alsof
haar wachten nu nog langer duurde, nu ze wist van haar tweeling, die in haar
buik groeide.
Toen dan eindelijk de grote dag aangebroken was, dat de tweelingen geboren
waren, leken ze niets op elkaar. De jongste, Jacob, was een heel gewone baby,
maar de oudste, die Ezau heette, was helemaal met haar begroeid. Het leek wel
een klein bruin geitje, zoals hij daar in de armen van zijn moeder lag.
Rebekka was nog niet vergeten wat God over haar jongste gezegd had, maar
haar oudste baby? De kleine Ezau, daar was ze gewoon trots op.
‘Dit is geen gewoon kind,’ zeiden de slavinnen tegen haar, ‘want al dat haar, dat
betekent kracht. Deze baby zal uitgroeien tot een bijzonder sterke jongen.’
Dat geloofde Rebekka ook wel, maar hoe sterk moest haar jongste baby wel niet
zijn, wilde hij ooit de baas worden over zijn oudere broer? Mama Rebekka
begon zachtjes te huilen. Ze dacht aan later, wanneer er ruzie zou zijn, tussen
haar zoontjes, die nu zo vredig naast elkaar lagen te slapen. Ze kon het bijna niet
geloven, maar God had het zelf gezegd.
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Toen de beide jongens groter werden, werd Ezau jager en Jacob schaapherder.
Jacob had een evenwichtig, kalm karakter, die rustig zijn gang ging. Van ’s
morgens vroeg tot laat in de avond was hij bezig met de verzorging van zijn
dieren.
Dat in tegenstelling met Ezau, die een totaal ander karakter had, bij het
onverschillige af. Rusteloos zwierf hij door de velden en bossen op zoek naar
wilde dieren, die hij met zijn pijl en boog schoot. Meestal slachtte hij die dieren
zelf en maakte ze zelf ook klaar om gegeten te worden. En de lekkerste stukjes
vlees bracht hij naar zijn vader, van wie hij veel hield. Was het alleen om deze
heerlijke stukjes wild, dat de oude vader Izaäk het meeste van zijn zoon Ezau
hield?
Moeder Rebekka hield het meest van haar jongste zoon Jacob. Niet alleen om
dat oude Godswoord, dat zij voor zijn geboorte gekregen had, maar Jacob had
zo’n lief en zorgzaam karakter. Hij wilde alles wel voor zijn moeder doen. En ze
konden zo goed samen overal over praten. Ook over het eerstgeboorterecht van
Ezau, dat Jacob moest krijgen. Steeds maar weer benadrukte Rebekka, dat aan
hem, Jacob, een dubbel deel van de erfenis toekwam, omdat God dat gezegd
had.
‘Pas op voor Ezau, Jacob,’ waarschuwde zijn moeder, ‘het eerstgeboorterecht
komt jou toe!’
Hier had Jacob ook al vaak over nagedacht. Maar hoe moest dat? Zijn
tweelingbroer Ezau was zo sterk en zou nooit tevreden zijn met een tweede
plaats bij het verdelen van de erfenis. Jacob begreep trouwens niet dat zijn
vader, die zelf zo’n rustig, kalm en evenredig karakter had, zo wijs was met die
wilde broer van hem, met Ezau. Zou dat alleen maar komen door die lekkere
stukjes wild, die hij hem zo nu en dan te eten gaf? Maar Ezau hield verder totaal
geen rekening met zijn oude vader. Hij deed alleen zijn eigen zin. Zo ook met
die twee vrouwen, met wie hij trouwde op veertigjarige leeftijd. Zijn vader en
zijn moeder vonden het vreselijk dat hij met twee meisjes trouwde uit dit land
Kanaän. Jonge vrouwen, die God niet kenden….
Vader Izaäk schudde zijn wijze hoofd, maar zei er niet veel van. En toen later
Ezau na de jacht toch nog regelmatig zijn oude vader lekkere stukje wildbraad
bracht, sprak hij er helemaal niet meer over.
Dat deed Rebekka wel, maar dan met de verkeerde persoon. Tegen Jacob sprak
zij haar zorg uit over Ezau en zijn twee vrouwen. Dat zou nooit goed gaan. Nee,
dan haar lievelingszoon Jacob, die zou zoiets nooit doen. Hij diende de Heer en
wilde heel graag Gods Zegen hebben.
Hoe ouder Jacob en Ezau werden, hoe meer Izaäk van zijn oudste zoon ging
houden en hoe feller Rebekka opkwam voor de rechten van haar jongste zoon.
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Het was net alsof God hun geen twee kinderen gegeven had, maar aan elk één.
Vader Izaäk en moeder Rebekka begrepen niet hoe verkeerd ze bezig waren. Dit
kon nooit goed gaan.
Op een keer gebeurde er iets, wat alles nog veel erger maakte. Jacob was met
zijn kudde schapen ver van huis geweest en moest nog zijn eigen eten koken.
Hij maakte een heerlijke soep van rode peulvruchten. Hij zou net beginnen te
eten, toen zijn broer Ezau met een lege maag, erg moe en hongerig, zich naast
hem op de grond neer liet ploffen. Hij was uitgeput…. De hele dag had hij
achter wild aangelopen en niets geschoten. Nu rook hij zelfs van verre de
heerlijke soep van zijn tweelingbroer en hij wilde nog maar één ding: ‘Broer,
geef me gauw wat van die heerlijke rode soep van jou. Ik sterf van de
honger….’
Wat vervelend, dacht Jacob, straks ben ik al mijn soep kwijt, want wanneer Ezau
begint te eten, ‘vreet’ hij alles op en kan ik opnieuw beginnen.
Waarom is die broer van mij ook niet gewoon schaapherder geworden, net zoals
ik? dacht hij. In dat geval zou hij nu niet om mijn eten schooien. Maar weigeren
kon natuurlijk niet. Zijn broer had erge honger. Zie hem daar eens op de grond
liggen trillen van de honger.
Plotseling kreeg Jacob niet zo’n mooie gedachte. Als hij wilde, kon hij nu zijn
slag slaan! Op dit moment had hij zijn grote sterke broer volkomen in zijn
macht.
‘Dat kan. Al dit eten is voor jou,’ zei hij koeltjes, ‘maar dan verkoop jij nu aan
mij jouw eerstgeboorterecht. Beloof mij, dat ik later het belangrijkste deel van
onze erfenis krijg.’
Verbaasd keek Ezau zijn broer aan. Dit was weer net iets voor zijn gluiperige
broer. Aan zijn hongerige broer een bord met eten verkopen! En dan voor deze
prijs. Het lag hem op de lippen om te zeggen: ‘Stik er maar in. Houd je eten zelf
maar. Ik red mij wel. Maar op datzelfde moment bedacht hij zich. Hij had ook
zo’n honger. Wat kon het hem ook schelen? Dat hele eerstgeboorterecht? Die
Zegen van God en dat dubbele kindsdeel, wanneer zijn vader stierf.
Hij antwoordde: ‘Die erfenis interesseert mij niks. Want ik ga nu bijna dood van
de honger!’
Maar Jacob zei: ‘Beloof mij plechtig dat ik het grootste deel van de erfenis krijg,
het eerstgeboorterecht.’
‘Geef hier dat eten,’ zei Ezau hees. ‘Dood ga ik toch een keer en wat heb ik dan
aan al die rijkdom?’
Maar nog was het Jacob niet genoeg. ‘Hier is niemand bij ons,’ zei hij. ‘Wie kan
later getuigen wat jij nu zegt? Jij moet zweren!’
‘Ook al goed,’ antwoordde Ezau onverschillig. Hij stak zijn hand omhoog en
zwoer in de Naam van God, dat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht had aan zijn
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tweelingbroer voor een bord soep, terwijl zijn ogen alleen maar heel begerig
keken naar die overheerlijke soep….
Toen at hij als een hongerige wolf in de winter. Daarna veegde hij met zijn hand
zijn mond af en zonder een woord van groet vertrok hij.
Later, in het wijde veld, dacht hij na over wat hij gedaan had. Hij kreeg spijt,
maar nu was het te laat. Gedane zaken nemen geen keer. Hij had gezworen!
Wacht maar, dacht hij bitter. Jacob heeft mij bedrogen, maar ik pak hem wel een
keer terug! Dat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht had en ook het Verbond met
God veracht, daar dacht hij niet over na….
Bij de lege pan zat Jacob. Nu was alles zoals het moest zijn. Wat zou zijn
moeder Rebekka blij zijn. Nu had haar jongste zoon Jacob wat zij al zo lang zo
graag gewild had. Nu was dat wonderbaarlijke Godswoord uitgekomen: nu was
de jongste sterker geweest dan de oudste.
Jacob dacht in de eerste plaats niet aan zijn grote erfenis, niet aan zijn dubbel
deel, niet aan het vee, de slaven en het geld. Het ging Jacob in de eerste plaats
om de beloften van God, om Zijn Zegen en om het Verbond.
Dat het verkeerd was geweest, wat hij gedaan had, dat hij misbruik had gemaakt
van Ezau zijn grote honger, ja dat hij Gods grote Zegen niet mocht kopen, daar
dacht hij helemaal niet aan.

Hoofdstuk 18
Lieve kleinkinderen,
Lang geleden las ik een verhaal over twee broers, een eeneiige tweeling.
Uiterlijk leken ze heel veel op elkaar. De meeste mensen wisten nooit wie, wie
was. Maar hun karakters waren totaal verschillend.
Ze waren twintig jaar, toen op 10 mei 1940 in ons land de oorlog uitbrak. Al
voor de oorlog sympathiseerde de oudste broer met Hitler, en nadat wij de
oorlog verloren hadden, werd hij lid van de NSB, de politieke partij in
Nederland, die blij was dat Hitler ons land bezet had.
De andere tweelingbroer ging tijdens die 5 bezettingsjaren in het verzet. Vlak
voor de bevrijding werd de knokploeg, waar hij lid van was, verraden en al zijn
kameraden werden tijdens een vuurgevecht met de Duitsers doodgeschoten.
Alleen deze jongste tweelingbroer werd gevangen genomen en in de gevangenis
in Scheveningen opgesloten, in het beruchte Oranjehotel.
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Hoe het precies gegaan is, weet ik niet, maar na de oorlog werd de
verzetsstrijder, de jongste van de tweeling, ervan beschuldigd dat hij lid was
geweest van de NSB, dat hij een groot verrader was geweest en hij werd tot een
jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kon niet bewijzen, dat hij een
verzetsstrijder was geweest.
En de echte NSB’er, de oudste van de tweeling? Hij gaf zich uit voor zijn jongste
tweelingbroer en met gestolen geld vierde hij een heel, heel lange vakantie aan
de Rivièra.

Hoofdstuk 18

-

Het bedrog -

Genesis 27

En weer gingen de jaren voorbij. De tweelingbroers Ezau en Jacob waren al
bijna tachtig jaar en hun vader Izaäk was een oud man geworden. Hij was steeds
erg moe en ook zo goed als blind. Hij was niet ziek en het eten smaakte hem nog
overheerlijk, maar wanneer men zo oud is, dan moet je er rekening mee houden,
dat elke dag je laatste kan zijn. Het was tijd om orde op zaken te stellen: hij
moest met zijn beide zonen praten.
Ja, dacht Izaäk, hoe moest het nu met zijn beide zonen? Zijn vader Abraham had
het maar gemakkelijk gehad, die had maar één zoon bij zijn vrouw Sara. Maar
aan wie moest hij nu een dubbel erfdeel geven, wanneer hij stierf? En nog
belangrijker, aan wie van hen moest hij de Zegen van God geven? Aan Ezau, die
zich niets aantrok van God noch zijn gebod? Wat jammer was het dat zijn oudste
zoon zulke ‘wilde wegen’ bewandelde. Dat hij twee vrouwen genomen had uit
dit land. Vrouwen, die ook niets van God wilden weten. Rebekka en hij hadden
er nog steeds last van. Maar…. hij hield zoveel van Ezau.
Ook was daar nog steeds dat Godswoord, dat Rebekka had gekregen, heel lang
geleden, nog voor de geboorte van de tweeling: ‘de oudste zal de jongste
dienen’.
Niet te begrijpen. Soms dacht Izaäk dat Rebekka dat Godswoord niet goed
begrepen had. Maar met haar daarover praten, dat lukte niet. Bij voorbaat hield
zij het met Jacob, haar lievelingetje. Had hij dat Godswoord nu maar zelf
gehoord. Wanneer hij nu, zoals hij graag wilde, toch zijn zoon Ezau ging
zegenen, dat hem als oudste toekwam, zou het dan niet zo zijn, dat God hem
moest zegenen? En zijn zoon Jacob dan? Nu daar hoefde hij zich geen zorgen
over te maken. Die was slim en gehaaid genoeg….
Op zekere dag nam Izaäk een besluit. Hij liet Ezau bij zich komen en zei:
‘Luister mijn zoon.’
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‘Ja, vader,’ zei Ezau.
‘Ik ben oud, en ik weet niet hoe lang ik nog zal leven. Voordat ik sterf, wil ik je
zegenen. Maar pak eerst je pijl en boog en ga op jacht. Schiet voor mij een dier
en maak een lekkere maaltijd voor mij klaar. Daarna zal ik je zegenen.’
Met grote, moedige stappen liep Ezau de velden in, met de pijlkoker op zijn
heup en de boog op zijn rug. Hij lachte luid en spottend, terwijl hij aan zijn broer
Jacob dacht. Nu kreeg hij toch nog het eerstgeboorterecht, dat zijn tweelingbroer
hem verkocht had voor een bord eten. Wat had dat eten hem toen goed
gesmaakt! En nu de zegen er ook nog bij, het kon niet op. Steeds moest hij al
lachend hieraan denken, toen hij over de velden zwierf, terwijl zijn jagersogen
alle kanten opkeken.
Ze hadden het niet in de gaten gehad, vader en zoon, maar Rebekka had alles
gehoord. Ja, alles wat Izaäk tegen Ezau gezegd had. Ze had meegeluisterd en
geen woord gemist. Wat gemeen, dacht ze, wat doortrapt gemeen van haar man!
Ze wilde zich ermee gaan bemoeien, maar gelukkig kon ze zich bedwingen.
Wanneer het over haar oudste zoon Ezau ging, dan was Izaäk niet voor rede
vatbaar. Ze had een beter plan. Direct nadat Ezau vertrokken was, liet ze één van
de knechten Jacob ophalen. Er was haast bij.
Hijgend van het snelle lopen stond Jacob voor zijn moeder. ‘Wat is er, moeder?’
‘Luister. Ik heb gehoord wat je vader tegen je broer Ezau gezegd heeft. Je vader
heeft hem op jacht gestuurd. Hij wil dat Ezau een lekkere maaltijd voor hem
klaarmaakt. Want voordat hij sterft, wil hij Ezau zegenen. Nu moet jij heel goed
naar mij luisteren en precies doen, wat ik je zeg. Ga twee mooie bokjes voor mij
halen. Dan maak ik een lekkere maaltijd voor je vader klaar. Die maaltijd moet
jij dan bij je vader brengen. Dan zal hij jou zegenen, voordat hij sterft.’
‘Maar moeder,’ antwoordde Jacob, ‘Ezau heeft overal haar en ik helemaal niet.
Stel je voor dat vader me aanraakt. Dan merkt hij dat ik hem bedrieg. Dan zal hij
mij niet zegenen, maar juist vervloeken.’
Moeder Rebekka zei: ‘Lieve jongen, die vervloeking zal dan voor mij gelden.
Die neem ik op mij. Doe jij nu maar, wat ik je gezegd heb.’
Rebekka had niet eens door hoe gemeen het was om je oude blinde vader zo te
bedriegen. Zij had maar één doel en dat was: haar jongste zoon Jacob zou en
moest de grote Zegen hebben. Al het andere telde niet.
En had Jacob toen maar gezegd: ik doe het niet, ik wil mijn oude, blinde vader
op deze manier niet bedriegen. Nee, dat bedriegen durfde hij niet, maar hij wilde
het wel! Ja, hij wilde alles wel doen om die Zegen te krijgen.
‘Het kan niet,’ zei hij mismoedig.
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‘En toch moet het!’ zei Rebekka. ‘Breng straks de velletjes van die bokjes bij
mij. Dan doe ik ze om jouw polsen en ook een stuk in jouw hals. Dan voel jij net
zo aan als Ezau. Maar praat nu niet langer. Doe wat ik tegen je gezegd heb.’
Jacob ging…. Het ging hem niet eens in de eerste plaats om een dubbel erfdeel,
nee hij wilde de Zegen van God, het Verbond dat God met zijn opa Abraham en
zijn vader Izaäk gesloten had. Jacob begreep niet, dat je Gods genade niet kunt
stelen….
Toen alles klaar was, de bokjes gebraden, de wijn ingeschonken en in de kleren
van Ezau, ging Jacob de tent van zijn vader Izaäk binnen. Zijn wangen gloeiden;
het hart sloeg hem wild in de keel, maar zijn stem trilde niet toen hij zei:
‘Vader.’
Vanaf het bed kwam een verbaasde stem: ‘Ja, hier ben ik. Maar zoon, wie ben
jij?’
‘Ik ben Ezau, uw oudste zoon,’ zei Jacob. ‘Ik heb gedaan wat u wilde. Gaat u
maar rechtop zitten en eet iets van dit vlees. Dan kunt u mij zegenen.’
De oude man deed wat Jacob vroeg, terwijl hij zei: ‘Wat ben jij snel terug, mijn
jongen!’
Zonder zich te bedenken antwoordde Jacob: ‘Ja, de Heer, uw God, heeft mij
geholpen om zo vlug een dier te schieten.’
Zo zou Ezau het ook gezegd hebben: uw God. Maar van de zenuwen vergat
Jacob even om zijn stem te verdraaien. En nu wist de oude, bijna blinde Izaäk
niet waar hij aan toe was.
‘Kom eens dichterbij,’ zei hij, ‘zodat ik jou kan voelen en zeker weet of jij Ezau
bent of niet.’
Diep schaamde Jacob zich, toen hij de handen van zijn vader over zich heen
voelde gaan. Hij hoorde de oude man zeggen: ‘Vreemd, jouw stem lijkt op de
stem van Jacob, maar jouw handen lijken op de handen van Ezau.’
Nog een keer vroeg Izaäk: ‘Ben jij echt waar mijn zoon Ezau?’
Weer antwoordde Jacob en nu heel duidelijk: ‘Ja vader, ik ben het.’
Een blijde glimlach gleed over het gezicht van de bijna blinde man. Natuurlijk
was dit Ezau, zijn liefste zoon. Het was net alsof de stem van Ezau anders klonk
dan anders, maar zijn oren werden ook slechter. Nee, hij zag en hoorde niet
meer zo goed als in zijn jonge jaren. Maar zijn tastzin was gelukkig nog wel
goed. Zijn vingers bedrogen hem niet. Nee, geen mens ter wereld had zulke
behaarde armen als zijn zoon Ezau.
Izaäk zei: ‘Zet het vlees wat dichter bij mij, zodat ik kan eten, jongen. Daarna
zal ik je zegenen.’
Jacob zei niets meer. Hij had al genoeg leugens verkondigd. Het bord met eten
zetten hij op een dienblad voor Izaäk neer. Gespannen keek hij toe, hoe zijn
oude vader genoot van het heerlijke eten.
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Ja, dacht Izaäk, wie anders dan zijn oudste zoon Ezau, de jager, kon zulk lekker
eten klaarmaken? Dit was wel even iets anders en veel lekkerder dan dat van
zijn jongste zoon Jacob, met zijn magere geitjes.

‘Vader, kom overeind, eet van het wild en zegen mij!’
Toen Izaäk genoeg gegeten had, bracht Jacob de wijn, waar hij met kleine
slokjes van dronk. Het was alsof alle vermoeidheid van Izaäk afgleed. Rechtop
zat hij in zijn bed en met een heldere stem zei hij: ‘Kom wat dichterbij, zoon en
geef me een kus.’’
Weer boog Jacob zich over zijn vader heen. Zijn lippen raakten het voorhoofd
van zijn vader. De bonte mantel van Ezau viel over de dekens heen. De oude
man rook de geur van de kleren van Ezau, de geur van het wild en alle twijfel,
die hij nog had, verdween. Deze heerlijke geur was wel iets anders dan de geur
van de schapen van Jacob. Zeker weten: dit was Ezau, zijn lieve, oudste zoon en
zomaar kwamen de woorden: Mijn zoon, je ruikt net als de akkers die de Heer
gezegend heeft. God zal zorgen voor veel regen op je akkers. Alles zal goed
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groeien op je land. Je zult altijd heel veel graan en wijn hebben. Volken zullen
jou dienen en voor je buigen. Je zult de baas zijn over je broers en zij zullen
voor je buigen. God zal goed zijn voor mensen die goed zijn voor jou. Maar
mensen die jou slecht behandelen, zullen door God gestraft worden.’
Toen Izaäk alles gezegd had, liet hij zich in de kussens achterover vallen. Hij
was erg moe, maar ook heel erg blij. Nu wilde hij rusten en aan de toekomst
denken. Aan Ezau…. zijn grote, sterke zoon.
Zonder nog een woord te zeggen, verliet Jacob de tent van zijn vader. Nu had hij
toch de zo fel begeerde Zegen gekregen. Maar nu was hij er toch niet zo blij
mee. Nee, hoe kon hij ooit weer zijn vader onder ogen komen?
Moeder Rebekka lachte om zijn angst voor zijn vader. Haar plan was gelukt.
Haar zoon Jacob had de Zegen gekregen en ook het eerstgeboorterecht. Al het
andere was onbelangrijk!
In de verte, in het open veld liep Ezau met een stuk geschoten wild op zijn
sterke schouders. Hij lachte tevreden in zijn lange, rossige baard.
Het was een paar uren later. Op zijn bed liggend in de schemerige tent sluimerde
de oude Izaäk tevreden na de heerlijke maaltijd.
Buiten klonken zware voetstappen. Het tentdoek werd opengetrokken en een
luide stem zei: ‘Vader, hier ben ik al. Kom overeind en eet iets van dit lekkere
vlees. Dan kunt u mij zegenen.’
Hevig geschrokken kwam Izaäk oevereind. Wie kon dat zijn, die de stem van
zijn zoon Ezau nabootste? Hij had al gegeten en Ezau zijn zegen, ja Gods Zegen
gegeven! Wilde zijn jongste zoon Jacob nu ook die zegen?
‘Wie ben jij?’
Dezelfde stem zei verbaasd en ook een beetje verwijtend: ‘Maar hoort u niet,
wie ik ben? Ik ben immers Ezau, uw eerstgeboren zoon!’
Izaäk kromp in elkaar. Hevig schrok hij. Ineens besefte hij dat deze stem Ezau
was. Zijn stap, zijn stem, zijn reuk…. O, verschrikkelijk! Maar dan moest
zojuist die ander, zijn jongste zoon Jacob, hem bedrogen hebben en zijn Zegen
en het eerstgeboorterecht hebben gestolen! En hij was er zo zeker van geweest
dat hij Ezau gezegend had….
‘Mijn jongen,’ zei hij bedroefd, ‘jij bent te laat! Een ander heeft mij lekker eten
gebracht en hem heb ik gezegend. En geen mens kan die Zegen terugnemen.’
De oude Izaäk wachtte hoe Ezau zou reageren. Dat kon niet anders dan dat hij
vreselijk zou gaan tieren en vloeken. Maar Ezau vloekte niet. Nee, toen hij
begreep dat zijn broer Jacob hem voor was geweest, begon hij luid en bitter te
huilen. Het ging vader Izaäk door merg en been. Zijn sterke, oudste zoon, die nu
zo erg moest huilen en hij kon hem niet troosten.
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Het enige dat hij kon zeggen was: ‘Je broer is gekomen met een leugen en heeft
jouw Zegen gestolen.’
Ezau veegde de tranen uit zijn ogen, terwijl hij bitter zei: ‘Mijn tweelingbroer
Jacob, zijn naam zegt het al: bedrieger en hij is een bedrieger! Eerst heeft hij
mijn eerstgeboorterecht gestolen, zogenaamd verkocht voor een bord soep, en
nu heeft hij mijn Zegen gestolen!’
Voor het bed van Izaäk viel Ezau op zijn knieën neer, terwijl hij vroeg: ‘Vader,
heeft u niet een Zegen voor mij overgehouden?’
‘Jongen,’ antwoordde Izaäk bedroefd, ‘ik heb tegen je broer gezegd dat hij de
baas zal zijn over jou en zijn andere broers. En ik heb hem graan en wijn
beloofd. Wat kan ik voor jou nog doen?’
Ezau dacht er niet meer aan dat hij door zijn eerstgeboorterecht te verkopen,
nergens meer recht op had.
Dwingend vroeg hij: ‘Vader, zegen mij ook!’
‘Kom,’ zei Izaäk, ‘jij krijgt van mij ook een zegen, net zoals je broer Jacob. Stil
maar en huil niet meer.’
Hij sprak tegen zijn oudste tachtig jarige zoon, als tegen een klein zeurderig
kind, dat zijn zin wil hebben. En terwijl Izaäk zijn beide handen op het hoofd
van Ezau legde, zegende hij hem met de woorden: Waar jij gaat wonen, zal geen
regen vallen Niets zal er goed groeien. Jij zult vechten en roven om in leven te
blijven. Jij zult je broer dienen. Maar je kunt je tegen hem verzetten en dan zul
je vrij zijn.’
Zo zegende Izaäk zijn oudste zoon. Hij had alles wel willen geven om Ezau een
andere zegen te geven. Maar dat kon niet, nee dat mocht niet….
Met grote stappen liep Ezau de tent van zijn vader uit. Die hele Zegen, die hij
niet gekregen had, interesseerde hem niet eens meer. Maar in zijn hart groeide
de haat tegen zijn tweelingbroer Jacob, die hem te slim af was geweest. Wacht
maar, dacht hij, als onze vader Izaäk niet meer leeft, dan vermoord ik je. Tegen
geen mens zei hij een woord over dit plan en zijn broer Jacob? Tegen hem sprak
hij geen woord meer.
Maar, waar het hart vol van is, ten goede of ten kwade, op een gegeven moment
praat je er toch over. En na de nodige glazen wijn vertelde Ezau in het diepst
geheim aan een vriend van hem dat hij van plan was om zijn tweelingbroer te
vermoorden.
Jullie begrijpen, dat ook in het diepste geheim moeder Rebekka dit geheim
kreeg te horen. Maar dit mocht nooit gebeuren! In één klap zou ze dan zelfs haar
beide zonen kwijt zijn. Weer moest ze voor haar jongste zoon in de bres
springen. Het beste zou zijn, dat Jacob wegging, ver van huis en pas wanneer de
woede van Ezau niet meer zo hevig zou zijn, dat hij dan weer terugkwam. Ja,
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haar oudste zoon Ezau was driftig en nu verschrikkelijk boos, maar dat zou hij
niet blijven. Daar kende ze hem te goed voor.
Het beste zou zijn, dat Jacob naar haar broer Laban zou gaan, die in PaddanAram woonde. Daar zou hij ook een vrouw kunnen zoeken. Ja, het werd ook
hoog tijd dat hij trouwde. Hij had de jaren. Ze zou het er wel moeilijk mee
hebben, haar lievelingszoon ver weg, maar het ging nu om zijn leven. Dat was
belangrijker dan alleen achterblijven met een oude blinde man en een zoon die
haar niet begreep.
Zelf sprak moeder Rebekka hierover met haar man Izaäk. Ze vertelde hem maar
niet, dat Ezau van plan was om zijn broer te vermoorden. Nee, het werd tijd dat
Jacob een vrouw zocht en waar kon hij dat beter doen, dan bij haar broer Laban?
‘Izaäk, laat hem naar Laban gaan,’ zei ze. ‘Het is wel een verre reis, maar
wanneer hij hier thuis blijft, neemt hij binnenkort, net zoals zijn broer Ezau, ook
een heidense vrouw. En dat zou voor jou en voor mij helemaal verschrikkelijk
zijn, misschien wel onze dood.’
Izaäk knikte. Zoals Rebekka dat zei, was het de waarheid. Misschien was het
voor iedereen wel beter, dat hij zijn jongste zoon Jacob een tijdlang niet zag. Het
kon toch niet weer snel goedkomen tussen zijn beide zonen. Maar zonder met
hem te praten, mocht Jacob niet weggaan. Hij zou wel een lange tijd wegblijven
en wanneer hij terug zou komen, dan zou hij al overleden kunnen zijn. Jacob had
door zijn leugens een grote schuld, maar was ook hij zelf niet medeschuldig aan
deze hele situatie? Het was van hem niet goed geweest dat hij Ezau de grote
Zegen wilde geven. Hij hield zoveel van Ezau. Maar wanneer God zijn verbond
wilde oprichten met Jacob, dan mocht hij daar niet tegenin gaan. Voor Rebekka
zou het erg moeilijk worden om haar zoon Jacob te laten gaan.
Izaäk boog zijn hoofd, terwijl hij zei: ‘Stuur Jacob naar mij toe. Ik zal met hem
praten.’

Hoofdstuk 19
Lieve kleinkinderen,
Met mijn beperkt mensenverstand begrijp ik niets van de hele
wereldgeschiedenis. Ja, want onze wereldgeschiedenis begon met een
broedermoord! Uit jaloezie vermoordde Kaïn zijn broer Abel, staat er in de
bijbel.
En door de eeuwen heen zijn er miljoenen en miljoenen onschuldige mensen
door oorlogen en natuurrampen om het leven gekomen.
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Haat en nijd beheersten de levens van heel veel mensen, met alle gevolgen van
dien. Probeerde de mensheid zichzelf te vernietigen en doen wij dat vandaag
nog steeds?
Plotseling was daar, ruim tweeduizend jaar geleden, Jezus op deze wereld. In
plaats van het kwade, leerde Jezus de mensen het goede. Liefde in plaats van
haat. Zorg voor je medemens, in plaats van de vernietiging van je naaste.
Jezus vertelde over zijn Vader, God in de hemel.
Ik lees in het jubileummagazine van Open Doors - 65 jaar - het zinnetje: ‘Eén
man met God is een meerderheid.’
De stichting Open Doors is opgericht in het jaar 1955 door Anne van der Bijl,
die bijbels smokkelde naar landen, waar het verboden was (en meestal nog is)
om Christen te zijn. De bijbel is in meer dan 15 landen een verboden boek, waar
vaak de doodstraf op staat, wanneer je dit boek in bezit hebt.
In zijn eentje is deze meneer Anne van der Bijl in gevaarlijke situaties, vaker
dan één keer in de meerderheid geweest. Ja, samen met zijn God.

Hoofdstuk 19

-

Droom in Bethel -

Genesis 28

Nog geen week later was Jacob al ver van huis, op reis naar Paddan-Aram, het
land waar de familie van zijn moeder woonde. Op een avond, niet ver van de
stad Loez, moest hij buiten, in de openlucht slapen, omdat hij nergens in de
buurt een slaapplaats kon vinden. Hij vond het niet erg. Dit zou niet de eerste
nacht worden, dat hij onder de blote hemel sliep. Hij zocht een paar stenen, waar
hij zijn bed van maakte. Een grote steen diende hem als hoofdkussen.
Maar hoe moe hij ook was, na al die lange marsen, hij kon maar niet in slaap
komen. Niet dat hij bang was. Hij wist dat God hem beschermde nu hij de
donkere nacht door moest brengen in het openveld. Maar hij moest steeds aan
thuis denken.
Hij zag zichzelf weer staan, in de tent van zijn bijna blinde vader, de mantel van
Ezau om zijn schouders, de geitenvellen om zijn polsen en in zijn hals, het
gebraden vlees op een plat bord. Hij hoorde weer zijn oude vader vragen: ‘Ben
jij echt waar mijn zoon Ezau?’ en hoorde zichzelf weer zeggen: ‘Ja, vader, ik
ben Ezau.’ Nu, na zoveel dagen kwam nog het schaamrood op zijn kaken,
wanneer hij hieraan dacht. Maar gelukkig, hij wist dat zijn vader het hem
vergeven had en niet meer boos op hem was.
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Hij was wel erg geschrokken, toen zijn vader hem liet roepen en met de moed in
zijn schoenen was hij gegaan. Zou zijn vader hem streng toespreken en hem veel
verwijten maken? Hij had het verdiend. Maar in plaats daarvan kreeg hij de
opdracht om naar zijn oom Laban te gaan om daar een vrouw te zoeken.
En terwijl hij daar stond te wachten op wat er nog meer zou komen, op ‘harde en
bittere woorden’, had zijn vader de handen op zijn hoofd gelegd en weer was de
Geest over zijn vader gekomen en opnieuw had zijn vader hem gezegend.
Om eerlijk te zijn, was deze tweede zegen zelfs veel mooier dan de eerste. Er
werd minder gesproken over een goede oogst op het land, maar meer over God
en Zijn Verbond. Het belangrijkste wist hij nog goed. Zijn kinderen en
kleinkinderen zouden uitgroeien tot een heel groot volk en God gaf hem de
Zegen, die Hij ook gegeven had aan zijn grootvader Abraham en zijn vader
Izaäk. Een Zegen was het geweest om nooit weer te vergeten!
Maar het allermooiste was geweest, dat hij deze zegen niet gestolen had, maar
dat zijn vader hem die gegeven had uit eigen vrije wil.
De oude man zou het nu wel ingezien hebben, dat Jacob de Zegen toekwam en
dat hij die niet aan zijn zoon Ezau mocht geven. Al was zijn schuld zijn oude
bijna blinde vader te bedriegen vele malen erger, ook zijn vader had schuld.
En zijn moeder? Aan haar wilde hij liever niet denken, want dan kreeg hij
heimwee en dat mocht niet! Hij moest nu verder, de toekomst tegemoet, maar
wel met God.
Om die reden was hij ook niet bang, daarbuiten in de donkere nacht. Hij zag de
duizenden sterren boven zich en daarboven was God. De God van zijn vader
Izaäk en van zijn grootvader Abraham. Hij vond het niet erg dat hij zonder
kamelen, zonder ezels en zonder slaven op reis was gegaan. Ezau kon nu zien,
dat het niet zijn bedoeling was geweest om het grootste erfdeel van zijn vader in
zijn bezit te krijgen. Alleen zijn staf, een houten stok en een kruikje met olie had
hij voor onderweg meegenomen. Dat was niet veel voor de zoon van de rijke
Izaäk, maar het was genoeg voor iemand die op zijn God vertrouwt en die zo’n
Zegen gekregen had….
Die nacht kreeg hij een vreemde droom. Hij stond buiten, onder een hoge
sterrenlucht en boven hem ging de hemel open. Daar stond God en naast hem, in
het vochtige gras stond een ladder, ja en wel zo lang, dat het boveneind in de
hemel bij God uitkwam. Jacob zag in zijn droom engelen van God naar boven
en naar beneden lopen. Maar toen werd alles nog veel mooier. God begon tegen
hem te spreken. Geen woorden van straf en oordeel, zoals hij de bedrieger
verdiend had, maar een heerlijke Zegen hoorde Jacob. Dit werd dan zijn derde
Zegen, maar nu van God zelf. Eerbiedig luisterde Jacob naar Gods eigen
woorden: ‘Ik ben de Heer, de God van Abraham en van Izaäk. Het land waarop
je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel
nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand ze kan tellen. Je nakomelingen
zullen steeds meer land krijgen, in het oosten, het noorden en het zuiden. En als
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de volken op aarde elkaar geluk wensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo
gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen.’ Ik zal bij je zijn. Ik zal je
beschermen, overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit
land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.’
Toen stopte de Heer met spreken en Jacob voelde zich erg blij. Ja, nog nooit in
zijn leven was hij zo blij geweest. Nu wist hij dat God de Heer hem zelf
gezegend had. Nu wist hij zeker, dat alle beloften uit zouden komen.
Maar toen Jacob de volgende ochtend wakker werd, kreeg hij het benauwd,
werd hij bang. De zon kwam op, hij zag in de verte de bergen, een stad en onder
zijn voeten het bruin verschroeide gras. Alles leek gewoon, maar het was niet
gewoon!
Op deze plek was God geweest en had met hem, een gewone sterveling, gepraat.
Dit was het huis van God en de poort naar de hemel. Deze plek was heilig.
Jacob durfde ook niet direct verder te reizen. Deze plaats moest voor altijd
bekend blijven en hier moest hij nu eerst offeren. Deze plek moest ook een naam
hebben, een nieuwe naam. Hij noemde het Beth-El, dat betekent Huis-van-God.
Nu had hij er spijt van dat hij van huis niets meegenomen had om te offeren.
Alleen een kruikje met olie had hij bij zich, om zijn voeten te verzorgen,
wanneer die tijdens deze lange reis pijn zouden gaan doen.
Jacob pakte de steen, waar hij met zijn hoofd op geslapen had en zette die
rechtop. Hij goot er een klein beetje olie op, terwijl hij met zijn armen naar de
hemel gericht een belofte deed. Hij zei: ‘Heer, wanneer u mij helpt, mij
onderweg beschermt, wanneer u mij eten geeft en ervoor zorgt dat ik kleren heb,
en ook, dat ik weer veilig bij mijn familie terugkom, dan zult u voor altijd mijn
Heer en mijn God zijn. Op de plek waar ik deze steen rechtop gezet heb, zal
later een huis voor U zijn. En ik zal een tiende deel van alles wat U mij geeft,
aan U teruggeven.’
In de hoge hemel hoorde God wat zijn knecht Jacob zei en Hij wist, dat hij het
meende. God wist dat Jacob niet altijd zo gelovig en goed was, dat hij zijn bijna
blinde vader bedrogen en van zijn broer Ezau het eerstgeboorterecht gestolen
had. God wist, dat Jacob net zoals alle mensen, veel verkeerde dingen zou doen,
maar toch nam Hij hem in genade aan en wilde Hij met Jacob een Verbond
aangaan.
Jacob moest weer verder, een lange, zware en moeilijke reis. Nu was er geen tijd
meer voor mooie dromen. Hij zou geen engelen meer zien, geen open hemel,
maar één ding wist hij zeker: God ging met hem mee naar dat vreemde,
onbekende land. Moedig zette hij de stap erin naar de stad Haran, de stad van
zijn oom Laban.
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Er gingen dagen, weken voorbij voordat hij de witte huizen van de stad in het
zonlicht zag blinken, boven de grijze stadsmuren.

Hoofdstuk 20
Lieve kleinkinderen,
Mijn moeder is in het jaar 1903 geboren. In die tijd was er geen radio, geen
televisie en geen internet. Jullie vragen je misschien af, wat die mensen dan ’s
avonds na hun werk deden. Nu, vaak was het heel gezellig, vertelde mijn
moeder. Ze lazen veel, deden spelletjes en ook, elke dag na het eten las haar
vader hardop een heel hoofdstuk uit de bijbel voor. Mijn grootvader Andries
Hovinga geloofde de bijbel van kaft tot kaft, zoals men dat vroeger zei. De hele
bijbel werd voorgelezen, vanaf bladzijde één tot en met de laatste bladzijde. En
dan begon mijn opa opnieuw met voorlezen vanaf de eerste bladzijde. Ook het
kleine Bijbelboekje het ‘Hooglied’ werd door mijn grootvader aan zijn kinderen
voorgelezen.
In hoofdstuk 8 vers 8 staat: ‘Wij hebben een jonge zuster, die nog geen borsten
heeft. Wat zullen we met onze zuster doen, ten dage, dat iemand naar haar
dingt? Mijn moeder vertelde mij dat haar tweelingzus dan lachend zei: ‘Nu, geef
haar twee sinaasappelen en laat ze die onder haar hemd doen. Dan heeft zij ook
borsten.’
Dominee Doede Wiersma heeft in zijn dagboek ‘Wekker Bliuwe!’ (Wakker
blijven) bijzonder mooi, speciaal voor jullie geschreven over dit Bijbelboek
‘Hooglied’. Over de echte liefde tussen een jongen en een meisje. Liefde voor
elkaar, zoals God die bedoeld heeft, toen hij de mensen schiep.
Zelfs ‘echte liefde op het eerste gezicht’ bestaat, kunnen jullie lezen in dit
verhaal over Jacob en Rachel. Jacob, die bij de waterput denkt dat hij zijn
moeder Rebekka aan ziet komen lopen, maar dan in een jongere gedaante. Hij
ziet een jonge vrouw met dezelfde mooie bruine sprankelende ogen, zoals zijn
moeder die heeft. Precies hetzelfde prachtige lange donkere haar. Ja helemaal
hetzelfde ranke figuurtje. Bij het zien van zijn nicht Rachel, die als twee
druppels water op zijn moeder lijkt, wordt hij smoorverliefd op haar. Om zijn
gevoelens onder dwang te houden, levert Jacob een bovenmenselijke
krachtinspanning door in z’n eentje die zware steen van de put af te rollen. Hij
geeft de schapen van zijn oom Laban water te drinken. Daarna loopt naar dat
bijzonder mooie meisje toe, slaat de armen om haar heen en kust haar…. Liefde
op het eerste gezicht!
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Pas daarna vertelt Jacob, dat hij familie is. Zijn moeder is de zus van haar
vader.

Hoofdstuk 20

-

Dochters van Laban

-

Genesis 29
Genesis 30 : 1 – 24

Nog een flink eind van de stad af, in het open veld, was een waterput, waar altijd
water in stond. In de namiddag van elke dag gaven de herders van de stad Haran
vanuit deze waterbron hun schapen te drinken.
Op zekere dag arriveerde Jacob hier bij deze waterput. De zon stond nog hoog
aan de hemel, maar toch zag hij drie kuddes schapen bij de lege
waterdrinkbakken. De schaapherders zaten erbij te praten en te lachen en
niemand van hen dacht eraan om de lege bakken te vullen. Nee, ze hadden het
met elkaar goed geregeld. Eerst op elkaar wachten, tot ze er allemaal waren. Pas
dan wentelden ze met z’n allen de zware steen van de put. Vervolgens drenkten
ze hun schapen en daarna wentelden ze weer met elkaar de zware steen terug op
de mond van de put. Dat was daar goed geregeld. Iedereen wist waar hij zich
aan te houden had. Anders kwam er alleen maar ruzie van.
Verwonderd keek Jacob naar de mannen. Waar hij vandaan kwam was het geen
gewoonte om zo met je schapen om te gaan. Er was toch nog tijd genoeg om je
schapen te laten grazen. Maar nu die schaapherders hier toch waren, kon hij ze
mooi even vragen waar zijn oom woonde en hoe het met hem ging.
‘Laban?’ antwoordden ze onverschillig, ‘ja, die woont hier en het gaat goed met
hem. Maar kijk, daar komt zijn dochter Rachel aan, met de schapen van haar
vader. Zij kan u wel meer over haar familie vertellen.’
Jacob zag haar aankomen, een jong en mooi meisje. Hij voelde zijn hart
kloppen. Na al die eenzame weken, zonder met iemand te kunnen praten, zou hij
zo dadelijk een familielid ontmoeten. Hoe zou ze zijn, die nicht van hem? En
zou er plaats voor hem zijn in haar vaders huis? Een woonplek voor hem, niet
voor een paar weken en maanden, maar heel waarschijnlijk voor jaren. Net
zolang tot Ezau niet meer kwaad op hem was en hij bericht van zijn moeder zou
krijgen dat hij terug kon komen. Zijn moeder! Honderd jaar geleden was zijn
moeder ook zo’n jonge vrouw geweest, toen de knecht van Abraham haar
opgehaald had om de vrouw van zijn vader te worden. En nu was zij thuis en
dacht misschien aan hem en nu kwam Rachel naar hem toe….
Toen zij naast hem stond, zag Jacob hoe mooi en hoe knap zij was. Haar ogen
keken hem frank en vrij aan. Dus, dit was zijn nicht, de dochter van de broer van
haar moeder. Jacob voelde zich van binnen warm worden, het was net alsof hij
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haar al heel lang kende. Hij moest iets doen! Hij wilde haar helpen, haar schapen
drinken geven. Dan wist ze ook direct dat hij niet bang was om te werken.
Vlug trok hij zijn mantel uit en liep naar de waterput. De schaapherders keken
vreemd op en gingen staan. Wat wilde die vreemde snuiter? Het was nog geen
tijd om de schapen water te geven en als hij dorst had, kon hij toch wel om een
beetje water vragen? Die zware steen kon hij toch niet van zijn plaats krijgen.
Daar waren minimaal twee heel sterke kerels voor nodig. Ze wilden al roepen:
‘Blijf van die steen af!’ Maar toen zagen ze hoe Jacob die zware steen beet
pakte, zich tot het uiterste inspande, ja, dat elke spier in zijn sterk lichaam zich
spande en in z’n eentje die zware steen van de mond van de put afwentelde.
Misschien was het toch maar beter om niets te zeggen, dachten de
schaapherders. Die man moest wel ontzettend sterk zijn.
Ondertussen was Jacob al druk bezig met water te putten en de schapen van
Rachel water te geven. Het maakte hem niets uit dat de zon brandde en dat het
zweet hem met straaltjes van zijn lichaam droop. Hij had nog maar één
gedachte: Rachel. Nu kon zij zien, wat hij voor haar over had!
Toen alle schapen voldoende te drinken hadden gekregen, sloeg hij zijn mantel
om en liep naar haar toe. Voor Rachel precies begreep wat er gebeurde, voelde
zij de sterke armen van deze vreemde man om haar schouders. Hij trok haar
tegen zich aan en kuste haar. Daarna huilde hij.
En Rachel? Eerst schrok zij, maar waarom huilde deze sterke man nu zo hevig?
Maar toen Jacob haar alles verteld had, dat hij familie was, de zoon van de zus
van haar vader, toen begreep ze hem beter.
Vlug liep ze naar huis en vertelde haar vader van haar vreemde ontmoeting bij
de waterput. Laban was erg blij met wat zijn dochter hem vertelde. Nu zou hij
weer iets horen over zijn zuster Rebekka, hoe haar leven was geweest in dat
verre land Kanaän.
Terwijl even later Laban zo snel hij kon naar de waterput buiten de stad liep,
dacht hij terug aan die andere keer, toen hij ook naar deze waterbron liep om de
oude knecht van Abraham op te halen. Die man was toen gekomen met knechten
en kamelen en had zijn zus Rebekka met ‘goud’ behangen. Ook hij was toen niet
overgeslagen bij het uitdelen van de cadeaus.
En nu was de zoon van zijn zuster hier, zonder geld of goud. Maar dat hinderde
niets, want zijn vader was rijk.
Met wijd uitgespreide handen liep Laban op Jacob toe en omarmde hem. Jacob
moest direct met hem meekomen. Zijn huis stond voor zijn neef open. Hij mocht
blijven logeren, zo lang als hij maar wilde!
Zo’n hartelijk welkom had Jacob niet verwacht. Zijn oom Laban moest wel een
bijzonder vriendelijk en goed man zijn….
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Een maand later wist Jacob één ding heel zeker: hij wilde geen andere vrouw
dan zijn nicht Rachel. Direct die eerste week al had hij haar werk overgenomen.
Hij ging nu met de kudde van zijn oom Laban de velden in om gras voor de
schapen te zoeken. Nee, hij was geen man om de hele dag stil te zitten. Maar,
vooral voor Rachel deed hij dit werk. Nu hoefde zij niet meer dat mannenwerk
te doen en was zij niet meer elke dag bij de waterput, waar zij die herders
ontmoette. Er moest maar eens één van hen verliefd worden op Rachel….
Laban had al heel snel door, dat Jacob verliefd was op zijn dochter Rachel. Aan
de ene kant stond Laban dat wel aan, hij wilde Jacob heel graag bij zijn kudde
schapen houden, maar aan de andere kant, waarom had Jacob zijn oog niet laten
vallen op zijn oudste dochter Lea? Ja, Laban was bang dat er nooit een man zou
komen om hem de hand van Lea te vragen. Zijn oudste dochter had iets met haar
ogen, waardoor zij er niet knapper op was geworden. En nu was Laban bang, dat
wanneer nu ook Jacob niets van haar wilde weten, zijn dochter Lea nooit zou
trouwen.
Natuurlijk zou hij hem zijn dochter Rachel niet weigeren. Laban wist
ondertussen hoe een uitstekende herder Jacob was. Er was niemand die zoveel
kennis had van kleinvee, niemand die zich zo inzette voor zijn schapen.
’s Morgens in alle vroegte ging hij met zijn schapen de velden in en ’s avonds
was hij de laatste die met zijn kudde thuis kwam. Een maand lang had hij nu
gewerkt, zonder loon te ontvangen. En zelfs Laban, die een ander niet veel
gunde, begreep dat dit niet zo kon blijven. Het werd tijd hij met Jacob hierover
een afspraak ging maken, voordat Jacob bij een ander aan het werk zou gaan,
voor een hoog loon. Maar hij was niet van plan om Jacob te veel te betalen! Het
leek hem het beste toe, dat Jacob zelf maar moest zeggen, wat hij wilde
verdienen. Jacob was een fatsoenlijke jongen, die van zijn oom niet het meeste
zou durven vragen.
Hij zei: ‘Jacob, je bent wel familie, maar ik zal je betalen voor je werk. Zeg
maar wat je wilt verdienen.’
‘Geef mij uw jongste dochter Rachel tot vrouw,’ antwoordde Jacob, ‘en ik zal
zeven jaren als schaapherder voor u werken.’
Zeven jaar! dacht Laban. Het was de gewoonte dat een man die trouwde, zijn
bruid van de familie kocht en een zoon van Izaäk kon wel een flinke bruidsschat
betalen. Maar in zeven jaar tijd kon deze Jacob meer voor hem verdienen, dan
ooit voor een bruid betaald was.
Maar Laban liet niet blijken, hoe blij hij met dit voorstel was. Hij antwoordde
alsof hij zijn neef een gunst bewees: ‘Ach, ik kan haar evengoed aan jou geven,
als aan een vreemde. En het blijft ook nog in de familie. Dus, dat is afgesproken:
zeven jaar werken voor mijn dochter Rachel.’
Die zeven jaren deed Jacob zijn best. Niet omdat hij zijn oom zo hoog had. Nee,
die had hij intussen beter leren kennen. Maar hij hield van zijn werk en
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natuurlijk, hij werkte voor zijn grote liefde, zijn Rachel. Hij vond het prachtig
om voor haar te werken. De dagen vlogen voorbij. Altijd was hij bij het
kleinvee, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. In het vroege voorjaar,
wanneer de lammeren geboren werden, maakte hij erg lange dagen. Wanneer er
eens een lammetje zoek raakte, of wanneer het door een wild dier verscheurd
werd, vertelde hij dat eerlijk aan Laban en vergoedde de schade. Iedereen die
Jacob zo hard zag werken, zou gezegd hebben: ‘Het is wel goed. Het is jouw
schuld niet,’ maar zo’n man was Laban niet.
Het was een wonder hoe gedurende deze zeven jaren de kudden van Laban
groter werden. Ja, hij werd zelfs een rijk man. Laban besefte heel goed dat dit
alleen kwam door het werk van Jacob. Hij merkte dat God Jacob zegende in
alles wat hij deed. Nee, hij wilde zijn neef Jacob nooit weer kwijt!
Toen de zeven jaren bijna voorbij waren, begon Laban plannen te maken om
Jacob langer voor zich te laten werken. Maar hoe? Als hij hem nu eens
voorstelde om ook zeven jaren voor zijn oudste dochter Lea te gaan werken? Er
waren veel meer mannen die meer dan één vrouw namen. Bovendien zou Lea
dan ook goed terecht zijn gekomen. Maar hij wist veel te goed dat Jacob
hiermee niet akkoord zou gaan. Nee, die had zijn zinnen gezet op Rachel en
nooit zou hij er een tweede vrouw bijnemen. Als het nu andersom was geweest,
als hij met Lea zou zijn getrouwd? Zou hij dan wel een tweede vrouw erbij
nemen? Dagenlang spookte deze gedachte door Laban zijn hoofd, maar hij zei er
niets van tegen Jacob. Waarom zou hij ook? Als hij het maar slim genoeg
aanpakte….
Op zekere dag kwam Jacob bij Laban en zei tegen hem: ‘De zeven jaren zijn
voorbij. Laat mij nu met uw dochter trouwen.’
Laban reageerde heel vriendelijk. Natuurlijk zou hij alles gereedmaken voor de
bruiloft. Een groot feest zou het worden: zeven jaar had Jacob voor hem
gewerkt, zeven dagen zou de bruiloft duren.
Er werden schapen en geiten geslacht, een grote hoeveelheid broden gebakken
en wijn was er voor iedereen in overvloed.
En Jacob, de blijde bruidegom, at en dronk met een vrolijk hart. Laban zelf
zorgde ervoor dat de drinkbeker van Jacob nooit leeg was.
Het was al laat, die eerste dag van de bruiloft, toen Jacob naar zijn slaapkamer
ging. Zijn hart klopte voelbaar, terwijl hij op Rachel wachtte. Luide stemmen
klonken, toen ze zijn bruid brachten. Stil en bedeesd stond ze daar in haar witte
trouwjapon, onder de zware, zwarte sluier. Laban zelf bracht zijn dochter naar
Jacob. Hij zegende het bruidspaar en toen waren ze getrouwd. Daarna verlieten
ze allemaal de spaarzaam verlichte slaapkamer. Pas toen het laatste kaarsje
uitgeblazen was, deed de bruid haar sluier af….
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De volgende ochtend, toen het zonlicht de slaapkamer binnenkwam, werd Jacob
wakker. Waar was hij? Wat was er gisteren gebeurd? O ja, gisteren was hij
getrouwd en naast hem sliep nog zijn lieve Rachel. Hij richtte zich op om naar
haar te kijken. Het was alsof zijn hart stil bleef staan: zij was niet Rachel, maar
haar oudere zus Lea! Droomde hij nog een vreselijke droom? En toen begreep
hij alles. Ze hadden hem bedrogen! Onder de zwarte sluier hadden ze hem Lea
gebracht. Jacob voelde een hevige woede in zich opkomen. Hoe hadden ze hem
dit kunnen aandoen? Hij wilde Lea niet! Hij had eerlijk zeven jaren lang voor
Rachel gewerkt. Hij stond helemaal in zijn recht, wanneer hij nu direct Lea
terugbracht naar haar vader.
Vlug kleedde hij zich aan en ging naar Laban toe. Die had dit natuurlijk bedacht.
Zijn schuld was het, al had Lea daar natuurlijk ook aan meegewerkt. Lelijke
Lea, die nu zijn vrouw was. Nu hij er goed over nadacht, was hij niet meer zo
boos op Lea. Zij zou immers nooit een man krijgen. Niemand wilde met haar
trouwen en dat wilde ze zo graag. Zij had er alles voor over om zelf kinderen te
krijgen. Maar Laban! Die man was zijn schoonvader geworden. De man tegen
wie hij nu ‘vader’ moest zeggen, tegen zo’n gemene bedrieger! Nooit kon het
weer goed komen tussen hen. Nooit weer zou hij de schande vergeten, die deze
Arameeër hem aangedaan had.
Rechtop stond hij daar voor Laban, en kwaad, ja zelfs dreigend zei hij: ‘Hoe
heeft u zoiets kunnen doen? Ik heb toch voor u gewerkt om met Rachel te
trouwen? Waarom heeft u mij zo bedrogen?’
Laban werd niet boos. Hij deed net alsof het heel gewoon was, wat hij had
gedaan. Hij antwoordde heel rustig: ‘Maar dat kon toch niet anders? Je woont nu
al zoveel jaren in Haran. Jij moet toch weten dat het hier de gewoonte is dat
eerst de oudste dochter trouwt. Ik kan toch niet zomaar tegen de wetten, de
zeden en gewoonten van ons land ingaan? Maar ik zal het goed met je maken.
Als deze bruiloftsweek voorbij is, mag je Rachel ook hebben. Maar dan moet je
natuurlijk wel nog eens zeven jaar voor mij werken.’
Jacob begreep ineens alles. Alleen om hem hier nog eens zeven jaar voor hem te
laten werken, had zijn schoonvader deze gemene streek uitgehaald. Het ging
vader Laban niet om zijn oudste dochter Lea, nee, hij had geen medelijden met
haar, het ging hem alleen om het werk, om zijn kudden, om rijkdom en bezit.
Jacob besefte één ding heel zeker: hij mocht zijn vrouw Lea niet verstoten, haar
niet voor de hele stad te schande maken. Zij was zijn vrouw en dat zou ze
blijven. Maar hoe moest het nu verder? Zou hij tegen Laban zeggen: Nu hoef ik
Rachel niet meer en weggaan met zijn vrouw Lea en proberen van haar te gaan
houden, net zoals hij van haar zus Rachel hield? Dat was het beste: één vrouw!
Maar dat kon hij niet. Nee, hij kon niet zonder Rachel, hij wilde geen leven
zonder haar. Eén vrouw…. Ja, wanneer die ene vrouw Rachel was.
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Vastberaden zei Jacob tegen Laban: ‘Goed. Geef mij direct na deze bruiloft uw
jongste dochter Rachel en dan zal ik nog zeven jaar voor u werken.’
Nog eens zeven lange jaren! Maar het was hem te min om af te dingen. Nooit
zou Laban kunnen zeggen, dat hij minder voor Rachel betaald had, dan voor
haar oudere zuster.
Diep beledigd liep Jacob met langzame stappen naar buiten. O God, dacht hij, U
die mij gezegend heeft in Bethel, kon U mij niet bewaren voor de leugens van
deze valse Arameeër? Op datzelfde moment bleef hij staan, als aan de grond
vastgenageld. ‘Heer,’ bad hij zachtjes, ‘ik ben geen haar beter! Ik heb mijn oude
blinde vader bedrogen.’
Het was alsof hij zichzelf weer zag staan met die geitenvelletjes om zijn polsen
en hoorde hij zijn vader weer zeggen: ‘Ben jij werkelijk mijn zoon Ezau?’
Nog nooit eerder had hij het zo goed gevoeld als nu, wat hij zijn oude vader
aangedaan had….
Hij ging terug naar zijn vrouw Lea, die hem ook bedrogen had. Hij voelde een
beetje medelijden met haar. Maar terwijl hij naar haar toeliep, hij kon het niet
helpen, dacht hij maar één ding: ik wou wel dat deze bruiloft voorbij was!
Gestaag gingen de jaren voorbij, de zeven lange jaren die Jacob voor zijn vrouw
Rachel moest werken. Net zo trouw als de eerste zeven jaren deed hij ook nu
zijn best, maar soms viel het werken hem zwaar. Want hoewel er ook veel
mooie dingen in zijn leven waren, was er ook veel verdriet en bitterheid. Hij
wist dat hij van zijn beide vrouwen moest houden. Dat was zijn plicht. Maar
meestal lukte dat niet. Steeds weer was er die stille strijd tussen zijn beide
vrouwen, de zussen Lea en Rachel. Omdat Jacob echt van Rachel hield, voelde
Lea zich vaak overbodig, ja teveel. Het derde wiel aan de wagen.
En juist omdat Jacob zijn vrouw Lea onrecht aandeed, had de Heer medelijden
met haar en gaf haar kinderen. Snel achterelkaar kreeg zij drie jongens. Ze
kregen de namen: Ruben, Simeon en Levi. Elke keer weer dacht ze wanhopig,
dat Jacob nu wel van haar zou gaan houden. Nee dus. Toen later haar vierde
zoon geboren werd, noemde ze die Juda, want zei ze: ‘Nu zal ik God loven.’
Het leek wel of zij nu pas, na de geboorte van haar vierde zoon aan God dacht,
terwijl God haar zo genadig was geweest. Met bedrog had zij haar man gekregen
en nu had ze vier zonen en haar zus Rachel nog niet één.
Rachel, wat had zij het er moeilijk mee. Haar man had alles voor haar over, hij
deed alles voor haar, maar samen kregen ze maar geen kinderen. Het is altijd
heel erg jammer, wanneer getrouwde mensen geen kinderen krijgen, maar in die
tijd en in dat land was het nog veel erger. Nu hebben hier in Nederland de
mensen medelijden met een vrouw die geen kinderen heeft. Maar in die tijd
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dacht men dat een vrouw, die geen kinderen kon krijgen, het haar eigen schuld
was, ja zelfs een straf van God.
‘Rachel,’ zeiden de mensen tegen elkaar, ‘zij moet wel een erg zondige vrouw
zijn, want anders zou God haar wel kinderen geven. En Jacob? Die moet wel
oppassen met zo’n vrouw in zijn tent, straks gaat de vloek nog over op hem.’
Natuurlijk durfden de mensen dat niet rechtstreeks tegen Rachel te zeggen, maar
zij voelde wel hoe de mensen achter haar rug over haar roddelden. Eerst had ze
nog gehoopt dat het wel goed zou komen, maar toen de jaren voorbij gingen
werd ze boos, opstandig en depressief.
Vroeger had Jacob zijn grootmoeder Sara vijfentwintig jaar gewacht op een
zoon en haar schoonmoeder Rebekka twintig jaar. Maar zoveel geduld had zij
niet.
Op een keer, toen Rachel weer erg jaloers op haar zus Lea was, zei ze tegen haar
man Jacob: ‘Geef me toch kinderen! Anders ga ik dood!’
Jacob werd boos en zei: ‘Jij bent onredelijk Rachel! Het is niet mijn schuld dat
jij nooit in verwachting raakt. God geeft kinderen aan wie Hij wil.’
Waarop Rachel antwoordde: ‘Trouw dan met mijn slavin Bilha. Slaap met haar.
Dan kan zij een kind voor mij krijgen.’
En zo gebeurde het, dat Jacob, de man die maar van één vrouw hield, er nog een
derde vrouw bij nam. Twee kinderen kregen Jacob en Bilha en Rachel noemde
ze trots: Dan en Naftali. Nu was Rachel niet langer ene vrouw zonder kinderen,
maar diep in haar hart bleef het verlangen naar een zoon, die echt van haarzelf
was.
Jacob dacht dat er nu eindelijk vrede in zijn huis was, nu Rachel en Lea allebei
kinderen hadden. Nu zouden de beide zussen geen ruzie meer maken…. Maar
dat was een misrekening.
Ook Lea kwam bij Jacob en zei tegen hem: ‘Ik ben toch niet minder dan jouw
vrouw Rachel? Ik wil dat jij ook trouwt met mijn slavin Zilpa.’
Jacob vond het niet mooi van Lea, maar hij kon er niet onderuit. Zo kreeg hij
zijn vierde vrouw. Ook Zilpa kreeg na verloop van tijd twee kinderen. Lea
noemde ze: Gad en Aser. Nog weer later kreeg Lea zelf ook nog twee zonen.
Die kregen de namen Issachar en Zebulon.
Het was in het zevende en laatste jaar dat ook Rachel een baby kreeg. Een
jongetje. Wat was zij blij. Tranen van blijdschap blonken in haar donkere ogen,
toen zij haar zoontje voor de eerste keer in haar armen nam. Nu was haar
schande voorbij en weggenomen, die zware vloek!
Maar ook op deze blijde dag, dacht Rachel niet in de eerste plaats aan God. Haar
zuster Lea had een hele rij zonen en zij nog maar één. Dat was wel mooi, maar
met één zoon was zij niet tevreden.
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‘Ik noem hem Jozef,’ zei ze, ‘want God moet mij meer kinderen, ja nog een
zoon geven.’
Dat heeft God ook gedaan, maar wel veel jaren later.
Na de geboorte van Jozef waren de zeven jaren voorbij. Bij alles wat er gebeurd
was en bij alles wat Laban hem aangedaan had, voelde Jacob zich toch rijk.
Deze elf zonen, die hij nu gekregen had, waren duidelijk een teken, dat God hem
niet vergat in dit vreemde land. Later zou hij tot een heel groot volk uitgroeien,
zo talrijk als de zandkorrels aan het strand bij de zee, had God hem beloofd.
Deze elf zonen van hem waren een goed begin. Ja, wanneer hij naar zijn
kinderen keek, viel al het verdriet van hem af, ook zijn heimwee naar zijn
moeder.
Maar het werd tijd, dat hij een voor zichzelf ging zorgen, dat hij brood op de
plank zou krijgen voor zijn eigen grote huishouding.

Hoofdstuk 21
Lieve kleinkinderen,
Vorige week kreeg ik van een vriend, die net zoals ik ook in 1944 geboren is, een
mailtje waarin hij schreef: Trouwens de leerlingen op de school van mijn zoon houden
zich nauwelijks aan coronamaatregelen. Gelukkig zijn mondkapjes vanaf vandaag op scholen
verplicht. Ik ben hevig geschrokken dat dit niet geldt in kerken en moskeeën. Kerkleiders
moeten toch op de eerste plaats de mensen helpen! Door deze ervaringen zijn wij nog
overtuigender atheïst dan we al waren. Corona!

Deze vriend van mij moest als kind van zijn ouders elke week verplicht naar de
Rooms Katholieke kerk. Hij was zelfs misdienaar. Door veel teleurstellingen in
hun leven hebben zijn vrouw en hij God afgezworen.
Maar mijn vriend is, zoals elk mens, wel met een godsbesef geboren. Als je van
geen God weet of niet wilt weten, dan bedenk je zelf een god. Denk maar aan de
oude Germanen die de natuurgoden Wodan, Donar en Frigga vereerden. En
dan de Griekse mythologie. Heel veel door mensen bedachte goden, met
menselijke karaktereigenschappen. Ja, in zulke goden (afgoden) kun je geloven
en hen vereren, met veel offers en geschenken.
Veel mensen beseffen niet in welke goden (afgoden) zij geloven. Ik ken mensen
die bezeten zijn van de mammon. Geld is het allerbelangrijkste in hun leven.
Je kunt ook een zelfgemaakte of gekochte talisman in je auto hebben hangen,
want anders krijg je een ongeluk.
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Lieve kleinkinderen, jullie kennen allemaal het weekblad Donald Duck.
Natuurlijk ook de stripfiguur oom Dagobert Duck. Deze erg rijke eend bezit een
geluksdubbeltje. Dat muntstukje is zijn ‘god’, waardoor hij zo rijk is geworden.
Zo’n god als dat geluksdubbeltje, of elk ander gelukbrengend voorwerp, je kunt
er gewoon op gaan zitten. Net zoals in onderstaand verhaal Rachel deed. Ze
ging op dat afgodsbeeldje zitten.
Geen vernederender plek is denkbaar voor zo’n afgodsbeeldje. Onder de rokken
van een vrouw die ongesteld is.
Ja, zelf gemaakte, zelf bedachte goden….

Hoofdstuk 21

-

Dieren van Laban

-

Genesis 30 : 25 - 43
Genesis 31

Het was lang geleden dat Jacob in Bethel bij die gewijde steen stond en God
vroeg: ‘brood om te eten en kleren om aan te trekken’.
Nu stond hij voor zijn schoonvader en vroeg om loon. Lang had hij gewerkt
voor Laban zijn beide dochters, maar nu ging hij met Laban de strijd aan om
Laban zijn kuddes dieren. Maar dat zou geen veertien jaar duren! Jacob, rijk zou
hij worden, ten koste van Laban en zijn zonen. En dat zou zijn ‘wraak’ zijn voor
al het leed, dat Laban hem aangedaan had.
‘Oom Laban, ik heb mijn tijd bij u uitgediend,’ zei Jacob, ‘ik wil graag
teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef mij mijn vrouwen en
kinderen mee. Dan ga ik.’
Het was niet eens de bedoeling van Jacob, dat hij nu al op reis ging, maar het
kon geen kwaad, dat Laban wist dat er ook wel werk voor hem was bij een
ander. Zoals Jacob had verwacht, gebeurde: Laban wilde hem niet missen. Heel
vriendelijk vroeg hij: ‘Blijf alsjeblieft hier. Want de Heer heeft mij heel rijk
gemaakt en dat komt omdat jij hier bent. Dat heb ik wel begrepen. Zeg maar wat
je wilt verdienen. Ik zal het je betalen.’
Ja, zo’n man was nu zijn schoonvader. Hij was te zuinig om hem een normaal en
goed loon te geven en daarom moest Jacob het zelf zeggen. Natuurlijk hoopte
Laban dat hij niet teveel zou durven vragen! En wanneer hij dan Jacob
ingehuurd had, dan had hij ook mooi de Zegen van God erop toe.
Jakob antwoordde: ‘U weet hoe hard ik voor u gewerkt heb. En hoe goed ik uw
dieren verzorgd heb. Voordat ik kwam had u maar weinig dieren. Maar nu heeft
u een enorme kudde. De Heer heeft u dus heel rijk gemaakt, nadat ik bij u
gekomen ben. Maar nu wordt het tijd dat ik voor mijzelf ga werken.’
‘Zeg mij maar wat ik jou moet geven,’ antwoordde Laban.
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‘U hoeft mij niets te geven,’ zei Jacob. ‘Maar ik stel het volgende voor. Ik zal
voor uw schapen en geiten blijven zorgen. Maar ik zal vandaag alle bijzondere
dieren uit de kudde halen: alle schapen die zwart zijn en alle geiten die gevlekt
zijn. Die zijn voor mij, dat is mijn loon. Ik zal het eerlijk doen. Kom dat later
maar controleren. Als u een wit schaap ziet of een geit die niet gevlekt is, dan
ben ik een dief.’
Laban wist niet wat hij hoorde. Met grote ogen keek hij zijn schoonzoon aan.
Was hij nu zo onnozel of gaf hij helemaal niets om geld? Wanneer die bonte
geiten en die zwarte schapen uit de kudde gingen, dan zouden er niet vele van
zulke lammeren geboren worden! Het gebeurde maar zelden dat een wit schaap
een zwart lammetje kreeg of een gevlekt geitje van een donkere moeder.
Natuurlijk kon hij met dit voorstel akkoord gaan. En voor alle zekerheid kon hij
dat schiften van schapen en geiten zelf wel doen: Jacob kon eens een bonte bok
of een zwarte ram over het hoofd zien!
En zo gebeurde het. Nog diezelfde dag ging Laban zelf naar de kudde. Hij
haalde alle zwarte schapen weg en alle gevlekte geiten. Die dieren gaf hij aan
zijn zonen mee. Hij stuurde zijn zonen een eind verderop, wel drie dagen lopen.
Zo had hij geen zorg meer dat in de grote kudde, waar Jacob voor moest zorgen,
nog zwarte of gevlekte rammen aanwezig waren.
De dagen en weken gingen voorbij. Bij Laban was er geen twijfel mogelijk, dat
in het voorjaar, wanneer de lammetjes geboren werden, Jacob te veel zou
krijgen.
Alleen één ding wist Laban niet. De slimme Jacob haalde stiekem takken van
bomen met wit hout. Met zijn mes sneed hij stukken schors in ringen van die
takken af. Een stukje wit en dan een stukje donkere boomschors en dan weer een
stukje wit, enz. Die bonte stokken deed Jacob in de drinkbakken van de schapen
en geiten. Hij geloofde dat hierdoor veel zwarte en gevlekte lammetjes geboren
zouden worden.
In het voorjaar, toen in de grote kudde van Laban de lammetjes werden geboren
waren het bijna allemaal zwarte en gevlekte. Jacob dacht dat het kwam door zijn
stokken in de drinkbakken. Had hij God op zijn manier een handje geholpen?
Toen Laban al die zwarte en gevlekte lammetjes zag, vloekte hij luidop. Het was
de afspraak, dus kon hij er niets van zeggen. Kwaad liep hij weg. Had die
schoonzoon van hem zijn dieren betoverd? Of was het anders niet dan dom
geluk en ook maar eenmalig?
Laban was erg blij dat in het najaar alles weer bij het oude was. Bijna alle
lammetjes kwamen hem toe. Natuurlijk had hij liever de voorjaarslammeren
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gehad, die waren sterker en gezonder, maar nu wist hij dat Jacob niet alles in
zijn macht had.
Wel keek Laban die winter met jaloerse blikken naar de kudde van Jacob. Die
schapen en geiten kregen in het voorjaar allemaal lammetjes. En natuurlijk kreeg
Jacob als loon ook de zwart en gevlekte lammeren uit zijn eigen kudde.
Maar toen het zover was, ging het weer mis. Laban zijn witte schapen en geiten
kregen bijna allemaal zwarte en gevlekte lammetjes. Laban was razend van
kwaadheid.
‘Zo kan het niet weer,’ gromde hij naar Jacob. ‘Volgend jaar doen we precies
andersom. Dan krijg jij de witte.’
Jacob vond het goed, maar het volgende voorjaar, waren weer bijna alle
lammetjes voor hem. Het hielp niet dat Laban tekeer ging of dat hij steeds weer
het loon voor Jacob veranderde. God zorgde ervoor dat Jacob bijna alle
lammetjes in het voorjaar kreeg en Laban de herfstlammeren, die minder sterk
waren en ook veel vaker ziek waren en dan dood gingen.
De kudde schapen van Laban werd steeds kleiner, terwijl die van Jacob groeide.
Ook kocht Jacob kamelen en ezels en veel slaven en slavinnen.
Toen er zes jaren voorbij waren gegaan, was Jacob een rijk en machtig man
geworden. De zonen van Laban haatten hem en Laban zelf had geen goed woord
voor Jacob over. Alles had hij van hen gestolen, dachten ze en het wordt tijd, dat
we zijn hele rijkdom terugstelen. Jacob werd bang voor de gloeiende haat, die
hij in hun ogen zag. Straks zou het tot een uitbarsting komen en wat kon hij dan
in zijn eentje beginnen tegen zijn grote schoonfamilie? Jacob maakte plannen
om weg te gaan, maar hij durfde niet. Natuurlijk, wanneer hij met al zijn bezit
ervan door ging, dan zouden ze hem aanvallen….
Juist in die tijd zei de Heer tegen Jacob: ‘Ga nu terug naar je familie in het land
waar je geboren bent. Ik zal bij je zijn.’
Dagen, weken waren voorbijgegaan en nog steeds was Jacob met alles wat hij
bezat, niet vertrokken. Niet dat hij niet weg wilde, maar hij durfde niet. Laban
en zijn zonen zouden hem niet laten gaan. Ging hij wel stiekem er vandoor, dan
zouden ze hem met geweld terughalen. Wilde hij wel vertrekken, dan zou dat
tijdens het schaapscheren moeten gebeuren. Laban en zijn zonen waren dan
wekenlang weg. Natuurlijk zou zijn schoonvader het snel genoeg te weten
komen, maar misschien zou hij Jacob dan laten gaan. In ieder geval hoefde
Jacob nu geen toestemming te vragen. Die zou hij toch niet krijgen. Hij kende
zijn schoonvader!
Jacob zijn vrouwen Lea en Rachel vonden het goed om met hun man Jacob mee
te gaan naar Kanaän. Ze waren toch al niet al te best te spreken over hun vader.
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‘Zijn wij geen vreemden voor hem?’ zeiden ze bitter. ‘Hij heeft ons als een stuk
vee verkocht. En dat geld, dat jij Jacob, voor hem verdiend hebt, veertien jaar
lang, daar heeft hij ons nooit iets van gegeven. God heeft dat nu allemaal van
hem afgepakt en aan jou geschonken. Laten we maar gauw vertrekken en doen
wat God gezegd heeft.’
Mooi was het niet, om zo maar zonder groeten weg te gaan, maar het kon niet
anders. Het was altijd nog beter om hun vader nooit weer te zien, dan dat er
gevochten zou worden, waarbij doden vielen. En als zij moesten kiezen tussen
hun vader en hun man Jacob, dan was hun plek bij Jacob.
De tijd van het schapenscheren kwam en Laban en zijn zonen gingen naar hun
kudde, een reis van drie dagen. Zodra ze vertrokken waren maakte Jacob alles
klaar voor vertrek: zijn schaapherders dreven zijn kudde bijeen, de slaven pakten
het huisraad in en laadden alles op ezels, Jacob zelf hielp zijn vrouwen en kleine
kinderen op de kamelen. Toen vertrokken ze, een hele karavaan, de kant uit naar
de rivier de Eufraat. Zo snel ze konden staken ze deze rivier over en gingen ze
verder, zo snel als het kleinvee maar kon lopen. Vlug schoot het niet op, want de
dieren waren snel moe en ze moesten ook tijd hebben om onderweg te grazen.
Jacob wist wel dat je vooral schapen die pas een lammetje hadden gekregen, niet
te snel moet drijven, want dan gaat het verkeerd.
Zo zwierven ze verder, van plek naar plek. Zo nu en dan keek Jacob angstig om.
Zou Laban hem achterna komen? Laban wist natuurlijk allang, dat hij
vertrokken was. Als hij hen achterna kwam op een paar vlugge kamelen….
Ook de vrouwen waren bang. Als er gevochten zou worden en hun man Jacob
gedood, hoe moest het dan verder met hen? Lea moest er niet aan denken. Met
een schuin oog keek ze naar haar zuster Rachel. Hoe kon het toch dat zij
helemaal niet bang was? Kijk haar eens zien zitten, zo rustig, ja zelfs koel zat zij
op haar kameel, met haar armen stijf om haar zoon Jozef.
Nee, Rachel was niet bang. Hoe lang de reis ook zou duren, hoe gevaarlijk ook,
alles zou goed aflopen. Daar geloofde ze heilig in. Stiekem had zij uit haar
vaders huis een terafim gestolen. Een klein godenbeeldje, dat haar zou
beschermen en ook geluk brengen. Haar man Jacob mocht dit beslist niet weten.
Hij vertrouwde op de Heer. Die zou ook wel machtig zijn, maar zij had toch
liever de terafim, die je kon zien en voelen. Rachel was ervan overtuigd dat
dankzij dit godenbeeldje haar vader hen niet achterna kwam. Ze waren al weken
onderweg en nog steeds was er niets gebeurd. En toen Jacob op een goede dag
de tenten op liet zetten dichtbij de bergen van Gilead, niet eens ver van de rivier
de Jordaan, wist Rachel het zeker: haar vader kwam niet meer. Nog één week
reizen en ze waren op de plaats van hun bestemming: het land Kanaän.
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Juist in diezelfde nacht was Laban met zijn zonen en zijn vrienden heel
dichtbij….
Hij had het bericht van Jacobs vlucht gekregen, terwijl hij druk bezig was met
het scheren van de schapen. Dat moest eerst afgemaakt worden, maar Jacob kon
met al zijn dieren nog nooit ver weg zijn. Een reis naar Kanaän duurde weken en
weken en op zijn snelle kamelen had hij ze zo weer ingehaald. Want één ding
was zeker: Jacob zou terugkomen!
Alleen al wanneer Laban aan Jacobs vlucht dacht, werd hij witheet van woede.
Het was niet alleen dat die sluwe Jacob bijna al zijn dieren meenam, hij stal ook
nog zijn beide dochters en zijn kleinkinderen. Naar Kanaän gingen ze helemaal.
Bijna de andere kant van de wereld. Hij had niet eens afscheid van hen kunnen
nemen, zijn kleinkinderen een afscheidskus geven. Was ooit eerder een vader zo
door een schoonzoon behandeld? Maar hij liet het niet over zijn kant gaan, hij
haalde ze terug!
Laban was zich niet bewust dat hijzelf de meeste schuld had. Aan die nacht, toen
hij Lea in plaats van Rachel naar Jacob had gebracht, daar dacht hij niet eens
meer aan. Dat hij de laatste zes jaar meer dan tien keer het loon van Jacob
veranderd had, daar schaamde hij zich niet voor. Dat hij Jacob geen fatsoenlijk
loon gunde, dat betekende in zijn ogen helemaal niets. Laban was een man die
zijn eigen kwaad niet zag, maar dat van een ander heel erg vond. De figuurlijke
balk en splinter….
Zo snel als maar mogelijk was, hadden ze het schaapscheren afgemaakt. Daarna
had hij een klein legertje gemaakt van zijn zonen en zijn vrienden en reden op
hun kamelen het zuiden in. Ze reden zo snel mogelijk, maakten korte nachten en
lange dagen. De zevende dag, vlak voor het donker werd, waren ze bij de bergen
van Gilead. De kampvuren die Jacob achter gelaten had, smeulden nog en er
waren verse sporen van koeien, ezels en kleinvee.
‘Nog één nacht,’ zei Laban, ‘dan houden we rechtsdag.
De scherpe zwaarden lagen naast hen, terwijl ze zich in hun lange mantels
rolden om te gaan slapen. De volgende ochtend zouden ze met Jacob afrekenen.
En als hij niet goedschiks wilde, dan waren er nog andere middelen om hem
mee terug te nemen naar huis! Als hij wilde vechten…. Des te beter! Dan waren
al zijn bezittingen oorlogsbuit!
Maar in diezelfde nacht sprak God in een droom tot Laban. Met deze Jacob, die
Hij gezegend had in Bethel, had Hij een bedoeling en wat zou dan deze
Arameeër met zijn jaloezie en zijn haat?
Streng sprak God: ‘Denk erom Laban, dat je Jacob geen kwaad doet!’
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Heel angstig schrok Laban wakker van dit onverwachte Godswoord. Dat die
onzichtbare God Jacob in alles zegende, dat wist hij, maar dat die God hem ook
beschermde, dat was nieuw voor Laban.
Jammer, dat hij Jacob niet terug mocht halen, maar hij durfde niet tegen de God
van Jacob in te gaan. Met ene somber gezicht at hij zijn ontbijt. Daarna gaf hij
zijn zonen en vrienden het volgende bevel: de dolk en het zwaard mochten niet
gebruikt worden. En iedereen die Jacob kwaad zou doen, kon rekenen op een
flinke straf van die machtige God van Jacob. Jammer, heel erg jammer, maar
Jacob had gewonnen! Als mens kon je niet tegen goden vechten, want dan
verloor je het.
Maar daarom kon hij zijn schoonzoon nog wel een keer goed de waarheid
zeggen! Daar kon hij op rekenen, die vrome bedrieger. De mond vol hebben
over de Here God, maar stiekem de god van een ander stelen.
Diezelfde ochtend nog haalden ze Jacob in. Toen Laban hem daar zo zag staan,
voor zijn machtige kuddes vee, werd hij weer erg boos.
‘Wat heb je gedaan?’ zei hij woedend. ‘Waarom heb jij mij zo bedrogen?
Waarom heb jij mijn dochters meegenomen, alsof we in oorlog waren? Waarom
ben je stiekem gevlucht? Waarom heb je niets gezegd? Dan had ik afscheid
kunnen nemen van mijn dochters en lieve kleinkinderen, met zang en muziek.’
Jacob wist niet wat hij hoorde. Meende die man nu echt, wat hij zei? Jacob
wilde iets zeggen, maar Laban had nog meer op zijn hart.
Hij zei: ‘Ik zou je nu gemakkelijk kwaad kunnen doen en dat had ik ook gedaan,
als de God van jouw vader Izaäk vannacht in een droom niet tegen mij gezegd
had: ‘Denk erom dat je Jacob geen kwaad doet!’
Maar luister, ik begrijp heel goed dat je erg naar je familie verlangt, maar
waarom heb je mijn godenbeeldjes gestolen?’
Het bloed vloog Jacob naar de wangen. Hij wist zelf ook wel, dat hij vaak
verkeerde dingen deed, dat hij zijn oom Laban ook niet altijd even fair
behandeld had, maar dit liet hij zich niet zeggen! Hij was geen dief! En wat
moest hij, de zoon van Izaäk met de afgodsbeeldjes van Laban? Rechtop stond
hij voor Laban, terwijl hij zei: ‘Dat afgodsbeeldje, die terafim, heb ik niet
gestolen! Doorzoek alles wat ik heb. En als u die terafim bij iemand vindt, die
persoon zal sterven!
Jacob wist niet dat Rachel dat beeldje gestolen had. Hij wist niet dat hij op dat
moment de vrouw, van wie hij zielsveel hield, ter dood veroordeelde….
Trillend van boosheid stond Jacob te wachten, terwijl Laban van de ene tent naar
de andere liep en alles doorzocht. Als laatste kwam hij naar de tent van zijn
dochter Rachel. Toen hij naar binnenging zag hij een heel bleke Rachel zitten,
op het zadel van een kameel. Dat zij de terafim in dat zadel verborgen had, en
dus bovenop haar ‘god’ zat, zag Laban niet. Laban voelde zich niet zo op zijn
gemak in deze vrouwentent. Haastig zocht hij met zijn ogen alles af, terwijl hij
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zo nu en dan iets verplaatste. Toen de vader dicht bij zijn dochter kwam, zei
Rachel met een lief klagend stemmetje: ‘Neem me niet kwalijk vader, dat ik blijf
zitten. Ik ben ongesteld.’
‘Blijf maar zitten. Ik zoek zelf wel.’
Natuurlijk vond hij de terafim niet. Toen hij later weer bij Jacob kwam en zich
schaamde, kon Jacob zich niet meer inhouden. Al zijn lang opgekropte
ergernissen kwamen er uit.
‘Wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan?’ vroeg hij boos. ‘U achtervolgt mij, alsof
ik een misdadiger ben. U heeft tussen mijn spullen gezocht naar dingen die van
u zijn. En heeft u iets gevonden? Nee!’
Bedremmeld stond Laban te kijken, terwijl Jacob verder ging in zijn boosheid:
‘Twintig jaar heb ik bij u gewerkt. De schapen en geiten kregen al die tijd
gezonde lammetjes. Ik heb nooit het vlees van een dier uit uw kudde opgegeten.
Als er een schaap door een leeuw gedood was, heb ik het zelf betaald. Ook als er
overdag of ’s nachts een dier gestolen werd, heb ik het u vergoed.
Ik heb het bij u niet gemakkelijk gehad. Overdag had ik last van de hitte en ’s
nachts van de kou. Vaak kon ik niet slapen.
Veertien jaar heb ik voor u gewerkt om uw dochters te krijgen en nog eens zes
jaar om schapen en geiten. U heeft mijn loon wel tien keer veranderd. En
wanneer de God van mijn vader mij niet gezegend had, dan had u mij gewoon
met lege handen weggestuurd.’
Laban zei eerst niets. Nee, schuld bekennen, dat deed hij niet. Dat was niet zijn
sterkste punt.
Toen Jacob ook zijn mond hield zei Laban na een poosje koppig, maar ook
verzoenend: ‘Maar dit zijn mijn dochters, mijn kleinkinderen, mijn schapen en
mijn geiten. Alles wat je hier ziet is van mij. Maar ik laat je alles houden. Alles
mag je hebben. Ik kan mijn eigen dochters en kleinkinderen toch geen kwaad
doen! Kom, laten we afspreken dat we geen ruzie meer maken, en laat we iets
zoeken dat ons herinnert aan onze afspraak.’
Natuurlijk had Jacob geen bezwaar. Hij was veel te blij dat zijn schoonvader nu
van goede wil was. Hij pakte een grote steen en zette die rechtop. Tegen zijn
familie, zijn zwagers, de zonen van Laban zei hij: ‘Haal nog meer stenen.’
Dat deden ze en die stenen stapelden ze op elkaar tot een hoge steenhoop. Weer
nam Laban het woord: ‘Beste mensen, deze stapel stenen geef ik twee namen: de
eerste is ‘Gal-Ed’ en dat betekent: ‘Steen van de getuigenis’. Ook zal deze plek
‘Mizpa’ heten, en dat betekent: ‘Uitzichttoren’.
Jacob, luister goed, deze berg stenen herinnert ons aan de afspraak tussen jou en
mij. Denk erom dat je naast mijn dochters geen andere vrouwen neemt. Ook al
ben ik er niet bij: jouw God ziet het wel!’
Beide mannen zwoeren en beloofden dat ze nooit met kwade bedoelingen voor
elkaar deze steenhoop voorbij zouden gaan. Er werd een offer geslacht en met
elkaar zaten ze aan de offermaaltijd.
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Er vielen geen boze woorden meer en de volgende ochtend, in alle vroegte, nam
Laban afscheid. Hij kuste zijn dochters en kleinkinderen en zegende hen.
Jacob was erg blij en dankbaar dat het zo goed afgelopen was.
Ook Laban was blij dat er nu voor altijd vrede met Jacob zou zijn. Hij wist, dat
hij het van Jacob toch niet zou kunnen winnen. Nee, die had een God die hem
beschermde.
Voor de laatste keer groetten ze elkaar en daar begonnen de kamelen te lopen.
Lang keek Jacob hen na. Daarna begon hij zich klaar te maken voor de reis naar
Kanaän, naar het land van zijn oude vader.

Hoofdstuk 22
Lieve kleinkinderen,
Ik geloof in de kracht van het gebed. Maar heel eerlijk gezegd, goed bidden kan
ik niet. Nee, ‘de gave van het gebed’ heb ik niet. Komt dat ook door de
traumatische ervaring die ik als jong onderwijzer in Nijverdal heb opgelopen?
Het was de gewoonte op mijn school dat elke maandagochtend, voordat de
school begon, wij als collega’s met elkaar, in de personeelskamer in gebed een
zegen vroegen voor de komende week. Om de beurt moesten de mannen (de
meesters) hardop voorgaan in gebed, zoals dat vroeger gezegd werd. En op de
vrijdagmiddag na schooltijd hardop een dankgebed uitspreken.
Toen het die maandagochtend mijn beurt was en ik begon te bidden, bad ik:
‘Onze Vader in de hemel….,’ en ik kon geen woord meer uitbrengen. Wat een
afgang! Maar het werd nog erger. Die vrijdagmiddag na schooltijd en wij weer
allemaal in de personeelskamer eerbiedig bij elkaar zaten en ik begon te
bidden, viel ik weer stil. Nadat ik heel zenuwachtig drie of vier woorden gezegd
had, nam onze baas, het hoofd der school, mijn gebed over.
Bidden, ja ik geloof in de kracht van het gebed. Wanneer andere mensen voor
jou bidden, dan dat heeft gevolgen. Jullie omie en ik hebben dat aan de lijve
ondervonden.
Zoals Jacob in onderstaand verhaal bidt met zijn God, dat is gewoon ook een
lichamelijke worsteling. Lees het verhaal maar.
In het boek ‘Reis door de nacht’ geschreven door Anne de Vries vertelt hij over
het oude mannetje Gerrit. Wanneer de vader van Jan in een concentratiekamp
gevangen zit en Jan op weg naar de duinen om daar doodgeschoten te worden,
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kan ontvluchten, zegt oom Gerrit later tegen Jan:’Dat jouw vader het
concentratiekamp zal overleven, dat weet ik zeker. Maar ook jou kon ik niet
missen. Je bent nog zo jong. Dat jij nu niet gefusilleerd bent, kostte mij een
nacht bidden. En toen wist ik dat jij in leven zou blijven.’
Lieve kleinkinderen, stel mij nu geen waaromvragen, waarop ik geen antwoord
heb. Nog zie ik mijzelf als klein jongetje van zeven jaar op de knieën voor mijn
bed liggen. ‘Here houdt ook deze nacht, getrouw over mij de wacht. En wilt U
mijn papa weer beter maken?’ Maar mijn vader stierf wel.
Ook al die gebeden voor mijn vader, in bijna elke gezin op Kollumerpomp en
vooral ook in de kerk, ze werden niet verhoord.
Waarom wordt de één beter en sterft de ander? Ik kan jullie daar geen antwoord
op geven.

Hoofdstuk 22

-

Israël

-

Genesis 32 en 33

Het zou een blijde reis zijn geweest, die laatste kilometers naar huis, als er geen
ander gevaar om de hoek was komen kijken: Ezau, Jacobs tweelingbroer.
Jaren geleden was hij uit angst voor hem naar Haran gevlucht. En nu hij weer in
het land terugkwam, werd Jacob weer bang. Maar nu was alles totaal anders. Hij
had de zorg en de verantwoordelijkheid voor zijn gezin en zijn dieren. Wat kon
hij beginnen, wanneer zijn broer hem aanviel? Nu kon hij niet in z’n eentje
vluchten.
De wonderlijkste verhalen werden over Ezau verteld. Hij woonde in de bergen
van Séir, in het land dat Edom genoemd werd. Als alles waar was, wat over hem
verteld werd, dan was hij de leider van en roversbende. Ezau, een
rovershoofdman!
De woorden van hun vader Izaäk waren wel uitgekomen, dacht Jacob, toen hij
zijn zegen uitsprak over Ezau: Jij zult vechten en roven om in leven te blijven.
Als hij nu maar wist of Ezau nog boos op hem was! Zou hij hem nog altijd
willen doden? Nu, na ruim twintig jaar zou dat wel niet meer het geval zijn,
maar Jacob was er toch niet gerust op. Zijn blijdschap van bijna weer thuis zijn
werd overschaduwd door zijn angst voor zijn broer Ezau.
En daar had Jacob geen reden voor! Op zekere dag, toen zijn grote karavaan
langzaam naar het zuiden trok, zag hij aan beide kanten van de weg een leger
engelen. Hij begreep dat God in de hemel hem wilde laten zien, dat hij onder de
bescherming van God stond. Een duidelijk bewijs dat zijn broer Ezau hem nooit
zou kunnen doden. Dankbaar noemde Jacob die plek Machanaïm, wat betekent:
‘Dat is een leger van God’.
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Het leek Jacob goed toe om zijn broer een bericht te sturen, dat hij het land
Kanaän binnentrok. Ezau mocht wel weten, dat zijn broer rijk was geworden en
helemaal niet uit was op de erfenis van zijn vader.
Jacob stuurde een paar vertrouwde knechten naar Ezau toe. Ze moesten tegen
hem zeggen, dat zijn tweelingbroer Jacob er aankwam. Dat hij in Haran rijk was
geworden. Dat hij veel dieren had, grote kuddes schapen en geiten en veel
knechten en slaven en ook vier vrouwen en elf kinderen. Ze moesten Ezau heel
fatsoenlijk, ja zelfs eerbiedig benaderen en zeggen: ‘Zo zegt Jacob, uw
dienstknecht.’ Ja, het moest Ezau duidelijk gemaakt worden dat zijn broer hem
de eer wilde geven de oudste zoon van Izaäk en Rebekka te zijn, ook al had hij
zijn eerstgeboorterecht verspeeld.
Toen zijn knechten bij Jacob terugkwamen, brachten ze geen goede boodschap.
‘We zijn bij uw broer Ezau geweest. Hij komt hiernaartoe en hij heeft
vierhonderd mannen bij zich.’
Jacob schrok en werd bang. Ezau kwam met zijn hele roversbende naar hem
toe. Dat kon nooit goed gaan….
Ogenblikkelijk liet hij zijn karavaan stilhouden. Het had geen zin het gevaar
tegemoet te gaan. Maar stilzitten en niets doen, daar was Jacob de man niet naar.
Hij moest iets doen en daarom splitste hij zijn grote kudde in tweeën. Wanneer
Ezau de ene groep aanviel en plunderde, dan kon de tweede groep proberen te
vluchten.
De nacht kwam, vredig en stil. Alleen ten zuiden van het kamp hoorde je het
water van de rivier de Jabbok stromen, richting de Jordaan.
Jacob ging niet naar zijn tent. Slapen zou hij toch niet kunnen. Tenslotte, uit
pure angst, begon hij te bidden. Ja, nood leert bidden.
‘Heer, u heeft mij zoveel gegeven. Ook al ben ik het niet waard, toch bent u
steeds goed voor mij geweest. U heeft altijd trouw voor mij gezorgd. Want op de
heenreis, toen ik de Jordaan overstak, had ik alleen maar een stok. En nu heb ik
zelfs twee grote groepen mensen en dieren. Help mij nu ook. Red mij van Ezau!
Ik ben bang dat hij mij aanvalt en dat hij iedereen doodt, ook mijn vrouwen en
kinderen.’
Het was goed om zo te bidden. Het maakte Jacob rustiger. Maar wat voelde hij
zich deze avond klein. Hij begreep dat God hem moest helpen, dat deze keer zijn
sluwheid hem niet kon redden.
De volgende ochtend, na slechts enkele uren slaap, was Jacob in alle vroegte al
weer druk bezig. Hij wilde Ezau geschenken tegemoet sturen: kleinvee, maar
ook ezels en koeien en kamelen. Zo zou Ezau kunnen zien dat hij niets van de
erfenis van hun vader hoefde te hebben. Het was misschien wel het beste, dat hij
niet alles in één keer naar hem toestuurde. Vijf keer achterelkaar een geschenk
krijgen, maakt meer indruk, dan één keer heel veel.
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Jacob deed geen half werk. Hij zocht tweehonderd geiten en twintig bokken uit,
tweehonderd schapen en twintig rammen, dertig kamelen met hun veulens,
veertig koeien en tien stieren en als laatste twintig ezelinnen met hun veulens.
Eén voor één keek hij de vijf kuddes na, die naar beneden lopend op een
doorwaadbare plaats de rivier de Jabbok overstaken en aan de andere kant weer
omhoog klommen. Toen Jacob de laatste ezel niet meer zag ging hij terug naar
het kamp. Hij kon niet meer bedenken wat hij meer kon doen.
Maar toen hij ’s avonds naar bed ging en niet kon slapen, dacht hij eraan dat de
volgende ochtend zijn bezit, ja alles wat hij had, de rivier de Jabbok ook over
moest steken. Stel dat Ezau juist op dat moment hen zou overvallen, dat zou niet
best zijn. Het was veel beter dat ze nu in deze nacht de rivier over zouden gaan.
Dat was niet gemakkelijk, ja zelfs gevaarlijk, maar wanneer zij goed oppasten,
dan moest het mogelijk zijn.
Vastbesloten stapte hij uit bed. Het zou een vreemde en heel drukke nacht
worden. In het maanlicht op een doorwaadbare plaats de rivier oversteken. Nee,
niet zonder gevaar, maar alles was beter dan op bed liggen en niet te kunnen
slapen.
Heel voorzichtig ging het de helling af naar beneden, het koele water in. Nat en
huiverig klommen ze aan de andere kant het water uit, weer omhoog. De vlugge
geiten, de kamelen op hun hoge poten, de mekkerende schapen, de rustige ezels
en de bang kijkende koeien.
Toen alle dieren veilig aan de overkant waren droeg Jacob zelf zijn kleine
kinderen door het water naar de overkant. Hij moest er niet aan denken, dat er
morgen een wilde roversbende hen zou overvallen, met zwaarden en speren….
Toen alles en iedereen aan de overkant was, ging Jacob nog een keer terug.
Slapen kon hij toch niet. Steeds maar weer moest hij denken, aan alles wat hij in
zijn leven verkeerd had gedaan: Zijn oude vader bedriegen, niet altijd even
eerlijk tegen zijn schoonvader en veel meer, waarvoor hij zich voor schaamde.
Nog nooit had hij zich zo klein gevoeld als juist deze nacht. Nog nooit eerder
had Jacob zichzelf de vraag gesteld: ‘Wie ben ik?’ Nog nooit eerder had hij in
grote nood zo intensief tot God gebeden om hulp. Nog nooit eerder had hij zich
afgevraagd: ten koste van wie ben ik zo rijk geworden?
Plotseling dook een gestalte op in het donker. Iemand greep Jacob beet en er
ontstond een worsteling. Jacob spande zich tot het uiterste in. Hij was bang
geweest, maar nu hij in gevecht was, was al zijn angst verdwenen. Ook al was
hij bijna honderd jaar oud, hij had nog de krachten van een jonge kerel. En dit
gevecht mocht hij niet verliezen. Wat zou er dan met zijn vrouwen en kinderen
gebeuren? Hij merkte dat zijn tegenstander ook erg sterk was. Maar langzaam
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duwde hij met inspanning van al zijn krachten, zijn tegenstander achteruit. Toen
de onbekende man merkte dat hij het niet van Jacob kon winnen, raakte hij
plotseling Jacobs heup aan. Een hevige, felle pijn schoot door zijn been. En
Jacob wist op dat moment: dit is geen gewoon mens, tegen wie hij vocht. Dit is
een engel of wie weet, God zelf. De schrik sloeg hem om het hart. Zijn vader
had engelen gezien en zijn grootvader Abraham had met de Heer gesproken,
maar niemand had met God gevochten, midden in de nacht.
Zo’n man ben ik, dat de hoge God uit de hemel neerdaalt om mij te straffen voor
al het kwaad dat ik gedaan heb…. Zijn blinde vader, de zegen van zijn broer
gestolen, de dieren van Laban…. Hij had het verdiend, dat de Almachtige nu
met hem speelde als een kat met en muis! Eerst zijn heup en straks de laatste
dodelijke slag….
De Onbekende zei en zijn Stem was niet streng en helemaal niet boos: ‘Laat me
los, Jacob. Het begint al dag te worden.’
Jacob wist niet wat hij hoorde. Was de Heer dan niet gekomen om hem te
doden? Kon hij, met al zijn slechte daden, vechten met God en toch in leven
blijven? Was er genade voor hem, voor Jacob de bedrieger?
Nog steviger pakte Jacob met zijn sterke armen de ander vast en hijgde: ‘Nooit
laat ik U los, of U moet mij eerst zegenen.’
Steeds weer herhaalde Jacob: ‘Zegen mij!’
Hij huilde en smeekte, maar hij liet niet los. Het was alsof hij niet alleen met zijn
mond bad, niet alleen met zijn geest, maar ook met zijn armen, ja met zijn hele
lichaam. Jacobs gebed was één worsteling met God.
De Heer vroeg: ‘Hoe heet jij?’
Verbaasd antwoordde Jacob: ‘Ik heet Jacob.’
De Ander zei: ‘Voortaan heet je niet meer Jacob, bedrieger, maar Israël, want je
hebt gevochten met God en met mensen. En je hebt gewonnen.’
Maar, dacht Jacob, was dit de Heer Zelf wel, met wie hij aan het vechten was?
Maakte hij zich te snel blij?
Hij vroeg: ‘Vertel nu hoe U heet.’
Maar de Heer antwoordde: ‘Waarom vraag je hoe ik heet?’ Het was alsof Hij
wilde zeggen: Geloof je het nu nog niet? Maar er was geen boosheid in Zijn
Stem. Ineens liet Hij Jacob los en zegende hem….
Jacob werd niet als Jacob gezegend. Als Israël werd hij gezegend. Jacob is
verleden tijd. Die naam wis ik uit, sprak de Ander. Ik doop je met de naam
Israël: Strijder Gods.
Jacob noemde die plaats Pniël, want zei hij: ‘Hier heb ik God gezien, met mijn
eigen ogen. En toch ben ik blijven leven.’
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De zon kwam op, toen Jacob kreupel en erg blij, naar zijn kamp terugging. Wat
gaf het dat elke stap hem pijn deed? Nu de Heer van mond tot mond tot hem
gesproken had en hem gezegend, nu wist hij dat Ezau hem geen kwaad zou
doen. Hij zou tot een groot volk uitgroeien.
Maar Jacob wist ook, dat het anders moest met hem! Hij mocht niet langer de
oude Jacob zijn, die met list en bedrog rijk was geworden, maar in het vervolg
moest hij leven als Israël, als een mens die biddend zijn God overwon. Deze
nacht moest een keerpunt in zijn leven zijn geweest! Nooit, nee nooit mocht hij
deze worsteling met zijn God vergeten.
Op dat moment, terwijl hij zijn hand op zijn pijnlijke heup legde, was hij blij dat
hij kreupel was geworden: het zou hem helpen om dit te onthouden.
Terug in zijn kamp zag hij in de verte de bende van Ezau aankomen. Hij kwam
snel dichterbij. De zon schitterde op de speren. Het zand stoof in wolken
omhoog. Zo snel Jacob kon liet hij de hele karavaan in gereedheid brengen. De
dieren met hun herders en slaven, de vrouwen en de kinderen.
Toen Ezau het bevel gaf dat zijn mannen moesten blijven staan, liep Jacob in z’n
eentje zijn tweelingbroer tegemoet. Zeven keer maakte hij een diepe buiging
voor zijn broer.
Het moet een vreemd ‘toneel’ zijn geweest, die ontmoeting tussen deze beide
broers. Daar stond de roversbende van Ezau, zwaar bewapend en een klein
eindje verderop de kudden van Jacob. En tussen die beide legers liepen de broers
op elkaar toe. Die mensen die het zagen, hielden hun adem in. Zou er ruzie
komen? Zouden ze gaan vechten? Zou er misschien bloed vloeien? Toen zagen
ze hoe Ezau zijn armen om Jacob heensloeg en hem kuste. Ze hoorden de broers
luid en hartstochtelijk huilen.
En daarmee was de spanning gebroken. Ezau liep de dieren voorbij en begroette
de vrouwen van Jacob. Alle vier bogen ze diep voor Ezau en ook de kinderen
maakten een diepe buiging.
De tweelingbroers zullen die lange dag wel veel te bespreken hebben gehad!
Ezau vroeg naar die vijf kudden, die hij als geschenk gekregen had. Jacob
smeekte hem om ze te aanvaarden.
Daarna bood Ezau Jacob zijn bescherming aan, om met hem mee te reizen het
Zuiderland in. Of als dat niet nodig was dat Jacob een kleine afdeling van zijn
mannen meekreeg. Jacob nam dat aanbod niet aan. Met zijn dieren reisde hij zo
langzaam, dat zou niet goed gaan met de mannen van Ezau. Jacob zal die ruwe
mannen ook wel niet zo goed vertrouwd hebben….
Nog diezelfde dag ging Ezau terug, naar de bergen van Seïr. En Jacob, die nu
Israël heette, ging ook zijn weg.
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Hoofdstuk 23
Lieve kleinkinderen,
‘Peter en Elske,’ roept mama, ‘stoppen met dat spelletje en je klaar maken om
naar school te gaan.’
Even later hebben broer en zusje hun jassen aan en gaan ze de deur uit. In de
deuropening roept mama haar grote zoon nog na: ‘Peter, goed op je zusje
passen, hoor. Zij zit nog maar in groep 4 en jij al in groep 8.’
‘Mama,’ antwoordt Peter, ‘ik zorg heel goed voor mijn zusje. Iedereen die haar
plaagt, haar kwaad wil doen, nu die is nog niet klaar met mij. Ik zal mijn zusje
heel goed beschermen! Elske komt weer veilig thuis, hoor mama. Daar zorg ik
voor!’

Hoofdstuk 23

-

Reis naar Bethel

-

Genesis 34 en 35

Na zijn thuiskomst bij zijn oom Laban in Haran vandaan, bleef Jacob in zijn
geboorteland Kanaän wonen. Dichtbij de stad Sichem kocht hij een groot stuk
grond, waar hij zijn tenten opzette. Van daaruit zwierven zijn herders alle kanten
uit om voldoende gras te zoeken. Later, toen zijn zonen groter werden, gingen
die ook wel met de kudde mee.
De eerste weken, maanden, was Jacob alle dagen blij, dat hij terug was in het
land, waar later zijn nakomelingen, ‘het volk van God’, zou komen wonen. Maar
langzaam wende het wonen hier en ging het nieuwe er een beetje vanaf.
De drukte van alle dag, zijn vier vrouwen, de zorgen om zijn kinderen en veel
meer zaken namen Jacob volledig in beslag. Hij leefde niet meer zo dichtbij zijn
God als wel geweest was. Hij leek steeds minder op de nieuwe Israël, die bij
Pniël zijn God overwonnen had, maar steeds meer op de oude Jacob, die alleen
maar aandacht had voor zijn werk en zich vooral druk maakte om zijn toekomst.
Zelfs de reis naar Bethel, waar hij een dankoffer zou brengen, zoals hij de Heer
beloofd had, daar was nog nooit iets van gekomen. Jacob had het te druk met
andere zaken.
Misschien was Jacob wel nooit weer naar Bethel teruggegaan, als God Zelf hem
er niet aan herinnerd had. Dat gebeurde juist in die tijd toen Jacob erg veel
zorgen had over het leven van hen allemaal. Zouden binnenkort alle mannen in
zijn legerplaats vermoord worden?
Elke dag verwachtte Jacob dat de inwoners van Kanaän, de Kanaänieten, hen
zouden overvallen en alle mannen zouden doden. Elke avond wanneer hij ging
slapen dacht hij dankbaar: weer een dag geleefd!
En het allerergste was dat zijn eigen zonen de oorzaak van deze dreiging waren.
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Het was begonnen met zijn dochter Dina, die in haar eentje naar de stad Sichem
was gegaan, om andere meisjes te ontmoeten. Ze had daar ook kennis gemaakt
met een leuke jongeman, de zoon van de koning van de stad. Hij heette ook
Sichem, net zoals de stad waar hij woonde. Deze door zijn vader erg verwende
jongen werd verliefd op Dina. Hij nam haar mee naar een stil plekje en tegen de
wil van Dina in, verkrachtte hij haar.
Dat was heel erg en toen Jacob ervan hoorde, was hij er kapot van. Hoe kreeg hij
zijn dochter terug en stel dat ze wel terugkwam, welke man zou nog met haar
willen trouwen?
Maar het ging allemaal heel anders, dan Jacob gedacht had. Kroonprins Sichem
kwam uit zichzelf bij Jacob om zijn schuld te bekennen en ook om het kwaad,
dat hij gedaan had, weer goed te maken.
‘Meneer Jacob,’ zei hij, ‘ik wil met uw dochter trouwen. Ik houd van haar. Zeg
maar wat de bruidsschat van uw dochter is, maakt niet uit hoeveel, mijn vader
gaat die betalen.’
Jacob wist niet wat hij hoorde. Niet alleen wilde deze kroonprins met zijn
dochter trouwen, maar ook mochten zijn zonen trouwen met de meisjes uit zijn
stad, zodat ze één grote familie zouden worden, één groot volk.
Dit aanbod van Sichem en zijn vader moest Jacob natuurlijk bespreken met zijn
zoons, die van het veld weer thuisgekomen waren. Zij moesten meebeslissen.
‘We vinden het goed,’ zeiden ze, ‘maar op één voorwaarde: wij kunnen onze
zuster niet geven aan een man, die niet besneden is. Dat zou een schande voor
ons zijn.’
En zelfs dat had de jonge prins voor Dina over. Maar de zonen van Jacob gingen
verder. Niet alleen kroonprins, Sichem, maar alle mannen van de stad moeten
zich laten besnijden, was hun eis.
Ook daarmee gingen ze akkoord. Koning Chamor en zijn zoon Sichem
overtuigden alle mannen van hun stad, dat dit moest gebeuren. En zo gebeurde
het.
Het was de derde dag, nadat alle mannen van de stad Sichem besneden waren.
Ziek en met hoge koorts lagen ze allemaal in hun huizen op bed. En daar
kwamen Simeon en Levi, de tweede en derde zoon van Jacob met een aantal
slaven met het zwaard in de vuist de stad binnen en vermoordden alle mannen.
Niet één werd gespaard. Ook Sichem en zijn vader werden op een gruwelijke
wijze afgeslacht.
Na deze moordpartij kwamen ook de andere zonen van Jacob en met elkaar
plunderden ze de stad. Al het vee en huisraad, goud en zilver, en ook alle
vrouwen en kinderen namen ze mee. Trots kwamen ze met hun rijke buit thuis,
net alsof ze een sterke vijand verslagen hadden.
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Toen hun vader Jacob hen verweet dat zij fout waren geweest en dat de
Kanaänieten nu misschien zouden komen om wraak te nemen, schaamden zij
zich niet.
‘Dan hadden ze onze zuster maar niet als een hoer moeten behandelen!’ zeiden
ze koppig.
Nachten lang kon Jacob niet slapen van angst. Juist in deze tijd sprak God tot
Jacob: ‘Ga naar de stad Bethel. Blijf daar en bouw daar een altaar voor mij. Ik
ben de God die met jou gesproken heeft, toen je vluchtte voor je broer Ezau.’
Ja, in deze grote nood wilde Jacob wel luisteren naar God. Dadelijk nam hij het
besluit om naar Bethel te gaan.
Jacob wist maar al te goed, dat dit niet zomaar een gewone reis zou worden. Hij
ging naar Bethel om daar zijn God te ontmoeten, diezelfde God, met wie hij
geworsteld had bij de rivier de Jabbok.
Hij moest nu wel een zuiver geweten hebben en alles wat niet zuiver van hart
was, wegdoen. Ook al zijn mensen zouden dat moeten doen.
Daarom riep hij zijn familie en alle andere mensen die bij hem hoorden bij zich
en zei tegen hen: ‘Jullie moeten alle godenbeeldjes wegdoen, die jullie bij je
hebben. Daarna moeten jullie je wassen en schone kleren aandoen. We gaan
naar Bethel. Daar ga ik een altaar bouwen voor God. Want Hij heeft voor mij
gezorgd, toen ik grote problemen had. Hij heeft mij geholpen, overal waar ik
kwam.’
Er werd nogal veel bij Jacob gebracht. Afgodenbeeldjes, amuletten en sieraden,
allemaal voorwerpen waarvan men dacht, dat ze geluk brachten. Ook de terafim,
die Rachel van haar vader gestolen had, werd nu samen met al deze
‘geluksbrengers’ onder een eikenboom bij Sichem begraven.
De reis naar Bethel verliep zonder ongelukken. De Kanaänieten achtervolgden
Jacob niet. Een paar dagen later was hij al zijn plaats van bestemming. Het was
hem vreemd te moede, ja een heel bijzonder gevoel kreeg Jacob, toen hij weer
op dezelfde plaats was, waar hij die wonderlijke droom had gehad.
Toen was hij alleen, nu was hij een rijk man met veel dieren en slaven. Toen
ging hij de wijde wereld in om een vrouw te zoeken, nu had hij vier vrouwen en
elf zonen…. God was wel bijzonder goed voor hem geweest. Een grote, diepe
dankbaarheid was er in zijn hart, toen hij voor God een altaar bouwde en zijn
offers bracht.
En nog eens, in het bijzijn van iedereen noemde hij de plek waar ze waren:
Beth-El: Huis-van-God.
Die nacht, toen Jacob alleen in zijn bed lag, kwam God weer bij hem en zei:
‘Jacob, weet je nog dat Ik jou een nieuwe naam heb gegeven? Israël heet jij. Ik,
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de machtige God, zal jou veel nakomelingen geven. Er zal een volk van jou
afstammen, veel volken zelfs en ook koningen. Het land dat ik aan jouw
grootvader Abraham en aan jouw vader Izaäk gegeven heb, geef ik ook aan jou.
Het is voor jou en je nakomelingen.’
De volgende ochtend zocht Jacob een grote steen en zette die rechtop. Hij goot
er wat olie en wijn overheen. Zo werd het een heilige steen. Deze plek mocht
nooit vergeten worden!
Maar ook zonder deze gedenksteen zou Jacob deze reis naar Bethel nooit weer
vergeten. Hem trof een erg zwaar verlies. Tijdens hun reis verder het zuiden in,
dicht bij het stadje Bethlehem, waar Jacob zijn tenten had opgezet, kreeg zijn
vrouw Rachel haar tweede baby, weer een zoon. Lange jaren geleden, toen haar
eerste zoon geboren was, had zij God dwingend gevraagd om een tweede zoon.
Ze had haar eerstgeborene niet voor niets de naam Jozef gegeven: ‘God moet
mij nog een kind erbij geven’.
Maar nu ze haar tweede zoon had, kon zij er niet blij mee zijn. Nee, Rachel was
na haar bevalling erg ziek. Zij wist dat ze in haar kraambed zou sterven. Toen de
kraamvrouw tegen haar zei: ‘Wees niet bang Rachel, want je hebt weer een
gezonde zoon,’ keek ze de andere kant uit. Wat voor zin had het om nu een kind
te krijgen dat door haar zus Lea opgevoed zou worden? Een zoon, die tegen Lea
‘mama’ zou zeggen!
Heel bitter zei Rachel: ‘Noem mijn baby Ben-Oni.’
De vrouwen om Rachel heen huiverden. Moest deze baby zijn hele leven lang
deze vreselijke naam dragen? ‘Zoon-van-mijn-ongeluk’.
Maar dat is niet gebeurd. Wel was het zo dat in die tijd de moeder haar kind een
naam gaf, maar Jacob was het er niet mee eens. Hij begreep heel goed het
waarom Rachel haar baby deze naam gegeven had, maar zo mocht het niet. Hij
was wel blij met deze tweede zoon van zijn lievelingsvrouw Rachel. En terwijl
de tranen van verdriet om de dood van Rachel nog in zijn ogen blonken,
glimlachte hij dankbaar naar zijn twaalfde zoon.
‘Ben-jamin,’ zei hij zachtjes. Ja Benjamin, zo zal deze zoon van mij heten.
‘Zoon-van-mijn-rechterhand’, want rechts is de kant van mijn geluk.
Hij wist er zelf niets van, deze pasgeboren baby, maar zo werd hij van Ben-Oni
een Benjamin, van een ongelukskind van zijn moeder, tot een gelukskind van
zijn vader. Later is er een tijd geweest, toen Jozef niet meer bij hen was, dat
Jacob meer van deze jongste zoon hield, dan van al zijn andere kinderen….
Toen de baby meegenomen en in zijn wiegje werd gelegd, bleef Jacob alleen
achter bij zijn overleden vrouw. Hij dacht terug aan al die jaren, dat hij Rachel
lief had gehad. Hun ontmoeting bij de waterbron en hun bruiloftsnacht. Wat was
dat lang geleden. Wat had Rachel een verdriet gehad om dat ze geen kinderen
kon krijgen en haar hartstochtelijke blijdschap, toen eindelijk Jozef werd
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geboren. En dan tenslotte haar bittere woorden, die zij met haar stervende lippen
uitsprak: Ben-Oni.
Luid klonken Jacobs jammerklachten door de stille ochtend. Hij huilde tot hij
geen tranen meer had. Daarna ging hij overeind en begroef zijn dode in een
haastig gemaakt graf, aan de kant van de weg. Jacob zette een gedenksteen op
het verse graf. Niet omdat hij bang was dat hij Rachel zou vergeten, maar het
was de laatste eer die hij haar kon geven.
Eeuwen lang heeft die gedenksteen daar gestaan naast de weg naar Bethlehem.
Na de rouwtijd over Rachel trok Jacob verder het zuiden in. Dicht bij Hebron,
waar zijn vader Izaäk woonde, ging ook hij wonen. Nog meer dan tien jaar
hebben ze daar naast elkaar gewoond. Toen stierf Izaäk, honderdtachtig jaar
oud. Hij had een lang en goed leven gehad. Door zijn zonen Jacob en Ezau werd
hij begraven in de rots van Machpéla.

Hoofdstuk 24
Lieve kleinkinderen,
Jaren geleden, toen wij nog in Oosterzee woonden, aan de rand van het
Tjeukemeer, zei eens een heel sympathieke vader tegen mij: ‘Meester, ik verwen
mijn kinderen zoveel als ik maar kan.’
Toen ik hem een beetje ‘vreemd’ aankeek, zei hij: ‘Maar ik bederf ze niet!’
Dat vond ik heel mooi gezegd.
Natuurlijk mogen, ja moeten papa’s en mama’s hun kinderen zoveel mogelijk
verwennen, maar zij moeten hun kinderen wel opvoeden. Hen niet overal hun zin
in geven. Kinderen moeten leren wat wel en wat niet mag. Van jongs af aan
moeten kinderen vooral leren dat ze respect moet hebben voor zijn of haar
medemens en dat je niet altijd alles zo maar kunt zeggen.
Volledige vrijheid van meningsuiting? Ja, maar je moet je wel aan bepaalde
wetten houden, anders ontstaat er een grote wetteloosheid, waar niemand meer
blij mee is en waarin ook niemand gelukkig is.
Rekening houden met de ander, respect hebben voor het geloof van de ander.
Wordt een mens gelukkig wanneer hij of zij de spot drijft met het geloof van zijn
of haar medemens? Volgens mij niet, want als je een ander in het diepst van zijn
ziel kwetst, dan word jezelf bang voor de gevolgen daarvan. Wat gaat die ander
jou aandoen? Uit angst daarvoor voel je jezelf ook niet meer vrij en gelukkig.
Wat gaat die ander door mij gekwetste persoon mij aandoen?
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Hoofdstuk 24

-

De dromer

-

Genesis 37 : 1 – 12

Ook na de dood van zijn vader Izaäk bleef Jacob wonen in de vlakte van
Hebron. Daar, in de wildernis tussen de kalkrotsen hoedden de zonen van Jacob
de kuddes schapen en geiten van hun vader.
Soms zwierven ze kilometers ver van huis en wanneer er te weinig water was,
gingen ze zelfs helemaal naar Sichem, waar zij een vaste woonplek hadden op
het stuk land, dat hun vader Jacob lang geleden gekocht had.
In alle vrede en rust woonde de hele familie dichtbij de stad Hebron en Jacob
zou gelukkig geweest zijn, als hij niet elke dag het knagende verdriet had
gevoeld van zijn veel te jong overleden lievelingsvrouw Rachel.
En daar waren ook zijn zorgen over zijn zonen, die vaak het verkeerde pad
opgingen. Ook wist Jacob van de haat van zijn zonen tegen zijn lievelingszoon
Jozef. Hoe lang zou dit goed gaan?
Het was al begonnen toen Rachel nog leefde en zij in Sichem woonden. Vaak
leek het alsof de oude strijd tussen de zussen Rachel en Lea doorging in hun
kinderen. Vader Jacob had Jozef meer lief dan zijn andere zonen. Hij was nog
maar klein, toen hij door vader Jacob voorgetrokken werd. De grote broers
werden jaloers en kregen een grote hekel aan hun jongste broer Jozef.
Toen Jozef zeventien jaar was en hij met zijn grote broers met hun kuddes
schapen de velden introk, werd het er niet beter op. Jozef merkte al heel snel dat
zijn broers dingen deden, die niet door de beugel konden. Vals waren ze en met
niemand hielden ze rekening. In het begin wilden ze dat Jozef met hen meedeed,
maar toen Jozef dat weigerde, lieten ze hem links liggen.
Jozef begreep niet dat zijn grote broers zo gemeen konden zijn. Soms, als het te
erg was, wat er gebeurde, dan vertelde hij dat stiekem aan zijn vader. En
wanneer de grote broers dan later bij hun vader kwamen en van hem op hun kop
kregen, dan werden ze nog kwader op hun broertje Jozef, de klikspaan!
De haat fonkelde in hun donkere ogen. Zou men hem niet een flink pak slaag
geven, dat zoontje van Rachel, met zijn eigenwijs gezicht? Het jongetje dat niet
met hun kwade streken meedeed, maar hen wel zwart maakte bij hun vader!
En wanneer de oude man, hun vader, hen een berisping gaf, - niet dat zij dat erg
vonden, je was maar één keer jong - dan stond hij daarbij en luisterde met zeven
paar oren!
Het was waar: de verwende jongen Jozef voelde zich meer dan zijn grote broers.
Hij kon, wilde ook niet met hen meedoen in het kwade. Jozef wist en geloofde
dat God zulke kwade bezigheden verboden had en Jacob was daar blij mee.
Tenminste één van zijn elf zonen die God liefhad en luisterde naar Zijn geboden.
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Van de elf liep toch één zoon in de voetsporen van zijn vader - het waren er
niet teveel!
Maar het was niet alleen omdat Jozef rekening met God hield, dat Jacob hem
liever had dan al zijn andere zonen. Nee, Jozef was de zoon van Rachel. Steeds
als hij Jozef zag, dan moest hij aan Rachel denken, de vrouw van wie het meeste
had gehouden. Van jongs af aan had hij Jozef voorgetrokken. Het was ook zijn
schuld dat zijn andere zoons en hekel aan Jozef hadden gekregen.
En dat werd nog erger. Op zekere dag kocht vader Jacob van een rondtrekkende
koopman een prachtige mooie mantel, met wijde mouwen en schitterende
kleuren. Echt iets bijzonders. Geen mantel om tijdens je werk aan te hebben. De
broers waren benieuwd wie van hen deze mantel zou krijgen. Ze dachten,
wanneer het eerlijk zou zijn, dan kreeg Ruben, de oudste zoon, deze mantel. Hij
regelde ook altijd het werk, wanneer hun vader er niet bij was.
Maar natuurlijk, toen het zover was kreeg Jozef de mantel! Zou men hem
niet….? Natuurlijk, die mantel interesseerde hen eigenlijk niet eens zo veel, ze
konden zelf wel een duurdere betalen, maar dit was geen manier van doen! Jozef
was nog maar een groot kind en deze mantel kwam de oudste zoon toe!
Maar ze begrepen de achterliggende gedachte wel! Als hun vader zijn zin kreeg,
dan wilde hij dat het eerstgeboorterecht Jozef toekwam: een dubbel kindsdeel.
Zelf had hij erom gevochten met Ezau, zijn oudere tweelingbroer, en nu wilde
hij het weer de jongste geven. Maar zover was het nog niet! Zij waren er ook
nog! Ze lieten niet alles over zich heenkomen. Als hun vader dat maar wist!
Was het niet mooi genoeg, dat zij elke dag Jozef zagen lopen in zijn
bontgekleurde mantel, met zijn eigenwijze neus hoog de lucht in, alsof hij een
prins was en de baas over al het bezit van zijn vader? Langzaam, nee niet eens
langzaam meer, werd hun haat naar Jozef toe steeds groter.
Jozef zelf wist het niet. Hij had niet door dat zijn broers allemaal een hekel aan
hem hadden. Het hoorde toch zo dat zijn vader hem voortrok en dat zij het
samen altijd eens waren. En zonder dat hij het besefte, maakte hij het in die tijd
nog veel erger.
Het gebeurde op een nacht, dat Jozef een bijzondere droom kreeg. Hij was met
zijn broers op het land aan het werk. Ze bonden het gemaaide koren bij elkaar in
bossen. Opeens ging de bos koren van Jozef rechtop staan en kwamen de bossen
van zijn broers om hem heen staan en maakten een diepe buiging voor de bos
van Jozef.
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De volgende ochtend vertelde Jozef direct zijn droom aan zijn broers. Daar
hadden ze recht op. Het ging ook over hen. Dat het gevaarlijk was om zulke
dromen aan zijn broers te vertellen, die gedachte kwam niet eens in Jozef op!
Een mens kan er toch niets aan doen wat hij droomt? Om de meeste dromen
lachte je en je wist dat ze niet waar waren. Maar een droom, zoals deze, dan wist
je dat die van God kwam. Eens zouden zijn broers bij hem komen en voor hem
buigen. Een klein kind kon dat zelfs begrijpen!

Geloofde hij nu echt, dat zij als slaven voor hem zouden buigen….
Maar de broers, toen zij deze droom van Jozef hoorden, ergerden zich mateloos.
Dat kreeg je van zo’n door en door verwende jongen. Wat een ijdele puber met
zijn grootheidswaanzin. Geloofde hij het zelf, dat hij eens over hen zou heersen?
Dat zij als slaven voor hem zouden buigen? Zo zie je maar weer wat er terecht
komt van een jongen, die van baby af aan, gruwelijk verwend, ja bedorven is
door zijn oude vader. Maar voor hem, voor Jozef buigen? Nooit van zijn leven!
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Vader Jacob ergerde zich niet, zoals de broers wel deden, toen Jozef hem van
zijn ‘mooie droom’ vertelde. Hij wilde wel geloven, graag zelfs, dat deze droom
van God kwam. Hoe lang was het geleden, dat zijn moeder Rebekka een
Godswoord gekregen had? ‘De oudste zal de jongste dienen’. Dat woord was
uitgekomen. Zou dat nu weer gebeuren met deze zoon van hem en zijn
lievelingsvrouw Rachel? Voor Jozef zou dat niet gemakkelijk worden. Er zou
veel ruzie door ontstaan, heel veel strijd. Hij had in het verleden maar één broer
gehad die hem haatte, maar Jozef had er zelfs tien.
Maar, wanneer dit Gods bedoeling was, dan had een mens maar te luisteren.
Een poosje later droomde Jozef opnieuw en vertelde zijn droom aan zijn vader
en halfbroers. Deze keer waren het de zon, de maan en tien sterren, die voor hem
bogen. Jacob zag hoe zijn zonen vals in hun lange, ruige baarden lachten. Het
was het beste, dat hij er iets van zei, anders zouden er misschien ongelukken
gebeuren. Maar ook voor Jacob zelf, ging dit te ver.
‘Mijn zoon,’ zei hij verwijtend, ‘wat is dat voor een droom! Je denkt toch niet
dat je moeder, je broers en ook ik voor jou zullen buigen?’
Later, toen Jacob alleen was, moest hij toch steeds weer aan deze bijzondere
droom van Jozef denken. Toch een voorspellende droom van God? Met niemand
wilde hij hierover praten, vooral niet om zijn grote zonen, maar ook niet om
Jozef. Maar hij moest deze droom wel onthouden….
Enige tijd later gingen ze op reis naar Bethel, waar onderweg zijn vrouw Rachel
stierf. Dat was de dag dat haar tweede zoon Benjamin geboren werd. Jacob
dacht niet meer aan de jaloersheid van zijn andere zonen, de halfbroers van
Jozef en Benjamin. Hij had alleen nog maar verdriet om Rachel. Was het een
wonder dat hij nog meer van Jozef ging houden? Als hij hem zag lopen in zijn
prachtige bontgekleurde mantel, dan was het net alsof hij Rachel op zich toe
zag komen lopen, die dag, daar bij die waterput. Ja, die dag toen hij
smoorverliefd op haar werd.
In die tijd kwam de harde klap dat Jozef bij hem weggenomen werd….

Hoofdstuk 25
Lieve kleinkinderen,
Actie wekt reactie. Deze uitdrukking kennen jullie allemaal. Dat gebeurde ook
bij Jozef, zoals jullie in onderstaand verhaal kunnen lezen.
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Maar kon deze jonge Jozef het helpen dat hij zo’n arrogante jongen was
geworden, die alles beter wist dan zijn grote broers?
Ja, hij had sterallures en hij leed aan grootheidswaanzin. Het ergste was, dat hij
dat zelf niet eens door had.
Zo gaat dat met erg verwende kinderen, die van jongs af aan van hun ouders
altijd hun zin hebben gekregen. Ze denken dat het zo hoort.
En hoe was de reactie van Jozef zijn oudere broers? Ze hadden niet alleen een
hekel aan hem, nee, ze haatten hem, met alle gevolgen van dien.
Je moet maar zo’n door en door verwend jongetje zijn….

Hoofdstuk 25

-

De dromer verkocht

-

Genesis 37 : 12 - 36

Eens, toen de tien halfbroers van Jozef met hun grote kudde schapen naar
Sichem waren gegaan, was Jozef thuis bij zijn vader gebleven. Er gingen weken
en weken voorbij en Jacob kreeg maar geen bericht van zijn zoons. Hij maakte
zich een beetje ongerust. Ging alles wel goed met hen? Of hadden de
Kanaänieten alsnog wraak genomen voor de moorden van Sichem en ze alle tien
gedood? Het zou voor Jozef een lange reis worden, in zijn eentje van Hebron
naar Sichem te gaan, maar vader Jacob stond erop: Jozef moest naar zijn broers
gaan en vragen hoe het met hen ging, en ook met de schapen en de geiten.
Natuurlijk wilde Jozef doen, wat zijn vader hem vroeg. Hij had ook geen
karakter om tegen zijn vader in te gaan. Bovendien, zo’n lange reis, daar had hij
wel zin in. Zo ver lopen? Geen probleem. Iemand die gewend is om dagelijks
met een kudde schapen en geiten op stap te gaan, is wel gewend om ver te lopen.
Dat er gevaar dreigde, dat zijn halfbroers hem wel eens kwaad zouden kunnen
gaan doen, die gedachte kwam niet bij hem op. Wel wist Jozef dat zijn
halfbroers hem niet sympathiek vonden en dat ze hem verweten dat hij door hun
vader voorgetrokken werd, maar daar kon hij toch niets aan doen? Dat ze hem
zo fel haatten en hem zelfs wel zouden kunnen vermoorden, daar had hij totaal
geen erg in. Moedig sloeg hij zijn felgekleurde mantel om zijn schouders en
zette de stap erin, de kant op naar Sichem, waar zijn halfbroers waren.
Lang keek Jacob hem na. Het zouden voor hem zonder Jozef lange en eenzame
dagen worden. Maar langer dan een paar weken hoefde het niet te duren.
Waarom stuurden die kinderen hem ook geen bericht! Ze wisten toch wel, dat
hij het maar half vertrouwde dat ze daar in de buurt van Sichem hun schapen
hoedden. Er was toch wel een slaaf die gemist kon worden om hem een
boodschap te sturen?
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Hij zou blij zijn wanneer Jozef gezond en wel weer thuis was.
Toen Jozef in de buurt van Sichem ronddwaalde op zoek naar zijn broers, kwam
hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht.
‘Ik zoek mijn broers,’ antwoordde Jozef. ‘Kunt u mij zeggen waar ze het vee aan
het weiden zijn?’
‘Ze zijn hier niet meer,’ zei deze onbekende persoon. ‘Ik hoorde ze wel zeggen,
dat ze naar Dothan wilden gaan.’
Wie was deze onbekende persoon, die Jozef vond, terwijl Jozef niet wist waar
hij zijn broers moest zoeken?
In de vlakte van Dothan weidden de broers hun schapen, toen ze Jozef in de
verte aan zagen komen lopen. Eerst dachten ze nog dat het een eenzame reiziger
was op weg het noorden in, maar toen Jozef dichterbij kwam, herkenden ze hem
aan zijn manier van lopen en aan zijn bontgekleurde mantel. Al hun oude
opgekropte boosheid kwam naar boven, al hun jaloezie en felle haat om zijn
dromen.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kijk, daar heb je die dromer! Kom, laten we hem
vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we tegen we tegen onze oude
vader dat hij opgegeten is door een roofdier. Dan zullen we wel eens zien of zijn
dromen uitkomen!’
Het interesseerde hen niets, dat hij hun broer was, hun eigen vlees en bloed. Dat
er thuis een oude vader op hem wachtte. Deze broer van hen stond hen in de
weg en dan was maar het beste hem te vermoorden. En zo’n kans als nu kregen
ze niet nooit weer.
Van die tien jonge mannen was er niet één die overeind sprong en zei: ‘Dit
gebeurt niet! Dit wordt een gemene moord en wie van jullie ook maar een
vinger naar hem uitsteekt, die krijgt met mij te doen!
Maar er was wel één, die een moord te ver vond gaan. Dat was Ruben, de oudste
zoon van Jacob. Medelijden met Jozef had hij niet, maar hij als oudste moest
later toch rekenschap afleggen bij zijn vader en dat durfde hij niet. Hoe zou hij
de oude man ooit weer onder ogen durven komen, wanneer hij bloed van Jozef
aan z’n handen had?
Maar Ruben wist heel goed, dat hij bij zijn broers geen goed woordje voor Jozef
hoefde te doen. Nee, de haat en de wrok naar Jozef toe, zat te diep.
Wanneer hij Jozef zou willen redden, dan zou hij hele anders te werk moeten
gaan. Hij wist wel iets: wanneer Jozef levend in die kuil kwam, in plaats van
dood, dan zou hij hem er later stiekem uit kunnen halen en hem naar zijn vader
terugsturen. Maar zijn broers zouden niets in de gaten mogen krijgen.
Heel onverschillig zei hij tegen zijn broers: ‘Jazeker, het is het beste dat die
meesterdromer sterft. En hier in zo’n droge waterput kraait er geen haan naar!
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Maar het is beter dat we niet zelf hem vermoorden. Bloed dat in de aarde
vergoten wordt, dat roept in de hemel naar wraak. Het is veel beter dat wij hem
levend in zo’n put gooien. Dan sterft hij evengoed van honger en dorst, maar
dan kleeft er geen bloed aan onze handen.’
Zouden ze naar hem luisteren? Zijn broers waren mannen die nergens voor
terugdeinsden. Vooral die wilde Simeon niet. Die was niet bang om bloed te
vergieten. Dat was wel gebleken in Sichem.
Het was gewoon een pak van zijn hart toen ze het allemaal met hem eens waren.
Voor Jozef was het misschien wel eens goed om goed in de benauwdheid te
zitten. Kon hij ervan leren om niet altijd zo eigenwijs te zijn. In ieder geval had
hij Ruben, zijn leven gered. Zonder dat er iemand erg in zou hebben, zou hij
hem uit de put halen en hem rechtstreeks naar huis sturen.
Ruben stond een beetje aan de zijkant, toen Jozef hen begroette. Wat was hij nog
jong en onbezorgd. Blij was hij na zo’n lange eenzame reis zijn broers weer te
zien. Ruben zag hoe doodsbleek hij werd toen zijn broers hem beetpakten en
hem de mantel van zijn schouders rukten. Wild en angstig stonden zijn donkere
ogen in zijn hoofd, terwijl hij schreeuwde: ‘Wat willen jullie? Wat heb ik jullie
misdaan dat jullie met z’n tienen mij aanvallen? Tien tegen één!’
Ruben zag hoe een paar broers Jozef wegsleepten, naar een diepe put. Jozef
jammerde en smeekte om genade, die hij niet kreeg….
Met grote stappen liep Ruben bij zijn broers vandaan. Toen hij al vrij ver bij de
put vandaan was, hoorde hij nog het wanhopig gehuil van zijn broer Jozef.
Wacht maar jongen, dacht hij, straks wanneer de anderen eten, dan haal ik jou
eruit!
De broers aten vrij ver bij de waterput vandaan, op de plek waar de
karavaanweg naar het zuiden door de vlakte van Dothan liep. Het eten smaakte
hen er niet minder om, nu Jozef in de put zat. Ze praatten luid en druk met
elkaar. Het was wel een rare gedachte dat Jozef nu in die droge waterput van
honger en dorst om zou komen. Maar het was zijn eigen schuld! Waarom moest
hij ook zo eigenwijs zijn en zulke dromen dromen? Waarom klikte hij ook over
hen tegen hun vader? Iedereen deed toch wel eens foute en verkeerde dingen?
Waarom was die Jozef ook zo ‘vroom’ en hield zijn vader zo veel van hem?
Hun vader…. Die zou Jozef missen. Maar de tijd heelt alle wonden, ook deze.
Gelukkig voor hun vader was de kleine Benjamin er ook nog!
Op de karavaanweg, nog en flink eind bij hen vandaan, zagen de broers kamelen
aankomen. Het waren handelaren, Ismaëlieten die hun koopwaar vanuit Gilead
naar Egypte brachten. Vooral specerijen, zoals balsem en mirre kochten en
verkochten ze en als het zo uitkwam ook wel slaven.
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Opeens kreeg Juda en schitterend idee. ‘Stil,’ zei hij, ‘luister. Ik heb een veel
beter plan. Nu kunnen we Jozef wel dood laten gaan in die put en alle sporen
uitwissen, maar wat hebben we daaraan? We kunnen hem beter verkopen aan
die handelaren. Dan krijgen we geen bloed aan onze handen en we zien Jozef
nooit weer terug.’
De anderen vonden het direct goed. Wie als slaaf naar Egypte verkocht werd,
kwam nooit weer terug!
De broers kwamen overeind en hielden de karavaan aan. De belletjes aan de
hoofden van de kamelen tinkelden. De leider van de karavaan lachte zijn witte
tanden bloot in zijn bruin gezicht.
‘Of zij ook slaven kochten? Natuurlijk deden ze dat. Ja, zij waren kooplui die
alles kochten waaraan verdiend kon worden.’
Een paar broers gingen Jozef halen.
Half liggend, half zittend in de donkere put, hoorde Jozef zijn broers aankomen.
Ze kwamen hem toch nog halen. Het was een wrede grap geweest, niet hun
bedoeling om hem hier, ver van huis, te laten sterven. O vader, dacht hij, nu kom
ik gelukkig toch weer bij u thuis!
Toen zag hij hun donkere hoofden boven de rand van de put. Ze lieten een dik
touw zakken. Dronken van blijdschap pakte hij het met beide handen beet en
zijn voeten klommen bij de steile wand omhoog. Hijgend stapte Jozef over de
rand van de put en zag de grond weer, in de verte de muren van de stad Dothan,
het bonte vee van zijn vaders kudde. Hij wilde zijn broers bedanken, maar de
woorden bestierven hem op zijn lippen. Opnieuw werd hij ruw beetgepakt en ze
duwden hem naar de anderen, die bij een karavaan kamelen stonden te wachten.
Wat wilden de broers nu met hem? Maakten ze hem toch dood?
Jozef huilde luid en schreeuwde om hulp. Hij begreep wat ze met hem van plan
waren. Ze gingen hem niet vermoorden, maar dit was erger dan de dood!
Hij, de lievelingszoon van vader Jacob, een slaaf in Egypte! O, als zijn vader dit
wist. En weer begon hij te schreeuwen en te smeken om genade. Maar zijn
broers staken geen hand uit en lachten alleen maar. De bruine Ismaëlieten
boeiden hem en bonden hem vast aan een kameel,
‘Ik ben geen slaaf,’ schreeuwde Jozef, ‘ik ben hun broer. Ze mogen mij niet als
slaaf verkopen!’
Eén van de Ismaëlieten sloeg Jozef in het gezicht en van schrik en pijn was
Jozef stil.
De handelaren maakten alles klaar om verder te reizen. Het was best mogelijk
dat deze jonge knaap een broer van die herders was, maar dat was hun zorg niet.
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Hij was jong en zag er sterk en lenig uit. Zij hadden twintig zilverstukken voor
hem betaald en in Egypte zou hij een goede prijs opleveren. Deze slaaf was nu
van hen! Als deze ruige herders hun eigen broer verkochten, was dat hun eigen
zaak. Daar bemoeiden ze zich niet mee.
De leider stak zijn hand omhoog en daar zette de karavaan zich in beweging. De
zilveren belletjes tingelden.
Zo begon Jozef, de zoon van Jacob, de zoon van Izaäk, de zoon van Abraham
zijn reis naar het land Egypte….
Op de vlakte van Dothan zaten de broers bij elkaar. Ze verdeelden het geld, dat
zij van de Ismaëlieten gekregen hadden. Twee zilverstukken de man, als Ruben
ook zijn deel wilde hebben.
Ze konden het eigenlijk nog steeds niet geloven. Nog maar een paar uur geleden
kwam Jozef heel trots naar hen toelopen in zijn bont gekleurde mantel en nu was
hij al op mars naar Egypte. Wanneer Ruben niet zo’n goed voorstel had gehad
en Juda later ook, dan had hij nu onder de groene zoden gelegen. Dood! Maar
dit was toch beter. En zijn dromen? Die kwamen in ieder geval nooit uit!
Verbaasd keken ze naar hun oudste broer Ruben, die met grote stappen naar hen
toe kwam lopen. Toen hij dicht genoeg bij hen was, hoorden ze hem heftig
schreeuwen: ‘De jongen is weg! Wat nu? Wat moet ik doen?’
‘Rustig maar,’ zei Simeon, ‘kom eerst maar even rustig bij ons zitten.’
En hij vertelde Ruben wat hij met zijn broers afgesproken had. Bang hoefde hij
niet te zijn. Nee, ze haalden straks een bokje uit de kudde, gingen het slachten en
die mooie mantel van Jozef, die haalden ze dan door het bloed van dat bokje.
Een slaaf moest dan morgen die dan door hen gescheurde en met bloed
doordrenkte mantel naar hun vader Jacob brengen, met de vraag of deze mantel
van Jozef was. Het zou dan lijken alsof een wild dier Jozef gedood en
verscheurd had. Die slaaf zou dan moeten zeggen: ‘Dit hebben uw zonen in de
wildernis gevonden. Is dit de mantel van uw zoon Jozef, ja of nee?’
Toen Jacob de in stukken gescheurde en met bloed doordrenkte mantel van
Jozef zag, was het alsof zijn hart stil stond. Toen hij weer kon praten zei hij met
trillende stem: ‘Ja, het is de mantel van Jozef! Hij is vast en zeker verscheurd
door een roofdier. Hij is dood, Jozef is dood!’
Lang stond hij daar met de Jozefs mantel in zijn handen. Hij dacht aan die dag
toen Jozef geboren werd in Haran; aan de dag dat zijn moeder Rachel gestorven
was; aan die ochtend, toen hij op stap ging naar Sichem, op zoek naar zijn
broers. Het was alsof Jacob niet meer kon ademhalen, zo benauwd werd hij.
Wild greep hij naar de kraag van zijn jas, terwijl hij zijn kleren scheurde.
Dagenlang liep hij met een zwarte rouwdoek om zijn heupen. Zijn zonen
kwamen met hun vrouwen om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost
worden.
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‘Het hoeft niet meer voor mij,’ zei hij dodelijk vermoeid. ‘Ik leef toch niet lang
meer. Zonder Jozef heb ik geen leven, kan ik niet leven. Waarom zal ik mijn
rouwdoek afdoen? Rouwend zal ik in mijn graf neerdalen.’
Maar toen de dagen en de weken, ja zelfs de maanden voorbijgingen, begreep
Jacob dat zijn tijd nog niet was gekomen. Ook dat was goed. God moest maar
beslissen, wanneer hij stierf. Ook voor hemzelf was het onbegrijpelijk, al dacht
hij elke dag aan hem, de scherpste randjes, maar de ergste pijn over het sterven
van Jozef verdween. Soms dacht hij met een weemoedige glimlach aan die beide
dromen van Jozef. Nee, nooit zouden zijn broers voor hem buigen. Nooit zou hij
zijn grote zegen geven aan de oudste zoon van Rachel.
Die dromen…. Dat de zon, de maan en de sterren niet van de hemel waren
gevallen, die dag toen dat roofdier Jozef aanviel! En hij, Jacob, was er zo van
overtuigd geweest, dat God iets groots met Jozef van plan was!
Langzaamaan, toen de kleine Benjamin groter werd, gaf Jacob al zijn liefde aan
dit kind van Rachel. Zijn andere zonen waren allemaal getrouwd en hadden zelf
kinderen. De contacten met zijn grote zoons verflauwden, maar Benjamin was
altijd bij hem.
Vreemd was het, maar toen Jacob zoveel van Benjamin begon te houden, bijna
nog meer dan hij van Jozef gedaan had, was niet één van zijn grote zonen daar
jaloers op. Ze vonden dat allemaal goed, ja zelfs heel goed. En zo erg als ze
Jozef gehaat hadden, zo veel hielden ze toch van hun jongst broertje Benjamin,
die ook door hun vader heel erg voorgetrokken werd.
Was dat misschien omdat ze nu zelf vader waren en ze hun wilde haren uit hun
jeugd verloren hadden? Of wilden ze, zonder dat ze het beseften, aan de jongste
zoon van Rachel goedmaken, wat ze haar oudste zoon misdaan hadden?
Hadden ze spijt van wat ze Jozef aangedaan hadden? Niemand van hen heeft er
ook maar één woord over gesproken tegen hun vader Jacob….

Hoofdstuk 26
Lieve kleinkinderen,
Het was in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ik ging naar de Kweekschool in
Dokkum. De eerste twee jaren was ik daar een leerling, daarna twee jaren een
kwekeling en het laatste jaar, nadat ik mijn diploma voor onderwijzer gehaald
had, was ik een hospitant. Zo noemde je dat, wanneer je ook nog voor de
hoofdakte ging. Pas dan, als je hiervoor geslaagd was, was je een volledig
bevoegd onderwijzer, die zelfs hoofd der school mocht worden. (Nu is dat
directeur van een basisschool.)
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Eén van mijn medekwekelingen ging tijdens de grote vakantie met vrienden op
vakantie naar het eiland Schiermonnikoog. Zijn naam ben ik vergeten, maar
laten we hem maar Jan noemen. Jan en zijn vrienden sliepen die week in de
jeugdherberg. Daar was ook een niet zo leuk meisje van dezelfde leeftijd, dat als
hobby had om jongens de kop gek te maken en ze daarna te laten stikken.
Ook Jan maakte ze de kop gek, door hem steeds uit te dagen, bij hem op de knie
te gaan zitten en hem kusjes in de nek te geven. Jan werd verliefd op dat meisje.
Toen ze een dag later aan het stoeien waren en Jan plotseling zijn hand in haar
bloesje stak, begon ze te gillen en schreeuwde: ‘Jan randt mij aan!’
Om een lang verhaal kort te houden, Jan moest met een agent mee naar het
politiebureau en werd met de eerstvolgende vertrekkende boot van het eiland
gestuurd.

Hoofdstuk 26

-

De slaaf van Potifar

-

Genesis 39

Vanuit de vlakte van Dothan trokken de Ismaëlieten met hun pas gekochte slaaf
Jozef het zuiden in, langs de grote karavaanweg naar Egypte.
Ze kwamen vlak langs Hebron, waar vader Jacob woonde. Even had Jozef nog
hoop, dat toevallig een slaaf van zijn vader hem zou zien. Je kon nooit weten….
Maar de karavaan liet Hebron links liggen en verder trokken ze. Jozef was de
wanhoop nabij. Elke stap voerde hem verder bij zijn vader vandaan. Die wist
niet dat hij als slaaf verkocht was en zijn halfbroers zouden het hun oude vader
niet vertellen!
O God in de hemel, dacht Jozef, wat heb ik mijn broers aangedaan, dat zij mij
dit aandoen? Ik was de lievelingszoon van mijn vader. Ik kon alles krijgen wat
mijn hartje begeerde. De slaven ‘vlogen’ voor mij en nu ben ik zelf een slaaf, op
weg naar een onbekend land.
Tijdens deze lange en zware mars, moest hij steeds denken aan de dromen, die
hij gehad had. Zouden die dan toch geen boodschap van God zijn geweest?
Zouden zijn broers dan toch gelijk hebben gehad, dat hij een verwende,
eigenwijze jongen was met hoogmoedswaanzin?
Maar die dromen waren zo duidelijk geweest! Buigende korenschoven, de zon,
de maan en de sterren, die hem allemaal hulde brachten. Zelfs nu, terwijl hij zich
door een kameel liet meetrekken en hij zijn ogen dichtkneep, zag hij alles zo
duidelijk voor zich. Ja, nog steeds, zelfs in zijn grote nood, nu hij een slaaf was
geworden, gestolen uit het huis van zijn vader, was hij ervan overtuigd dat er
eens een ommekeer zou komen. Jozef geloofde, wist het zeker dat God een
bedoeling met zijn leven had! Hij wist alleen niet wanneer en hoe….
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In ieder geval wilde hij niet meer huilen en jammeren. Niet langer medelijden
met zichzelf hebben. En op medelijden van deze handelaren hoefde hij niet te
rekenen. Zelfs zijn broers hadden dat niet met hem gehad.
In al zijn ellende nam Jozef een beslissing: vanaf dit moment zouden deze
Ismaëlieten van hem geen tranen meer zien. Hij moest geduld hebben.
Ja, vreemd, bijna niet te begrijpen, maar deze martelgang naar Egypte
veranderde de ijdele Jozef, die in het huis van zijn vader Jacob zich vaak God
zelf waande, in een Jozef, die zijn vertrouwen alleen op God stelde.
In de koningsstad, dicht bij de grens, verkochten ze Jozef aan Potifar, de
commandant van de lijfwacht, die verantwoordelijk was voor de veiligheid van
de Farao. Deze Potifar was een machtig man, die in een prachtig huis buiten de
stad woonde. Hier had hij veel slaven, die voor hem half naakt in de brandende
zon werkten. Jozef was erg blij dat hij niet met hen op het land hoefde te
werken, maar dat hij ingedeeld werd bij de huisslaven. Volgens Jozef was dit
een teken dat God bij, ja met hem was. Vanaf de eerste dag deed Jozef zijn
uiterste best om alles goed te doen. Overdag had hij geen tijd om heimwee te
hebben en ’s avonds viel hij als een blok in slaap.
Het duurde niet lang of Potifar merkte dat zijn slaaf Jozef bijzonder goed in zijn
werk was. Alles wat hij deed lukte hem voor de volle honderd procent. Om die
reden moest Jozef zijn eten klaar maken en hem ook bedienen. Zo was Jozef
vaak bij hem en Potifar ontdekte dat God Jozef zegende.
Na een bepaalde tijd werd Jozef slaaf nummer één en nog weer later werd de
slaaf Jozef zelfs de bedrijfsleider over al het bezit van Potifar. Hij moest alles
regelen wat er in dat grote huis te doen was. Het werk voor de slaven regelen en
de in- en de verkoop regelen. Er gebeurde niets meer buiten Jozef om. Alleen
het eten, dat Potifar zelf at, en dat aan heel strenge Egyptische spijswetten moest
voldoen, dat regelde Potifar zelf.
Zo was Jozef heel langzaam aan, ‘de baas’ geworden in het huis van Potifar.
Daar liep hij in zijn lang, wit kleed en niemand durfde ook maar iets verkeerds
tegen Jozef te zeggen. Sommigen waren jaloers op die Hebreeër, die de baas
over hen was geworden. Zij waren toch al veel langer in het huis van Potifar!
Vaak keken ze met scheve ogen naar Jozef, wanneer hij hen voorbij liep, maar
niemand durfde ook maar een verkeerd woord tegen hem te zeggen.
Er was nog iemand in dat grote huis die vaak naar Jozef keek. Dat was de vrouw
van Potifar. Maar in haar ogen stond iets heel anders te lezen. Wat was die Jozef
jong en sterk. Wat had hij en knap gezicht. Hij leek niets op een slaaf, nee veel
meer op een heer. Haar man was lang zo knap niet en ook niet zo lief. Hij was
ook veel ouder dan zij en wanneer was haar man thuis en had aandacht voor
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haar? Deze vrouw van Potifar, ze moest het eerlijk aan zichzelf bekennen: ze
was verliefd op Jozef. En ook heel eenzaam. Ze wilde wel dat Jozef haar man
was.
Op zekere dag, toen niemand in de buurt was, riep ze Jozef en zei tegen hem:
‘Kom hier bij mij zitten, op de divan. Niemand ziet het, ook mijn man niet, die
is in het paleis van de Farao. Lieve Jozef, mijn man houdt helemaal niet van mij
en ik ook niet van hem. Jozef, ik houd van jou! Kom bij mij….’
Jozef keek haar met grote ogen aan. Hij voelde dat hij een kleur kreeg. Hoe
durfde ze dit te zeggen, tegen hem, een slaaf van haar man!
Hij schudde zijn hoofd en terwijl hij bij haar wegliep zei hij: ‘Mevrouw, dat kan
helemaal niet! Mijn meester bemoeit zich hier in huis nergens meer mee. Hij laat
mij overal voor zorgen. Er is hier in huis niemand zo belangrijk als ik. Alles
heeft mijn meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw. Wat u
vraagt kan ik niet doen. Want dan zou ik iets doen, wat mijn God verschrikkelijk
vindt.’
Ze keek hem na en glimlachte. Hij durft niet, dacht ze. Maar dat komt wel.
Wanneer ik het hem morgen weer vraag, dan doet hij het wel. En anders
overmorgen. Vast en zeker! Dat Jozef dit van zijn God niet mocht doen, dat
begreep ze niet….
De volgende dag en ook de dagen daarna vroeg ze steeds weer en elke keer
weigerde Jozef. Ten slotte kon ze niet meer van Jozef afblijven. Op een keer,
toen Jozef in haar kamer moest zijn, greep ze Jozef bij zijn mantel beet en trok
hem naar zich toe. Toen Jozef merkte dat zij hem niet los wilde laten, gespte hij
zijn gordel los, stapte uit zijn mantel en vluchtte in zijn ondergoed de kamer uit,
terwijl de vrouw van Potifar met de mantel van Jozef in haar handen achterbleef.
Niemand zag hem, toen hij door de gangen rende naar zijn eigen kamer….
En daar zat de vrouw van Potifar met de mantel van Jozef stijf in haar vuisten
geklemd. Die gemene slaaf, dacht ze, denk hij nu echt dat hij zoveel beter is als
ik? Zal hij straks tegen mijn man zeggen, dat ik hem wilde verleiden? Dat ik
mijn man wilde bedriegen? Dagenlang heb ik mij vernederd en achter hem
aangelopen. Maar nu wil ik hem niet eens meer. Nee, ik haat hem!
Verachtelijk gooide ze de jas van Jozef op de grond en toen, met een schelle
stem, als een vrouw in nood, begon ze te schreeuwen en om hulp te roepen.
Deuren sloegen open, haastige voetstappen kwamen snel dichterbij, slaven
renden haar kamer binnen.
‘O,’ hijgde ze, ‘wat ben ik blij dat jullie hier zijn…. Die slaaf uit Kanaän, die
Hebreeër wilde mij aanranden…. Kijk, zijn mantel deed hij uit en zo in zijn
ondergoed kwam hij op mij af!’
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Ze wees naar het witte kledingstuk op de marmeren vloer. Haar wangen
gloeiden en haar ogen vlamden van kwaadheid.
Haar bedienden geloofden alles wat ze zei. Ze hadden het altijd wel gedacht dat
hij niet te vertrouwen was. Ja, mooi praten met Potifar, dat kon hij. En dan nu
zulke gemene dingen doen. Maar nu was zijn rijk uit en kreeg één van hen zijn
ambt en zijn titel!
Toen Potifar die avond thuis kwam, liep zijn vrouw al huilend naar hem toe en
zei: ‘O Potifar, lieve man van mij, die slaaf uit Kanaän, die jij hier in huis hebt
gehaald, die wilde mij vanmiddag aanranden. En toen ik luid begon te
schreeuwen, heeft hij zijn mantel hier in deze kamer achtergelaten en is naar
buiten gevlucht!’
Potifar wist niet wat hij hoorde. Hij kon het eigenlijk niet geloven, maar zijn
vrouw zei het en hoe kwam anders die witte mantel van Jozef hier in de kamer?
Boos, ja heel kwaad werd hij. Een machtig man, zoals hij, die commandant van
de lijfwacht van de Farao was, liet niet met zich spotten. Het speet hem voor
Jozef, maar dit kon hij niet door de vingers zien! Als het nu een gewone slaaf
was geweest, had hij hem laten ophangen. Maar dat wilde hij Jozef niet aandoen,
maar in de gevangenis moest hij wel.
Of…., was zijn boosheid alleen maar gespeeld geweest? Hij kende zijn vrouw
toch ook en wilde hij haar niet laten vallen voor het oog van al zijn slaven?
Naar de gevangenis met de slaaf Jozef! Dicht bij zijn huis, onder het dak van een
hoog gebouw was ‘de kuil’. Een duister gat diep in de grond. Daar werden alle
misdadigers in opgesloten. Als commandant van de lijfwacht, was Potifar ook
hier de baas.
Potifar wilde Jozef de eerste tijd niet meer zien. Hij wist immers alles al van zijn
vrouw en dan past het niet dat je navraag doet bij een slaaf. Ook niet bij het
slavinnetje van zijn vrouw, dat wist dat haar bazin verliefd was op de mooie
Jozef? Nee, beter maar van niet.
Jozef verzette zich niet, toen ze hem kwamen halen en in de boeien sloegen. Hij
had niet anders verwacht. Zo goed kende hij de hoge heren wel! Hij was
onschuldig, maar wat voor zin had het om dat te zeggen? De soldaten die hem
gevangen namen luisterden toch niet naar hem en Potifar hoorde hem niet.
Gedwee liep hij mee. Hij huilde niet. Hij wist te goed nadat hij al weer lang
geleden in die put gezeten had, dat huilen niets hielp!
Toen de zware deur achter hem dichtviel huiverde hij en dacht aan zijn mooie
dromen van heel lang geleden….
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Hoofdstuk 27
Lieve kleinkinderen,
Ik ken een vrouw van over de tachtig, die toen zij een meisje van ongeveer
dertien jaar oud was, ziek op bed lag. Ze moest steeds huilen en zei tegen haar
moeder dat haar hele lichaam pijn deed. De huisarts werd erbij gehaald. Hij
onderzocht dat meisje en zei tegen haar: ‘Lieve grote meid, lichamelijk ben jij
niet ziek. Maar jij bent heel verdrietig omdat jouw papa niet meer leeft en steeds
aan hem moet denken,’
‘Ja,’ fluisterde heel zacht dat meisje.
‘Weet je wat we gaan doen?’ zei de dokter. ‘Jij gaat nu uit bed, je gaat je
wassen en daarna ga je naar buiten en maakt een flinke wandeling. Dat ga je
elke dag doen. En weet je wat we nog meer gaan doen? Binnenkort gaan mijn
vrouw en ik met onze kinderen een dagje uit. Met onze auto maken we een lange
rondrit, gaan ergens lekker eten en dan mag jij ook mee.’
Maar die dokter vergat zijn belofte aan dat meisje of wilden zijn vrouw en
kinderen dat meisje niet mee hebben? Dat zou ook kunnen….
Maar dat meisje van nu over de tachtig heeft die belofte van haar huisarts haar
leven lang niet vergeten….

Hoofdstuk 27

-

Dromen komen uit-

Genesis 40

Langzaam gingen de dagen voorbij in de sombere gevangenis. Na al zijn drukke
bezigheden in het grote huis van Potifar, kwam Jozef in een grote stilte terecht.
Na zijn drukke bestaan, was hij nu tot nietsdoen gedwongen. Hij had niets meer
te doen. En al die lege uren en dagen zat hij daar maar te denken en te denken.
Hoe kon dat nu, dat hij hier in de ijzeren boeien, onschuldig opgesloten zat,
terwijl de vrouw van Potifar in weelde leefde en in hoog aanzien stond bij de
mensen? Waarom ging het steeds maar weer de kwaden goed en de goeden
slecht? Waarom gaf God de slechteriken een beloning en strafte Hij de goede
mensen?
Soms was het alsof een stem in hem sprak: Jozef, wat ben je toch dom geweest
om tegen zo’n rijke vrouw nee te zegen. Wist je dan nog nooit, dat een slaaf het
altijd verliest van zo’n belangrijke vrouw? Had toch die vrouw haar zin gegeven
en dan was alles goed gekomen….
Maar wanneer hij dan weer tot bezinning was gekomen, dan wist Jozef dat die
zogenaamde stem in hem, het niet bij het rechte eind had. Het speet hem niet dat
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hij trouw aan zijn God was gebleven. Bij al zijn ellende geloofde hij nog steeds
dat God hem ook nu zou helpen. Eens zou er een blijde omkeer komen.
Hij kon niet geloven dat hij zijn hele verdere leven in dit donkere gat in de grond
zou moeten blijven. Was hij niet de zoon van Jacob, die engelen had gezien en
die met God geworsteld had! En diende hij niet met heel zijn hart diezelfde
God? Nog steeds kon Jozef niet geloven dat de dromen die hij in zijn jeugd had
gehad, geen betekenis hadden….
Ook in de gevangenis, terwijl Jozef in de ijzeren boeien zat, viel zijn gedrag en
houding op. Zijn bewaker sprak over hem met zij baas. Die zag ook in dat Jozef
in de ijzeren boeien te zwaar gestraft werd. Jozef kreeg verlichting van zijn
zware straf. Het duurde niet lang of Jozef mocht zelfs meehelpen om zijn
medegevangen eten te brengen.
Ook in de gevangenis deed hij zijn werk zo goed, dat de gevangenisbewaarder er
met Potifar over sprak. Potifar vond het goed dat zijn slaaf Jozef
verantwoordelijkheid kreeg in de gevangenis. Hij kende Jozef en wist maar al te
goed, dat alles wat Jozef deed, gezegend werd. En op deze manier was het geld
dat hij voor deze slaaf betaald had, ook niet helemaal weggegooid! Of wist hij
intussen dat zijn vrouw ook niet zo’n mooie rol had gespeeld in die affaire met
Jozef? Dat zij niet zo onschuldig was, als zij wel wilde doen voorkomen?
Het duurde niet eens zo lang of Jozef regelde alles in de gevangenis. Al het eten
dat de gevangenen kregen en de hele administratie, ja hij werd de baas over al
het personeel dat in de gevangenis werkte.
De commandant van de gevangenis hoefde nergens meer aan te denken, niets te
regelen en alles was nog nooit zo goed op orde geweest als nu. Maar daarom
was het voor Jozef nog niet altijd gemakkelijk! Hij bleef een gevangene. Veel
jaren lang kwam hij niet in de buitenlucht. Hij miste zijn vrijheid. Alle dagen
moest hij hetzelfde werk doen. Gevangenen kwamen en sommigen werden weer
in vrijheid gesteld. Maar voor Jozef bleef de grote gevangenisdeur gesloten.
Soms dacht hij: ik zou wel willen dat hier eens iemand kwam, die voor mij met
de koning zou kunnen praten, die voor mij eens een goed woordje kon doen.
Toen de jaren voorbij gingen en Jozef moedeloos dacht dat hij geen toekomst
meer had, gebeurde er iets, waardoor hij toch weer hoop kreeg.
Potifar zelf bracht twee gevangenen bij Jozef. Het waren de schenker en de
bakker van de Farao, twee van de hoogste hovelingen. Jozef kreeg de opdracht
heel goed op hen te passen, maar ook, het hen in de gevangenis naar de zin te
maken. Potifar wilde er zeker van zijn dat zij niet ontsnapten, maar ook dat zij
geen klachten over hem hadden. Want stel dat de Farao hen weer in genade
aannam, dat gebeurde vaker, dan wilde hij niet dat ze wraak op hem zouden
nemen.
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Jozef deed zijn uiterste best om het de hoge heren zo goed mogelijk naar de zin
maken, maar dat viel altijd niet mee. De beide mannen waren alle luxe gewend
en een gevangenis in Egypte was nu eenmaal geen goed kosthuis. Maar al heel
snel kon Jozef het heel goed met hen vinden en op en ochtend, toen ze erg
terneergeslagen aan tafel zaten, vroeg Jozef direct wat eraan scheelde.
Ze vertelden dat ze allebei een bijzondere droom hadden gehad en volgens hen
waren dat dromen met een betekenis geweest. Waren ze nog maar in het paleis
geweest, dan waren ze naar de waarzeggers van de koning gegaan. Maar hier in
deze gevangenis was natuurlijk geen dromenuitlegger. Was het niet om uit je vel
te springen, wanneer je een boodschap uit de hemel had gekregen en niemand
kon jou vertellen wat die droom betekende!
Jozef begreep dat hier zijn kans was, waar hij zo lang op gehoopt had. Als God
hem nu eens de betekenis van die dromen liet weten, dan was dit de kans dat de
Farao van hem zou horen. Zijn hart klopte hem in de keel, maar uiterlijk heel
kalm zei hij: ‘Alleen God weet wat dromen betekenen. Maar vertel mij jullie
dromen eens.’
Gespannen luisterde Jozef naar wat de schenker hem vertelde: ‘In mijn droom
zag ik een druivenplant. Het was een plant met drie takken. Terwijl de takken
nog groeiden, bloeide de plant al. En meteen hingen er ook rijpe druiven aan. Ik
had de beker van de Farao in mijn hand. Ik plukte de druiven en ik perste ze uit
in de beker. Daarna gaf ik de beker aan de Farao.’
Jozef zag de droom voor zich, terwijl de schenker zijn verhaal deed: de
druivenrank die bloeide en de druiven, de gouden drinkbeker van de Farao, de
drie ranken…. En ineens wist hij wat die droom betekende. God liet het hem
weten en rustig zei hij: ‘Die droom betekent het volgende: Die drie takken zijn
drie dagen. Binnen drie dagen zal de Farao u uit deze gevangenis halen. Hij zal
u weer in dienst nemen. En u zult weer wijn voor hem inschenken, net als
vroeger.
Ik hoop dat u later aan mij denkt. Als het goed met u gaat, help mij dan. Vertel
de Farao over mij. En zorg dat ik uit de gevangenis kom. Want ik ben ontvoerd
uit het land van de Hebreeërs en daarna in de gevangenis gezet. Maar ik heb
helemaal niets verkeerds gedaan!’
Nog voordat de schenker kon antwoorden, nam ook de bakker het woord: ‘Ook
in mijn droom kwam het getal drie voor. Ik had drie manden met brood op mijn
hoofd. In de bovenste mand zat het lekkerste brood. Dat was voor de Farao.
Maar er kwamen vogels en die aten alles op.’
En ook deze keer wist Jozef direct de betekenis van deze droom. Zijn stem was
ernstig, toen hij de betekenis aan de bakker vertelde: ‘Die drie manden zijn drie
dagen. Binnen drie dagen zal de Farao u uit deze gevangenis halen en u laten
onthoofden. Uw lichaam zal aan een paal opgehangen worden. Dan zullen de
vogels het vlees van uw lichaam eten.’
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Jozef ging verder met zijn werk en liet de beide mannen achter, de één blij en
gelukkig, de ander diep ongelukkig.
Drie dagen later was het de verjaardag van de Farao. Er was voor hem en zijn
vrienden een grote maaltijd klaargemaakt. Nog voor het feest van de Farao
begon, kwam er bericht in de gevangenis dat de schenker weer in genade was
aangenomen en dat hij zich klaar moest maken om weer aan het werk te gaan.
Diezelfde ochtend was in alle vroegte de bakker opgehaald. Jozef zag hem gaan
tussen de soldaten in, die hem geboeid hadden. Angstig stonden zijn ogen. Hij
wist wat er met hem ging gebeuren….
Toen Jozef later op de dag de naam van de bakker doorstreepte, zag hij het bleke
gezicht van bakker weer voor zich. Hij had medelijden met hem gehad, maar
hem helpen, nee dat kon niet.
Jozef had een heel blij gevoel. Ja, hij had nog een woordje met de schenker
gesproken en het zou wel goed met hem komen, had de schenker tegen hem
gezegd. De Farao en hij waren zulke goede vrienden, voordat hij onterecht in de
gevangenis was opgesloten….
Jozef had hem de gevangenis uit zien lopen, tussen al zijn buigende bedienden.
Hij leek de Farao zelf wel. Voor Jozef had hij slechts een genadig knikje
overgehad.
En toen begonnen de dagen van het lange wachten en het hopen. De eerste paar
dagen verwachtte Jozef nog niets, maar toen er een week voorbij was, werd hij
onrustig. Soms moest hij tijdens zijn werk even stil blijven staan, even tegen een
muur aanleunen. Dan stelde hij zich voor hoe het zou gaan, wanneer hij bevrijd
zou worden: voetstappen op de binnenplaats, op de trap naar beneden. Vuisten
die op de deur bonsden. Een soldatenstem die beval om de deur te openen: de
gevangene Jozef moet ogenblikkelijk bij de Farao komen. Hij zag zichzelf al
staan in de kamer van de commandant die zei: het spijt mij dat u vertrekt, maar
ik ben blij voor jou….
Maar dan schudde Jozef zijn hoofd en lachte om zijn gedachten. Geduld moest
hij hebben. Maar het was zo zwaar, zo moeilijk dit onrecht te dragen….
’s Avonds, wanneer hij op zijn slaapmat in het donker probeerde in slaap te
komen, dacht hij hoe het zou zijn, wanneer hij weer buiten de gevangenis zou
zijn, hoe de zon weer warm op zijn gezicht zou schijnen, de wind in zijn lange
haren zou voelen en hoe de vogels zongen.
Maar de volgende ochtend was daar dan weer die diepe gevangeniskuil, het
werk en de gesloten deuren.
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Ook de tweede week gebeurde er niets. Ook niet in de derde en vierde week.
Soms was het voor Jozef niet meer te harden, kon hij er niet meer tegen. Hij
deed zijn werk, niemand kwam te kort, maar alles deed hij met tegenzin.
Soms werd hij bitter en dacht dan: wat wil God toch van mij? Waarom zegent
Hij wel het werk dat ik doe, maar zegent Hij mijzelf niet? Wat voor zin heeft het
dat Hij mij de wijsheid geeft om dromen uit te leggen en dat dromen uitkomen,
behalve de droom van mijzelf? Buigende korenschoven…. O broers, wanneer
jullie dit eens wisten…. O vader Jacob…. O broertje Benjamin….
Het duurde maanden, voordat Jozef van binnen weer rustig werd. God moest het
maar weten, hoe het verder met hem zou gaan! Hij deed zijn werk weer. Niet
met plezier, maar wel nauwkeurig en in grote trouw.
Soms hoopte hij, maar hij wist niet waarop. In ieder geval niet op de schenker!
Dat had hij wel geleerd in deze bittere maanden, dat je niet op mensen je
vertrouwen moet stellen.
Potifar liet hem hier gevangen zitten en de vrouw van Potifar dacht niet eens
meer aan hem en de schenker, die hoge hoveling, had hem helemaal vergeten,
omdat hij maar een slaaf was.
In deze donkere, ongezonde gevangenis gingen de beste jaren van zijn leven
voorbij….
Toen Jozef helemaal geen hoop meer had, hem alles goed was, ja, twee
eindeloos lange jaren, nadat de schenker hem vergeten was, toen was het Gods
tijd.

Hoofdstuk 28
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie het spreekwoord: Eind goed, al goed? Het betekent: Als het goed
is afgelopen, kunnen de problemen die er zijn geweest, worden vergeten.
Zo gaat het in onderstaand hoofdstuk ook met Jozef. Door zijn broers werd hij
voor een handvol zilverlingen als slaaf verkocht. Later werd hij als gevolg van
valse beschuldigingen onschuldig in de gevangenis gegooid, in een diepe kuil
onder de grond. Alsof hij uit de dood weer levend is geworden, zo wordt hij in
dit onderstaand verhaal, zelfs onderkoning in het land Egypte, waar hij de
mensheid van de hongerdood redt.
Lieve kleinkinderen, jullie kunnen dit ‘verhaal van Jozef’ vergelijken met de
geschiedenis van Jezus, die ook voor een handvol zilverlingen werd verkocht.
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Jezus, die voor ons aan het kruis op Golgotha is gestorven. Ook Hij onderging
onschuldig zijn straf.
Een medegekruisigde vroeg Jezus: ‘Wilt u aan mij denken, wanneer u koning
bent in de hemel?’
Jezus’ antwoord was: ‘Vandaag nog zal jij bij mij in de hemel zijn.’
Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij heeft ons beloofd en dat geloof ik,
dat wij eens allemaal bij Hem in de hemel mogen komen wonen.

Hoofdstuk 28

-

De blijde ommekeer

-

Genesis 41

De schenker was vast van plan om zijn belofte aan Jozef na te komen. Maar hij
kon toch niet de eerste dag al met de Farao praten over zijn gevangenschap! Stel
je voor dat de Farao hem terugstuurde….
Maar ook in de eerste en in de tweede week deed zich geen goede gelegenheid
voor om de Farao over de onschuldig Jozef in de gevangenis aan te spreken.
Natuurlijk kwam het ook niet op een week aan, maar later was het niet meer
verstandig om de Farao eraan te herinneren, dat ook hij, de schenker door hem
een paar dagen onschuldig in de gevangenis had gezeten. Je wist maar nooit hoe
de Farao op zoiets zou reageren.
Na verloop van tijd dacht de schenker helemaal niet meer aan Jozef en zijn
geweten? Daar had hij geen last van.
Pas na twee volle jaren moest hij weer aan Jozef denken. Dat kwam zo, de Farao
had op een nacht gedroomd en het hele paleis was in alle vroegte in rep en roer.
Slaven renden door de lange gangen en je zag wijzen en waarzeggers gehaast
naar de slaapkamer van de Farao lopen. In hun prachtige lange mantels liepen ze
naar binnen, terwijl ze minzaam, zelfverzekerd en wijs glimlachten. Ze hadden
wel eerder dromen van de Farao uitgelegd.
Toen zij veel later de slaapkamer van de Farao verlieten, glimlachten ze niet
meer. Hun gezichten stonden somber. Dit was niet best. De Farao had een
droom gehad, waar zij geen raad mee wisten!
Plotseling dacht de schenker terug aan Jozef, de jonge slaaf in de gevangenis,
die dromen uit kon leggen! Hij moest direct naar de Farao en het hem vertellen.
Bij de Farao gekomen, vertelde hij hem alles. Dat hij samen met de bakker in de
gevangenis had gezeten, dat zij gedroomd hadden en dat die Jozef die dromen
uitgelegd had en dat ze uitgekomen waren. Dat hij zijn woord aan Jozef
gebroken had, en hem twee lange jaren daar had laten zitten, dat vertelde hij
maar niet.
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De Farao bedankte zijn schenker en liet ogenblikkelijk Jozef uit de gevangenis
ophalen. Ze moesten hem wassen, scheren en nieuwe kleren aandoen hem
daarna bij hem brengen.
Nog diezelfde ochtend kwam Jozef. Rustig stond hij voor de troon, kalm als een
vrij man. Niet vrijpostig, maar wel met een gespannen kloppend hart.
Vriendelijk keek de Farao hem aan, terwijl hij zei: ‘Ik heb een droom gehad,
maar niemand kan mij vertellen, wat die droom betekende. Nu heeft mijn
schenker mij over u verteld. U hoeft maar een droom te horen, of u weet de
uitleg al.’
Jozef antwoordde: ‘Niet ik, o majesteit, maar mijn God zal u de dromen
uitleggen en u vrede geven.’
Op het strenge gezicht van de Farao verscheen een glimlach. Aan deze
jongeman wilde hij graag zijn droom vertellen. Vreemd, hij twijfelde ineens niet
meer of deze slaaf uit de gevangenis zijn droom wel uit zou kunnen leggen en
dat die droom ook nog eens een gunstige betekenis zou hebben, hoe angstig die
droom ook geweest was.
En toen vertelde de Farao: ‘Ik droomde dat ik aan de kant van de rivier de Nijl
stond. Toen kwamen er zeven koeien uit de rivier. Het waren mooie, vette
koeien. Ze begonnen gras te eten aan de kant van de rivier.
Maar daarna kwamen er zeven andere koeien uit het water. Lelijke, magere
koeien. Ik had in Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien!
Toen aten de magere, lelijke koeien de zeven vette koeien op. Maar de magere
koeien werden niet vetter. En ze bleven lelijk. Toen werd ik wakker.
Even later droomde ik weer. Ik zag uit één plant zeven dikke, mooie stengels
koren komen. Maar daarna zeven dunne stengels, die verdord waren door de
hete oostenwind. De dunne stengels aten de dikke stengels op. Ik heb mijn
dromen aan mijn wijze mannen verteld. Maar niemand kon ze uitleggen.’
Stil had Jozef geluisterd naar de Farao. En net zoals in de gevangenis wist hij
direct de betekenis van deze twee dromen. Hij hoefde er niet over na te denken,
niet eens om te bidden. Jozef wist dat het God Zelf was, die hem de woorden in
de mond gaf, toen hij rustig en met heldere stem tot de Farao sprak: ‘Uw dromen
betekenen allebei hetzelfde. Met deze dromen vertelt God u wat Hij gaat doen.
De zeven mooie koeien zijn zeven jaren, net als de zeven mooie stengels. Die
zeven magere, lelijke koeien zijn ook zeven jaren, net als de zeven dunne, droge
stengels. Dat zijn zeven jaren waarin iedereen honger zal lijden.
Het is zoals ik u zei Farao. God heeft u laten zien wat Hij gaat doen. Er komen
eerst zeven goede jaren. Dan zal er in het hele land heel veel koren groeien.
Daarna komen er zeven slechte jaren. Dan zal iedereen honger lijden. Alle
rijkdom is dan vergeten. De honger zal verschrikkelijk zijn. Niemand merkt dan
nog iets van de rijkdom van vroeger.
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Met deze dromen vertelt God u wat Hij gaat doen.
U heeft twee keer hetzelfde gedroomd. Dat betekent dat Gods besluit vaststaat.
En dat Hij het snel laat gebeuren.’
De Farao knikte goedkeurend met zijn hoofd, terwijl Jozef verder ging door te
zeggen: ‘Farao, u kunt het beste iemand zoeken, die wijs en verstandig is. Geef
hem de leiding over het land.
Verder moet u ervoor zorgen dat alle mensen in de zeven goede jaren een vijfde
deel van hun oogst inleveren. In alle steden van het land moet graan bewaard
worden. Dat graan is voor de zeven slechte jaren. Dan zullen de mensen in
Egypte niet sterven van de honger.’
De koning en zijn raadsheren hadden met grote aandacht naar Jozef geluisterd.
Niemand twijfelde aan zijn woorden. Nee, niemand dacht van het valt wel een
beetje mee. Enthousiast zei de Farao tegen zijn dienaren: ‘De geest van God is
in deze man. Nergens zullen we een man vinden zoals hij.’
Terwijl de Farao Jozef strak aankeek, zei hij: ‘God heeft ervoor gezorgd, dat jij
dit allemaal weet. Niemand is zo wijs en verstandig als jij. Daarom krijg jij de
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leiding over mijn paleis en mijn volk. Iedereen zal doen wat jij wilt. Ik zal de
enige zijn, die meer macht heb dan jij. Ik geef jou de leiding over heel Egypte.’
Toen trok de machtige Farao zijn zegelring van zijn vinger en gaf die aan Jozef.
Jozef kreeg daarna ook heel mooie kleren en een gouden ketting om zijn hals.
Diezelfde dag nog maakte hij een rondrit door de koningsstad in één van de
mooiste wagens van de Farao, terwijl dienaren voor hem uitliepen die tegen de
mensen schreeuwden: ‘Buigen! Buigen!’
Hoog stond hij in zijn koningswagen boven al die buigende mensen. Hij, Jozef,
de zoon van Jacob. Bij al zijn blijdschap moest hij denken aan wat hij allemaal
doorgemaakt had. Hij zag zichzelf weer naar Sichem gaan in zijn mooie
bontgekleurde mantel; zijn eindeloos lange tocht naar Egypte, vastgebonden aan
een kameel; de sombere donkere gevangenis bij het paleis van Potifar.
Dertig jaar was hij nu en de jaren van zijn jeugd, die nu voorbij waren, kwamen
niet terug. Maar toen schudde hij zijn hoofd, alsof hij deze nare gedachten van
zich af wilde schudden. Hij was vrij! De zon scheen op zijn hoofd en boven zich
zag hij Gods blauwe lucht. Hij mocht dankbaar zijn!
Nu wist hij waarom hem dit alles moest overkomen. God had een bedoeling met
hem. Hij moest de mensen in Egypte redden van de hongerdood! Nu mocht hij
niet langer treuren om de jaren die voorbij waren. Nee, hij was niet eens kwaad
meer op zijn boers. Uit wraak hadden ze hem verkocht naar Egypte en ze
hadden niet eens door dat hij door hen nu onderkoning van Egypte was
geworden. Hoe kon hij nu kwaad blijven op hen, terwijl God zo goed voor hem
was geweest?
Direct deze eerste dag al begon Jozef met zijn werk. Hij maakte een reis door
heel Egypte om te zien waar opslagruimte voor koren was en waar grote
graanschuren gebouwd moesten worden.
Toen dat jaar de oogst binnengehaald werd, kochten de dienaars van Jozef een
vijfde deel en zo ging het zeven jaren achterelkaar.

De Farao gaf Jozef ook een vrouw. Ze was de dochter van de priester van On.
Ze kwam uit een heel rijke familie. Haar naam was Asnat. Nog voor de
hongersnood kwam, kregen ze twee zonen, die als naam kregen Manasse en
Efraïm.
Na zeven jaren van grote overvloed kwam het eerste jaar van de honger. De
oevers van de rivier de Nijl overstroomden niet meer. De voorraadschuren
gingen open en het volk van Egypte kwam om koren te kopen.
Er kwamen berichten uit het land Kanaän, dat ook daar gebrek aan voedsel was.
Toen Jozef dat hoorde, klopte hem het hart in de keel. Zouden zijn tien broers
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naar Egypte komen om koren te kopen? Zou zijn droom van buigende
korenschoven dan toch nog werkelijkheid worden? Diep in zijn hart had hij het
altijd wel geweten, al die tijd dat hij bij Potifar in huis had gewoond en later in
de gevangenis, zelfs die twee lange jaren, toen de schenker hem vergeten was.
Onderkoning Jozef gaf zijn dienaren het bevel dat zij alle buitenlanders die in
Egypte kwamen om koren te kopen, eerst bij hem moesten brengen.

Hoofdstuk 29
Lieve kleinkinderen,
Vertrouwen hebben in de ander. Ja, kunnen papa en mama klein Jantje nog wel
vertrouwen? Hij heeft al drie keer stiekem uit de suikerpot gesnoept. Heeft voor
straf al drie keer op de onderste trede van de trap gezeten. Jantje, zes jaar oud,
heeft spijt, echt waar, heel veel spijt. Maar zal hij, ondanks zijn belofte om het
nooit weer te doen, toch als niemand het ziet, stiekem weer een suikerklontje uit
de suikerpot stelen?
Ik ken een getrouwde man die ook stiekem buiten de pot geplast heeft. Kennen
jullie deze uitdrukking buiten de pot pissen? Dat betekent dat deze man stiekem
met een andere vrouw naar bed is geweest. Hij heeft veel spijt, wil zijn huwelijk
redden, maar kan zijn vrouw hem wel ooit weer vertrouwen?
Weten jullie trouwens wel wat een pispot is? Dat is een po. Maar weten jullie
wel wat een po is? Toen jullie omie en ik nog kinderen waren hadden wij niet
een wc, zoals wij nu allemaal hebben. Wij hebben allemaal zelfs twee wc’s in
onze huizen. Eén beneden en één boven bij de slaapkamers.
Vroeger, bij omie thuis gebruikten ze voor de wc nog een tonnetje, dat één keer
in de week door mannen van de dienst gemeentewerken opgehaald en geleegd
werd. Bij ons thuis niet. Toen mijn vader en moeder in 1938 een nieuw huis
lieten bouwen, had mijn vader vijfentwintig gulden te veel geleend. Mijn moeder
mocht kiezen: kamer en suite deuren of een wc met een septic tank. Mijn moeder
koos voor het laatste. Waterleiding hadden we toen nog niet op ons dorp
Kollumerpomp, maar zo nu en dan de wc doorspoelen met een emmer water uit
de sloot was ook goed.
En die pispot dan? Nu, om ’s nachts in het donker helemaal van de slaapkamer
boven naar de wc in het hok bij de achterdeur te gaan, dat duurde veel te lang.
Op onze slaapkamer stond een po (een pispot) waar wij allemaal als we even
wakker werden in plasten. Op onze knieën lagen we dan voor de pispot en
plassen maar. ‘Niet buiten de pot plassen, hoor!’ waarschuwde mijn moeder
ons, ‘want dan wordt de vloer nat!’
Begrijpen jullie nu waar die uitdrukking ‘buiten de pot plassen’ vandaan komt?
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Maar wanneer een getrouwde man eenmaal buiten de pot geplast heeft, en ook
al heeft hij heel veel spijt, zal hij nooit weer buiten de pot plassen? Kan zijn
vrouw, die hem vergeven heeft, dat geloven? Dat is een kwestie van
vertrouwen….
En kan Jozef in onderstaand verhaal zijn broers wel weer vertrouwen?

Hoofdstuk 29

-

De halfbroers

-

Genesis 42

Ze kwamen in het tweede jaar van de hongersnood, de tien zonen van Jacob. De
jongste zoon Benjamin mocht niet mee. Nadat Jozef niet weer thuis was
gekomen van zijn reis naar Dothan, vertrouwde vader Jacob zijn jongste zoon
Benjamin niet meer van huis. Voor geen geld ter wereld wilde hij hem mee laten
gaan naar Egypte.
Het was net alsof de grote zonen van Jacob ook geen haast hadden om naar
Egypte te gaan. Durfden ze niet zo goed? Omdat er bijna geen eten meer was,
moest vader Jacob hen zelfs dwingend vragen om nu toch maar te gaan. Hij
hoopte dat alles goed zou gaan. Dat ze spoedig terug zouden zijn met zakken vol
koren. Hij zuchtte. Als ze eens niet terugkwamen? Alles liep hem ook tegen in
zijn leven…. Zijn lievelingsvrouw Rachel was er al heel niet meer en zijn zoon
Jozef? Nooit was hij weer teruggekomen. Hij zou nu al dertig jaar zijn geweest.
En nu die honger weer. Hoe zou het met zijn zonen gaan, daar in dat verre
Egypte? Ze hadden geld genoeg bij zich, maar zouden die Egyptenaren wel
koren willen verkopen aan vreemdelingen? Hij wilde wel dat ze maar weer thuis
waren….
Toen Jozef hoorde dat er tien mannen uit Kanaän waren, die heel eerbiedig
vroegen om koren te mogen kopen, omdat hun vrouwen en kinderen bijna
stierven van de honger, haastte hij zich naar het gebouw, waar zij stonden te
wachten. Hij voelde zijn hart kloppen. Zouden ze het zijn? Zijn tien halfbroers
of waren het andere mensen uit Kanaän? Kanaän was groot. Maar toch? Precies
tien mannen! De jongste, zijn broer Benjamin zou misschien niet mee hebben
mogen gaan naar Egypte.
En dan die andere vraag: stel dat ze het waren, zou hij zich dan direct bekend
maken? Wat zouden ze grote ogen opzetten, wanneer hij tegen hen zei: Ik ben
Jozef, jullie broer, die jullie als slaaf verkocht hebben naar Egypte. Kwaad was
hij niet meer op hen. Het was al zo lang geleden en die pijn in zijn hart was hij
bijna vergeten…. Of toch niet helemaal?
Nee, hij kon niet direct weer gewoon tegen hen doen, net alsof er nooit iets
gebeurd was. Hij zou ze streng toespreken, hen bang maken en dan wilde hij wel
eens zien of ze nog zo wreed waren als die dag in Dothan, toen ze hem in de put
gooiden. In ieder geval wilde hij van hen de naam Benjamin horen. Hij wilde
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wel eens weten of zij hem ook zo haten, zoals zij hem gedaan hadden en ook of
ze nog steeds zo jaloers waren. Misschien wel niet en in dat geval zou hij hen
niets doen. Maar eerst moest hij hard zijn en hen op de proef stellen.
Toen Jozef ze zag staan met hen tienen in die grote zaal, herkende hij hen direct.
Dat was Ruben, de oudste en naast hem stond Simeon. Die was vroeger altijd de
aanvoerder geweest in het doen van verkeerde dingen. Levi stond daar en Juda
en al die anderen. Ze waren bijna niets veranderd, alleen een aantal jaren ouder
geworden. Natuurlijk herkenden ze hem niet. Toen hij naar Egypte afgevoerd
werd, was hij ongeveer twintig jaar geweest en nu was hij een volwassen man
met koninklijke kleren aan, waar nog bij kwam, dat zij hem hier op deze plek en
in deze functie als onderkoning van Egypte, helemaal niet verwachten.
Zodra ze Jozef zagen, liepen ze naar hem toe en voor zijn voeten lieten ze zich
voorover op de grond vallen. Daar lagen ze, de tien mannen in hun wijde bonte
mantels, de handen uitgespreid en met hun hoofden op de harde vloer.
Voor hen, hoog en rechtop stond Jozef en keek op hen neer. Streng stonden zijn
ogen. Niemand kon aan zijn gezicht zien wat er in hem omging. Het lag op zijn
lippen om te zeggen: Kennen jullie mij niet meer? Leeft onze vader nog? En hoe
is het met mijn broer Benjamin? Nee, nu moest hij niet zwak worden.
Volhouden en de strenge heerser spelen. Hij zei een paar zinnen tegen hen in het
Egyptisch, maar de broers schudden hun hoofden, ze begrepen hem niet.
Jozef wenkte en een tolk kwam naast hem staan. Die vertaalde wat Jozef zei en
wat de broers antwoordden.
‘Ik geloof niet,’ zei Jozef streng, ‘dat jullie hier alleen gekomen zijn om koren te
kopen. Jullie zijn spionnen! Jullie zijn komen kijken waar je Egypte kunt
aanvallen.’
Jozef zag hoe zijn halfbroers van kleur verschoten. Ruben kwam naar voren en
zei met trillende stem: ‘Nee, heer! Wij komen alleen maar graan kopen. We zijn
allemaal broers van elkaar. Wij zijn eerlijke mensen, geen spionnen. Nee, hoe
zou ook een vader zijn tien zonen allemaal tegelijk als spion op pad sturen?’
‘Hebben jullie meer broers?’ vroeg Jozef.
Ruben sloeg zijn ogen neer, terwijl hij zei: ‘We waren thuis met twaalf broers.
Maar de jongste is bij onze vader in Kanaän gebleven en één broer leeft niet
meer.’
De onderkoning keek hem streng aan. Het was of zijn donkere ogen dwars door
hem heen keken, alsof hij de gedachten van Ruben wilde lezen.
‘Ik denk nog steeds dat jullie spionnen zijn!’ zei Jozef koel, ‘maar ik wil jullie
een kans geven. Als het echt waar is van die broer van jullie, dan moeten jullie
hem ophalen. Als ik hem zie, dan geloof ik pas dat jullie de waarheid spreken.
Maar nu gaan jullie alle tien de gevangenis in. Over drie dagen mag één van
jullie naar huis om jullie jongste broer op te halen. Als hij hier is, mogen jullie
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koren kopen, zoveel jullie willen. Maar komt hij niet? Zo zeker als de Farao
leeft, dan wacht jullie allemaal de doodstraf!’
Ruben wilde iets zeggen, maar daar kreeg hij de kans niet meer voor. Jozef
draaide zich om en liep de deur uit. Soldaten kwamen en brachten de tien broers
weg naar de gevangenis….
Bevend van angst stonden ze drie dagen later weer voor de onderkoning. Wat
zou die machtige heerser over hen beslissen? Wie van hen zou naar huis mogen
gaan? De anderen bleven achter in de gevangenis, maar hadden toch nog
aanspraak met elkaar. Maar die ene, hoe zou die zijn oude vader onder ogen
durven komen? Tien grote zonen had vader Jacob naar Egypte gestuurd en
slechts één kwam terug. En die kwam om Benjamin op te halen!
Daar hoorden ze de tolk zeggen: ‘Zo beslist mijn heer, de onderkoning: wanneer
jullie doen wat hij zegt, dan blijven jullie in leven. Want hij heeft eerbied voor
God. Maar één van jullie blijft hier achter in de gevangenis. De anderen mogen
naar huis met graan voor de familie. Als jullie de waarheid spreken, kom dan
terug met je jongste broer. Pas dan gelooft de onderkoning jullie.’
Toen de tolk weggegaan was en Jozef nog even bleef staan, hoorde hij hen luid
en heftig met elkaar praten. Ja, wat voor zin had het om met z’n negenen terug
naar huis te gaan, als hun vader Benjamin toch niet mee wilde geven naar
Egypte? En wie van hen zou hier gevangen achter moeten blijven?
‘Wij hebben dit verdiend,’ zeiden ze tegen elkaar. ‘Dit is onze straf voor wat we
vroeger met onze broer Jozef hebben gedaan. Hij was bang en smeekte om
medelijden. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Daarom zitten wij nu in
de ellende. God straft ons nu voor het onschuldige bloed van onze broer Jozef.’
‘Ja,’ zei Ruben, ‘het is jullie schuld! Ik zei nog tegen jullie dat we hem geen
kwaad moesten doen! Maar jullie wilden niet luisteren. Nu worden we voor
gestraft voor zijn dood!’

De broers, ze zagen hoe de onderkoning zich omdraaide, wegrende en met een
harde klap de deur achter zich dichtgooide. Wat betekende dat nu weer?
Waarom was alles zo vreemd en onbegrijpelijk in dit land? Hoe kon het dat ze
voor spionnen werden aangezien? Waarom werden ze onschuldig in de
gevangenis opgesloten? Angstig stonde ze daar te wachten. Hun harten klopten
hen in de keel.
Jozef stond in zijn eigen kamer. Hij huilde. De tranen rolden hem over de
wangen en zijn schouders schokten. Hij wist zelf niet eens precies waarom hij
nu zo overstuur was. Maar toen hij zijn halfbroers hoorde praten in zijn eigen
moedertaal, had hij het even niet meer. Alles zag hij weer voor zijn ogen
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gebeuren: zijn vader Jacob, de dood van zijn moeder Rachel, hoe hij verwend
werd door zijn vader, wat als gevolg had, de droge waterput in Dothan, waar
zijn onbezorgde jeugd eindigde….
Hij hoorde nog Simeon weer vals naar hem schreeuwen, hoorde de felle spot
van de anderen en zag hun haat in hun donkere ogen.
Jozef huilde en huilde om alles wat hij daarna doorgemaakt had…. Potifars huis
en de gevangenis…. Al die verloren jaren. Maar misschien huilde hij nu ook wel
van blijdschap omdat hij zijn halfbroers gezien had en dat hij zijn broer
Benjamin weer zou zien en zijn oude vader.
Jozef huilde tot hij geen tranen meer had. Eindelijk was hij uitgehuild. Hij waste
zich en ging terug naar zijn halfbroers. Zijn gezicht stond weer strak en streng.
Hij nam een paar soldaten met zich mee. Ze moesten handboeien meenemen.
Dus Ruben had een goed woordje voor hem gedaan! Dan mocht hij nu naar huis,
ook al was hij de oudste. Regelrecht liep Jozef naar Simeon. Deze, wees hij naar
zijn soldaten. Even later had Simeon de handboeien om en werd hij afgevoerd.
Met het hoofd omlaag liep hij terneergeslagen tussen de soldaten in.
Deze ene keer had hij niets te zeggen!
De volgende ochtend, in alle vroegte, reisden negen broers terug naar hun oude
vader in Kanaän. Hun ezels droegen grote zakken met koren, die een dienaar
van de onderkoning opgeladen had. Thuis hadden ze dringend behoefte aan eten,
maar nu konden ze er niet eens blij mee zijn. Hoe zou het met Simeon zijn? En
wat moesten ze thuis tegen hun oude vader zeggen?
Ze dachten aan jaren geleden, toen ze uit de vlakte van Dothan terugkwamen bij
hun vader, zonder Jozef…. Hun schuld! En dat moesten ze nu bezuren. Spijt
hadden ze, veel spijt! O, konden ze alle verkeerde dingen, die ze gedaan hadden,
maar terugdraaien. Dat nu juist Simeon, hun aanvoerder in het kwade, gevangen
was genomen. Dat moest wel een teken van God zijn!
Direct de eerste avond al van hun terugreis naar huis, kregen ze de schrik van
hun leven. Ze wilden hun ezels eten geven, maakten een zak open en bovenin de
zak met koren lag al het geld dat zij ervoor betaald hadden. Dit kwam niet
goed…. Nu dacht die onderkoning in Egypte ook nog, dat zij dieven waren! Het
duurde lang voordat ze die nacht sliepen.
Bij thuiskomst gingen ze allereerst naar hun oude vader en vertelden hem alles
wat ze in Egypte beleefd hadden. Jacob was verslagen, toen hij het hoorde. Zijn
zonen spionnen? Simeon vals beschuldigd achtergelaten in de gevangenis in
Egypte? Benjamin mee naar Egypte om die onderkoning te bewijzen, dat zijn
zonen geen spionnen waren?
Bang zei hij: ‘Jullie pakken mij al mijn kinderen af.’
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Het was zo, maar anders dan vader Jacob dacht. Hadden ze het maar nooit
gedaan, dat met Jozef! Nu ze ouder waren en zelf vader, leek het onbegrijpelijk,
dat ze toen zo wreed hadden kunnen zijn. Maar Benjamin, die moest mee naar
Egypte, wanneer ze weer nieuw koren gingen halen! Zonder hem hoefden ze
niet weer bij die strenge onderkoning aan te komen.
Ruben liep op zijn vader toe en zei: ‘Vader, geef Benjamin maar aan mij mee. Ik
zal ervoor zorgen dat hij bij u terugkomt. En als ik hem niet terugbreng, mag u
twee van mijn zonen doden, voor hem in de plaats.
Vader Ruben, hij meende het echt. Maar natuurlijk wilde Jacob dat niet. Ook
nog twee kleinkinderen van hem doden? Daar kreeg hij Benjamin niet mee
terug! Bedroefd schudde hij zijn hoofd, en zei: ‘Benjamin gaat niet mee! Zijn
broer Jozef is dood en nu heb ik alleen hem nog. Ik ben al oud. Als er onderweg
iets met Benjamin gebeurt, zal ik sterven van verdriet.’
Daar gingen de negen zonen van Jacob, ieder naar zijn eigen tent, maar het eten
smaakte hen niet. Steeds moesten denken aan hun broer Simeon. Hoe hij werd
weggevoerd, tussen de soldaten in, met handboeien om….

Hoofdstuk 30
Lieve kleinkinderen,
Door de nood gedwongen bepaalde zaken toestaan. Of door de honger
gedwongen zelf bepaalde zaken moeten ondernemen. Dat deden mijn papa en
mama ook.
Wisten jullie wel dat mijn ouders, jullie overgrootouders in 1928 naar Canada
emigreerden? Dat was een mislukte emigratie. Van hun laatste geld kochten ze
een breimachine. De gebreide wollen onderrokken van mijn moeder werden
uitgehaald en van dat garen breiden ze sokken, die mijn vader aan arbeiders
verkocht, die daar in de rimboe, in de grote bossen werkten. Zo konden mijn
ouders overleven.

Hoofdstuk 30

-

Gastmaaltijd in Egypte

-

Genesis 43

Al erger werd de honger in het Zuiderland van Kanaän. Op een gegeven moment
was er bijna helemaal geen eten meer in het tentenkamp van vader Jacob. Het
was de hoogste tijd om weer naar Egypte te gaan om graan te kopen. Ook voor
Simeon, die nu al wekenlang in de gevangenis zat. Maar vader Jacob wilde er
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niets van weten. Toen de rantsoenen al kleiner werden en de kinderen met
honger in de maag naar bed moesten, liet Jacob zijn zonen bij zich komen.
Hij zei tegen hen: ‘Jullie moeten weer naar Egypte gaan om eten te kopen.’
Maar Juda antwoordde; ‘Vader, we mogen daar alleen terugkomen als we
Benjamin bij ons hebben. Hij moet met ons mee. Dat heeft die onderkoning heel
streng tegen ons gezegd. Als u hem met ons mee laat gaan, dan gaan we, en
anders niet. Maar gaan we niet, dan sterven we hier allemaal van de honger, ook
uw zoon Benjamin. Vader, moet onze hele familie sterven, omdat u Benjamin
niet met ons mee laat gaan?’
De oude man voelde wel aan, dat Juda gelijk had, maar nog wilde hij niet
toegeven.
Bitter zei hij: ‘Wat hebben jullie mij aangedaan! Waarom hebben jullie die man
verteld, dat jullie nog een broer thuis hadden? Waarom moest dat zo nodig?’
En weer nam Juda voor hen allemaal het woord: ‘Vader, die man vroeg ons daar
heel nadrukkelijk naar. Hadden wij toen moeten liegen? Konden wij weten dat
hij zou zeggen: ‘Breng jullie jongste broer hier!’ Vader, ik bid u, laat toch die
jongen met ons meegaan, want anders komen wij allemaal om van de honger,
wij en u en al onze kinderen. Ik zelf sta borg voor Benjamin. Als ik hem niet
veilig weer bij u thuisbreng, zal ik voor altijd tegenover u als schuldige staan.
Laat ons alstublieft gaan. Hadden wij niet zo lang gewacht, dan waren we al
twee keer weer thuis geweest.’’
Jacob boog zijn hoofd. Hij durfde niet meer tegen zijn zoon Juda in te gaan.
‘Als het dan echt moet, neem dan wel geschenken voor die man mee. Doe de
beste producten van dit land in jullie zakken: geurige olie, kruiden, honing en
noten. En neem twee keer zo veel geld mee, als nodig is. De vorige keer, toen
jullie dat geld mee terugkregen, zal wel een vergissing geweest zijn.’
Zuchtend zei hij: ‘Neem dan mijn jongste zoon maar mee. Maak je klaar om
naar Egypte te gaan. Ik hoop dat God de Almachtige zorgt dat die man
medelijden met jullie heeft. Dan zal hij Simeon vrijlaten en Benjamin terug laten
gaan.’
En heel moedeloos zei hij fluisterend: ‘En ik? Moet ik mijn kinderen verliezen,
goed, dan verlies ik ze maar. Het is niet anders….’
In alle vroegte gingen ze de volgende ochtend op reis. Tien mannen op hun
ezels. Ze reisden zo snel mogelijk, want de nood thuis was hoog. Maar hoe
dichter ze bij Egypte kwamen, hoe angstiger ze werden. Als ze Benjamin
meenamen, dan zou alles goed komen, had die heerser gezegd, nu hij was erbij!
Maar kon je zo’n Egyptenaar op zijn woord vertrouwen? Ze wisten het niet.
Tegenover elkaar hierover praten, dat deden ze niet. Alleen Benjamin was vol
goede moed en genoot van zijn eerste verre reis. Volgens hem zou alles wel een
beetje meevallen. Ze hadden die onbekende man toch niets misdaan?
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‘Wacht maar,’ zeiden de broers tegen hem, ‘je kent hem nog niet, maar dat zal je
snel genoeg gewaar worden.’
In de koningsstad meldden de broers zich in hetzelfde gebouw als de vorige
keer. De onderkoning, gewaarschuwd door één van zijn dienaren, zag hen
komen. Tien mannen, dus Benjamin was erbij. Ja, dat moest hem zijn. Maar wat
was zijn broer groot geworden. Jozef moest zich bedwingen om zich niet bekend
te maken. Hij stuurde zijn tolk naar hen toe met de boodschap dat ze allemaal
naar zijn paleis moesten gaan. Hij wilde met hen eten en drinken. Alle tien
zouden ze vandaag zijn gasten zijn.
Door de straten van de koningsstad liepen ze achter de tolk aan, naast hun ezels,
naar het paleis van de onderkoning. Om eerlijk te zijn wisten ze niet wat ze
ervan moesten denken. Bang waren ze voor het allerergste. Gebeurde dit om het
zilvergeld, dat op hun terugreis bovenin hun zakken had gelegen? Werden ze nu
naar het paleis gelokt om hen daar gevangen te nemen en tot slaven gemaakt te
worden?
Ze vroegen het de tolk, en vertelden hem dat ze nu dubbel geld bij zich hadden.
De tolk keek hen aan en merkte hoe bang ze waren.
‘Vrede is met jullie,’ zei hij heel vriendelijk. ‘Ik heb hierover gehoord, maar het
is goed. Jullie God heeft dat geld weer terug in jullie zakken gelegd. Maar nu
moeten jullie opschieten, want de onderkoning wil vandaag samen met jullie de
maaltijd houden.’
Met hem aan één tafel eten?’ vroegen ze stomverbaasd. Kon die onbegrijpelijke
heerser je het ene moment in de gevangenis gooien en het volgende moment aan
zijn tafel uitnodigen? Ze begrepen er niets meer van. Maar het belangrijkste was,
dat hij niet meer boos op hen was. Ze waren dus geen spionnen. Dat was een
hele geruststelling.
En dat allemaal om Benjamin! Die jongen deed zijn naam eer aan: hij die geluk
brengt! Terwijl ze bij de ingang hun voeten wasten, plaagden ze hem
goedmoedig en lachten hem blij toe. Dat die jongen zo hoog in achting stond bij
zo’n belangrijke man!
De hele ochtend moesten ze wachten. Simeon werd uit de gevangenis bij hen
binnengebracht. Hij zag een beetje witjes, maar was zichtbaar blij en opgelucht
zijn broers terug te zien. De weken waren hem lang gevallen, al had hij het in de
gevangenis niet slecht gehad. Nu waren ze alle elf weer bij elkaar. Dit moest hun
vader eens weten! Wat zou hij ongerust zijn om Benjamin! Diep in hun hart,
zonder het te zeggen, dachten ze allemaal aan hun broer Jozef, die nooit weer
terug zou komen. Waarom waren ze jaren geleden ook zo dom en wreed
geweest?
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Pas in de middag kwam de onderkoning thuis in zijn paleis. Zodra de broers
hem zagen, bogen ze zich diep naar de grond en gaven hem de geschenken, die
hun vader hun meegegeven had. De onderkoning deed heel vriendelijk, net alsof
hij hen al jaren kende. Hij vroeg naar hun vader of die nog leefde en of ze een
goede reis hadden gehad.
Hij keek Benjamin lang en ernstig aan en via de tolk vroeg Jozef aan de broers:
‘Is dit jullie jongste broer, over wie jullie verteld hebben?’
‘Ja, majesteit,’ knikten ze.
‘God zal goed voor jou zijn, jongen,’ zei Jozef met trillende stem.
Hij draaide zich om en liep gehaast de kamer uit. Achter hem sloeg een deur met
een harde klap dicht.
In zijn eigen kamer, waar niemand hem kon zien, huilde Jozef, alsof zijn hart
zou breken. Van blijdschap liepen hem de tranen over zijn wangen. Hij had zijn
eigen broer weer gezien en binnenkort zou alles weer goed zijn. En hij zou zijn
oude vader weer zien! Ook met zijn halfbroers zou alles goed komen. Nu nog
stond steeds die tolk tussen hen in, maar dat zou niet lang meer duren. Wat zou
hij nu graag zijn broer Benjamin omarmen en zeggen wie hij was. Maar eerst
wilde hij weten of de halfbroers Benjamin net zo erg haten als ze hem vroeger
gedaan hadden. Hij wilde zijn halfbroers nog één keer bang maken en kijken of
ze in nood, voor hun halfbroer nu wel in de bres zouden springen.
Toen Jozef weer bij hen in de eetzaal kwam, kon niemand zien dat hij gehuild
had. Hij nam hen mee naar de grote eettafel en wees de plek aan, waar ze
moesten gaan zitten. Eerst Ruben, de oudste, naast hem Simeon, daarna Levi, en
toen Juda…. De broers keken elkaar verwonderd aan. Hoe kon dit? Toeval, eerst
de vier oudsten? Maar toen hij Dan en Naftali een plek gaf naast Juda en daar
naast Gad en Aser, en ook nog in de juiste volgorde Issachar en Zebulon, toen
begrepen ze dat dit geen toeval kon zijn. Wist hij dan alles, deze hoge
Egyptenaar? Wist hij precies hoe oud ze allemaal waren?
Ze begonnen te eten. Heerlijk, wat was dit lekker. Ze vergaten al hun moeilijke
en onbegrijpelijke vragen en aten, zoals ze nog nooit eerder gegeten hadden.
De onderkoning zat aan een tafel alleen. Het past een heerser niet om met zijn
gasten aan één tafel te eten. Ook zijn belangrijke dienaren zaten apart aan een
tafel. Als Egyptenaar zat je niet aan één tafel met Hebreeërs, die schaapherders
waren. De messen, waarmee deze mannen uit Kanaän hun vlees sneden, hadden
ze thuis ook gebruikt bij het slachten van dieren. Dat was een afschuwelijk idee.
Een koe was in dat oude Egypte een heilig dier.
Zo zaten dan de broers apart aan één tafel en niemand keek hen op de vingers.
Alleen kwam zo nu en dan een slaaf hun bekers met wijn bijvullen en een stapel
brood brengen, terwijl hij zei: ‘Dit komt van mijn heer, de onderkoning!’ De
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broers bogen en spraken woorden van dank. Dit was een bijzonder grote eer, die
hen gegeven werd. Niet één werd overgeslagen, en toen Benjamin zijn brood
kreeg, bracht de slaaf zelfs vijf keer zo veel! Hij kreeg er gewoon een kleur van.
Maar zijn halfbroers knikten instemmend en lachten hem dankbaar toe.
Benjamin moest wel een bijzonder goede indruk hebben gemaakt op die
Egyptische heerser.
Jozef zat alleen aan zijn koninklijke tafel. Voortdurend keek hij naar zijn broers.
Wat had hij nu graag tussen hen in gezeten, met zijn arm om Benjamin heen, als
een broer tussen zijn broers. Hij zuchtte. Hij wist dat het nooit weer zou worden,
zoals vroeger. Nooit weer zou hij met zijn broers hun kuddes gaan weiden in de
heuvels van Hebron. Hij was hun broer, maar hij was ook de heerser in het land
Egypte. Zijn vader Jacob zou komen en in Egypte wonen. Maar nooit zou het
weer worden, zoals het eens was geweest: hij Jozef, zijn vaders grote jongen.
Voorbij…. Voor altijd voorbij! Maar hij mocht niet ondankbaar zijn. God had
het goed met hem gemaakt. En was het niet een grote zegen dat hij zijn vader, ja
zelfs zijn hele familie mocht redden van de hongerdood? Hij moest blij zijn. Ja,
heel erg blij.
Morgen moest hij nog één keer testen of zijn halfbroers echt wel alles
overhadden voor Benjamin en daarna, ja dan zou alles goed zijn!
Diezelfde avond nog gaf Jozef zijn belangrijkste dienaar het bevel: ‘Vul de
zakken van die mannen met graan. Doe er zo veel mogelijk in. Doe ook het geld
er weer in. En in de zak van de jongste broer moet je niet alleen het geld leggen,
maar ook mijn zilveren drinkbeker. De beker, die ik altijd gebruik.’

Hoofdstuk 31
Lieve kleinkinderen,
Ik kan mij heel goed herinneren dat ik als klein jongetje ‘s nachts uit bed werd
gehaald, wanneer het onweerde. Ook wij, de kleine kinderen, moesten dan onze
kleren aantrekken en daar zaten we dan in een lange rij naast elkaar op de
grond, zo ver mogelijk bij de ramen vandaan. We zagen dan de bliksem en
telden tot we de donder hoorden. Als we tot negen telden, dan was het onweer
drie kilometer ver weg. Maar telden we tot drie, dan was het onweer vrij dichtbij
en dat was gevaarlijk. Ja, in die tijd gebeurde het nog regelmatig dat
boerderijen door de bliksem getroffen, afbranden. Tegenwoordig hebben alle
hoge gebouwen een bliksemafleider en blijven we in bed liggen, ook al onweert
het nog zo erg.
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Ook jullie omie moest vroeger als klein meisje uit bed, wanneer het onweerde.
Haar vader had dan op tafel een geldkistje staan, waar waardevolle spullen in
zaten. Hij was penningmeester van de beide scholen in Loppersum en hij moest
aan alle meesters en juffen hun salaris uitbetalen. Dat geld mocht bij een
blikseminslag niet verloren gaan, want dan kregen de meesters en juffen aan het
einde van de maand hun salaris niet.
Maar ook vandaag geldt voor jullie allemaal: als het hevig onweert en je bent
buiten in het open veld of in de bossen, schuil nooit voor de regen onder een
hoge boom. Want als de bliksem in die boom inslaat, dat overleven jullie niet.
En ben je toevallig tijdens een hevig onweer midden in een groot weiland of op
het strand, blijf dan niet rechtop staan, loop niet zo snel mogelijk naar een
gebouw om te schuilen. Als het onweer echt heel hevig wordt, ga in een greppel
of in een kuil liggen en laat je daar maar kletsnat regenen, tot het onweer
voorbij is. Beter een nat pak, dan dat je door de bliksem getroffen wordt.

Hoofdstuk 31

-

‘Ik ben Jozef….

-

Genesis 44 en 45

De volgende ochtend was de zon nog maar nauwelijks opgekomen of de elf
broers waren al onderweg, terug naar hun oude vader. De koningsstad met zijn
grijze muur en witte huizen lag al weer ver achter hen. Voor zich zagen ze de
lange, rechte weg dwars door de groen en bruin gekleurde woestijn. Een erg
lange reis hadden ze voor de boeg en straks zou de zon erg heet worden, maar
wat hinderde zo’n beetje ongemak, wanneer je met zulk blij nieuws naar huis
ging? Ja, ze gingen naar huis met Benjamin en ook met Simeon in hun midden.
Alle moeite en zorgen hadden ze achter zich gelaten. En al sneller dreven ze hun
ezels met die geweldige grote zakken graan op hun ruggen, tot spoed aan. Als
hun vader hen nu eens zou kunnen zien….
Eén van de broers keek even achterom. Hij schrok en waarschuwde zijn broers.
Wie kwam daar in een grote stofwolk achter hen aan? Een ruiter op een snelle
kameel wenkte, dat ze op hem moesten wachten. Verbaasd bleven ze staan.
Toen hij even later naast hen stond en zich van zijn kameel liet glijden,
herkenden de broers hem. Het was de dienaar van de onderkoning en zijn
gezicht stond op onweer. Zijn ogen keken hen verwijtend aan toen hij sprak:
‘Waarom vergelden jullie goed met kwaad? Waarom hebben jullie de beker van
de onderkoning gestolen? De zilveren drinkbeker, waarmee hij waarzeggingen
doet? Wat jullie gedaan hebben, is heel erg!’
Het bloed vloog hen naar de wangen. Waarvan werden zij beschuldigd? Dit was
hen nog nooit eerder overkomen. Zij, de zonen van vader Jacob werden hier
voor dieven uitgemaakt! Als ze nu thuis in Kanaän waren geweest, dan hadden
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ze dat niet geaccepteerd. Maar hier in dit vreemde land, waren ze in de macht
van deze knecht van de onderkoning en hadden ze te luisteren.
Met ingehouden woede zeiden ze kalm: ‘Hoe kunt u dat nu zeggen? Zoiets
zouden wij nooit doen! De vorige keer lag ons geld in onze zakken met graan.
Dat geld hebben we weer meegebracht uit ons land. Waarom zouden we nu dan
goud of zilver stelen uit het huis van uw meester? Als u die beker toch bij
iemand van ons vindt, dan zal die sterven. En de anderen worden uw slaven.’
De Egyptenaar schudde zijn hoofd.
‘Nee,’ zei hij, ‘als ik die beker bij iemand van jullie vind, dan wordt die mijn
slaaf. De anderen zullen vrij zijn en naar huis gaan.’
Zwijgend haalden de broers de grote zakken met graan van hun ezels en gingen
naast elkaar staan, ieder met zijn zak voor zich. Ruben maakte als eerste zijn zak
open. Hij verschoot van kleur: bovenin lag het geld, waarmee hij gisteren
betaald had. Hij stamelde een paar woorden, maar de dienaar van de
onderkoning trok onverschillig met zijn schouders en zei: ‘Dat beetje geld is de
moeite niet waard.’
Hij begon de zakken te doorzoeken. Diep stak hij zijn bruine arm in het graan, in
de ene zak na de andere. Toen hij alle zakken nagekeken had op die van
Benjamin na, haalden de broers opgelucht adem. In de zak van de jongste zou
hij geen drinkbeker van de onderkoning vinden. Benjamin hoefde niet te stelen.
Die kon thuis immers alles krijgen, wat zijn hart begeerde!
Maar daar ging de dienaar van de onderkoning rechtop staan en wat had hij in
zijn hand terwijl hij luid en dreigend zei: ‘Nu, wat heb ik jullie gezegd! Kijk, dit
is de beker waar mijn heer de onderkoning elke dag uit drinkt!’
Met grote, bange ogen keken ze hem aan. Dit kon niet waar zijn! Benjamin was
geen dief. Zie hem daar eens staan, zo wit als een doek. Het ging hen door alles
heen. En toen spraken ze allemaal luid en heftig door elkaar. De jongen was
onschuldig! Dat moest hij geloven. Wat moest zo’n grote jongen nu met die
zilveren beker? Die man, die het geld weer bovenin hun zakken met graan had
gelegd, die zou er wel meer van weten! Hij moest eerst die man maar eens
ondervragen, voordat hij Benjamin beschuldigde. Hun jongste broer was zo
eerlijk als goud!
De Egyptenaar stak zijn hand omhoog en allemaal hielden ze hun mond. ‘Ik
houd jullie aan de afspraak,’ zei hij koel. ‘De beker heb ik in de zak van de
jongste gevonden en hem neem ik mee. Alle anderen mogen naar hun familie in
Kanaän gaan om daar het graan heen te brengen.’
De broers keken elkaar aan. Wat gaf het wanneer ze nu gingen protesteren? Hij
zou hen toch niet geloven. En ze hadden de schijn tegen. Dat nu precies
Benjamin dit moest overkomen. Hun oude vader hield zoveel van hem! Hoe
konden ze ooit weer hem onder ogen komen, wanneer Benjamin niet bij hen
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was? In hun wanhoop scheurden ze hun kleren, terwijl ze de zakken weer op
hun ezels laden.
‘We gaan allemaal met hem mee,’ zeiden ze, ‘we laten hem niet alleen gaan.’
De Egyptenaar knikte. ‘Jullie mogen gaan en staan, waarheen jullie willen,’
antwoordde hij.
Zo blij en opgewekt als ze die ochtend in alle vroegte door de stadspoort naar
buiten waren gereden, zo bezorgd en terneergeslagen reden ze nu weer naar
binnen. Een droevige optocht was het, tien ezels met grote, volle zakken op hun
ruggen en daarnaast liepen tien mannen in gescheurde kleren. En voor hen uit,
naast Benjamin met zijn ezel, reed hoog op zijn kameel, de Egyptenaar, de
dienaar van de onderkoning van Egypte.
Eén ding wisten ze, de broers: nooit, nee nooit lieten ze hun halfbroer in de
steek….
Ondertussen wachtte Jozef in zijn paleis. Hoe zou het gaan? Zouden zijn
halfbroers Benjamin in slavernij laten gaan? Zouden ze weer tegen hun vader
Jacob zeggen dat de tweede zoon van Rachel en hem nooit weer thuis zou
komen? Of zouden ze nu in deze grote nood voor hun broer opkomen en hem
niet in de steek laten? Zou straks zijn dienaar alleen met Benjamin bij hem
komen of zouden ze alle elf komen? Hij hoopte van het laatste en diep in zijn
hart rekende hij er ook op. Gisteren had hij gezien hoe blij ze met hem waren.
Maar ja, toen waren ze blij met de overvloedige maaltijd en niet te vergeten, de
wijn, die hen vrolijk maakte. Maar nu, vandaag kwam het erop aan….
Het werd al later. Ze hadden al terug kunnen zijn.
Daar ging de deur van zijn kamer open en kwam zijn dienaar naar hem toelopen.
‘Ik heb gedaan, wat u mij opgedragen heeft. Uw jongste broer heb ik
meegenomen, maar de anderen zijn ook meegekomen. Alle tien vragen ze heel
deemoedig of u naar hen wilt luisteren.’
‘Het is goed. Ik kom,’ zei Jozef met bonzend hart van grote blijdschap. Dan
waren ze echt wel veranderd, dat ze dit voor Benjamin deden. Hij was benieuwd
naar wat ze zouden zeggen. Eerst zijn halfbroers laten praten en pas daarna
hijzelf.
Vlug liep hij naar hen toe. In de grote zaal stonden ze op hem te wachten. Zodra
ze hem zagen lieten ze zich voorover op de grond vallen. Hij dwong zichzelf om
streng te kijken. Met zijn hand gaf hij toestemming om te gaan staan, terwijl hij
zei: ‘Waarom hebben jullie dit gedaan? Jullie wisten toch wel, dat ik het zou
ontdekken? Ik weet dingen, die niemand weet. Ik wist dat mijn drinkbeker in de
zakken van één van jullie moest zijn!’
Het was Juda die naar voren liep en voor zijn broers het woord deed. Hij was
bleek, maar bang was hij niet. Daar stond hij, rechtop en moedig, een
eenvoudige herder uit het Zuiderland in Kanaän, die niet gewend was om voor
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zo’n machtige heerser het woord te voeren. Maar wat hij zei, kwam recht uit zijn
hart.
‘Wat moeten wij zeggen, heer? Hoe moeten we bewijzen dat we onschuldig
zijn? God heeft laten zien, dat we schuldig zijn. Nu zullen wij uw slaven
worden, heer, degene bij wie de beker is gevonden en ook wij allemaal!’
De tolk vertaalde de woorden van Juda en de onderkoning antwoordde: ‘Nee,
dat kan niet. De wetten hier in Egypte zijn zeer streng. Ik straf alleen de
schuldige! Alleen de man, bij wie de beker gevonden is, wordt mijn slaaf. De
anderen kunnen teruggaan naar hun vader.’
Weer deed Juda een stap naar voren. Nu stond hij vlak voor de onderkoning en
keek hem recht in de ogen. Hij vergat dat er een tolk nodig was om zich
verstaanbaar te maken. Hij dacht alleen maar aan wat hij wilde zeggen.
‘Heer, neem mij niet kwalijk. U bent net zo machtig als de Farao. Maar wilt u
niet boos op mij worden? Ik wil graag nog iets zeggen.
U heeft ons de eerste keer gevraagd of wij nog een vader of een broer hadden.
Toen hebben wij gezegd: ‘We hebben nog een oude vader en een jonge broer.
Die broer is geboren toen onze vader al oud was. Hij is de enige zoon van zijn
lievelingsvrouw, want haar andere zoon is gestorven. Daarom houdt onze vader
heel veel van onze jongste broer.
Toen zei u dat we onze jongste broer mee moesten nemen en dat u hem wilde
zien. Maar wij zeiden dat hij bij zijn vader moest blijven. Want zonder hem zou
onze vader sterven. En toen zei u dat we echt onze jongste broer mee moesten
nemen. Anders mochten wij niet bij u terugkomen.
Wij zijn vader teruggegaan en we hebben hem verteld, wat u gezegd had. Op
een dag zei onze vader tegen ons dat we weer graan moesten gaan kopen. Maar
wij zeiden: ‘We gaan alleen, als onze jongste broer ook meegaat. Alleen
wanneer we hem meenemen, wil die man ons zien.’
Toen zei onze vader: ‘Jullie weten dat ik maar twee zonen van mijn
lievelingsvrouw gekregen heb. De ene is verdwenen. Hij is vast en zeker door
wilde dieren opgegeten. Ik heb hem nooit meer gezien. Nu nemen jullie ook de
andere mee. Als er iets met hem gebeurt, zal ik sterven van verdriet.’
O heer, mijn vader houdt zoveel van mijn jongste broer. Als ik zonder hem
terugkom, zal hij sterven van verdriet. Ik heb hem beloofd dat ik voor mijn
jongste broer zou zorgen. Ik zei tegen hem: ‘Als ik hem niet terugbreng, mag u
mij dat kwalijk nemen, mijn leven lang.’
Ach heer, laat mij toch uw slaaf worden, in plaats van mijn broer. Laat hem
weer met mijn andere broers teruggaan naar onze vader. Ik kan niet terug,
zonder mijn jongste broer. Mijn vader zou zo verdrietig zijn! Dat kan ik niet
verdragen.’
Het werd stil in de grote zaal. Het wachten was op de onderkoning. Wat zou hij
zeggen? Een ‘ja’ of een ‘nee’? Voor Benjamin de vrijheid of de slavernij?
Toen zagen ze hoe het gezicht van de onderkoning veranderde. Hij trok zo met
zijn mond, dat het leek alsof hij zou gaan huilen.
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Daar hoorden de broers hem iets schreeuwen in de taal die zij niet verstonden.
En alle dienaren van de onderkoning haastten zich om de kamer te verlaten. De
broers, ze voelden dat er nu iets bijzonders zou gaan gebeuren, iets groots, maar
wat? Ze hoorden dat de onderkoning in luid gehuil uitbarstte. Hij huilde zo luid,
dat in het hele paleis het te horen was. De broers schrokken vreselijk en wisten
niet wat er aan de hand was, tot ze de onderkoning boven alles uit hoorden
schreeuwen: ‘Ik ben Jozef.... Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’
Als de bliksem voor hun voeten had ingeslagen, dan hadden ze niet erger
kunnen schrikken, deze elf zonen van vader Jacob. Ze deinsden achteruit. Dit
kon niet waar zijn…. Ze wilden iets zeggen, iets vragen, maar ze konden geen
woord uitbrengen. Met grote schrikogen stonden ze naar hun broer Jozef te
kijken. Maar in onvervalst Hebreeuws sprak deze onderkoning Zafnat Paäneach
hen toe: ‘Kom toch dichterbij! Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie als slaaf
verkocht hebben naar Egypte. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie
moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want om
jullie in leven te houden, heeft God mij voor jullie uitgezonden.
Er is al twee jaar hongersnood, en er zal nog vijf jaar lang geen koren op het
land groeien. Daarom heeft God mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Zo kon
ik ervoor zorgen dat jullie in leven blijven. Ik ben dus niet door jullie hierheen
gestuurd, maar door God. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu de belangrijkste
raadgever van de Farao ben. Ik heb de leiding over het paleis en over heel
Egypte.
Broers, ik heb jullie het nodige aangedaan en jullie hebben mij het nodige
aangedaan, maar wordt nu niet alles overstraald door Gods goedheid?
Ga nu terug naar Kanaän, naar onze vader en zeg tegen hem dat ik leef en dat hij
moet verhuizen naar Egypte. Ook zijn zonen en kleinkinderen zijn hier welkom,
Zijn schapen en koeien, ja alles wat hij heeft, zal ik de komende jaren verzorgen.
En blijf daar nu niet staan. Geloof dat ik echt waar jullie broer Jozef ben. Als
eerste viel hij zijn broer Benjamin om de hals en daarna alle anderen. Ze kusten
elkaar, lachten en huilden tegelijk. Ze vertelden elkaar wat ze de afgelopen jaren
meegemaakt hadden. Pas toen geloofden ze Jozef, maar diep in hun hart bleef de
angst dat Jozef hen zou straffen, voor wat zij jaren geleden hem aangedaan
hadden.
Zo snel als maar mogelijk was, aanvaardden ze de terugreis naar vader Jacob.
Weer droegen ezels grote zakken met koren, maar nu waren er ook grote wagens
van de Farao zelf bij. De familie van Jozef was welkom in Egypte. De Farao had
tegen Jozef gezegd: ‘Jouw vader moet hier komen wonen en ik zal hem en zijn
familie het beste stuk land in Egypte geven, zodat ze genoeg te eten hebben.’
Het was een grote karavaan die vader Jacob op ging halen. De broers liepen niet
meer in hun gescheurde kleren. Nee, ze hadden van Jozef allemaal nieuwe
kleren gekregen en Benjamin zelfs vijf keer zoveel als de anderen. Ook had
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Benjamin van zijn broer Jozef driehonderd zilverstukken gekregen en niet één
van de anderen had met jaloerse blikken daarnaar gekeken.
Toen ze dagen en dagen later de vlakte van Hebron bereikten, liepen de tenten
leeg en haalden de vrouwen en kinderen hun mannen en vaders op. Eindelijk
was de tijd van te weinig eten en hongerlijden voorbij. Nu was er weer
voldoende te eten en Simeon was terug! Ook Benjamin was mee teruggekomen.
Maar wat betekenden al die mooie Egyptische wagens, die ossen en al die
zwaarbeladen ezels? Het waren allemaal vragen, maar de mannen zeiden niets.
Eerst moest hun vader het weten. Hij was het hoofd van de familie. Eerst
moesten ze hem vertellen wat ze jaren geleden, die dag in Dothan, met Jozef
hadden gedaan. Eerst moest die oude schuld weg. Pas dan mochten hun vrouwen
en kinderen alles weten. Het zou niet gemakkelijk worden, hun oude vader alles
op te biechten en het was ook al zo lang geleden gebeurd.
Onderweg hadden ze er al over gesproken hoe ze het hun vader zouden
vertellen. Heel voorzichtig, opdat de oude man niet te erg zou schrikken.
Maar toen ze voor zijn tent stonden, onder de oude eik, vergaten ze alles en
riepen tegen hem: ‘Vader, Jozef leeft! Hij is de heerser in Egypte!’
Ze zagen dat de oude man het niet geloofde.
‘Kinderen,’ zei hij bedroefd, ‘zo moeten jullie niet spreken. Plaag mij niet zo….’
‘Maar vader,’ zeiden ze, ‘kijk, dit is de wagen die Jozef speciaal voor u
uitgekozen heeft om naar Egypte te verhuizen.’
Daarna vertelden ze hem alles en toen Jacob alles gezien had, al die wagens en
ossen en ezels, pas toen geloofde hij dat zijn zoon Jozef nog leefde. Zijn doffe
en bedroefde ogen lichtten op en terwijl zijn hart weer begon te kloppen als dat
van een jonge man, zei Israël: ‘Het is goed, o God van mijn voorvaderen, mijn
zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien, voordat ik sterf.’
Pas toen beseften zijn tien zonen, wat zij hun vader Jacob hadden aangedaan….

Hoofdstuk 32
Lieve kleinkinderen,
Omie en ik waren met onze pleegkinderen op een camping in Luxemburg. Niet
ver van onze caravan stond een prachtige dure tent, waarin twee heel leuke
mensen een paar weken hun vakantie vierden.
‘Mooie tent,’ zei ik tegen die man.
‘Ja, hebben wij gekregen, van ons neefje.’
‘Geef mij ook zo’n neef,’ antwoordde ik.
‘Nu,’ zei hij, ‘ik denk dat jij hem wel kent.’
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Nee, ik ga nu geen namen noemen, maar ik had inderdaad zijn neef veel op de
televisie gezien en luid gejuicht wanneer hij voor ons Nederlands elftal weer een
doelpunt had gescoord.
Die neef van hem, de zoon van zijn zus, was met voetbal multimiljonair
geworden, speelde bij een grote club in Europa en deelde heel royaal zijn
rijkdom met zijn familie.
Hoofdstuk 32 - ‘In het land van vreemdelingschap’ - Genesis 46 , 47
Voor vader Jacob was het een blijde dag, toen hij op reis ging vanuit het land
Kanaän naar Egypte. Het was een moeilijke beslissing geweest. Oude bomen
moet je niet verplanten. Maar Israël ging wel op reis, denkend aan de woorden
van zijn vader Izaäk, die lang geleden tegen hem zei: ‘Jacob, vergeet nooit, dat
wij mensen, vreemdelingen op deze aarde zijn. Wij hebben geen blijvende stad
op deze wereld. Wij moeten steeds reisvaardig zijn. Dat heb ik van mijn vader
Abraham geleerd en nu leer ik het jou: ‘Eens brengt God ons thuis.’
En nu verliet Jacob opnieuw het land Kanaän, het land waar zijn grootvader
Abraham en zijn vader Izaäk begraven lagen. Ook zijn vrouwen Rachel en Léa.
Lang geleden, op de vlucht voor zijn tweelingbroer Ezau, had hij in een
droomgezicht de hemel open gezien. Zou God hem in een droom nu weer
verschijnen?
Bij de grensplaats Berseba stopte de karavaan. Voor ze het land Kanaän
verlieten wilde Jacob eerst God offers brengen en Hem om hulp vragen.
God sprak die nacht in een droom tot hem: ‘Jacob! Jacob!’
En Jacob antwoordde: ‘Ja Heer, ik luister.’
God zei: ‘Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om naar Egypte te
gaan. Ik zal je daar zo veel nakomelingen geven, dat ze een groot volk worden.
Jacob, Ik Zelf zal met je meegaan naar Egypte en Ik zal je ook weer
terugbrengen. En als je sterft zal Jozef bij je zijn.’
Na dit Goddelijk Woord was Jacob helemaal gerustgesteld. Hij kon vrede
hebben met alles. Nu hoefde hij alleen nog maar te denken aan zijn zoon Jozef,
die leefde en die hij heel spoedig zou zien!
Wat gaf het dat de reis naar Egypte lang en zwaar zou zijn? Eigenlijk te zwaar
voor een man van zijn leeftijd, die moest reizen in een schokkende wagen over
hobbelige wegen, vol gaten en kuilen. De brandend hete zon en dat er soms
bijna geen water voor al zijn dieren zou zijn….
Hij ging naar zijn zoon Jozef en dan viel al het andere in het niet!
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Jacob liet zijn zoon Juda vooruit reizen om Jozef naar de weg te vragen, waar zij
in Egypte moesten zijn. Direct liet onderkoning Jozef zijn wagen klaarmaken en
reed naar de provincie Gosen, waar hij zijn vader zou ontmoeten. Hij reed zo
snel als zijn paarden maar konden rennen, want hij wilde zo snel mogelijk bij
zijn vader zijn. Toen hij dichtbij de karavaan van zijn vader was, liet hij zijn
paarden stilhouden en stapte uit zijn wagen. Om zijn vader na zoveel jaren weer
te zien, zittend of staand in zijn koninklijke wagen, dat kon niet. Want ook al
mocht hij dan een groot man zijn in Egypte, zelfs de op één na machtigste,
vandaag was hij niets anders dan de zoon van Jacob, een jongen die erg heel erg
blij naar zijn vader toeloopt. Maar ook de oude vader Jacob was uit zijn wagen
geklommen en zo tussen de beide wagens in, ontmoetten ze elkaar. Lang
stonden ze daar, met de armen stijf om elkaar heen geslagen. Iedereen mocht
zien en horen hoe vader en zoon stonden te huilen.
Toen Jacob eindelijk weer kon spreken zei hij: ‘Nu kan ik rustig sterven, want ik
heb gezien dat je leeft.’
Daarna klommen ze samen in de wagen van Jozef, en zo, heel dicht naast elkaar,
reden ze verder Egypte binnen. Van voren, van achteren en naast hen, overal om
hen heen reden ruiters met hun flikkerende speren, de soldaten van de Farao. De
glorie van de onderkoning straalde af op Jacob, de veehoeder uit het Zuiderland
van Kanaän. Het was bijna te veel voor het oude hart van Jacob. O, als zijn
overleden vrouw Rachel dit eens had mogen zien….
Toen Jacob en de zijnen zich in de provincie Gosen goed te wonen hadden gezet
en alles weer in rustig vaarwater was gekomen, nam Jozef zijn vader een keer
mee naar de Farao. Niet dat de oude man Jacob hoog opzag tegen de gunst en de
glorie van koningen, maar hij wilde wel graag eens de man ontmoeten, die zijn
zoon tot zo’n hoog ambt geroepen had. Hij was ook niet verlegen of onder de
indruk, toen hij voor de hoge troon van de Farao stond. Hoe zou hij ook bang
zijn voor een koning, hij die met God Zelf geworsteld had?
Het was een geladen moment: Israël en Egypte ontmoetten elkaar. Jacob en de
Farao spraken lang met elkaar. De Farao was zichtbaar onder de indruk van
Zafnath Paäneachs vader, die een majesteit uitstraalde, waar hij zich klein bij
voelde.
Hoeveel zijn de dagen van de jaren van uw leven?’ vroeg de Farao.
‘De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap zijn honderd en dertig jaar,’
antwoordde Jacob.
Waar Egypte van leven sprak, sprak Israël van vreemdelingschap. Want wij
mensen zijn hier op deze wereld slechts te gast. Vossen hebben holen, vogelen
des hemels nesten, Farao’s paleizen, maar waar zal Israël zijn hoofd neerleggen?
De Farao had veel wat Jacob niet had. Maar Israël had iets, dat de Farao niet
had.
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De Farao kwam van zijn hoge troon en liep naar Jacob toe, die zwijgend zijn
handen ophief. Vader Jacob had iets te geven. Iets eeuwigs, iets heiligs, iets van
de Here God, die ons aller herder was en is: de zegen. ‘De Heer zegene u en hij
behoede u….’
‘Amen,’zei de Farao. Hij had er geen woord van verstaan, maar hij begreep dat
deze oude Hebreeër zijn kostbaarste bezit met hem had willen delen.
De vijf volgende hongerjaren kwamen en gingen voorbij. Heel Egypte kocht
koren van Jozef. De eerste paar jaren voor geld en toen dat op was, verkochten
ze hun vee aan Jozef. Daarna verkochten ze hun huizen en hun land en tenslotte
zelfs hun eigen lichaam. Ze werden allemaal slaven van de Farao. In het vervolg
moesten ze land huren van de Farao en van de opbrengst waren ze verplicht om
een vijfde deel belasting te betalen.
Maar de familie van Jozef hoefde geen belasting te betalen. Zij werden rijk en
hun kuddes schapen, geiten en koeien werden steeds groter.
Nog zeventien jaar heeft Jacob in alle vrede en rust in Egypte gewoond. Toen hij
voelde dat hij niet lang meer zou leven, liet hij Jozef bij zich roepen en vroeg
hem: ‘Wanneer ik binnenkort sterf, begraaf mij dan niet in dit vreemde land
Egypte, maar doe dat in de grot van Machpéla, in het land van Gods belofte.
Daar wil ik rusten bij mijn ouders en bij mijn grootouders Abraham en Sara, bij
Léa, mijn vrouw.’
En Jozef antwoordde: ‘Ik zal doen, wat u vraagt.’
‘Zweer dat je dit zult doen.’
Jozef deed dat, waarop Jacob vanaf zijn bed een buiging maakte voor de
onderkoning van Egypte, zijn zoon!
Het was niet niets wat Jacob had gevraagd, maar in de Naam van de Heer
beloofde Jozef het. Hij had tranen zijn ogen, terwijl hij dit deed. Maar Jacob
glimlachte en zachtjes dankte hij God, dat ook zijn laatste wens op deze wereld
in vervulling zou gaan.

Hoofdstuk 33
Lieve kleinkinderen,
Wanneer jullie bij ons op bezoek komen en ons groeten, dan zeggen jullie:
‘Hallo pake en omie, daar zijn we.’
Of je zegt: ‘Dag omie,’ en je geeft haar een kus.
En wanneer jullie weggaan, dan groeten we elkaar met: ‘Dag, tot ziens, tot de
volgende keer.’
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Dit deden wij vroeger als kind ook. Maar ik kan mij herinneren dat wij bij het
weggaan ook wel tegen elkaar zeiden: ‘De mazzel.’
Weten jullie waar dat woord vandaan komt? Nee? Het is het Hebreeuwse
woordje mazzeltov, dat ‘goed geluk’ betekent.
Vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, toen in ons land nog veel Joden
woonden, werd deze groet ’mazzeltov’ ook wel veel door Nederlanders gebruikt.
Kennen jullie trouwens dat mooie lied: Adieu, mein kleine garde-officier? Deze
kleine soldaat wordt vaarwel toegezongen, wanneer hij de oorlog ingaat.
A Dieu betekent: Ga met God.
Ik kan me nog goed herinneren, dat op ons Kollumerpomp, onze buurman
Douwe Dam vroeger bij het weggaan altijd zei: ‘De Zegen.’
Eerst vonden wij dat een beetje vreemd, maar later namen wij als kinderen dat
over en zeiden ook vaak tegen elkaar: ‘De Zegen.’
Wisten wij toen en ook jullie nu, waar deze wens: ‘De Zegen’, bij het afscheid
nemen gebruikt werd en nog steeds uitgesproken wordt? Nee, nu wanneer een
kerkdienst afgelopen is, geeft de dominee zijn gemeenteleden de Zegenbede mee.
Hij heft dan zijn armen omhoog en spreekt de volgende woorden:

‘Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God
en ontvangt zijn Zegen.’
Hoofdstuk 33 - ‘In het land van rust’ - Genesis 48, 49 en 50
Niet eens zo lang daarna kreeg Jozef de boodschap: ‘Uw vader is erg ziek. Hij
zal niet lang meer leven.’
Diezelfde dag nog nam Jozef zijn beide zonen Manasse en Efraïm mee naar de
provincie Gosen, waar vader Jacob woonde.
Ze vonden de oude man op zijn divanbed, waar hij rechtop zat, met zijn beide
benen op de grond. Zijn stem klonk duidelijk en hij was nog heel goed bij zijn
positieven.
‘Jozef,’ zei Jacob met heldere stem, ‘ik ben blij dat jij je beide zonen
meegenomen hebt, want ik wil jouw zonen Efraïm en Manasse mee laten delen
in mijn erfenis. Ze zijn voor mij gelijk als mijn andere zonen, zoals Ruben en
Simeon. Zij zullen later een eigen stuk grond krijgen in het Beloofde Land.’
Maar eerst zegende Jacob zijn zoon Jozef zelf. Daarna pakte hij de twee zonen
van Jozef beet, kuste hen en legde zijn handen op hun hoofden om hen zijn
zegen te geven.
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Jozef zag dat zijn vader zijn armen kruiselings op de hoofden van Efraïm en
Manasse had gelegd. Hij dacht: dat is niet goed. Daarom pakte hij de
rechterhand van zijn vader en legde die op het hoofd van Manasse. Hij zei: ‘Nee,
vader, u doet het niet goed! Dit is de oudste. Leg uw hand op zijn hoofd.
‘Dat weet ik jongen,’ antwoordde Jacob, ‘Manasse zal ook groot worden, God
zal ook hem zegenen, maar Efraïm, de jongste zal machtiger zijn dan hij.’
Jozef ging er niet tegenin. Hij begreep dat deze oude man, zijn vader, zo zwak
en ziek als hij was en die al met zijn ene been in het graf stond, nu een profeet
was, en dat zijn zegen uit zou komen.
Stil en eerbiedig luisterde hij naar de zegen die zijn vader Jacob voor zijn twee
zonen had: ‘De God van mijn voorvaderen, die vanaf mijn geboorte tot deze dag
voor mij gezorgd heeft, de Engel die mij verlost heeft uit alle nood, die moge
deze jongens zegenen en hen uit laten groeien tot grote volken.’
Jozef was erg blij met deze zegen voor zijn beide zoons. Het betekende dat zijn
nageslacht later een dubbel deel zou krijgen in het Beloofde Land en ook nu al
van de erfenis van zijn vader. Hij, de oudste zoon van Rachel kreeg het
eerstgeboorterecht.
Veel jaren geleden, dat wist hij, was er in de tent van Izaäk een bittere strijd
geweest om het eerstgeboorterecht tussen zijn vader en zijn oudere
tweelingbroer Ezau. Maar nu, na alles wat er gebeurd was, zouden zijn broers er
niet jaloers en boos om zijn.
Diezelfde dag nog, de laatste dag van zijn leven, liet vader Jacob ook zijn andere
zoons bij zich komen. Hij wilde ze allemaal zegenen voordat hij stierf. Vol
spanning wachten ze voor wie de grote Zegen zou zijn, de belofte van God.
Nog één keer was het alsof alle zwakte en moeheid van hun vader afviel. Zijn
oude ogen staarden in de verte, terwijl hij sprak, luid en duidelijk, zodat iedereen
hem kon verstaan.
Bij zijn oudste zoon Ruben begon hij en zo ging hij de hele rij af, tot aan
Benjamin toe. Allemaal kregen ze een persoonlijk woord en de zegen die bij hen
paste. Maar niet de drie oudste zonen kregen de grote Zegen en de beloften van
God. Die was bestemd voor Juda, zijn vierde zoon.
‘Juda, jij bent het! Je broers zullen jou bewonderen. Voor jou zullen de zonen
van je vader zich buigen…. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de
heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en alle volken zullen hem
gehoorzaam zijn.’
Jozef en zijn broers, ze horen hun vader op zijn sterfbed profeteren: de beloofde
Messias zou uit het geslacht van Juda geboren worden.
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Ook Jozef kreeg een heerlijke zegen. De langste van allemaal. Het was een
profetie van weelde en een rijkdom aan vee, landerijen en kinderen, maar het
was geen zegen, zoals Juda die gekregen had.
Niet één van deze twaalf zonen van Jacob begreep precies hoe het precies zou
gaan, maar ze begrepen wel dat uit het geslacht van Juda koningen zouden
voortkomen en dat Eén Koning uit zijn nageslacht heerlijker zou zijn dan alle
andere menselijke koningen. Zij wisten nog niet dat die ene Gods Zoon zou zijn,
dezelfde die met Jacob geworsteld had en aan Abraham was verschenen. Maar
ze begrepen wel, dat God aan alle volken op deze wereld Zijn Heil wilde geven
en dat dat Heil uit Juda voort zou komen.
Toen vader Jacob zijn zonen alle twaalf een zegen had gegeven, was hij erg
moe. Ze zagen hoe zijn ogen al zwakker werden, maar toch wilde hij hun nog
één ding zeggen: ‘Begraaf mij bij mijn voorouders, in de grot van Machpela, bij
Mamre in Kanaän. Daar hebben mijn broer Ezau en ik onze vader Izaäk
begraven en daar liggen ook mijn grootouders Abraham en Sara. Ook mijn
moeder Rebekka en mijn vrouw Léa.
Ze hoorden zijn stem al zwakker worden. Lang kon het niet meer duren. Nog
had hij de kracht om zijn benen op te trekken en languit op zijn bed te gaan
liggen. Ze merkten even later bijna niet dat hun vader de laatste adem uitblies,
zo rustig stierf hij….
Alle mannen, de stoere zonen van vader Jacob huilden, maar Jozef liet zich op
het doodsbed van zijn overleden vader vallen en kuste het koude, dode gezicht.
Toen hij weer tot zichzelf was gekomen, moest hij weg. Er moest veel geregeld
worden voor de begrafenis. Het lijk moest gebalsemd worden voor de verre reis
en Jozefs moest daarover eerst praten met de dokters en natuurlijk moest hij de
Farao om toestemming vragen om zijn vader in Kanaän te begraven. De Farao
had geen bezwaar.
Het duurde veertig dagen voordat de doktoren klaar waren met hun vreselijke
werk. Daarna rouwden de Egyptenaren zeventig dagen lang. Pas toen konden
met het dode lichaam van Jacob de lange reis aanvaarden naar het graf van zijn
voorouders.
Alsof het de Farao zelf was geweest, niet met meer eer had Jacob begraven
kunnen worden. Het kreeg een grote staatsbegrafenis. Niet alleen de twaalf
zonen gingen hun vader in Kanaän begraven, nee ook alle belangrijke mensen
uit Egypte gingen mee in de lange, lange rouwstoet.
De reis duurde een paar weken. Niet ver van de rivier de Jordaan, bij een plek
dat Goren-Haätad (dorsvloer van doornen) heette, sloegen ze hun tenten op.
Daar bleven ze zeven dagen lang rouwen en huilen. Na die week droegen de
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twaalf zonen van Jacob het overleden lichaam van hun vader de rivier de
Jordaan over en liepen ze met hem naar de grot van Machpela, dichtbij de stad
Hebron.
Zo kwam Jacob, de zoon van Izaäk, de zoon van Abraham terug uit het land van
de vreemdelingschap, naar het land van rust. Maar wat de broers met elkaar
eerbiedig droegen, dat lange, lange eind van Goren-Haätad naar dat graf bij
Hebron, dat was niets anders dan het dode lichaam – de ziel van Jacob was bij
God in het echte Kanaän-van-de-rust: de hemel.
De twaalf broers reisden terug naar Egypte. Eerst waren Ruben en zijn broers
nog bang, dat Jozef nu zijn vader overleden was, nog wraak op hen wilde
nemen. Maar Jozef zei nog een keer tegen hen dat hij niet meer boos op hen was
en ook, dat zij niet zulke gedachten over hem mochten hebben.
Ze leefden met elkaar nog veel jaren in alle vrede in Egypte. Ze zagen hun
kinderen en kleinkinderen groot worden.
Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud was. Zijn overleden lichaam werd
gebalsemd en met grote eer begraven in een Egyptisch graf. Hij was zo lang
heerser geweest in Egypte en hij had zoveel goeds voor de Egyptenaren gedaan.
Het kon niet anders, hij moest ook na zijn dood rusten tussen zijn dankbaar volk
in één van de koningsgraven.
Maar voordat hij kwam te overlijden, had hij zijn broers de opdracht gegeven
dat ze later zijn dode lichaam mee moesten nemen naar het land Kanaän. Want
hij wist, als het erop aan kwam, dan hoorde hij niet bij de Egyptenaren, maar bij
dat nederige volk van veehoeders in de provincie Gosen.
Hij geloofde vast en zeker, dat na veel jaren zijn volk terug zou gaan, naar het
Beloofde Land. God had het Zelf gezegd en wat Hij belooft, dat zal zeker
uitkomen.

Hoofdstuk 34
Lieve kleinkinderen,
‘Oom Eelke, voor wie bent u? Voor de Joden of voor de Palestijnen?’ vroeg
lang geleden een jonge asielzoeker mij.
‘Ach jongen,’ antwoordde ik, ‘ik ben niet voor de Joden en ook niet voor de
Palestijnen. Ik ben voor alle mensen, die in nood verkeren, voor mensen die hulp
nodig hebben. En dan maakt het tante Zwanny en mij niet uit of je een Jood of
een Palestijn bent, een Christen of een Moslim, blank of zwart. Mensen in nood,
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mensen die vanuit de VBL in Ter Apel op straat zijn gezet, mensen op de vlucht,
mensen in de ellende, die willen wij helpen, zoveel we kunnen.’
‘Heeft u een hekel aan mij, omdat ik een Koerd ben?’ vroeg een vluchteling uit
Syrië aan mij. ‘Wij Koerden hebben een slechte naam omdat wij in onze oorlog
voor een eigen land, niets en niemand ontzien.’
Mijn antwoord aan hem was: ‘Mohammed, er zijn goede Nederlanders, maar
ook slechte Nederlanders. Zo zijn er ook goede Koerden en ook slechte
Koerden.’
Lieve kleinkinderen, zo oud als de wereld is, zo lang de mensheid bestaat, zo
lang al moeten mensen in hun leven een keuze maken tussen goed en kwaad.
Zo ook in onderstaand verhaal, dat gaat over de nieuwe Farao in Egypte, een
Farao die Jozef niet gekend heeft. Hij wilde hem zelfs niet kennen, want die
onderkoning Jozef van veel jaren geleden, had iets met God. En deze nieuwe
Farao was in het diepst van zijn gedachten zelf God.
En door de eeuwen heen heeft de geschiedenis ons geleerd dat wanneer er een
koning, een dictator in een land aan de macht komt en die denkt dat hij zelf God
is, dan moeten de Hebreeërs, de Joden het veld ruimen.
Dat heet antisemitisme en dat is de haat tegen de Joden.
Lieve kleinkinderen, jullie kennen toch wel Adolf Hitler, de leider van de Nazi’s
in Duitsland, die in 1939 de Tweede Wereldoorlog begon en alle Joden in
gaskamers wilde vermoorden? Hij had daarvoor in de gevangenis zijn boek
‘Mein Kampf’ geschreven. Daarin schreef hij: ‘Het geweten is een Joodse
uitvinding.’
Ja, als je dan alle Joden vermoordt, heb je zelf geen geweten meer. Heb je er
ook geen last meer van. Hoef je niet langer je eigen geweten het zwijgen op te
leggen. ‘Dood aan de Joden!’ en dan ben je bevrijd van je eigen geweten….

Hoofdstuk 34 - De verdrukking

-

Exodus 1

Er waren veel jaren voorbij gegaan, sinds Jozef in Egypte gestorven en begraven
was. Veel was er veranderd. De kleine familie van vader Jacob, nog geen
zeventig zielen groot en door de Farao gastvrij het land binnengehaald, was in
aantal uitgegroeid tot een groot volk. En nog steeds werden er erg veel baby’s
geboren.
Maar nu was er geen koning meer, die hen de hand boven het hoofd hield en
beschermde. Op de troon in Egypte zat nu een Farao die Jozef niet gekend had
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en die een hekel had aan alle vreemdelingen in zijn rijk. En in het bijzonder aan
dit volk van Israël.
Hij was een echte Egyptenaar, deze Farao, heel anders dan de Farao’s uit de tijd
van Jozef. Die Farao’s kwamen uit het buitenland, hadden Egypte veroverd en
daar de baas gespeeld, maar waren verdreven. Dit nieuwe koningshuis wilde
Egypte groot en sterk maken en andere volken veroveren en onderwerpen. Ook
om die reden konden ze geen vreemde volken binnen hun grenzen hebben. De
mogelijkheid bestond dat zo’n volk als dat van de Hebreeërs bij een inval van
vreemde soldaten naar de vijand overliep en het land Egypte naar de ondergang
bracht. De koning vertrouwde het niet langer dat dit volk binnen zijn grenzen
woonde, een volk dat als een dreigend onweer steeds maar groter werd. Hier
moest nodig iets aan gedaan worden en met zijn raadslieden maakte de Farao
een plan om dat volk van God eronder te krijgen.
Er werd een nieuwe wet uitgevaardigd dat de mannen van het volk van de
Hebreeërs opgeroepen konden worden om herendiensten te verlenen. Dat
betekende dat ze voor de Farao moesten werken. Nu, er was werk genoeg in
Egypte: op het land en bij de rivier, waar van rivierklei stenen werden gebakken
en anders wel bij de grens, waar twee steden werden gebouwd. De Farao ging
ervan uit dat wanneer het werk maar zwaar genoeg was, deze mannen ziek
zouden worden en sterven. In ieder geval zouden ze geen moed meer hebben om
in opstand te komen en een eventuele vijand helpen.
Steeds maar weer werden de mannen opgeroepen en maandenlang waren ze ver
van huis om voor de Farao te werken. Thuis konden ze niet meer hun eigen land
bewerken. Dat moesten hun vrouwen doen, die ook al voor het vee moesten
zorgen. Dat ging zo jarenlang door. De wetten werden steeds strenger en de
arbeidsdiensten al maar harder en zwaarder.
Elke nieuwe Farao, die op de troon kwam, legde het volk van de Hebreeërs
zwaardere lasten op. Maar hoe zwaar de druk ook werd, het volk Israël groeide
steeds in aantal. Het leek wel alsof hoe zwaarder de lasten werden, hoe sneller
het volk groeide, tegen de verdrukking in.
Al lang woonden ze niet meer alleen in de provincie Gosen. Tot zelfs in de
koningsstad zag je ze lopen in hun bont gekleurde mantels en met hun lange,
zwarte baarden. De Farao gruwde van hen, als hij ze zag. En hoe meer het volk
in aantal groeide, hoe groter zijn haat werd.
Als hij wijs en verstandig was geweest, dan had hij geweten, ja moeten
begrijpen, dat hij dit volk er nooit onder zou krijgen. Een volk dat onder de
bescherming van de almachtige God staat, krijg je nooit kapot. Maar dat wilde
de Farao niet geloven! De God van een slavenvolk kon niet sterker zijn dan de
goden van Egypte. Hij zou dat volk klein krijgen. En als dat niet kon met zware
herendiensten, dan kende hij wel andere methoden….
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De Farao liet de beide Hebreeuwse vroedvrouwen bij zich komen. Zij hielpen
tijdens de bevallingen van de Hebreeuwse vrouwen. Hij gaf hun de volgende
opdracht: ‘Wanneer een Hebreeuwse vrouw een baby krijgt, dan moeten jullie
goed opletten. Als het een jongetje is, dan moeten jullie hem doden. Is het een
meisje, dan mag ze blijven leven.’
Deze twee vroedvrouwen hoorden dit wrede bevel, gingen terug naar huis om
hun werk te doen en …. lieten de jongetjes in leven. Ze konden het niet over hun
hart krijgen om die kleine onschuldige jongetjes te vermoorden. Dan moest die
wrede Farao hen maar straffen.
Maar toen de Farao hiervan hoorde en de beide vrouwen ter verantwoording bij
zich liet komen en hen vroeg: ‘Waarom doen jullie niet wat ik wil? Waarom
laten jullie die jongetjes in leven?’ antwoordden zij: ‘De Hebreeuwse vrouwen
zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Ze zijn zo sterk! Ze krijgen hun kind al,
voordat wij erbij zijn.’
Vreemd, de Farao geloofde hen. Van hem kregen zij geen straf. Nee, in plaats
van straf van de Farao, zegende en beschermde de Here God hen.
Maar de Farao gaf zijn plannen niet op. Als het dan niet stiekem kon, dan maar
in het openbaar. Hij liet een wet maken, waarin stond dat alle Hebreeuwse
jongetjes direct na hun geboorte in de rivier de Nijl verdronken moesten worden.
Een dodelijke schrik overviel het onderdrukte volk. Ze konden het niet geloven,
nee, die kon niet waar zijn! Maar de soldaten van de Farao drongen de huizen
binnen en namen de jongetjes mee en gooiden ze in het water. De moeders
huilden en jammerden om hun baby’s en de vaders rolden hun vuisten op, maar
wat konden ze beginnen tegen soldaten met speren en zwaarden?
Het leek erop dat dit het einde werd van het volk van Jacob. Wanneer deze
wrede wet van kracht bleef, dan zou het volk uitsterven. Maar ook in deze grote
ellende bleef God voor zijn volk zorgen. Hij zorgde ervoor dat lang niet overal
in Egypte deze wet om alle Hebreeuwse jongetjes te vermoorden, uitgevoerd
werd. En ook dat deze wet op een gegeven moment opgeheven werd. Misschien
dat het gewone volk van de Egyptenaren deze wet te erg vond en ook, dat veel
soldaten niet mee wilden werken om deze wet uit te voeren? Of kwam de Farao
tot het inzicht dat hij op deze manier al die duizenden werkslaven kwijtraakte?
In ieder geval trok hij niet uit barmhartigheid deze wet in. De herendiensten
werden al zwaarder en duurden ook langer. Soms werden ze er moedeloos onder
en wensten ze dat ze maar dood waren. Er waren ook niet veel Hebreeërs meer,
die wisten van de God van Jacob, van al die oude beloften en nog hoop hadden
op betere tijden.
Maar al vergat dan het oude volk zijn God, de Here God vergat hen niet. Hij
dacht aan hen in hun grote nood. Tijdens deze lange, eindeloze jaren, werkte Hij
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aan hun redding. Geen mens wist het, maar juist in deze erg moeilijke tijd
maakte God voor zijn volk een redder klaar en de man die Hij uitgekozen had,
groeide op in het paleis van de wrede Farao….

Hoofdstuk 35
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de film ‘Süskind’? Nog nooit gezien? Dan raad ik jullie aan om
dat een keer te gaan doen.
Je kunt het je niet voorstellen, je kunt het gewoon niet geloven, maar het is echt
waar gebeurd! En de meeste Nederlanders keken toe, of wisten het niet….
.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilde Hitler alle Joden vermoorden. Ook de
Nederlandse Joden moesten ‘afgevoerd’ worden. Ze moesten zich verzamelen in
de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, waarna ze in treinen naar
doorgangskamp Westerbork werden gebracht en van daar uit naar de
vernietigingsconcentratiekampen in Duitsland en Polen.
Recht tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam was een crèche
gevestigd, waar de baby’s en kleine kinderen van de Joden ondergebracht
werden.
Vier verzetsgroepen hebben eerst baby’s in tassen en later ook kleine kinderen
uit deze crèche gesmokkeld en ondergebracht in Nederlandse gezinnen.
Adolf Hitler was niet de eerste, die het volk van God, de Joden, wilde
vernietigen….

Hoofdstuk 35 - Het rieten mandje

-

Exodus 2 : 1 – 10

In die dagen van de ergste verdrukking, toen in de koningsstad alle pasgeboren
jongetjes van de Hebreeën in de rivier de Nijl gedood moesten worden, kregen
twee mensen uit de stam van Levi, Amram en Jochebed, een zoon. Ze hadden al
meer kinderen: Mirjam, een meisje van twaalf jaar en een jongetje van drie, die
Aäron heette.
Als alles goed was geweest, dan zouden ze met dit jongetje erg blij zijn geweest,
maar nu hadden ze liever een meisje gehad. Jochebed had tranen in haar ogen,
toen de baby in haar armen werd gelegd. Het was alsof ze de wrede soldaten al
hoorde aankomen om hem mee te nemen en in het water te gooien. Dicht, heel
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dicht hield ze de baby tegen zich aan, alsof ze hem nooit, nooit weer los wilde
laten.
De kleine baby was buitengewoon knap. Waarom was haar baby zo lief en zo
mooi, dacht moeder Jochebed? Zou God daar een bedoeling mee hebben? Soms
dacht ze dat haar baby niet een gewoon kind was, maar dat God met hem een
bedoeling had. Maar als dat zo was, dan mochten ze hem nooit aan die soldaten
meegeven, dan moesten ze hem verstoppen en niemand zou mogen weten, dat
zij een baby had gekregen. Zou het mogelijk zijn om haar baby verborgen te
houden met een kleine kleuter in huis, zoals Aäron was? Misschien kon het niet,
maar het was te proberen. En God zou haar helpen, dat geloofde moeder
Jochebed.
Het werden dagen en weken van ondraaglijke spanning. Duizend angsten
doorstond Jochebed. Nooit kon ze met haar baby even in de buitenlucht
wandelen. Iedereen werd bij de deur gekeerd. Nee, niemand mocht meer
binnenkomen. En als de baby maar één geluidje gaf, dan werd hij direct
opgetild. En elke avond wanneer ze gingen slapen dachten ze: als hij nu
vannacht maar niet huilt….
Toen er drie maanden voorbij waren gegaan, konden ze het niet langer meer
volhouden. De baby werd te groot en te sterk en zijn huilen klonk te luid. Elke
dag kon het misgaan en konden de wrede soldaten hem ophalen!
In die uiterste nood bedacht moeder Jochebed een plan om het leven van haar
baby te redden. Het was een plan, zo vreemd en zo onmogelijk, als alleen maar
een moeder kan bedenken, als het om het leven van haar kind gaat.
Ze wilde haar klein jongetje in een biezen mandje leggen, maar eerst moest dat
mandje waterdicht gemaakt worden met asfalt en pek, zodat er geen water in
kon komen. En dan moest vader Amram het naar de rivier de Nijl brengen en het
zo tussen het riet zetten, dat de stroom het niet mee kon nemen. En dat moest
dan gebeuren, precies op die plek, waar elke ochtend de dochter van de Farao
heenging om zich te wassen. Wie weet, misschien vond deze prinses haar mooie
baby wel en zou ze het willen hebben…. Ze waren dan wel hun baby kwijt,
maar hij zou wel in leven blijven. En als God dan inderdaad iets groots met hem
van plan was, dan zou Hij ook voor hem zorgen.
Vader Amram moest eerst wel aan dit idee wennen, maar toen hij erover
nagedacht had, wist hij niet een plan, dat beter was. Daar kwam bij: zo kon het
niet langer doorgaan. Dit ging fout….
En zo gebeurde het dat op zekere ochtend in alle vroegte hij het rieten mandje
oppakte, waar zijn zoontje in lag en het naar de rivier bracht. Heel behoedzaam
zette hij het vast tussen het ruisende riet, maar wel zo dat van de weg af niemand
het kon zien. Als de prinses nu maar kwam….
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Met zware stappen liep hij in de schemerochtend naar huis. Aan de kant van de
rivier bleef zijn dochter Mirjam achter, verscholen achter een boom, om te zien
wat er zou gaan gebeuren.
En thuis, bij de lege wieg wachtte zijn vrouw Jochebed. Zou er dan nooit een
einde komen aan deze vreselijke onderdrukking? Zou het oude volk van
Abraham, Izaäk en Jacob verloren gaan in dit vreemde land? Was er dan niets
waar van die oude verhalen van een land dat de kinderen van Jacob tot erfbezit
zouden krijgen? Was de God van hun voorvaderen niet sterker dan de goden
van Egypte? O, wat haatte hij die trotse Egyptenaren, die zijn volk onderdrukten
en vertrapten. Als hij kon…. Maar wat kon hij, een Hebreeër, beginnen tegen de
macht van de Farao en zijn soldaten? Hij kon niet eens zijn eigen zoontje
redden, dat daar nu sliep in zijn biezen mandje aan de kant van de rivier!
Ondertussen hield Mirjam haar broertje goed in het oog. Ze was niet bang zo
helemaal alleen in het open veld bij de rivier. Maar ze was wel blij dat de zon
opkwam en de vogels begonnen te zingen. Het duurde lang, maar tenslotte zag
ze de prinses aankomen, vergezeld van haar hofdames.

‘Ach, deze baby moet een jongetje zijn van de Hebreeërs’
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Langzaam liep Mirjam naar de rivier, net alsof ze daar toevallig ook langs
kwam. Niemand die haar zag lopen, zou merken hoe ongerust en bang zij was,
hoe haar hart in haar keel klopte. Als de prinses nu maar op de goede plek het
water inging…. O, kijk, daar liep ze naar het water, precies op de plek waar het
mandje verstopt tussen het riet stond. Luister, daar riep ze iets tegen één van de
andere dames, die haastig het water instapte…. Nu moest ze haar broertje
zien…. Als hij nu maar niet huilde, dan kon de prinses zien, hoe mooi en lief
haar broertje was.
Daar kwam de hofdame uit het riet tevoorschijn. Mirjam stapte moedig op de
dames af. O, maar daar was het al zo ver, het kleine jongetje, haar broertje
huilde! En daar hoorde ze de prinses zeggen: ‘Ach, deze baby moet een jongetje
zijn van de Hebreeërs. Maar ik heb hem eerlijk gevonden, ik wil hem houden!
Alleen weet ik niet hoe ik hem moet verzorgen….’
Maar dat wist Mirjam wel! Ook al was ze nog erg jong, niet voor niets had ze
met haar ouders de laatste maanden doodsangsten voor de baby uitgestaan.
Nu moet ik niet bang zijn, dacht Mirjam, en moedig stapte ze naar de prinses
toe. Met een diepe buiging vroeg ze: ‘Prinses, zal ik een Hebreeuwse vrouw
voor u zoeken, die deze baby de borst kan geven?’
De prinses keek haar verbaasd aan.
‘Ja, doe dat maar,’ zei ze.
Dat hoefde ze Mirjam geen twee keer te zeggen! Blij rende ze terug naar haar
eigen huis. Haar vlugge, jonge voeten raakten amper de grond.
Hijgend kwam Mirjam thuis en vertelde ze alles wat ze meegemaakt had.
‘…... En de prinses moet een vrouw hebben, die de baby de borst kan geven. Die
mocht ik voor haar gaan zoeken. Mama, nu kunt u dat mooi gaan doen! Dan
komt mijn broertje weer thuis!’
Amram en Jochebed waren stil van blijdschap. Zie je nu wel, dat hun baby niet
een gewoon kind was, maar dat God grootse plannen met hem voor had. Met en
dankbaar hart ging Jochebed naar de rivier. Ze vertelde niet dat zij de moeder
van de baby was. Dat was maar beter van niet.
De prinses vroeg haar heel vriendelijk of zij haar baby wilde verzorgen en nu
direct mee naar huis wilde nemen. Dat hoefde natuurlijk niet kosteloos!
Jochebed knikte. De prinses moest maar zeggen, wat haar loon zou zijn.
Zo kwam de kleine zoon van Amram en Jochebed weer thuis, na zijn eerste reis
in de grote wereld. Nu hoefden ze hem niet meer te verstoppen. Tegen iedereen
die hen vroeg hoe zij aan die baby kwamen, zeiden ze: ‘Het is een jongetje van
de prinses, de dochter van de Farao.’
Ook de Farao had geen bezwaar dat zijn dochter een jongetje uit dat verachte
volk van de Hebreeën aangenomen had als haar eigen zoon. Hij zou er wel een
echte Egyptenaar van maken. Hij wist niet, deze trotse, wrede koning, dat deze
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kleine baby later het volk Israël zou verlossen uit hun slavernij in Egypte en dat
God zelf hem naar zijn paleis had gebracht om hem klaar te maken voor het
grote werk dat hem veel jaren later te wachten stond.
Toen hij een jaar of drie was moest moeder Jochebed haar zoontje wegbrengen,
naar het paleis van de prinses. Dat was een erg moeilijke dag, maar ze huilde
niet. Ook al moest ze haar zoontje nu afstaan, hij bleef wel haar zoon. En eens,
daar was ze heilig van overtuigd, zou haar zoon grote dingen doen. Maar toen ze
weer thuis kwam uit het paleis vandaan, was haar huis vreemd leeg en stil….
De prinses gaf haar zoontje de naam Mozes. Dat was in Egypte een heel gewone
naam, met de betekenis van ‘Zoon van’. Maar de Israëlieten dachten hierbij aan
een woord in hun eigen taal dat ‘eruit getrokken’ betekende. Dat is een heel
goede naam, zeiden ze, want de prinses heeft hem uit het water getrokken!

Hoofdstuk 36
Lieve kleinkinderen,
Weten jullie wie onze Vader des Vaderlands is? Dat is Willem van Oranje. Hij
werd in 1533 geboren op de Dillenburg in Duitsland. Zijn ouders beleden de
Lutherse godsdienst. (protestants)
Op elf jarige leeftijd erfde hij het Franse prinsdom Oranje. Om die erfenis te
aanvaarden had hij toestemming nodig van keizer Karel de vijfde. Die kreeg hij,
op voorwaarde dat de jonge prins verder een katholieke opvoeding kreeg.
Daarom groeide Willem vanaf zijn twaalfde op aan het keizerlijk hof in Brussel.
Toen de erg rijke prins Willem van Oranje volwassen was geworden, zag hij dat
in de Nederlanden mensen (ketters werden ze genoemd) op brandstapels
vermoord werden, alleen omdat ze protestants waren.
Om deze reden werd hij de leider van het verzet tegen koning Filips de tweede,
die behalve heer der Nederlanden, ook koning van Spanje was.
Willem van Oranje vocht voor vrijheid van godsdienst. Maar het door Willem
van Oranje zelf betaalde leger verloor. Om een lang verhaal kort te maken, op
10 juli 1584 werd Willem van Oranje door Balthasar Gerards met
pistoolschoten in Delft vermoord.
Een mislukt leven? Daar leek het in die jaren wel op.
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Hoofdstuk 36

-

De dorre wildernis

-

Exodus 2 : 11 - 25

Het was veertig jaren later. Diezelfde baby, die toen in dat rieten mandje lag,
was nu een man geworden, een prins in het huis van de Farao. Samen met de
andere prinsen was hij opgevoed en had gestudeerd, zoals dat van een prins
verwacht werd. Ze hadden steeds maar weer geprobeerd om een echte
Egyptische prins van hem te maken. Hij moest terdege goed weten dat er maar
één volk op de hele wereld de moeite waard was. Dat niet één volk ter wereld
ook maar in de schaduw van Egypte kon staan. Alle macht en alle glorie
behoorde alleen de Egyptenaren toe. Het was spijtig, zeiden zijn leermeesters,
dat hij een Hebreeër was, maar hij kon wel zijn best doen om op een echte
Egyptenaar te lijken. En wie weet, als hij dat deed, kon de Farao hem nog wel
eens de baas maken over dat slavenvolk van de Hebreeërs.
En dat wilde prins Mozes nu juist niet!
Hij was dankbaar dat de prinses hem als baby het leven had gered, en hij had
ook echt goed zijn best gedaan, maar hij kon niet vergeten, dat hij een Hebreeër
was, een zoon van dat verachte slavenvolk. Het deed hem pijn, zoals dat volk,
zijn familie, veracht en vernederd werd. Nooit zou hij hieraan meedoen. Hij
schaamde zich niet om bij dat volk te horen. Hij wilde wel met hen mee lijden,
ook een slaaf zijn en als het moest met hen sterven.
Vaak dacht Mozes na over zijn leven. Hoe vreemd was alles gegaan. Een
prinses, die hem als baby zijn leven redde en later als zoon adopteerde. Zijn
opvoeding en zijn studie in het paleis van de Farao, nu al veertig jaar lang. Soms
dacht hij dat dit niet allemaal toeval kon zijn, maar dat God iets speciaals met
hem van plan was.
Dat hij daarom uit het huis van zijn ouders was gehaald en daarna zoveel moest
studeren. Zou het ook zo kunnen zijn, dat hij later zijn eigen volk moest
verlossen uit het diensthuis van Egypte? Dat hij hun leider zou worden en hen
moest brengen naar het land dat God al aan Abraham had beloofd? Heerlijk zou
dat zijn: dit volk van slaven vrijmaken en het brengen naar Kanaän, het
Beloofde Land! Gemakkelijk zou dat niet gaan, want de Farao was sterk en
wreed. Maar als God het wilde, dan gebeurde het! Hij was jong en moedig, en
als God hem riep, dan durfde hij het aan!
Op een zekere dag ging Mozes naar de grens, waar nog altijd duizenden van zijn
volk werkten aan de bouw van een nieuwe stad. Hij had al veel gehoord over de
onderdrukking, van het erg zware werk dat de slaven moesten doen, maar nu
wilde hij het met eigen ogen zien. De hele dag was hij bij hen om te kijken naar
de bouw van de nieuwe stad. Alles zag hij. Ook hoe de opzichters de slaven
opjoegen en geen rust gunden. Kwam dat omdat een prins was komen kijken of
zij hun werk wel goed deden? Ze hadden het eens moeten weten!
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Aan het eind van de dag kwam Mozes op een plek waar een Egyptische
slavendrijver een lange rij slaven in het oog hield. Hij zat er op zijn gemak bij,
met zijn stok tussen zijn knieën. Zijn scherpe ogen keken alle kanten uit om te
zien of de slaven hun werk wel goed deden. Ineens sprong hij overeind. Van de
lange rij slaven kon de achterste niet meekomen. Hij zou die luie Hebreeër! Met
grote stappen liep hij naar hem toe.
Bevend van angst stond de slaaf daar en smekend hief hij zijn armen omhoog.
Maar daar kletste al de stok op zijn hoofd, op zijn armen, op zijn blote rug. Hij
kroop in het zand en het bloed liep over zijn gezicht. En de Egyptenaar sloeg
maar door….
Nog nooit had Mozes zo diep de schande gevoeld van deze slavendienst. Nog
nooit had hij zich zo kwaad gemaakt. Hij verdroeg het niet dat deze slaaf zo
door het stof kroop, dat hij jammerde als een klein kind en zich maar liet slaan.
Maar hij, Mozes, zou dit onrecht wreken! Die wrede beul zou sterven. Dit was
de laatste slaaf geweest, die hij geslagen had. Mozes keek om zich heen: nergens
was een Egyptenaar te bekennen. Alleen maar slaven en die mochten het weten!
Hij liep recht op de Egyptenaar af. Die slavendrijver durfde ook nog te lachen.
Zijn tanden blonken wit in zijn wrede, bruine kop.
Mozes trok zijn zwaard en hij hoefde maar één keer te steken. Het speet hem
niet, dat hij deze Egyptenaar gedood had. Hij pakte ergens een schep vandaan en
begroef hem. Daarna ging Mozes terug, naar het paleis van de Farao, waar hij
woonde.
Die avond werd de gelukkigste van zijn leven. Nu hadden die arme en
ongelukkige slaven gezien, dat er toch nog één was, die het voor hen opnam. Nu
wisten ze dat hij, prins Mozes, de zoon van de dochter van de Farao aan hun
kant stond. Morgenvroeg ging hij weer naar hen toe. Wat zouden ze met andere
ogen hem aankijken. Wie weet zouden ze stilletjes naar hem toekomen en hem
vragen of hij hen wilde helpen.
‘Prins, als er één is, die ons kan verlossen,’ zouden ze zeggen, ‘dan bent u het!
Wilt u onze leider zijn? Zorg dat wij wapens krijgen, bevrijd ons en wij zullen u
volgen naar het Beloofde Land.’
Ja, als ze hem zouden vragen, dan weigerde hij niet! En God zou hem helpen,
dat geloofde hij vast en zeker. Diezelfde God die hem als baby beschermd had
in zijn biezen mandje en die hem naar het hof van de Farao had gebracht….
Maar de volgende ochtend, toen hij weer op de bouwplaats kwam, was alles
anders dan hij verwacht had. De Egyptische slavendrijvers liepen er nog even
trots als altijd, met hun stokken in hun handen en de slaven werkten nog even
hard als altijd. Er kwamen geen mensen bij hem om te vragen of hij hen wilde
helpen. Er waren geen ogen die stiekem oplichten, wanneer hij voorbij liep.
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Er waren wel een paar Hebreeuwse slaven die ruzie hadden en in al hun ellende
met elkaar vochten. Wild sloegen ze op elkaar in, maar één was veel sterker.
Mozes zag dat het op moord en doodslag uit zou lopen. Vlug liep hij naar hen
toe en zei tegen de sterkste man: ‘Schaam jij je niet! Waarom sla jij iemand van
je eigen volk?’
Onbewust had Mozes zijn hand op zijn zwaard gelegd. De sterkste slaaf hield op
met slaan, maar niet omdat hij zich schaamde. Geschrokken deed hij een stap
terug. Maar daarna schreeuwde hij luid, zodat iedereen het kon horen: ‘Waar
bemoei jij je mee? Wie zegt dat jij de baas over ons bent? Wil je mij soms ook
doodslaan, net zoals je gisteren gedaan hebt met die Egyptenaar?’
Mozes wist niet wat hij hoorde. Van schrik kon hij geen stap meer verzetten.
Niet alleen omdat ook Egyptische slavendrijvers het hoorden, maar dat iemand
van zijn eigen volk hem verraadde, dat ze geen moed hadden om in opstand te
komen, dat ze geen hoop en idealen meer hadden, dat ze geworden waren tot
wat de Farao van hen wilde: een volk met slavenzielen. De prins, die het goed
met hen meende, verraadden ze aan de vijand. En zelfs in deze grote ellende
vochten ze met elkaar. Zo’n volk verdiende de vrijheid niet. Zo’n volk had geen
verlosser nodig.
Met een bitter hart draaide Mozes zich om en ging weg. Die mooie dromen van
gisteravond zouden nooit werkelijkheid worden. Hij zou geen blij en dankbaar
volk uit het land van Egypte leiden - hij had geen volk meer!
Toen de Farao het hoorde en bevel gaf om Mozes te doden, vluchtte hij het land
uit en trok de woestijn in. Zonder doel liep hij almaar verder. Het kon hem niet
schelen waar hij uit zou komen. Soms, tijdens die zware mars door de wildernis
van zand en stenen dacht hij: had de prinses mij maar niet uit het water gehaald.
Had ze dat biezen mandje in het water maar omgekieperd. Dan was mij dit
allemaal bespaard gebleven.
Ergens in de wildernis, waar de stam van de Midianieten woonden, ging Mozes
uitrusten bij een waterput. Om hem heen lag het wijde veld, dor en doods, met
alleen hier en daar een beetje lange grasstengels en doornachtige struiken. Ver in
het zuiden waren de bergen te zien.
Hij zat daar maar stil te wachten. Bij een waterbron kwamen altijd mensen en
dieren. Zo ook vandaag. Hij zag van over het veld de kuddes naar de waterput
toekomen. Mannen met schapen en geiten en dichtbij al een kleine kudde, waar
zeven jonge meisjes op pasten. Het moesten zussen zijn, zoveel leken ze op
elkaar. Mozes keek naar hen en vond het mooi hoe behendig zij water schepten
en naar boven droegen in de stenen drinkwaterbakken. Toen de bakken vol
waren, riepen zij hun schapen, maar op datzelfde moment waren daar ook de
andere schaapherders, die de meisjes ruw aan de kant duwden.
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‘Wij waren hier het eerst,’ riepen de meisjes, ‘het is ons water. Wij hebben het
geput!’
De mannen lachten spottend hen uit.
‘Mannen gaan voor,’ zeiden ze en brutaal dreven ze hun eigen dieren naar de
drinkwaterbakken.
Mozes kwam overeind. Zijn ogen vlamden. Dit was zo gemeen! Eerst die
vrouwen water laten putten en dan hun eigen dieren dat laten drinken. Maar dat
gebeurde niet, zolang hij erbij was. Voordat ze het goed beseften, stond Mozes
rechtop voor de schaapherders.
‘Terug!’ schreeuwde hij hen toe. ‘Eerst deze meisjes. Zij waren hier het eerst.’
Hij was nooit een man van veel woorden geweest, en nu, na die lange mars door
de wildernis, al helemaal niet. Zijn hand ging naar zijn gordel, naar zijn scherpe
dolk. Misschien kwam het daardoor of was het zijn Egyptische kleding, maar de
schaapherders luisterden naar zijn dwingende stem. Ze gingen al mompelend
achteruit. Niemand van hen durfde een gevecht aan met deze vreemdeling.
Mozes hielp de meisjes met waterputten, net zolang tot alle schapen voldoende
gedronken hadden.
Zo kwam het dat de zeven dochters van de priester Jetro die dag met hun
schapen vroeg thuis kwamen.
Hun vader vroeg: ‘Hoe komt het dat jullie vandaag zo vroeg terug zijn?
Ze antwoordden: ‘Een Egyptenaar heeft ons geholpen toen de herders ons weg
wilden jagen. En hij heeft ons ook meegeholpen om onze schapen water te
geven.’
‘En waar is die man nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie hem bij de
put achtergelaten? Ga hem halen, dan kan hij bij ons eten.’
Toen Mozes een aantal dagen bij priester Jetro te gast was geweest, vroeg deze
hem of hij niet wilde blijven. Dan kon hij overdag de schapen hoeden en als hij
wilde, mocht hij wel met één van zijn dochters trouwen. Er waren er zeven, hij
kon maar zeggen, wie hij de liefste vond.
Het was niet de bedoeling van Mozes geweest om hier in de wildernis zijn leven
te slijten, maar wat moest hij anders? Het gaf ook niets. Zijn leven was voorgoed
mislukt. Zijn studie? De wijsheid van Egypte, het was vergeefs geweest. Ach,
bij de schapen in het open veld vergat hij dat wel! Hij paste precies in dit land
dat dor en onvruchtbaar was. Zo was zijn leven ook.
Mozes trouwde met één van de zeven zussen en kreeg een zoon, die hij Gersom
noemde, want zei hij: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land.
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Het duurde lang voordat Mozes zijn dromen was vergeten. Maar na een aantal
jaren had hij vrede met zijn leven. Alles went, ook om schaapherder te zijn in de
wildernis.
Mozes was tachtig jaar toen God naar hem omkeek en hem riep tot het grote
werk….

Hoofdstuk 37
Lieve kleinkinderen,
Jaren geleden las ik het boek: ‘De Herberg van het Zesde Geluk’. Ook heb ik
lang geleden de verfilming van dat boek gezien. Een mooie en indrukwekkende
film was dat.
Het is de ware geschiedenis van één van de heldhaftigste vrouwen van haar
generatie, Gladys Aylward, die in Engeland diende als dienstmeisje, maar zich
door God geroepen voelde in China als zendelinge te gaan werken.
Ik herinner mij nog dat deze vrouw als jong meisje graag zendelinge wilde
worden. Maar, volgens ‘de deskundigen’ was zij daar te dom voor. Zij had geen
diploma’s.
Toch kwam zij (in eigen kracht?) in China en begon daar in een afgelegen
dorpje een herberg, die zij de naam gaf: ‘De Herberg van het Zesde Geluk.’ Ze
leerde met veel moeite Chinees spreken en ging haar gasten in de herberg
vertellen van Jezus.
Later, tijdens de oorlog tussen China en Japan redde zij na een verschrikkelijk
barre voettocht, dwars door de bergen, honderd kinderen van de dood.
Lieve kleinkinderen, lees dit boek maar eens. Het is erg indrukwekkend wat deze
vrouw in de Naam van Jezus allemaal gedaan heeft.

Hoofdstuk 37

-

De brandende doornstruik

-

Exodus 3 en 4

Veertig lange jaren had Mozes nu bij zijn schoonvader gewoond. Veertig lange
jaren was hij schaapherder geweest in de dorre steppe. Mozes was erg
veranderd. Een man van tachtig jaar was hij nu, nog steeds gezond en sterk,
maar toch ook niet meer heel jong. Hij had grijs haar gekregen. Hij leek niet
veel meer op die donkere, driftige prins die in Egypte een slavendrijver
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doodsloeg en die daarna in de bres sprong voor de zeven dochters Jetro, die hij
nog nooit eerder gezien had.
Nee, hij was niet meer dezelfde Mozes van veertig jaar geleden. Uiterlijk niet,
maar in de loop der jaren was hij veel rustiger, geduldiger en vooral nederiger
geworden.
Zijn grootse dromen van vroeger, daar kon hij nu over glimlachen. Hij wenste
helemaal niet meer zijn volk te verlossen uit hun slavernij en hen leiden naar het
Beloofde Land. Soms was hij dankbaar, dat hij alleen maar voor zijn schapen en
geiten hoefde te zorgen en niet de zorg en de verantwoordelijkheid had voor een
groot en ondankbaar volk.
Dat betekende niet dat hij zijn volk vergeten was. De weinige keren dat hij iets
hoorde over hoe erg de onderdrukking van zijn volk in Egypte was, kwam weer
die oude pijn naar boven. Dan zag hij zichzelf weer lopen langs die lange rijen
slaven, hoorde hij de stokken op die blote ruggen slaan en vooral dat gejammer
van die ene slaaf, die hij die dag gewroken had.
Na al deze lange jaren voelde hij zich nog steeds een Hebreeër, een vreemdeling
bij de stam van Midian, bij wie hij nu eenmaal woonde. Hij had zich aangepast
aan hun zeden en gewoonten. Zijn eerste zoon Gersom had hij besneden, zoals
God bevolen had om te doen bij alle kinderen van Abraham. Maar bij zijn
tweede zoon had hij dat niet meer gedaan. Zijn vrouw Sippora wilde het niet. Zij
vond het een wreed gebruik en Mozes had haar haar zin gegeven, hoewel hij
wist dat dit een groot kwaad was. Maar hij kwam toch nooit weer terug bij zijn
oude volk, bij zijn familie, dacht hij bitter. Nog een aantal jaren en dan zou hij
sterven en zou men hem begraven, hier in deze wildernis. Het mooie groene
Egypte zou hij nooit weer zien en het land Kanaän, het land van zijn voorouders
al helemaal niet….
Op een keer toen Mozes met zijn kudde schapen ver van huis was afgedwaald,
en dichtbij de berg Horeb was, zag hij een doornstruik in brand staan. Dat
gebeurde wel vaker. Maar het vreemde was, deze struik verbrandde niet. Dat
was een groot wonder en daar wilde hij meer van weten. Hoe kon dit?
Toen hij dichterbij kwam, hoorde hij een stem uit de vuurvlam zeggen: ‘Mozes,
Mozes.’
Hij begreep dat dit geen mensenstem kon zijn en eerbiedig zei hij: ‘Ja Heer, hier
ben ik. Ik luister.’
De Stem antwoordde: ‘Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want je staat
op heilige grond.’
Mozes deed wat tegen hem gezegd werd. Hij wachtte. Die wonderlijke Stem zou
zeker meer te zeggen hebben Angstig dacht hij: Zou het God zijn, die hem
kwam straffen, voor iets wat hij verkeerd gedaan had?
De Stem sprak verder: ‘Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van
Abraham, Izaäk en Jacob.’
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Mozes deed zijn handen voor zijn ogen. Hij durfde niet te kijken.
De Stem van God ging verder: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het in
Egypte heeft. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden en Ik heb gehoord hoe ze
om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden. Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden
uit de macht van de Egyptenaren. Ik zal ze naar een land brengen, waar nu
andere volken wonen: Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jebusieten. Het is een mooi, groot land. Er is genoeg te eten en te
drinken, meer dan genoeg voor iedereen.
Mozes, Ik stuur jou naar de Farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om
hulp roepen en Ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet
mijn volk uit Egypte weghalen.’
‘O God,’ zei Mozes heel zachtjes, ‘U bent te laat.’
Een groot verdriet kwam in hem. Hij moest Israël verlossen uit de macht van de
Farao? Wat had hij dat graag gedaan, maar dan veertig jaar geleden. Nu was hij
te oud, kon hij het niet meer. O, om nu nog jong te zijn, sterk en moedig….
Bedroefd zei hij tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de Farao gaan en de Israëlieten uit
Egypte halen? Dat kan ik niet.’
God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen, en hier op
deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je weten dat Ik je gestuurd heb.’
En nog, na deze belofte van Goddelijke hulp, meende Mozes dat hij dit werk
niet kon doen.
Hij zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders
mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen en dat zullen ze zeker
doen, hoe die God heet?’
Ook dit bezwaar wilde God in Zijn genade wegnemen.
Mozes vroeg God naar Zijn Naam. Daarmee vroeg hij naar Gods geheim. Maar
een mens kan en mag Gods Naam niet weten, niet noemen, noch Hem
uitbeelden. En dat kunnen mensen ook niet! Hoe zouden wij dat ook kunnen?
God woont in de hemel en wij op de aarde.
‘Ik ben die Ik ben,’ sprak God plechtig. ‘Ik ben degene die er altijd is. Die er
altijd voor jullie zal zijn. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er
altijd’ je gestuurd heeft.’
En met die Naam ‘Jahwè’ of zoals het later in onze taal geworden is ‘de Heer’
wilde God door Zijn volk genoemd worden.
God zei verder: ‘Mozes, je moet de leiders van de Israëlieten bij elkaar roepen
en tegen hen zeggen: ‘De Heer, de God van jullie voorouders, de God van
Abraham, Izaäk en Jacob, is bij mij gekomen. Hij heeft gezegd dat Hij
medelijden met jullie heeft. Want Hij heeft gezien hoe moeilijk jullie het hebben
in Egypte. Hij zal jullie bevrijden uit de ellende. Hij zal jullie naar een ander
land brengen, het land van de Kanaänieten en de andere volken die daar wonen.
In dat land is genoeg te eten en te drinken, meer dan genoeg voor iedereen.
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De leiders van het volk zullen naar je luisteren. Daarna moet je samen met de
leiders naar de Farao gaan. Tegen hem moet je zeggen: ‘De Heer, onze God, is
bij ons gekomen. Mogen wij naar de woestijn gaan om hem daar offers te
brengen? Dat is een reis van drie dagen.
Ik weet dat de Farao dat niet goed zal vinden. Alleen als Ik hem dwing om jullie
te laten gaan, zal hij het goedvinden. Ik zal de Egyptenaren laten zien, hoe
machtig Ik ben. Ik zal vreselijke dingen doen om ze te straffen. Daarna zal de
Farao jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie dan goed
behandelen. Jullie zullen niet arm uit Egypte weggaan. Jullie vrouwen moeten
aan alle Egyptische vrouwen gouden en zilveren sieraden vragen, en ook kleren.
Die moeten jullie je kinderen aan laten trekken. Zo zullen jullie de Egyptenaren
arm maken.’
Mozes geloofde wel, dat de Heer het zo zou doen, maar kon zich niet
voorstellen, dat hij dit moest doen. Hij was te oud en hij had de moed er ook niet
meer voor. Het volk moest verlost worden, jazeker, maar God kon evengoed
iemand anders sturen.
Mismoedig zei hij: ‘Heer, de Israëlieten zullen mij vast niet geloven. Ze zullen
niet naar mij luisteren. Ze zullen zeggen dat U helemaal niet bij mij bent
geweest.’
Mozes begreep niet dat geen mens tegen God in mag gaan en dat je moet
gehoorzamen, wanneer Hij je roept.
God zei tegen Mozes: ‘Wat heb je daar in je hand?’
‘Een staf, Heer,’ antwoordde Mozes.
‘Gooi hem eens op de grond.’
Mozes deed direct wat de Heer tegen hem gezegd had, maar nauwelijks had de
staf de grond geraakt, of Mozes sprong bang achteruit: zijn staf die hij al zo lang
gebruikt had, veranderde in een grote gevaarlijke slang.
Nog niet eens was Mozes van de schrik bekomen of zei de Heer: ‘Pak hem bij
zijn staart!’
En diezelfde Mozes, die steeds tegen Gods bevel inging, pakte nu de slang wel
bij de staart, die direct weer in zijn staf veranderde.
En nog een wonderteken liet de Heer Mozes doen. Hij moest zijn hand in zijn
mantel steken en toen hij hem er weer uittrok was deze melaats. Zijn vel, zojuist
nog gezond bruin, was nu wit als sneeuw. En nog eens moest Mozes zijn hand in
zijn mantel steken en weer tevoorschijn halen. Toen hij dat gedaan had, was de
hand weer helemaal gezond.
De Heer zei: ‘Als de Israëlieten je niet geloven na het eerste wonder, zullen ze je
misschien geloven na het tweede wonder. Maar als ze je dan nog niet geloven,
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moet je water uit de rivier de Nijl halen. Dat moet je dan over de grond gieten.
Dan zal dat water in bloed veranderen.’
Zelfs nu bleef Mozes tegenstribbelen. Hij was er zo van overtuigd dat hij niet
bekwaam genoeg was om dit belangrijke werk te gaan doen, dat hij zelfs tegen
God inging, die hem zulke machtige tekens liet doen.
Mozes zei: ‘Neem mij niet kwalijk, Heer. Maar ik ben niet zo’n goede spreker.
Dat is altijd al zo geweest. En nu u met mij gesproken hebt, is dat nog steeds zo.
Ik kan nooit de goede woorden vinden.’
Nog één keer sprak de Heer in goedheid tegen Mozes: ‘Zeg Mozes, wie heeft de
mens een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat de mens kan spreken en horen?
Wie zorgt ervoor dat de mens kan zien? Of wie maakt hem blind? Dat doe Ik, de
Heer! Ga nu en Ik zal je helpen als jij moet spreken. Ik zal je vertellen wat je
moet zeggen!’
Daar stond Mozes en hij wist niets meer te bedenken om niet te hoeven gaan.
Hij moest en de Heer zou hem helpen…. Ja, maar hij was te oud en hij had er de
moed niet meer voor. Veertig eerder, maar dat was voorbij!
‘Ach Heer,’ zei hij moedeloos, ‘neem mij niet kwalijk, maar stuur iemand
anders!’
En toen was het geduld van de Heer op en werd Hij boos op zijn onwillige
dienstknecht. Hij wilde van geen uitvluchten meer weten, maar tegelijkertijd
was Hij ook genadig en wilde Hij Mozes iemand meegeven die hem kon helpen
en die ook voor hem zou spreken.
De Heer zei: ‘Je hebt toch een broer die Aäron heet? Die kan goed spreken en
komt naar je toe. Hij is al onderweg en hij zal blij zijn om je te zien. Jij moet
hem vertellen wat hij moet zeggen. Ik zal jullie helpen en zeggen wat jullie
moeten doen. Jij hebt de leiding en Aäron zal namens jou tegen de Israëlieten
spreken. Neem je staf mee, want daar moet je wonderen mee doen.’
Niet veel dagen later ging Mozes op reis en nam zijn vrouw en hun beide zonen
mee. Nu hij eenmaal op reis was, vertrouwde hij erop dat de Heer hem zou
helpen.
Mozes reisde nu anders, dan hij veertig jaar geleden had gedaan. Toen reisde hij
in eigen kracht. Nu wist hij dat hij zelf niets, maar dat God alles voor hem moest
doen. En iemand die zo op reis gaat, in het volste vertrouwen dat God hem helpt,
die is tot grote dingen in staat, ook al ben je tachtig jaar….
Die nacht, in een herberg vlak bij de grens, verscheen God opnieuw aan Mozes.
Maar deze keer kwam God in zijn toorn en probeerde hem te doden. Mozes
kreeg hevige koortsen. Hoe kon dit? Mozes zijn vrouw Sippora wist het.
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De reden was dat Mozes zijn tweede zoon niet besneden had. Dat had zij
tegengehouden. Maar nu kon zij het goedmaken. Ze pakte een stenen mes en
besneed haar jongste zoon.
En zo konden ze verder reizen, zonder bang te zijn voor de toorn van de Heer.
Hoe kon het ook anders? Een man die het volk Israël zijn wetten moest geven,
moest zelf zich toch wel aan de wet van God houden!
Aäron, de broer van Mozes kwam hen tegemoet en met elkaar kwamen ze aan in
het land Egypte.

Hoofdstuk 38
Lieve kleinkinderen,
Mijn grootvader Andries Hovinga was beurtschipper. Met zijn vrachtboot, een
skûtsje, voer hij van Anjum naar Dokkum en dan verder naar Leeuwarden,
Sneek en over het Tjeukemeer bij Echtenerbrug naar Zwartsluis tot aan Zwolle
toe. En dan zeilde hij weer terug naar Anjum. Hij vervoerde aardappelen,
suikerbieten, turf en ander soort vracht. Zelf moest hij met zijn oudste zoon Jan
het schip laden en lossen. Als het slecht weer was, vertelde mijn moeder mij,
vond ze het in de roef (de huiskamer aan boord) altijd heel knus en gezellig.
Maar dat mocht niet van haar moeder, mijn grootmoeder Romkje Hovinga-van
Boerum. Mijn moeder moest dan denken aan de mannen, die buiten in de regen,
druk aan het werk waren. Dat was geen pretje!
Eens op een zondagmiddag hoorden ze luid schreeuwen en schelden op het
schip van hun buren. Buurman en buurvrouw hadden een fikse ruzie, waarbij
zelfs klappen vielen. Mijn grootvader hoorde en zag het en bemoeide zich ermee.
Dit kon toch niet! Een man slaat zijn vrouw toch niet….
Maar hij kreeg de kous op z’n kop, want nu begon het ruziënde echtpaar samen
mijn grootvader de huid vol te schelden. Waar bemoeide hij zich mee? En die
paar tikken, die zij soms van haar eigen man kreeg, schreeuwde de buurvrouw
mijn opa naar het hoofd, daar hoefde Hovinga zich niet mee te bemoeien!
En mijn grootvader Andries Hovinga bedoelde het zo goed….

Hoofdstuk 38

-

‘Laat mijn volk gaan….’

-

Exodus 5 en 6

Ze hadden al heel lang geleden de moed opgegeven, dat volk van slaven. Ze
waren al zoveel jaren slaaf geweest en wie durfde nu in opstand komen tegen die
machtige Farao? Zoals de toestand nu was, zo zou het altijd wel blijven. En die
177

mooie, oude verhalen van Abraham, Izaäk en Jacob, van een land overvloeiende
van melk en honing, daar geloofden ze niet meer in. Jaar na jaar deden ze
zwijgend en zonder hoop hun zware arbeid.
Op een goede dag waren daar zomaar twee mannen, Mozes en Aäron, die de
oudsten van het volk opriepen tot een volksvergadering. Ze kwamen, de oudsten
en de wijzen van het onderdrukte volk. Met kloppend hart en gloeiende wangen
luisterden naar dat nieuwe en blijde verhaal van hun God, die gesproken had
vanuit een brandende doornstruik. Hun eigen God, die hen wilde verlossen uit
dit slavenhuis in Egypte.
Toen hun eerste blijdschap een beetje bekoeld was en de oude twijfel weer de
kop opstak, ging Mozes staan en deed de drie wonderen voor hun verbaasde
ogen. Toen geloofden ze alles wat Aäron gezegd was en blij gingen ze terug
naar hun eigen familie om de blijde boodschap te vertellen.
Mozes kon er zeker van zijn. Op zijn teken zouden ze in opstand komen tegen
de wrede Farao met zijn soldaten.
Nog diezelfde dag vroegen Mozes en Aäron audiëntie aan bij de Farao.
Het was niet meer dezelfde Farao van veertig jaar geleden. Mozes hoefde niet
bang te zijn dat hij hem zou herkennen. Maar deze Farao was niet minder trots
en eigenwijs dan zijn voorganger.
Met een wrede blik in zijn ogen en vol verachting keek hij vanaf zijn hoge troon
neer op de beide mannen, die voor zijn troon stonden. Wat wilden ze toch?
Hoefden zij niet te werken? Dat zij hem lastig vielen in zijn eigen paleis! Wat ze
ook zouden vragen, ze hadden een vergeefse reis gemaakt! Geen gunsten aan dat
slavenvolk de Hebreeërs!
Toen hij vroeg wat ze wilden, nam Aäron het woord.
Hij zei: ‘De Heer, de God van Israël, heeft gezegd dat u de Israëlieten naar de
woestijn moet laten gaan. Zij moeten daar een feest voor Hem vieren.’
De Farao keek boos. Diepe rimpels verschenen op zijn voorhoofd. Hoe durfden
ze, dat slavenvolk! Dus, ze wilden de grens over, de wildernis in. En dan zag hij
ze nooit weer terug. Dachten ze nu werkelijk dat hij zo onnozel was? En dat
durfden ze te vragen in de naam van de Heer, een god waarvan hij nog nooit
gehoord had. Zo’n god kon nooit van veel betekenis zijn, anders zou zijn volk
niet in slavernij leven.
Koel en uit de hoogte vroeg hij: ‘Wie is die Heer, waar ik naar zou moeten
luisteren? Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik
laat de Israëlieten niet gaan.’
Ernstig antwoordde Aäron: ‘De God van de Israëlieten is machtig en Hij heeft
met ons in de woestijn gesproken. Geef ons alstublieft toestemming om in de
woestijn Hem offers te gaan brengen. Anders zal Hij ons straffen met ziekte of
oorlog.’
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Maar de Farao was niet voor rede vatbaar: zij kregen hem niet bang voor een
god die in de woestijn woonde. En met deze twee bedelaars die om vrij vroegen
wilde hij niet eens meer praten.
Kort zei hij: ‘Jullie, Mozes en Aäron, jullie houden mijn slaven van het werk af.
Moet ik mijn bouwplannen om jullie veranderen? Nee, nooit! Ik zal de
herendiensten de helft zwaarder maken. Dat zal jullie afleren om te dromen van
vrijheid en feesten. En nu, weg uit mijn ogen. Aan het werk, jullie allemaal!’
En hij meende, wat hij zei, de Farao. Diezelfde dag liet hij de bewakers van de
Israëlieten bij zich komen. Ook de Israëlieten die het werk moesten controleren.
Streng sprak hij hen toe. ‘Voortaan mogen jullie de mensen geen stro meer
geven voor het maken van stenen. Ze moeten zelf maar stro zoeken. Maar ze
moeten net zoveel stenen maken als anders, niet één steen minder! Ze zijn lui!
Daarom roepen ze dat ze offers willen brengen aan hun God. Ze moeten gewoon
harder werken. Dan hebben ze geen tijd meer om naar die onzin te luisteren.’
De slavendrijvers bogen diep voor de Farao. Buiten het paleis lachten ze wreed.
Ze zouden het gewaar worden, dat luie slavenvolk, dat je niet met zulke
doldrieste vragen bij Farao aan kon komen!
Maar de voormannen van de Israëlieten gingen terneergeslagen naar huis. Ze
wisten dat je op deze manier nooit hetzelfde aantal stenen kon bakken. Maar dat
was natuurlijk de bedoeling van de Farao. En ’s avonds, wanneer de stenen
geteld en de lijsten ingeleverd moesten worden, dan kregen zij de straf.
Dat Mozes naar de Farao was geweest had niet veel geholpen. Nee, hij had juist
het tegenovergestelde bereikt. In plaats van beter, had hij het voor hen slechter
gemaakt….
De volgende ochtend, nog voordat de zon goed opgekomen was, liepen ze al
over de akkers en zochten stro dat op het land was blijven liggen. De hele dag
werkten ze nog harder dan anders en de korte pauzes werden nog korter
gemaakt. Zo hard ze konden liepen ze met stapels stenen. Maar hoe goed ze ook
hun best deden, hoe de slavendrijvers ook met hun stokken dreigden: de dag was
te kort voor het werk dat ze moesten doen.
In de late avond, toen het al schemerig werd, stonden de voormannen
vastgebonden aan de geselpalen en kletsten de stokken op hun blote ruggen. En
zo zou het morgen weer gaan en overmorgen en alle dagen.
De volgende dag, in hun grote nood, gingen de voormannen weer naar de Farao.
Dit was zo wreed, zo onrechtvaardig. Misschien konden ze de Farao op andere
gedachten brengen en zou hij hen genadig zijn. Toen ze voor hem stonden
vergaten ze hun pijnlijke ruggen en hun angst voor hem. Hartstochtelijk zeiden
ze tegen hem: ‘Waarom behandelt u ons zo? We worden geslagen omdat we niet
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genoeg stenen maken. Maar dat is de schuld van de bewakers. Want zij geven
ons geen stro meer!’
Maar de Farao wilde niet naar hen luisteren, net zoals hij ook niet naar Mozes en
Aäron had willen luisteren. Al heel snel stonden ze weer op straat. De wanhoop
stond op hun gezichten te lezen. Dit was geen leven en als dit lang zou duren,
dan zou de dood een uitkomst zijn.
Buiten het paleis van de Farao stonden Mozes en Aäron hen op te wachten. Bij
het zien van deze beide mannen werden ze vreselijk boos. Alles was hun schuld.
Als zij zich hadden stilgehouden, dan was hun werk niet zo onnoemlijk zwaar
geworden en hadden ze gisteravond niet aan de geselpaal vastgebonden gestaan.
O, ze konden zo mooi praten, deze Mozes en Aäron! Ze zouden uit Egypte
vertrekken, beladen met goud en zilver, in de mooiste kleren, naar een land van
melk en honing. Het klonk zo mooi, maar er was niets van uitgekomen. De
teleurstelling was groot en bitter zeiden ze tegen Mozes en Aäron: ‘Het is jullie
schuld dat de Farao en zijn bewakers zo’n hekel aan ons hebben. Het is jullie
schuld dat zij ons nu zo slecht behandelen! Jullie hebben de Farao een zwaard in
zijn hand gegeven om ons te doden. Wij hopen dat de Heer jullie daarvoor
straft!’
Moedeloos liepen Mozes en Aäron bij hen vandaan. Nu was het weer net zoals
veertig jaar geleden, dacht Mozes wanhopig. Toen had zijn eigen volk hem aan
de vijand verraden en nu spraken de voormannen van zijn volk de vloek over
hem uit. Moest het met hem dan altijd fout gaan?
Maar deze keer was het toch anders: nu had God hem geroepen en nu wist hij
waar hij met zijn intens verdriet en wanhoop naar toe moest.
Mozes zocht een rustige plek op waar hij alleen was. Daar stak hij zijn handen in
gebed omhoog en bad: ‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Ik heb
namens U met de Farao gesproken. Maar daardoor is alles nog erger geworden.
U hebt Uw volk helemaal niet gered.’
De Heer bestrafte zijn dienstknecht niet om zijn bittere woorden. Hij wist hoe
zwaar Mozes het had en zei: ‘Mozes, nu zul je zien, wat Ik met de Farao ga
doen. Ik zal hem dwingen om mijn volk te laten gaan. Hij zal zelfs de Israëlieten
uit zijn land wegjagen.
Ga opnieuw naar de leidslieden van je volk en zeg tegen hen dat Ik hen zal
bevrijden uit de macht van de Farao en dat Ik hen zal brengen naar het land, dat
Ik aan Abraham, Izaäk en Jacob beloofd heb.’
Maar toen Mozes dit Godswoord overgebracht had, wilde het volk niets meer
van hem weten. Ze geloofden zijn woorden niet en vertrouwden hem niet. Nee,
ze geloofden niet dat God Mozes en Aäron naar hen gestuurd had.
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In diezelfde tijd stuurde de Heer Mozes weer naar de Farao. Mozes had geen
hoop dat het zou helpen en met een zucht zei hij: ‘Ach Heer, als mijn eigen volk
niet eens naar mij wil luisteren, hoe zal de Farao mij dan geloven?’
Maar hij ging toch en sprak met de Farao over Gods grote macht. De Farao
lachte spottend.
‘Doe eens een wonder,’ vroeg hij. Als ze dat wel konden, die vreemdelingen uit
de wildernis, dan zouden zijn wijzen hun nog eens iets anders laten zien! Hij
keek wel vreemd op, toen Aäron op een wenk van Mozes, zonder toverspreuken
uit te spreken, zijn staf op de grond gooide, die in een grote slang veranderde.
Maar de Farao was niet verslagen. Zijn wijzen en tovenaars konden dit ook. Zij
toverden zelfs twee slangen.
Het was een vreemd gezicht: de Farao op zijn hoge troon en vlak voor hem drie
slangen, die over de grond kropen. En tussen de wijzen en tovenaars stonden
daar de beide broers met hun lange, grijze baarden.
Het zou nog vreemder worden: de grote slang van Aäron viel de beide andere
slangen aan en verslond ze.
De Farao zag het woedend aan. Aäron pakte de grote slang bij zijn staart en die
veranderde direct weer in zijn herdersstaf. Dat konden de wijzen en tovenaars
van de Farao hem niet nadoen: zij hadden geen staf meer. Kwaad stuurde de
Farao hen de deur uit. Rechtop, Aäron met de staf vast in zijn hand, gingen ze
het paleis uit, als mensen die het van een sterke vijand gewonnen hadden.
De Farao verhardde zijn hart. Hij wilde niet toegeven. Het mocht dan waar zijn
dat die slavengod grote dingen kon doen, maar één ding kon hij niet: hij kon het
niet winnen van de Farao van Egypte! Nooit, nee nooit liet hij hen gaan, dat
slavenvolk van de Hebreeërs….

Hoofdstuk 39
Lieve kleinkinderen,
Weten jullie wat een draaideurcrimineel is? Aan zo’n persoon moest ik denken,
nadat ik onderstaand hoofdstuk vertaald had. Zo’n crimineel is iemand, die
nadat hij een misdaad heeft begaan, door de politie gepakt wordt, en later door
de rechter veroordeeld, in de gevangenis terechtkomt. Als hij zijn straf
uitgezeten heeft en vrijgelaten wordt, gaat hij weer het criminele pad op. Komt
weer in de gevangenis, wordt weer vrijgelaten en begaat dan weer een misdaad,
waardoor hij voor de zoveelste keer in de gevangenis terecht komt. De
reclassering kan hem niet op het juiste pad brengen.
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Steeds maar weer komt hij in de gevangenis. Hij is erg hardleers. Hoeveel straf
en waarschuwingen hij ook krijgt, hij kan of wil zich niet aan de regels houden,
die in een beschaafd land als Nederland gelden.
Het is wat deze persoon betreft, boter aan de galg gesmeerd.

Hoofdstuk 39

-

Negen plagen -

Exodus 7 t/m 10

Er gingen dagen voorbij en de Farao hoorde en zag niets meer van Mozes en
Aäron. Zouden ze bang voor hem geworden zijn? Durfden ze hem niet meer
onder ogen komen? Het was maar goed dat hij toen niet toegegeven had. Je
moest weten hoe je zulk slavenvolk aan moest pakken. En dat deed hij.
Maar, op een vroege ochtend, toen de Farao met zijn gevolg op weg was naar de
rivier, zag hij ze staan aan de kant van het water, net alsof ze op hem hadden
staan wachten. Hij was te trots om nu zich om te keren, maar misschien wilde
hij het ook wel niet: diep inwendig was hij bang voor die god van Mozes, maar
hij wilde nu wel weten, wat die mannen nu weer te zeggen hadden.
Ongeduldig zei hij: ‘Wat willen jullie van mij? Waarom vallen jullie hier op de
vroege morgen mij lastig?’
Aäron antwoordde: ‘De Heer, de God van de Hebreeërs, heeft ons naar u
toegestuurd. Van Hem moet ik tegen u zeggen: Laat mijn volk gaan, zodat ze
mij offers kunnen gaan brengen in de wildernis. Maar tot nu toe heeft u niet
geluisterd en nu zult u zien dat Ik de Heer ben! Kijk, met de staf die ik in mijn
handen heb, ga ik op het water in de rivier slaan en het zal veranderen in bloed.
Alle vissen zullen doodgaan en de rivier zal gaan stinken. En u en alle
Egyptenaren zullen niet meer dit water kunnen drinken!’
Zwijgend hoorde de Farao dit Godswoord aan. Hij dacht er niet aan om te doen
wat Mozes hem gevraagd had. Hij kon ook niet geloven, dat een god uit de
wildernis macht zou hebben over de rivier de Nijl. Zo dikwijls had hij de
riviergoden een offer gebracht en die zouden hem nu niet in de steek laten en
hem te schande maken voor dit slavenvolk. Hoog en trots stond hij daar te
midden van zijn dienaars en koppig schudde hij zijn hoofd. Nee, nooit liet hij ze
gaan!
Hij zag hoe de beide mannen naar het water liepen, hoe Aäron zijn staf omhoog
deed en op het water sloeg. Nog dacht de Farao: het kan niet, maar tegelijkertijd
zag hij hoe het water van kleur veranderde en rood werd. Lang stonden ze er
naar te kijken, de Farao en zijn hovelingen, net zolang tot de Nijl een rivier was
van donker bloed, dat zwaar en heel langzaam naar de zee stroomde. Tussen het
donkerrood schitterde het wit van de dode vissen die boven kwamen drijven….
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De Farao stond daar, zwijgend en met zijn ogen stijf naar deze stroom van bloed
kijkend. Had die God van de Hebreeërs het gewonnen van zijn riviergoden? Dat
was onmogelijk. Hij liet met spoed zijn wijze mannen en tovenaars komen,
dezelfde die van hun staf ook een slang hadden gemaakt. Ze kwamen zo snel
mogelijk, met al hun attributen en ook deze keer lukte het hen: helder water
maakten ze rood en ze zeiden dat het bloed was, net zoals in de rivier de Nijl.
Trots draaide de Farao zich om. Het had geen zin om naar die vreemde God van
de Hebreeërs te luisteren, als zijn eigen wijze mannen het ook konden. Hij had
natuurlijk liever gehad dat zijn dienaren het bloed in de rivier weer in water
hadden veranderd, maar hij was wel zo verstandig om dat niet te vragen.
Deze eerste plaag duurde zeven lange dagen. Toen het water, dat zij nog in
potten en pannen hadden staan, op was, zwierven de Egyptenaren alle kanten uit
om water te zoeken. Ze vonden het niet, want ook in alle meertjes en
waterplassen was het water in bloed veranderd.
Ze moesten in de brandende zon diepe putten graven om toch nog drinkwater te
krijgen.
Toen de zevende dag het water in de rivier de Nijl weer helder en drinkbaar was,
verhardde de Farao zijn hart. Nee, hij liet dat slavenvolk niet gaan!
Het was een paar weken later, juist toen het water in de rivier de Nijl buiten haar
oevers trad, dat Mozes en Aäron weer bij de Farao kwamen. Hij schrok, toen hij
de beide mannen aan zag komen, maar hij liet niets blijken. Ook al zou er weer
een plaag komen, nog erger dan water dat in bloed veranderde, hij liet dat
slavenvolk niet gaan! O, wat haatte hij die beide mannen in hun bonte mantels,
en met hun lange, grijze baarden. Als het niet om die onbekende machtige God
van hen ging, dan liet hij ze vandaag nog het land uitzetten. Maar nu moest hij
naar Aäron luisteren, of hij wilde of niet.
‘Zo zegt de Heer: Laat mijn volk gaan, zodat ze Mij mogen dienen. Maar als u
weigert ze te laten gaan, dan zal Ik u straffen met en kikkerplaag. De rivier de
Nijl zal vol zitten met kikkers. Maar ze zullen ook uit de rivier komen en het
paleis binnengaan. Ze zullen in uw slaapkamer zitten en in uw bed, in de huizen
van uw dienaren en van het hele volk. Overal, zelfs in oven en pannen zullen
kikkers zitten. Ze zullen boven op u springen en op uw dienaren en op uw volk.’
De Farao huiverde. Kikkers, die zelfs in de huizen kwamen? Kon dat? Maar als
die God het zei, dan zou het ook gebeuren. Het zou niet prettig zijn al die
beesten in je huis, maar er was één troost: het deed geen pijn en er zouden geen
doden vallen! Ze moesten niet denken, die Mozes en Aäron, dat wegens een
beetje ongemak hij zijn slavenvolk vrij zou laten.
De volgende dag, toen de plaag begon en de kikkers bij honderdduizenden uit
het water kwamen, de wegen langs gingen, en dwars door de velden heen de
183

dorpen en ook in de koningsstad binnenkwamen, toen ze de hutten van de arme
mensen binnendrongen en ook het paleis van de Farao, liet de koppige Farao
zijn tovenaars bij zich komen en nam hen mee naar de rivier. Ook deze
Egyptische tovenaars konden precies hetzelfde doen. Ook zij lieten kikkers
tevoorschijn komen.
‘Zie je wel,’ zei de koning, ‘onze goden zijn net zo machtig als die god van
Israël.’
Niet dat de Farao nog meer kikkers wilde hebben, maar zijn mensen konden het
toch ook maar mooi! Hij vroeg maar niet aan zijn tovenaars of zij de kikkers ook
konden laten verdwijnen. Dat zou anders wel goed geweest zijn….
Het werd een zware plaag, veel erger dan de Farao eerst gedacht had. Hij had
tegen zijn dienaars gezegd om de deuren dicht te houden, maar dat kon niet
altijd. Ze konden de beesten van buiten niet keren: door de grote gangen
sprongen ze en ook in de grote troonzaal. De bakkers vonden ze in hun deeg,
waar ze brood van wilden bakken. In de waterkruiken sprongen ze en ook in de
wijnbeker van de Farao. Hij lustte geen eten meer, walgde van de spijzen.
’s Nachts kon hij er niet van slapen en zijn vrouwen in zijn harem waren
allemaal overstuur. De kleine prinsen en prinsessen huilden dag en nacht. Soms,
wanneer de Farao op zijn troon zat, sprongen ze over zijn voeten en als hij liep,
dan trapte hij erop. En zoals het in zijn paleis was, zo was het in alle huizen in
heel Egypte.
Na een aantal dagen geleden te hebben onder deze plaag, kon de Farao het niet
langer uithouden. Als dit niet snel stopt, word ik stapelgek, dacht hij. Overdag
kon hij zijn werk niet meer goed doen en ’s nachts kreeg hij geen rust. Hij
schaamde zich, maar toch liet hij Mozes en Aäron komen. Hij sloeg zijn ogen
neer en deemoedig vroeg hij: ‘Vraag alsjeblieft aan de Heer of hij de kikkers laat
verdwijnen. Dan zal ik zijn volk laten gaan. Ze mogen offers gaan brengen aan
de Heer.’
Mozes boog diep, maar in zijn hart geloofde hij de Farao niet. Het was of er iets
van spot in zijn ogen blonk, toen hij zei: ‘Ik zal bidden voor u en voor uw volk.
Dan zullen de kikkers verdwijnen uit de huizen. Zegt u maar wanneer ik moet
bidden tot de Heer.’
Het lag hem op de lippen om te zeggen: Nu direct! Maar ze hoefde niet te weten
hoe verschrikkelijk erg hij deze plaag vond.
‘Morgen,’ zei de Farao hooghartig. Maar toen hij het gezegd had, speet het
hem al. Nu moest hij nog een avond en een hele lang nacht die beesten
verdragen.
Getergd keek hij de beide mannen na. Hoog en rechtop liepen ze daar, als
mensen die de oorlog gewonnen hadden. Als hij niet zo bang was geweest voor
die machtige God van hen, dan had hij ze vandaag nog een hoge paal laten
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hangen. Maar dat slavenvolk was nog niet vertrokken! Als eerst deze
verschrikkelijke plaag maar voor bij was….
De volgende ochtend riep Mozes de Heer aan en vanaf dat uur stierven de
kikkers. Overal lagen dode kikkers in de brandende zon. Met man en macht
veegden de Egyptenaren de dode beesten bij elkaar op grote hopen. In de late
avond vlamden overal in Egypte de hoge brandstapels van dode kikkers. De
stank van brandend vlees was overal te ruiken. Het stonk in het hele land.
Maar die nacht konden de mensen voor het eerst weer in alle rust slapen.
Toen Mozes en Aäron de volgende dag bij de Farao kwamen om te vragen
wanneer ze met het volk de woestijn in mochten gaan om te offeren, wilde de
Farao hen niet ontvangen. Nu de plaag voorbij was, liet hij zijn slavenvolk niet
gaan.
Zo brak de Farao, de machtigste heerser van deze wereld, zijn koningswoord.
De derde plaag kwam aan het eind van de zomer, toen het broeierig warm weer
was. Deze keer gingen de beide broers niet naar de Farao om de plaag aan te
kondigen. En deze plaag was erger dan de beide voorgaande. God beval Aäron
om met zijn staf op het stof van de aarde te slaan. En daar kwamen ze, uit het
stof vandaan, machtig grote zwermen muggen. De mensen zaten eronder. Erg fel
staken die insecten. Het vee op het land werd onrustig en in de koninklijke
stallen van de Farao sloegen de paarden palen en balken kapot. Overal kwamen
de gemeen stekende insecten: in de lemen hutten van het boerenvolk en ook in
de witte huizen van de rijken, in de slaapkamers en in de wiegen van de baby’s.
Deze keer konden de wijzen en de tovenaars van de Farao het niet nadoen. Ze
zeiden zelfs: ‘Dit moet het werk van een God zijn! Dit is Gods vinger.’ En ze
dachten: nu zal de Farao inzien dat hij het gaat verliezen van deze God van de
Hebreeërs. Nu zal hij dat slavenvolk eindelijk toestemming geven om hun God
in de wildernis offers te gaan brengen. Ze hoopten het, want als het zo doorging,
wat zou er van Egypte terecht komen? Maar de Farao sloeg hun raad in de wind.
Hij liet zijn slavenvolk niet gaan. Toen eindelijk de muggenplaag verdween
dacht hij: Deze keer heb ik gewonnen! Ik heb mij niet vernederd voor die beide
mannen en zonder hun gebed gaat de plaag ook wel weer voorbij. Als je maar
volhoudt en niet bang bent, dan win je het op de lange duur wel.
Diezelfde zomer nog volgde op de derde plaag, de vierde plaag. Op een ochtend,
toen de Farao op weg was naar de rivier, ontmoetten Mozes en Aäron hem en
zeiden: ‘De Heer wil dat u zijn volk laat gaan. Dan kunnen ze hem vereren. Als
u ze niet laat gaan, zal hij steekvliegen op u afsturen en op uw dienaren en op
heel uw volk. Alle huizen in Egypte zullen vol zitten met steekvliegen en de
grond zal ermee bedekt zijn. Maar in de provincie Gosen, waar de Israëlieten
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wonen, zullen geen steekvliegen zijn. Want de Heer maakt verschil tussen uw
volk en zijn eigen volk. Daardoor zult u begrijpen dat de Heer in het land is.
Morgen zal het gaan gebeuren.’
Een lange dag kreeg de Farao om erover na te denken. Maar ook deze keer
verhardde hij zijn hart. Hij wilde niet de minste zijn voor die vreemde god en
bovendien: hij kon zijn slaven niet missen voor zijn grootse plannen. Eens
zouden toch zeker deze rampen ophouden?
Een dag later waren de steekvliegen er. In machtige zwermen kwamen ze en
vielen neer op mens en dier. Ze staken veel erger dan de muggen gedaan
hadden. Het was een ramp voor heel het land. Geen van de Egyptenaren sliep
meer. Dag en nacht werden ze gestoken. Zelfs de Farao begreep dat het zo niet
langer kon. Die God van de Hebreeërs zou nog een keer heel zijn land in het
verderf storten. Als het zo doorging, zouden zijn eigen mensen nog in opstand
komen. En dat die steekvliegen niet in de provincie Gosen waren, dat was nog
het grootste wonder! Er was geen andere mogelijkheid, hij moest Mozes en
Aäron laten komen en hen vragen of ze voor hem wilden bidden. Maar daarom
liet hij dat slavenvolk nog niet de grens overgaan.
‘Goed, jullie mogen offers gaan brengen aan je God. Maar dat moet hier in dit
land gebeuren.’
‘Dat kan niet,’ zei Mozes. ‘want de Egyptenaren vinden het afschuwelijk dat wij
dieren offeren aan de Heer, onze God. Zij zouden ons doden, wanneer wij dat
doen. Nee, u moet ons de woestijn in laten gaan, zo ver als we in drie dagen
kunnen komen. Dan kunnen we daar offers brengen aan de Heer, onze God. Dat
wil Hij van ons.’
De Farao wist dat Mozes gelijk had. In Egypte waren koeien en schapen heilige
dieren en zelf vereerde de Farao die dieren ook. Nee, nooit zou dat slavenvolk
met hun offers zijn heilig lang mogen verontreinigen met hun offers.
‘Nu goed,’ zei hij, ‘jullie mogen in de woestijn offeren, maar ga niet te ver weg.
En bid nu voor mij.’
Mozes keek hem aan. ‘ik zal weer bidden en morgen zullen alle steekvliegen
verdwenen zijn. Maar u moet ons niet weer bedriegen, zoals de vorige keer.’
De Farao verbeet zijn woede. Zo ver was het dus nu al gekomen, dat die
Hebreeër hem voor een bedrieger uitmaakte! En het ergste was, dat het nog waar
was ook!
De volgende dag stopte de plaag van steekvliegen, maar de Farao liet zijn
slavenvolk niet gaan. Deze keer schaamde hij zich niet meer….
Lange tijd later gingen Mozes en Aäron weer naar de Farao en kondigden de
vijfde plaag aan. Als hij het volk niet liet gaan, dan zou er onder het vee een
vreselijke pestziekte uitbreken en alle dieren in Egypte zouden doodgaan, maar
het vee van het volk Israël zou gespaard blijven.
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Ook deze keer luisterde de Farao niet naar hen. Hij begreep dat deze plaag de
ergste zou worden tot nu toe. Bij alle andere plagen, hoe erg ze ook waren
geweest, ging het niet om het bezit van de mensen: als de plaag voorbij was, was
alles weer bij het oude en al het leed snel vergeten. Maar de dieren, die nu aan
de pest zouden sterven, kwamen niet terug. En toch luisterde de Farao niet naar
Aäron. Zijn land mocht arm worden, als hij zijn harde kop maar niet hoefde te
buigen.
De volgende dag begon het. Duizenden dieren stierven. De paarden lagen dood
in de grote stallen van de Farao, maar ook de geit in de hut van de arme man. De
ezel van de kleine koopman stierf, net zoals kamelen van de rijken. Alle dieren,
de koeien, schapen en geiten, ze gingen allemaal dood. Het was een ramp voor
Egypte en het zou jaren en jaren duren, voordat het verlies weer hersteld was.
De Farao liet onderzoek doen in de provincie Gosen en het was precies zoals
Mozes en Aäron voorspeld hadden: van de Israëlieten was er niet één dier
doodgegaan. Nu wist de Farao dat de God van dat slavenvolk de macht had om
Zijn volk te beschermen. Maar eens, zou volgens de Farao, die God weten, dat
Hij het toch niet van hem kon winnen en dan zou die God hem met rust laten….
Maar God liet de Farao niet met rust. Net zolang zouden de plagen het land
Egypte treffen, tot de Farao zijn slavenvolk zou laten gaan.
Op Gods bevel moesten Mozes en Aäron allebei een handvol as uit een oven
pakken en voor de Farao in de lucht gooien. Die as werd door de wind door heel
Egypte geblazen en op alle mensen en dieren, waarop die as terecht kwam, die
kregen zweren op hun lichaam. Bijna elke Egyptenaar kreeg zweren, ook de
wijzen en de tovenaars van de Farao. Zij konden vanwege hun pijnlijke zweren
niet meer bij Mozes en Aäron komen. Zoveel pijn hadden ze. Maar hoe erg de
plaag ook was, hoe erg zijn mensen eraan toe waren, de Farao liet zijn slaven
niet vrij.
En toen kwamen er twee plagen over het vruchtbare Egypte, zo erg als er nog
niet geweest was.
Het was winter en op de vruchtbare velden in de delta van de rivier de Nijl stond
het winterkoren al hoog en het vlas bloeide met kleine witte bloemetjes. Het was
een lust voor het oog om te zien. Het beloofde een rijke oogst te worden.
In die tijd kwamen Mozes en Aäron weer bij de Farao en kondigden de zevende
plaag aan, zware hagelbuien.
‘Want deze keer,’ zei Aäron tegen de Farao, ‘zal God de Heer u de zwaarste
plaag sturen tot nu toe, opdat u zult begrijpen dat er op aarde niemand is zoals
Hij. De Heer had u en uw volk al lang kunnen laten sterven aan een vreselijke
ziekte, maar Hij heeft jullie laten leven, zodat iedereen kon zien hoe machtig Hij
is. Kijk, morgen om deze tijd zal het verschrikkelijk gaan hagelen. Breng alle
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dieren naar binnen, want alle dieren en mensen die buiten zijn, zullen sterven
door de hagel.’
Somber zat de Farao op zijn hoge troon. Hij raadpleegde zijn dienaren. Als hij
nu de minste wilde zijn en zijn hoofd boog voor die strenge God, dan zouden er
geen rampen meer komen. En in het voorjaar zouden de boeren hun koren
kunnen oogsten en in hun schuren brengen. Dat was wel noodzakelijk, nu al hun
vee dood was. Maar aan de andere kant, wanneer hij dat slavenvolk liet gaan,
was hij al zijn bouwslaven kwijt en konden zijn plannen niet uitgevoerd worden.
De hele wereld zou dan weten, dat hij het verloren had van de vreemde God van
de Hebreeërs.
Als morgen de hagel alles op het land vernielde, dan zouden vooral de arme
mensen geen kleren en geen eten meer hebben. Dat was erg, maar dan moest het
maar zo! Uiteindelijk was de Farao van Egypte belangrijker dan het gewone
volk! Dus besloot de Farao met zijn hoge hovelingen: het volk van de Hebreeërs
kwam niet vrij. De hagel mocht komen….
De volgende dag op hetzelfde tijdstip stond Mozes in het open veld en stak zijn
staf omhoog. Aan de horizon zag hij direct onweerswolken aankomen. De
blauwe lucht werd razendsnel zwart en even later vielen de eerst hagelstenen uit
de laaghangende wolken. Met veel lawaai kletterde het op de daken van de
huizen in de stad, op de schuren en de hutten van de arme mensen.
Onbarmhartig sloeg de hagel neer op het koren, dat bijna rijp was, op het
bloeiende vlas, op de dieren die nog buiten waren en op de slaven die nog
moesten werken op het land. Uren achter elkaar hagelde het grote stenen en
wanneer het even ophield en een waterig zonnetje tevoorschijn kwam, dan
waren er al weer nieuwe hevige onweersbuien. Steeds maar door rolde de
donder over de landen en in de witte hagel schitterde de bliksem, terwijl het zo
erg regende, als dat alleen maar in het oosten kan.
De volgende dag was het nog niet voorbij. Bevend van angst zaten de boeren in
hun huizen en luisterden naar het gekletter op de daken. Ze konden niets doen.
Niet naar buiten. Dat was te gevaarlijk. Maar ze wisten dat al hun werk voor
niets was geweest. De hagel had hun koren voorgoed vernield. Bitter dachten ze:
wordt die trotse Farao dan nooit wijzer? Moet dan alles eerst kapot, voordat hij
zijn hoofd buigt? Kwam er dan nooit een eind aan al deze rampen en aan de
toorn van de goden?
Toen de hagelbuien steeds maar weer opnieuw begonnen en het onweer niet weg
wilde trekken, liet de Farao Mozes en Aäron bij zich komen.
Hij zei: ‘Nu moet ik schuld bekennen. De Heer heeft gelijk: mijn volk en ik zijn
schuldig. Bid dat de Heer de hagel en het onweer laat ophouden. Dan zal ik
jullie laten gaan. Ik zal jullie niet langer tegenhouden.’
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Scherp keek Mozes de koning aan. Zo duidelijk had de Farao nog nooit eerder
schuldbekend, maar achter zijn vroom gezicht zag Mozes zijn vals hart.
Mozes antwoordde: ‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik bidden tot de Heer. Het
slechte weer zal dan stoppen. Maar ik weet best dat u en uw dienmaren nog
steeds geen eerbied hebben voor God de Heer.’
Buiten de stad bad Mozes tot de Heer. Meteen hield het onweer, de hagel en de
regen op. Op het veld was al het koren vernield en onder de witte hagel lagen
dieren en mensen, dood.
Maar de Farao verhardde zijn hart, hij en zijn hovelingen.
Het was een maand later, toen de Heer de volgende woorden tot Mozes sprak:
‘Ga naar de Farao. Hij en zijn dienaren zullen niet toegeven. Daar heb Ik voor
gezorgd, zodat Ik wonderen kan doen in Egypte. Jij moet daar later over
vertellen aan je kinderen en kleinkinderen. Vertel ze dat Ik mijn macht heb laten
zien aan de Egyptenaren. En dat ik vreselijke dingen met hen heb gedaan. Dan
zullen jullie begrijpen, dat Ik de Heer ben.’
En weer stonden Mozes en Aäron voor de Farao en weer zeiden ze een
Godswoord tegen hem.
‘De Heer vraagt hoe lang u nog blijft weigeren om naar hem te luisteren. U moet
zijn volk laten gaan. Dan kunnen ze de Heer gaan vereren. Als u weigert, dan
stuurt hij morgen sprinkhanen naar uw land. Er zullen zo veel sprinkhanen
komen, dat het hele land ermee bedekt is. De grond zal niet meer te zien zijn. De
sprinkhanen zullen al het koren opeten. Ook het beetje koren dat er na de hagel
nu nog groeit, Ook alle bomen eten ze kaal. Uw paleis zal vol zitten met
sprinkhanen. En de huizen van uw dienaren en van alle Egyptenaren ook. Zoiets
is nog niet eerder gebeurd. Uw voorouders hebben nog nooit zoiets
meegemaakt.’
Na deze woorden gezegd te hebben, draaiden ze zich om en liepen het paleis uit.
In de troonzaal bleef de Farao achter met zijn hovelingen. Hij was niet van plan
om toe te geven, de Farao, maar zijn dienaren waren bang geworden voor deze
nieuwe plaag. De toestand in het land was al zo slecht en als nu deze plaag van
sprinkhanen eroverheen zou komen, dan werd het honger.
Eén van hen durfde tegen de Farao te zeggen: ‘Hoe lang nog zal die Mozes ons
ellende brengen? Majesteit, laat die mensen toch hun God gaan vereren. U
begrijpt toch wel dat er op deze manier niets van Egypte overblijft?’
De Farao durfde niets te zeggen. Diep van binnen wist hij dat deze dienaar van
hem gelijk had, maar hij wilde zijn slavenvolk niet kwijt. Na goed nagedacht te
hebben zei hij: ‘Goed dan, haal ze maar weer op.’
Voor de zoveelste keer stonden Mozes en Aäron voor de Farao.
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Hij zei: ‘Mannen, ik heb mij bedacht. Ga de Heer, jullie God in de woestijn
maar vereren. Ik vind het goed. Maar, wie gaan er eigenlijk allemaal mee?’
Hij vroeg het zo vriendelijk, de Farao, net alsof hij nog steeds niet had begrepen,
dat het hele volk van de Hebreeërs ging vertrekken. Door het stellen van deze
eenvoudige vraag begreep Mozes dat het harde hart van de Farao nog steeds niet
gebroken was en dat de volgende plaag zou komen.
Scherp antwoordde Aäron: ‘Iedereen gaat mee. Jong en oud, mannen en
vrouwen en al ons vee, want wij gaan een feest vieren voor onze Heer.’
Kwaad sprong de Farao overeind. ‘Nu weet ik wat de bedoeling is van jullie
offerfeest,’ zei hij honend, ‘jullie nemen alles mee en komen nooit weer terug!’
Mozes en Aäron reageerden niet.
Even later ging de Farao verder: ‘Jullie willen jullie Heer offers brengen in de
woestijn? Dat mag, maar alleen de mannen mogen gaan. Jullie vrouwen en
kinderen blijven hier!’
Mozes en Aäron wilden hierover met de Farao niet in discussie treden. Ze
zeiden niets meer. De soldaten van de Farao kwamen, die hen naar buiten
brachten.
De volgende ochtend stak Mozes zijn staf omhoog en zwaaide daarmee over het
land van Egypte. Een sterke oostenwind stak op, die de hele dag en ook
gedurende de nacht bleef waaien. Een dag later kwamen de eerste zwermen
sprinkhanen. Het leek in de verte op een smalle donkere streep vlak boven de
horizon, die al groter werd. Een levende, golvende wolk van sprinkhanen. En
achter die eerste zwerm kwamen nieuwe en daarachter weer andere, nog groter
en dreigender dan de eerste. De zon werd erdoor verduisterd, zodat het donker
werd op de velden in Egypte. En waar ze op de grond kwamen, met miljarden
tegelijk, bleef geen plantje staan en geen sprietje gras bleef over. Wanneer alles
kaal gevreten was, vlogen ze op en streken verderop weer neer. Zo werd alles, ja
alles kaal gevreten.
Het volk van Egypte zag de zwermen komen, zwijgend, met de wanhoop in hun
hart. Deze sprinkhanen waren groter dan die andere zomers wel eens kwamen.
De zwermen waren zo groot…. Ze konden ze niet wegjagen, zoals ze anders wel
deden..
Niet alleen op het land kwamen de sprinkhanen, nee ook in de huizen kwamen
ze binnenvliegen. Ze zaten op het eten en op de bedden. Op de vloeren in hun
huizen lagen ze, dikker als een vloerkleed.
Zelfs in de steden vielen de sprinkhanen uit de lucht op de platte daken en in de
smalle straten. En al verder trokken ze Egypte binnen. Je kon zien waar ze
geweest waren: de velden waren kaal gevreten en aan de bomen zat geen groen
blad meer. De takken staken kaal omhoog naar Gods blauwe lucht.
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Nadat de Farao gezien had, hoe erg het land eraan toe was, liet hij Mozes en
Aäron weer bij zich komen. Hij zei tegen hen: ‘Ik ben schuldig. Ik heb niet
gedaan wat jullie God en wat jullie willen. Vergeef me toch nog één keer. Bid
dat de Heer deze dodelijke ramp laat ophouden.’
Ook deze keer deed Mozes wat deze valse Farao vroeg. Mozes hief zijn armen
omhoog en bad tot de Heer.
Direct liet God de wind draaien. Een harde westenwind nam alle sprinkhanen
mee, de kant uit naar de Rietzee. Uren en urenlang duurde het. De Egyptenaren
zagen de sprinkhanen in brede wolken langs de zon waaien, het oosten in. Ze
waren niet eens blij: het land was immers helemaal kaal. Toen de storm in
kracht afnam was er in heel Egypte geen sprinkhaan meer te zien.
De Farao vond het toen niet meer nodig om het volk Israël vrij te geven….
De negende plaag kwam geheel onverwachts, zonder dat de Farao het zelfs wist:
een diepe duisternis, die drie dagen duurde. Het was vooral voor de
Egyptenaren, die de zonnegod Ré vereerden, een diepe schande dat de God van
die verachte Hebreeërs de zon kon verduisteren, de zon die zo hoog en heerlijk
heerste over het land Egypte. En het allerergste vonden ze nog, toen ze het later
hoorden, dat het in de provincie Gosen gewoon licht was geweest.
Het was ook geen gewone duisternis, zoals het ’s nachts bij donkere maan kon
zijn. Misschien waren het zware zandstormen?
De Egyptenaren zaten bang en weggekropen in hun huizen. Ze konden elkaar
niet meer zien. En naar buiten gaan durfden ze helemaal niet. Er werd niet meer
gewerkt. Het eten werd niet meer klaargemaakt. Ze waren de tel van de uren
kwijt. Alsof de tijd stilstond, zo langzaam gingen de dagen voorbij. Was dit het
einde van de wereld?
Als ze geweten hadden, dat deze intens diepe duisternis drie dagen zou duren,
dan was het gemakkelijker te dragen geweest, maar dat wist zelfs de Farao niet.
Op een gegeven moment werd ook de Farao bang en liet hij Mozes en Aäron
ophalen. Net zoals alle vorige keren kwamen ze direct. Maar Mozes wist dat het
ook deze keer een vergeefse reis zou zijn en dat de Farao ook nu zijn hoofd niet
zou willen buigen. Mozes wist dat er nog één plaag zou komen, voordat het volk
van de Hebreeërs uit Egypte zou vertrekken.
De Farao, tot het uiterste getergd en ook doodsbang zei direct toen hij hen zag:
‘Gaan jullie maar de Heer vereren. Jullie kinderen mogen mee, maar jullie
schapen, geiten en koeien moeten hier blijven. Die zullen wij in onderpand hier
houden, zodat jullie weer terugkomen.’
Natuurlijk kon Mozes dit niet accepteren.
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‘Ons vee gaat ook mee,’ zei Mozes, ‘want wij moeten de Heer offers brengen.
Of wilt u dieren van uzelf aan ons meegeven om te offeren aan de Heer onze
God?’
De Farao wist niet wat hij moest zeggen en daarom werd hij kwaad.
‘Ga weg,’ schreeuwde hij tegen Mozes en Aäron. ‘Ik wil jullie nooit weer zien.
En als jullie hier nog eens durven komen, zullen jullie sterven!’
En toen, voor het eerst, nadat de Farao hen al zo vaak had bedrogen, werd ook
Mozes boos. Hoog en dreigend stond hij voor de Farao, en zei: ‘Het is goed, u
zult mijn gezicht niet weerzien. Want de Heer heeft tegen mij gezegd dat Hij
midden in de nacht door heel Egypte zal gaan en dat elke oudste zoon in Egypte
zal sterven. Niet alleen uw oudste zoon, maar ook de oudste zoon van de armste
slaaf. Ook bij het vee zal elk jong dat het eerst geboren is, sterven. Er zal
verschrikkelijk veel verdriet zijn in heel Egypte. Maar bij de Israëlieten zal er
niets gebeuren, niet met de mensen en ook niet met de dieren. Dan zult u
begrijpen dat de Heer verschil maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.
Uw dienaren zullen mij komen smeken of ik weg wil gaan met mijn hele volk.
En dan zal ik gaan.’
Mozes draaide zich om en met grote stappen liep hij het paleis uit. De Farao
durfde hem niets te doen, hoe graag hij dat ook had gewild.
De vierde dag was de lucht weer helder. In het oosten kwam de zon weer op in
al zijn oude glorie. De Farao glimlachte. De zonnegod Ré was dus toch sterker
dan die God van Israël.

Hoofdstuk 40
Lieve kleinkinderen,
Herinneringen. Wat is het mooi om goede herinneringen aan je ouders te
hebben. Van mijn vader herinner ik mij niet veel meer. Ik was zeven jaar toen hij
stierf. Wel herinner ik mij dat ik naast hem aan tafel zat. Zijn rond
scheerspiegeltje stond in een houdertje voor hem op tafel, met daarnaast een
kommetje heet water, zijn bakje met scheerzeep en zijn krabbertje, waarmee hij
zich schoor. Ook ik kreeg een likje scheerschuim op mijn wangen. Met datzelfde
krabbertje dat mijn vader gebruikte, heb ik mij nu al meer dan 50 jaar
geschoren. Ik heb onze zoon Dirk beloofd, dat hij dat krabbertje na mijn dood
erft. Gaat hij zich daar dan ook mee scheren?
En dan mijn moeder. Wat heb ik bijzonder goede en mooie herinneringen aan
haar. Na het overlijden van mijn vader nam zij het op zich om in plaats van mijn
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vader voor en na elke maaltijd luidop een gebed uit te spreken. Ik hoor haar nog
zeggen: ‘Wees met allen die ons lief en dierbaar zijn.’
En ’s avonds liggend op mijn eigen bed, zag ik haar voor het slapen gaan op
haar knieën liggen voor haar eigen bed. Zij bad dan voor haar negen kinderen.
Herinneringen, wat kunnen die mooi en goed zijn!

Hoofdstuk 40

-

De verlossing -

Exodus 11, 12 en 13

De tiende plaag, de laatste en de allerzwaarste zou komen in de maand Abib. Bij
ons is dat ongeveer in de maanden maart en april. Mozes had al tegen de Farao
gezegd, hoe vreselijk deze plaag zou worden: in één en dezelfde nacht zouden
in Egypte alle oudste zonen sterven en ook het eerstgeborene van het vee.
Maar Mozes had ook zijn eigen volk Israël veel te vertellen. Want in diezelfde
nacht zou het volk Israël het land Egypte verlaten. En die nacht mochten ze
nooit, nee nooit weer vergeten!
Het moest alle jaren weer, door de eeuwen heen, een feest worden voor de Heer.
Niet een feest van plezier maken, dansen en muziek, maar een ernstig feest van
blijdschap over bevrijding en van diepe dank aan de Heer, omdat Hij alle
eerstgeborenen in Egypte gedood, maar de kinderen van Israël gespaard had.
Omdat de Heer de huizen van de Israëlieten voorbij zou gaan, kreeg dit feest de
naam Pasen, dat voorbijgaan betekende.
Op de tiende dag van de maand Abib moest de vader van elk gezin een schaap
of geit uit zijn kudde halen. Het moest een mannetje zijn van één jaar oud en het
mocht geen gebreken hebben. En dan, op de avond van de veertiende dag van
die maand, moest dit paaslam geslacht worden. Het bloed moest opgevangen
worden in een schaal en het vlees van dat dier moest nog diezelfde avond boven
een vuur geroosterd worden. Van het gedode lam mocht geen been gebroken
worden en het moest in z’n geheel op tafel komen.
Met het bloed van het geslachte dier moesten de deurposten en de balk boven de
deur ingesmeerd worden. Dat mocht beslist niet vergeten worden, want die
nacht, wanneer de Heer langs alle huizen in Egypte ging om de oudste zoon te
doden, ging Hij die huizen voorbij, waar bloed op de deurposten gesmeerd was.
En terwijl de Heer door het land Egypte zou gaan, moesten de Israëlieten het
paaslam eten, met brood, gebakken zonder gist en met een saus van bittere
kruiden. Ze moesten er goed aan denken om geen gist in het brood te doen.
Iedereen moest van tevoren zelfs alle gist uit zijn huis wegdoen. Deed je dat
niet, dan hoorde je niet meer bij het volk van Israël.
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Ze moesten de paasmaaltijd gaan eten in het geloof dat ze die nacht bevrijd
zouden worden uit de slavernij in Egypte.
Mozes gaf zijn volk de opdracht: jullie moeten snel eten. Je moeten die avond al
helemaal klaar zijn om op reis te gaan, met je reiskleren aan, je gordel om, je
sandalen aan en een stok in je hand. Jullie moeten deze paasmaaltijd gaan
vieren, in het vaste vertrouwen dat direct na het eten de uittocht uit Egypte zal
gaan beginnen.
En niet alleen deze grote en vreselijke nacht moest Pasen gevierd worden, maar
de komende jaren, ja door de eeuwen heen, zolang als Gods volk zou bestaan.
Zeven dagen moest dit feest duren. En elke keer weer moest de vader aan zijn
kinderen vertellen van de grote verlossing uit Egypte. Iedereen die in het huis
was, moest mee-eten en wanneer het gezin het eten niet op kon, dan moesten ze
hun buren uitnodigen. Niets van het eten mocht overblijven en weggegooid
worden. De eerste en de zevende dag moesten bijzonder geheiligde dagen
worden. Dan zou er niet gewerkt mogen worden. Ze moesten dan als volk
samenkomen en het werk laten rusten.
Nog een andere instelling maakte Mozes bekend. Omdat God alle eerstgeboren
zonen van de Israëlieten gespaard had, moest in het vervolg elke eerstgeboren
zoon ‘gelost’ worden. Dat betekende: voor elke eerste zoon moest een offer
gebracht worden. Zelfs de eerstgeboren dieren mochten ze niet houden. Die
moesten geofferd of zoals dat heette ‘gelost’ worden.
Mozes bereidde de oudsten van het volk goed voor op de komende dingen. En
zij vertelden het door aan hun families. Met grote blijdschap maakte het volk
zich klaar voor op de grote dag.
Na alles wat er gebeurd was, na al die wonderen en plagen, was er niemand die
Mozes niet meer geloofde. Niemand die meer twijfelde aan hun komende
verlossing uit de slavernij.
En zo werd het de veertiende Abib, de dag van Pasen en de dag van de tiende
plaag. Het volk Israël wachtte in grote spanning op wat er ging gebeuren. De
Egyptenaren wisten nog niet wat hen boven het hoofd hing. Ook de Farao niet.
Ook al had hij van Mozes gehoord over het komende oordeel, hij wist niet
wanneer dat zou gaan gebeuren.
Die avond, toen uit alle huizen het geblaat van de paaslammeren te horen was,
die geslacht werden, schrokken ze op. Wat was er nu weer aan de hand met die
Hebreeërs? Maar toen alles verder rustig bleef, gingen ze naar bed en gingen
slapen….
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‘Ga ons land uit, want wij zijn bang voor die vreselijke God van jullie!’
In heel Egypte schrok midden in de nacht iedereen wakker, want in elk huis was
wel iemand gestorven. De Farao boog zich over het bed van zijn overleden
oudste zoon. En in het huis van de armste slavin was ook een dode. Uit alle
ramen scheen licht en uit de open deuren klonk luid gejammer.
Nu wisten ze pas goed, hoe machtig die God van Israël was. Ze konden er niet
langer tegen: dat volk moest weg! Nu direct, deze nacht nog! Anders sterven wij
allemaal. In hun grote angst gingen ze naar de huizen van de Israëlieten en
schreeuwden: ‘Ga ons land uit! Wij zijn bang voor jullie en nog banger voor die
vreselijke God van jullie. Ook zijn wij doodsbang voor jullie leider Mozes, met
zijn wonderstaf. Wanneer jullie hier langer blijven, maakt hij ons allemaal
dood!’
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Toen keken ze plotseling nieuwsgierig om zich heen. In de huizen Israëlieten
zagen ze het paaslam en het brood en de kruiden en alle mensen hadden hun
reiskleren aan. Ze stonden daar klaar om op reis te gaan. Wisten zij wat hun God
deze nacht gedaan had?
En toen de mannen van Israël tegen hen zeiden: ‘Ja, wij staan klaar om weg te
gaan, maar onze God heeft tegen ons gezegd dat wij goud en zilver en mooie
kleren van jullie mee moeten krijgen, voor al het werk dat wij hier gedaan
hebben,’ toen vlogen ze naar huis en brachten het gevraagde: zilveren en
gouden schalen en bekers, dure kleren en ringen van goud. Alles smeten ze voor
hun voeten. Als ze maar weg wilden gaan….
Deze keer werd de Farao ook bang. Weer liet hij Mozes en Aäron in zijn paleis
komen. Niet zelf, maar één van zijn dienaren liet hij tegen hen zeggen: ‘In naam
van de Farao, ga weg! Verdwijn uit ons land met je hele volk en ga de Heer
vereren. Dat willen jullie toch? Neem jullie schapen, geiten en koeien mee en ga
weg! Maar bid ook voor mij tot de Heer!’
Blij gingen Mozes en Aäron terug naar hun eigen volk en nog diezelfde nacht
gaven trompetten het bevel: ‘Op mars’.
Voor de laatste keer werden de deuren opengesmeten en alles wat al ingepakt
stond werd meegenomen. De dieren werden uit hun stallen gehaald en daar ging
het: op naar Ramses, de verzamelplaats die Mozes iedereen gegeven had. Daar
maakten ze een tentenkamp, zoals herders dat doen. Daar bakten ze hun brood
zonder gist. Daar maakten ze zich klaar voor hun lange reis naar het Beloofde
land.
Van Ramses trokken ze verder. Moedig, blij en dankbaar waren ze. Ze liepen
naar de grenzen van het land Egypte. Ze wisten dat ze niet de kortste weg naar
het Beloofde land mochten nemen. Mozes had hen al verteld, dat ze een grote
omweg moesten maken. Eerst gingen ze naar de Godsberg, de berg Horeb. Daar
zouden ze de Stem van God horen en zouden ze voor altijd Gods volk worden.
Daar zou God hun zijn wetten geven. Heerlijk was dat: een God te hebben die de
heidenen zijn grote macht liet zien en die genadig was voor zijn eigen volk.
Toen ze op mars gingen, ging de Heer zelf voor hen uit, zoals een herder voor
zijn schapen uitgaat. De mensen konden Hem niet zien, want geen mensenoog
kan de glans van Gods verdragen. Maar ze zagen wel een witte wolk, die als een
wijde mantel om Gods Heerlijkheid heengeslagen was.
Als het ’s avonds donker werd, dan was het alsof er een vuur binnen in die
wolkkolom gloeide en dan werd het legerkamp verlicht en verwarmd, zodat zij
zich gedurende het donker konden redden.
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Terwijl het blijde volk van Israël die eerste dag afreisde, een groot leger van
mannen, vrouwen en kinderen, met hun grote kudden vee, brachten de
Egyptenaren hun doden naar het graf. Gedood door de Heer, in die nacht van de
uittocht uit Egypte.

Hoofdstuk 41
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de naam Corrie ten Boom? Ik heb haar naam al een keer eerder in
een verhaaltje genoemd. Zij en haar zus Betsie hielpen tijdens de bezettingsjaren
van 1940 tot 1945 hun vader met het helpen en verbergen van Joden,
onderduikers en verzetslieden.
Op een gegeven moment, terwijl hun huis vol met mensen zat, die voor de Duitse
soldaten moesten vluchten, was er geen geld en ook geen bonkaarten meer om
eten te kopen. Corrie verzamelde (verplicht) alle bewoners in de huiskamer.
‘Stil. Eerbiedig allemaal. Ook al geloof je in geen God, jullie gaan ook
meebidden!’ zei Corrie op niet al te vriendelijke toon.
En daar zaten ze om de tafel: Joden, een communist, een atheïst en nog een paar
andersdenkenden.
Corrie ten Boom bad om hulp. ‘God,’ zei ze, ‘dit zijn uw mensen op de vlucht en
wij willen hen helpen. Maar zonder uw hulp kunnen wij dit niet.’
Eén van deze mensen, die erbij was, schreef na de oorlog in een brief: Corrie
had nog geen amen gezegd, toen er aangebeld werd. Een onbekende meneer
bracht een envelop met inhoud….
Toeval? Ik geloof niet toeval.
Nee, ik geloof niet dat het toeval was, dat het in de nacht van 17 op 18 juni 1815
regende bij het plaatsje Waterloo in België. Had het die nacht niet geregend,
dan had Napoleon die veldslag gewonnen en was het niet zijn Waterloo
geworden.
Weten jullie wat deze uitdrukking betekent? Je Waterloo vinden betekent dat je
een definitieve nederlaag lijdt.

Hoofdstuk 41 -

Het paard en zijn ruiter - Exodus 14 en 15 : 1 - 23

Toen het volk van Israël bijna bij de grens van Egypte was, zei de Heer tegen
Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten, dat ze terug moeten gaan en dat ze hun tenten
op moeten zetten tussen de stad Migdol en de zee, waar die het smalst is. Nu
jullie de grens niet overgaan,’ sprak de Heer, ‘maar teruggaan Egypte in, zal de
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Farao denken, dat jullie verdwaald zijn. Hij zal met zijn leger komen om jullie
terug te halen. Maar Ik zal zorgen dat dat niet gebeurt. Ik zal hem en zijn hele
leger verslaan. Zo zal ik laten zien hoe machtig Ik ben. Dan zullen de
Egyptenaren begrijpen dat Ik de Heer ben.’
Het was bijna niet te geloven, dit Godswoord, dat Mozes kreeg. Maar na alles
wat hij het laatste jaar meegemaakt had, geloofde hij dat God hen uit alle nood
zou redden. Hij was niet meer die jonge, doldrieste prins, die alles wel even in
eigen kracht zou doen. Hij wist nu heel goed dat hij in alles afhankelijk was van
de Here God. Zijn volk moest hij leiding geven. Zijn volk? Nee, Gods volk was
het, waar hij leider van was geworden. Leider naast God.
Maar het volk. Hadden de mensen er ook alle vertrouwen in dat het goed zou
komen? Al een paar dagen waren ze op mars en nu moesten ze hetzelfde stuk
teruglopen. Het zou voor hen moeilijk worden om te geloven dat het Gods
opdracht was om terug te gaan.
En dan al die vreemdelingen, die hun kans schoon hadden gezien, om zich bij
hen aan te sluiten. Stammen, die niet bij het volk Israël hoorden, maar ook slaaf
waren geweest in Egypte. Die mensen kenden de Heer niet en als zij nu eens in
opstand zouden komen…. En, dacht Mozes, als zijn eigen volk ook zich zou
gaan verzetten? Maar dat kon niet! Een volk dat op zo’n wonderbaarlijke manier
vrij gekomen was, een volk dat van dichtbij zo duidelijk Gods macht gezien had,
kon niet tegen Hem in opstand komen. Zo blij en dankbaar waren ze geweest,
die nacht van Pasen. Zoiets vergat je niet zomaar. Ze wisten allemaal dat de
Heer met hen was en moedig zouden ze op reis gaan, terug het land Egypte in.
Ondertussen zat de Farao op zijn troon. Kwaad was hij. Hij dacht aan het volk
dat hij nu kwijt was. Hij kon zijn slaven, zijn werkvolk slecht missen. Nu kwam
er van zijn grootse plannen niets terecht. Hij had spijt dat hij zijn slaven had
laten gaan. En het had niet gehoeven! Natuurlijk, zijn oudste zoon was hij kwijt
en dat was een zwaar verlies, maar als het om de grootheid en de glorie van
Egypte ging, wat telde dan het offer van één zoon? Een zoon kon je ook in de
oorlog verliezen, maar daarom ging een oorlog nog niet over. Nee, hij had
sterker moeten zijn. De naam van Egypte was tot een spotlach geworden voor
alle volken op de wereld.
Toen de Farao het bericht kreeg dat zijn slavenvolk verdwaald was en zich
vastliep voor de Rietzee, wist hij direct wat hem te doen stond: met man en
macht ging hij ze achterna en verschrikkelijk zou zijn wraak zijn voor alles wat
die God van Israël hem aangedaan had.
Diezelfde dag nog reden zeshonderd ijzeren strijdwagen het oosten in, de kant
uit van de Rietzee. Zelf reed de Farao in zijn koningswagen. Hij twijfelde niet,
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nee al zijn slaven zou hij terughalen. Ze hadden wel een machtige God, maar
ook weer niet zo machtig, dat ze niet konden verdwalen. En heel die lange,
wilde rit op zijn schokkende wagen dacht de Farao aan zijn wraak en aan hoe hij
de schande uit zou wissen in bloed.
Het volk Israël had zijn tenten opgeslagen bij de zee, toen zij het gebulder van
de strijdwagens hoorden. Ze konden het eerst bijna niet geloven dat de
Egyptenaren eraan kwamen. Ze hadden zich zo veilig gevoeld achter Gods
wolkkolom. Maar toen Mozes tegen hen zei dat het de Heer zelf was, die het
leger van de Farao hierheen had gelokt, werden ze kwaad en opstandig.
Vergeefs zei Mozes dat God hen zou helpen. Ze waren te bang om naar hem te
luisteren. Nu was alles vergeefs geweest. Straks zouden de strijdwagens door
hun tentenkamp rijden, en hen allemaal doden…. En wie wel zou kunnen
ontkomen, zou van honger en dorst in deze woestijn sterven.
In hun grote nood vergaten ze dat de Heer hen zou helpen en dat voor God niets
onmogelijk is. Ze dachten niet eens meer aan Hem, maar kwaad gingen ze naar
Mozes en met bittere spot zeiden ze tegen hem: ‘Waarom heeft u ons
meegenomen uit Egypte? Om hier in de woestijn te sterven? Omdat er in Egypte
geen plaats was om ons te begraven? In Egypte zeiden we al dat u ons met rust
moest laten. Wij zijn nog liever slaaf in Egypte, dan dat we hier sterven in de
woestijn!’
Mozes schrok hevig toen hij hun dwaas en opstandig gepraat hoorde. Hoe was
dit mogelijk! Dat ze zo ondankbaar waren, na alles wat God voor hen gedaan
had. Was dit nu het volk, dat God de Heer uitgekozen had? Ze zagen toch de
wolkkolom! En waarom moest dit volk altijd maar weer zich tegen hem keren?
Dat deden ze veertig jaar geleden ook, toen ze hem verraadden aan de vijand, en
nu weer, nu ze in opstand kwamen tegen God. Het ergste was nog dat het niet de
vreemdelingen waren, die dit allemaal tegen hem zeiden, maar zijn eigen volk.
Ernstig waarschuwde Mozes: ‘Wees niet bang! Wacht maar rustig af. Vandaag
zullen jullie merken hoe de Heer jullie redt. En die Egyptenaren zullen jullie
nooit weer zien. Jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie
vechten.’
Maar ze wilden niet luisteren. Moesten ze kiezen tussen de vijand en de zee?
‘Mozes!’ schreeuwden ze, ‘doe en wonder, zoals je zo vaak in Egypte hebt
gedaan!’
Toen wist Mozes niet meer hoe het verder moest. In zijn nood klaagde hij tot
Heer. En de Heer antwoordde: ‘Waarom vraag jij mij om hulp? Zeg tegen de
Israëlische kinderen dat ze moeten vertrekken, nu direct! En jij Mozes, pak je
staf, houd hem boven de zee en verdeel zo het water in tweeën. Dan kunnen de
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Israëlieten over droge grond door de zee lopen. Ik zal zorgen dat de Egyptenaren
jullie blijven achtervolgen. Dan zal ik laten zien, hoe machtig Ik ben.’
Het leek een vreemd bevel, dat de Heer aan Mozes gaf. Hoe konden ze op mars
gaan als de weg voor hen naar de zee doodliep? Mozes vroeg niets meer. Hij
wist dat de Heer het goed zou maken met zijn volk. Vlug liet hij boden door het
kamp gaan met het bevel ogenblikkelijk te vertrekken. In alle haast braken ze
hun tenten af en achter Mozes aan liepen ze het korte stukje naar de zee.
Al dichterbij kwam het geluid van de strijdwagens van de Farao. De achtersten
van het volk Israël zagen al het geflikker van de speren in de ondergaande zon.
Toen de zon helemaal onderging, werd het donker. Maar de wolkkolom, die de
hele dag voor hen uit was gegaan, was nu achter hen. Een bescherming tussen
hen en het leger van de Farao. De kant van de wolkkolom naar het volk Israël
toe was lichtgevend, maar de kant naar de soldaten van de Farao was donker. Zo
kwam het dat de Israëlieten de hele nacht door konden gaan en de Egyptenaren
niets konden zien en moesten wachten tot de zon weer opkwam.
Dichtbij de oever van de zee liet Mozes stilhouden. Donker spiegelde het water
in het rossige licht van de wolkkolom en angstig luisterden de voorsten naar het
geluid van de golven. Dit was dus het einde van hun groot avontuur. Hier hield
dus alles op en moesten ze wachten tot de strijdwagen van de Farao hen zouden
doden….
Plotseling hielden ze allemaal hun adem in. Vol ontzag zagen ze Mozes, de
Godsman naar het donkere water lopen. Durfde hij dan alles, deze
wonderbaarlijke profeet? Kijk, daar zwaaide hij met zijn staf over het water.
Op datzelfde moment begon het hard te waaien. Een hevige storm uit het oosten
viel op het water van de zee en zij zagen hoe de ene kant van het water als een
muur bleef staan en hoe het aan de andere kant wegstroomde.
Ze stonden daar, roerloos en keken met grote, verbaasde ogen. Ze merkten de
storm niet eens meer, ze voelden de wind niet aan hun mantels trekken, en ook
niet het opwaaiende zand dat hun gezicht striemde.
Ze zagen alleen maar een weg, dwars door de zee en Mozes, die hen wenkte, dat
ze moesten komen. Mozes die dwars door de zee heenliep.
Bij het zien van dit grote wonder viel alle twijfel, angst en opstandigheid van
hen af. Moedig liepen ze achter Mozes aan, langs het pad naar beneden, naar de
bodem van de zee. Hoe zouden ze nu ook nog bang zijn met achter zich de
lichtgevende wolkkolom en voor hen hun gids Mozes? Hoe zouden ze nu ook
nog bang zijn tussen God en Mozes in?
Heel die lange nacht duurde die vreemde mars dwars door de zee. Uur na uur
liepen ze maar, over bodem van de zee, naar de overkant. Al die duizenden,
200

stam bij stam, geslacht bij geslacht en familie bij familie. Sterke jonge kerels en
kleine kinderen. Moeders met hun baby’s in hun armen, oud en jong, niemand
bleef achter. Als laatsten kwamen de herders met hun koeien, schapen en geiten.
Niemand was meer bang. Wel waren er veel mensen die zich schaamden voor
hun gedrag van die middag, voor hun opstandige woorden, voor hun ongeloof en
geen vertrouwen hebben in wat Mozes in Naam van God tegen hen gezegd had.
En aan beide kanten van dat brede pad stond die donkere, glinsterende muur van
water. Als die stormwind nu plotseling stil zou vallen? Ja, dan zouden de golven
over hen heen komen en zouden ze allemaal verdrinken…. Maar ze wisten dat
het zou blijven stormen, net zolang tot de Godsman Mozes weer met zijn staf
zou zwaaien.
In de schemerochtend stond de Farao in zijn koningswagen aan de oever van de
zee. Strak keek hij naar dat donkere pad door de zee en naar die muren van
water. In de verte zag hij dat vreemde licht van die vreemde God. Hoe moest het
nu verder? Diep in zijn hart was daar die stem die zei: Ga terug naar je paleis. Je
hebt het verloren. Geen aards koning kan het winnen van deze God.
Maar op datzelfde moment laaide de woede in hem op, wild en hartstochtelijk.
Hij haatte dat slavenvolk! Hij haatte Mozes, maar het ergste haatte hij die God
van hen, die hem de baas was geweest. Hij beet op zijn tanden en smeet zijn
hoofd in zijn nek. Waar dat volk van die Hebreeërs door kon gaan, daar kon hij
met zijn strijdwagens ook doorheen!
Hij riep een kort bevel, wat boven het geluid van de stormwind uitsteeg en door
zijn officieren werd doorgegeven. De sterke paarden zetten zich schrap en daar
gingen ze. Strijdwagen na strijdwagen reed naar het pad dat dwars door de zee
liep.
Deze ruiters op hun strijdwagens waren de beste soldaten die de Farao had. Ze
waren gewend om te gaan, waartoe de Farao het bevel gaf. Maar nog nooit
eerder hadden ze op zo’n pad gereden als deze, dwars door de zee, langs muren
van water. Zwaar ploegden de ijzeren wielen door het vochtige zand en slechts
langzaam kwamen ze vooruit. Luid schreeuwden de paardenmenners en
onbarmhartig kletsten de zwepen op de ruggen van de paarden.
Ineens was daar, vlak voor hen, de hoge wolkkolom. Een fel licht scheen hen in
de ogen. Ze wisten het: dit was hun einde. De God van de Hebreeërs zag hen in
toorn aan en geen mens kan in leven blijven, wanneer hij God ziet.
‘Terug!’ schreeuwden de officieren, ‘de God van Israël vecht tegen ons. Terug!’
Wild trokken de wagenmenners aan de teugels van de paarden, puntige assen
van de strijdwagens kwamen in de spaken van andere strijdwagens, wielen
braken af, paniek brak uit, daar op de bodem van de zee.
In de verte, aan de overkant van de zee, stond Mozes en zwaaide met zijn staf.
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De wind viel, net zo snel als hij gekomen was. Het werd stil. De watermuren
bogen door en de golven overstroomden de strijdwagens, de paarden en de
soldaten. De vuurgloed uit de wolkkolom van de God van Israël was het laatste
wat ze zagen….
De Farao, beschaamd en verslagen, reed terug naar de koningsstad. Die God van
zijn slavenvolk had het dus toch van hem gewonnen. Hij was alles kwijt, zijn
soldaten, zijn paarden en zijn strijdwagens en ook zijn slavenvolk. Dat was vrij.
Nu konden ze feest vieren in de wildernis! Hij hoopte dat hij ze nooit, nooit
weer zou zien.
Met zeshonderd strijdwagens was hij uitgereden, met alleen zijn gevolg kwam
hij in zijn paleis terug. En dan de schande…. Maar erger dan zijn spijt over zijn
verloren leger, was zijn haat tegen de God van Israël.
Later op de ochtend, toen de dode lichamen van de soldaten op het strand
aanspoelden, zongen aan de oever van de zee de Israëlieten hun danklied in een
lofzang aan de Heer.
Wanneer Mozes en een koor van mannen gezongen hadden, dan vielen zijn zus
Mirjam met een koor van vrouwen in met het blijde refrein: ‘Alle paarden en
ruiters heeft God de zee ingejaagd.’

Hoofdstuk 42
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie dat mooie lied van André Hazes:’Bloed, Zweet en Tranen?’
Wat is dat toch een mooie meezinger. Vooral als je met je vrienden een biertje
hebt gedronken, zing je uit volle borst, met veel enthousiasme en veel
overtuiging van bloed, zweet en tranen. Wat voelen jullie je dan met elkaar
sterk! Ja, op dat moment kunt je de hele wereld aan.
Maar, wanneer je tegenslag in je leven krijgt, je wordt ziek of komt in andere
‘ellende’ terecht, hoe enthousiast kun je dan nog dit lied zingen, dit lied vol van
bloed, zweet en tranen?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Winston Churchill premier van Engeland.
In 1939, aan het begin van deze wereldoorlog beloofde hij zijn volk bloed, zweet
en tranen. Maar ook de eindoverwinning!
Geloofden zijn mensen hem allemaal? En hoeveel mensen moesten er eerst
sterven, voordat Hitler-Duitsland voorgoed verslagen was?
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Hoofdstuk 42

-

Mara

-

Exodus 15 : 22 - 27

Tussen het groene Egypte en de kale granietbergen van de Sinaï ligt de woestijn,
een kale, wilde wildernis van rotsen en zand. Men zegt dat het er in oude tijden
beter wonen was dan nu. Er moet toen meer water zijn geweest, meer bomen en
meer eten voor het vee. Zeker is, dat het ook toen niet een geweldige woonplaats
is geweest voor mens en dier.
Er zijn plekken waar altijd water is en waar bomen groeien. Meestal zijn dat
hoge palmbomen, die schaduw geven. Zulke oases liggen soms dagenlang reizen
uit elkaar. Zomers regent het er niet, maar in de winter zijn er vaak hevige
plensbuien. Dan lopen de diepe dalen tussen de hoge rotsen vol water en beekjes
en rivieren stromen bruisend het westen in, richting de zee. Maar meestal is dit
water van korte vreugde en na een aantal dagen is alles weer even dor en droog
als voorheen.
Buiten de oases groeit niet veel: een paar doornstruiken en hier en daar een
beetje armoedig gras. Het is moeilijk om op deze plaatsen kudden koeien,
schapen en geiten voldoende eten te geven. Bijna het hele jaar door is het er
overdag heet en brandt de zon op de grote zandvlakten en op de kale, zwarte
rotsen. En ’s winters zijn de nachten daar zo koud, dat je er bijna niet van kan
slapen en dat je ligt te rillen in je klamme, bezwete kleren.
Zo is dat land: dor en dorstig onder een verschroeiend hete zon. En juist daar
moest het volk Israël dwars doorheen trekken, een reis van dagen en weken,
naar de bergen in het zuiden. Voor een karavaan met hun zwaarbeladen
kamelen, was het al een hele onderneming, maar hoe zou dit gaan met een heel
volk, dat geen ervaring had met woestijnreizen?
Niemand kende de woestijn beter dan Mozes. Niet voor niets was hij veertig jaar
lang schaapherder in de woestijn geweest! Soms dacht hij dat het onmogelijk
was, dit grote volk door de woestijn te leiden. Drinken voor iedereen zou
misschien nog wel gaan, maar waar haalde je voldoende eten vandaan, wanneer
het meegebrachte paasbrood uit Egypte op was? Hij wist het niet. Maar hij
maakte hierover zich geen zorgen. Diezelfde Heer, die hen uit het slavenhuis in
Egypte verlost had, hen door de Rietzee had geleid, die zou hen ook bewaren op
deze zware, lange reis en hen naar het Beloofde land brengen. En wat gaf het
dan, dat hij, Mozes niet wist hoe het moest? God wist het en dan zou alles goed
komen!
In dit vertrouwen liep Mozes voor het volk uit, dankbaar voor alles wat God
gedaan had. En zo had het ook met dit verloste volk moeten zijn. Een jaar lang
hadden ze Gods wonderen gezien en nu liepen ze achter Gods wolkkolom aan
naar zijn heilige berg.
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Maar zo was het niet! O zeker, ze waren vanaf de Rietzee moedig en ook heel
blij op reis gegaan, de woestijn in. Ze zongen zelfs dankliederen, maar niet lang.
Hun hoofd stond niet meer naar zingen. Zou dit nu in het vervolg elke dag zo
moeten, zo’n bloedig eind lopen? Was die zon hier altijd zo gloeiend heet? En
dat hete zand, je brandde gewoon je tenen. En een dorst dat ze hadden! Al
langzamer en vermoeider liepen ze door het rulle zand. De moeders konden hun
baby’s bijna niet meer dragen en de jongens en meisjes zeurden aan één stuk
door om drinken. Waren ze er nu bijna? Hoe lang moesten ze nog lopen?
Die nacht sliepen ze in hun platte, broeierige tenten en heel vroeg in de ochtend
stonden ze al weer reisvaardig klaar. Ook de tweede dag liepen ze uren. Het was
alsof de zon nog heter brandde dan gisteren en dat de uren nog langzamer
voorbij gingen. Het scherpe zand, door al die voetstappen in beweging gebracht,
waaide in stofwolken om hen heen. Het kwam in hun ogen, hun oren en in hun
monden.
Het knarste tussen hun tanden en kiezen, elke keer wanneer ze van hun droge
brood gingen eten. Steeds vaker moesten ze drinken. Het water in hun
waterzakken verminderde zienderogen en het was ook nog lauw en smaakte naar
geitenleer.
De derde dag liepen ze weer een heel eind, maar alles was nu nog tweemaal
erger: de zon, het zand en de dorst.
Nu moesten ze vandaag wel een oase vinden, want het water was zo goed als op.
Veel mensen hadden zelfs al niets meer. Maar hoe ze ook keken, hoe ze hun
pijnlijke ogen ook inspanden, nergens zagen ze het groen van een palmboom. Er
was niets anders dan zand en nog eens zand en in de verte donkere, hoge rotsen.
Toen het leek alsof er nooit een einde aan deze eindeloos lange reis zou komen
en al het drinkwater op was, begonnen ze te mopperen. In Egypte was het beter
dan hier in de woestijn. Het werk was daar zwaar geweest en de slavendrijvers
wreed, maar daar was volop water geweest. Drinken! O, wat hadden ze allemaal
een dorst. Alles hadden ze wel willen geven voor één slok water. Maar nergens
was water in deze brandende hel! En Mozes? Nu, die liep daar maar, alsof hij
geen dorst had en geen moeheid kende. Maar Mozes was ook geen gewoon
mens. Daar kon je geen rekening mee houden!
Plotseling zagen ze het: het schitteren van water, vlak naast de weg waar ze
liepen. In één keer was alle vermoeidheid verdwenen. Water! Ze riepen het door
naar de mensen die achter hen aankwamen. Zo snel ze konden renden ze naar
het water en lieten zich op de grond vallen om als een dier water te drinken.
Maar toen ze het eerste slokje water proefden, spuugden ze het direct weer uit.
Zo bitter was dit. De tranen sprongen hen in de ogen. Nu waren ze zo blij met
dit water, ze hadden zo’n vreselijke dorst, maar dit water was niet te drinken!
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Als het nu lauw water was geweest, of vol met zand, zo nauw keken ze niet na
een woestijnreis van drie dagen. Maar bitter….
Maar toen ze er heftig en met wilde gebaren over dit niet te drinken water ruzie
maakten, kreeg Mozes de schuld. Als één man liepen ze naar hem toe. Hij had
hen in deze vreselijke wildernis gebracht, nu moest hij maar zeggen wat ze
moesten drinken!
Natuurlijk wist Mozes ook niet hoe het moest. Hij had ook dorst. Voor hem was
het ook moeilijk dat dit water niet te drinken was. Maar hij kwam niet in opstand
tegen God. Hij stak niet in boosheid zijn vuisten omhoog. In deze zelfde
woestijn had hij wachten geleerd. Mozes bad tot God en direct kreeg hij
antwoord. De Heer wees hem een stuk hout aan, dat hij in het water moest
gooien. Nadat hij dat gedaan had, knielde Mozes bij het water neer en dronk.
Het was heerlijk koel en lekker. Hij wenkte naar de mensen, dat zij ook konden
gaan drinken.
Nadat iedereen zijn dorst gelest had, waarschuwde de Heer zijn volk nog eens.
Mozes moest heel duidelijk tegen hen zeggen, dat ze naar de Stem van God, hun
Heer moesten luisteren. Dan kregen ze niet de ziekten en plagen, waarmee de
Heer de Egyptenaren gestraft had.
Van Mara – zo noemden ze deze plaats omdat het water bitter was - trokken de
Israëlieten verder. Ze kwamen in een groot diep dal tussen de hoge rotsen. De
oase Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Hier
hielden ze rust en zetten ze hun tentenkamp op. Later trokken ze verder het
zuiden in en kwamen in de woestijn Sin.

Hoofdstuk 43
Lieve kleinkinderen,
‘Wie niet horen wil moet voelen,’ leerde mijn moeder ons.
Nee, ik heb nooit een klap van haar gehad, maar streng was ze wel. Wij als
kinderen moesten naar haar luisteren en doen, wat zij goed voor ons vond.
Zij stuurde ons met haar ogen.
‘Wees toch niet zo dom en eigenwijs! Denk niet dat jij het beter weet. Jij bent
een kind dat nog veel moet leren!’ waren een paar uitspraken van haar.
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Maar wat had zij een liefde voor haar negen kinderen. Wanneer haar kinderen
het goed hadden, dan was zij blij, gelukkig en tevreden. En gezellig dat het bij
mijn moeder in huis was….
Vooral de zondagen. Die waren bijzonder, in de meest positieve zin van het
woord. Mijn moeder had dan aandacht voor je. Doordeweeks ook wel, maar
zondags werkte zij niet en wij mochten op die dag geen huiswerk voor school
maken. De zondag was een rustdag. Geen verboden van wat niet mocht, maar
tijd voor elkaar hebben. Vooral van elkaar genieten. Veel spelletjes heb ik met
mijn moeder, broers en zussen gespeeld. Wat was mijn moeder fanatiek,
wanneer de sjoelbak op tafel stond. Ja, zij speelde met hart en ziel….

Hoofdstuk 43

-

Vlees en brood

-

Exodus 16

Ze waren nu al langer dan een maand op reis. Het paasbrood dat zij nog in
Egypte gebakken en meegenomen hadden, was op. Van hun dieren konden ze
niet meer slachten, want dan zouden er te weinig overblijven voor het offerfeest
bij de berg. Geen wonder dat de mensen zich zorgen maakten over hun dagelijks
brood. Maar in plaats dat ze dit met Mozes gingen bespreken en hem vroegen of
hij God wilde vragen om brood, werden ze boos en opstandig. Nee, ze hadden
van Mara niets geleerd. En alle goede woorden die Mozes daar in Naam van de
Heer gesproken had, waren ze vergeten. Als zij nu toch nog moesten sterven,
dan was het beter geweest, dat dat maar in Egypte was gebeurd, tijdens die nacht
van de tiende plaag. Beter in één keer dood, dan hier in de woestijn een
langzame hongerdood sterven.
Dreigend stonden ze voor Mozes en Aäron en bitter zeiden ze: ‘Had de Heer ons
maar laten sterven in Egypte! Daar hadden we meer dan genoeg vlees en brood
te eten. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Hier zullen we
allemaal sterven van de honger!’
En weer bracht Mozes de vragen van het volk bij de Heer. Hij wist dat dit volk
Gods goedheid niet verdiende. Hij wist ondertussen dat dit een opstandig en
ondankbaar volk was. Maar toch bad Mozes om eten voor deze mensen. Mozes
wist dat de Heer dit zelfs met een eed beloofd had: God zou hen brengen in een
land overvloeiende van melk en honing.
Nee, niet om deze opstandige mensen durfde Mozes meer te bidden, maar hij
pleitte op des Heren trouw, op Zijn liefde en Zijn beloften.
Ook deze keer verhoorde God Mozes’ gebed. De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal
ervoor zorgen dat jullie weer brood krijgen, morgenvroeg al en voortaan alle
dagen, zolang als jullie reis duurt. En vanavond nog krijgen jullie vlees. Opdat
jullie zullen weten, dat Ik de Heer, jullie God ben.’
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Direct na deze woorden van de Heer, liet Mozes alle oudsten van het volk bij
zich komen. Stil luisterden ze naar wat Mozes te zeggen had. Ze schaamden zich
voor hun ongeloof en ongeduld.
Mozes sprak: ‘Vanavond zullen jullie begrijpen dat het de Heer was, die jullie
uit Egypte verlost heeft. Vanavond zullen jullie vlees eten en morgenvroeg
krijgen jullie brood. Brood dat als regen uit de hemel zal komen.
De Heer heeft jullie klagen gehoord. Ja, jullie klaagden tegen Aäron en mij,
dachten jullie. Maar in werkelijkheid klaagden jullie tegen de Heer. Daarom,
roep het volk bij elkaar. Zij zullen nu Gods Heerlijkheid zien, zodat ze weten dat
ze met God te doen hebben en niet met ons!’
De oudsten gingen bevend van angst terug naar het tentenkamp en riepen de
mensen op om zich bij Mozes en Aäron te verzamelen. Niet veel later stonden
ze daar. Datzelfde volk dat die ochtend nog zo’n heimwee had naar de
vleespotten van Egypte. Nu zagen zij hoe de toorn van de Heer in Zijn
wolkkolom steeds dichterbij kwam. Bang sloegen ze hun handen voor hun ogen
om die verschrikkelijke glans maar niet te hoeven zien. Niemand durfde nog iets
te zeggen. Niemand durfde zelfs de naam Egypte uit te spreken. Door hun grote
angst voelden ze zelfs hun honger en dorst niet meer.
Er ging een zucht van verlichting door de menigte toen eindelijk de Lichtglans
in de wolkkolom langzaam minder fel werd en de mensen terug naar hun tenten
mochten gaan.
En toen begon het lange wachten op het wonder, dat deze avond nog zou gaan
gebeuren. Langzaam kropen de uren voorbij en al groter werd de spanning. Hoe
was mogelijk, dat er voor zoveel mensen deze avond nog vlees in overvloed zou
zijn? Maar komen zou het! Daar durfden ze nu niet meer aan te twijfelen, sinds
ze de Heerlijkheid van God in de wolkkolom hadden gezien….
En het kwam! Het vlees voor duizenden mensen, op het moment dat de zon
bijna onderging. Van over de woestijn, laag bij de grond, kwamen ze
aanvliegen, grote, erg grote zwermen vogels. Ze leken op patrijzen, maar het
waren kwakkels. Met vermoeide wiekslag vlogen ze het noorden in. Maar juist
toen ze boven het tentenklamp van de Israëlieten waren, konden ze niet meer.
Bij duizenden en duizenden lieten ze zich op de grond vallen. De hele woestijn
om de tenten heen lag bezaaid met vogels. Ja zelfs op de daken van de tenten
lagen ze. De mensen hoefden ze alleen maar te pakken en te doden.
Die avond, in het maanlicht, aten ze van het heerlijke vlees, tot ze niet meer
konden. Er bleef genoeg vlees over voor de eerstvolgende dagen.
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Het was laat in de avond toen de mensen met ene volle maag en zeer voldaan
gingen slapen. Ze waren erg benieuwd naar het brood, dat ze morgenvroeg
zouden krijgen. Deze kwartels, ja, die vlogen wel eens vaker door de woestijn.
Maar morgenvroeg brood? Dat kon toch niet?
Erg vroeg in de ochtend waren al veel mensen buiten, maar ze waren te laat om
het wonder te zien gebeuren. Alsof het gesneeuwd had, zo lag overal een dun
wit laagje. Niemand had het zien vallen. Het was gekomen, tegelijk met de
ochtenddauw.
‘Wat is dit?’ zeiden de mensen tegen elkaar. ‘Man hoe?’
Later noemden de mensen het manna, brood uit de hemel en het was zo zoet als
honing.
Mozes riep de oudsten weer bij elkaar en zei tegen hen: ‘Wat jullie vanmorgen
hebben zien liggen op de grond, dat is manna, het brood dat de Heer jullie geeft.
Hij wil dat jullie er zoveel van oprapen als je nodig hebt. Iedereen mag twee kilo
oprapen voor elke persoon die in zijn tent woont. Maar jullie hoeven niet meer
te verzamelen. Morgenvroeg ligt dit manna er weer. Alleen vrijdags moeten
jullie een dubbele portie zoeken, want op de sabbat, dat is de zaterdag na de
vrijdag, dan ligt er geen manna.’
Iedereen begon manna te verzamelen en de vrouwen maakten het klaar. Je kon
het bakken of koken. En het smaakte heerlijk naar honingkoeken. Dat het
wonderbrood was bleek diezelfde ochtend. Wie te weinig gezocht had, had niet
te weinig en wie te veel gezocht had, hield niets over. Alle mensen aten die
ochtend van dit brood, dat uit de hemel geregend was, zo blij als kleine
kinderen. Ze konden het bijna niet geloven, dat zij nu elke ochtend dit manna,
dit overheerlijke brood zouden krijgen.
Was het niet een wonder? Welk volk op de hele wereld had een God, zoals zij?
Een God die zijn volk eten gaf in de wildernis! Hij had met hagel het graan in
Egypte vernield en nu gaf zij hun eten met een soort van wonder-hagel!
Wat smaakte het heerlijk! Ze konden er bijna geen genoeg van krijgen. Het was
maar goed dat zij deze eerste dag niet wisten, dat zij dit brood veertig jaar lang
zouden moeten eten….
Nee, het was geen wonder dat deze zwervers in de wildernis blij en opgetogen
waren over het manna, dat zij elke dag kregen. Maar ook manna eten went. Na
een paar dagen was het nieuwe eraf. Er waren mensen die het vervelend vonden
om elke dag zo vroeg op te moeten staan, om manna te verzamelen. Op een
ochtend verzamelden ze een dubbel deel en de volgende ochtend sliepen ze
lekker uit. Een paar uren later, toen het manna van die dag in de zon al
gesmolten was, haalden zij het deksel van de pan, waar het manna van gisteren
in zat. Bah, het stonk en er zaten wormen in. Ze schaamden zich en gingen naar
Mozes, om te vragen hoe het nu moest. Ze konden toch niet de hele dag met
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honger in de maag rondlopen? Maar van Mozes kregen ze het deksel op hun
neus. Hij zei hen goed de waarheid. Het was hun eigen schuld. Hij had hen nog
zo gewaarschuwd. God gaf hun eten in de woestijn. Waarom hielden zij zich
niet aan Zijn regels en Zijn geboden?
Zij trokken zich de woorden van Mozes aan. Ze hadden spijt en dat zij deze dag
geen eten hadden, dat zou hen niet weer overkomen! Elke dag zouden ze in de
vroege ochtend manna zoeken. Ja, dat deden ze. Maar toen op de vrijdag de
andere mensen een dubbele portie zochten, hielden zij met één beker vol op met
manna verzamelen. Morgen zou er wel weer manna liggen, zoals elke ochtend.
Misschien een beetje minder dan op andere dagen, maar wel voldoende.
Op de ochtend van de sabbat, lang voordat de dauw opgetrokken was, stonden
diezelfde mensen klaar met hun kruiken en lepels om manna te verzamelen.
Maar er was niets anders te zien dan zand en stenen. Deze keer was niet alleen
Mozes boos. De Heer zei tegen Mozes dat hij dit dwarse volk moest wijzen op
hun sabbatsrust. Niet voor niets had God hun een rustdag gegeven. Zes dagen
mocht er gewerkt worden, maar de zevende dag moest iedereen thuisblijven en
uitrusten van zijn werk.
Jaren later, toen de tabernakel er was, heeft Aäron een kruikvol manna apart
gezet, als aandenken voor de mensen, die na hen zouden leven.

Hoofdstuk 44
Lieve kleinkinderen,
‘Nu had ik je als beloning een mooi nieuw autotootje gegeven,’ zei mama tegen
haar jongst zoontje. ‘Je beloofde om het nooit weer te doen, maar nu heb je het
weer gedaan! Hoe vaak moet ik nog tegen jou zeggen dat je dit niet weer mag
doen? Moet ik jou eerst een flink pak voor je broek geven, voordat jij luistert en
gehoorzaamt?’
‘Mama, ik zal het nooit weer doen. Echt waar niet. Beloofd!’
‘Ja, dat zei je de vorige keer ook, toen je stiekem een chocoladereep uit de
voorraadkast gestolen had. Hoe kan ik jou nu geloven?’

Hoofdstuk 44

-

Rafidim

-

Exodus 17 en 18

Het volk Israël reisde verder. Dagenlang liepen ze door de woestijn naar een
vruchtbare oase, die later de naam Rafidim kreeg. Nergens in die grote woestijn
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was een betere plek om op adem te komen. Daar, in die oase was voldoende
water en genoeg gras voor hun dieren. Tijdens hun voettocht door het dorre en
droge land verlangden ze er naar om bij die waterbronnen hun tenten op te slaan.
Maar toen ze bijna op hun plaats van bestemming waren, ontdekten ze dat een
ander volk hen voor was geweest. Een grote groep Amalekieten was er gaan
wonen en die mensen zouden geen ruimte willen maken voor het volk Israël. De
Amalekieten stamden nog af van Ezau. Ze hadden een hekel aan de
nakomelingen van Jacob.
Er was geen andere keuze. Terwijl ze de verleidelijke oase in de verte al konden
zien, moesten ze nog in de woestijn hun tentenkamp opbouwen.
Dat was moeilijk te verteren en toen ze ontdekten dat er zelfs helemaal geen
water was, werden ze opstandig. Ze gooiden het bijltje erbij neer en liepen
kwaad naar Mozes.
‘Maar dit kan toch helemaal niet?’ schreeuwden ze boos, ‘een tentenkamp
opzetten, waar geen water is? Geef ons water! We sterven van de dorst!’
Ze bedoelden dat Mozes nu zelf maar eens in actie moest komen. Een man die
met zijn staf het water van de rivier de Nijl in bloed veranderde, kon nu met zijn
staf ook wel voor water zorgen. In ieder geval kon hij het proberen!
Scherp wees Mozes hen terecht.
‘Waarom maken jullie ruzie met mij?’ antwoordde Mozes. ‘Waarom vertrouwen
jullie niet op de Heer?’
Ze begrepen dat ze te ver waren gegaan, maar het opbouwen van hun
tentenkamp, wilde niet zo goed meer en toen de zon al heter werd en het laatste
water opgedronken, werden ze woest. Dreigend, met gebalde vuisten stonden ze
weer voor Mozes, terwijl de brutaalste mannen al stenen in hun handen hadden
en schreeuwden: ‘Waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? Wilt u ons hier in de
woestijn laten sterven? En onze kinderen en ook ons vee?’
Mozes wist niet meer wat hij moest doen. In zijn grote nood vroeg hij hulp aan
de Heer. Hij bad: ‘God, wat moet ik doen met dit volk? Straks zullen ze me
doden!’
En ook deze keer hielp God de Heer. Hij rekende zijn volk hun opstandigheid
niet aan, maar dacht alleen aan Zijn eed, die Hij gezworen had om dit volk naar
het Beloofde land Kanaän te brengen. En de Heer dacht aan Zijn vriend Mozes,
die om hulp riep.
‘Mozes, ga met de Israëlieten naar de berg Horeb. Jij moet met een paar oudsten
van het volk vooruitlopen. Neem je staf mee, waarmee je op het water van de
rivier de Nijl geslagen hebt. Ik zal bij de berg Horeb op je wachten. Als je met je
staf op die rots slaat, zal er water uit stromen. En het volk kan dan drinken.’
In en grote optocht liepen ze naar de hoge rots. Mozes voorop, met zijn staf in
de hand, dezelfde staf die een slang was geweest. Achter Mozes liepen een
aantal van de oudsten en daarachter het hele volk.
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Bijna bang keken ze naar Mozes, zo rechtop en streng stond hij daar voor de
rots. Het was doodstil toen hij met zijn staf op de rots sloeg. Iedereen hield zijn
adem in. En daar brak met een harde klap de steenrots. Bruisend en met grote
kracht stroomde het water uit de rots. Het werd een stroom, als van een grote
rivier in de winter. Allemaal dronken ze van het heerlijk verfrissend water. Het
duurde lang voordat iedereen gedronken had en alle waterzakken weer gevuld.
Veel mensen schaamden zich en namen zich voor om nooit, nooit weer in
opstand tegen God te komen. Op dat moment meenden ze het echt.
Als het hen goed gaat, dacht Mozes, en ze nergens gebrek aan hebben, dan is het
zo’n slecht volk nog niet. Maar wanneer het hen tegenzat, dan waren deze
mensen gelijk aan zeurende en ontevreden kinderen.
Om niet te vergeten wat er deze dag gebeurd was, noemde Mozes deze plek
Massa en Meriba. Hier hadden de Israëlieten ruzie met Mozes gemaakt en niet
op de Heer vertrouwd. Hier hadden de mensen zich afgevraagd: ‘Is de Heer nu
bij ons of niet?’
Nu er weer voldoende water was, ging iedereen met frisse moed aan het werk
om het tentenkamp af te maken. Maar ze waren nog niet helemaal klaar, toen er
iets vreselijks gebeurde. De Amalekieten, die het niet konden uitstaan, dat de
Israëlieten nu voldoende water hadden, vielen het tentenkamp plotseling en
geheel onverwachts van achteren aan. Een aantal vrouwen en kinderen werden
als slaaf meegenomen en meerdere mannen sneuvelden in de ongelijke strijd.
Lang voordat de Israëlieten met man en macht kwamen om de achterhoede te
verdedigen, waren de rovers al weer vertrokken naar hun veilige oase. Het was
hun bedoeling niet geweest om het hele legerkamp van de Israëlieten aan te
vallen. Ze wilden alleen maar met onverwachte aanvallen stelen, roven en
moorden, in de hoop dat de Israëlieten bang zouden worden en weg zouden
gaan.
Maar Mozes liet zich niet wegjagen! Hij moest in opdracht van de Heer het volk
Israël naar de berg Horeb brengen en geen volk, hoe wreed en sterk ook, zou dat
kunnen verhinderen!
Die valse nakomelingen van Ezau hadden hen van achteren aangevallen, maar
Israël zou hen overwinnen in een eerlijke en felle strijd. Mozes liet Jozua, de
zoon van Nun, bij zich komen. Een sterke, jonge man en gaf hem de opdracht
een leger te formeren en dat hij in de strijd tegen Amalek moest aanvoeren.
Het duurde niet lang of Jozua had een flink leger bij elkaar. Meest jonge kerels,
die goed bewapend waren.
‘Morgen moeten jullie de strijd aangaan,’ beval Mozes. ‘Zelf zal ik niet
meegaan, maar zo lang de strijd duurt, zal ik daar op die heuvel staan en voor
jullie bidden en de staf, waarmee ik op de rots geslagen heb, die zal ik
meenemen.’
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En zo gebeurde het de volgende dag. Terwijl Jozua met zijn soldaten tegen de
Amalekieten ten strijde trok, stond Mozes daar op die heuvel. Hij zag Jozua met
zijn leger de Amalekieten tegemoet treden.
Deze keer had Mozes geen opdracht van de Heer gekregen, er was van tevoren
niet tegen hem gezegd, dat hij deze strijd zou winnen. Innig bad Mozes met zijn
handen naar de hemel voor de overwinning. En zo lang hij dat deed, zijn beide
armen hoog boven zijn grijs hoofd, ging het daar beneden hem goed in de strijd
en dwong Jozua de vijand terug. Maar toen Mozes moe werd en zijn armen liet
zakken, wonnen de Amalekieten. Het was alsof de Heer wilde zeggen: Toe
Mozes, jij wilde dit zelf en daarom moet jij nu met jouw bidden deze veldslag
winnen. Het kan, maar dan moet jij aan één stuk doorbidden en Ik zal je horen!
Toen begreep Mozes waar hij aan begonnen was. Veel mensen zouden in zijn
plaats moedeloos zijn geworden, maar hij zette door. De armen zouden niet weer
omlaag gaan, niet eerder dan dat deze roversbende voorgoed verslagen zou zijn.
Gelukkig had Mozes zijn broer Aäron en ook Hur meegenomen. Hij riep ze om
hulp en zij brachten een grote steen, waarop Mozes kon gaan zitten. Later
stonden deze beide mannen naast hem en ondersteunden zijn armen. De hele
lange dag hielden ze Mozes’ armen omhoog. En toen eindelijk de zon bijna
onderging, was het leger van de Amalek verslagen. De overgebleven
Amalekieten vluchtten de steppe in en nooit heeft Israël weer last van hen
gehad. Niet hier bij de oase Rafidim en later ook niet bij de berg Horeb.
Na deze veldslag kwam de Heer bij Mozes en zei tegen hem: ‘Jullie moeten
goed onthouden, wat hier gebeurd is. Daarom moet je het opschrijven. En zeg
tegen Jozua dat er niets van de Amalekieten zal overblijven, want dit is het
eerste volk geweest, dat de kinderen van Mijn volk Israël zo vals heeft
aangevallen.’
De heuvel waar Mozes met zijn armen omhoog de hele dag had staan bidden,
kreeg later de naam Rafidim, dat ‘ondersteuning’ betekende.
Na deze eerste overwinning kon iedereen het weten: niet door Jozua en zijn
leger was de overwinning behaald, nee Mozes’ bidden had de doorslag gegeven!
In diezelfde tijd kreeg Mozes bezoek van zijn schoonvader Jetro, een priester uit
de stam van Midian. Hij bracht Mozes zijn vrouw Sippora en zijn twee zoons
Gersom en Eliëzer terug. Nu Jetro gehoord had, wat God allemaal voor het volk
Israël gedaan had, wilde hij weer eens met zijn schoonzoon Mozes praten. Ook
vond hij het beter dat Mozes zijn vrouw en kinderen weer bij zich nam. Mozes
had hen drieën ruim een jaar geleden naar hun vader en opa teruggestuurd. Dat
was toen voor iedereen beter.
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Jetro en Mozes spraken lang met elkaar. Mozes vertelde zijn schoonvader alles
wat er in Egypte en daarna gebeurd was. Jetro zei tegen Mozes dat hij nu
geloofde dat de Heer, de God van Israël machtiger was dan alle andere goden.
De volgende dag ging Mozes rechtspreken. De hele dag kwamen er mensen bij
hem met hun problemen. Grote problemen, maar ook minder belangrijke, kleine
probleempjes. Schoonvader Jetro gaf Mozes het advies om niet weer op deze
manier te gaan rechtspreken. Benoem vertrouwde en verstandige mannen die
rechter kunnen zijn over duizend, of over honderd, of over vijftig, of over tien
mensen. Alleen met heel belangrijke, heel gewichtige zaken mogen de mensen
bij jou komen. Op de manier zoals het nu gaat word jij veel te moe en ook de
mensen die staan te wachten, worden moe en ongeduldig.
Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat die hem geadviseerd had.
En al die lange jaren in de woestijn is het rechtspreken op deze manier gebeurd.

Hoofdstuk 45
Lieve kleinkinderen,
Jullie weten volgens mij allemaal wel dat omie en ik jaren geleden een groot
pleeggezin hadden. Vreemde, onbekende kinderen kwamen zomaar in ons huis
wonen. Wij kenden hen niet en zij ons niet. Dat was vaak van beide kanten
wennen. Vaak was het zo: wat die kinderen bij hun biologische ouders gewend
waren, was bij ons onmogelijk. De politie je vriend, die je helpt, wanneer je
problemen hebt? Nee, de politie was je vijand! Natuurlijk gold dat niet voor alle
pleegkinderen, maar zich in ons pleeggezin aanpassen, dat moesten ze allemaal.
Om het voor hen een beetje gemakkelijker te maken hadden omie en ik
huisregels gemaakt, die ik op een papier geschreven had. Bovenaan stond:
Huisregels van “Huize Plexat”.
Ik had nog zo’n exemplaar in deze kinderbijbel bewaard. Er stonden 20
afspraken op. Ik heb zojuist die 20 huisregels glimlachend gelezen. Zo moeilijk
waren ze niet, maar wel duidelijk.
Huisregel 19 schrijf ik even hieronder. Is wel leuk om te lezen.
Wees behulpzaam voor een ander. Wees niet bang dat je teveel voor een
ander doet. Je kunt beter te veel voor een ander doen, dan te weinig. Het
bevordert de goede verstandhouding hier in ons pleeggezin.
WIE GOED DOET, GOED ONTMOET.
213

Hoofdstuk 45

-

De tien Woorden

-

Exodus 19, 20 en 21

De uittocht uit Egypte was al weer twee maanden geleden. Het volk Israël was
op het schiereiland de Sinaï aangekomen. Op het vlakke veld voor een berg
zetten ze hun tentenkamp op. Een vreemde, wijde wereld was het daar, met
donkere, kale rotsen, zo ver als je maar kon kijken. Hoog boven alles uit zag je
de machtige Godsberg. Vol ontzag keken de mensen omhoog naar deze berg
Horeb. Huiverend dachten ze eraan dat ze hier binnenkort de Heer zouden zien
en zijn Stem zouden horen. Ze dachten terug aan Mara, hoe opstandig ze daar
waren geweest. Aan hun ongeloof bij Rafidim, omdat er geen brood meer was.
Zo’n heilig man als Mozes, ja die kon de berg opgaan om God te ontmoeten.
Maar zij, de gewone mensen, hoe zouden zij ooit God kunnen ontmoeten?
Toen het zover was, ging Mozes het tentenkamp uit, de kant uit van de berg. Hij
was al over de tachtig en een gemakkelijk leven had hij niet gehad. Maar zoals
hij daar liep, rechtop en met het hoofd omhoog, leek hij gewoon nog een jonge
man. Tussen de berg en het tentenkamp bleef Mozes staan en de Heer sprak tot
hem vanaf de berg: ‘Jullie hebben gezien wat Ik, de heer, met de Egyptenaren
gedaan heb. En jullie hebben gemerkt dat Ik jullie snel en veilig hier bij Mij
gebracht heb. Nu moeten jullie goed naar Mij luisteren. Jullie moeten je houden
aan de afspraken met Mij. Dan zullen jullie een kostbaar bezit voor Mij zijn. De
hele aarde is van Mij en alle volken zijn van Mij. Maar jullie zijn echt Mijn
volk. Jullie zijn heilig, jullie zijn apart gezet, jullie zullen Mij dienen.’
Later, terug in het tentenkamp vertelde Mozes dit Godswoord aan de oudsten, de
leiders van het volk. En uit naam van het hele volk antwoordden zij: ‘Wij zullen
alles doen, wat de Heer gezegd heeft.’
Natuurlijk wilden ze dit doen. De Heer gehoorzamen, hun God die hun water uit
de rots gegeven had en nu ook elke morgen het manna. Vast en zeker, Mozes
kon ervan overtuigd zijn dat zij niet weer tegen Gods wil in zouden gaan. Nee,
ze zouden Hem nooit weer ongehoorzaam zijn!
Ze meenden het ook echt, toen ze dit tegen Mozes zeiden. Ze wisten toen nog
niet hoe snel het kwade hen weer in zijn macht zou krijgen. Ook Mozes wist dit
niet, toen hij bij de berg omhoog liep, om dit antwoord van het volk aan God te
vertellen.
Alleen God wist het. Maar toch nam Hij dit volk aan tot zijn eigen volk. En in
groot geduld waarschuwde Hij hen en leerde hen hoe ze met elkaar om moesten
gaan. Mens met mens.
Dit slavenvolk was nog maar net bevrijd en hoe gemakkelijk konden ze
terugvallen in oude verkeerde patronen. Ze moesten nog leren dat de Heer heilig
is en hoog verheven.
Ze mochten nu bij de berg komen en wanneer God hun Zijn wetten voorschreef,
dan mochten ze allemaal Zijn Stem horen. Maar eerst moesten ze zich twee
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dagen lang op een ontmoeting met God voorbereiden. Zichzelf en ook hun
kleren wassen. Na drie dagen moesten ze om de berg heen gaan staan. Maar
niemand mocht op de berg komen. Geen mens en ook geen dier. Ze moesten
zelfs tussen hun tentenkamp en de berg een groot hek maken. Klom wel iemand
over dat hekwerk, dan moest die persoon of dat dier gedood worden. Niemand
mocht meer met zijn onheilige voeten op Gods heilige berg komen.

Rustig liep Mozes het bergpad op, omhoog naar de brandende berg….
En deze keer luisterden ze naar Mozes en deden precies zoals hij tegen hen
gezegd had. Niet omdat ze zo graag wilden doen wat de Heer tegen Mozes
gezegd had, maar ze waren bang, bang voor wat hen zou kunnen overkomen. Er
waren maar weinig mensen die het goed hadden begrepen. Het ging in de eerste
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plaats niet om een schoon lichaam en gewassen kleren, maar om je hart, dat rein
moest zijn en dat je geen kwaad geweten had.
Toen ze daar op die derde dag klaar stonden achter dat grote hek, hing om de top
van de berg een grote donkere wolk. En uit die duistere wolk weerlichtte het aan
één stuk door. Het licht van Gods heerlijkheid. Zware donderslagen
weerklonken en dreunden door de bergen heen. En boven dit alles uit hoorde je
steeds harder het heldere geluid van een trompet. Bevend van angst zagen de
mensen hoe de berg schudde.
Mozes sprak en God antwoordde met een geweldig geluid. De Heer was nu op
de top van de berg. Hij riep dat Mozes naar Hem toe moest komen en rustig liep
Mozes het bergpad omhoog naar de brandende bergtop. Angstig keken al die
duizenden mensen hem na. Al hoger klom Mozes en al kleiner werd hij, tot ze
hem niet meer zagen.
‘Die man zien we nooit weer terug!’ zeiden veel mensen tegen elkaar. ‘Een
mens die zo dicht bij God komt, die moet sterven!’
Maar Mozes stierf niet! Toen de mensen daar beneden aan de berg hem al lang
niet meer konden zien, klom hij nog steeds hoger, de steile bergpaden op. Hij
was niet bang. Niet voor de duistere valleien naast hem en ook niet voor de felle
bliksemschichten hoog boven hem in de lucht en ook niet bang voor de Heer.
God zou hem bewaren, dat geloofde hij.
En toen, terwijl Mozes daar eerbiedig stond te wachten, zei de Heer tegen hem,
dat hij nog een keer terug moest gaan en het volk goed moest waarschuwen, niet
over het hek te klimmen, niet te dicht bij de berg te komen, want in dat geval
zou de toorn van de Heer over hen komen en zouden er veel mensen sterven.
‘Maar Heer,’ zei Mozes, ‘dat zullen ze heus niet doen. Ik heb ze al heel goed
gewaarschuwd, dat ze dat niet mogen doen, want U heeft tegen mij gezegd dat
de berg nu heilige grond is.’
De Heer zei: ‘Ga naar beneden en kom weer terug met je broer Aäron. Zorg dat
de priesters en andere mensen niet omhoogklimmen. Als zij nu naar Mij
toekomen zal Ik ze straffen.’
Daar ging Mozes weer, de gevaarlijke bergpaden langs naar beneden. Nog een
keer waarschuwde hij het volk Israël. En weer liep Mozes omhoog, de berg op.
Maar deze keer was Aäron bij hem. Weer stond Mozes in die wolk en wachtte
op het Goddelijk Woord.
Toen de Heer sprak, met het geluid als van de donder, zodat het hele volk het
beneden kon horen, viel alle vermoeidheid van Mozes af. In zijn hart was alleen
maar eerbied en stil ontzag. God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke
regels.
Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en
bevrijd uit de slavernij.
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Vereer geen andere goden. Vereer alleen Mij.
Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in
het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want Ik de Heer,
ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.
Als iemand Mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal Ik hem straffen.
Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie.
Maar als iemand Mij liefheeft en zich aan Mijn regels houdt, zal ik goed voor
hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste
generatie.
Spreek Mijn Naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet,
zal ik hem straffen.
Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken
en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die
voor Mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf
en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen ook niet voor je werken. En
ook de vreemdelingen, die in jullie steden wonen, mogen niet werken.
Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin
leeft. Maar Ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag
gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.
Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zal je lang leven in het land dat Ik
je zal geven.
Vermoord niemand.
Ga niet vreemd.
Steel niet.
Vertel bij de rechters geen leugens over iemand.
Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn
slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel en van al zijn bezit.’
Met angst en beven had het volk de Heer gehoord. Ze waren erg bang voor die
rokende berg, voor het zware onweer, bang voor de Wet die de Heer hen
opgelegd had. Als ze zich aan deze regels moesten houden, wie was dan nog
onschuldig? Wie kon dan nog voor Gods aangezicht komen en in leven blijven?
Toen Mozes weer bij het volk beneden was, zeiden ze tegen hem: ‘Als u tegen
ons spreekt, dan zullen we luisteren. Maar God moet niet weer tegen ons
spreken. Want dan sterven wij.’
En ook naar deze angstige vraag van het volk wilde de Heer luisteren. Na deze
eerste keer heeft Hij niet weer rechtstreeks tot het volk Israël gesproken. In het
vervolg moest Mozes hen vertellen, wat God het volk Israël te zeggen had.
Mozes begreep dat de mensen deze tien Woorden niet na één keer gehoord te
hebben, konden onthouden. En ook, boven op de berg had Mozes nog veel meer
wetten en regels van God gekregen. Die heeft hij allemaal in een boek
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opgeschreven en dat boek gaf hij de naam: ‘Boek van het Verbond’. Nu kon hij
altijd weer nalezen, wat God tegen hem gezegd had. Ook kon hij uit dat boek het
volk leren, elke keer wanneer dat nodig was.
In diezelfde tijd zei de Heer tegen Mozes: ‘Nu het volk Mijn wetten kent, nu wil
Ik een eeuwig Verbond met hen oprichten. Kies zeventig mannen, leiders van
het volk, neem hen en ook Aäron en zijn zonen Nadab en Abihu mee de berg op.
Maar niet te ver. Op een afstand moeten jullie dan voor Mij knielen. Mozes, jij
mag dicht bij Mij komen, Alleen jij, de anderen niet. En het volk moet helemaal
beneden blijven.’
Direct de volgende ochtend maakte Mozes alles klaar. Onder aan de berg
maakte hij een altaar. Daar zette hij twaalf grote stenen rechtop, voor elke stam
van Israël één. Nogmaals vertelde Mozes aan alle mensen de wetten en regels
die de Heer hen gegeven had. Het volk luisterde en beloofde Mozes: ‘Wij zullen
ons houden aan alle wetten van de Heer.’
En weer geloofden ze zelf, wat ze beloofden. Ja, op dat moment meenden ze het
echt. Ze zouden altijd doen wat de Heer van hen verlangde!
Mozes gaf een aantal jonge mannen opdracht om stieren te slachten. Die werden
daarna aan de Heer geofferd. De helft van het bloed van de dieren bewaarde
Mozes in grote schalen. De andere helft goot hij over het altaar. Daarna pakte
Mozes het Boek van het Verbond en las alles daaruit voor.
Het volk antwoordde voor de tweede keer die dag: ‘Wij zullen de Heer
gehoorzamen. We zullen ons houden aan alles wat Hij heeft gezegd.’
Toen nam Mozes de schalen met bloed en hij spatte dat bloed over de mensen
heen. Hij zei: ‘De Heer heeft jullie al deze wetten en regels gegeven en jullie
hebben beloofd om je daaraan te houden. Dit bloed is daarvan een teken. Jullie
zijn nu voor altijd Gods volk.’
Daarna gingen Mozes en zijn broer Aäron met zijn beide zonen Nadab en Abihu
de berg op en direct daar achteraan liepen de zeventig oudsten, leiders van het
volk Israël. Ze gingen niet hoog de berg op. Ver van de duistere wolk bleven ze
staan. Vanuit de verte mochten ze iets van Gods Heerlijkheid zien. Het was of
daar boven hen op een hoge troon een machtige koning zat met zijn voeten op
een voetbank van prachtige blauwe steentjes. Die steentjes schitterden als de
hemel. Het was de grootste dag in het leven van deze mensen. En het
wonderbaarlijkste vonden ze, dat hen niets was overkomen, nu ze de Heer
hadden gezien en dat zij mee mochten doen met het offerfeest.
Alleen Mozes mocht naar boven, naar God in de wolk. Zijn dienaar Jozua
vergezelde hem nog een eind, maar toen moest ook hij achterblijven en wachten.
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Eenzaam en helemaal alleen klom Mozes, de grote Godsman verder. Uit al die
duizenden en duizenden had God alleen hem uitgekozen. En dat hij niet trots en
eigenwijs zou worden, liet God hem wachten. Zes lange dagen zat hij daar.
Geduldig wachtte hij en geen verkeerd woord kwam over zijn lippen. De
zevende dag riep de Heer hem vanuit de wolk en Mozes ging de wolk in. Hij
klom verder omhoog, naar de top van de berg. Daar bleef hij veertig dagen en
nachten. De Israëlieten zagen op de top van de berg een groot vuur. Ze begrepen
dat de Heer in dat vuur aanwezig was.

Hoofdstuk 46
Lieve kleinkinderen,
Jaren geleden kregen wij in ons pleeggezin ”Huize Plexat” in Musselkanaal
bezoek van een politieagent. Wat de aanleiding was, weet ik niet meer, maar hij
vertelde dat hij een week eerder in Zoutkamp een man had meegemaakt, die ook
Visser heette, en dat die man verschrikkelijk boos was geweest. Die agent had in
zijn hele leven nog nooit iemand meegemaakt, die zo kwaad was, als deze
meneer Brant Visser. Hij was ervan geschrokken, en was nog steeds diep onder
de indruk van de kwaadheid van Visser, zoals hij tegen ons zei.
De reden van Vissers boosheid was dat daar in Zoutkamp een vluchteling uit
Syrië onrecht was aangedaan. Een vluchteling, die hier in Nederland asiel had
aangevraagd.
Die meneer Brant Visser was een broer van mij. Hij leeft niet meer. Maar in
mijn verhaaltjes aan jullie heb ik zijn naam wel vaker aangehaald.

Hoofdstuk 46

-

Ongehoorzaam volk

-

Exodus 32 : 1 - 29

In het tentenkamp gingen de dagen langzaam voorbij. Het was al weer een
aantal weken geleden, dat Mozes de berg opging. En nog steeds was hij niet
terug.
Hoe lang moesten ze nog op hem blijven wachten? Hoeveel ochtenden nog
kijken of hij er aankwam? Hoeveel avonden nog wachten of ze zijn voetstappen
hoorden? En hoe zou hij terugkomen vanaf die verschrikkelijke berg?
Of hij nog terug zou komen! De meeste mensen in het tentenkamp geloofden
daar al niet meer in. Als hij nog leefde, dan was hij al lang weer bij hen terug
geweest. Maar na zoveel dagen daar hoog op die berg, kon hij niet meer in leven
zijn. Geen mens kon het daar zo lang uithouden bij zo’n heilige God. Wie weet
hoe lang hij daar op die rokende berg al dood lag. En nooit zouden zij precies
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weten het hoe en wat er gebeurd was. Nooit zouden ze zijn lichaam op kunnen
halen en hem een fatsoenlijke begrafenis geven te midden van zijn volk.
En nu Mozes er niet meer was, hoe moest het nu verder met hen? Wie zou dit
grote volk door de dorre wildernis leiden en het brengen naar het land
overvloeiende van melk en honing? En wie kon nu voor hen in de bres springen,
pleiten bij die strenge God, wanneer zij weer verkeerde dingen zouden gaan
doen?
Het had geen zin meer om die God te blijven dienen. Als een heilig man, zoals
Mozes was, niet voor Zijn heilig Aangezicht in leven kon blijven, hoe zou het
dan met hen gaan? Als zij dan allemaal dood moesten, dan had het ook geen zin
meer om zich aan de wetten van die God te houden. Misschien was het wel veel
beter om een andere god te zoeken, één zoals de Egyptenaren hadden. Een god
die je kon zien en voor het leger uitging. Maar liever niet meer een God die in
vuur en in onweer woonde, een God waar je doodsbenauwd voor was.
Zo spraken ze over de Heer, die hen verlost had uit de slavernij in Egypte, hen
door de Rietzee geleid had, hen brood uit de hemel gaf en water uit de rots liet
stromen. Zo spraken ze over God, die Zijn Verbond met hen gesloten had.
Ze hadden het niet eens door, nee, ze voelden niet hoe verkeerd ze bezig waren,
hoe erg het was dat zij op deze manier over God spraken.
Toen er bijna veertig dagen voorbijgegaan waren en Mozes nog steeds niet terug
was, gingen ze naar Aäron en zeiden tegen hem: Mozes is de man, die ons uit
Egypte weggehaald heeft. Maar we weten niet wat er met hem is gebeurd. Maak
daarom een god voor ons! Dan kan die ons door de woestijn leiden.’
Aäron schrok vreselijk van deze brutale woorden. Hij kreeg er kippenvel van.
Hij wist dat het verkeerd was waarom ze vroegen, laat staan dat hij hiervoor
toestemming zou geven. ‘Vereer geen andere goden. Vereer alleen Mij.’ Deze
woorden was hij nog niet vergeten. Nee, hij mocht dit volk niet hun zin geven.
Hij moest hen zelfs bestraffen! Maar het was niet gemakkelijk om tegen deze
dwingende, dreigende menigte in te gaan. Hij zag dat ze vastberaden hun zin
wilden doordrijven. Wat gaf het als hij geen toestemming zou geven? Ze waren
in staat om hem te stenigen en een andere leider te kiezen, zodat ze alles konden
doen, wat ze maar wilden.
Misschien was het beter hen een beetje tegemoet te komen, zodat hij het
allerergste zou kunnen voorkomen. Geen nieuwe goden zou hij hen geven, maar
hij zou een beeld voor hen maken en dat beeld zou een teken, een symbool van
de Heer zijn. Hij zou het hen goed inprenten, dat dat dode beeld hun god niet
was! Maar wanneer ze gingen offeren en bidden, dan moesten ze naar dat beeld
kijken en aan de Heer denken. En misschien, na verloop van tijd, zouden ze
inzien, dat je om God te vereren helemaal geen beeld nodig hebt en zou hij ze
weer op de juiste weg kunnen brengen.
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Mozes – ja die zou direct néé hebben gezegd, maar Mozes was er niet meer en
hijzelf was nu eenmaal niet zo’n profeet, zoals zijn broer. En als hij het nu eens
heel handig speelde, misschien wilden ze dan helemaal geen beeld.
‘Het kan,’ zei Aäron, ‘ik kan een beeld voor jullie maken, maar dan moet ik
direct jullie gouden ringen hebben. Ook de gouden ringen van jullie vrouwen en
kinderen.’
Aäron wist dat ze veel van hun zilver en goud hielden en hij had goede hoop dat
zij hun gouden sieraden niet kwijt wilden. Maar zo gemakkelijk kwam hij er niet
vanaf. De mensen liepen allemaal naar hun tenten en daar waren de eersten al
weer terug met heel veel goud. En dat ging maar door, tot er een hele stapel
gouden voorwerpen lagen.
Ja, en toen moest Aäron wel. Met een bezwaard hart ging hij aan het werk. Hij
maakte een gouden kalf, een jonge stier, het teken van één van de vele
Egyptische goden. Hoog op een stenen voetstuk kwam het te staan.
En het volk? Blij keken ze naar het schitterende beeld en wat Aäron zei, daar
luisterden ze niet eens meer naar. Het zou wel waar zijn, wat hij zei, maar dat
was niet belangrijk!
Juichend riepen ze: ‘Dit is onze god. Hij heeft ons uit Egypte weggehaald!’
Nu hadden ze ook een god, zoals de Egyptenaren er zo velen hadden. Een god
waar ze niet bang voor hoefden te zijn. Deze god zou hen in het land Kanaän
brengen.
Voor het gouden beeld had Aäron een altaar gebouwd en de volgende dag zou
het een feestdag voor de Heer worden, zoals Aäron tegen het volk zei. Heel
tevreden gingen de mensen die avond naar hun tenten. Morgen zou het een grote
dag worden! Morgen zouden ze offers slachten en eten van het offervlees. Vlees,
dat was wel wat anders dan dat kleffe manna. En na dat offerfeest, dan kwam
het grote feest. Dan zouden ze dansen en springen en plezier maken. Daar
hadden ze ook wel recht op na de verdrukking in Egypte en dat omzwerven in
de woestijn.
De volgende dag, toen het feest in het tentenkamp in volle gang was, sprak de
Heer tot Mozes: ‘ga terug, de berg af. Want dat volk van jou, dat jij uit Egypte
gehaald hebt, gedraagt zich heel slecht. Ze doen nu niet meer wat Ik gezegd heb.
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben voor dat beeld geknield en ze
hebben er offers aan gebracht. Ze zeiden: ‘Dit is onze god. Hij heeft ons uit
Egypte gehaald!’
Mozes stond daar verslagen, toen hij dit vreselijke nieuws hoorde. Hier boven
op de berg, zo dicht bij God, waren de dagen omgevlogen en hij kon niet
begrijpen dat zijn volk, in zo’n korte tijd, zo diep kon vallen. Veertig dagen
geleden stonden ze nog eerbiedig en diep onder de indruk aan de voet van deze
berg en luisterden ze naar Gods woorden en nu deden ze zo….
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‘Jouw volk’ had God tegen hem gezegd. ‘Jouw volk gedraagt zich heel
slecht….’
Niet meer Gods eigen volk, maar Mozes, jouw volk. Maar ze konden ook niet
meer Gods eigen volk zijn, nu zij willens en wetens, heel bewust Zijn woord en
Zijn gebod verworpen hadden. Het volk had God vergeten en het was terecht dat
God nu hen vergat. Met een angstig en bevend hart luisterde Mozes, wat God
nog meer te zeggen had.
‘Mozes, Ik ken dit volk! Ik weet hoe ongehoorzaam de Israëlieten zijn. Ik ben
woedend op hen. Ik zal hen allemaal vernietigen, het hele volk. En probeer Mij
niet tegen te houden! Maar van jou zal Ik een groot volk maken.’
Na deze woorden van de Heer gehoord te hebben, besefte Mozes hoe erg het
was, wat zijn volk gedaan had. God wilde het straffen, ja zelfs vernietigen. Maar
dat mocht niet! Nee, dat kon niet. Het was geen gemakkelijk volk om leiding
aan te geven. Maar hij had niet voor niets met de Farao geworsteld om dit volk
Israël te bevrijden uit de slavernij. Nee, hij hield van zijn volk en wilde niet dat
God het zou vernietigen. Als het moest, dan wilde hij zijn leven wel voor deze
mensen geven.
Smekend hief hij zijn armen omhoog en bad: ‘Waarom Heer, waarom wilt U
Uw volk vernietigen? Natuurlijk ben U kwaad. Maar U hebt Uw grote macht
laten zien, toen U dit volk uit Egypte bevrijdde. Als U nu de Israëlieten
vernietigt zullen de Egyptenaren zeggen: ‘Hij heeft hen wel bevrijd, maar alleen
om hen kwaad te doen. Hij wilde hen in de bergen doden en van de aarde laten
verdwijnen!’ Dat wilt U toch niet? Wees toch niet boos meer. Doe Uw volk toch
geen kwaad! Denk aan Uw dienaren Abraham, Izaäk en Jacob. U heeft hen
plechtig beloofd om hun zoveel nakomelingen te geven als er sterren aan de
hemel zijn. En het land dat U hun beloofde, zou U voor altijd aan die
nakomelingen geven.’
En weer, zoals zo dikwijls al eerder gebeurde, luisterde de Heer naar Zijn
dienstknecht Mozes.
‘Ik zal jouw volk niet vernietigen,’ sprak Hij, ‘maar ga nu naar beneden, naar
het tentenkamp.’
Weer liep Mozes het bergpad af naar beneden. Hij was erg boos, om wat zijn
volk gedaan had, maar ook was hij blij dat God zijn volk wilde sparen. Het was
erg, wat ze gedaan hadden, maar misschien was het feest al voorbij en hadden ze
spijt. Misschien zouden ze hem vragen of hij voor hen wilde bidden. Ja, zo zou
het zijn, dacht hij, zo was het tot nu toe altijd geweest. Ze maakten God boos en
als er dan straf kwam, moest hij ervoor zorgen dat God niet langer boos op hen
was. Maar deze keer was het wel heel erg geweest, wat ze gedaan hadden! Een
gouden kalf en die hadden ze aanbeden. Wisten ze nu nog nooit dat er maar één
God was?
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Mozes had van de top van de berg twee platte stenen meegenomen, twee tafels,
waar de Heer zelf met eigen hand de tien woorden opgeschreven had. Wat was
hij blij geweest, toen hij ze van God kreeg. Waar op de hele werelds was een
volk, dacht hij, dat van zijn eigen God tien woorden op schrift krijgt? Als goud,
ja als een zeer kostbaar geschenk zou hij deze twee tafels bewaren en elke keer,
wanneer er iets mis zou gaan, dan zou hij zijn volk deze tien woorden van God
voorlezen.
Mozes had niet kunnen denken, dat hij ze zo snel nodig zou hebben. Straks zou
hij de oudsten bij elkaar roepen en hun vragen wat er precies verkeerd was
gegaan. Hij zou ze streng toespreken. Dan zouden ze beschaamd hun hoofden
buigen en hij zou hen troosten met de woorden: ‘Misschien wil God jullie
vergeven. Ik zal weer de berg opgaan en voor jullie bidden.’ Ja, zo zou het
gaan….
Halverwege de berg ontmoette Mozes Jozua, die op hem gewacht had. Samen
liepen ze verder naar beneden. Mozes wilde aan Jozua vertellen, wat hij al wist,
maar hij kreeg de woorden niet over zijn lippen. Sommige zaken zijn te erg om
over te praten.
Ze waren nu bijna beneden en uit de verte waaiden de geluiden van muziek en
gezang hen tegemoet. Vreemd, dacht Mozes, zingen ze nu al weer? Of zou het
feest nog niet voorbij zijn? Maar dat was niet zo best….
Naast hem zei Jozua: ‘Ik hoor geschreeuw in het kamp. Het lijkt wel of er oorlog
is.’
Somber antwoordde Mozes: ‘Het klinkt niet als juichen omdat ze gewonnen
hebben. En het klinkt ook niet als klagen omdat ze verloren hebben. Ze zijn luid
aan het zingen.’
Vlugger liepen Mozes en Jozua het smalle, gladde bergpad af naar beneden. Stijf
hield Mozes de twee stenen tafels in zijn handen.
Ineens, na een laatste bocht in het bergpad, zagen ze alles. Hoog boven het volk,
op een stenen voetstuk stond het gouden kalf te blinken in de zon. En daarvoor,
bij het rokend altaar, stond Aäron in zijn witte priesterkleren. En daarvoor, op
het grote plein, sprong, danste en juichte het volk….
Een ogenblik stond Mozes daar roerloos, als aan de grond vastgenageld. Het
voelde alsof hij nooit weer een voet zou verzetten. Hij zag het voor zich, maar
kon het niet geloven! Was dit een bange droom? Zou hij zo dadelijk wakker
worden in zijn eigen tent of bij God in de donkere wolk? Weer hoorde hij de
geluiden van de harp, de citer en de rinkelbel. Opnieuw zag hij dat gouden kalf,
een vlam in de gloeiende zon. Een hevige, wilde toorn nam bezit van Mozes. En
in een erge driftbui gooide hij de beide stenen tafels van God kapot tegen het
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graniet van de berg. Hij dacht er niet meer aan, dat hij ze van God moest
bewaren. Dat de Heer ze zelf geschreven had en dat hij ze niet zomaar mocht
breken! Mozes dacht alleen nog maar: dit is Gods volk niet meer. Deze
dansende, heidense bende, heeft Gods heilige Woorden niet meer nodig!
Met grote stappen liep hij door de mensenmassa heen naar het gouden beeld. Hij
zei geen woord, maar zijn ogen fonkelden en zijn wangen gloeiden.
De dansende mensen stonden verschrikt stil. Hevig geschrokken, bleek en
ontdaan maakten ze ruimte voor Mozes. Naast het altaar stond Aäron. Hij
schaamde zich…. Zijn broer Mozes leefde dus nog. En nu kwam hij hem het
oordeel aanzeggen! Met grote, bange ogen keek hij naar Mozes.
Mozes pakte het gouden kalf bij zijn horens en sleurde het van het voetstuk.
Daar lag het ‘godenbeeld’, op de grond.
‘Geef mij een hamer,’ schreeuwde Mozes.
Even later sloeg Mozes met een grote moker op dat gouden beeld. Hij sloeg en
sloeg en sloeg met alle kracht die hij in zich had. Het was alsof hij al zijn
frustraties, al zijn agressie wilde botvieren op dit gouden afgodsbeeld. Nog nooit
hadden de mensen Mozes zo verschrikkelijk kwaad gezien….
Toen smeet Mozes de zware hamer weg en draaide zich om naar Aäron.
Hoog en dreigend stond hij daar voor zijn broer. Bitter vroeg hij: Hoe kon zoiets
verschrikkelijks gebeuren? Wat heeft het volk met jou gedaan dat je dit
goedvond?’
Aäron sloeg zijn ogen neer. Bang stamelde hij: ‘Wees alsjeblieft niet boos! Je
weet hoe dit volk is. Ze willen altijd verkeerde dingen doen. Ze zeiden tegen
mij: ‘Maak een god voor ons. Dan kan die ons door de woestijn leiden. Want we
weten niet wat er met Mozes is gebeurd. Ik zei toen dat ik goud nodig had voor
zo’n beeld. Meteen deden ze al hun sieraden af en gaven die aan mij. Ik heb het
goud in het vuur gegooid en toen werd het een stier.’
Verachtelijk keerde Mozes zich van hem af. Dat dit idee niet van Aäron
afkomstig was, wist hij ook wel. Maar zijn broer had nooit toestemming mogen
geven! Wie God als leider over een volk heeft aangesteld, moet het goede
voorbeeld geven en nooit een slaaf van de menigte zijn.
Mozes haalde diep adem. Dicht om hem heen was het akelig stil. Iedereen was
diep onder de indruk, maar verderop, bij mensen die nog niet wisten dat Mozes
teruggekomen was, daar was ‘het feesten’ nog in volle gang. Al luider klonken
de liederen, en de trommels klonken ver. Veel dronken mensen dansten met
elkaar. Sommigen hadden hun kleren al uitgetrokken….
Met grote stappen liep Mozes naar de ingang van het kamp. Nu wist hij wat hij
moest doen. Dit godvergeten dansen moest stoppen! Als hij er niet nu,
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ogenblikkelijk een eind aan maakte, dan zou de Heer komen en het hele volk
vernietigen.
Met luide stem riep Mozes: ‘Iedereen die voor de Heer is, moet hier komen!’
En daar kwamen ze. Toch nog vrij veel mannen, die niet met dat offerfeest voor
het gouden kalf meegedaan hadden. Het waren bijna allemaal mannen uit de
stam van Mozes, de Levieten.
Streng zei Mozes: ‘De Heer, de God van Israël, wil dat jullie je zwaard pakken
en door het tentenkamp gaan. Ga van de ene kant naar de andere kant en dood
iedereen die je tegenkomt. Ook als het je broer is, of je vriend of iemand van je
familie.’
Toen namen Levi’s zonen de zwaarden in hun vuisten en vielen het dansende
volk aan, als een hagelbui op een veld met rijp koren.
Mozes hoorde het wilde zingen verstommen. Hij hoorde de strijkreet van de
Levieten en het gejammer van de mensen die moesten sterven. Hij zei geen
woord en wachtte. Toen de zonen van Levi terugkwamen, moe van het doden en
met hun kleren vol bloed, lagen er op het veld drieduizend doden.
Daarna liet Mozes de oudsten, de leiders van het volk bij zich komen. Met
elkaar liepen ze naar het verbrijzelde gouden kalf. Het goud liet Mozes fijn
malen en strooide het uit op het water.
‘Drink,’ zei hij streng en of ze het nu wilden of niet, de mensen moesten hun
eigen afgodsbeeld opdrinken.
Zonder nog een woord te zeggen liep Mozes naar zijn slaaptent. Morgen…. Wat
zou de Heer morgen doen? Hij wist het niet.
Drieduizend doden…. Mozes vond het erg voor al die vrouwen, die hun man
verloren hadden, voor al die moeders, die een zoon hadden verloren. En dan al
die jonge kinderen, die nu huilden om hun dode vader.
Hij was niet wreed, deze Mozes. Juist omdat hij zijn volk zo lief had, was zijn
toorn zo verschrikkelijk groot geweest. Maar hij had geen spijt over wat hij
gedaan had. Als zijn Levieten het kamp niet gezuiverd hadden, dan was God
zelf gekomen en was misschien wel het hele volk vernietigd.
Het duurde lang, voordat Mozes die nacht in slaap viel.

Hoofdstuk 47
Lieve kleinkinderen,
De eerste kinderbijbel, die ik voor jullie vanuit het Fries in het Nederlands
vertaald heb, was het Nieuwe Testament. Kunnen jullie je nog herinneren dat ik
in die kinderbijbel ook verhalen over Paulus heb verteld?
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In de bijbel heeft Paulus in 2 Korintiërs, hoofdstuk 12 de verzen 2 t/m 4 het
volgende geschreven: ‘Ik ken een Christen, die veertien jaar geleden iets heel
bijzonders meemaakte. (Die Christen was hijzelf.) Plotseling werd hij van de aarde
weggehaald en naar de hoogste hemel gebracht. Was alleen zijn geest in de
hemel of ook zijn lichaam? Dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar dit weet
ik wel: Die man werd gebracht naar de plaats waar God is. Daar hoorde hij
heilige woorden, woorden die een mens niet mag uitspreken.’
Ik las eens in een boek over een man die een bijna-dood ervaring had gehad.
Toen hij weer terug op deze wereld was, vertelde hij dat hij iets geweldigs had
meegemaakt, gedurende de minuten dat de mensen om hem heen dachten, dat hij
overleden was.
‘Ik was in het voorportaal van de hemel,’ vertelde hij. ‘Ik zag daar iets geweldig
moois en ik vroeg aan iemand die naast mij stond: ‘Is dat God?’
‘Nee,’ kwam als antwoord, ‘dat licht dat je daar in de verte ziet, dat is de adem
van God….’

Hoofdstuk 47

-

Mozes, de bemiddelaar -

Exodus 32 : 30 – 35, 33

Na het wilde offerfeest van een dag eerder, was het nu stil in het tentenkamp. De
zon scheen onbarmhartig heet. In hun donkere tenten zaten de mensen. Ze
durfden niet meer hun tenten uit te komen, zo bang waren ze voor Gods toorn.
En Mozes zagen ze liever ook niet. De schrik voor zijn gewapende Levieten zat
er goed in. Die drieduizend doden waren gisteravond direct begraven. Er was
niets meer te zien van wat er gisteren gebeurd was, maar wat zou er nu nog gaan
gebeuren?
Voor Mozes hoefden ze niet meer bang te zijn! Tijdens de uren dat hij wakker
had gelegen, was zijn boosheid afgezakt. Deze ochtend, toen hij opstond, wist
hij wat hem te doen stond. Hij zou naar de Heer op de berg gaan en daar voor
zijn volk pleiten. Ze hadden een groot kwaad gedaan, zijn mensen. Het zou geen
wonder zijn dat God hen allemaal ging doden. Maar toch wilde Mozes voor hen
bidden. Het was geen gemakkelijk volk, dat wist hij ondertussen heel goed.
Maar het was zijn volk en als het moest, dan wilde hij voor zijn mensen sterven.
Toen Mozes daar hoog op de berg bij de Heer was, in de duistere wolk, zei hij:
‘Ach Heer! De Israëlieten hebben iets verschrikkelijks gedaan. Ze hebben een
god van goud gemaakt. Maar ik vraag U om hen te vergeven. En als u dat niet
wilt, wilt U mij dan straffen, in plaats van hen?’
De Heer wist dat Mozes dit volk erg lief had. Hij wist ook dat Mozes meende,
wat hij zei en dat hij zijn leven wilde geven om dit volk Israël te redden. Maar
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toch kon God dit offer niet aannemen. Eén keer, op Gods tijd, dan zou er een
Middelaar komen, die zijn leven voor zijn volk zou geven: Gods eigen Zoon.
Maar wat Jezus zou doen, dat kon geen mens, zelfs geen mens zo groot en zo
heilig als Mozes.
Maar dat hij het wilde doen, dat hij zijn leven over had voor dit dwars en
ongehoorzaam volk, dat was goed en God had hem er nog liever om.
De Heer antwoordde Mozes: ‘Nee Mozes, alleen de mensen die iets verkeerds
hebben gedaan zal Ik straffen. Zij mogen niet meer bij Mij horen. Reis jij nu
maar met het volk verder. Mijn engel zal vooropgaan en jullie de weg wijzen.
Ga naar het land dat Ik plechtig beloofd heb aan Abraham, Izaäk en Jacob.
Maar Zelf zal Ik niet meer met jullie meegaan. Want de Israëlieten willen nooit
naar Mij luisteren. Ik zou onderweg zo kwaad op hen worden, dat Ik ze allemaal
zou doden.
Maar ga jij nu naar beneden en zeg tegen de kinderen van Israël dat ze in de
rouw moeten gaan. Ze moeten ook al hun zilveren en gouden sieraden afdoen.
Dan zal Ik erover nadenken of Ik mee zal gaan of niet.’
Deze boodschap van God bracht Mozes aan het volk over. Ze schrokken hevig,
hadden vreselijk veel spijt en gingen in de rouw. Hun mooie kleren trokken ze
niet aan en ze droegen geen sieraden meer. Ze waren zich bewust geworden, wat
voor ergs ze gedaan hadden.
Ze waren blij dat de Heer hen wilde sparen en dat ze toch nog naar het Beloofde
Land mochten gaan. Maar ze vonden het verschrikkelijk dat niet God zelf, maar
een engel in Zijn plaats hun de weg zou wijzen.
Maar zonder de Heer durfde Mozes de reis niet aan. Hij bleef bidden, op hoop
van zegen, dat de Heer toch weer terug zou willen komen.
In die dagen zette Mozes buiten het tentenkamp een tent neer. Die tent noemde
hij: ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’. En van tijd tot tijd ging hij daar heen om
bij God te zijn en met Hem te praten, zoals een vriend praat met zijn vriend.
En elke keer wanneer het volk merkte, dat Mozes naar deze tent ging, stonden
de mensen voor de deuren van hun tenten, en bevend van angst zagen ze Mozes
langs hen heengaan. Wanneer dan de Heer in een donkere wolk voor de ‘Tent
om de Heer te ontmoeten’ kwam, dan bogen ze allemaal diep en eerbiedig.
Later zouden ze van de oudsten, de leiders van het volk wel horen, wat de Heer
tegen Mozes had gezegd.
Op een keer, toen het volk al veel dagen in rouw was, begon Mozes er weer
over.
‘Heer,’ zei hij eerbiedig, U heeft gezegd, dat ik verder moet reizen met de
Israëlieten, maar U heeft nog niet gezegd, wie ons zal leiden. U Zelf of één van
uw heilige engelen. Alstublieft, zeg mij wat U van plan bent. Dan leer ik U echt
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kennen. U wilt toch goed voor mij zijn? Dat heeft U zelf gezegd. En vergeet niet
dat de Israëlieten Uw eigen volk zijn.’
De Heer antwoordde: ‘Mozes, moet Ik Zelf met jou meegaan, om jou gerust te
stellen?’
Mozes’ antwoord was: ‘Heer, als U niet Zelf met ons meegaat, laat ons dan hier
blijven. Want als U ons niet leidt, hoe zouden wij dan weten dat U goed wilt
zijn, voor mij en voor uw volk? Dan begrijpen we dat wij een bijzonder volk
voor U zijn, anders dan alle andere volken.’
En weer verhoorde de Heer Mozes’ gebed.
‘Maar,’ zei Hij nog, ‘niet om het volk, doe Ik dit. Maar alleen om jou! Want jij
hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken jou bij naam.’
Mozes was erg blij, met dit antwoord van de Heer. Blij om het volk, maar ook
heel erg blij om wat God over hem gezegd had. Nu wist hij heel zeker dat God
zijn vriend wilde zijn en durfde hij ook te vragen: ‘Heer, laat mij zien, wie U
bent.’
Dit was de tweede keer dat de mens Mozes iets vroeg, wat niet mogelijk was.
Evenmin als hij kon sterven voor een verkeerd en zondig volk, kon hij, mocht
hij als een sterfelijk mens Gods Heerlijkheid niet zien.
Maar ook nu werd de Heer niet boos op Mozes. Hij zei dat Mozes de berg op
moest gaan en wanneer hij daar zou staan op de rots, dan zou de Heer Zelf
voorbijgaan en dan mocht hij iets zien van Gods Heerlijkheid.
Een dag later was het zover. Niemand mocht met Mozes mee de berg op. Ook
moest Mozes twee platte stenen meenemen, twee stenen tafels. Daar zou de
Heer Zelf weer de tien Woorden op schrijven.
De volgende ochtend begon Mozes met zijn reis naar de Heer, daar boven op de
berg. De beide nieuwe stenen tafels hield hij stevig in zijn handen.
Hij was niet bang, toen hij daar op de rots stond. Toen hij God hoorde komen,
plaatste God hem in de rotsholte en God hield zijn hand voor Mozes en Mozes
zag plotseling niets meer.
Abrupt kon hij daarna weer zien. Nee, niet Gods Heerlijkheid had hij gezien,
maar iets van het schijnsel van Zijn glans. En dan ook nog van de achterkant.
Maar het was genoeg geweest. Het was vele malen heerlijker dan hij ooit had
kunnen dromen. Toen wist Mozes, dat hij hier op deze wereld nooit Gods
gezicht zou zien. Nee, geen mensenoog kon God zien en leven.
Mozes boog zijn hoofd en nog een keer stelde hij de Heer dezelfde vraag die in
zijn hart brandde: ‘Heer, als U vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee!
Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten
en verkeerde dingen. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!’
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En God liet zich door Mozes verbidden. Dat betekende dat Hij ging doen, wat
Mozes vroeg. De Heer beloofde dat Hij met Zijn volk mee zou gaan en hen
veilig in het land Kanaän zou brengen. En zo mocht Mozes, al biddend voor zijn
volk, toch een bemiddelaar zijn, de tussenpersoon tussen God en zijn volk Israël.
Een beeld en een voorbeeld voor die Ene, die eeuwen later zou komen en die
veel meer was dan Mozes.
Deze ontmoeting met God was een grote dag in het leven van Mozes. Nooit kon
hij later aan de mensen vertellen hoe heerlijk en wonderbaarlijk alles was
geweest.
Toen hij veel dagen later weer vanaf de berg beneden kwam, met de beide door
God Zelf beschreven stenen tafels in zijn handen, had zijn gezicht zo’n
stralende, verblindende glans, dat hij een doek voor zijn gezicht moest houden.
Voor de mensen om Mozes heen was het angstaanjagend en tegelijkertijd ook
heerlijk om Mozes zo stralend te zien. Mozes, die zo dicht in Gods nabijheid
was geweest…..

Hoofdstuk 48
Lieve kleinkinderen,
Wat zijn er veel kerken in Nederland. Herinneren jullie je nog hoe mooi die kerk
in Raalte was? Wij waren daar als familie bij elkaar, toen Yfke en Jonna daar
gedoopt werden.
De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch is nog mooier. En dan de SintPietersbasiliek in het Vaticaan, bij Rome. Prachtige kerken, ja wat een
schitterende bouwwerken!
Vandaag las ik in de krant dat de laatste vier jaren hier in Nederland
vierhonderd kerken zijn gesloten en verkocht, omdat er te weinig kerkgangers
zijn. Honderd kerkgebouwen worden elk jaar verkocht en krijgen een andere
bestemming of worden afgebroken. Ook ons kerkgebouw in Oosterzee, waar
onze kinderen Dirk-Jelmer en Regina als baby zijn gedoopt, is al jaren geleden
een garage geworden.
Gelukkig hoor ik ook berichten dat hier in Nederland kerkgemeenschappen
groeien en zelfs een groter of nieuw gebouw nodig hebben.
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Lieve kleinkinderen, denk maar eens na over de volgende uitspraak, die ik
vroeger op de MULO in Kollum leerde:
‘Zijn de gebouwen van hout, dan zijn de harten van goud.
Maar zijn de kerken van goud, dan zijn de harten van hout.’

Hoofdstuk 48

-

De gouden ark

-

Exodus 25, 26, 27
Leviticus 8, 9, 10

Bijna een jaar lang bleef het volk Israël bij de berg Sinaï, de berg die ook wel de
berg Horeb werd genoemd. De berg van God, noemden de Israëlieten hem later.
Hier hadden ze gedanst om het gouden kalf. Na het verschrikkelijke oordeel, dat
daarop volgde, drieduizend doden, hadden ze nooit weer om een nieuwe god
gevraagd. Maar de Heer, die de harten van de mensen kent, wist hoe graag dit
volk een god wilde zien, een god, die ze mee konden nemen op hun reis door de
woestijn naar het land Kanaän, een god waar ze niet bang voor hoefden te zijn,
een god die je zelfs met je handen aan kon raken.
En om hen te helpen wilde de Heer hun nu iets geven dat ze konden zien. Dat ze
zelfs met hen mee konden dragen naar het Beloofde land. Geen beeld van God,
maar een gouden kist wat voor hen een teken en symbool zou zijn voor de Heer,
die bij hen in het tentenkamp woonde: de ark van het Verbond.
Het werd een mooie kist, gemaakt van acasiahout en helemaal bekleed met
goud, precies zoals God tegen Mozes gezegd had, toen hij bij Hem op de berg
was. In de ark, die een teken was van Gods Verbond met zijn volk, lagen de
beide stenen tafels, waar God Zijn wet opgeschreven had. Op het deksel stonden
twee engelen, de gouden cherubs, die met gespreide vleugels het deksel
beschermden, uit eerbied voor de Heer, die boven de ark wilde wonen.
Mozes moest heel duidelijk tegen de mensen zeggen, dat de ark geen God was,
niet eens een beeld van God. Iedereen moest weten dat de Heer niet in deze kist,
in deze ark woonde! Hoe zou ook de Almachtige God opgesloten kunnen
worden in een kist van nog geen twee meter lang en geen meter breed? Nee,
boven het deksel met de beide engelen kwam de wolkkolom, een teken dat God
woonde, boven de ark van het Verbond. Zo zou het volk Israël altijd hun God bij
zich hebben, ook wanneer ze door de woestijn trokken. Maar geen mens mocht
denken, dat zij God zelf meedroegen.
Het sprak vanzelf dat de ark heilig was. Niemand mocht hem aanraken.
Niemand mocht erin kijken. En wanneer ze weer op reis gingen, moest de ark
gedragen worden. In de ark zaten aan de onderkant ringen, waar lange stokken
doorheen gestoken moesten worden.
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En omdat de ark heilig was, moest hij ook een bijzondere plaats krijgen: in het
Beloofde land Kanaän in een tempel, maar zolang ze nog in de woestijn waren
in een prachtige tent, de Tabernakel.
Twee mannen werden door God met kennis, wijsheid en kunstvaardigheid
vervuld en dezen onderwezen dan weer andere mannen. Midden in het
tentenkamp werd de Tabernakel geplaatst. De Tabernakel was in twee
vertrekken verdeeld. In het achterste vertrek, dat klein en donker was, stond de
ark van het Verbond. Door een prachtig kleed was dit achterste vertrek
afgescheiden van het voorste vertrek. Dat was groter en daar stonden drie
dingen. Als eerste een gouden kandelaar met zes armen, die met bloemen waren
versierd. Boven deze kandelaar stonden zeven olielampen, die hun licht naar
voren lieten schijnen. Dan stond er ook de tafel voor de toonbroden, waarop
altijd als een offer aan God platte broden lagen. En als laatste het gouden
reukofferaltaar, waarop één keer per dag de priester geurige kruiden en wierook
moest offeren.
De gewone mensen mochten niet in de achterste tent komen. Zelfs Mozes niet.
Dat mocht alleen de hogepriester. Eén keer in het jaar moest hij in het kleine
vertrek, op de ark van het Verbond, bloed van een geofferd dier sprenkelen.
Maar alle dagen moest hij in het voorste vertrek, het Heilige, een offer aan de
Heer brengen. Dat kleine, achterste vertrek waar de ark van het Verbond stond,
noemde men het Heilige der heiligen.
Natuurlijk had het een betekenis, dat in de Tabernakel alleen de priesters
mochten komen. De Heer wilde Zijn volk leren, dat zij geen heilige mensen
waren geworden, omdat Hij een Verbond met hen had gesloten. Alleen God Zelf
was heilig! Maar het was ook niet zo dat de Tabernakel er alleen voor de
priesters was. Nee, elke keer wanneer hogepriester Aäron het Heilige der
heiligen binnenging, dan stond hij namens het volk. Hij kwam niet in de eerste
plaats in het Heilige der heiligen om voor zichzelf te bidden, nee hij bad voor
het hele volk. Hij bracht God offers voor alle mensen.
Je kon ook zien dat hogepriester Aäron in dienst van het hele volk stond. Op zijn
borst droeg hij een schild, een soort schort, waar twaalf edelstenen op genaaid
waren, voor elke stam van Israël één, met de namen van Jacobs twaalf zonen
erop. Zo droeg de hogepriester de namen van Israëls kinderen op zijn hart, zoals
vaders en moeders hun kinderen, die zij van God gekregen hebben, liefhebben
en in hun harten dragen.
Alles wat er in de Tabernakel gebeurde, was belangrijk voor alle mensen. Om
die reden was er voor de Tabernakel een groot plein gemaakt, de Voorhof. En
daar mochten wel alle mensen komen. Daar mochten ze offeren en bidden.
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Er stond een groot koperen altaar waarop de offerdieren verbrand werden. En
daarnaast stond een koperen waterbak, waar de priesters hun handen en hun
gereedschap schoon moesten maken, wanneer zij klaar waren met slachten
Nooit mochten de mensen zelf offeren en tot God gaan: als tussenpersoon was er
altijd een priester nodig.
Van alle priesters was Aäron de belangrijkste. In zijn borstschort op de efod
droeg hij de beide wonderstenen, de Urim en de Tummim. Wanneer iemand iets
aan God wilde vragen en graag advies wilde hebben over iets heel belangrijks,
dan stak Aäron een hand in zijn borstschort en pakte één van beide stenen. Aan
de kleur kon hij zien of het antwoord ja of nee moest zijn. Zo kon de
hogepriester in heel moeilijke kwesties een antwoord geven. En dan zei hij niet
zelf hoe het moest, nee, hij gaf Gods antwoord door.
Geen wonder dat het volk hoog tegen de hogepriester opkeek. Wanneer hij naar
de Tabernakel ging, in zijn blauw en wit gekleurde kleren en met de twaalf
edelstenen op zijn borst en aan zijn muts een gouden plaat, waarop stond:
‘Heilig voor de Heer’, dan werden alle mensen stil en keken met veel ontzag
naar hun hogepriester!

Om eerlijk te zijn waren de Israëlieten, nadat God hen bij die rokende berg
toegesproken had, nog steeds bang voor Hem. En die angst was nog groter
geworden toen twee zonen van Aäron met de dood werden gestraft, omdat ze
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verkeerd vuur op het altaar hadden gelegd. Zij hadden zich niet aan de regels
gehouden, zoals God die tegen Mozes gezegd had.
Omdat Aäron hogepriester was, en altijd heilig moest zijn, mocht hij zijn zonen
niet begraven. Hij mocht niet om hen rouwen. Hij mocht omdat hij hogepriester
was, zijn kleren nooit scheuren. Dat was erg, erg moeilijk voor hem als vader.
(Eeuwen later, toen Jezus door het Sanhedrin veroordeeld werd tot de kruisdood, scheurde de
hogepriester Kajafas zijn mantel…. Deze hogepriester Kajafas ging tegen Gods heilig gebod
in.)

Diep in hun hart waren veel mensen vermoedelijk blij, dat zij geen hogepriester
waren en in de Tabernakel niet zo dicht bij die strenge God hoefden te komen.
Alleen mannen uit de familie van Aäron konden priester worden. In het begin
waren er niet genoeg priesters om al het werk in de Tabernakel te doen. Er
moest hulp komen. Om mee te mogen helpen in de Tabernakel was een grote
eer. Daarom koos Mozes daar de Levieten voor uit. Deze mannen hadden toen
met het gouden kalf drieduizend mensen gedood.
‘Jullie zijn trouw aan de Heer,’ had Mozes toen tegen hen gezegd en nu mochten
zij de priesters in de Tabernakel helpen.
Zo werd daar in de Tabernakel bij de berg Sinaï elke dag offers gebracht. Steeds
weer vloeide het bloed van offerdieren. En dat is zo doorgegaan, eeuwen lang,
een eindeloze stroom van offerbloed. Elk dier dat geofferd werd, stierf in plaats
van een mens. Elke Israëliet, die een offer bracht, wist: zo had ik, om alle
verkeerde dingen die ik gedaan heb, de dood verdiend. Maar God is genadig en
in plaats van mijn leven, neemt Hij het leven van mijn dier. Blij ging hij dan
weer naar huis, tot hij weer een offer moest brengen. Dat God hem en alle
mensen wilde vergeven was genade, maar het bloed van één offerdier was niet
voldoende voor altijd. Steeds opnieuw moesten er dieren geofferd worden. Soms
dachten ze: zou dit nu zo door moeten gaan, eeuwen en eeuwen lang, tot de
laatste dag van deze wereld? Zal deze bloedstroom van offerdieren altijd
doorgaan, tot in alle eeuwigheid?
De Israëlieten, vluchtelingen in de woestijn, op reis naar het Beloofde land,
konden toen nog niet weten dat er één keer een Offer gebracht zou worden, dat
voor altijd genoeg zou zijn. Dat er eens Bloed zou vloeien, dat voldoende zou
zijn voor alle mensen. De offerdienst, het priesterwerk, de Tabernakel en ook de
tempel in Jeruzalem zou dan verleden tijd zijn.
Dat Offer zou gebracht worden op Golgotha, het enige en eeuwige Offerlam:
onze Here Jezus Christus.
Maar er moesten eerst nog eeuwen voorbijgaan, voordat het zover was. En van
dat Offer van Jezus, wisten Mozes en Aäron niet. Later zouden Gods profeten
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daarvan profeteren en op Gods tijd zou Jezus op deze wereld komen. En alles
wat daar nu gebeurde in de Tabernakel, elk offer, elk woord dat Aäron sprak, elk
gebed dat hij uitsprak, elke zegen voor het volk, wees naar die grote, vreselijke
dag…..

Hoofdstuk 49
Lieve kleinkinderen,
Ik ken twee broertjes, die nu al over de zestig jaar zijn. Toen zij nog jongens
van tien en twaalf jaar oud waren, vroegen zij heel vaak, ja tot vervelends toe,
aan één van hun ooms: ‘Lieve oom, wanneer gaat u met ons vissen? U heeft toch
een boot en dan gaan we toch de Waddenzee op om vissen te vangen?’
Om van ‘het gezeur’ van zijn neefjes af te zijn, werd er met hun ouders een
afspraak gemaakt. Geweldig! Oom ging met hun zoontjes vissen. Wat een mooi
spannend avontuur.
Eindelijk was het zover. Papa en mama stonden op de kade hun zoons en broer
uit te zwaaien en gingen terug naar schoonzus voor een kopje koffie.
Na een half uurtje varen werd het anker uitgegooid en de vishengels
klaargemaakt. Na een klein kwartiertje vissen ‘zeurde’ de jongste: ‘Oom,
wanneer gaan we weer naar huis?’
Als antwoord kreeg hij: ‘Vissen wilde je…. en vissen zal je!’

Hoofdstuk 49

-

Kibrot-Hattaäwa

-

Numeri 11

Het volk Israël was op reis gegaan van de berg Sinaï naar Kades. Tijdens deze
tocht kwam het tot een grote opstand. Het begon bij de vreemdelingen, die
vanuit Egypte met de Israëlieten mee waren gegaan. Ze klaagden steen en been
dat er te weinig eten was. Steeds maar weer waren ze elke dag veroordeeld tot
het eten van dat kleffe, zoete manna. Het kwam je de keel uit…. En vlees?
Wanneer hadden ze voor de laatste keer vlees gegeten?
‘Vlees!’ schreeuwden ze naar Mozes, ‘wie zal ons vlees te eten geven? O, waren
we maar in Egypte gebleven! Daar aten we volop vis en er was veel groente en
fruit. Hier drogen we uit. Wij willen vlees, wij willen vlees!’
Mozes wist niet wat hij moest zeggen. Hij kon best begrijpen, dat deze mensen
graag eens iets anders wilden eten, dan alleen manna. Dat ze zin hadden in een
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heerlijke maaltijd, maar dan hoefde het nog niet te gaan, zoals nu? Dachten deze
mensen dan nooit een keer, dat ook hij wel graag eens iets anders wilde eten?
Maar aan hem werd nooit gedacht. Nee, hij was Mozes, de grote Godsman en hij
moest altijd maar tevreden en geduldig zijn, het grote voorbeeld geven. Hij werd
zo moe van dit gejammer van dat ontevreden volk. Niemand wist hoe zwaar het
hem viel om de leider van dit ontevreden volk te zijn. Niemand wist hoe intens
moe hij soms was. Ook nu…. Nee, deze keer zou hij niet voor deze mensen
bidden. Ze hadden geen vlees verdiend!
Mozes liet de mensen maar mooi razen en tieren. Hij trok zijn handen er vanaf.
Hij wilde, hij kon niet langer. En als hij ze nu zo tekeer liet gaan, dan zouden ze
op een gegeven moment wel stoppen .
Maar dat gebeurde niet. Ze schreeuwden hoe langer hoe luider. En het hele
legerkamp ging meedoen. Iedereen raakte overstuur. Allemaal begonnen ze te
huilen en te krijsen. Vrouwen huilden met lange uithalen en van schrik deden
hun kinderen mee. Er waren veel mannen, sterke jonge kerels, bij wie de tranen
in hun baarden liepen, zoveel medelijden hadden ze met zichzelf.
Toen begreep Mozes dat het erger was, dan hij gedacht had. Maar nu was het te
laat om in te grijpen. Niemand zou meer naar hem luisteren. Wat kon hij ook
doen, nu voor elke tent mensen zaten te huilen? Hij kon niets anders doen dan
wachten, wachten net zolang tot ze weer stil werden. Als tenminste niet de Heer
kwam en er een einde aan maakte….
Maar toen de Heer kwam, brak er geen plaag uit onder het volk, maar de Heer
bestrafte Mozes, omdat hij niets deed en het dwars en verkeerde volk maar liet
geworden. En toen bleek dat ook Mozes maar een gewoon mens was, dat ook hij
de fout in kon gaan.
Ja, Mozes werd kwaad, toen de Heer hem streng toesprak. Had hij dit nu
verdiend? Hij, die al zo lang dit ongehoorzame volk leiding had gegeven. Had
hij niet genoeg zijn best gedaan? En dat God hem nu verwijten maakte? En alles
wat hij zolang opgekropt had, al zijn zorgen, al zijn verdriet om dit koppig volk
kwam nu naar boven. Hij vergat gewoon dat hij tegen God sprak. Alles wat hem
maar in de mond kwam, spuugde hij er zomaar uit. Hij had anders al die jaren in
de woestijn als schaapherder wel geduld geleerd, maar op dit moment was hij
weer die opvliegende prins in Egypte, die een slavendrijver doodsloeg.
‘Waarom,’ zei Mozes bitter, ‘waarom doet U mij dit aan? Waarom heeft U de
zware last van dit ongehoorzame volk op mijn schouders gelegd? Het is voor
mij te zwaar om voor dit volk te zorgen. Ik ben toch hun moeder niet? Ik moet
hen naar het land brengen, dat U hun beloofd hebt. Maar ik kan dit volk toch
niet als een klein kind in mijn armen dragen? Ze klagen dat zij vlees willen.
Maar waar haal ik vlees vandaan voor al die mensen? Ik kan niet in mijn eentje
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voor dit volk zorgen. Dat is te zwaar voor mij. Als ik het echt in mijn eentje
moet doen, dood mij dan liever meteen! Dan hoef ik al deze ellende niet meer
mee te maken!’
Mozes, daar stond hij voor de Heer, rechtop en gewoon uitdagend. Hij wist wel
dat hij teveel gezegd had, maar daar had hij geen spijt van. Nu hij God in Zijn
eer had aangetast, zou hij moeten sterven. En sterven, dat wilde hij wel. Op deze
manier zo doorgaan, dat was geen leven meer!
Maar de Heer was barmhartiger dan Mozes gedacht had! God straft wie Hij wil
en vergeeft wie Hij wil. En de Heer wist dat Mozes, ondanks zijn ‘doldrieste’ en
opstandige woorden, Hem toch liefhad en Zijn trouwe dienaar was.
Daarom zei Hij alleen maar: ‘Nu dan, omdat jij dit volk niet langer kunt
verdragen, roep zeventig mannen uit het volk bij elkaar. Het moeten mannen
zijn, van wie je weet dat ze goede leiders zijn. Laat ze naar je toekomen bij de
heilige tent. Dan kom ik daar met jullie spreken. Ik zal de mannen een deel van
de geest geven, die ik aan jou gegeven heb. Dan kunnen zij je helpen om voor
dit volk te zorgen. En dan hoef jij niet langer alles alleen te doen.
En wat betreft dit volk Israël, zeg tegen hen: ‘Zorg ervoor dat jullie morgen rein
zijn. Want morgen zal de Heer jullie vlees te eten geven. Jullie hebben tegen de
Heer geklaagd, dat jullie geen vlees te eten hebben en dat het leven in Egypte
beter was. Goed dan, de Heer zal jullie vlees geven! Jullie vroegen om vlees vlees zullen jullie eten! Niet één dag, geen twee of vijf dagen, zelfs geen
twintig dagen, maar een maand lang! Julie zullen zoveel vlees eten, tot jullie er
misselijk van worden! Dit vlees zal voor jullie tot een vloek worden, want jullie
hebben de Heer beledigd met jullie geklaag!’
En zelfs na deze woorden van de Heer was Mozes’ boosheid nog niet voorbij.
Hij schaamde zich niet, toen hij zei: ‘Dat kan niet! Ik heb hier een volk van
zeshonderdduizend mensen. Hoe kunnen die hier nu een maand lang vlees te
eten krijgen? Er kunnen nooit zoveel geiten, schapen en koeien geslacht worden.
En zelfs als alle vissen uit de zee gevangen werden, zou het niet genoeg zijn!’
De Heer antwoordde streng: ‘Mozes, denk jij dat dat voor Mij te moeilijk is? Ik
doe wat ik beloof en dat zal je snel zien!’
Mozes durfde niet langer tegenspreken. Hij ging het tentenkamp in om alles te
regelen, zoals God tegen hem gezegd had. Hij voelde zich een beetje vreemd in
het hoofd. Nu ging God een deel van Zijn Geest van hem afnemen en aan die
zeventig mannen geven. Maar hij had het verdiend. En nu hij er goed over
nadacht, had hij spijt dat hij op deze manier tegen God gesproken had. Het was
genade, dat hij niet gedood was. En gelukkig, er zou nog een deel van Gods
Geest op hem blijven. Ruim voldoende om zijn werk als leider van dit volk te
blijven doen.
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Het duurde lang voordat Mozes zeventig mannen uitgezocht had, die hij
geschikt vond om Gods Geest te ontvangen. Hij schreef de namen van die
mannen op en zei tegen hen, dat ze naar ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’
moesten gaan. Toen ze daar allemaal waren, ontdekte Mozes dat er twee, Eldad
en Medad, niet waren gekomen. Maar het was te laat om hen op te halen, want
de Heer kwam in Zijn wolk al naar beneden.
En zomaar ineens, begonnen deze achtenzestig mannen te profeteren. Alle
mensen om hen heen keken verbaasd toen ze deze mannen plotseling op luide
toon God hoorden loven. Nu kon iedereen zien dat Gods Geest op hen gekomen
was. In het vervolg zouden de mensen naar deze mannen luisteren en doen wat
zij tegen hen zeiden.
Jammer, dachten ze allemaal, dat Eldad en Medad er niet bij waren.
Maar juist op dat moment kwam er een jonge man aanrennen. Hijgend zei hij
tegen Mozes: ‘Heer Mozes, Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze
spreken als profeten. Heel veel mensen staan om hen heen te luisteren.’
Jozua, de dienaar van Mozes stond er ook bij. Hij schrok hevig, toen hij dit
nieuws over Eldad en Medad hoorde en dacht: maar dit kan niet. Hier bij deze
tent deelde God zijn Geest uit aan de mannen, van wie Mozes de namen
opgeschreven had. En wie er niet bij was, heeft nergens recht op. Mozes moet
hen direct het zwijgen opleggen en hen straffen, omdat zij niet op tijd hier
aanwezig waren. Nu moest Mozes al een deel van Gods geest afstaan en als nu
iedereen maar begon te profeteren, hoe kwam het dan met het gezag van Mozes?
‘Mijn heer Mozes,’ zei Jozua, ‘verbied het hen!’
Maar Mozes dacht er niet aan om het hen te verbieden. Het zou ook niet eens
kunnen, want als Gods Geest spreekt, hoe kan een mens dat verhinderen?
Het ging trouwens ook niet om Mozes, om zijn eer. Het ging om God, die Zijn
Geest geeft aan wie Hij wil en op de plaats die Hij geschikt acht.
Mozes zei tegen Jozua: ‘Ben je bang dat ik het erg vind, wat er gebeurt?
Helemaal niet! Ik zou wel willen dat de Heer aan alle Israëlieten Zijn Geest gaf.
En dat alle mensen gingen spreken als profeten.’
Zo sprak Mozes! Ja, hij kende zijn plaats weer. Hij was wel de leider van het
volk Israël, de profeet, maar hij zocht niet zijn eigen eer.
Na deze plechtigheid bij ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ gingen alle mannen
terug naar het tentenkamp en werden Eldad en Medad in het midden van de
zeventig leiders opgenomen.
De volgende dag gaf God het vlees dat Hij zijn volk beloofd had. Een felle,
harde wind blies kwartels naar het tentenkamp van de Israëlieten. De uitgeputte
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vogels vielen uit de lucht tussen alle tenten en zelfs buiten het tentenkamp. Er
waren zoveel vogels dat de mensen veel te veel vlees kregen. Een dag later
moesten ze het overgebleven vlees in de zon laten drogen.
Maar dat andere Woord van God, dat het vlees hen niet tot zegen, maar tot een
vloek zou zijn, kwam ook uit. Een zware plaag brak uit en veel mensen stierven,
sommigen nog met het vlees in hun mond.
Zo was er rouw en verdriet in het tentenkamp, op deze dag die zo mooi
begonnen was.
Later, toen de reis weer verder ging, noemden ze deze plek: Kibrot-Hattaäwa,
dat betekent: ‘Graven van de erge honger’, omdat de ‘honger’ naar vlees,
zoveel mensen in het graf had gebracht.

Hoofdstuk 50
Lieve kleinkinderen,
Veel jaren geleden kende ik een jongetje van een jaar of zes. Zijn papa en mama
namen hem een hele lange dag mee naar de dierentuin in Emmen. Wat hadden
hij en zijn ouders een prachtige, mooie dag. ’s Avonds, in de auto, op de
terugweg naar huis, vroeg dat kleine jongetje:’Mama, hoe laat zijn wij thuis?’
‘Ben jij moe? Wil jij graag naar bed?’
‘Nee,’ zei dat vermoeide jongetje, ‘maar zijn wij op tijd thuis om op de televisie
Pipo de clown en Mamaloe te kunnen zien?’
‘Nee,’ antwoordde mama. Daar komen wij te laat voor thuis en jij hebt vandaag
aapjes genoeg gezien.’
En daar begint me dat kleine jongetje te huilen, gewoon te krijsen: ‘Jullie
hebben mij dat beloofd! Ik wil Pipo zien. Wat zijn jullie gemeen! Ik wil, ik wil, ik
wil….!’

Hoofdstuk 50

-

Volk zonder toekomst

-

Numeri 13 en 14

Drie maanden later kwam het volk Israël in Kades, een oase waar volop water
en ook gras voor de dieren was. Het was niet ver van het land Kanaän. Je kon in
de verte de bergen van het Zuiderland zien. En daarachter moesten de heuvels
zijn, waar Abraham gewoond had en Izaäk en waar Jakobs zonen hun kudden
kleinvee hadden geweid.
Het was goed dat ze nu dicht bij het Beloofde land waren en dat deze lange reis
door de woestijn bijna voorbij was. In deze gloeiend hete wildernis konden
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ze het niet lang meer volhouden. Elke nacht in die broeiend warme tenten
slapen en elke dag dat kleffe zoete brood eten. Nee, dit moest niet al te lang
meer duren!
Op een goede dag ging plotseling het bericht door het tentenkamp van de
Israëlieten, dat Mozes twaalf mannen had uitgezocht, uit elke stam één, die als
verspieders het land Kanaän moesten verkennen. Dit was mooi…. Ja geweldig!
Dit kon niet anders betekenen, dan dat heel binnenkort de grote aanval zou gaan
beginnen. Ze hadden allemaal wel meegewild, maar dat kon natuurlijk niet. En
bovendien, het zou nu niet lang meer duren, dan woonden ze er allemaal.
Maar wat duurde dit wachten op de terugkomst van die twaalf lang. Ze konden
bijna niet meer wachten. Het was net alsof de woestijn al troostelozer en
doodser werd, dat de zon nog heter brandde als voorheen en dat het manna nog
viezer smaakte, als het al was.
Ze zagen zichzelf al zitten in hun eigen huis, in de koele schaduw van de bomen,
met achter hun huis een stuk bouwland, waar het graan zachtjes ruiste in de
koele avondwind. Wonen in een land waar geen vijand hen te na zou kunnen
komen, omdat de Heer Zelf de wacht over hen hield.
Ze zouden natuurlijk wel om dat land moeten vechten, maar dat zou met hulp
van de Heer wel goed komen. Als eerst hun verspieders maar weer terug
waren….

‘Het land kan niet beter, maar de mensen die daar wonen?’
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Het duurde precies veertig dagen voordat ze er weer waren. En toen ze er waren
liepen alle mensen uit om hen te begroeten. Niemand bleef achter in zijn tent.
Ze waren er alle twaalf weer. Niemand ontbrak. Maar Mozes had ook de beste
en sterkste kerels uitgezocht. Jozua was er ook bij. Hij had toen bij Rafidim de
Amalekieten verslagen en Kaleb, uit de stam van Juda.
Wat zouden ze veel te vertellen hebben, deze dappere mannen. Maar eerst
moesten uitrusten van hun lange verkenningstocht! En dat Kanaän een goed land
was, dat kon je zo wel zien, want twee van deze mannen droegen aan een lange
stok een druiventros, zo groot en zo zwaar, als zij in Egypte nog nooit hadden
gezien.
Diezelfde dag nog kwamen de oudsten van het volk bij Mozes en daar deden de
twaalf verspieders verslag van hun verkenningstocht. Veertig dagen had hun
tocht geduurd en ze hadden het hele land doorgereisd, van het uiterste zuiden tot
aan de hoge bergen in het noorden en van het diepe Jordaandal naar de zee in het
westen. Het was een uitstekend land, dat Kanaän! En voor hen allemaal zou er
plek genoeg zijn. Mozes had hun niets teveel beloofd, toen hij sprak over een
land ‘overvloeiende van melk en honing’. Ze konden ook allemaal zelf zien aan
die druiventros, wat voor geweldige vruchten er groeiden.
Ja, het land, dat kon niet beter, maar de mensen, die er woonden, dat was niet zo
best. Ze woonden in grote steden, met sterke muren eromheen. Er woonden zelfs
reuzen. Het zou niet gemakkelijk worden om dat land Kanaän te veroveren, als
zij het al zouden kunnen veroveren. Ze zagen het duister in. Somber zaten ze
daar bedroefd met hun hoofden nee te schudden. Nee, dit land zouden ze nooit
in kunnen nemen, ook al had de Heer hun dat met een eed beloofd.
De oudsten luisterden verwonderd naar hun vehalen: zij hadden verwacht dat
deze twaalf mannen goede berichten zouden brengen en dat de aanval op de
Kanaänieten spoedig zou beginnen. En nu pakte het totaal anders uit. Was dan
alles vergeefs geweest? De uittocht uit Egypte en hun reis door de woestijn?
Maar toen ze bijna allemaal mompelden dat het niets zou worden en dat Mozes
hen bedrogen had, kwam Kaleb naar voren, de man uit de stam van Juda.
‘Het is waar,’ zei hij, ‘ik heb het gezien. De steden in dat land zijn sterk en de
bevolking daar is machtig. Maar de tien mannen vergeten het belangrijkste: de
Heer is met ons en zal ons dat land in onze macht geven. Laten wij ten strijde
trekken en het land in erfelijk bezit nemen.’
Maar weer namen de tien verspieders het woord: ‘Kaleb kan het mooi zeggen,’
zeiden ze, ‘maar met mooie woorden kun je geen land veroveren. Het is nu
eenmaal niet anders. Dat volk van de Kanaänieten is veel sterker dan wij. Wij
kunnen het nooit van hen winnen! Die reuzen keken op ons neer, alsof wij
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sprinkhanen waren. En daar hadden ze nog gelijk aan ook! Dat land Kanaän zal
onze dood worden….’
Wie van de oudsten begon het eerst? Maar plotseling zaten ze daar allemaal te
huilen, ze jammerden luid en bitter. Nu hadden ze zo’n verlangen gehad om naar
het land Kanaän te gaan. Nu stonden ze zelfs aan de grenzen van dat land en nu
was alles vergeefs geweest.
En toen de oudsten teruggingen naar hun eigen tenten, naar hun eigen families,
vertelden ze aan iedereen dat er geen hoop meer was. Nee, ze zouden het
Beloofde land nooit binnenkomen. Wat Kaleb had gezegd, daar praatten ze maar
niet over en dat de Heer hun dit land met een eed beloofd had, noemden ze niet.
Nee, opzettelijk spraken ze negatief over God en over Mozes. Een belofte, die
niet waar gemaakt kon worden!
En het dwarse, verkeerde volk Israël wilde dit maar al te graag horen.
Die avond waren alle mensen in het hele tentenkamp erg overstuur en huilden
luid. Ze gingen maar niet naar bed. Voor bijna alle tenten zaten mannen en
vrouwen te huilen en luid te jammeren. Het leek wel alsof ze een veldslag
verloren hadden, in plaats dat de oorlog nog moest beginnen.
Ze beseften niet eens dat ze met dit gehuil een groot kwaad deden en God
uitdaagden met hun gejammer. Dit was nog erger dan hun dwingend vragen om
vlees. Met een eed had God hun beloofd het land Kanaän in erfbezit te geven en
nu huilde het hele volk omdat ze God niet geloofden. Alsof de Heer nooit tot
hen gesproken had en dat Zijn Woorden er niet toe deden!
Steeds maar weer jammerden ze dat ze allemaal zouden sterven in de strijd en
dat hun vrouwen en kinderen oorlogsbuit van de vijand zou worden. Hoe later
het werd, deze vreselijke nacht, hoe meer zij zich opwonden en ten slotte was
iedereen uitzinnig van angst. Het was al bijna ochtend, toen het eindelijk stil
werd en ze allemaal uitgeput in slaap vielen.
Maar het bleef niet lang stil. Al heel vroeg in de ochtend gingen ze weer naar
Mozes en Aäron toe. Dreigend, met de vuisten gebald omhoog, stonden ze voor
hen. Nog hees van het huilen schreeuwden ze: ‘Breng ons terug naar Egypte!
Waarom heeft de Heer ons hier gebracht, nu wij allemaal zullen sterven door het
zwaard? Laten we teruggaan naar Egypte en daar de Farao dienen. Dat is beter
dan dat onze vrouwen en kinderen gevangen genomen worden door onze
vijanden. Mozes, u heeft ons hier gebracht. Laat de bazuinen klinken en breng
ons terug! Wij zijn er klaar voor om vandaag nog op reis te gaan, terug naar
Egypte.’
Rechtop stond Mozes voor de mensen. Zijn donkere ogen fonkelden. Dachten ze
nu echt, dit dwaze volk, dat hij hen terug zou brengen naar het slavenhuis in
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Egypte? Naar het land waaruit God de Heer met Zijn sterke hand hen verlost
had. Begrepen ze niet dat zij met hun gejammer Gods toorn als een zwaar
onweer over zich heen geroepen hadden? En dat het niet lang meer zou duren,
dat de Heer hen zou straffen?
‘Nooit,’ zei hij uitdagend, ‘nooit breng ik jullie terug! Ik sterf nog liever!’
En nog hadden ze niet door waar ze mee bezig waren. Nog steeds wilden ze niet
naar Mozes luisteren.
Brutaal begonnen ze te roepen: ‘Als Mozes en Aäron ons niet terug willen
brengen naar Egypte, dan kiezen wij een andere leider, die ons wel terug wil
brengen naar de Farao in Egypte.’
Mozes hoorde aan hun manier van schreeuwen, dat ze meenden wat ze zeiden.
En na deze wilde nacht waren ze tot alles in staat. Het had geen zin meer om met
hen te praten. Ze waren niet meer voor rede vatbaar.
Mozes liet zich voor hun voeten plat op de grond vallen en naast hem lag zijn
broer Aäron. Daar lagen ze, twee machteloze mensen, die op de Heer wachtten,
die dit volk zou straffen….
Op dat moment kwamen Jozua en Kaleb naar voren en gingen tussen Mozes en
Aäron en de woedende menigte instaan. Ze hadden geen hoop dat de mensen
naar hen zouden willen luisteren, maar wanneer zij zich nu stil hielden, dan
zouden ze medeschuldig zijn.
‘Houd op!’ riepen ze. ‘Jullie moeten je niet langer tegen de Heer verzetten. Dat
land Kanaän is een heel goed land en met Gods hulp zullen wij het veroveren,
Die mensen daar hebben niemand die hen beschermt en wij wel. Luister! De
Heer zal ons helpen. Wees dus niet bang!’
Maar deze mensen wilden niet meer luisteren. De hele meute kwam op Jozua en
Kaleb toelopen. Ondertussen pakten ze scherpe stenen van de grond en wilden
hen doden. Daar stonden Jozua en Kaleb, in hun gescheurde kleren. Ze zeiden
niets meer. Ook vluchtten ze niet. Hun plaats was bij Mozes en Aäron, ook al
zou dat hun dood betekenen. Het was beter met hen te sterven, dan te leven met
deze ‘vreselijke’ mensen.
Precies op dat moment, nog voordat er één steen gegooid was, verscheen de
Heer. Het vuur van zijn Heerlijkheid scheen de opstandige mensen in de ogen en
angstig schrokken ze terug. Bang lieten ze de stenen uit hun handen vallen.
Ze hoorden Gods stem tegen Mozes zeggen: ‘Hoe lang zal dit volk zich tegen
Mij verzetten? Ik heb zo veel wonderen voor hen gedaan, maar ze willen niet op
Mij vertrouwen.
Nu zal Ik hen straffen. Ik zal ze met de pestziekte treffen en hen doden. Maar jij
Mozes, zult de voorvader worden van een volk, dat groter en sterker is dan dit
volk.’
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Nu wisten ze het dan. Ja, nu hoorden deze mensen van de Heer zelf hoe
verkeerd ze bezig waren geweest. Bang wachtten ze op wat Mozes zou zeggen.
Als hij zei: ‘Goed Heer, straf ze maar, dan zouden ze allemaal de pestziekte
krijgen en sterven. En uit Mozes zou een groot volk groeien, dat beter was dan
zij. En dat nieuwe volk zou dan het land Kanaän binnengaan.
Maar zelfs nu, in deze hachelijke situatie, kwam Mozes op voor zijn volk Israël.
De mensen hoorden Mozes luid en duidelijk God smeken: ‘Heer, U kunt toch dit
volk niet doden? Stel dat de Farao in Egypte hoort, dat U Uw volk hebt gedood.
Hij zal zeggen dat U dit volk niet in het Beloofde land kon brengen. Daarom
heeft Hij ze allemaal in de woestijn gedood.
Heer, laat zien hoe geduldig U bent. U heeft toch Zelf gezegd: ‘Ik vergeef
mensen alles wat ze verkeerd doen. Vergeef ook nu de schuld van dit volk.’
Het werd stil…. Het werd angstig stil. In grote spanning wachtten de mensen op
het antwoord van de Heer. Nog brandde voor ‘de Tent om de Heer te
ontmoeten’ de hete gloed van Zijn Heerlijkheid, maar er was geen Stem en er
kwam geen antwoord.
De Heer wilde geen antwoord geven en toen het lang duurde, gingen de mensen
naar hun tenten. Misschien wilde de Heer alleen met Mozes spreken en mochten
zij er niet bij zijn. Maar ook de volgende dag kwam er geen antwoord en de dag
daarop niet en in geen weken.
Het werden dagen van grote spanning en het volk wachtte. Ze begrepen nu wel,
dat er een zware straf zou komen, maar niemand wist welke. En dat Mozes nog
steeds voor hen mocht bidden, dat was een teken dat God zijn handen niet
helemaal van hen afgetrokken had. Hij antwoordde niet, die zwijgende God,
maar Hij luisterde wel naar Mozes’ gebed.
Mozes…. Nog nooit hadden ze zo goed als in deze weken geweten, hoe goed hij
was en hoe geduldig. Alle dagen worstelde hij met zijn God. Tijden lag hij voor
zijn tent, overdag in de brandende zon en zelfs ’s nachts, wanneer het erg koud
was. En dat allemaal voor een volk, dat hem tot het uiterste getergd had en dat
steeds maar weer in opstand kwam…..
Veertig dagen duurde het, voordat de Heer tot Mozes sprak: ‘Goed, Ik zal het
volk vergeven. Maar niet om wat de vijanden zullen zeggen, maar omdat Ik de
Heer van de hele aarde ben.
Maar ook al vergeef Ik hen deze keer weer, zij zullen wel straf krijgen. Zo waar
als Ik leef, al die mensen die steeds maar weer Mijn wonderen gezien hebben en
nog steeds niet in Mij willen geloven, zij zullen het Beloofde land niet zien.
Niemand, behalve Jozua en Kaleb. Zij zijn Mij trouw gebleven en aan hen en
aan hun kinderen zal ik het land Kanaän geven, ook al wonen er reuzen in het
Zuiderland!
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Mozes, zeg tegen het volk: ‘Jullie wilden toch sterven in de woestijn? Dan zal Ik
jullie laten sterven in de woestijn! Jullie hebben tegen Mij geklaagd. Daarom zal
iedereen sterven van twintig jaar en ouder. Jullie zullen niet in het land komen
dat Ik jullie beloofd heb. En jullie kinderen zullen veertig jaar lang door de
woestijn zwerven. Veertig dagen hebben de verspieders in het land Kanaän
rondgekeken. Daarom worden jullie veertig jaar lang gestraft. Eén jaar voor elke
dag.’
Na dit Godswoord had Mozes niets meer te zeggen. Hij begreep dat hij niet
langer voor zijn volk hoefde te bidden. Het besluit van God stond vast. Hij en
zijn broer Aäron en Jozua en Kaleb en al die mensen van nog geen twintig jaar
zouden hetzelfde lot moeten ondergaan, hoewel zij niet aan het optoer hadden
meegedaan. En toch was er ook nog genade in dit oordeel: een volk dat de dood
had verdiend, mocht nog veel jaren leven. Ze zouden sterven in de wildernis,
maar hun kinderen mochten eenmaal het Beloofde land binnengaan.
Maar het bleef een zware straf en met een bedroefd hart ging Mozes naar het
tentenkamp om de kinderen van Israël het vonnis aan te zeggen. Als ze nu maar
wijzer waren geworden en niet weer tegen de Heer in verzet gingen.
Toen Mozes bij de tenten kwam, stonden de mensen hem op te wachten. De
straf was al begonnen: de tien verspieders die de mensen zo overstuur hadden
gemaakt, waren al gestorven.
Niemand durfde iets te zeggen, toen Mozes hun de woorden van God
overbracht. Maar Mozes merkte dat ze de straf wel heel erg vonden. En het was
ook erg! Ook voor Mozes. Veertig jaar lang had hij voor zijn schoonvader Jetro
hier in de woestijn zijn schapen gehoed. En nu moest hij nog eens veertig jaar
lang dit ongehoorzame volk leiden. Als hij tenminste niet eerder stierf! O Heer,
dacht hij, het valt niet mee om Uw dienstknecht te zijn.
Er kwamen tranen in Mozes’ ogen, toen hij de mensen terug zag gaan naar hun
tenten. Sommigen hadden van verdriet hun kleren gescheurd, anderen huilden
hartstochtelijk. De meesten gingen zwijgend, met stijf op elkaar geknepen lippen
en hun hoofden gebogen. Het was een volk zonder toekomst.
Het kon niet, de straf was verdiend, maar Mozes had zijn leven willen geven,
wanneer dit, zijn volk, toch dat heerlijke Beloofde land binnen had mogen
gaan….
Om één ding was Mozes blij. Bij alle ellende waren de mensen niet in opstand
gekomen.
Maar de volgende ochtend bleek, dat ze nog niets geleerd hadden. Een grote
groep sterke kerels stond voor Mozes’ slaaptent. Hun mantels omgord en met
zwaarden in hun vuisten riepen ze: ‘Mozes, hier zijn we! Gisteren deden we niet
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wat de Heer wilde, maar nu zijn we er klaar voor. Kom op, laat de ark voor ons
uitgaan en wij zullen volgen. Wij, Gods gehoorzame volk!’
Mozes schudde zijn hoofd. Hadden ze het nu nog steeds niet begrepen? Wisten
ze echt niet dat ze Gods straf niet konden ontlopen? Begrepen ze niet waarom
God hen terugstuurde de woestijn in? Wisten ze het nu voor de zoveelste keer
beter?
‘Het kan niet,’ antwoordde Mozes ernstig. ‘Dit is geen goed plan. Dit kan nooit
goed gaan. Jullie krijgen niet de zegen van de Heer. Wanneer jullie toch gaan,
dan zullen jullie allemaal gedood worden door het zwaard van de Amalekieten.’
Het hielp niet dat Mozes hen waarschuwde. Zij waren toch Gods eigen volk!
God moest hen beschermen! En als Mozes het niet aandurfde, nu dan vonden ze
wel een andere leider. Ook al ging de ark niet mee en ook geen priester, zij
gingen wel.
Mozes zag ze weggaan, het noorden in. Hij wist dat dit niet goed zou aflopen.
Dachten ze nu echt, die dwazen, dat ze God konden dwingen? Wisten ze nu nog
niet dat God helpt wie Hij wil helpen en verlaat wie Hij wil? Maar hij Mozes
kon hen niet meer helpen.
Ze bereikten niet eens de bergen: De Amalekieten en de Kanaänieten kwamen
met hun legers hen tegemoet en versloegen hen. De meesten vielen in de strijd
en de weinigen die na een wilde vlucht terugkwamen in het tentenkamp
schaamden zich en erkenden Mozes als hun leider.
Die leidde het volk terug, het zuiden in, de kant uit van de Rietzee.

Hoofdstuk 51
Lieve kleinkinderen,
Toen ik overging naar de vierde klas van de lagere school, ging mijn jongste zus
Tiny naar de eerste klas van de MULO school in Kollum. Als ik dan tussen de
middag thuis kwam te eten, dan zaten mijn moeder en ik samen aan tafel. Mijn
oudere broers en zussen waren getrouwd, of aan het werk of gingen naar de
middelbare school. Mijn jongste broer Bote voer toen als lichtmatroos op een
kustvaarder. Mijn moeder heeft in die tijd over hem een aantal weken
(maanden?) in grote spanning gezeten. In de krant lazen wij dat zijn schip “De
Kars” in Kopenhagen aan de ketting lag en dat een zekere B.V. in de
gevangenis zat. Gelukkig bleek later dat de kapitein van dat schip dezelfde
initialen had als mijn jongste broer.
Maar wat ik jullie wilde vertellen: wanneer mijn moeder en ik het middageten
op hadden, dan las ik luidop een hoofdstuk voor uit de kinderbijbel van Anne de
245

Vries. Mooie verhalen waren dat. Maar wat ik niet begreep, dat volk Israël, al
die Israëlieten, wat waren ze toch stom! Deed God geweldige wonderen, strafte
Hij zelfs de Egyptenaren met tien plagen en nog waren ze ongehoorzaam,
ongelovig en zeurden ze om brood en vlees. En dat, terwijl ze nu vrij waren!
Geen slaven meer van de Farao. Voor mij onbegrijpelijk.
In de bijbel staat: ‘De Bewaarder Israëls sluimert noch slaapt.’ Dat betekent dat
God voor ons allemaal dag en nacht met onze gebeden bereikbaar is.
Ook staat in de bijbel dat God met het volk Israël een eeuwigdurend Verbond
gesloten heeft.
Ook deze twee zinnen kan ik met mijn beperkt mensenverstand niet begrijpen.
Dat mag je alleen maar geloven.

Hoofdstuk 51

-

Het grote oproer

-

Numeri 16 en 17

De jaren die het volk Israël in de wildernis moesten doorbrengen, gingen
langzaam voorbij. Jaren achtereen waren ze in Kades geweest, maar van tijd tot
tijd moesten ze opbreken om gras voor hun dieren te zoeken. Het was een zwaar
leven. En alle dagen waren weer precies hetzelfde: donkere rotsen, het bruine
zand, hun grote platte tenten, het zoete manna en overdag de gloeiend hete zon,
terwijl het ’s avonds erg koud werd.
En het ergste was, dat het altijd zo zou blijven. Ze hadden geen hoop meer op
beter. Na die mislukte tocht naar het Zuiderland had niemand meer geprobeerd
naar het land Kanaän te gaan. Ze deden wat Mozes tegen hen zei en wanneer de
wolkkolom voor hen uittrok, gingen zij er achteraan, moe en onverschillig. Wat
gaf het waar ze heengingen? Zij zouden toch nooit in het Beloofde land komen.
Ondertussen kwam er een nieuw geslacht. Een nieuw volk, dat bestond uit jonge
mensen, die nog geen twintig jaar oud waren, toen God hen terugstuurde en uit
al die duizenden, die later waren geboren. Het was een jong, nieuw en sterk
volk, dat gewend was aan dit harde leven in de woestijn.
Natuurlijk telden ook zij de jaren en wanneer de straftijd voorbij zou zijn, en alle
oude mensen overleden, zouden zij dat mooie land van melk en honing
binnengaan. Een land dat nog niemand van hen gezien had, maar dat God aan
hun voorouders beloofd had. Maar soms, dan konden ze het niet uitstaan, dat zij
zo lang moesten wachten om iets wat hun vaders en opa’s misdaan hadden. En
wanneer er dan geen water en geen gras voor de dieren was, dan kwamen ze in
opstand tegen Mozes en Aäron. Maar dan verscheen de Heer en hield rechtdag,
net zolang tot hun woede weer weggezakt was en zij weer erkenden dat Mozes
hun leider was.
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Eén van de ergste rampen in die jaren van wachtend rondzwerven was het grote
oproer dat Korach, Dathan en Abiram veroorzaakte.
Korach. Hij kwam uit de stam van Levi en het was hem altijd al een doorn in het
oog geweest, dat uit zijn familie Aäron priester mocht worden, en dat alle andere
Levieten het niet verder konden brengen dan helper-bij-de-Tabernakel. Was
Aäron nu echt zoveel beter dan alle anderen? Hij had destijds bij de berg Sinaï
ook niet zo’n best voorbeeld gegeven, die dag van het gouden kalf. Maar ja, hij
was niet voor niets een broer van de ‘grote’ Mozes. Die hield hem altijd al een
hand boven zijn hoofd. Als het goed zou zijn, dan zouden beide broers aan de
kant gezet moeten worden en dan kon hijzelf hogepriester worden.
Toen hij lang over dit plan nagedacht had, en er ook met andere mensen over
gesproken had, kreeg hij kennis aan Dathan en Abiram, twee mannen uit de
stam van Ruben.
In Israël was het een oud gebruik dat de oudste zoon het werk van een priester
deed. En Ruben was de oudste zoon van aartsvader Jacob. Om die reden vonden
Dathan en Abiram, dat het priesterschap eerder aan hen toekwam dan aan de
stam van Levi. Zij wilden Korach wel graag helpen om een einde te maken aan
het leiderschap, de heerschappij van Aäron en Mozes. Ze zouden dan nog wel
met Korach af moeten rekenen, want hij zou de mannen uit de stam van Ruben
wel niet als zijn leider willen accepteren, maar dat was van later zorg. Als eerst
Mozes maar uit zijn ambt was gezet!
En toen begonnen ze, eerst bij vrienden en kennissen en later ook bij andere
mensen, hulp te zoeken voor hun snode plannen. Ze kregen zelfs
tweehonderdvijftig medestanders, allemaal belangrijke oudere mannen, die veel
invloed hadden. Geen twijfel mogelijk, hun plannen zouden slagen. Het zou een
grote volksbeweging worden.
Op zekere dag gingen ze brutaal naar Mozes en Aäron en eisten van hen dat ze
hun ambt van leider en hogepriester neer zouden leggen.
‘Het is nu mooi genoeg geweest, ‘zeiden ze, ‘het wordt hoog tijd dat ook
anderen eens iets te zeggen krijgen. Jullie denken dat jullie beter zijn dan de
andere Israëlieten. Maar het hele volk is heilig, want de Heer is aanwezig bij alle
Israëlieten. Nu dan, waarom weert Aäron ons steeds bij het altaar in de
Tabernakel?’
Mozes was niet een man die in de eerste plaats aan zichzelf dacht. Hij had dit
ambt om leider van het volk Israël te worden, niet begeerd. Zo gemakkelijk was
het niet om tussenpersoon te zijn tussen God en dit ongehoorzame volk. Ja, als
God hem van zijn post afhaalde en een jongere man in zijn plaats benoemde,
dan zou hij zelfs blij zijn. Maar daarom kon hij nu niet doen, wat Korach en zijn
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vrienden wilden! God had hem geroepen bij de brandende doornstruik en Hij
had Aäron geroepen voor de dienst bij het altaar. Geen mens had het recht om
hen aan de kant te schuiven.
Deze grootse plannen van de Levieten gingen niet tegen hem en zijn broer
Aäron, maar tegen God de Heer, die hen uitgekozen had. En daarom zou hij
deze mannen niet straffen – hoewel hij daar het recht toe had! - maar Mozes
zou het aan God overlaten.
En weer, voor ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ lagen Mozes en Aäron plat op
de grond. Ze gaven deze vraag van Korach in de handen van de Heer. Toen de
Heer met Mozes gesproken had, gingen ze naar Korach en zeiden tegen hem:
‘Morgen weten we wie er heilig zijn. dan zal de Heer laten weten wie Hij
uitgekozen heeft, jullie of ons. En Korach, jij en je medestanders, neem allemaal
jullie wierookvaten mee, de koperen schalen, en doe daar gloeiende kooltjes in
en leg daar wierook op. Die schalen moeten jullie aan de Heer aanbieden. De
persoon die dan door de Heer uitgekozen wordt, die is heilig.
Ook Aäron zal voor ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ staan met zijn
wierookvat en wanneer de Heer komt, dan zal de man die Hij uitkiest leven en
die Hij niet kiest, die zal sterven.’
Rechtop en trots stond Korach daar. ‘Het is goed, zei hij, ‘wij zijn niet bang en
morgen zal iedereen zien, dat wij heilig zijn.’
Mozes keek hen na, Korach met zijn vrienden. Het ging hen aan zijn hart, dat zij
zo koppig en eigenwijs waren. Het waren mannen uit zijn eigen stam, familie.
Hoe konden ze zo. Begrepen ze dan niet dat ze morgen zouden sterven? Dat
God de Heer hen zou doden. Nog één keer riep Mozes hen terug. Nog een keer
waarschuwde hij hen: ‘Is het niet mooi genoeg, dat God jullie uitgekozen heeft
om te mogen helpen in de Tabernakel? Waarom willen jullie ook priester zijn,
terwijl de Heer in Zijn Wijsheid dat aan Aäron gegeven heeft? Weten jullie wel
dat jullie niet tegen ons, maar tegen God de Heer in opstand komen!’
Maar wat Mozes ook tegen hen zei, ze sloegen zijn woorden in de wind. Maar
dan wilde hij toch ook nog Dathan en Abiram waarschuwen. Misschien dat die
zouden luisteren en zich gingen bekeren, nu het daar nog tijd voor was.
Hij stuurde boodschappers om hen op te halen. Vol spanning wachtte Mozes.
Maar de boodschappers kwamen terug zonder de beide mannen uit de stam van
Ruben. Mismoedig brachten ze de boodschap over. ‘Wij komen niet!’ hadden ze
gezegd. ‘U hebt ons weggehaald uit een land waar eten en drinken was voor
iedereen. U hebt ons hierheen gebracht, om ons in de woestijn te laten sterven.
Is dat niet genoeg? Moet u nu ook nog de baas over ons spelen? U zou ons naar
een land brengen, overvloeiende van melk en honing. Maar u heeft ons
bedrogen! Nee, wij komen niet!’
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Diep voelde Mozes de hoon van deze spottende woorden. Door de schuld van
dit ongehoorzame volk moest ook hij veertig lange jaren in deze woestijn wonen
en nu verweten zij het hem. Nooit had hij hen in al die jaren kwaad gedaan. En
nu hij hen uit goeder best riep, kreeg hij dit antwoord.
Bitter bad Mozes: ‘Heer, neem morgen hun offers niet aan en straf hen maar.’
De volgende morgen in alle vroegte stonden Korach en zijn vrienden voor ‘de
Tent om de Heer te ontmoeten’. Ze waren er klaar voor om de grote strijd te
beginnen. Allemaal hadden ze hun wierookvat in hun handen, waarin gloeiende
kooltjes en wierook lagen. Als een eenzame man, tegenover die grote menigte
stond Aäron daar, ook met zijn wierookvat in zijn handen.
Toen zagen ze allemaal de Heerlijkheid van de Heer neerdalen en wild
begonnen die tweehonderdvijftig mannen met hun wierookvaten te zwaaien.
Vanuit al die koperen schalen steeg de rook van wierook omhoog, als een
mantel, die hen moest beschermen tegen het vuur van God.
Ook Aäron zwaaide met zijn wierookvat, maar de rook vanuit zijn koperen
schaal had niets van een beschermende mantel. Slechts een paar dunne wolkjes
wierook waaiden om hem heen. Maar bang was hij niet. Hij vertrouwde op de
Heer.
Alle Israëlieten zagen de Heer, stralend en machtig. En ze hoorden Hem zeggen:
‘Mozes en Aäron, Ga opzij, weg bij die ongehoorzame mensen. Want Ik ga hen
nu vernietigen.’
Het kwam niet onverwachts, dit strenge Woord van God. Mozes had er gisteren
zelfs om gebeden. Maar het hele volk? Nee, dat was zijn bedoeling niet geweest.
En het volk had deze keer geen schuld.
Weer lagen Mozes en Aäron plat op de grond voor ‘de Tent om de Heer te
ontmoeten’ en weer smeekte Mozes: ‘O God, u heeft iedereen het leven
gegeven. Gaat U nu het hele volk straffen voor de fouten van één mens?’
En weer luisterde God naar zijn vriend Mozes. ‘Ik zal het volk sparen,’ zei Hij,
‘maar laat dan het volk bij deze mannen van Korach vandaan gaan. Want
iedereen die bij Korach in het complot zat, zal sterven.’
Het volk hoefde niet lang hierover na te denken. Ze hadden de Stem van de Heer
gehoord en zagen het vuur in de wolkkolom. Bevend van angst renden ze bij
Korach en zijn vrienden vandaan.
Dat was niets te vroeg, want nauwelijks waren ze op veilige afstand of de
bliksem kwam uit de wolkkolom en doodde Korach en allen die het met hem
eens waren. Uit de op de grond gevallen wierookvaten kwam nog rook dat over
de dode mensen heentrok. Het had hen niet kunnen beschermen tegen Gods
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toorn…. En naast de gevallenen, rustig en rechtop, stond Aäron. In zijn mooie
priestermantel zat nog geen schroeiplekje.
Alle mensen konden zien, wie God uitgekozen had tot het priesterambt.
Direct na dit vreselijke oordeel riep Mozes de oudsten van het volk en met z’n
allen gingen ze naar de tenten van Dathan en Abiram. Gisteren, toen het nog
kon, waren zij niet bij Mozes gekomen. Maar nu kwam Mozes naar hen toe. De
tijd van genade was voorbij.
Dathan en Abiram stonden hen al op te wachten. Ze wisten dat Mozes bij hen
zou komen. Daar stonden ze, voor hun tenten met hun vrouwen, kinderen en
kleinkinderen. Ze waren nog even trots als gisteren, toen ze de boodschap
kregen om naar Mozes toe te gaan.
Nu wisten ze dat ze de strijd hadden verloren. Ze voelden dat ze moesten
sterven, maar ze waren te eigenwijs om hun ongelijk toe te geven. Mozes moest
maar doen, wat hij niet kon laten. Maar zij zouden niet om genade smeken! Aan
God, die hen nu strafte, dachten ze niet. Mozes, de man uit het geslacht van
Levi, die haatten ze! En zij kwamen uit het geslacht van Ruben, de oudste zoon
van aartsvader Jacob….
Mozes zei geen woord tot hen. Wat voor zin had dat ook? Zij wilden toch niet
naar hem luisteren. Maar het volk zou weten, dat deze straf niet van hem
uitging, dat het niet om zijn eer of zijn leiderschap ging, maar dat God deze
mensen strafte.
‘Ga bij de tenten van Dathan en Abiram vandaan en raak niets aan dat van hen
is. Anders zullen jullie sterven, door hun fouten. En opdat jullie goed zullen
weten dat de Heer mij gestuurd heeft om deze mannen te straffen, zullen zij niet
sterven, zoals andere mensen. Nee, de aarde zal opengaan en deze mensen met
al hun bezit zullen levend begraven worden. Zo zullen jullie allemaal weten dat
deze mannen de Heer getergd hebben en ook, dat de Heer mij als leider van
jullie uitgekozen heeft.’
Direct vluchtten alle mensen. Niemand bleef bij Dathan en Abiram staan, dan
alleen hun families,
Een ogenblik later scheurde de grond open en verdwenen deze twee mannen met
hun hele familie, in de grond. Ook hun bezittingen, tenten, slaven en vee storten
de donkere diepte in. Nu was het te laat, voor eeuwig te laat. Een vreselijk
gejammer van mensen in nood, klonk uit de diepte, maar geen mens kon hen
meer redden. Even later sloot de aarde zich….
Terneergeslagen en erg moe gingen de Israëlieten die avond naar bed. Maar
slapen konden ze niet. Wie het allemaal van dichtbij meegemaakt hadden, waren
diep onder de indruk. Ze wisten niets meer te zeggen, na dit wonder, dat ze
gezien en meegemaakt hadden.
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De besten van het volk bogen hun hoofden en dachten: God heeft gesproken en
nu moeten wij onze monden dichthouden.
Maar, de meeste mensen hadden dit Godswonder niet gezien en die dachten:
Had de Heer niet wat milder kunnen straffen? Zoveel mensen dood. Moest dat
nu zo? Of was dit een plan van Mozes geweest, die zijn kans schoon zag, om al
zijn vijanden te doden? Ja, dat moest het geweest zijn. De Heer was barmhartig,
maar Mozes was te streng!
De volgende ochtend stonden ze in grote getale weer voor Mozes en Aäron.
‘Dit had gisteren zo niet gemoeten!’ riepen ze. ‘Jullie hebben het volk van de
Heer gedood. Gods vrome kinderen en wij zullen hen wreken!’
O Heer, dacht Mozes, begint het nu weer van voren af aan? Begrepen deze
mannen nu nog niet waarom Korach, Dathan en Abiram gestraft werden? Waren
er nu nog geen doden genoeg gevallen?
‘Kom,’ zei hij moe tegen zijn broer Aäron, ‘volg mij naar ‘de Tent om de Heer
te ontmoeten’.
Hij wilde weer alles aan de Heer voorleggen en God de Heer zou recht doen
tussen hem en deze woedende menigte. En als Gods toorn weer op het volk zou
neerdalen, zou hij weer voor hen bidden. Maar ze maakten het hem wel erg
moeilijk.
Ze stonden nog maar net bij de Tent of de Heerlijkheid van de Heer kwam bij
hen en weer sprak de Heer: ‘Mozes en Aäron, ga bij dit volk vandaan, voordat ik
ze allemaal gedood heb.’
En bijna op hetzelfde ogenblik zag Mozes het. Er brak een dodelijk plaag uit en
Mozes zag ze letterlijk omvallen. Nog nooit was de straf zo snel op het vonnis
gevolgd. Nog nooit was bidden zo snel nodig geweest. Mozes vergat alles wat
het volk hem aangedaan had. Hij wist maar één ding: als ik niet voor hen bid,
sterven ze allemaal!
‘Vlug,’ zei hij tegen Aäron, ‘haal je wierookvat. Doe er gloeiende kooltjes van
het altaar in. Leg daar wierook op. Ga dan naar het volk en vraag aan God om de
mensen te vergeven. Doe het zo snel mogelijk, want de Heer is al begonnen met
straffen!’
Toen liet Mozes zich voor ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ weer plat op de
grond vallen en begon hij te bidden, net zolang tot Aäron weer terug was. Veel
mensen waren al dood neergevallen en over levenden en doden, over zieken en
stervenden zwaaide Aäron de walm van de blauwe wierook.
Toen na enige tijd de plaag ophield, waren er duizenden mensen gestorven.
Diezelfde avond nog begroeven ze buiten het tentenkamp de doden. De
wierookvaten, de koperen schalen die Korach en zijn vrienden hadden gebruikt,
werden platgeslagen en daarna werd het altaar ermee bekleed. Dit koper op het
altaar moest de Israëlieten herinneren aan wat er gebeurd was.
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Er gingen lange, warme dagen voorbij. Niemand durfde meer iets verkeerds
tegen Mozes te zeggen of tegen hem in te gaan. Maar de Heer wilde niet dat zijn
volk alleen uit angst Hem gehoorzaam was. In Zijn grote genade deed God nog
een wonder om het volk te leren dat Hij, de Almachtige vrij is om te kiezen wie
Hij wil en dat de mens dat moet accepteren. Wanneer God Aäron riep tot het
ambt van hogepriester, dan had Korach niet het recht om daar tegenin te gaan.
En wanneer God de Levieten uitkoos om in de Tabernakel te helpen, dan
mochten de mensen uit de stam van Ruben zich daar niet mee bemoeien.
Op Gods bevel kreeg Mozes uit elke stam een houten staf en schreef daar de
namen van Jacobs zonen op. Alleen op de staf van zijn broer kwam niet de naam
‘Levi’ te staan, maar de naam ‘Aäron’.
Zelf moest Mozes deze twaalf staven in het Heilige leggen, dichtbij het kleed,
waarachter de ark stond.
De volgende ochtend, terwijl de oudsten buiten stonden te wachten, kwam
Mozes uit het Heilige en gaf iedereen zijn staf terug. Maar gedurende de nacht
was er een groot wonder gebeurd: de staf van Aäron, die jaren en jaren geleden
uit een amandelboom was gesneden, was weer tot leven gekomen. Er groeiden
knoppen en bloemen aan en zelfs rijpe vruchten.
Beschaamd gingen de stamoudsten terug naar hun tenten. Ze hadden deze
ochtend hun lesje goed geleerd. Van de twaalf staven bloeide er één. Van de
twaalf stammen van Israël had God er één uitgekozen en God Zelf zou weten
welke. Geen mens mocht zeggen: ‘Waarom hij wel en ik niet?’
De staf die bloeide en vruchten droeg, kreeg een plek in de ark, die in het
Heilige der heiligen stond.

Hoofdstuk 52
Lieve kleinkinderen,
Een oom van mij, de jongste broer van mijn vader, was een heel goede man. Hij
was de vriendelijkheid zelve. Hij had veel, ja volgens zijn vrouw, alles over voor
zijn medemens. Ook kwam hij na het overlijden van mijn vader, geregeld bij
mijn moeder op bezoek en dan nam hij ook altijd iets mee: groenten uit zijn
eigen tuin of een zakje aardappelen en ook één keer een zak met antraciet. Nu
weten jullie natuurlijk niet wat antraciet is, maar dat was brandstof voor in onze
kolenkachel. Aardgas en gaskachels waren er toen nog niet. Mijn moeder was
heel blij met alles wat zij van haar zwager kreeg.
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Ook ik, het jongste zoontje van zijn overleden broer, kreeg van hem een echte
pols. Weten jullie wat een polsstok is? Nee? Nu dat is een lange, dunne stok,
waarmee je over brede sloten kunt springen. Ik was er heel blij mee.
Een bijzondere man was deze oom. In zijn jonge jaren wilde hij politieagent
worden, maar zijn moeder (mijn beppe Aaltje) schudde haar hoofd. Toch
slaagde deze oom van mij voor zijn politiediploma en werd agent in de stad
Amsterdam. Maar na een week kwam hij al weer terug in zijn geboortedorp
Anjum. Hij had ontslag genomen. Nee, politieagent in Amsterdam, dat was zijn
leven niet. En mijn beppe Aaltje knikte met haar hoofd. Ze was blij dat hij veilig
weer terug was. Zij kende haar jongste zoon. Een heel goede jongen, maar je
moest hem niet kwaad maken…. Dan kreeg hij een driftbui en wist hij niet meer
wat hij zei en deed.
Ruzie krijgen met deze oom? Normaal gesproken was dat onmogelijk. Dan
moest je hem eerst wel tot het uiterste getergd hebben en had je dat gedaan, dan
kon je beter maar een straatje omgaan.
Toen deze oom na zijn pensionering als vrijwilliger op het kerkhof in Anjum het
gras maaide, kreeg hij een ongeluk. Zijn voet raakte in de grasmachine en daar
lag hij gewond op het gras. Terwijl later hulpverleners hem op een brancard
naar de ziekenauto droegen, sprak hij de legendarische woorden: ‘Andere
mensen worden naar het kerkhof toegedragen en ik word er afgedragen….’

Hoofdstuk 52

-

Zonde en straf

-

Numeri 20 en 21

De veertig jaren van zwerven door de wildernis waren bijna voorbij. Soms dacht
Mozes dat dit laatste jaar het zwaarst zou worden. Ja, de laatste loodjes, die
wegen meestal het zwaarst. Nog nooit waren ze zo dicht bij het Beloofde land
geweest, maar ook nog nooit was hij zo dodelijk vermoeid geweest, van deze
dorre steppe, van de hete zon en van dit steeds maar weer opstandige en
ongehoorzame volk. Nog nooit had hij zo erg verlangd naar een eigen huis in het
Beloofde land, naar schaduw onder de bomen op zijn eigen erf en naar water uit
zijn eigen waterput.
Dat hij dit nog mocht beleven…. Hij was blij en dankbaar dat hij zijn volk over
de rivier de Jordaan mocht leiden, naar het land van rust. Het was bijna te veel
voor iemand die tachtig lange jaren in de woestijn rondgezworven had. En in het
Beloofde land zou hij niet lang meer te leven hebben. Hij en Aäron waren nu
over de honderdtwintig jaar oud. Veel hadden ze niet meer van het leven te
verwachten.
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Maar dat hij zou rusten in dezelfde grond waar ook Abraham begraven was, en
Izaäk en Jacob, en waar nu ook Jozef begraven zou worden. Dat was genade.
Maar het wachten viel hem moeilijk en het zou nog een lange, zware strijd
worden, voordat iedereen zijn eigen woonplek in het Beloofde land zou hebben.
En toen brak er ineens zomaar weer een oproer uit. Dreigend stonden de mensen
weer voor Mozes en Aäron. Ze wilden niet naar Mozes luisteren en bitter
schreeuwden ze: ‘Waren we maar dood! Net als de Israëlieten die bij de heilige
Tent gestorven zijn. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Om
ons en onze dieren hier te laten sterven? Waarom hebben jullie ons uit Egypte
gehaald? Het is hier verschrikkelijk! Er is geen graan, geen vijgen, geen druiven
en geen andere vruchten. Er is hier zelfs geen water om te drinken!’
Weer gingen de beide broers naar ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ en weer
lieten ze zich op de grond vallen en wachtten tot de Heer zou komen.
Hoe vaak hadden ze nu al voor dit volk gebeden en hoe vaak was de Heer niet
tussenbeide gekomen? Hoe vaak al had God de Heer dit volk Israël gestraft? Dat
deze mensen niet wijzer waren, dat zij naar geen rede wilden luisteren! Dit was
voor Mozes en Aäron niet meer vol te houden. Dit was geen leven meer…. En
dan zo dicht bij het Beloofde land en in hun laatste jaar in de woestijn!
Mozes hoorde wat de Heer vanuit het vuur in de wolkkolom tegen hem zei,
maar het was alsof de Woorden van God deze keer niet goed tot hem
doordrongen. Hij was tè moe en hij was te kwaad op deze mensen, die altijd
maar weer in opstand kwamen. De staf moest hij ophalen, de staf die in de
Tabernakel lag en die gebloeid had….
Nu moest hij eerst weer een heel stuk lopen in de gloeiend hete zon…. Daarna
moest hij het hele volk bijeenroepen en met de oudsten van het volk moesten
Aäron en hij naar die rots gaan, daar heel in de verte…. Dat was dan weer een
heel eind lopen…. En dan moest hij tegen de rots spreken en dan zou er water
uitkomen…. Niet slaan, zoals de vorige keer bij Rafidim, maar spreken.
En stel je voor, als er dan geen water uit de rots zou komen, wat zouden ze dan
zeggen, dit ongehoorzame volk? Ze waren nu al zo overstuur. Stel je voor, dat
ze hun zin niet kregen! En wat moesten Aäron en hij tegen die rots zeggen?
Profeteren moesten ze, tegen een dode rots, die het toch niet kon verstaan. Maar
zij moesten zo spreken, dat de mensen het konden verstaan en begrijpen dat de
Heer almachtig en vol genade was. Maar wat voor zin had het om zo te spreken,
als dit volk toch niet wilde luisteren? Vandaag stond Mozes zijn hoofd niet naar
profeteren en die van zijn broer Aäron ook niet. Slaan zou hij op die harde rots.
Slaan zou hij op die harde koppen van dit volk, dat nooit wilde luisteren en dan
zou er wel water komen. Ze kregen toch altijd hun zin…. Goed, dan konden ze
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weer hun dorst lessen en Gods gunsten vergeten…. Zijn vermoeidheid en alles
wat ze hem aandeden, dat was natuurlijk niet belangrijk!
Al kwader dachten ze zich, de beide broers en al groter werd hun boosheid
tijdens die lange, vreemde mars naar de hoge rots.
Streng en dreigend stond Mozes daar, met de wonderstaf in zijn handen en zo
hard hij kon, sloeg hij tot twee keer toe op de keiharde rots. Hij sprak niet tegen
de rots, zoals de Heer tegen hem gezegd had, maar in plaats daarvan zei hij
tegen het volk: ‘Luister, ongehoorzaam volk! Wij zullen jullie water uit deze
rots laten stromen.’
Hij noemde Gods Naam niet eens, deze tot het uiterst getergde profeet. Het leek
wel alsof Mozes en Aäron uit eigen kracht dit wonder deden….
Maar ook nu, nu zij de Heer vergaten, vergat God zijn vriend Mozes niet. Bij de
tweede klap tegen de stenen brak de rots open en stroomde het water eruit, in
een brede en heldere stroom in het bruine zand.
Mozes zag hoe de mensen op het water toesprongen, hoe ze dronken, met grote,
begerige teugen. Aan wat ze verkeerd hadden gedaan, dachten ze al niet meer.
De bittere en opstandige woorden, die ze geschreeuwd hadden, waren ze al weer
vergeten. Wat een volk, dacht Mozes. O, waarom had God hem geroepen om
leider van dit volk te zijn? Waarom had Hij zo’n zware last op zijn schouders
gelegd?....
Toen sprak de Heer opnieuw tot Mozes en Aäron de volgende woorden:
‘Waarom vertrouwden jullie Mij niet? Jullie moesten een voorbeeld zijn voor
alle mensen. Jullie moesten tegen de rots spreken en met jullie woorden zouden
jullie het volk geleerd hebben. Maar jullie hebben Mijn Naam niet eens
genoemd! De staf van Aäron, die gebloeid heeft, had Ik jullie meegegeven als
teken van Mijn Macht. En jullie hebben Mij niet geheiligd voor de ogen van
Israëls kinderen! Jullie waren moe van dit volk, maar heeft dit volk deze
afgelopen veertig jaren Mij niet veel meer getergd dan jullie?
Nu dan, omdat jullie dit gedaan hebben, zullen jullie het volk niet naar het
Beloofde land brengen.’
Het was wel een erg zware straf die Mozes en Aäron kregen. Was het nu zo erg
geweest, wat ze gedaan hadden? Slechts in deze hele veertig jaar hadden ze nu
één keer niet precies gedaan, wat de Heer tegen hen gezegd had. Maar later
begrepen ze het beter. God had hen tot dit hoge ambt geroepen en juist daarom
moesten zij een voorbeeld zijn voor alle mensen. Zij hadden God vergeten en
alleen maar aan zichzelf gedacht. Daar moesten zij nu de straf voor dragen en
dat accepteerden ze. Zonder wrok deden ze hun werk en zelfs het volk, dat
medeschuldig was aan de straf die zij gekregen hadden, konden ze vergeven.
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Deze rots, waar water uitgestroomd was, noemden ze in het vervolg ‘Meriba’.
Dat betekende: ‘Ruziewater’. En nooit hebben Mozes en Aäron deze plek
vergeten, gedurende de korte tijd, die ze nog te leven hadden.
Niet lang na die droeve dag ging het volk Israël op mars, het zuiden in. Dit zou
de laatste reis door de wildernis worden, want alles was nu klaar om het land
Kanaän binnen te gaan. Het plan was om de kortste weg te nemen, dwars door
de landen Edom en Moab heen, naar de rivier de Jordaan. Maar hoewel ze het
heel vriendelijk vroegen, kregen ze geen toestemming. De koningen van Edom
en Moab vertrouwden het niet en wilden van geen doortocht weten. Edom zette
zelfs zijn leger in, om het volk Israël te keren. Toen moesten ze een lange
omweg maken, om het land van Edom heen, een mars die weken en weken- en
wekenlang duurde.
Het was op deze reis dat Aäron stierf. Zelf nam Mozes zijn broer Aäron mee de
berg Horeb op, terwijl ook Aärons zoon Eleazer meeging. Aäron wist dat dit zijn
laatste reis zou worden, maar hij klaagde of huilde niet. Hij wist dat hij veel
dingen verkeerd had gedaan - dat gouden kalf was hij niet vergeten - maar
ook wist hij dat God hem die wilde vergeven. En nu hij moest sterven, was het
voor hem een grote troost te weten dat zijn zoon zijn priesterschap over zou
nemen. Met eigen hand trok Mozes hem de priesterkleren uit en gaf ze aan
Eleazer. Daarna ging Aäron op de grond liggen en stierf hij.
Samen liepen ze naar beneden, de Godsman Mozes en de nieuwe hogepriester.
Nog nooit had Mozes zich zo eenzaam gevoeld. Zijn zuster Mirjam was kort
geleden ook gestorven en nu Aäron ook niet meer leefde waren er alleen nog
maar mensen, die jonger als hem waren. Maar het zou niet lang meer duren, dan
zou ook hij zijn hoofd neerleggen. Maar tot zo lang zou hij trouw doen wat de
Heer hem opgelegd had. Een zwaar leven had hij gehad, de oude Godsman,
maar hij had geleerd om alles aan God over te geven: dood en leven, werk en
rust, alles accepteerde hij uit Gods hand.
Ze bleven dertig dagen bij de berg Horeb en al die tijd rouwde het volk om
Aäron. Hij was geen man zoals Mozes geweest, maar hij was deze veertig jaren
in de woestijn in hun midden geweest. Hij had Mozes steeds terzijde gestaan en
vooral: hij was hun hogepriester geweest! Deze lange rouw had hij verdiend en
de mensen huilden luid en bitter en ze schaamden zich dat deze man Aäron door
hun schuld zo eenzaam moest sterven.
Nog één keer, tijdens die reis om Edom heen, kwam het volk in opstand. Ze
zeiden tegen Mozes en tegen God de Heer: ‘Waarom hebben jullie ons uit
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Egypte gehaald? Moeten we hier sterven in de woestijn? We hebben geen brood
en geen water. En we hebben zo’n hekel aan dat afschuwelijke manna.’
Als straf stuurde de Heer giftige slangen, die de mensen beten. Het werd een
ramp! Overal kwamen in grote getale slangen tevoorschijn. Overdag kon je ze
nog een beetje ontwijken, maar ’s nachts kropen ze onder de tentdoeken door en
voordat je het wist, werd je gebeten. Een klein rood plekje op je arm of je been
en je stierf een vreselijk pijnlijke dood. Sterke mannen waren zomaar overleden
en kleine kinderen stierven in de armen van hun moeders.
Toen kwamen de mensen tot inkeer en gingen naar Mozes met de vraag of hij
weer voor hen wilde bidden. En ook nu weer luisterde de Heer naar zijn
dienstknecht Mozes en zei tegen hem dat hij een koperen slang moest laten
maken en die op een hoge stok laten vastmaken. En iedereen die gebeten was,
moest naar die slang kijken. Hij of zij zou dan direct genezen zijn.
En daar kwamen ze, de gebeten mensen, in lange rijen, om genezing te vinden
bij die koperen slang. Sommigen waren nog maar net gebeten, maar anderen
konden geen stap meer verzetten en moesten gedragen worden. Iedereen die
naar de slang keek werd direct beter en blij gingen ze naar hun tenten terug.
Nu schaamden ze zich voor hun brutale en ontevreden woorden. Ze dankten
God voor hun genezing. Ze begrepen heel goed dat niet die koperen slang, en
ook Mozes niet, hen beter gemaakt had. Het was God die hen genadig was
geweest.
Eeuwen en eeuwen later zou op een heuvel in het Beloofde land Gods eigen
Zoon verhoogd worden aan een kruis, net zoals Mozes deze dag die slang
verhoogd had. En dan zou het kruis van Jezus het teken worden van Gods
genade voor alle mensen, die in Jezus geloven. Ook dan zou het heil niet komen
door een gouden of een zilveren kruis en niet door mensen, maar alleen door de
Heer, diezelfde God die het volk Israël in de wildernis hielp uit alle ellende en
dood.
Maar Israëls kinderen, die toen om het land Edom heentrokken en moedig
richting het noorden liepen, wisten van dit alles nog niets. Zelfs Mozes niet, de
middelaar tussen zijn volk en God….

Hoofdstuk 53
Lieve kleinkinderen,
Eeuwen geleden, gedurende de jaren tussen 1100 en 1300 werden er vanuit
West- Europa kruistochten georganiseerd om de heilige stad Jeruzalem te
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bevrijden van de heidense moslims. Een paar keer hebben Christelijke ridders
op hun paarden met veel strijd de stad Jeruzalem veroverd. Maar die ging later
weer verloren. Op een gegeven moment is er zelfs vanuit Duitsland een
Kinderkruistocht geweest, om de heilige stad Jeruzalem te veroveren.
Een paus, of was het een andere ‘Christelijke leider’, dat weet ik niet, had een
‘Godswoord’ gekregen. God had tegen hem gezegd dat hij een Kinderkruistocht
moest organiseren. God zou die heidense moslims in de stad Jeruzalem
vervloeken, terwijl Hij deze kinderen zou zegenen. Deze kinderen zouden dan de
stad Jeruzalem innemen en in bezit nemen.
Ja, zegen en vloek.
Als een mens deze twee woorden zegt, en daarbij de naam van God gebruikt om
er zelf beter van te worden, dan mag je je wel even achter de oren krabben….
Hebben jullie trouwens dat boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’, geschreven door
Thea Beckman, gelezen? Echt een aanrader.

Hoofdstuk 53

-

Bileam

-

Numeri 22, 23, 24, 25

Tussen de Dode Zee en het land van de Amorieten woonden de Moabieten, een
klein volk dat nog afstamde van Lot. Hun koning heette Balak. En deze Balak
was heel erg bang voor dat volk van de Israëlieten, dat uit de woestijn eraan
kwam en al zijn buurlanden de baas was. Ook zijn land zou overvallen worden
en hen allemaal vermoorden. Met wapens was dat volk niet te verslaan, dat was
duidelijk. Zij hadden een God, had hij gehoord, die hen zegende. Maar zou die
zegen van hun God ook omgezet kunnen worden in een vloek? Zoiets kon een
gewoon mens niet doen, zelfs geen koning. Daar moest een profeet aan te pas
komen, die met zijn spreuken de goden kon dwingen, om niet meer een volk te
zegenen, maar het zelfs te vervloeken!
En deze koning Balak kende wel zo’n profeet: Bileam, de zoon van Beor, die in
de stad Pethor woonde. Jammer dat die profeet zo ver weg woonde. Zeshonderd
kilometer is nu niet direct naast je deur. Ook zou het veel geld kosten, maar
dichterbij was er geen betere te vinden en ook zijn raadsheren vonden dit een
zeer goed plan. Na nog een keer goed hierover nagedacht te hebben, stuurde
koning Balak zijn boden naar de Eufraat om Bileam op te halen. Een grote
karavaan met slaven en kamelen ging mee. Dan kon Bileam direct zien, hoe rijk
hij was.
Als hij nu maar direct meekwam, die profeet! Maar dat zou wel. Balak geloofde
dat elke profeet voor geld te koop was. Als je maar genoeg wilde betalen. Zijn
boden mochten deze profeet ook alles beloven, als hij maar kwam om dat volk
Israël te vervloeken.
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Dat het volk Israël helemaal niet van plan was om het land Moab aan te vallen,
dat wist koning Balak niet. God had het Mozes ten strengste verboden, omdat dit
volk nog uit de familie kwam!
Na een lange reis kwamen de boden van koning Balak aan in Pethor, bij het huis
van Bileam. Ze vertelden hem van dat volk Israël, dat zo gevaarlijk dicht bij de
grenzen van hun land Moab was en dat zij zo bang waren voor die vreemde God
van dat volk. Ze vertelden dat Jozua met zijn leger, alle andere legers versloeg.
En dat kon alleen omdat zijn God hem zegende. En nu vroegen ze Bileam of hij
wilde komen en die zegen van die God wilde veranderen in een vloek. Alleen op
die manier zou hun land Moab van de ondergang kunnen worden gered. Het was
een lange reis, dat was zo, maar koning Balak zou hem rijkelijk belonen. Hij had
er alles voor over, zodat die zegen in een vloek werd veranderd. Met een diepe
buiging zeiden ze: ‘Onze koning weet, dat u dit kunt. Als u een volk zegent, dan
is het gezegend. En als u een volk vervloekt, dan is het ook vervloekt!’
Dat, wanneer Bileam deze God van Israël kende – de Heer was Zijn Naam – en
wanneer hij spreuken kon bedenken om die God te dwingen – en dat was
uiteindelijk zijn beroep – dan moest hij meegaan! Hij kon erg veel geld
verdienen.
De boden hadden hun boodschap overgebracht en wachtten nu op antwoord van
de profeet Bileam. Natuurlijk zou hij niet direct antwoord geven, dat hoorde niet
zo bij een profeet. Die zou eerst de goden raadplegen en dat kon alleen ’s nachts
in een droom. Het kwam uit zoals ze gedacht hadden. De grote profeet ging
staan en uit de hoogte zei hij: ‘Natuurlijk ken ik die God wel, waarover jullie
spraken. Blijf vannacht hier slapen en dan zal ik morgen vertellen, wat de Heer
de komende nacht tegen mij gezegd heeft. Of ik met jullie mee mag gaan of
niet.’
Bileam glimlachte, toen hij in het donker op zijn bed lag. Het was helemaal niet
waar, dat hij die God van Israël kende. Maar wie kon dat bewijzen?
Morgenvroeg zou hij tegen die boden zeggen, dat hij een openbaring van de
Heer had gehad en dat hij mee mocht gaan! Het zou een lange en moeizame reis
worden, maar de verdienste was groot.
Voordat hij in slaap viel zag hij zichzelf al op die bergen in Moab staan, naast
hem een rokend altaar en dan daar beneden hem in laagvlakte al die donkere
tenten van het volk Israël. Dan zou hij zijn handen opheffen en luid een vloek
uitspreken over dat volk, dat zich van geen kwaad bewust was. Misschien
hielpen zijn vloekspreuken wel helemaal niets. Maar als hij dit deed, dan zouden
de soldaten van koning Balak furieuzer vechten en Jozua en zijn soldaten,
wanneer ze dit gehoord hadden, zou de moed in hun sandalen zakken. Ja, zo zou
het gaan…. En dan het koningsloon…. Zilver en goud….
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Bileam sliep. Maar in een droom kwam God bij hem en zei tegen hem: ‘Ga niet
met die mannen mee naar Moab. Jij mag dat volk niet vervloeken, want Ik heb
het gezegend!’
Dat hij niet mee mocht, dat speet hem erg. Die schatten uit Moab zou hij niet
krijgen…. Die God van Israël moest wel zeer machtig zijn, dat hij zelfs zijn
gedachten kende. Hij durfde niet tegen deze God in te gaan. Maar het was wel
een grote eer, dat zelfs deze God midden in de nacht tot hem sprak. En hij dacht,
ja hij ging ervan uit, dat dit wel een groot bewijs was, dat ook deze God bang
voor zijn ‘vloekspreuken’ was.
De volgende ochtend in alle vroegte vertelde Bileam zijn gasten wat er die nacht
gebeurd was. Hij zei: ‘Ga maar zonder mij terug naar jullie land, want de Heer
wil niet dat ik met jullie meega.’
Het speet hem erg, toen hij ze weg zag rijden op hun kamelen. Hij had maar wat
graag meegewild, maar hij kon niet tegen deze God ingaan, alleen om een
koning een plezier te doen. Hij had maar niet tegen die boden gezegd, dat hij na
dat Godswoord niet meer mee durfde te gaan.
Koning Balak geloofde niet, wat zijn boden hem vertelden. Ze hadden zich wat
wijs laten maken. Die God van Israël had het Bileam verboden? Maak dat de kat
wijs, maar hem niet. In plaats dat zijn boden nog eens goed met die profeet
hadden gesproken, hem meer goud en zilver hadden beloofd, waren ze maar
weer gauw naar huis teruggegaan. Natuurlijk hadden de goden het die Bileam
niet verboden! Hij wilde meer geld….
Goed, dat kon hij krijgen. Hij zou zijn boden nog een keer naar Bileam sturen,
maar dan anderen. Mannen, die belangrijker waren en die meer verstand hadden
om met zo’n profeet om te gaan. Komen zou hij, die Bileam! En dat moest niet
te lang meer duren, want anders zou die Jozua met zijn leger heel zijn land al
verwoest hebben.
Een paar weken later kwam er weer een grote karavaan uit Moab door de poort
van de stad Pethor en bleef staan bij het huis van Bileam. De profeet zag direct
dat dit nog belangrijker boodschappers van koning Balak waren, dan de eerste
keer. Toen ze bij hem in huis waren bogen ze diep en heel vriendelijk vroegen
ze hem: ‘Onze koning Balak, de zoon van Sippor, vraagt of u naar hem toe wilt
gaan. Alstublieft, laat u door niets tegenhouden. De koning zal u een grote
beloning geven en alles doen, wat u van hem vraagt. Kom alstublieft en
vervloek dat volk Israël.’
Bileam ging staan. Zoals hij daar stond in zijn witte profetenmantel, leek hij zelf
wel een koning.
Hij zei: ‘Als koning Balak denkt, dat ik voor geld te koop ben, dan heeft hij het
mis! Ik moet de Heer mijn God gehoorzamen. Ik kan niet anders. Maar, blijft
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hier één nacht, net zoals die andere mannen deden. Vannacht zal ik horen wat de
Heer tegen mij te zeggen heeft.
Die avond kon Bileam maar moeilijk in slaap komen. Als het half kon, wilde hij
wel naar Moab. Daar was veel geld te verdienen. Misschien kreeg hij nu wel
toestemming van die God van Israël om daarheen te gaan. En als hij daar
eenmaal was, dan zou hij die God veel offers brengen. Koning Balak moest die
toch betalen en die had geld genoeg. Alles wat hij begeerde, zou Balak hem
geven. Dat was wel wat anders dan wat hij gewend was bij de mensen hier in dit
land. Die wilden voor zijn diensten altijd afdingen. En als die God van Israël dan
op zijn offers afkwam – alle goden waren gek op vette offers – dan zou hij wel
toestemming krijgen om een paar vloekspreuken over dat volk uit te spreken.
Hij had gehoord, dat die God van Israël wel eens vaker boos was geweest op
Zijn volk. Nu, dan zou hij, Bileam ze ook wel eens met een vloek mogen
straffen!
Toen Bileam eindelijk in slaap viel, kreeg hij weer een Godswoord.
‘Ook deze mannen uit Moab zijn gekomen om je te vragen om koning Balak te
helpen. Ga maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat Ik tegen je zeg.’
Dus, nu mocht hij wel meegaan naar Moab. Zelfs die hoge God scheen bang te
zijn voor de macht van zijn vloekspreuken! Hij mocht niets anders zeggen, dan
wat die God hem beval te zeggen…. Natuurlijk niet. Maar wanneer hij in Moab
was, dan zou hij wel een spreuk bedenken, die niet al te dodelijk was voor dat
volk en waar koning Balak ook tevreden mee zou zijn.
De volgende ochtend, de zon was nog maar net opgegaan, ging de karavaan op
reis: de dienstknechten van koning Barak en Bileam, de knecht van de goden.
En vanuit Zijn hoge hemel keek de Heer neer op deze trotse profeet, die dacht
dat hij met slimme woorden en dure offers de God van Israël de baas zou
kunnen zijn. De Heer kende Bileams snode plannen. Nee, het zou niet zo gaan,
zoals Bileam graag wilde. Geen vloekspreuken mochten de Moabieten zo
doldriest maken dat ze het volk Israël aan zouden vallen. Hij wilde vervloeken,
deze spreukendichter? In plaats daarvan zou hij hen zegenen! Hij wilde Gods
volk machteloos maken? In plaats daarvan zou hij zo spreken dat de schrik des
Heren over alle heidenvolken zou vallen! Hij was trots, deze profeet? Hij zou
erger vernederd worden als ooit een mens vernederd was….
Over de groene heuvels van het Oost-Jordaanland reed Bileam, de zoon van
Beor. De koningsboden waren vooruit gereisd om koning Balak het goede
nieuws te brengen. Bileam was diep in gedachten verzonken en zijn ezelin vond
op dit lange rechte zandpad zijn weg wel.
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Toen kwam er een engel van de Heer, die op het pad ging staan om Bileam
tegen te houden. De ezelin zag de engel met een zwaard in zijn hand, dat recht
op Bileams hart was gericht. De profeet zag niets….
Maar als de eigenwijze profeet het gevaar niet zag, gelukkig voor hem was de
ezelin er ook nog. Die zag wel de flikkerende punt van het staal en angstig ging
het van de weg af en liep het veld in. Maar dat merkte Bileam wel en wreed
sloeg hij zijn rijdier met een stok. Wat waren dat nu voor gekke kuren? In geen
velden of wegen was een mens te zien. Voor wie moest dat stomme beest dan
bang zijn?
Na een paar flinke tikken ging ze weer rustig op de zandweg lopen….
Verderop liep de weg tussen wijngaarden door, met een muur aan beide kanten.
Weer ging de engel van de Heer midden op de weg staan en weer zag de ezelin
de engel staan. Weer legde hij zijn oren plat op zijn kop en zo dicht mogelijk bij
de muur langs, liep zij verder, zo ver mogelijk bij dat dodelijke zwaard vandaan.
Dat op deze manier de voet van Bileam bekneld raakte kon het trouwe dier niet
weten. Voor de tweede keer sloeg Bileam zijn ezelin. Kon hij dan nooit zijn
gedachten houden bij wat komen zou? Hij moest zich nu goed concentreren en
bedenken welke vloekspreuken hij straks uit kon spreken!
Voor de derde keer ging de engel van de Heer op de weg staan, om Bileam de
doortocht te blokkeren. Maar de weg was daar heel smal en er was geen
uitwijkmogelijkheid meer. De ezelin bleef staan. ‘Loop,’ schreeuwde Bileam.
Wat mankeerde dat beest toch? Kon een man, die omgang had met de goden,
zich de wet voor laten schrijven door een ezel? En nu ging dat dier ook nog op
de grond liggen. Kwaad pakte Bileam zijn stok en met volle kracht sloeg hij het
bange dier. Dat de Heer zo dicht bij hem stond, daar had deze ‘wijze’ profeet
geen erg in.
Toen zorgde de Heer ervoor dat die ezelin als een mens kon praten. Ze zei tegen
Bileam: ‘Nu heeft u mij al drie keer geslagen. Wat heb ik verkeerd gedaan?’
Bileam antwoordde: ‘Omdat je nu al drie keer mij erg kwaad hebt gemaakt. Had
ik een zwaard bij mij, ik zou jou nu doden.’
De ezelin sprak nog een keer: ‘U kent mij al zo lang, u heeft altijd op mij
gereden! Heb ik mij ooit eerder zo slecht gedragen?’
‘Nee,’ antwoordde Bileam.
En op dat moment zorgde de Heer ervoor, dat ook Bileam de engel op de weg
zag staan, met zijn zwaard in zijn hand. Hij kreeg bijna een hartverlamming, zo
schrok hij….
Bileam begreep alles. Drie keer was die vreemde God hem op de weg
tegengekomen en drie keer was de punt van dat scherpe zwaard op zijn hart
gericht geweest en drie keer had zijn ezel zijn leven gered. Hij schaamde zich en
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boog zijn hoofd. Hij, de grote profeet van Pethor, de man die ’s nachts met de
goden sprak, zag zijn God voor hem op de weg niet. Zijn ezel had meer ogen
voor de goden als hij….
Daar hoorde Bileam de engel van de Heer zeggen: ‘Waarom heb je je ezelin al
drie keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden. Dat je niet verder
kunt komt niet door jouw ezelin, maar door mij. De ezelin zag mij en ze is drie
keer voor mij opzij gegaan. Als ze dat niet gedaan had, dan had ik jou gedood,
en dan had ik haar laten leven.’
Diep boog Bileam zijn trotse hoofd en zei: ‘Het was mijn fout. Ik wist niet dat u
op de weg stond. Ik zal teruggaan als u dat wilt.’
Maar de engel van de Heer sprak: ‘Nee Bileam, ga naar koning Balak. Maar je
mag alleen de woorden spreken, die de Heer tegen jou zegt.’
Verder reed Bileam, de zoon van Beor, het zuiden in, de weg tussen de
wijngaarden door. Nog nooit had hij zich zo beschaamd gevoeld. Dat God een
ezel gebruikte om hem, de wijze profeet uit Pethor, te leren. Dat kwam hard aan!
En steeds wanneer hij aan de woorden van de Heer dacht, moest hij denken aan
dat dreigend zwaard, dat op zijn borst was gericht.
Eén ding wist hij nu: hij hoefde geen tover- en vloekspreuken meer te
bedenken. Geen woord zou over zijn lippen komen, dat God hem niet in zijn
mond zou geven. Koning Balak moest er maar genoegen meenemen. Het kon
niet anders.
Graag had hij gewild dat hij geweigerd had om naar Moab te gaan, maar daar
was het nu te laat voor. Maar hij was geen slaaf van koning Balak, nee hij was
nu een profeet geworden van een vreemde en machtige God….
Toen koning Balak hoorde dat de profeet uit Pethor eraan kwam, ging hij hem
tegemoet om hem bij de grenzen van zijn land welkom te heten. Dat deed hij
niet om Bileam te eren, nee, alleen omdat hij haast had. Er was al meer dan
genoeg tijd verloren gegaan met dat heen en weer gereis. Toen ze elkaar
ontmoeten, niet ver vanaf het tentenkamp van de Israëlieten, kon koning Balak
het niet nalaten om te zeggen: ‘Dacht jij dat ik niet rijk genoeg was om jou te
kunnen betalen? Waarom ben je de eerste keer dat ik je vroeg, niet gekomen?’
Bileam bleef hem geen antwoord schuldig. Hij zei: ‘Ik ben er nu toch? Maar ik
weet niet of ik iets voor u kan doen. Want ik kan alleen de woorden doorgeven
die ik van God te horen krijg.’
Die koning moest niet denken dat hij zich alles liet zeggen! Hij Bileam, hij was
die God van het volk Israël, met zijn blinkend zwaard in de hand, onderweg
tegengekomen. En het had weinig gescheeld, of dat had hem zijn leven gekost.
Dan luister je niet meer naar die praatjes van een koning.
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Ook koning Balak hield zich verder stil. Hij had die profeet nodig en hij durfde
hem niet kwaad te maken.
Hij nam Bileam mee naar Kirjat-Chusot, nog dichter bij het volk Israël. Daar
werd een groot offerfeest gehouden om de goden gunstig te stemmen. Een hele
rij van belangrijke mannen, vorsten en oudsten zaten daar aan de offermaaltijd.
De volgende ochtend gingen ze naar de Baälshoogte, een heilige heuvel dicht bij
de grens. Vanaf hier kon je een gedeelte van het tentenkamp van het volk Israël
zien. Dit was de juiste plek, van waaruit de profeet Bileam dat gehate volk kon,
ja moest vervloeken!
Natuurlijk kon dat niet zonder een offer. Bileam moest maar zeggen hoeveel
stieren er geofferd moesten worden. Dat wist zo’n profeet natuurlijk beter dan
een koning. Bileam gaf opdracht om zeven altaren te bouwen en op elk altaar
een stier en een ram te offeren. De koning moest bij die altaren de wacht houden
en zelf ging Bileam op een kleine afstand staan om daar door middel van allerlei
toverkunsten een openbaring van de goden te krijgen.
Lang stond koning Balak bij de zeven altaren te wachten. Hij hoopte dat Bileam
snel zou komen om het volk Israël te vervloeken. Het was niet voor niets. Zeven
altaren en veertien offerdieren. Hij deed het niet voor een klein beetje, die
Arameeër. Maar als het hielp, dan kon hij alles krijgen wat zijn hart maar
begeerde!
En daar zag koning Balak hem aankomen: zijn armen zwaaiden wild in de lucht
en zijn ogen fonkelden. Hij was een groot profeet, dat hij nu al een Godswoord
gekregen had. Stil stond Balak te luisteren. Die vervloekingen van Bileam, daar
hing de hele toekomst van zijn land vanaf! Er ontkwam hem geen woord.
‘Balak, de koning van Moab, heeft mij laten komen. Hij haalde mij uit Aram, het
bergland in het oosten. Hij heeft mij gevraagd om de Israëlieten te vervloeken
en te zorgen dat het slecht met hen gaat. Maar luister: Ik kan de Israëlieten niet
vervloeken! Want God heeft hen gezegend. Ik kan er niet voor zorgen dat het
slecht met hen gaat. Want Hij zorgt dat het goed gaat met dat volk.’
En nog meer zei Bileam, maar het waren allemaal zegeningen. Als koning Balak
het gedurfd had, dan had hij hem met geweld het zwijgen opgelegd. Hoe kon die
profeet dit nu zeggen? Had hij hem hiervoor met zoveel drukte en kosten uit dat
verre land laten halen? Kwaad liep hij naar Bileam toe en zei: ‘Wat heb je nu
gedaan? Ik heb je hier gebracht om mijn vijand te vervloeken. Maar jij hebt ze
gezegend!’
Bileam keek Balak recht in de ogen. Hij was niet bang voor die kwade koning.
Hij had hem geroepen voor een Godswoord. Nu, die had hij gekregen. Als het
niet goed was, dan moest hij het maar zeggen, dan ging hij direct weg, terug
naar huis.
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Hij antwoordde Balak: ‘Ik kan alleen de woorden doorgeven, die ik van God
gekregen heb.’
Balak durfde er niet tegenin te gaan. Misschien kon deze profeet het niet helpen
en had de één of andere god hem inderdaad deze woorden in de mond gelegd.
Misschien was deze plek wel niet goed. Hij zou het nog een keer met deze
profeet Bileam proberen, maar dan vanaf een ander plaats. Hij nam Bileam mee
naar het Zienersveld, hoog op de top van de berg Pisga. Dit was een uitstekende
plek om te profeteren en je kon hier het hele tentenkamp van de Israëlieten zien.
Weer werden er zeven altaren gebouwd, waarop zeven stieren en zeven rammen
werden geofferd. Weer stond koning Balak te wachten bij de rokende altaren.
Hij was vol goede hoop, dat het nu beter zou gaan.
Maar ook deze tweede keer kreeg de spreukendichter Bileam geen andere
woorden in zijn mond, dan zegeningen voor het volk Israël.
‘Let goed op Balak, luister naar mij. God verandert niet van gedachten, zoals
mensen doen. Hij doet wat Hij belooft. Wat Hij zegt, gebeurt ook. Hij gaf mij de
opdracht het volk te zegenen. Als God mensen zegent, kan ik daar niets aan
veranderen. Hij zorgt ervoor dat de Israëlieten geen kwaad overkomt. De Heer
is hun God, Hij helpt hen.
Ik weet alles van toverkunst en ik ken veel toverspreuken. Maar tegen Israël kan
ik met mijn spreuken niets doen. Als het nodig is, zal God zelf tegen de
Israëlieten spreken.’
En zo ging het maar door, een stroom van zegeningen voor het volk Israël. En
koning Balak wist niet meer hoe hij het had. Als die Bileam dat volk niet kon
vervloeken, waarom ging hij dan door met het te zegenen? Waarom hield hij
zijn mond niet? Hij wilde wel dat hij hem nooit had laten komen. Maar nu die
Bileam hier toch was, wilde hij het nog een keer proberen. Met dat profetenvolk
wist je eigenlijk nooit precies waar je aan toe was.
Voor de derde keer werden op en andere plek zeven altaren gebouwd en veertien
dieren geofferd. Maar deze keer bleef Bileam bij de rokende altaren staan. Hij
probeerde nu niet weer om God met zijn toverspreuken te dwingen. De Heer
moest het maar zeggen en als het niet anders kon, dan zou hij dat volk Israël wel
weer zegenen.
Plotseling voelde Bileam dat de Geest van God in hem kwam en dat hij spreken
moest. Dat hij nu voor een korte tijd een profeet des Heren was! Hij vergat alles
om zich heen, de rokende altaren, de wachtende koning en de vorsten van Moab.
Hij sprak zoals hij nog nooit eerder in zijn leven gesproken had.
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‘Ik ben Bileam, de zoon van Beor, en dit zijn mijn woorden: Ik kan zien wat
verborgen is. Ik kan horen wat God zegt en dat geef ik door. Als ik lig te slapen,
dan heb ik bijzondere dromen. Dan zie ik wat de machtige God mij wil laten
zien. Israëlieten, wat is het land waar jullie gaan wonen, toch mooi! Het is als
en dal met palmbomen en cederbomen. Het is als een grote tuin langs een rivier,
met prachtige bloemen, die door de Heer zijn gepland. Het lijkt op een land,
waar de bronnen altijd water geven en waar genoeg regen is. De koning van
Israël zal sterker zijn dan Agag, zijn vijand.
Wie de Israëlieten zegent, zal zelf gezegend worden. Maar wie hen vervloekt, zal
zelf vervloekt worden.’
Nadat Bileam dit gezegd had, werd koning Balak woedend op hem. Hij
schreeuwde: ‘Ellendeling! Ik heb je geroepen om mijn vijand te vervloeken,
maar je hebt dat volk nu zelfs drie keer gezegend. Verdwijn, ga terug naar je
eigen land! Ik had beloofd dat ik je goed zou belonen, maar je krijgt niets!’
Maar de profeet uit Pethor liet zich niet wegsturen. Tegen Balak zei hij: ‘Ik heb
toch duidelijk tegen uw mannen gezegd, dat ik alleen maar mocht zeggen, wat
de Heer tegen mij zei. Ik mocht alleen maar Zijn Woorden uitspreken. God
moest ik gehoorzamen.’
Ook deze keer durfde koning Balak niets meer te zeggen. Hij durfde Bileam niet
het zwijgen op te leggen. Het was alsof hij moest luisteren naar elk woord dat
deze profeet van God moest zeggen. Ook zijn laatste profetie, een voorspelling
die uit zou komen, hoe de toekomst van zijn land en dat van het land Israël eruit
zou zien.
‘Ik zie hem verschijnen, een man in Israël, net zoals een ster verschijnt aan de
hemel. Die man wordt koning, koning van Israël. Hij valt het land Moab aan en
verovert het. Daarna vernietigt hij alle Moabieten. Ook het land van de
Edomieten verovert hij. De Israëlieten worden sterk en machtig. Ze zullen al hun
vijanden neerslaan en vernietigen.’
Toen hij alles gezegd had, alle oordelen over de omliggende landen, draaide
Bileam zich om en ging weg. Koning Balak keek hem na. O, hij haatte hem,
maar hij durfde hem niets te doen.
Dus, er zou een groot koning in Israël opstaan, die zijn land Moab zou
vernietigen! En om dat te horen, had hij twee keer boden naar Bileam in dat
verre land gestuurd! In plaats dat Israëls macht nu gebroken was en de zegen
van hun Heer was veranderd in een vloek, zouden alle omliggende landen te
horen krijgen dat er een vloek op hen allemaal rustte.
O, kende hij maar en manier om dat volk uit de woestijn te verslaan. Maar de
profeet was verdwenen en wie zou hem nu nog kunnen helpen?
266

Hij had mogen willen, direct naar huis te zijn gegaan, deze Bileam, de zoon van
Beor. Was hij maar direct teruggaan naar zijn eigen stad en naar zijn eigen
familie. Maar hij moest steeds denken aan al dat goud en zilver van koning
Balak, dat hij nu misgelopen was. Hij had het zo graag willen hebben. Zijn
begeerte was zo groot….
Om die reden bleef hij bij de grens van die landen omhangen en kreeg hij kennis
aan de stam van de Midianieten, die koning Balak altijd hielpen. Zo kwam hij
toch nog weer bij koning Balak terug. Niet om toch nog het volk Israël te
vervloeken, maar hij gaf koning Balak wel een advies, om het volk Israël in het
ongeluk te storten. Met wapengeweld was dat volk niet te verslaan, maar
wanneer dat volk verleid kon worden tot het dienen van de goden van Moab,
dan zou die machtige God van hen kwaad worden en hen zelf vernietigen.
Als zij nu eens vriendschap sloten met Jozua en zijn leger en hen uitnodigden
voor een groot offerfeest, dan zouden ook de Israëlieten de Baäls gaan dienen en
over zichzelf de vloek van God afroepen.
Dit mooie ‘slimme’ idee van Bileam leek koning Balak een uitstekend plan en
het zou ook helemaal geslaagd zijn, als de Heer het niet verhoed had. De jonge
mensen van het volk Israël, die niet gewend waren aan de wilde feesten met
offervlees en offerwijn raakten helemaal overstuur. Ook zij gingen meedoen en
offerden aan de afgoden van het land Moab en ze gaven zich over aan allerlei
onzedelijkheden, die daarmee gepaard gingen….
Een vreselijke plaag brak uit. Maar wat koning Balak zo graag wilde, dat het
hele volk Israël te gronde ging, nee, dat gebeurde niet.
Het was wel heel, heel erg wat er gebeurde en toen de plaag op het ergst was en
de mensen God om genade smeekten, was er een belangrijke Israëliet, één uit de
stam van Simeon, die zelfs op dat moment een vreemde Midianitische vrouw,
als zijn eigen vrouw meenam, zijn tent in.
Een kleinkind van Aäron, zijn naam was Pinechas, zag het gebeuren en in zijn
heilige toorn doodde hij ze allebei, deze heidense vrouw en de Simeoniet. Direct
daarna maakte de Heer een einde aan deze plaag, omdat Pinechas voor Zijn eer
was opgekomen. En Mozes moest van de Heer tegen Pinechas zeggen dat het
priesterschap van zijn opa Aäron voor altijd in zijn familie zou blijven.
Ook gaf de Heer aan Mozes de opdracht om de strijd aan te gaan met de
Midianieten. Tijdens de felle strijd die toen volgde kregen Jozua en zijn mannen
ook Bileam in handen en doodden hem. Ze wisten wel dat deze profeet ook
goede dingen over het volk Israël gezegd had, en dat hij zelfs één dag in zijn
leven een profeet des Heren was geweest, maar ze wisten ook welk advies hij
aan koning Balak had gegeven en hoeveel doden dat tot gevolg had gehad. Deze
Bileam had de dood verdiend en deze keer kon zijn ezel hem niet redden van het
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dreigende zwaard. Ver van zijn volk en familie stierf hij een wrede dood.
Bileam, die het goud van koning Balak liever had, dan de genade van de Heer.
Maar zijn reis naar het land Moab was niet vergeefs geweest. Alles wat hij
geprofeteerd had over het volk Israël, ja, zijn vervloeking voor dit volk, dat een
zegen werd, en die ezel die gesproken had, het werd allemaal bekend in de hele
omgeving en alle heidenen in Kanaän sloeg de schrik om het hart. En Jozua en
zijn mannen kregen nieuwe moed.

Hoofdstuk 54
Lieve kleinkinderen,
De man van omie haar vriendin Gerda is vorige week overleden. Vanwege de
coronacrisis mochten wij niet naar de begrafenis. Gelukkig konden wij via
livestream de begrafenis op onze televisie volgen. De kerkdienst ter
nagedachtenis van Gerda haar man, een Dankdienst voor het leven van Albert
Flikkema, vond plaats in dezelfde kerk waar jullie omie en ik meer dan vijftig
jaar geleden getrouwd zijn.
Vlak voor zijn sterven zei Albert: ‘Het is allemaal zwart.’
Maar even later zei hij: ‘O Gerda, moet je kijken, het wordt allemaal groen, zo
mooi, zo mooi. Ik kan niet zeggen, hoe mooi het is.’
Dat waren zijn laatste woorden. Een minuut later was hij overleden.
De dominee in de kerk sprak over een horizon. Albert is voorbij die horizon. Hij
weet nu hoe het daar is. Hij ziet nu het onbekende. Wij nog niet.

Hoofdstuk 54

- De dood van Mozes -

Numeri 27 : 12 – 23
Deuteronomium 31, 32, 33, 34

Toen de strijd met Og, de koning van Basan gewonnen was en zijn land
veroverd, kwamen de oudsten van de stammen van Ruben en Gad en de helft
van Manasse bij Mozes en vroegen hem of zij in dit gebied mochten gaan
wonen. Zij waren veeboeren, altijd al geweest, en het land aan deze kant van de
Jordaan was uitermate geschikt voor hun grote kuddes kleinvee. Zij wilden hier
graag blijven wonen. Wanneer zij me moesten, de rivier de Jordaan over
moesten, dan zouden ze misschien veel dieren moeten afstoten en zich gaan
richten op de landbouw. Mozes begreep dat ze dit graag wilden, maar zouden er
dan straks voldoende mannen zijn om het land Kanaän te veroveren? En het was
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ook niet eerlijk. De andere stammen zouden dan een lange en bloedige oorlog
moeten voeren, terwijl zij dan al veilig hier hun vee konden hoeden, en ook nog
wel in een in dit stuk land dat niet bij het land Kanaän hoorde.
De mannen van Gad en Ruben zagen wel in, dat zij te veel gevraagd hadden.
Haastig legden zij uit dat zij, de mannen, met alle anderen de Jordaan over
zouden gaan om Jozua te helpen om het land Kanaän te veroveren en dat zij dan
later naar hun achtergebleven vrouwen en kinderen terug zouden gaan. Met dure
eden aan de Heer, beloofden ze dit. En had Mozes nu maar aan de Heer
gevraagd om toestemming hiervoor te geven, dan was het hoogstwaarschijnlijk
anders gegaan. Want dit stuk steppeland hoorde niet bij het land dat de Heer aan
Abraham, Izaäk en Jacob beloofd had. En ook, op deze manier maakte de rivier
de Jordaan een scheiding tussen de stammen van het volk Israël. Het leek wel of
Mozes dit bezwaar niet zag en hij gaf toestemming.
Het was ook de laatste zaak waarover hij een beslissing moest nemen. Want al
heel spoedig hierna kreeg Mozes het Godswoord dat hij naar de Abarimbergen
moest gaan en daar de berg Nebo beklimmen. En vanaf die berg zou Mozes het
land zien, dat God aan zijn volk gegeven had.
‘En wanneer je alles gezien hebt, dan zal je daar sterven, net zoals je broer
Aäron gestorven is.’
Mozes boog zijn hoofd. Hij schrok niet. Hij wist dat dit moment een keer zou
komen en hij was niet bang om te sterven. Toen bij Meriba God het vonnis over
Aäron en hem uitgesproken had, ja toen had hij hartstochtelijk gebeden of God
hen wilde vergeven en dat zij toch dat lang begeerde land binnen mochten gaan.
Maar nu vroeg hij niets meer. Zoals God de Heer het beslist had, zo moest het
gebeuren. Hij zou de berg opgaan, alleen en dan zou hij met zijn eigen ogen het
land zien, waarna hij zijn moede hoofd neer zou leggen en sterven, hoog in de
lucht, dicht bij God.
Mozes wist niet hoe het daar in dat donkere land van de dood zou zijn. Hij wist
nog niets van de lichte, blijde hemel en niets van de Christus, die eens zou
komen en zou betalen voor al onze verkeerde dingen, die wij steeds weer doen.
Maar één ding wist hij wel: als God hem riep, dan kon hij rustig sterven. Maar
hij kon niet, zoals Aäron deed, zo maar de berg opgaan. Nee, hij moest eerst nog
heel veel regelen en afscheid nemen van zijn volk.
Ook nu, in de schaduw van de dood, dacht Mozes niet in de eerste plaats aan
zichzelf, maar aan het volk van God.
‘Ach Heer,’ bad hij, ‘zorg er toch voor dat er in mijn plaats een nieuwe leider
komt, die Uw volk naar het Beloofde land Kanaän brengt. Laat toch niet Uw
volk achter als een kudde schapen zonder herder.’
Ook deze keer verhoorde de Heer Mozes’ gebed. Jozua moest bij hem komen en
Mozes zei tegen hem: ‘Jozua, wees sterk en dapper. Jij moet het volk naar het
land brengen, dat de Heer aan onze voorouders beloofd heeft. Onder jouw
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leiding zullen de Israëlieten het land in bezit nemen. De Heer zal met je
meegaan. Hij zal je helpen. Hij blijft steeds bij je. Hij zal je niet in de steek
laten.’
In een grote volksvergadering, bij ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ zodat
iedereen het kon zien, legde Mozes op Jozua’s hoofd zijn handen en gaf hem de
leiding over het volk. Alle Israëlieten moesten voortaan naar Jozua luisteren.
Een profeet, zo groot als Mozes, zou Jozua nooit worden. Nooit zou de Heer met
Jozua spreken, zoals Hij met Mozes had gedaan. Maar wat hij nodig had om het
volk Israël in Kanaän te brengen, dat zou God hem geven.
En als het nodig was, dan zou Eleazer, de hogepriester die de Urim en de
Tummim droeg, hem bekend maken, wat de Heer wilde.
En toen ook dit laatste onderwerp geregeld was, bleef er nog maar één ding over
en dat was het afscheid nemen van zijn volk. Zijn volk, dat hem zo vaak verdriet
had aangedaan, dat zo vaak tegen hem in opstand was gekomen, maar dat hij
toch zo hartstochtelijk lief had en waar hij alles voor over had.
Hij riep de oudsten en de leiders voor de laatste keer bij elkaar en daar kwam het
gewone volk ook aan. Allemaal luisterden ze naar zijn bekende, vertrouwde
stem. Lang sprak Mozes tegen zijn mensen, zelfs dagen achtereen. Hij moest
ook nog zoveel tegen hen zeggen, voordat hij hen verliet. Dit was ook niet meer
hetzelfde volk, dat hij veertig jaar geleden uit het slavenhuis in Egypte geleid
had. De oudere mensen waren allemaal in de woestijn gestorven en begraven.
De mensen die nu om Mozes heen stonden waren hun kinderen en
kleinkinderen. Het was goed dat ze allemaal nog een keer goed hoorden, wat er
gebeurd was.
Hij vertelde van de lange en zware reis vanaf de Rietzee naar de Godsberg; van
het bittere water, van de kwartels en het manna, van het water uit de rots en van
het gouden kalf. En van de twaalf verspieders vertelde hij en van de zware straf
om hun ongeloof. Van de grote opstand van Korach, Dathan en Abiram.
Daarna schilderde Mozes met woorden, hoe mooi dat land was, waar ze nu
heengingen. Niet voor niets had Mozes in zijn donkere slaaptent, veertig jaar
lang naar dit mooie land verlangend uitgezien. Het leek wel of hij er gewoond
had, zo kon hij erover vertellen. Het was een goed land, een land overvloeiende
van melk en honing, van vijgen en olijven, van druiven en granaatappels. Maar
alleen wanneer ze de Heer trouw dienden, zou het goed met hen gaan in het land
Kanaän!
De mensen die nu in het land Kanaän woonden dienden de Baäls en
ontheiligden het land met hun onzedelijke praktijken en offerdiensten. Lang had
de Heer geduld met hen gehad, maar nu was de maat vol. Alle mensen die daar
woonden, lagen onder de vloek van God. Net zoals veel eeuwen geleden de
mensen die in de steden Sodom en Gomorra woonden. Toen had God zelf de
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straf uitgevoerd, maar nu riep Hij zijn volk op om deze volkeren te vernietigen.
Niet omdat deze mensen de vijanden van het volk Israël waren, niet omdat de
Israëlieten dit land zo graag wilden hebben, niet om hun hebzucht naar goud en
zilver, nee, het was de opdracht van God om dit te doen.
En voerden ze dit bevel van God niet uit, zouden ze de Kanaänieten hun levens
sparen, dan zouden diezelfde Kanaänieten later over hen heersen en de baas
over hen zijn. Maar dat niet alleen, want als ze niet Gods opdracht uitvoerden,
dan zou Hij hen straffen, zelfs zwaarder dan Hij de Egyptenaren gedaan had.
Nog één keer werd Mozes, de Godsman profeet en heel duidelijk vertelde hij
over de Zegen, maar ook over de vloek van de Heer. Gods Zegen, wanneer ze
trouw de Heer dienden en zich hielden aan Zijn geboden. Maar de vloek hadden
ze te verwachten, wanneer ze de Baäls gingen dienen
Het was doodstil toen Mozes zijn machtige woorden uitsprak:
‘En het zal gebeuren, wanneer jullie trouw en gehoorzaam luisteren naar de
Stem van de Heer jullie God, dan zal Hij jullie boven alle volken op de wereld
plaatsen. Gezegend zullen jullie zijn in de stad en op het veld. Gezegend zijn dan
jullie vruchten en ook gezegend zijn jullie dieren. Gezegend zullen worden in
jullie handel en wandel, ja in alles wat jullie doen en laten. Langs één weg zal
de vijand het land binnenkomen, maar langs zeven wegen zal hij voor jullie
vluchten….
Maar, wanneer jullie niet luisteren naar de Stem van de Heer jullie God, dan zal
juist het tegenovergestelde gebeuren. Dan zullen de volken om jullie heen de
baas over jullie worden. Vervloekt zullen jullie zijn in jullie steden en op het
veld. De vloek van God zal liggen op jullie vruchten en ook op jullie dieren. In
jullie handel en wandel, ja op alles wat jullie doen zal de vloek des Heren zijn.
De hemel boven jullie zal koper zijn en de aarde onder jullie voeten van ijzer.
Langs één weg zullen jullie je vijanden tegemoet gaan, maar langs zeven wegen
zullen jullie vluchten. Jullie zullen een spotlach worden voor alle koninkrijken
op deze aarde….’
En het volk, dat ernstig luisterde naar deze vlammende woorden van Mozes,
wilde alles wel beloven. Natuurlijk zouden ze de Heer, hun God dienen in het
Beloofde land. In de woestijn was het wel eens mis gegaan, maar daar was het
leven ook zo hard en zwaar geweest! Maar in dat groene Kanaän, nee, daar
zouden ze voor altijd wandelen in des Heren wegen! Wat jammer nu, dat Mozes
niet met hen mee dat land in mocht gaan. En het ergste was ook nog, dat het hun
schuld was. O, konden ze het maar weer goed maken…. Alles zouden ze dat
daar nu voor over hebben, maar nu was het te laat, voor altijd te laat….
Toen alles gezegd was, kwam de laatste en zware dag, de reis naar de Nebo, de
berg van de dood. Ze zagen hem gaan, een oude en eenzame man. Ze zagen ook
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dat Mozes niet bang was en dat hij vriendelijk naar hen lachte in zijn lange,
grijze baard. Het werd hen allemaal gewoon te veel. Vrouwen begonnen te
huilen en sterke kerels, die meer dan één keer met de vuisten gebald voor Mozes
hadden gestaan, die konden zich niet meer goedhouden.
En nooit beter dan op deze droevige dag, beseften ze wat een groot man deze
Mozes was geweest en dat er nooit, nooit weer zo’n man op deze wereld
geboren zou worden. Jozua mocht dan een flinke man zijn en een goed soldaat,
maar hij kon niet in de schaduw van Mozes staan. En dat hij nu nooit weer terug
zou komen. Dat zij nooit weer zijn stem zouden horen en dat hij nooit weer voor
hen zou bidden….
En ondertussen beleefde Mozes op die hoge berg het mooiste uur van heel zijn
leven. De Heer liet hem het hele land Israël zien, van het noorden tot het zuiden
en van het oosten tot het westen. Hij zag de heuvels in het Zuiderland en de
donkere bossen van de Libanon, de groene dalen tussen de bergen en het vlakke
laagland bij de zee, de blauwe meren bij de rivier de Jordaan en de witte huizen.

‘

Mozes’ mooiste uur, na een lang en zwaar leven’
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Het was als ‘dronken’ zijn ogen de schoonheid en de kleuren in, van dit
prachtige land.
Nu vond hij het niet erg meer, dat hij nooit in dit land zou komen. Dat hij dit
mocht zien, was dat geen genade? Hij vond het niet erg meer dat God hem lang
geleden geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Het was niet gemakkelijk
geweest, om met dit volk op te trekken, een volk dat nooit wilde luisteren. Maar
nu was zijn werk afgelopen. Nu kon hij alles overgeven en had er vrede mee.
Vrede, dat hij ging sterven. Een ander zou zijn werk overnemen. Nu de reis door
de wildernis ten einde was, had het volk meer een strijder nodig, dan een
profeet. Het was maar goed, dat Jozua zijn plaats innam.
Mozes had er de tijd voor genomen om alles goed te zien, maar toen hij het
eindelijk genoeg vond, ging hij tegen een rotsblok aanliggen. Hij deed zijn ogen
dicht, alsof hij ging slapen. Voor de eerste keer in veertig jaar hoefde hij zich
geen zorgen te maken over zijn volk….
Toen hij gestorven was, begroef de Here God hem, ergens in de bergen en nooit
hebben mensen zijn graf gevonden.
Het volk Israël rouwde en huilde om Mozes, wel dertig dagen lang.

Hoofdstuk 55
Lieve kleinkinderen,
Het was 1 september 1944 en vanuit het dorp Anjum was een jonge
verzetsstrijder op de vlucht geslagen. Mijn vader en moeder kenden hem wel. Ja,
en de Duitse soldaten kenden hem ook en zij wisten ook dat mijn ouders uit
Anjum afkomstig waren. Naar wie kon die jonge man gevlucht zijn? Natuurlijk,
naar meester Visser op Kollumerpomp.
Die nacht werd om een uur of vier bij ons aangebeld en hard op de voordeur
gebonsd. Openmaken! Politie en Duitse soldaten.
Wakker geschrokken, was het eerste wat mijn hoogzwangere moeder zei: ‘Durk,
daar zijn ze. Ze komen jou ophalen. Vlug, geen kleren meer aantrekken, in je
pyjama, de vliering op en verstop je daar.’
Mijn moeder liep in haar pyjama de trap af naar beneden en deed de voordeur
op een kier open.
‘Mag ik mij eerst aankleden, voordat ik u binnenlaat?’
Was het omdat zij hoogzwanger was? Maar de soldaten bleven op de stoep
staan en mijn moeder liep weer de trap op naar boven.
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‘Wat, sta je hier nog voor het bed? Vlug, doe het luik boven je hoofd open. Klim
naar de vliering en dan doe ik het luik dicht.’
Een paar minuten later deed mijn moeder de voordeur open en het hele huis
werd doorzocht. Boven bij de slapende kinderen, stond mijn moeder de wacht te
houden. Een NSB’er, een Nederlander die de Duitsers hielp, fluisterde tegen
mijn moeder: ‘Wat jammer nu, dat je man er niet is. Waar is hij heen?’
‘Hij slaapt een nachtje bij zijn ouders in Anjum. Zij hadden hem nodig.’
‘Maar wat erg, hier vind ik zijn persoonsbewijs, in zijn jasje dat hier over de
stoel hangt.’
‘Ja,’ antwoordde mijn moeder, ‘voordat hij naar Anjum ging, heeft hij zich
omgekleed. Zeker zijn persoonsbewijs vergeten. Morgenvroeg, nog voor
schooltijd brengen mijn oudste zoons dat naar hem toe. Dan kan hij nog op tijd
weer terug op school zijn.’
En even later zei diezelfde NSB’er: ‘Juffrouw Visser, op dit bed liggen twee
kussens en op beide kussens heeft iemand geslapen.’
Mijn moeder antwoordde: ‘Omdat ik hoogzwanger ben, lig ik dan op het ene
kussen en daarna op het andere kussen.’
Met een stalen gezicht kon mijn moeder in zulk soort situaties heel goed liegen
of was het heel goed toneelspelen?
Tegen de Grüne politieagent, die er ook bij was, zei ze: ‘Niet met je zaklamp
omhoog schijnen. Dan worden de kleine kinderen wakker.’
Mijn moeder was bang dat ze het luik in het plafond zouden ontdekken. Maar ze
kreeg hulp van de Duitse sergeant die de leiding had. Hij beval dat iedereen
naar beneden moest gaan, maar het was al te laat. In de voorste slaapkamer
begonnen mijn twee oudste broers, 14 en 15 jaar oud, te huilen, te huilen…. Ze
schreeuwden gewoon.
‘Alle runter,’ schreeuwde de Duitse sergeant er overheen. Allemaal naar
beneden! Mijn moeder kreeg hulp van de vijand.
De jonge verzetsstrijder uit Anjum werd in ons huis niet gevonden. Nee, hij was
er ook niet.
En waarom huilden mijn twee oudste broers ze hevig? Nu, zij hoorden boven
hun hoofden op de vliering mijn vader hoesten….
En vier weken later op 28 september 1944 werd ik geboren
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Hoofdstuk 55

-

Rachab

-

Jozua 2

En nu was Jozua de leider van het volk Israël. Op vaste dagen sprak hij recht en
moesten Israëls kinderen in plaats van naar Mozes, nu naar hem luisteren en
hem gehoorzamen. De Heer zelf had hem gezegend en het hele volk had beloofd
om hem als hun leider te erkennen.
Het eerste was Jozua deed was verspieders, spionnen naar de stad Jericho sturen,
dat aan de andere kant van de rivier de Jordaan lag. Voordat hij deze stad ging
aanvallen, wilde hij eerst weten hoe sterk de stad was, hoe hoog de muren en bij
welke poort hij het beste de aanval kon beginnen.
Maar vooral was hij benieuwd hoe de mensen van de stad Jericho eraan toe
waren. Waren ze moedig en strijdlustig of waren ze nu al bang voor de strijd en
hadden ze alle moed al opgegeven?
De beide verspieders - twee jonge moedige kerels, die nergens bang voor waren
- moesten goed om zich heen kijken en vooral luisteren naar wat de mensen
zeiden. Maar tegelijkertijd moesten ze ook erg voorzichtig zijn, want als in de
stad Jericho bekend zou worden, dat zij spionnen waren, dan werd dat hun dood.
Ze deden zich voor als een paar reizende kooplieden en heel rustig liepen ze
door de donkere poort de stad binnen. Hun harten klopten wel een beetje sneller
dan normaal, toen ze door de straten van Jericho liepen, maar aan de buitenkant
merkte niemand iets aan hen. Een grote stad was Jericho niet, maar de oude,
grijze muren waren hoog en zo breed, dat je er zelfs huizen op gebouwd waren.
In één van die huizen op de stadsmuur, een soort van herberg, zochten ze
onderdak voor de nacht. Misschien waren er meer gasten en konden ze van hen
horen wat de mensen onderling tegen elkaar zeiden, bijvoorbeeld over het leger
van Jozua, dat in aantocht was. Goed was het dat er in dit huis een venster was,
waardoor je uit kon kijken over de velden, buiten de stad. Als je je door dit
venster naar buiten liet zakken, dan was je buiten de stad. In het land van de
vijand wist je maar nooit, hoe alles zou gaan.
Het huis waar ze naar binnen gingen had niet zo’n beste naam. De jonge vrouw
die er woonde, haar naam was Rachab, had niet zo’n beste naam. Ze was
ongetrouwd, maar er kwamen veel mannen bij haar over de vloer, waar ze heel
goed mee op kon schieten. Fatsoenlijke reizigers, die een nacht in de stad bleven
slapen, zochten een ander logement.
Maar deze avond, nu deze beide vreemdelingen bij haar in huis waren, gedroeg
zij zich anders. Ze had al heel snel begrepen, dat ze uit het kamp van de
Israëlieten kwamen. Ze begreep wat hun pannen waren….
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Vijanden, spionnen waren deze beide mannen, die daar zo rustig zaten te praten.
Volgens de wet moest zij nu deze beide spionnen aangeven. Soldaten zouden
komen, hen gevangen nemen en terechtstellen. Maar dat deed ze niet. Nee,
Rachab was de laatste weken veranderd, lang zo vrolijk niet meer. Van haar
‘gasten’ had ze de laatste weken gehoord over dat volk Israël, dat zo’n machtige
God had. Zij wist dat die God zijn volk veertig jaar lang bewaard had in de
wildernis van de woestijn. Ze had gehoord van de oorlog van dat volk met
koning Sihon van de Amorieten en met Og, de koning van Basan. En ze
geloofde vast en zeker dat nu haar stad Jericho aan de beurt was. Jericho mocht
dan een sterke stad zijn met zware poorten en hoge muren, maar tegen die God
van de Israëlieten zouden zij het moeten verliezen. Haar stad zou in vlammen
opgaan en het volk Israël zou het hele land Kanaän in bezit nemen.
Soms dacht ze, dat het heerlijk zou moeten zijn om bij zo’n volk met zo’n
machtige God te horen. Bij een God die midden in zijn volk woonde en die hen
kon redden uit alle zorg en moeite. Dan wilde ze wel haar stad Jericho
‘uitvluchten’ en naar dat tentenkamp van Jozua gaan en hem vragen: ‘ Neem mij
aan als één van jullie volk en leer mij van die wonderlijke God van jullie.’
Maar dat kon natuurlijk niet. Die Israëlieten zagen haar aankomen…. Nee, ze
zouden haar niet eens geloven. Zij zou hier moeten blijven en met de stad
Jericho ondergaan.

De beide mannen lieten zich zakken en vluchtten….
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Maar nu waren daar twee spionnen van dat volk bij haar in huis gekomen en
kreeg ze toch nog een kans. Nu kon ze die beide mannen helpen en haar eigen
leven redden. Het was alsof diep in haar hart en stem zei: Maak een keuze
Rachab, het kan nu nog. Iedereen die bij Kanaän en zijn goden hoort, die wordt
vernietigd, maar alle mensen die bij Israël horen, die hebben het leven en de
toekomst. Het zou niet gemakkelijk zijn om te breken met haar eigen volk, haar
stad waarin ze zo’n wild en vrij leven had. Breken met haar familie en met alles
wat haar hier lief en dierbaar was. Maar tijd om er een nachtje over na te
denken, was er niet. Ze moest nu een keuze maken: de beide spionnen helpen of
hen aangeven bij de koning.
En plotseling wist ze het: zij wilde bij dat vreemde volk horen, bij die vreemde,
machtige God. Het interesseerde haar niet wat de mensen in Jericho ervan
zouden zeggen, ze mochten het gemeen vinden, maar ze deed het toch! Het ging
om haar leven en alleen de God van Israël zou haar kunnen redden. Ze wist wat
haar te doen stond.
‘Kom,’ zei ze tegen de beide mannen, ‘het is hier voor jullie niet veilig. Maar ik
zal jullie helpen. Ik breng jullie naar een schuilplaats. Vannacht, wanneer
iedereen slaapt, zal ik jullie helpen om te ontsnappen via het venster, aan de
achterkant van het huis.’
Verbaasd keken ze haar aan. Wat wilde deze vrouw? Was zij van plan hen te
verraden en wilde zij hen opsluiten, zodat ze tijd kreeg om hen bij de koning aan
te geven? Of wilde deze vreemde heidense vrouw hen echt helpen?
En toen vertelde Rachab dat zij bij het volk Israël wilde horen, dat zij met haar
eigen goden wilde breken, omdat ze geloofde dat Jozua met zijn leger en met
hulp van zijn God het van hen zou winnen.
‘En ik ben de enige niet, hier in Jericho, die dat gelooft. Nee, bijna allemaal.
Want jullie God, die jullie helpt is de enige echte God.’
Ze moesten het wel geloven, deze verspieders van Jozua. Zwijgend gingen ze
met Rachab mee naar het platte dak. Om haar heen op de muur, stonden de
donkere huizen en beneden hen in de diepte, lag het donkere land. Daar, ver in
het oosten, moest de rivier de Jordaan zijn, waar zij die ochtend doorheen waren
gekomen en nog verder lag het tentenkamp van hun eigen volk. En aan deze
kant van de Jordaan was het land Kanaän, het land van de vijand. Ze moesten
het eens weten, de soldaten van Jericho, dat zij hier waren.
Ondertussen maakte Rachab de schuilplaats klaar voor de beide spionnen. Op
haar platte dak lagen korenschoven, die gedroogd moesten worden. Daaronder
maakte zij een schuilplaats voor de beide mannen. Het was warm en benauwd
onder die korenschoven, maar het ging om hun leven en moedig kropen onder
het koren, wachtend op de dingen die zouden komen.
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Ze lagen nog niet eens lang in hun schuilplaats, toen ze vlugge stappen op straat
hoorden. Luide stemmen weerklonken. Rachel opende de deur. Zij wist dat het
nu om haar leven ging, maar bang was ze niet. De God van Israël zou haar nu
helpen. Dat geloofde ze.
In de donkere straat stonden een aantal soldaten met het blote zwaard in hun
handen.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Rachab rustig.
Eén van de soldaten antwoordde: ‘Breng die twee mannen hier, die bij jou zijn.
Wij komen ze gevangen nemen, want het zijn spionnen!’
‘Nee toch!’ antwoordde ze.
‘Ach, wat jammer, ‘jullie zijn net te laat. Ja, er zijn hier twee mannen geweest,
maar juist voordat de poort gesloten werd, zijn ze weggegaan. Maar als jullie
vlug zijn, kunnen jullie ze nog inhalen.’
Ze stond daar zo rustig, deze jonge vrouw, en ze glimlachte zo vriendelijk. De
soldaten van de koning geloofden haar direct. Ze dachten er niet aan om het huis
van Rachab te doorzoeken. Zo snel ze konden liepen de soldaten door de poort
de velden in, op zoek naar de spionnen.
Rachab keek hen na en toen alles weer rustig was geworden, ging ze snel naar
het platte dak van haar huis en riep de beide mannen. Zwijgend gingen ze naar
beneden, naar de kamer waarin het venster was. Voor de laatste keer spraken ze
met elkaar.
‘Ik heb jullie het leven gered,’ zei Rachab, ‘spaar ook mijn leven, wanneer de
stad Jericho door jullie veroverd wordt. En ook de levens van mijn vader en
moeder, van mijn broers en zussen.’
De beide mannen staken hun handen omhoog.
‘Wij zweren, dat wij jullie levens zullen sparen. Wij staan borg voor jou en je
familie. Maar vertel niemand over onze plannen. Niemand mag ons verraden. En
de dag dat Jericho in onze handen valt, hang dan een rood touw uit het venster,
zodat wij precies kunnen zien waar jij woont, want er staan meer huizen op deze
muur.’
Rachab knikte. ‘Dat is dan afgesproken,’ zei ze. ‘Nu zal ik jullie laten gaan,
maar ga niet direct terug naar jullie tentenkamp. Ga nu nog niet naar de rivier de
Jordaan, want daar wachten de soldaten van de koning op jullie. Verstop je eerst
drie dagen lang in de bergen, dat is juist de andere kant uit. Na drie dagen
zoeken de soldaten jullie niet meer. Dan is de weg vrij en steek dan de Jordaan
maar over.’
Toen bond ze een rood stuk touw vast aan de tralies van het venster en liet de
beide mannen ontsnappen. Ze vluchtten over de donkere velden de bergen in.
Drie dagen later, tijdens een donkere nacht, staken ze de rivier de Jordaan over.
De volgende ochtend kwamen terug bij Jozua en vertelden hem alles, wat ze
meegemaakt hadden.
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‘Wis en waarachtig,’ zeiden ze tegen hem, ‘de Heer heeft ons dat land al in bezit
gegeven, want alle bewoners van dat land zijn nu al doodbang. En niet alleen
voor ons, maar vooral voor onze God.’

Hoofdstuk 56
Lieve kleinkinderen,
Elke dag in je leven mag je (moet je) keuzes maken. Vaak, zonder erbij na te
denken, beslis je: Ga ik dit nu wel doen of dat andere juist niet?
Toen jullie klein waren, beslisten jullie papa’s en mama’s voor jullie, b.v. naar
welke basisschool jullie gingen. Maar later moesten jullie zelf de keuze maken,
of werd er voor jullie ‘een keuze’ gedaan. Zo maakte ik voor onze zoon DirkJelmer de keuze, dat hij na het behalen van zijn Mavodiploma, naar de Havo
zou gaan. Maar zelf besliste hij anders. Hij ging naar de MAS, de Middelbare
Landbouwschool in Emmen. Hij was toen oud genoeg om zelf bepaalde
beslissingen te nemen.
Zo moeten jullie allemaal, misschien wel vandaag, keuzes maken en beslissingen
nemen, die vaak bepalend zijn voor de rest van jullie leven.

Hoofdstuk 56

-

De Jordaan

-

Jozua 3 en 4

Vrij snel na de verkenningstocht van de beide verspieders maakte Jozua alles
klaar voor de verovering van het Beloofde land Kanaän. Het leger moest op
oorlogssterkte gemaakt worden. De zwaarden en speren werden geslepen en de
schilden nagekeken. Het zou een zware veldtocht worden, deze oorlog in
Kanaän, waarin zoveel versterkte steden lagen. Maar ze waren niet bang, de
kinderen van Israël. Wel waren zij een slavenvolk waren geweest en niet
gewend om oorlog te voeren, maar ze wisten dat de Heer voor hen uittrok en
hun de overwinning zou geven.
Maar voordat ze ten oorlog trokken sprak Jozua nog een keer met de mannen
van de stammen Ruben, Gad en Manasse. Zij zouden later in het land ten oosten
van de rivier de Jordaan gaan wonen. Duidelijke afspraken werden er gemaakt.
Het was hun plicht om de hele veldtocht mee uit te dienen en met hun lange
speren zouden ze voorop gaan in de strijd.
‘Alles wat u ons beveelt, zullen wij doen,’ gaven ze Jozua ten antwoord.
‘Waarheen u ons ook stuurt, wij zullen gaan!’
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De volgende ochtend al trok heel het volk Israël op naar de rivier de Jordaan. Ze
zochten een plek, waar ze de rivier konden oversteken. Maar dat zou nog wel
eens een hele tijd kunnen duren. Vaak is de rivier de Jordaan maar een smalle
ondiepe rivier, die zich door de heuvels heen kronkelt. Maar nu was het voorjaar
en het water stond hoog. Slechts op een enkele doorwaadbare plaats kon heel
voorzichtig een beperkt aantal mensen de oversteek wagen. Maar hoe moest dat
nu met al deze duizenden mensen? En stel je voor dat de Kanaänieten je tijdens
de overtocht aan gingen vallen. Nee, het was nu niet de juiste tijd om de rivier
over te steken.
Maar de mannen van de stad Jericho waren helemaal niet van plan om hen aan
te vallen en hulp van andere steden zouden ze ook niet krijgen. De Kanaänieten
voelden zich niet als één volk. Elke stad had zijn eigen koning en allemaal
stonden ze onder het gezag van de Farao van Egypte. Als het goed was, dan zou
de Farao hen moeten helpen. Maar ze wisten dat hij dat niet deed.
De mannen van Jericho wachtten maar rustig af wat er de komende tijd zou gaan
gebeuren. Als die God van Jozua sterker was dan de goden van Egypte, sterker
dan de goden van de koningen Sihon en Og, wat kon dan één kleine stad tegen
deze grote legermacht beginnen? Maar die aanval zou nu nog niet komen, het
water in de rivier de Jordaan zou eerst lager moeten komen te staan.
Maar het ging niet zoals men verwacht had! Het volk Israël was nog maar een
paar dagen bij de rivier de Jordaan, toen de Heer tegen Jozua zei: ‘Vanaf
vandaag zal Ik alle Israëlieten laten zien, dat jij hun leider bent en iedereen zal
veel respect voor jou krijgen. Geef de priesters de volgende opdracht: ‘Ga met
de heilige ark een paar stappen de rivier in en blijf daar staan. En zeg tegen het
volk, dat zij zich klaar moeten maken voor vertrek. Zodra de priesters met de ark
in de rivier staan, moeten alle mensen langs hen heen lopen, naar de andere kant
van de rivier. Maar zorg er wel voor dat niemand te dicht bij de heilige kist
komt, zodat hem of haar niet iets ergs overkomt.
Wanneer de priesters bijna met hun voeten in het water komen te staan, dan zal
Ik ervoor zorgen dat het water stopt met stromen en de bodem van de rivier zal
droog vallen.’
Dankbaar en blij gaf Jozua aan de priesters en het volk het Godswoord door.
Ook riep hij twaalf mannen, uit elke stam één, die voor het leger uit moesten
lopen. Ze kregen de opdracht om ieder persoonlijk een grote steen uit de rivier
mee te nemen. Toen gaf hij zijn laatste bevel en de priesters tilden de ark op bij
de draagstokken en zo begon de wonderbaarlijke tocht, met helemaal voorop de
veertigduizend soldaten uit de stammen Ruben, Gad en Manasse.
Het ging precies zoals de Heer tegen Jozua gezegd had: Nog maar net stonden
de priesters in de rivier of het water voor de ogen van de zeer verbaasde mensen
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stroomde het water weg, zo ver als ze konden zien. Ergens ver weg in het
noorden moest een dam van water zijn en voor hen, tot de zee in het zuiden toe,
werd alles droog.
Voorzichtig stapten de priesters naar de bodem van de rivier. Eerbiedig droegen
ze de heilige ark naar het midden en daar bleven ze staan tot het machtige leger
en het hele volk Israël langs hen heen gelopen was. Ernstig stonden de
gezichten, maar hun ogen blonken blij. Was het niet geweldig een God te
hebben, die zulke grote wonderen deed?
Toen ze allemaal aan de overkant waren, liepen de twaalf mannen terug naar de
plek waar de priesters met de ark hadden gestaan en namen vanaf die plek een
steen mee op hun schouders.
Twaalf andere stenen werden daar opeengestapeld, midden in de rivier. Later,
wanneer het water in de rivier laag zou staan, zouden de mensen aan de kant
deze steenhoop kunnen zien en herinnerd worden aan deze bijzondere dag.
Toen de twaalf stenen op hun plek lagen, klommen ook de priesters met de ark
uit de rivierbedding. Nog maar net hadden ze weer vaste grond onder hun voeten
of achter hen bruiste het water het zuiden in, richting de Dode Zee.
Moedig trokken ze verder het Beloofde land in, tot aan Gilgal toe. Daar werden
de twaalf stenen die ze meegenomen hadden, als gedenkteken opeengestapeld.
In datzelfde Gilgal liet Jozua ook alle mannen besnijden, want de mannen, die in
Egypte besneden waren, leefden niet meer. En tijdens de reis door de woestijn
was er niemand besneden. Ook vierden ze hier het Pascha, het eerste heilige
feest in het Beloofde land….
De koningen van de steden in het land Kanaän hoorden dat de God van Israël
het water in de rivier de Jordaan had tegengehouden en dat de Israëlieten de
Jordaan waren overgestoken. Ze werden bang. Ze durfden geen oorlog meer te
voeren tegen het volk Israël.

Hoofdstuk 57
Lieve kleinkinderen,
‘Joshua fit the battle of Jericho,
and the walls come a tumblin down.’

(Jozua voerde strijd om Jericho)
en de muren stortten neer.)

Wat is deze negrospiritual door veel zwarte slaven in Noord-Amerika gezongen.
Dromen van vrije mensen in een vrij land. Ja lieve kleinkinderen, ook jullie
mogen geloven en bidden dat alle ‘muren’, alle obstakels in jullie leven zullen
vallen, één voor één, maar wel op Gods tijd.
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Lieve kleinkinderen, kennen jullie dat mooie lied ‘We shall overcome’? In de
zestiger jaren van de vorige eeuw zongen wij dat lied vaak op de Kweekschool
in Dokkum. Ja, dat was in de tijd, toen dominee Martin Luther King tijdens een
vreedzame en geweldloze demonstratie voor het Lincoln Memorial in
Washington D.C. in Amerika zijn beroemde speech hield, met als titel: ‘I have a
dream’.
In navolging van dominee Martin Luther King zongen wij van ongerechtigheid
en onderdrukking, die omgevormd zou worden in een oase van vrijheid en
gerechtigheid. Daar geloofden wij in.
Net zoals dominee Martin Luther King geloofden wij als jonge aanstaande
onderwijzers en onderwijzeressen, dat eens blank en zwart in Amerika gelijk
behandeld zou worden, gelijke rechten zouden hebben. Dominee Martin Luther
King geloofde dat de staat Alabama, eens een plaats zou worden, waar kleine,
zwarte jongens en zwarte meisjes hand in hand zouden kunnen gaan met kleine,
blanke jongens en blanke meisjes. En dat ze samen zouden kunnen lopen en
leven als broeders en zusters.
‘I have a dream’, ik heb een droom. Maar daar moet je in geloven.
Wie had op 28 augustus 1963 ooit kunnen geloven dat Barak Obama nog eens
president van de Verenigde Staten van Amerika zou worden? Dat was in die
jaren onmogelijk!

Hoofdstuk 57

-

Jericho

-

Jozua 6

Een paar dagen later liep Jozua zonder dat iemand met hem meeging, het
tentenkamp uit. In de verte zag hij de hoge muren van de stad Jericho. Ook zag
hij de grote poort. Hij liep te denken op welke manier hij het beste de stad in zou
kunnen nemen. Waar zaten de zwakke plekken in de verdediging? Groot was
Jericho niet, maar hoe zouden zijn mannen ooit over die hoge muur klimmen?
Hoe konden ze door die sterke, gesloten poort komen? Hij wist het niet, maar hij
geloofde dat God hem zou helpen.
En terwijl hij daar liep, diep in gedachten, zag hij ineens een man voor zich
staan met een blinkend zwaard in zijn hand. Waar was die man zo plotseling
vandaan gekomen? En waarom stond hij daar zo stil en zei hij niets? Jozua liep
naar hem toe en vroeg: ‘Hoor jij bij ons of ben je een vijand?’
De vreemdeling antwoordde: ‘Geen van beide. Ik ben de leider van Gods leger
en vanwege de stad Jericho ben ik hier.’
Jozua kreeg een heel blij gevoel. Juist nu hij hier over dit probleem liep na te
denken, kwam de Heer zelf bij hem om tegen hem te zeggen wat hij moest doen.
Zonder erbij na te denken liet hij zich op de grond vallen en zo, met zijn hoofd
aan de grond, vroeg hij eerbiedig: ‘Heer, ik ben uw dienaar. Zeg me wat ik moet
doen.’
Geen strijdplan was het eerste wat de Heer tegen Jozua zei, maar hij kreeg te
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horen, net zoals lang geleden Mozes bij de brandende doornstruik: ‘Trek je
sandalen uit, want je staat op een heilige plek.’
En Jozua gehoorzaamde en deed zijn sandalen uit. Pas daarna sprak de Heer tot
hem over de komende strijd.
Omdat Jericho de eerste stad was, die zij moesten veroveren, wilde de Heer hen
die stad in handen geven door een machtig en groot wonder.
Zonder wapengeweld zouden de Israëlieten over de gevallen muren heen
klimmen. Ja, het volk Israël moest er heel goed van doordrongen raken, dat zij
niet in eigen kracht dit Beloofde land konden veroveren. Ook moesten ze leren
dat zij helemaal geen recht hadden op het goud en zilver van de Kanaänieten.
Alleen uit genade kregen ze dit land van de Heer.
Om die reden was deze eerste stad Jericho niets anders dan een groot offer aan
de Heer. Niets in de stad mochten ze als oorlogsbuit meenemen. Alles was voor
de Heer. Wat waarde had, zoals goud, zilver, koper en brons moest bij de
kostbare schatten van de Heer bewaard worden. Al het andere, ook ijzeren
gereedschappen, moest vernietigd worden.
Ook mochten ze niemand in de stad in leven laten. De hele stad moest met de
grond gelijk gemaakt worden en in brand gestoken, want de hele stad Jericho
was door de Heer in de ban gedaan.
Later, wanneer de Israëlieten andere steden gingen veroveren, dan mochten ze
naar hun tenten oorlogsbuit meenemen. Maar nu bij Jericho was alles het
bijzondere eigendom van de Heer.
Jozua moest met zijn soldaten zes dagen achterelkaar één keer om de stad
heenlopen. Met voorop zeven priesters, die op hun ramhoorns bliezen en
daarachter de Ark van het Verbond. En de zevende dag moesten ze zeven keer
om de stad heenlopen en op een teken moest het hele volk Israël heel hard gaan
schreeuwen….
Nog diezelfde dag riep Jozua de oudsten van het volk bij zich en gaf hun het
Godswoord door. Heel nadrukkelijk vertelde hij dat Jericho voor God een
banoffer was. Niemand mocht iets uit die stad als oorlogsbuit meenemen. De
persoon, die dat wel deed, werd zelf in de ban gedaan en door één zo’n ‘rover’
(dief) zou de vloek van God over het hele volk Israël komen.
De oudsten vertelden het door, elk aan zijn eigen afdeling, en zo werd het leger
klaargemaakt om op mars te gaan. Iedereen wist waar hij zich aan te houden
had.
En zo begon op een vroege ochtend de eerste rondgang om de stad Jericho. De
Ark van het Verbond werd gedragen door priesters, voorafgegaan door zeven
andere priesters, die op de ramshoorn bliezen. En voor en achter de heilige ark,
zwijgend en ernstig, liepen de gewapende soldaten. Die eerste dag liepen ze één
keer om de stad heen en alles wat nu binnen die cirkel lag, was gewijd aan Gods
banoffer. Over de gehele stad Jericho lag nu de vloek van de Heer, behalve over
die ene familie, in het huis daar op de muur, waar een rood touw uit het venster
hing.
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De mannen van de stad Jericho stonden op de muren van hun stad. Ze zagen de
vijand aankomen. Een sterke wacht stond bij de poort, klaar om te vechten.
Maar wat wilden die dienaren van die vreemde God? Het leek erop dat zij met
hun ark in de aanval gingen. Maar dat kon toch niet? De soldaten van Jericho
huiverden en wachtten op de dingen die gingen gebeuren.
Maar toen de Israëlieten één rondje om de stad hadden gelopen, gingen ze terug
naar hun tentenkamp in Gilgal. Nog één dag konden de mannen van Jericho
rustig hun gang gaan, nog één nacht veilig slapen!
Maar ook de tweede dag liep de vijand alleen maar om de stad heen. En ook de
volgende dagen van deze vreemde week. Wat wilde dat volk Israël eigenlijk?
Durfde die vreemde God de strijd niet aan? Of zou er iets vreselijks gebeuren,
dat zij nog niet wisten? Elke ochtend die ‘optocht’ om hun stad heen en voor de
rest van de dag was alles rustig…. Te rustig? Diep in hun harten wisten ze, dat
het niet zo zou blijven.

De eerste rondgang om de stad Jericho
284

En zo brak de laatste, de zevende dag aan. Vroeg in de ochtend stond iedereen
reisvaardig, klaar voor de strijd. Nog één keer sprak Jozua het volk toe. Deze
ochtend moesten ze zeven keer om de stad heenlopen en pas daarna zouden de
priesters op hun ramshoorns blazen en moest het hele volk gaan juichen. Maar
niet eerder, pas na hun gejuich zouden de muren vallen. Zij moesten op God
vertrouwen en geloven dat Hij hun de overwinning zou geven.
Voor de laatste keer waarschuwde Jozua hen allemaal, dat alles in de stad
Jericho in de ban van God was. Niemand, geen mens en ook geen dier mocht in
leven blijven, behalve Rachel en haar familie.
Toen begonnen ze te lopen, zwijgend en ernstig. Het zou vandaag een grote dag
worden. De eerste stad in het Beloofde land zouden ze in bezit nemen, zonder
ervoor te hoeven vechten: een Godswonder.
Er waren mannen bij die dachten: wij zijn niets beter dan deze Kanaänieten,
maar zij moeten sterven en wij, Gods eigen volk, zijn nu een werktuig in Gods
hand. Deze mannen voelden zich schuldig en waren de Heer dankbaar, dat God
hen uitgekozen had.
Maar de meeste mannen hadden heel andere gedachten. Ze hadden wel zin in dit
avontuur en hadden bijna geen geduld genoeg om zeven keer om de stad heen te
lopen. Zij hielden hun zwaarden stevig in hun handen en het kwam niet in hen
op, dat zijzelf ook de dood schuldig waren.
Het duurde lang, voordat ze zeven keer om de stad gelopen waren. De zon stond
al hoog aan de hemel toen de priesters bleven staan. Het werd stil. Iedereen keek
naar de hoge muren. Toen klonk het geluid van de ramshoorns en direct daarna
begonnen ze allemaal te juichen. Het was alsof ze de strijd al gewonnen hadden,
zo luid juichten ze. En toen het gejuich op z’n hevigst was, zagen ze hoe de
muren van de stad scheurden en in elkaar vielen. De grond dreunde en trilde
onder hun voeten. Een grote grijze stofwolk steeg omhoog. En pas toen de
stofwolk neergedaald was, stormden de strijders van het volk Israël naar voren
en klommen over de puinhopen de stad binnen.
Er waren in Jericho niet veel mannen meer, die moed hadden om te vechten.
Nog voor de avond viel en de duisternis kwam, was Jericho een dode stad. Geen
mens leefde meer. Zelfs alle dieren waren gedood. Uit alle huizen was het
gouden zilver meegenomen naar het tentenkamp in Gilgal. Dat zou gebruikt
worden voor de dienst in de tabernakel.
Ook Rachel en haar hele familie waren opgehaald en buiten het tentenkamp van
de Israëlieten kregen zij hun eigen tenten. Veel later, toen de oorlog voorbij was
en het land verdeeld onder de stammen van Israël, werden ze in het volk Israël
opgenomen. Rachel trouwde met een man uit de stam van Juda. En van deze
vrouw Rachel stamt koning David af en dus ook onze Here Jezus Christus. Het
is goed om te weten, dat Jezus zich zo vernederde dat Hij vlees en bloed aan
wilde nemen, niet alleen van koningen, zoals David en Salomo, maar ook van
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deze vrouw Rachel, die het met de zeden en gewoonten in haar stad Jericho niet
zo nauw nam.
Diezelfde avond, toen de soldaten van Jozua door de dode straten van Jericho
liepen en alle huizen in brand staken, was er een man uit de stam van Juda, die
in zijn tent druk aan het graven was. In een diepe kuil verborg hij een staaf goud,
twee honderd zilveren munten en een prachtige Babylonische mantel. Hij wist
wel dat het verkeerd was, wat hij deed. Ja, hij had het meegenomen uit de stad
Jericho. Hij had het gestolen van God, maar geen mens had het gezien!
Hij wist dat hij en zijn familie nu onder de banvloek van God lagen, maar daar
wilde hij niet aan denken. Later, wanneer andere steden veroverd waren en ze
allemaal oorlogsbuit mochten hebben, dan had hij al vast veel. Hij zou dan een
rijk man zijn. En niemand kon weten dat zijn gestolen goud en zilver uit Jericho
kwam.
Zo vlug hij kon verstopte hij alles in de grond en stampte de aarde goed aan.
Niemand zou in zijn slaaptent komen en huisgenoten, die misschien iets gemerkt
hadden, zouden hun monden wel houden.
Maar toen hij later op die avond naar bed ging, was hij niet meer zo blij met zijn
schat. Hij werd bang en kon niet slapen….

Hoofdstuk 58
Lieve kleinkinderen,
Zo oud als de wereld is, zo lang als er mensen op deze aarde bestaan, zo lang is
er al een strijd gaande tussen goed en kwaad. Welke kant kiest de mens: het
kwaad van de hebzucht, jaloezie en egoïsme of kiest hij of zij voor het goede, de
zorg voor zijn of haar medemens?
Gistermiddag, toen ik ons hondje uitliet, zag ik op het fietspad een vrouw rijden,
met een heel klein kind in het fietsstoeltje aan haar stuur en achterop, ook in een
fietsstoeltje zat een iets groter kind. Naast haar fietste heel dapper haar oudste
dochter. Wat mooi is dat. Als ik een moeder met haar drie kinderen zo zie
fietsen, krijg ik altijd een heel blij gevoel van binnen.
Maar plotseling moest ik denken aan het verhaal van gisteren en aan het
verhaal uit de bijbel, dat vandaag aan de beurt is. Stel je voor dat deze moeder
met haar drie kleine kinderen in de stad Jericho zou hebben gewoond, of in het
kleine stadje Ai, waar ik vandaag over vertel, dan zouden deze kinderen niet oud
worden.
Net zoals de vriendin van onze oudste kleindochter Meike, die gisteren in
Dronten verongelukte. Zij kwam onder een vrachtauto en stierf een paar uren
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later in het ziekenhuis. Nog maar zeventien jaar oud. Vreselijk.
Ja, en dat is net zo erg als dat er wereldwijd elke dag honderden, ja duizenden
kinderen sterven als gevolg van honger, ziekte, oorlog of natuurgeweld. Voor
mij niet te begrijpen….
Afgelopen nacht, toen ik niet kon slapen, moest ik denken aan Jezus. Ja aan
Jezus, die bij het graf van zijn vriend Lazarus stond te huilen. Ook Jezus kende
verdriet!
Jezus, die tegen zijn leerlingen zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen. Stuur ze
niet weg! Want voor kinderen is het Koninkrijk der hemelen.’
En Jezus zegende de kinderen.
Later nam Jezus een kind bij zich en waarschuwde de mensen, die om hem heen
stonden met de woorden: ‘Wanneer jullie niet worden als een kind, dan zullen
jullie Gods Koninkrijk niet binnenkomen.’

Hoofdstuk 58

-

Achan

-

Jozua 7 en 8 : 1 - 29

Na de verovering van Jericho, niet eens zoveel tijd later, stuurde Jozua opnieuw
verspieders uit, nu naar het stadje Ai, dat ten noordwesten van Jericho in het
bergland lag. Ze kwamen bij Jozua terug met de boodschap dat er in Ai niet veel
mensen woonden en dat zij met twee of drieduizend man dit stadje heel
gemakkelijk konden veroveren. Het was niet nodig om met hun hele legermacht
dit stadje aan te vallen.
En zo gingen ze op oorlogspad, drieduizend jonge, sterke kerels. Geen vijand
kwamen ze tegen. Nee, alle Kanaänieten waren bang geworden voor het volk
Israël. Niemand durfde de Israëlieten aan te vallen.
Manmoedig liep het kleine leger op de poort van het stadje Ai af. De soldaten
hadden er gewoon zin in. Vooral ook, omdat ze deze keer de oorlogsbuit wel
voor zichzelf mochten houden. Het zou niet veel moeite kosten om de poort
open te breken. Op de muren zagen ze maar een paar soldaten staan.
Maar het ging totaal anders, dan ze verwacht hadden: de poortdeuren gingen
open en daar stormde een kleine groep heel fanatieke soldaten op de mannen
van Jozua af. En nog voordat ze goed begrepen wat er gebeurde, vielen al de
eerste doden aan de kant van de Israëlieten. Wild sloegen de mannen van Ai
erop in en bij het kleine leger van Jozua brak paniek uit. Nog voordat zij hun
wapens goed hadden gebruikt, sloeg het leger van drieduizend man op de vlucht,
voor het klein groepje goed geoefende soldaten uit Ai.
Ze dachten er niet meer aan, met hoe weinig soldaten het stadje Ai verdedigd
werd en dat zij in aantal ver in de meerderheid waren. Ze luisterden niet meer
naar hun aanvoerders, die zeiden dat ze moesten blijven staan. Ze hoorden alleen
nog maar de juichkreten van die kleine dappere bende uit Ai en het
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doodsgejammer van hun eigen gevallen kameraden. Ze hadden nog maar één
gedachte: terug naar hun veilig tentenkamp, terug naar Jozua en naar hun groot
thuisgebleven leger. Ze renden zo hard ze konden om hun eigen leven te redden.
Wie niet snel genoeg was, werd neergesabeld en stierf een wrede dood.
Terneergeslagen en dodelijk vermoeid kwamen ze terug in het kamp bij Gilgal.
Vanuit hier waren ze die ochtend zo moedig vertrokken en nu waren ze terug, de
wanhoop nabij. Toen de laatsten binnen waren werd er appel gehouden: er
ontbraken zesendertig jonge mannen. Iedereen raakte overstuur. Dat ze nu, midden
in het land van hun vijanden, de nederlaag leden. En dat tegen zo’n klein stadje!
Luid jammerden de mensen. Hoe was dit mogelijk? Hielp hun God hen dan niet
meer? Diezelfde God die de muren van Jericho liet omvallen. Waren zij Gods volk
niet meer? Moesten zij hier nu allemaal sterven?
En zelfs Jozua wist op dat moment niet meer hoe het moest. Direct, toen hij alles
gehoord had, ging hij met de oudsten van het volk naar ‘de Tent om de Heer te
ontmoeten’. De tent waarin de Ark van het Verbond stond. Ze scheurden hun
kleren en deden aarde op hun hoofd, ten teken van diepe rouw. Ze lieten zich
voorover op de grond vallen. Hoe vaak hadden Mozes en Aäron op dezelfde
manier en ook voor de tent van de Heer liggen bidden? Hoe vaak had God wel
niet het smeken van zijn vriend Mozes gehoord en zijn gebed verhoord? En nu
lagen daar Jozua en de oudsten van het volk ter bidden. Jozua, de soldaat. Maar
bidden kon hij ook.
“Ach Heer, mijn God!’ klaagde hij. ‘Waarom heeft U ons de Jordaan laten
oversteken? Wilde U soms dat de Amorieten ons zouden verslaan en ons zouden
doden? Waren we maar aan de overkant van de Jordaan gebleven! Heer, wat kan
ik nog tegen U zeggen? We zijn voor onze vijanden gevlucht! Als de inwoners
van Kanaän dat horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen. Ze zullen ons
doden! Dan zal uw volk niet meer bestaan. En dan zal niemand meer eerbied
voor U hebben.’
Streng antwoordde de Heer: ‘Sta op! Houd op met klagen! Want jullie hebben
iets verschrikkelijks gedaan. Ik had jullie gezegd dat alles uit Jericho voor Mij
was. En dat daarom alles vernietigd moest worden. Maar iemand heeft iets
tussen zijn eigen bezittingen verstopt. Daarom zin jullie verslagen en moesten
jullie vluchten. Dat is jullie straf. Ik wil dat jullie de gestolen voorwerpen aan
Mij geven en vernietigen. Anders zal ik jullie niet meer helpen.
Jozua, morgenochtend moet het hele volk zich heiligen en zich daarna hier
verzamelen in volgorde van de stammen, geslachten en families. Dan zal Ik
aanwijzen, wie van hen er iets gestolen heeft. Die man moet gedood en verbrand
worden, samen met zijn familie en al zijn bezittingen, want hij heeft zich niet
aan Mijn regels gehouden. Hij heeft iets verschrikkelijks gedaan!’
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En zo stonden de volgende ochtend alle Israëlieten voor Jozua. De oudsten
voorop en daarachter in lange rijen het bange volk. Ook Achan stond tussen alle
mensen in. En nog durfde hij niets te zeggen. Had hij maar nooit dat goud en
zilver en die prachtige mantel meegenomen. Maar wie had ook kunnen denken
dat dit de gevolgen zouden zijn? Een verloren veldslag en zesendertig doden. En
dat allemaal om een klein beetje geld! Moest hij nu sterven, hij en zijn kinderen?
Hij zag hoe de priesters alles klaarmaakten voor het Godsoordeel. Een offerdier
werd geslacht en bij het rokend altaar stonden de twaalf oudsten van de
stammen van Israël. Zo ernstig stonden ze daar, terwijl ze naar de hogepriester
keken, die het lot wierp. Als het nu eens mis was en zijn stam werd niet
aangewezen…. Maar dan zou een ander voor hem de dood ingaan! Zou hij nu
nog naar voren gaan en zeggen dat hij de dief was? Maar dat durfde hij niet. Wat
zou zijn vader zeggen en zijn grote kinderen, die met hem moesten sterven?
Daar hoorde hij de hogepriester zeggen: ‘De stam van Juda is aangewezen. Alle
andere stammen gaan vrijuit.’
Het was of zijn hart stil stond, maar nog zei hij niets. Hij kon niets meer zeggen.
Hij wist dat de Heer hem zou vinden.
En weer stond een hele rij mannen voor Jozua: de hoofden uit alle geslachten
van de stam van Juda. Deze keer viel het lot op het geslacht van Zarchi,
hetzelfde geslacht waartoe Achan behoorde.
O God in de hemel, waarom had hij die dag in Jericho zijn handen niet thuis
kunnen houden? En nu was het voor altijd te laat. Het was alsof de stem van de
hogepriester van heel ver kwam, toen hij hoorde: ‘De Heer wijst de familie van
Zabdi aan. Laat alle mannen van Zabdi hier bij het altaar komen.’
En dat was zijn grootvader.
Hij stond tussen de andere mannen in. Dicht naast hem stond zijn vader, maar
hij durfde hem niet aan te kijken. Allemaal keken ze heel ernstig. Dit was de
laatste keer dat de hogepriester het lot zou werpen. Dit ging om leven en dood.
Hij keek naar zijn grootvader Zabdi. De oude man had zijn grijs hoofd diep
gebogen. De schande, de diepe schande om hier te moeten staan voor het hele
volk! Alles had Achan wel willen geven, alle schatten van Kanaän, als hij dit
goed had kunnen maken….
Het was doodstil. Achan zag niets meer. Hij staarde alleen maar naar het altaar.
Alles schemerde hem voor zijn ogen.
Toen sprak de hogepriester de woorden: ‘Achan, de zoon van Karmi, de zoon
van Zabdi is schuldig. Met het lot heeft de Heer hem zelf aangewezen.’
Iedereen keek naar hem: de oude Zabdi en zijn vader, zijn ooms en zijn broers
en ook zijn eigen kinderen. Hij zag in de ogen hun verwijt. Jozua kwam naar
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hem toelopen. Angstig keek Achan hem aan, terwijl hij erge verwijten van hem
verwachtte.
Maar droevig klonk Jozua’s stem, toen hij zei: ‘Mijn zoon, geef de Heer, de God
van Israël de eer en beken wat je gedaan hebt.’
Pas op dat moment besefte Achan wat hij gedaan had. Niet alleen de schande en
straf voor zijn familie was erg, nee het allerergste was dat hij van God gestolen
had. En hij wist, alleen met bloed kon deze bloedschuld weer goed gemaakt
worden.
Ernstig zei hij: ‘Ik ben schuldig. Ik heb mij niet gehouden aan de regels van de
Heer, de God van Israël. Toen we Jericho veroverd hadden zag ik een prachtige
mantel. Ook zilveren munten en een goudstaaf. Ik heb het meegenomen en
verstopt in mijn tent, onder de grond.’
Jozua stuurde een paar mannen naar de tent van Achan. Daar vonden ze
inderdaad de mantel, het goud en het zilver. De mannen pakten de gestolen
spullen en brachten het naar Jozua. Alles werd voor de heilige ark van de Heer
neergelegd.
Toen sprak Jozua het vreselijke vonnis uit: Achan moest buiten het tentenkamp
gebracht worden, hij met zijn hele familie. En daar, ergens tussen de rotsen
moesten ze allemaal gestenigd, dat is met stenen doodgegooid worden. Daarna
moesten alle lichamen en ook al hun bezittingen verbrand worden.
Later bedekten de Israëlieten alles met een grote berg stenen. Lange jaren heeft
daar die steenhoop gelegen als aandenken aan het kwaad dat Achan had gedaan.
De man, die stal van het banoffer van God en daarna als straf zelf het banoffer
werd. De plek waar deze steenhoop lag, kreeg de naam ‘Achor’. Deze naam
betekende ‘verontrust of ongerust zijn’.
Jozua had als waarschuwing voor alle mensen niet voor niets ook nog tegen
Achan gezegd: ‘Jij hebt ons in het ongeluk gestort. Daarom zal de Heer jou
vandaag ook in het ongeluk storten.’
Na de dood van Achan, was de banvloek weggenomen. God wilde zijn volk
Israël weer helpen en zelf gaf Hij Jozua de opdracht op welke manier hij het
stadje Ai moest veroveren.
Een sterke afdeling soldaten trok midden in de nacht om het stadje heen en
verschool zich in de bergen en bossen ten westen van de stad. Toen de volgende
ochtend Jozua met heel zijn leger op de poort van het stadje Ai afkwam, gingen
de poortdeuren weer open en vielen de soldaten van Ai buiten de stad het leger
van de Israëlieten aan. De soldaten van Jozua deden weer alsof ze bang waren
en sloegen op de vlucht. Op deze manier lokten ze de soldaten van Ai een eind
mee, van de stad af. En toen het stadje Ai daar open en bloot daar lag, zonder
ook maar enige verdediging, kropen de soldaten van de eerste afdeling uit hun
schuilplaatsen en veroverden Ai. Terwijl de soldaten van de stad nog niets in de
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gaten hadden, stond achter hen hun stad al in brand.
Jozua stak zijn speer omhoog: het teken dat zijn leger niet langer mocht
vluchten. Toen draaiden alle soldaten zich om en vielen ze de vijand aan. Ze
dreven hen terug naar de brandende stad, waar de andere soldaten van Jozua hen
op stonden te wachten….
Ook in deze stad Ai vonden alle inwoners de dood. De soldaten van Jozua
mochten hun oorlogsbuit meenemen naar hun tenten. De koning van Ai stierf
een wrede dood. Hij werd gespietst aan een hoge puntige paal. Tegen
zonsondergang werd zijn lijk voor de stadspoort van Ai neergeworpen en met
ene grote steenhoop bedekt.

Hoofdstuk 59
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie het spreekwoord: ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je
kippen’?
Jullie zullen begrijpen, wanneer jullie onderstaand hoofdstuk hebben gelezen,
dat dit spreekwoord bij dit verhaal heel goed van toepassing is.
Lieve kleinkinderen, ik wil jullie waarschuwen voor de ‘vossen’ in jullie
omgeving. Dat zijn mensen die tegen jullie zeggen dat ze jullie ‘geweldig’
vinden, terwijl dat helemaal niet menen. Ze bewieroken jullie, prijzen jullie de
hemel in, alleen maar om er zelf beter van te worden.
Laat je alsjeblieft door dit soort mensen niet in slaap wiegen met hun mooie,
vleiende praatjes, want ze menen er niets van.

Hoofdstuk 59

-

Gibeon

-

Jozua 9

Met de verovering van de steden Jericho en Ai was het overduidelijk geworden
dat niet één stad het van Jozua zou kunnen winnen. Maar als alle steden in het
land Kanaän nu eens met elkaar de strijd aangingen tegen Jozua? Eén heel groot
leger, dat in aantal vele malen groter zou zijn dan het leger soldaten van Israël?
Eén ding stond vast: als nu niet alle steden in Kanaän met elkaar een verbond
sloten, dan waren ze allemaal verloren.
Maar, de stad Gibeon voelde niets voor dit plan. Zij geloofden niet in de kracht
van een bijzonder groot leger, dat Jozua zou kunnen verslaan. Nee, tegen de God
van Israël hielpen geen wapens. Wie zou het van die God kunnen winnen, een
God die de rivier de Jordaan droog liet vallen en die de muren van de stad
Jericho om liet vallen. Het had ook geen zin om maar stilletjes af te wachten op
de dingen die zouden komen.
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Om hun levens te redden was er maar één mogelijkheid: ze moesten een
verbond met Jozua sluiten. En dat zou niet gemakkelijk zijn! Ze wisten maar al
te goed, dat die God van Israël zijn volk de opdracht had gegeven om het land te
veroveren en alle inwoners te doden.
Maar, als zij nu eens naar hem toegingen en net deden alsof zij uit een heel ver
land kwamen, zou het dan lukken? En als ze dan Jozua en ook die God van hem
heel erg zouden prijzen, wie weet, maakten ze een kans. Het was in ieder geval
het proberen waard.
Toen moest er een krijgsplan gemaakt worden. Welke mannen waren hier
geschikt voor? Het moesten wel dappere mannen zijn, die niet gauw bang
waren, want als het plan mislukte, dan kwam er niemand weer levend thuis.
Maar je kon er ook geen jonge doldrieste kerels naar toesturen. Die gaven soms
zo maar domme en verkeerde antwoorden. Het moesten mannen zijn, die wisten
wat er in de wereld te koop was en hoe men om moet gaan met belangrijke
veldheren en raadslieden. Elk woord dat ze zeiden, elke buiging die ze maakten
en zelfs de kleren die ze droegen, moesten Jozua en zijn mannen ervan
overtuigen dat zij werkelijk uit een ver en vreemd land kwamen. Maar ook al
was dit geen werk voor Jan en alleman, er waren in de stad Gibeon voldoende
wijze en voorname mannen die dit werk konden doen.
Op een goede dag vertrok er een grote karavaan door de poort van de stad
Gibeon. Zo te zien waren het voorname mannen, gevolgd door een lange rij
ezels en natuurlijk slaven, die bij zo’n belangrijk gezelschap hoorden. Ze waren
wel zo verstandig om niet de kortste weg naar Gilgal te nemen. Ze maakten een
grote omweg en na een aantal dagen kwamen ze vanuit het noorden aan, in het
tentenkamp van de Israëlieten. Niemand kon ook maar denken dat deze mensen
uit een stad kamen, die zo dicht bij Gilgal lag. Men kon zien dat de kleren die ze
aanhadden, mooi en duur waren geweest. Maar nu waren ze oud, versleten en
door de zon verbleekt. Kapotte sandalen hadden ze aan hun voeten. De zakken,
die de pakezels droegen waren oud en kapot. Het brood in hun zakken was
helemaal uitgedroogd en de leren wijnzakken waren op bepaalde plekken
gescheurd en haastig met lange steken dichtgenaaid, zoals mannen dat doen, die
lang onderweg zijn.
In het tentenkamp van de Israëlieten keek men vreemd op, toen deze karavaan
bij de ingang bleef staan en er om een onderhoud met Jozua werd gevraagd.
Natuurlijk was dat geen bezwaar. En zo stonden daar een poosje later de
zwervers uit een ver land, met tegenover zich Jozua en zijn raadslieden.
Na de begroeting bogen ze nog een keer heel diep voor Jozua en zeiden: ‘Wij
komen uit een ver land en we willen graag vrede met jullie sluiten.’
Niet alle raadslieden van Jozua vertrouwden deze vreemdelingen. Dit kon je
toch ook niet zomaar doen: een verbond sluiten met mensen die je helemaal niet
kende en die je nog nooit eerder gezien had!
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‘Misschien wonen jullie wel hier in de omgeving, op een stuk land dat al van
ons is,’ antwoordde één van Jozua’s raadslieden.
De mannen uit Gibeon voelden aan, dat het er nu om ging. Gespannen keken ze
naar het gezicht van Jozua en …. ze zagen een glimlach. Ze liepen naar Jozua
toe en terwijl ze nog een keer een diepe buiging speciaal voor hem maakten,
zeiden ze: ‘Heer, wij doen alles voor u. Laat ons uw slaven zijn.’
Jozua was niet een trots en eigenwijs man, maar hij vond het toch wel mooi, dat
deze mannen uit een ver en vreemd land hem zagen als de echte leider van het
volk Israël.
‘Maar wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?’ vroeg Jozua.
Als antwoord kreeg hij: ‘Wij, uw knechten, komen uit een land dat in het
noorden ligt, hier heel, heel ver vandaan. Ver buiten de grenzen van Kanaän. U
zult nog nooit van ons land gehoord hebben. Het heeft dan ook geen zin om de
naam van ons land te noemen. U en uw raadslieden kennen het toch niet. Wij
hebben deze reis gemaakt, omdat wij gehoord hebben wat uw God allemaal voor
Zijn volk Israël gedaan heeft. Wij hoorden van Zijn grote daden in Egypte, en
van wat Hij gedaan heeft met Sihon, de koning van de Amorieten en met Og, de
koning van Basan. Toen wij dit allemaal hoorden, stuurden onze leiders ons naar
jullie toe. We moesten genoeg eten voor onderweg meenemen en we moesten
tegen u zeggen: ‘Wij doen alles voor jullie. Willen jullie vrede met ons sluiten?’
Kijk, dit is ons brood. Toen wij vertrokken was het warm en vers. Maar nu is het
zo droog, dat het uit elkaar valt. En deze wijnzakken waren nieuw, toen wij ze
vulden. Maar kijk, nu zijn ze versleten. En ook onze kleren en schoenen zijn
helemaal kapot door deze lange en bloedige reis.’
Jozua knikte. Het was duidelijk. Deze mannen kwamen uit een ver land, alleen
om reden dat ze van de Here God gehoord hadden. Dat was mooi. Dus zelfs ver
buiten de grenzen van Kanaän wist men van de grote daden van Israëls God.
Jericho en Ai noemden ze niet. Ook een duidelijk bewijs, dat ze niet dichtbij
woonden. Het leek Jozua een goed idee om met deze vreemdelingen een
verbond te sluiten. Het zou in dit land Kanaän nog een zware strijd worden, nu
al die steden zich verenigd hadden. En wat zou het mooi zijn, dat zij vanuit het
noorden hulp zouden krijgen. God had wel ten strengste verboden om een
verbond met de Kanaänieten te sluiten, maar niet dat hij, Jozua, hulp zou gaan
zoeken bij andere volken.
Natuurlijk was het Jozua’s plicht geweest om de Heer te vragen, maar dat deed
hij niet. Hij was ook maar een mens. Het was net alsof hij door de mooie en
vleiende woorden van deze vreemdelingen over de God van Israël ‘betoverd’
was. Nee, hij vroeg zijn raadslieden niet meer om raad en ook niemand van hen
noemde meer de naam van God.
Jozua vertelde het ‘goede nieuws’ zelf aan de vreemdelingen. Ze bogen diep en
antwoordden dat het een bijzonder grote eer voor hen was. Ze gaven Jozua en
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zijn raadslieden van hun oud brood, dat zij aannamen. En met elkaar aten ze,
zoals vrienden en bondgenoten dat met elkaar doen.
Ze schaamden zich, deze vreemdelingen, dat ze Jozua geen beter brood aan
konden bieden, maar dat kwam vanwege hun verre reis, die ze gemaakt hadden.
Maar bij zo’n vriendenmaaltijd als deze, gaat het niet om de smaak! Maar toen
Jozua vers brood liet ophalen, smaakte dat toch wel veel lekkerder. Het werd
zelfs een vrolijke maaltijd, daar voor de tent van Jozua. Ja, de gasten uit dat
verre land konden spannend vertellen. En niemand had door dat deze
vreemdelingen hun lachen bijna niet in konden houden.
Diezelfde dag nog, in de namiddag, werd het verbond gesloten. Priesters
offerden stieren op het altaar en tijdens de offermaaltijd werd er heerlijk
gegeten. Vlees en wijn was er in overvloed.
Maar bij alle mooie woorden, zorgden de vreemdelingen er wel voor dat de
afspraken van het verbond goed opgeschreven werden: zij zouden Israël helpen,
zodra Jozua hun dat zou vragen en Israël zou hun grondgebied nooit aanvallen
en ook zouden ze elkaar nooit naar het leven staan….
Toen deze vreemdelingen goed uitgerust waren van hun lange, verre reis,
vertrokken ze weer, het noorden in. Ze zullen wel nieuwe kleren gekregen
hebben en nieuwe wijnzakken en nieuwe sandalen. Je wil niet dat je vrienden in
zulke oude en versleten kleren op reis gaan.
De Gibeoniten kwamen weer veilig thuis. Het was hen meegevallen. Ze hadden
niet verwacht dat Jozua en zijn raadslieden er zo gemakkelijk, ja zo onnozel in
zouden tuinen. Het had hen maar weinig moeite gekost om Jozua over te halen
een verbond met hem te sluiten. Ze glimlachten in hun vuistje, toen ze het
kleitafeltje, waar hun verbond met Jozua in geschreven stond, zorgvuldig en
veilig opborgen.
En toch hebben deze ‘wijze mannen’ van Gibeon weinig plezier gehad van hun
slimme, slinkse streek.
Drie dagen later verscheen Jozua met zijn leger voor de poorten van de stad
Gibeon. Streng sprak Jozua zijn ‘nieuwe vrienden en bondgenoten’ toe, met de
woorden: ‘Waarom hebben jullie tegen ons gelogen? Onze God zal jullie
daarvoor straffen! Jullie zullen voor altijd onze slaven zijn. Jullie zullen hout
moeten hakken en water halen voor de tempel van onze God.’
De Gibeoniten begrepen deze woorden van Jozua. Ze waren blij dat zij allemaal
in leven mochten blijven. En dat ze nu allemaal slaven waren, dat was minder
erg, dan gedood worden.
‘Wij hebben tegen u gelogen,’ gaven ze als antwoord, ‘maar wij waren bang
voor u. Dat was de reden van onze leugen. Maar nu zijn wij uw dienaren. Doe
met ons wat u goed en eerlijk vindt.’
Zo eindigde die vrolijke offermaaltijd in het tentenkamp bij Gilgal op een grote
schande voor het volk Israël en tot slavernij voor de mensen van Gibeon. De
soldaten van Jozua wilden toch nog de stad Gibeon in de ban doen en plunderen,
mar Jozua verbood dat. Maar nooit zijn de mensen van Gibeon opgenomen in
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het volk Israël, zoals wel gebeurde met Rachel uit de stad Jericho en haar
familie. Altijd zijn de Gibeonieten vreemden, slaven gebleven in het land dat
eens hun eigendom was.

Hoofdstuk 60
Lieve kleinkinderen,
Jaren geleden leerde ik mijn leerlingen met Vaderlandse Geschiedenis:
400 – grote Volksverhuizing – Friezen, Franken en Saksen.
En dat was dan het einde van het grote Romeinse Rijk.
In het jaar 1584 werd prins Willem van Oranje, onze Vader des Vaderlands, in
Delft vermoord. Wisten jullie wel dat in dat jaar 90% van alle inwoners in Delft
buitenlanders (vluchtelingen) waren?
Ook in de stad Amsterdam woonden toen heel, heel veel vluchtelingen, die nooit
weer teruggegaan zijn naar hun geboorteland.
Kennen jullie de reden waarom Willem van Oranje werd vermoord? Nu, volgens
Filips de tweede, die koning van Spanje en heer der Nederlanden was, was
Willem van Oranje een grote oproerkraaier. Daarom deed de koning hem in de
ban. Dat betekende dat hij vogelvrij was verklaard en dat iedereen er zelfs goed
aan deed om hem te vermoorden.
Maar nu even terug naar al die vreemdelingen vandaag in ons land. Op de
televisie hoorde ik politicus Geert Wilders zeggen: ‘Wij willen ons land terug.
Nederland voor de Nederlanders!’
Maar wie is de echte Nederlander? Toen onze koningin Maxima nog verloofd
was met onze koning Willem Alexander vroeg zij zich al af wie de echte
Nederlander was.
Lieve kleinkinderen, de wereldbevolking is altijd in beweging geweest. Dat was
vroeger zo en vandaag aan de dag is dat nog zo. Ook mijn ouders emigreerden
in 1928 vanuit Nederland naar Canada.

Hoofdstuk 60

-

Een eigen land

-

Jozua 10 en 11

Die vreemde geschiedenis met de mannen van Gibeon kreeg toch nog grote
gevolgen. De vijf koningen van Zuid-Palestina sloten een verbond om met
elkaar tegen het volk Israël te gaan vechten. Maar eerst wilden ze afrekenen met
de stad Gibeon, die verraders….
En daarna zouden ze het leger van Jozua verslaan. Maar zo ver kwam het niet.
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Nog voordat zij de stad Gibeon ingenomen hadden, viel het leger van Jozua hen
aan en versloeg ze. De vijf koningen en hun soldaten sloegen op de vlucht. Het
werd een wilde achtervolging over de smalle bergpaden. Toen de vluchtende
soldaten dachten dat zij zouden kunnen ontkomen, brak er een hevig onweer los,
vergezeld met flinke hagelbuien. Er vielen hagelstenen uit de lucht, zo groot als
kippeneieren. Op de schuin aflopende heuvelrug bij Bet-Choron vonden meer
soldaten de dood door hagelstenen, dan door het zwaard van Jozua’s mannen.
Toen Jozua zag dat er toch nog veel soldaten zouden ontkomen, vuurde hij zijn
manschappen opnieuw aan. Die Kanaänieten mochten niet ontkomen, nu het
begon te schemeren en spoedig de duisternis zou invallen. Ze mochten geen
kans krijgen om hen in de toekomst opnieuw aan te vallen. De Here God, die
voor Zijn volk streed met hagel en onweer, moest hem ook nu helpen! Jozua
sprak een gebed uit. Hij bad, terwijl alle Israëlieten het konden horen: ‘Zon, sta
stil boven de stad Gibeon. En maan, blijf staan boven het Ajjalon-dal.’
Ook nu verhoorde de Heer het gebed van zijn trouwe dienstknecht. De zon bleef
staan en de dag duurde veel langer dan normaal. De vluchtende soldaten, die al
hun hoop hadden gevestigd op de avond, wanneer het donker zou worden, vielen
toch door het zwaard gedurende deze eindeloos lange middag. Zelfs de vijf
koningen konden niet ontsnappen en stierven een smadelijke dood.
Na deze grote overwinning lag het zuidelijk deel voor Israël open en stad na stad
werd veroverd. Het hele bergland werd bezet gebied. Alleen de steden in de
laagvlakte, dicht bij de zee, namen ze niet in bezit. Dat moest later gebeuren,
maar eerst moesten ze het noorden in. Daar maakten een groot aantal steden zich
klaar tot de strijd. Het was een machtig groot leger, met ijzeren strijdwagens en
paarden. Ze dachten dat ze het van Jozua wel zouden kunnen winnen. Hun leger
was veel groter dan dat van die vijf koningen uit het zuiden. En ook, wat zou
zo’n leger uit de woestijn, dat slaaf was geweest in Egypte, kunnen beginnen
tegen hun ijzeren strijdwagens en sterke paarden?
Maar ze kregen de kans niet eens om hun wapens te gebruiken. Nog voordat ze
er erg in hadden, overviel Jozua hun legerkamp en in één stormloop versloeg hij
dat hele leger. Veel Kanaänieten sneuvelden in de strijd en alle strijdwagens met
hun paarden vielen Jozua en zijn soldaten in handen. Maar die mochten ze niet
houden: de strijdwagens werden verbrand en de paarden gedood.
Het duurde nog vrij lange tijd, voordat alle steden in het noorden veroverd
waren en geslagen met de ban. Maar eindelijk was het zover. Slechts een aantal
steden in de laagvlakte bij de zee waren nog in bezit van de Kanaänieten.
Nu kwam de tijd om het land te verdelen en elke stam zijn woonplaats aan te
wijzen. Er was al eerder besloten dat Ruben, Gad en de halve stam van Manasse
het land aan de andere kant van de Jordaan zouden krijgen. Maar nu gingen ook
de andere stammen loten, welke stam welk stuk land in bezit zou mogen nemen.
In het verre noorden kwamen Aser, Zebulon, Naftali en Issachar te wonen. De
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sterke stam Efraïm kreeg het midden van het Beloofde land en de andere helft
van de stam van Manasse kreeg een gebied bij het Karmelgebergte. Het
zuidelijk heuvelland kreeg Juda toebedeeld en ten noorden en zuiden van Juda
kwamen Dan en Simeon te wonen.
Er was één stam die niet meegeloot had en dus niet een eigen gebied kreeg. Dat
was de stam van Levi. Omdat Levi de stam van de priesters was en zij allemaal
gewijd waren in de dienst van de tabernakel, moesten zij verspreid over het hele
land wonen, in steden van alle andere stammen. Zij moesten de Israëlieten
onderricht geven in de wetten van de Heer.
Van de Levietensteden werden er zes steden aangewezen tot ‘vluchtsteden’.
Naar één van deze zes steden mocht iedereen heenvluchten, die per ongeluk een
mens gedood had. Was die persoon eenmaal in die vluchtstad, dan mocht
niemand hem meer kwaad doen. Natuurlijk had een moordenaar, die met opzet
iemand vermoord had, dat recht niet. Zo’n moordenaar moest door de familie
van het slachtoffer gedood worden, om zo de bloedschuld weg te nemen en zo
de wraak van God te keren.
Zo had dan elke stam zijn eigen woongebied gekregen en konden de oudsten het
land verdelen onder de families en de huisgezinnen.
Nu was er een einde gekomen aan de lange reis vanuit Egypte naar het Beloofde
land. Nu konden ze eindelijk hun huizen bouwen op hun eigen grond en hun vee
gaan weiden dichtbij huis. Na veertig eindeloos lange jaren waren ze eindelijk
thuis.
Het was niet precies gegaan, zoals de opdracht van de Heer was geweest. Nog
woonden er Kanaänieten in de steden van de laagvlakte. Nog waren alle
Kanaänieten niet met de ban geslagen. Maar dat zouden ze later wel doen.
Direct, toen het land verdeeld was, had Jozua hun nogmaals verteld, dat dit niet
zo mocht blijven. Zij mochten de heidense Kanaänieten niet in het Beloofde
land laten blijven wonen. In het land Kanaän was alleen plaats voor Gods eigen,
heilig volk Israël. Er mochten hier in dit land met de gouden Verbondsark geen
altaars meer roken voor onreine afgoden. Elke stam moest de heidense
Kanaänieten vernietigen, die op hun grondgebied woonden.
Natuurlijk beloofden ze dit allemaal. Nu ze erg, ja heel erg blij waren, omdat ze
eindelijk een eigen thuis hadden, wilden ze alles wel beloven.
Maar het had natuurlijk geen haast, dachten ze. Die Kanaänieten, die hier nu nog
woonden, hielden zich toch rustig! Ze deden niemand kwaad. En gingen ze dat
wel doen? Nu, dan zouden ze met hen afrekenen. Daar kon je voor de volle
honderd procent zeker van zijn.
En bovendien, Jozua werd ouder en ze hadden al zo lang gevochten. Het was
ook de hoogste tijd dat zij hun land gingen bewerken. En dat werk vergde veel
van hun krachten! Voor een volk, dat opgegroeid was in de woestijn was dit
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werken op het land allemaal nieuw. En er viel nu geen manna uit de hemel. Ze
moesten koren verbouwen, maar ze wisten nog niet hoe dat precies ging.
En zo gingen de jaren voorbij. Elk voorjaar, na een korte koude winter, kwam de
vroege regen, die de grond vruchtbaar maakte. Elk jaar opnieuw bloeiden in de
lente de bloemen en de vruchtbomen. Elk jaar, tijdens de hete zomer werd het
graan rijp. En elk jaar weer konden ze druiven plukken en daar heerlijke wijn
van maken. Eerst was het een wonder. Daarna wende het en ten slotte was het
alsof het altijd al zo geweest was.
De zware en moeilijke tocht door de dorre wildernis begonnen ze te vergeten.
De doortocht door de Rietzee, het water uit de rots, de wolkkolom, het manna,
de doortocht door de rivier de Jordaan, het waren mooie verhalen uit een ver
verleden. Soms vertelden oude mensen hierover en dan was het mooi om naar te
luisteren, maar ze hadden het nu druk met hun dagelijkse verplichtingen en de
zorgen over hun land en hun vee.
Die Kanaänieten, daar dachten ze niet veel meer over na. Die moesten zichzelf
maar redden. Het land Kanaän was nu van hen en zij waren Gods eigen volk. De
Here God zou wel voor hen zorgen.
In die tijd stierf Jozua, de zoon van Nun, de laatste grote leider van het volk
Israël.

Hoofdstuk 61
Lieve kleinkinderen,
‘Mama,’ zegt klein Jantje, ‘ik word later, als ik groot ben, de minister-president
van Nederland. En dan ben ik lekker de baas in ons land.’
‘Maar goed je best op school doen, grote jongen van mij. Maar Jantje, wat ga jij
dan allemaal doen of veranderen, wanneer jij de baas in ons land bent?’
Ja, de baas zijn in een land, en dan het liefst een dictator zijn….
Je mag (moet?) jezelf dan wel de vraag stellen op welke manier de mensen jou
later zullen herinneren.
Waar denken wij aan, wanneer de namen van Napoleon, Hitler of Stalin
genoemd worden?
En de namen van Gandhi en Nelson Mandela?
Lieve kleinkinderen, jullie weten dat mijn papa en mama in 1928 emigreerden
naar Canada. Twee jaar later kwamen ze weer terug naar Nederland. Een
mislukte emigratie.
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Een aantal jaren geleden maakten een broer van mij, samen met zijn vrouw een
reis naar Canada. En o wonder, ze ontmoeten daar oude mensen, die onze
ouders nog gekend hadden. Een oude man zei tegen mijn broer: ‘Jelle, jouw
vader was een geweldige man, maar voor jouw moeder hadden ze een
standbeeld op moeten richten!’
Wat mooi wanneer mensen zich jou later op deze manier herinneren.
Hoe zullen jullie ons herinneren, wanneer wij, jullie omie en ik er niet meer
zijn? En hoe willen jullie zelf later door jullie kinderen en kleinkinderen graag
herinnerd worden?

Hoofdstuk 61

-

Jozua, de profeet

-

Jozua 8 : 30 – 35
Jozua 23 en 24

Het was lang geleden dat Mozes gestorven was op de berg Nebo. Alleen de
oudste mensen wisten het nog. Zij konden zich herinneren hoe Mozes helemaal
alleen de berg op ging. Een oude en eenzame man, een groot profeet. En nu riep
de Heer de tweede leider van zijn post, de oorlogsheld Jozua, die ook profeet
was.
Natuurlijk, Jozua was een heel ander persoon dan Mozes was geweest. Bij die
oude Godsman Mozes kon hij niet in de schaduw staan. Al die jaren in de
wildernis, vanaf de dag dat Mozes hem geroepen had voor de strijd tegen
Amalek, had hij nooit geprofeteerd. En dat hoefde ook niet, want Mozes was er.
Mozes, die de woorden van God overbracht aan het volk Israël. Toen Mozes er
niet meer was en Jozua verantwoordelijk werd, was daar de strijd tegen de
Kanaänieten. Die oorlog nam alle tijd in beslag en er was geen tijd om te
profeteren. En na dat jaar van oorlogvoeren was iedereen zijn eigen weg gegaan.
Er was geen tentenkamp meer en geen raad van oudsten. En grote krijgsheld
Jozua was boer geworden, dichtbij een klein en vergeten dorp, ergens in de
heuvels van Efraïm.
De jaren gingen voorbij en er gebeurde niets bijzonders. De meeste mensen
begonnen Jozua gewoon een beetje te vergeten. En als dat nu maar het ergste
was geweest, maar hier in dit goede land, waar iedereen zijn eigen huis had, zijn
eigen stukje bouwland en er geen vijand meer was, die hen kwaad wilde doen,
begonnen de mensen ook God te vergeten. Toen Jozua aan het einde van zijn
leven dit doorkreeg, begreep hij dat hij dit niet zomaar mocht laten gebeuren.
Nog eens werd hij de leider, de profeet van het volk Israël.
En dat was niet voor de eerste keer! Jozua mocht dan in de eerste plaats soldaat
zijn geweest, maar hij wist dat er belangrijker dingen in je leven zijn dan
overwinningen, eer en oorlogsbuit. Midden in de strijd om Kanaän, toen zij het
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Beloofde land nog niet helemaal veroverd hadden, had Jozua het hele volk
samengeroepen bij de bergen van Sichem, de Ebal en de Gerizim. Hier had
Jozua een altaar gebouwd en de priesters hadden daarop offers gebracht. Daarna
had Jozua met luide stem, zodat iedereen daar op die berghellingen het had
kunnen horen, de wetten van Mozes voorgelezen. En tot slot: de zegen van de
Heer, wanneer zij trouw God zouden dienen. Maar ook de vloek, las Jozua hun
voor. De vloek, die over hen zou komen, wanneer zij God zouden vergeten en
vreemde afgoden zouden gaan dienen.
Die dag had het volk beloofd dat zij de Heer trouw zouden blijven, en dat zij
zouden leven naar Gods wet en voorschriften. Ze waren trots geweest op hun
leider, die voorop ging in de strijd, en die voor geen vijand bang was, maar die
tegelijk ook hen de wet voorhield. Soldaat en profeet tegelijk.
Deze gebeurtenis had nu al weer veel jaren geleden plaats gevonden. Veel
mensen waren vergeten, wat zij toen met de hand op hun hart beloofd hadden.
En het ging zo gemakkelijk om de Heer te vergeten…. Je houden aan al zijn
moeilijke wetten. Vroeger, in de woestijn was dat veel gemakkelijker geweest.
Toen woonden ze allemaal bij elkaar in het tentenkamp en men lette op elkaar.
Mozes was toen bij hen en de tabernakel stond in het midden en de Heer zelf
woonde bij hen in de wolkkolom.
Maar hier, waar iedereen zijn eigen huis had, was je veel meer op jezelf
aangewezen. Je buurman wist niet eens wat er bij jou achter de keukendeur
gebeurde. En God sprak niet meer met zijn volk uit de wolkkolom met vuur of
met de stem van de donder. Er was geen Mozes meer! En hun leider Jozua was
boer geworden in de velden van Efraïm. Zeker, de tabernakel stond wel in
midden van het land, en één keer in het jaar gingen ze daar ook naar toe, maar
wat betekende het nu om één keer in het jaar daar een offer te brengen. En ze
sloegen ook wel eens een jaar over!
En dan waren de Kanaänieten er ook nog. Het door God vervloekte en in de ban
gedane volk. Ze waren hun opdracht niet nagekomen. Ze hadden het niet
vernietigd. Toen ze hier pas woonden, hadden de Kanaänieten zich verstopt in
de bossen en in de bergen. Of ze bleven gewoon in hun eigen steden in de
laagvlakte wonen. Maar later kwamen ze uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en
maakten ze kennis met de mannen van Israël.
Dat was wel niet zoals het hoorde – zij lagen nog steeds onder de banvloek van
God - maar ze deden geen mens kwaad en het was nog gemakkelijk ook, want
zij wisten heel goed hoe het koren en andere gewassen hier in dit land verbouwd
moesten worden. Zij hadden hier eeuwenlang gewoond. Zij kenden de kneepjes
van het vak. Ja, van de Kanaänieten konden zij nog leren….
En, zonder dat ze er erg in hadden, leerden ze ook andere dingen. Soms
gebeurde het, dat het land weinig vruchten opbracht. De regen was te laat
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gevallen of sprinkhanen hadden de oogst vernield. Dan zeiden de Kanaänieten
tegen hen: ‘Het is jullie eigen domme schuld. Op deze manier kon het ook nooit
goed gaan. Jullie werken heel hard op het land, en dat is natuurlijk prima, maar
jullie moeten eerst de Baäl een offer brengen. In het voorjaar, wanneer er
gezaaid moet worden, maar ook in het najaar, voordat het winterkoren ingezaaid
wordt. Het is uitstekend dat jullie de Heer dienen, en Hij is ook een machtig
God, maar jullie moeten ook een offer brengen aan de geest van dit land. De
Heer heeft jullie door de woestijn naar dit land gebracht en jullie dit land in bezit
gegeven. Jullie God is een God van vuur en oorlog. Maar over de landbouw,
over de druiven en de olijven, daar gaat een minder machtige god over. Maar als
die niet op tijd zijn offer krijgt, dan komt het niet goed!’
Natuurlijk wisten de Israëlieten wel beter. Maar toch luisterden sommigen naar
de Kanaänieten. Je kon het toch altijd proberen? En hielp het niet, dan kon je er
toch altijd mee stoppen! En de Heer, die hen uit het land Egypte geleid had, en
die hun dit goede land gegeven had, die bleef natuurlijk altijd de eerste en de
hoogste God. Hij had de hemel en de aarde gemaakt. En deze Baäl, die al heel
veel jaren in dit land woonde onder een heel grote boom, of ergens in een
duistere spelonk of bij een waterval, die kon natuurlijk niet bij de Here God in
de schaduw staan!
En de Israëlieten wisten niet meer dat de Heer de enige God was en dat er naast
Hem geen andere god of Baäl bestond en dat elk offer aan de afgoden een erge
zonde was. De Heer wilde en wil zijn eer niet delen met afgoden. Hij wilde voor
zijn volk de Enige zijn en elk mens, die naast zijn naam, de naam van een afgod
noemt is Hem ontrouw.
Natuurlijk brachten niet alle Israëlieten een offer aan de Baäl. Nee, het waren er
nog maar enkelen. Maar toen Jozua dit hoorde, was het heel goed van hem, dat
hij het hele volk bijeenriep, om het te waarschuwen.
Ze kwamen in grote aantallen, alle oudsten en de voormannen samen met het
gewone volk. Bijna iedereen, die de reis kon maken, was naar Sichem gegaan.
Ze kwamen van het zuiden van Juda en uit de bergen in het noorden, van de kant
van de zee en uit het Overjordaanse. Het voelde goed, dat ze als volk weer bij
elkaar waren, dat ze een eenheid vormden.
Ernstig luisterden ze naar de woorden van Jozua. Hij wees hen er nog een keer
op dat zij dit goede land van de Heer gekregen hadden en dat door Gods gunst
zij de Kanaänieten verslagen hadden. Maar hij zei ook, dat zij hun opdracht van
God nog lang niet afgemaakt hadden. De banvloek van God rustte op de
Kanaänieten. En dat betekende dat zij hen allemaal hadden moeten doden. En
dat hadden ze nog niet gedaan!
‘Ga niet om met deze volken, die nog in dit land Kanaän wonen!’ riep Jozua
luid. ‘Bid niet tot hun goden. Jullie mogen ze niet vereren. Jullie mogen niet
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voor de Baäl knielen! Want als jullie de Heer niet meer dienen, zal Hij jullie niet
meer beschermen. Dan worden die volken gevaarlijk en zullen ze jullie
plotseling aanvallen. En jullie zullen allemaal sterven in dit mooie land, dat
God jullie gegeven heeft.
Wees niet bang, want de Heer is groot en zal jullie helpen. Denk maar aan al die
keren dat één soldaat duizend vijanden kon wegjagen!’
Aan het einde van zijn lange rede herinnerde Jozua het volk aan de zegen, maar
ook aan de vloek van de Heer. De Zegen, wanneer ze zich hielden aan de wet
van de Heer, en de zware vloek wanneer zij God vergaten en Hem ontrouw
werden.
‘En laten we nu,’ zei Jozua, ‘het verbond met de Heer vernieuwen en hem
opnieuw trouw beloven.’
Het werd een grote dag, daar in Sichem. Jozua riep alle oudsten en rechters om
zich heen en met elkaar, bij het altaar waarop geofferd was, vernieuwden ze hun
verbond met de Heer, hun God.
Hoog stond Jozua daar op een steen, boven het volk en machtig klonken zijn
woorden, toen hij het volk opriep om God de Heer trouw te blijven. Hij vertelde
van Abraham, hoe die door God geroepen werd. Hij sprak van het verbond dat
God met Abraham, Izaäk en Jacob gesloten had. Over hun uittocht uit Egypte en
dat zij nu van God dit land gekregen hadden. Ze hadden geen steden hoeven te
bouwen, geen wijngaarden aanleggen, alles hadden ze van de Heer gekregen.
‘Nu dan,’ riep hij zeer luid, ‘heb daarom eerbied voor de Heer. Dien Hem alleen
en wees alleen trouw aan Hem. Doe alle goden weg die jullie voorouders nog
vereerden. Dien alleen de Heer! Als jullie dat niet willen, kies dan welke
afgoden jullie wel willen dienen. Maar mijn familie en ik, wij zullen in ieder
geval de Heer dienen!’
De mannen van Israël hoefden niet lang na te denken, wat ze zouden
antwoorden. De woorden van deze oude, grijze oorlogsheld raakten hen diep. Zo
hadden ze hem nog nooit eerder horen spreken. Nu leek hij op Mozes, waar heel
oude mensen over vertelden. Jozua was nu meer dan een moedig soldaat, meer
als een leider. Hij was nu een Godsman, een groot profeet.
Met veel eerbied antwoordden ze: ‘Natuurlijk zullen wij de Heer dienen! Want
Hij is onze God.’
En nog een keer nam Jozua het woord. Hij sprak: ‘Jullie moeten niet denken dat
het makkelijk is om de Heer te dienen. Want Hij is een heilige God. Hij wil niet
dat jullie andere goden dienen. Hij vergeeft het jullie niet, als jullie Hem
ontrouw worden. Als jullie de Heer verlaten en andere goden gaan dienen, zal
Hij jullie straffen. Dan zal Hij niet langer goed voor jullie zijn, maar dan Hij zal
jullie straffen en vernietigen!’
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Alle handen van de Israëlieten werden omhoog gestoken en uit alle monden
klonk in een machtig spreekkoor: ‘Wij zullen de Heer dienen! Dat beloven wij!’
Toen liet Jozua de oudsten bij het altaar komen en met een offer bezegelden zij
deze belofte van het volk Israël.
Daarna pakte Jozua een grote steen en zette die rechtop bij de eikenboom, bij de
heilige kist van de Heer en hij zei: ‘Deze steen heeft alles gehoord, wat de Heer
tegen jullie gezegd heeft. Daarom zal deze steen het teken zijn van jullie
plechtige belofte aan God de Heer.’
Aan het einde van deze geweldige dag ging iedereen weer naar huis. De oudsten
en de rechters vertelden de volgende dag aan alle thuisblijvers het grote nieuws
van het verbond met God, dat Jozua nu weer vernieuwd had.
Niet lang na deze dag stierf Jozua en werd begraven in Timnat-Serach, in het
heuvelland van Efraïm. En daarmee begon voor het volk Israël een nieuwe tijd.
Mozes was al lang geleden gestorven en nu moesten ze Jozua ook missen. Nu
was er geen leider meer, die hen voorging in de strijd, ook geen profeet die hun
Gods woorden vertelde en voor hen kon bidden.
Veel jaren later zou er een koning komen, zo wijs en zo machtig, dat zijn roem
ver buiten de grenzen van dat kleine land uitsteeg. Maar zo ver was het nog lang
niet. Eerst moesten er nog tijden komen van ellende en onderdrukking, tijden die
veel lijden brachten voor het volk Israël.
Dat was het tijdperk van de Rechters, toen er ‘geen koning was in Israël’ en
iedereen maar deed ‘wat goed en recht was in zijn eigen ogen’.

Hoofdstuk 62
Lieve kleinkinderen,
Ik las in een boek het zinnetje: ‘Het gaat slecht met het geloof, maar het gaat
goed met de godsdienst.’
Een beetje een moeilijke zin hè? Geloof en godsdienst, dat hoort toch bij elkaar?
In onderstaand verhaal van ‘het gestolen godsbeeld’ gaat het over een ‘soort
van godsdienst’, dat nog maar heel weinig, of zeg maar niets met God te maken
heeft.
Als voorbeeld het volgende over sommige kerkmensen van vandaag. Gelukkig
lang niet allemaal! Dat zou niet best zijn. Zo te zien, aan de buitenkant, zijn het
heel christelijke mensen die heel trouw elke zondag naar de kerk gaan. En voor
hun eigen kerkgebouw hebben ze heel veel over. Ze doen ook veel goede dingen.
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Hun liefdadigheid is groot, maar wanneer je vraagt wat Jezus voor hen
betekent, dan weten ze dat niet zo goed.
Wat is geloven en wat is godsdienst?
Ja, je kunt van alles je eigen godsdienst maken. Zelfs ook van je eigen
kerkgebouw.
Kennen jullie de uitdrukking: Hij dient de mammon? Dat betekent dat die
persoon geldzuchtig is. Van geld heeft hij zijn eigen godsdienst gemaakt.
Maar ook van voetbal of van een andere sport maak je je eigen godsdienst,
wanneer die sport het allerbelangrijkste in je leven is.
Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Je carrière, je huisje boompje beestje,
de zorg voor je naaste of iets anders?

Hoofdstuk 62

-

Het gestolen godsbeeld

-

Richteren 17 en 18

Hij woonde in het bergland van Efraïm, de boer met zijn mooie naam
Michajehoe. ‘Wie is als God? betekende zijn naam, maar de mensen noemden
hem gewoon Micha. De mensen keken trouwens wel hoog tegen hem op. Niet
alleen was hij rijk, bezat hij een grote boerderij met veel bijgebouwen en huizen
waar veel personeel en slaven in woonden, maar hij bezat ook een klein ‘kerkje’
zoals wij het zouden noemen. Een speciaal huis, waar deze heel godsdienstige
man zijn eigen godsdienst beleefde. Voor één van zijn zonen had hij een efod
gekocht, een heel mooi priestergewaad, en hem daarna tot priester gewijd. Deze
priester was nu de baas in zijn tempeltje en had zelfs de beschikking over een
terafim, een klein met zilver beslagen houten beeldje.
Micha was erg blij met zijn godshuis. Hij geloofde dat God hem zou zegenen.
Hij was geen dienaar van de afgoden. Nee, hij had nog nooit aan Baäl een offer
gebracht. En die terafim gebruikte hij alleen in dienst van God. Dat dat helemaal
van God niet mocht, dat wist hij niet en er was ook niemand die hem dat
vertelde. Nee, alle mensen keken hoog bij hem op. Iedereen dacht dat deze
Micha een bijzonder eerlijk, vroom en godsdienstig man was.
Maar toch was deze Micha niet zo eerlijk, als hij eruit zag. Zijn oude moeder
woonde al veel jaren bij hem op de boerderij. En wanneer zij stierf, zou Micha
al haar geld erven. En dat was niet zo’n klein beetje. Zij bezat wel elfhonderd
zilverstukken. Voor die tijd was dat een bijzonder groot kapitaal. Micha kon dat
geld nu heel goed gebruiken, maar zijn oude moeder was nog heel gezond.
Niemand verwachtte dat haar einde spoedig zou komen. Niet dat Micha zijn
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moeder dood wenste, maar wat moest zo’n oude vrouw met zoveel geld, terwijl
hij het in zijn bedrijf zo goed kon gebruiken.
Op een goede, of was het een slechte dag, kon Micha de verleiding niet langer
weerstaan. Stiekem pakte hij de zakken met zilver. Als het erop aankwam, dan
was dat geld ook meer van hem, want zijn moeder deed er toch niets mee. Als de
diefstal uitkwam, dan zou ze eerst wel een beetje overstuur zijn, maar die
boosheid zou wel weer afzakken.
Natuurlijk werd de diefstal al heel snel ontdekt en de oude moeder wist zich
geen raad. Haar duur geld, waar zij zo hard voor gewerkt had. Maar ze liet het er
niet bij zitten! Eén van de slaven moest het gedaan hebben. Maar allemaal
ontkenden ze ten stelligste, dat zij het geld gestolen hadden. De oude vrouw
maakte zich hoe langer hoe kwader.
‘Eén van jullie moet het gedaan hebben,’ riep ze koppig. ‘En nu zullen jullie
zeggen, wie de dader is!’
Maar iedereen hield zijn mond. Toen had die oude vrouw het niet meer en met
een trillende stem zei ze: ‘Vervloekt is de man die dit gedaan heeft. De Heer zal
hem straffen met ziekte en kwalen. Zijn vrouw zal slavin van een vreemde man
worden en zijn kinderen zullen geen dak meer boven hun hoofden hebben.
Eeuwig zullen het bedelaars zijn….’
En nog veel meer vervloekingen sprak zij uit. Alle knechten en slaven stonden te
trillen op hun benen. Dit was niet best, zo’n vloekspreuk, maar als je het niet
gedaan had en van niets wist?
Het oude vrouwtje ging terug naar haar eigen kamer en wachtte. Die gemene
dief zou straks wel komen en het geld terugbrengen. En dan mocht het van haar,
wat betreft die vervloekingen, wel een beetje meevallen. Als het geld maar weer
terug kwam. Dat was het voornaamste.
En daar ging de deur open…. Ze ging rechtop zitten. Dus, die vloekspreuken
hadden toch geholpen! Maar op dat moment was het alsof ze door de grond
zakte: het was niet een slaaf die binnenkwam, maar haar eigen zoon, haar
Michajehoe!
‘Moeder,’ stamelde hij, ‘dat geld, waarover moeder een vloekspreuk
uitgesproken heeft, dat had ik meegenomen. Kijk, hier is het terug. Er mist geen
cent.’
De oude vrouw, de moeder van Micha, wist niet wat ze moest zeggen. Dat had
ze nooit kunnen denken, dat haar eigen zoon een dief was. Plotseling werd ze
bleek. O, maar nu kwam die vloek over hem! Nu had ze met haar vloek haar
eigen zoon in het ongeluk gestort! En ook zijn kinderen, haar kleinkinderen….
Dit mocht zo niet blijven! Die vloek moest in een zegen veranderd worden.
Vastbesloten ging ze staan en zei met vaste stem, terwijl ze haar arm omhoog,
naar de hemel stak: ‘Ik wens dat de Heer jou, mijn zoon, gelukkig zal maken.’
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Maar ze vertrouwde het nog niet helemaal. Om die vloek van haar zoon af te
nemen, was een enkele zegenbede niet voldoende. Er moest meer gebeuren en
dat ‘vervloekte’ geld, wilde ze niet eens meer terug hebben. Dat zou alleen maar
ongeluk brengen over haar familie. O, waarom was ze ook zo haastig geweest
met haar vloekspreuken. Haar zoon Micha had dat geld heus wel teruggebracht.
‘Ik ben blij dat al het geld er nog is,’ zei ze, ‘maar ik wil het niet meer hebben.
Ik beslis dat nu alle zilverstukken voor de Heer bestemd zijn. Ik wil dat jij
Micha er een godenbeeld van laat maken en zet dan dat godenbeeld in jouw
godshuis.’
Micha hoorde er wel een beetje vreemd van op. Had hij zo’n groot geldbedrag
gestolen en nu mocht hij het ook nog houden! Maar dat kon niet, nee, dat durfde
hij gewoon niet.
Toen nam zijn oude moeder tweehonderd zilverstukken en stuurde haar zoon
daarmee naar de zilversmid. Die maakte daar een prachtig beeldje van en dat
kwam te staan in het godshuis van Micha.
Zo was iedereen tevreden, dacht Micha en God zou hem zeker zegenen.
Niemand in het hele land van Efraïm had zoiets bijzonders. Hij had nu: een
priester, een efod, een duur beeld en dan ook nog een aparte kamer voor de
terafim.
Maar het zou nog mooier worden! Er kwam een reiziger langs en aan zijn kleren
te zien was het een Leviet. Micha nodigde hem uit voor een maaltijd. Deze
jongeman vertelde dat hij uit Bethlehem kwam en op zoek was naar werk. In de
wetten van Mozes stond wel dat het volk Israël de priesters en de Levieten
moest onderhouden, maar de meeste mensen wisten dit niet eens meer. En deze
Leviet kwam ook nog wel uit de familie van Mozes. Zijn grootvader Gersjoom
was een zoon van de grote Godsman Mozes.
Micha wist wat hij moest doen. Heel enthousiast zei hij tegen de Leviet: ‘Ik heb
een godshuis met alles wat erbij hoort. Kom toch hier bij mij wonen. Je kunt
hier als priester werken en dan kun jij mij vertellen wat God van mij wil. Ik
betaal je tien zilverstukken per jaar. En ik geef je ook eten en drinken!’
De Leviet hoefde niet lang na te denken. Hij werd priester in de plaats van de
zoon van Micha en het duurde niet lang, of hij voelde zich hier helemaal thuis.
Het voelde alsof hijzelf een zoon van Micha was. En vanaf die dag kon Micha
weer helemaal opgelucht ademhalen. Hij was niet meer bang voor de vloek van
zijn moeder! God kon niet boos zijn op een man, die zo’n priester had als hij:
een Leviet uit het geslacht van Mozes.
Zo ver was het al gekomen met het volk Israël. De mensen waren de tabernakel
vergeten, die in Silo stond. Ze waren blij met een zelfgemaakt afgodsbeeld, een
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onwettige priester en een efod en een terafim. Wat zou Mozes gezegd hebben,
als hij dit allemaal gezien had? Mozes, die het gouden kalf bij de Sinaï aan
gruzelementen sloeg en die zijn trouwe Levieten, met het zwaard in de hand op
de feestvierende mensen afstuurde!
Micha dacht niet aan Mozes. Hij was veel te blij met zijn priester, die uit het
geslacht van Mozes kwam. Maar lang duurde zijn blijdschap niet!
In dezelfde tijd dat Micha in zijn godshuis de Leviet uit Bethlehem tot priester
wijdde, had de stam Dan gebrek aan woonruimte. Bij de verdeling van het land
Kanaän hadden zij hun deel wel gekregen, maar later waren ze veel grond
kwijtgeraakt. Andere stammen hadden ze wel om hulp gevraagd, maar die
hadden niet thuis gegeven. Nu hadden de stamoudsten van de Danieten aan vijf
jongemannen de opdracht gegeven om land te zoeken. Zij hadden leefruimte
nodig voor hun mensen en hun vee. Het moest goed en vruchtbaar land zijn,
geschikt voor zeshonderd gezinnen. En wanneer er mensen woonden, dat was
niet erg. Daar was wel een oplossing voor.
De vijf jonge mannen, sterke kerels die nergens bang voor waren, kwamen
tijdens hun speurtocht ook langs het huis van Micha. Ze vroegen hem of ze bij
hem en nacht mochten slapen. Dat was geen probleem. Heel gastvrij gaf Micha
hen een goede maaltijd en een slaapplaats. De volgende ochtend, terwijl de vijf
mannen zich klaar maakten om te vertrekken, hoorden ze in de kamer van de
Leviet, luid bidden. Verbaasd bleven ze staan en luisterden. Brutaal stapten ze
even later het godshuis binnen en vroegen aan de priester: ‘ Hoe ben jij hier
terechtgekomen? Wie heeft jou hierheen gehaald? En wat doe je hier voor
werk?’
De Leviet antwoordde: ‘Micha heeft mij in dienst genomen. Ik werk voor hem
als priester.’
Hij liet de vijf mannen alles zien: de efod, de terafim en natuurlijk het gegoten
beeld dat Micha had laten maken. De vijf Danieten zagen elkaar eens aan en
dachten alle vijf hetzelfde. Wanneer zij verhuisd zouden zijn, dan was dit
godshuis net iets voor hen. Zo’n priester en zo’n prachtig beeld, dat moest geluk
aanbrengen. Tenminste wanneer die priester zijn vak goed verstond. En dat
konden ze snel genoeg te weten komen!
Heel vriendelijk vroegen ze: ‘Wil je aan God vragen of wij succes zullen hebben
op onze reis?’
Eerst werd een offer gebracht en sloeg de Leviet zijn prachtige mantel om zijn
schouders.
Daarna zei hij plechtig: ‘Ga gerust, de Heer zal jullie beschermen.’
De Danieten betaalden wat ze hem schuldig waren en gingen verder met hun
reis. Buiten gehoorsafstand zeiden ze tegen elkaar: ‘Wanneer wij geschikte
grond hebben gevonden en we verhuizen, dan nemen we deze priester mee. Het
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zou toch jammer zijn dat deze ene boer een godshuis heeft en een hele stam
heeft niets.’
Micha zou het wel niet mooi vinden. Maar wat interesseerde hen die boer in
Efraïm?
De vijf mannen reisden ver het noorden in. Daar ontdekten ze het klein stadje
Laïs, dat bij de stam van Naftali hoorde, maar waar nog altijd Kanaänieten
woonden. Ze gaven hun ogen goed de kost. Ze zagen het goed. Deze mensen uit
de stad Laïs leefden rustig en onbezorgd. Ze bemoeiden zich met niemand en
ook van niemand hadden zij hulp te verwachten. Het zou heel gemakkelijk zijn
om dit stadje te overvallen, de bewoners te doden en hun land in bezit te nemen.
Toen de vijf mannen terugkwamen in Dan, zeiden ze tegen de leiders, die hen
uitgestuurd hadden: ‘We hebben een gebied gevonden, waar we heel goed
kunnen wonen. Laten we meteen op weg gaan om het te veroveren. Wacht niet
langer. We moeten dat land in bezit nemen. Jullie zullen merken dat de mensen
daar niet goed voorbereid zijn om zich te verdedigen. Het land is groot genoeg.
Het heeft alles wat we nodig hebben. God zal ons dat land geven.’
En ze vertelden van de priester in het huis van Micha, die hen voorspeld had, dat
ze een goede reis zouden hebben. En het was uitgekomen! Wanneer ze nu naar
Laïs optrokken, dan moest die priester met dat beeld ook mee. Dan was succes
verzekerd.
Niet lang daarna vertrokken ze. Zeshonderd gewapende mannen, met achter hen
aanlopend, hun vrouwen en kinderen, met hun vee. De vijf jongemannen, die al
in Laïs waren geweest gingen voorop en wezen de weg.
Toen ze bij het godshuis van Micha kwamen, gingen de vijf mannen naar de
Leviet en vroegen hem hoe het met hem ging. Ze vertelden, dat zij met dank aan
hem een voorspoedige reis hadden gehad. En nu gingen ze naar Laïs. Ze
vroegen de priester of hij naar hun leiders wilde gaan. Ze hadden een vraag
voor hem. De priester wilde dat wel. Er gebeurde niet zoveel in dit stille dorpje
waar Micha woonde. Hij wilde wel eens met de Danieten spreken. Hij was ook
benieuwd wat ze hem zouden vragen.
Hij had nog maar net de deur van het godshuis achter zich dichtgedaan, of de
vijf mannen begonnen het godshuis leeg te stelen. Ze pakten de kleine terafim,
de dure priestermantel en het gegoten beeld. Daarna gingen ze naar buiten, naar
de leiders van de stam Dan, met wie de priester rustig stond te praten. De
priester wist niet wat hij zag en met een verbaasd gezicht vroeg hij: ‘Wat doen
jullie nu?’
De vijf Danieten schaamden zich helemaal niet.
‘Stil,’ zeiden ze tegen hem. ‘Houd je mond en ga met ons mee. Je kunt voor ons
als priester werken en vertellen wat God van ons wil. Het is beter priester te zijn
van een hele stam van Israël, dan van het gezin van slechts één man!’
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Als deze priester een eerlijke kerel was geweest, had hij gezegd: Ik blijf bij
Micha, want hij heeft mij in huis opgenomen, toen ik geen dak boven mijn
hoofd had. Hij heeft mij werk, eten en drinken gegeven, toen ik niets had. Ik ga
nooit met zo’n roversbende mee, zoals jullie zijn! En nu stelen jullie zijn
godshuis leeg, terwijl hij jullie alle vijf gastvrij een slaapplaats gegeven heeft.
Maar dat zei de priester niet! Nee, het leek hem prachtig om priester te zijn van
een hele stam. Rijk zou hij worden bij de Danieten.
‘Ik ga met jullie mee,’ zei hij heel blij. Even later liep hij tussen die zeshonderd
zwaar bewapende Danieten. Hij hoefde geen afscheid van Micha te nemen, dat
had hij wel begrepen….
En verder ging het leger van de Danieten. Ze waren blij dat ze nu een priester
met een efod en een terafim in hun bezit hadden. De Heer moest hen nu wel
helpen. Dat kon niet anders. Dat zij alles gestolen hadden, daar hadden zij niet in
het minst last van.
Het was allemaal zo vlug in zijn werk gegaan, daar in dat godshuis, dat Micha
helemaal niet had gemerkt dat zijn godshuis leeggestolen was en zijn priester
vertrokken. Maar toen het uitkwam, werd Micha des duivels, zo kwaad. Die vijf
deugnieten, die hij gastvrij in zijn huis onderdak, eten en drinken had gegeven,
die gingen er nu met zijn beeld en zijn priester vandoor! Het was een schande.
Hij riep zijn knechten en slaven bij elkaar en zo snel ze konden, gingen ze de
Danieten achterna. Hijgend en nat van het zweet haalden ze hen in en reeds van
afstand begonnen ze te schreeuwen, dat ze stil moesten blijven staan.
De achterste Danieten bleven inderdaad staan. Brutaal keken ze Micha aan en
koelbloedig vroegen ze: ‘Wat is er aan de hand? Waarom ren je ons met zoveel
mensen achterna?’
Micha werd wit van woede. Dat ze dat zelfs durfden te vragen! Net alsof ze zich
van de prins geen kwaad wisten, die gemene rovers.
‘Julie hebben mijn priester gestolen,’ riep hij boos, ‘en de godenbeelden die ik
zelf heb laten maken. Geef ze terug, want ik heb niets meer!’
De Danieten kwamen dreigend op Micha toelopen en zeiden: ‘Het is dat wij zo
goed zijn. Wij zijn niet zo snel boos, maar pas op. Weet wat je zegt. Stel je voor,
dat iemand van ons jou hoort en kwaad wordt. Dan sterf jij samen met je hele
familie.’
Toen draaiden ze zich om en liepen verder. Niemand keek nog naar Micha en
zijn groepje mannen. Micha keek de Danieten na, kwaad en machteloos. Wat
kon hij tegen dat leger beginnen? Verslagen en beschaamd ging hij terug naar
huis. Nu miste hij alles: zijn priester, de efod en zijn duur beeld. De Heer zou
hem niet langer beschermen. De vloek van zijn moeder rustte nu weer op hem
en op zijn kinderen!
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De Danieten veroverden het stadje Laïs. Ze verbrandden de huizen met vuur en
alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen doodden ze. Later herbouwden ze de
stad en noemden die Dan. Ook bouwden ze er een speciaal godshuis, waarin het
gestolen beeld kwam te staan. Eeuwen lang heeft dat godshuis daar gestaan, met
priesters uit het geslacht van Mozes, die daar offers brachten.
Uit alle dorpen en steden uit de wijde omgeving kwamen mensen om hier de
Heer offers te brengen. Dat kleine stadje Dan, daar in het hoge noorden van het
land, kreeg grote bekendheid.
Maar dat godshuis bleef een vloek en grote schande in Israël. En in later eeuwen
heeft het veel ellende teweeggebracht. De Heer zelf had bij de Sinaï het volk
Israël verboden om beelden te maken en die te dienen. Zijn oordeel moest wel
komen over een volk dat zo zijn wet verachtte….

Hoofdstuk 63
Lieve kleinkinderen,
Een tante van omie zei vroeger vaak tegen ons: ‘Oude mensen moeten sterven,
jonge mensen kunnen sterven.’
Ja, dat is een zekerheid, die geldt voor alle mensen. En wat geloof je dan? Dood
is dood en alles is na je sterven voorbij? Of geloof je in een leven na dit leven.
Als je in de auto vanaf Meppel de IJsselbrug bij Zwolle overrijdt, dan zie je al
heel snel in een weiland een bord, waar met grote letters op staat geschreven:
JEZUS REDT.
Omie en ik geloven dat alle mensen, die in Jezus geloven, na hun sterven door
Jezus gered worden en samen met Hem tot in eeuwigheid bij God in de hemel
mogen wonen. En hoe precies dat allemaal is, dat is voor ons nu nog een groot
geheim.
Maar wat mooi, dat wij in dit leven hier op deze wereld, ons nu al aan Jezus
mogen toevertrouwen.
Hoofdstuk 63

-

De verscheurende wolf

-

Richteren 19, 20 en 21

In onze trouwbijbel staat in Genesis 49 : 27 Benjamin is een verscheurende
wolf. In de ‘Bijbel in Gewone Taal’ is de vertaling van deze tekst: Benjamin, jij
bent zo hongerig als een wolf. Een wolf die elke dag op zoek is naar dieren, die
hij kan grijpen.
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Vlak voordat hij stierf had de oude aartsvader Jacob tegen zijn jongste zoon
Benjamin deze afscheidswoorden gesproken.
‘Benjamin, jij bent een verscheurende wolf’
In het verhaal dat ik jullie nu ga vertellen, zijn deze woorden van de oude
profeet uitgekomen. Het gebeurde in de tijd toen Jozua gestorven was en de
Israëlieten in het land Kanaän geen echte leider hadden. Iedereen deed maar wat
goed was in zijn eigen ogen. Ja, in deze tijd gebeurden er dingen, die nog veel
erger waren dan dat met dat gegoten afgodsbeeld in het hoofdstuk hiervoor.
In het bergland van Efraïm woonde een Leviet die twee vrouwen had. Bij zijn
eerste vrouw had hij ook nog een bijvrouw genomen. Maar deze bijvrouw was
nogal temperamentvol. Ze had een eigen mening en een sterke wil. Ze werd
stiekem verliefd op een andere man, waarmee ze wegliep. Maar ook van haar
‘nieuwe liefde’ had ze snel genoeg. Naar haar man teruggaan, durfde ze niet.
Nee, ze ging naar haar eigen vader, die in Bethlehem woonde.
De Leviet wachtte vier maanden op haar, maar toen ze nog steeds niet bij hem
teruggekomen was, liet hij een slaaf twee ezels zadelen en samen met die slaaf
reed hij naar Bethlehem om zijn weggelopen vrouw op te halen.
In Bethlehem bij haar vader in huis, vertelde zijn bijvrouw hoeveel spijt zij had
en dat zij graag met haar man terug wilde. De Leviet blij, zijn bijvrouw blij en
de vader nog het meest blij. Daar moest op gedronken worden.
Ja, zelfs drie lange dagen aten en dronken ze in een heel ontspannen sfeer. Het
was gezellig. De Leviet wilde weer naar huis, maar zijn schoonvader praatte net
zo lang, tot hij nog wel een dag langer bleef. De ochtend van de vierde dag en ze
klaar stonden om op reis te gaan terug naar huis, praatte de oude man net zolang
tot de Leviet besloot om nog een nacht te blijven.
De volgende ochtend, de ezels stonden bepakt klaar om te vertrekken, zei de
schoonvader van de Leviet, dat ze toch eerst nog een hapje moesten eten. En dat
deden ze. De zon had al op het hoogste punt gestaan, toen ze eindelijk
vertrokken, met als gevolg dat ze die eerste dag van hun terugreis niet zo ver
kwamen. De slaaf adviseerde zijn heer om maar in Jebus te overnachten, maar
daar wilde de Leviet niets van weten. Het was goed weer en volgens hem
konden ze nog wel in Gibea of in Rama komen voor de duisternis inviel. Je kon
toch ook beter in een stad van Israël overnachten, dan in dat heidense Jebus
waar nog altijd Kanaänieten woonden!
Zo reden ze in de late namiddag door de poort van de stad Gibea, een stad in
Benjamin. Op het plein, midden in de stad, hielden ze halt. Veel mensen liepen
hen voorbij, maar niemand had het fatsoen om hen voor de nacht een slaapplaats
aan te bieden. Het begon al donker te worden, toen ze er nog stonden: twee
mannen, twee ezels en een jonge vrouw.
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Net toen ze de moed hadden opgegeven en dachten dat ze op het plein zouden
moeten overnachten, kwam er een oude man aan, terug van zijn werk op het
land. Hij liep direct naar de vreemdelingen toe en toen hij hoorde, dat ze uit
Efraïm kwamen, nodigde hij ze uit om de komende nacht in zijn huis te slapen.
Zelf was hij ook een Efraïmiet, die als vreemdeling in Gibea woonde en hij
wilde graag nieuws horen uit zijn geboortestreek. Hij nam ze alle drie mee en
gaf hun alles wat ze voor de nacht nodig hadden. Maar eerst gingen ze eten. De
reizigers hadden zelf ook wel eten en drinken bij zich voor zichzelf en hun ezels,
maar daar wilde de oude man niets van weten. Deze avond was hij gastheer en
zijn gasten moesten het goed bij hem hebben.
Het werd een vrolijke maaltijd, daar in dat gastvrije huis en de mannen praatten
honderduit. Maar in de late avond, toen het al lang donker was, kwam er een
bende mannen aan, die op de deur bonsden. Verschrikt ging de oude man staan
en liep naar de deur.
‘Wat willen jullie?’ vroeg hij. Maar hij wist maar al te goed wat dit wild
geschreeuw in de stille avond betekende: Sodom en Gomorra in de stad Gibea.
De mannen van Gibea schaamden zich niet, toen ze dreigend zeiden: ‘Breng die
vreemdeling naar buiten, dan zullen wij hem eens lekker pakken.’
De Efraïmiet schudde met zijn hoofd. Hij zou zijn gast, die onder zijn dak
gastvrijheid genoot, niet aan deze goddeloze bende overgeven. Hij wist het, ze
zouden hem aanranden en tot slot vermoorden: een zonde zo groot, zo zwaar dat
er geen woorden voor waren. Dan was het nog beter dat hij zijn eigen dochter en
die vreemde jonge vrouw aan deze mannen gaf. Maar de gast was heilig!
Hij probeerde nog in alle goedheid met deze wilde mannen te praten, maar ze
waren niet voor rede vatbaar, ze luisterden niet eens naar hem.
Misschien had het deze oude man ook nog zijn leven gekost, wanneer niet achter
hem de deur verder open was gegaan en de Leviet zijn jonge bijvrouw naar
buiten geduwd en de oude man naar binnen getrokken had. Achter hem viel de
deur in het slot. De Leviet had hem het leven gered, maar zijn bijvrouw moest
de prijs betalen! De hele lange, lange nacht verkrachtten ze haar en pas toen de
zon opkwam, lieten ze haar gaan. Ze kwam terug bij het huis, waar haar man
was. Ze wilde nog aankloppen, maar voor de deur zakte ze in elkaar en stierf.
Bij alles wat deze mannen haar hadden aangedaan, was het nu ook nog moord
geworden. Eén vrouw tussen al die mannen. De profetie van vader Jacob was
waarheid geworden: Benjamin zou als een verscheurende wolf huishouden!
Toen even later de Leviet de deur uit wilde gaan om te kijken waar zijn
bijvrouw was, zag hij haar liggen.
‘Ga staan,’ zei hij, ‘we gaan naar huis.’
Maar hij kreeg geen antwoord en toen hij beter keek, zag hij dat ze niet meer
leefde. Hij zei niets, hij klaagde niet, hij rouwde zelfs niet om zijn overleden
vrouw. Misschien had hij wel niet zo veel van haar gehouden. Maar ze was zijn
eigen vrouw, jong en opgewekt en nu lag ze daar, dood! Haar hart stond voor
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altijd stil. En dit hadden de manen van Gibea haar aangedaan…. Maar heel
Israël zou dit weten en dit kwaad moest gestraft worden!
Ze waren niet naar de stad Jebus gegaan, omdat daar heidenen woonden. En nu
deden de kinderen van hun eigen volk dit! Maar hij dit niet op zich zitten! Een
wrede dood zouden ze sterven, dit Sodomsvolk.
De Leviet bond zijn dode vrouw op één van zijn ezels en zwijgend, boos, vol
met haatgedachten reed hij naar huis. Thuisgekomen pakte hij een mes en sneed
het lijk van zijn vrouw in twaalf stukken. Daarna stuurde hij zijn knechten door
heel het land en in alle dorpen en steden deden zij dit vreselijke verhaal. En
wilde iemand het niet geloven, dan lieten ze een stuk van het lijk van de dode
vrouw zien….
In alle steden waar ze kwamen overlegden de oudsten van de stad met elkaar
wat er moest gebeuren. Zolang het volk Israël bestond, was er nog nooit zoiets
ergs gebeurd. En wanneer ze dit zo lieten geworden, dan zou het hele volk
schuldig zijn en zouden ze niet langer Gods eigen volk mogen zijn. Dit was niet
een zaak van één stad, nee, dit ging het hele volk aan.
En weer gingen de boden door alle dorpen en steden en riepen iedereen op om
naar Mizpa te gaan om daar met elkaar te bespreken, wat er gedaan moest
worden.
Daar op die volksvergadering vertelde de Leviet wat zijn vrouw in Gibeon
overkomen was. Dat zij daar door de mannen verkracht en vermoord was.
Iedereen was het erover eens: de daders moesten gestraft worden. Alleen de
doodstraf was in dezen voldoende.
Het zou niet gemakkelijk zijn om de schuldigen gevangen te nemen. Bijna alle
mannen in Gibea hadden meegedaan en Gibea was een sterke stad.
Terwijl een groep mannen het kamp uitgingen om eten voor iedereen te halen,
gingen anderen naar de oudsten van de stam van Benjamin.
‘In één van jullie steden is iets schandaligs gebeurd,’ zeiden ze. ‘Nu vragen wij
jullie om ons te helpen dit kwaad te straffen. Lever ons die mannen van de stad
Gibeon uit, zodat wij ze kunnen veroordelen en de doodstraf geven.’
Natuurlijk was het hun plicht om deze schande uit hun stam Benjamin uit te
bannen, maar zij wilden er niets van weten.
‘Wat er in onze stam Benjamin gebeurt, daar hebben jullie niets mee te maken,’
antwoordden ze. ‘Wij helpen jullie niet en als jullie het wagen om de stad
Gibeon aan te vallen, dan wordt het oorlog!’
En ook al zeiden de boden dat volgens de wetten van Mozes de daders gestraft
moesten worden, de oudsten van Benjamin wilden niet luisteren en hielden voet
bij stuk.
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De boden kwamen terug in Mizpa en deden verslag van hun reis. De oudsten
van de stam Benjamin wilden niet meedoen om dit grote kwaad uit te bannen. Er
was volgens hen geen reden om het oordeel te voltrekken. Als de stam Benjamin
deze misdadigers de hand boven hun hoofd wilde houden, dan moest het zelf de
gevolgen daarvan dragen. Nu hoorde het niet langer bij de andere stammen van
Israël. Bewust maakte het zich los van het stammenverbond en was het hun
eigen schuld dat het oorlog werd.
De elf andere stammen maakten alles klaar voor de aanval op de stad Gibea.
Alle mannen in Israël werden opgeroepen tot de strijd en de oudsten, de leiders
van het volk, zweerden een dure eed: elke man die zonder een geldige reden
thuis bleef, zou in de ban gedaan worden. Ook zweerden ze dat niemand meer
een dochter van hen, aan een Benjaminiet tot vrouw mocht geven. Zo werd de
band met de onwillige stam helemaal afgesneden en kon de strijd beginnen.
Voordat de strijd begon, gingen de Israëlieten naar de stad Bethel. Daar wilden
ze God om raad vragen. Het antwoord dat de priester Pinehas gaf, was: ‘De stam
Juda moet voorop gaan in de strijd.’
En zo gebeurde het de volgende dag. Met de soldaten uit de stam Juda voorop
trokken ze ten strijde. Er was bij niemand ook maar enige twijfel: ze zouden
winnen. Het was algemeen bekend dat de Benjaminieten uitstekende soldaten
waren, maar één tegen elf? Dan kende je van tevoren de uitslag. Toen het leger
van Israël vrij zorgeloos en een beetje overmoedig naar de stad toeliepen,
kwamen plotseling de Benjaminieten zeer strijdlustig de poort uit en versloegen
het hele grote leger van Israël. Veel mannen sneuvelden en de overlevenden
vluchtten terug naar hun kamp in Mizpa.
Dit hadden ze niet verwacht. Wat een bittere teleurstelling was dit. Maar daarom
gaven ze de moed nog niet op! Nu zouden ze zich beter voorbereiden op de
strijd. En nu ging het niet meer alleen om die vermoorde vrouw, nu moesten ze
ook het bloed wreken, van hun broeders in de verloren strijd.
Ook deze keer weer vroegen ze aan de priester in Bethel wat ze moesten gaan
doen. En weer kregen ze als antwoord: ‘Ja, val aan.’
De volgende dag liepen de soldaten van Israël weer dezelfde weg, richting
Gibea. Deze keer waren ze niet zo overmoedig, als de eerste keer, maar wel
wilden ze de overwinning in eigen kracht behalen. Kwam het daardoor, dat ze
voor de tweede keer de nederlaag leden? Duizenden Israëlieten bleven dood op
het slagveld achter.
Terug in het kamp Mizpa voelden de overlevenden zich verslagen en diep
teleurgesteld. Hoe was dit mogelijk? Huilend en gekleed in zak en as gingen ze
naar Bethel, waar de priester Pinehas was bij de ark van het verbond. Met offers
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en dankoffers vroegen ze de Heer om raad. Nu zeiden ze niet meer van: ‘wij
zullen de Benjaminieten verslaan’, nee, nu vroegen ze eerbiedig: ‘Moeten we de
stam Benjamin opnieuw aanvallen, ook al horen ze bij hetzelfde volk als wij? Of
moeten we de strijd opgeven?’
Maar deze derde keer had priester Pinehas een beter Godswoord voor de
soldaten van Israël: ‘Val hen aan, morgen zorg Ik ervoor dat jullie van hen
winnen.’
En zo gebeurde het ook. Van twee kanten vielen ze de soldaten van Benjamin
aan en na een felle strijd moesten de Benjaminieten zich overgeven. Maar bijna
het hele leger van de stam Benjamin werd vernietigd en de stad Gibeon ging in
vlammen op. Daarna werd het hele gebied waar de mensen van Benjamin
woonden ‘gezuiverd’. Geen stad van Benjamin werd gespaard. Ook alle
vrouwen en kinderen kwamen om. Zelfs al het vee werd gedood.
Als een verscheurende wolf waren de mannen van Gibeon bezig geweest en nu
werd de hele roedel wolven door de kinderen van Israël afgemaakt.
Alle opgekropte haat kwam er nu uit. Hun ergernis over die twee verloren
veldslagen. Alle Benjaminieten werd gedood door de scherpte van het zwaard.
Alleen zeshonderd jonge kerels konden het vege lijf redden door te vluchten
naar een steile rots, die niet in te nemen was.
Het duurde dagen, weken, voordat het oordeel over Benjamin voltrokken was.
Het bloeiende land was een wildernis geworden. De huizen stonden leeg en in
de boomgaarden verrotten de vruchten aan de bomen. Nog steeds was de lucht
duister als gevolg van de in brand gestoken steden.
In het begin waren de mannen van Israël erg blij geweest met de overwinning.
Maar nu de woeste strijd voorbij was en hun wraak gekoeld, nu begonnen ze na
te denken. Het was goed, dat die Sodommannen in Gibea gedood waren en ook
de stamoudsten van Benjamin, die moedwillig de oorlog waren begonnen. Maar
was het wel goed geweest, dat zij bijna de hele stam hadden uitgeroeid?
Op die rots van Rimmon leefden nog wel die zeshonderd soldaten, maar zonder
een vrouw voor elke man zou de stam van Benjamin uitsterven. Hadden ze die
strenge eed maar nooit afgelegd. Nooit weer mochten ze een dochter
uithuwelijken aan een Benjaminiet. En een eed breken, die ze plechtig gezworen
hadden bij de ark des Heren, naast het rokend altaar, nee, dat kon niet.
Nee, het kon geen vrolijk overwinningsfeest worden, toen zij in Bethel kwamen
om God met offers te danken. Ze begonnen te bidden tot de Heer en zeiden:
‘Heer, God van Israël, één van onze stammen is bijna helemaal verdwenen! Hoe
kon zoiets verschrikkelijks gebeuren?’
En het was goed dat ze rouwden en klaagden, maar het was nog beter geweest,
wanneer ze ook hun eigen schuld voor God beleden hadden. Ook velen van hen
hadden de Baäl offers gebracht. Ook hun harten waren niet zuiver voor God en
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de meesten van hen hadden niet gevochten voor Gods eer, maar om hun dode
vrienden te wreken. Dat er zulke erge dingen konden gebeuren als die nacht in
Gibea, dat was de schuld van het hele volk Israël.
Misschien, wanneer zij het probleem van ‘het voortbestaan van de stam
Benjamin’ aan God de Heer hadden voorgelegd, en erom gebeden hadden, dat
de Heer hun wel een oplossing aan de hand had gedaan. Maar de oudsten van
het hele land kwamen weer bij elkaar en bedachten zelf een plan om de stam
Benjamin te redden.
Die laatste zeshonderd mannen van de stam Benjamin, die moesten van die rots
af. Maar ze moesten allemaal een vrouw krijgen, de verbrande huizen weer
opbouwen en het land weer vruchtbaar maken. En natuurlijk kinderen
verwekken! Anders stierf de stam Benjamin alsnog uit. Zelf mochten ze deze
mannen geen dochters tot vrouw geven, maar daar moest toch wel een oplossing
voor te vinden zijn?
Alle mannen die meegevochten hadden moesten hun namen en adressen
opgeven, die opgeschreven werden. En wat bleek? Uit de stad Jabes in Gilead,
aan de andere kant van de rivier de Jordaan, had niemand meegedaan aan de
veldtocht tegen de Benjaminieten. En dat was verplicht geweest. Wie niet mee
zou doen, die zou in de ban worden gedaan en met de dood gestraft.
En dat kwam nu mooi uit…. De inwoners van die stad in Gilead moesten met de
dood gestraft worden, want zij hadden in Mizpa gezworen, dat iedereen die niet
meedeed, in de ban gedaan zou worden. Als zij nu de mensen van deze stad in
de ban deden en de jonge vrouwen in leven lieten, dan kon elke Benjaminiet een
vrouw krijgen.
Het plan werd goedgekeurd en een sterk leger trok op naar Jabes in Gilead.
Weer werd een stad in Israël uitgemoord. Maar vierhonderd jonge vrouwen
werden gespaard en namen ze mee naar Silo.
Daarna gingen boden naar de rots Rimmon en boden de zeshonderd
Benjaminieten vrede aan. Voor vierhonderd mannen hadden ze zelfs een vrouw.
Jammer genoeg waren dat er tweehonderd te weinig, maar ook daar zochten ze
een oplossing voor. Er was wel geen stad in Israël meer, waar zij de mannen
konden vermoorden, maar die tweehonderd Benjaminieten konden toch ook wel
een vrouw stelen?
In het geheim zeiden de oudsten van het volk tegen die tweehonderd
Benjaminieten, die geen vrouw hadden gekregen: ‘Als hier in Silo binnenkort
het jaarlijkse feest ter ere van onze God wordt gevierd, verberg je dan in de
wijngaarden buiten de stad. En let dan goed op! Wacht tot de meisjes van Silo
dansend de stad uitkomen. Kom dan te voorschijn en grijp allemaal één meisje.
Die meisjes mogen jullie dan als je vrouw meenemen naar je eigen gebied. En
mochten de vaders en broers van die meisjes bij ons komen klagen, omdat een
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dochter of zus wel gaat trouwen met een Benjaminiet, dan zullen wij tegen hen
zeggen dat zij niet gestraft zullen worden, omdat zij hun dochters niet vrijwillig
aan de Benjaminieten meegegeven hebben. Zij zullen dus niet gestraft worden.’
En zo is het gebeurd. Op de dag dat de jonge meisjes van Silo al dansend door
de stadspoort naar het wijde veld buiten de stad liepen, werden zij tussen de
wijngaarden geschaakt door de Benjaminieten. Met de mannen gingen ze mee
naar het woongebied van de stam Benjamin. Daar trouwden ze, gingen in een
huis wonen, bewerkten het land en kregen kinderen. Zo bleven er toch nog
twaalf stammen in het land Israël.
Iedereen ging terug naar zijn eigen woongebied, naar zijn eigen stam, naar zijn
eigen stad en naar zijn eigen familie.
De vreselijke burgeroorlog was voorbij. De afschuwelijke daad in Gibea was
gewroken, in stromen van bloed. De stam Benjamin was bijna vernietigd.
Maar wat Mozes zo graag gewild en zijn volk zo vaak voorgehouden had, dat zij
een heilig volk van God zouden zijn, dat ideaalbeeld was ver zoek….

Hoofdstuk 64
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de uitdrukking: Nood leert bidden?
Ja, gedurende de oorlogsjaren 1940 – 1945 waren er veel mensen die naar de
kerk gingen om te bidden voor vrede. Ook veel kinderen gingen in die jaren
naar zondagscholen, waar van Jezus verteld werd.
Maar na de oorlog, toen de mensen meer geld gingen verdienen en een auto en
een caravan kochten, gingen er steeds minder kinderen naar de zondagschool,
want ze gingen met hun ouders mee naar de camping. De zondagschool werd
meestal gehouden in een zaal achter de kerk.
In de verhalen uit de bijbel, die nu aan de beurt zijn om aan jullie te vertellen,
kenden de meeste Israëlieten de Heer niet meer, want hun ouders hadden hun
kinderen niet meer verteld over de wonderen, die God allemaal gedaan had. De
oude verhalen over Abraham, Izaäk en Jacob, de verhalen over de uittocht uit
Egypte, de woestijnreis, de verovering van het land Kanaän, de mensen kenden
ze niet meer.
En de wetten van Mozes? De meeste mensen hadden er nog nooit van gehoord,
laat staan dat men ze in praktijk bracht en probeerde er naar te leven. In het
land Israël was een cultuur ontstaan, waarin de rijke mensen leefden, ten koste
van de armen.
Lieve kleinkinderen, die oude wetten van Mozes waren zo slecht nog niet….
Nee, ze waren juist heel goed!
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Hoofdstuk 64

-

Ehud

-

Richteren 1, 2 en 3

Die wrede burgeroorlog was veel jaren verleden tijd. In het stamgebied van
Benjamin groeide een nieuw geslacht op. Ze waren nog wel klein in aantal, maar
de kleinkinderen van die zeshonderd mannen op de rots van Rimmon mochten
er zijn! Het waren intelligente en dappere jongelui, die van wanten wisten.
Niet alleen in het land van Benjamin was alles veranderd, maar ook bij de
andere stammen van Israël. De oudsten van de twaalf stammen kwamen niet
meer bijeen in een grote volksvergadering in Mizpa. Ze huilden niet meer voor
de Heer bij de tabernakel in Silo. Er ging niet meer een leger, bestaande uit
mannen van alle stammen, naar een stad vol met onrecht, om die te bannen, te
vernietigen.
Nee, in deze tijd stuurde de vijand zijn roversbenden naar de woongebieden van
Juda en Benjamin en plunderden de schuren in het land van Efraïm.
Al veel lange jaren zat de koning van Moab, Eglon was zijn naam, op de troon
in de stad Jericho. En in het dorpje Gilgal, daar dicht in de buurt aan de grote
weg naar de bergen, stonden zijn afgodsbeelden.
Elk jaar opnieuw moesten de Israëlieten hem schatting brengen. Dat is belasting
in natura betalen: zilver, vruchten van het land en dieren. En wanneer ze niet op
tijd betaalden, dan kwamen de soldaten van koning Eglon een handje helpen en
namen nog meer mee, dan officieel betaald moest worden. De boeren werden al
armer, hun kudden dieren elk jaar kleiner.
En dit was nu al het achttiende jaar dat er schatting betaald moest worden. De
onderdrukking werd zo erg, dat het bijna niet meer uit te houden was.
Het was hun eigen schuld dat het er zo toeging in Israël. Want het leek net, alsof
het volk Israël niet meer Gods eigen volk was. Overal in het land rookten de
altaars voor de afgod Baäl en bijna elk dorp had zijn eigen asjera, dat is een
houten beeld ter ere van de godin Astarte.
Bijna niemand ging meer naar de heilige feesten in Silo, maar tijdens de zwoele
zomernachten vierden de jongelui hun wilde feesten ter ere van Astarte. De
offerdiensten aan de Baäls was al erg, maar wat er tijdens die nachten onder
donker ruisende bomen gebeurde, was nog veel erger. Het hele land werd er
door ontheiligd.
Natuurlijk was dit niet zomaar in één keer gekomen. Heel langzaamaan was het
begonnen, al in de tijd toen Jozua nog leefde, maar na zijn dood was het erger
geworden. Er waren wel mensen die de Heer trouw bleven dienen en nooit aan
die afgodendiensten meededen en ook de afgodendienaars waarschuwden, maar
de meeste mensen wilden niet naar hen luisteren.
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En al snel was het van kwaad tot erger geworden. De straf van God was
gekomen. De koning van Mesopotamië stuurde zijn leger en onderdrukte het
volk Israël, veel jaren lang. In hun grote nood had het volk Israël de Heer
aangeroepen en om Zijn hulp gevraagd. En God had hun een bevrijder gegeven.
Othniël, uit de stam van Juda, had het volk opgeroepen tot de strijd en de vijand
het land uitgejaagd. Daarna was hij nog veel jaren de leider en Rechter van de
Israëlieten geweest. Gedurende zijn leven diende het volk de Heer, maar na zijn
dood ging het al weer heel snel verkeerd en werd het erger als ooit tevoren.
En toen was dat kleine Moab gekomen, samen met de Ammonieten en de
Amalekieten. Ze hadden het leger van Israël verslagen en de stad Jericho bezet.
Wanneer alle stammen van Israël gezamenlijk tegen het leger van Moab
gevochten hadden, misschien hadden ze het wel kunnen winnen. Maar het volk
Israël was geen eenheid meer. Elke stam vocht voor zichzelf en liet de ander aan
zijn lot over. Met als gevolg dat nu koning Eglon van Moab zijn paleis in de stad
Jericho had en dat het volk Israël hem schatting moest betalen.
Maar nu was de rek eruit. De boeren waren arm en hun schuren leeg. In deze
uiterste nood begonnen ze weer te bidden tot de Heer. Ja, nood leert bidden. De
mensen braken hun Baäl altaren af en kapten de asjera’s omver. En daarna werd
overal in het land weer aan de Heer geofferd. Ze wisten heel goed, dat ze Gods
hulp en zegen niet verdiend hadden, maar toch riepen en smeekten ze de Heer
om hulp. Ook deze keer baden ze niet vergeefs. God gaf hun een nieuwe leider
en rechter.
Ehud heette hij, een man uit de stam van Benjamin. Niemand als hij wist hoe erg
de toestand in het land was. Al weer een aantal jaren achtereen hadden de
oudsten van zijn stam hem de opdracht gegeven om de schatting op te halen en
die naar Jericho te brengen. Zelf had hij voor koning Eglon de dieren van zijn
stamgenoten uit moeten zoeken, het zilver moeten opeisen en ook de lekkerste
vruchten. En elke keer, wanneer hij met de ‘buit’ voor de koning stond en
deemoedig vroeg of ‘Zijne Majesteit’ het ‘geschenk’ van de stammen aan wilde
nemen, werd zijn haat groter. Hij kon hem wel vermoorden, die trotse,
zwaarlijvige koning in zijn prachtige mantel daar op die troon. Hij kon door zijn
troon wel heen zakken, zo zwaar en dik was hij.
Maar wat kon een man als hij, zonder wapens tegen hem beginnen? Ook stonden
overal soldaten, die de koning moesten beschermen. Ehud besefte, ja wist heel
goed dat zij allemaal in de macht van deze koning waren.
Maar hij wist ook dat dit het laatste jaar zou zijn. Er was veel veranderd in het
land Israël. Aan de Baäls werden niet langer offers gebracht. De Heer werd weer
gediend. Ook wist Ehud dat er veel jonge mannen wachtten op een oproep tot de
strijd. Alleen, het ontbrak hen aan een leider, een man die hen voor zou gaan in
de strijd. Geen priester had hem de opdracht gegeven, geen engel had hem
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geroepen, maar diep in zijn hart wist hij dat hij dit moest hij doen. Het zou
moeilijk worden, maar Ehud geloofde dat God hem zou helpen.
Lang had Ehud nagedacht op welke manier hij de vijand het beste kon
aanvallen. Eerst had hij gedacht dat hij boden door heel het woongebied van de
stammen Efraïm en Benjamin moest sturen met de oproep om in opstand te
komen. Maar Jericho was dichtbij en de kans was erg groot, dat koning Eglon
het te weten zou komen en de opstand neer zou slaan, nog voordat die begonnen
was.
Maar, als het hem zou lukken om koning Eglon onverwachts te doden, dan
zouden zijn soldaten niet weten, wat ze zo snel zouden moeten doen en voordat
er een nieuwe koning uit Moab hier zou zijn, zou hij alle tijd hebben om met
zijn mannen een aanval te wagen. Daar kwam bij, wanneer de mannen van Israël
zouden weten, dat koning Eglon dood was, zouden ze ook hem eerder komen
helpen.
Toen de oudsten van de stam Benjamin hem dat jaar weer vroegen om de
schatting, de belasting naar Jericho te brengen, stond zijn besluit vast. Hij zou
met eigen hand de tiran doden. Liever was hij met een groot leger opgetrokken
om de vijand te verslaan, maar het kon niet anders. Het ging om zijn volk, het
ging om de eer van Israëls God. Ehud geloofde dat het hem zou lukken. Maar
stel dat hij gedood zou worden tijdens deze actie, dan was sterven nog altijd
beter dan deze schande.
In het geheim maakte Ehud alles klaar voor de aanslag. Hij nam een kort zwaard
van nog geen 45 centimeter en sleep die aan beide kanten. Dat dodelijk wapen
gespte hij vast, onder zijn kleren, op de rechterheup. Het kwam goed uit dat hij
linkshandig was, zoals meer stamgenoten. Op deze manier zou in het paleis van
de koning, niemand er erg in hebben, dat hij een wapen onder zijn kleren droeg.
Ze hadden een goede reis met hun ‘buit voor de koning’ naar zijn paleis in
Jericho. Toen alles afgegeven was en de koning vriendelijk geknikt had, dat het
zo goed was, was Ehud met alle andere dragers het paleis weer uitgegaan. Straks
zou hij terugkomen en zijn ding doen….
Hij vergezelde zijn helpers tot aan de afgodsbeelden in Gilgal en zei tegen hen
dat ze maar zonder hem verder moesten gaan, omdat hij met de koning nog iets
te bespreken had.
Het was al twaalf uur geweest, toen Ehud voor de tweede keer het paleis
binnenging. Koning Eglon was niet meer in de koningszaal, maar boven in zijn
dakkamer. Daar zat hij ’s middags vaker, vooral wanneer het erg heet was in het
broeierige dal van de rivier de Jordaan. Een paar soldaten van de koning waren
bij hem. De schildwachten, die Ehud wel kenden - ze hadden hem die dag ook
al eerder gezien - lieten hem direct passeren en wezen hem zelfs de trap naar
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boven. Niemand had er erg in dat hij een wapen onder zijn kleren droeg. Rustig
liep Ehud naar boven. Niemand zag aan hem dat hij iets van plan was. Op het
platte dak, op gepaste afstand van de kamer van de koning, bleef hij eerbiedig
staan. Koning Eglon zag hem en knikte. Hij mocht binnenkomen.
‘Koning, ik heb een geheime boodschap voor u.’
De koning wenkte en al zijn dienaren gingen de kamer uit en namen de trap naar
beneden. Vastbesloten stapte Ehud naar voren. Nu stond hij vlak voor zijn
vijand. Stil zat hij daar, de koning in zijn mooie koningsmantel. Machtig en
vreselijk dik, vroeg hij hijgend, wat voor mooie boodschap Ehud had.
Hij moet gaan staan, dacht Ehud. Zo kan ik hem nooit goed raken. Hij boog zich
voorover en sprak: ‘Ik heb een boodschap van God voor u.’
De koning zuchtte. Nu moest hij in die hitte ook nog gaan staan. Ja, want zelfs
een koning kan niet zittend een boodschap van God aanhoren. Met veel moeite
stond hij eindelijk. Waarom zei die Israëliet nu niks? Waarom taste hij met zijn
linkerhand onder zijn kleren? Had hij misschien en brief, die hij voor moest
lezen? En toen zag hij het…. Ehud scheurde het zwaard uit de schede en stak het
met alle kracht die hij had in de dikke buik van de koning. Hij zag hem vallen.
Eglon had geen tijd meer om hulp te schreeuwen….
Vlug liep Ehud naar de deur van de dakkamer. Zijn hart klopte wild van
blijdschap, maar nu moest hij kalm blijven, want anders zou alles nog
mislukken. Hij liet de deur achter zich dicht in het slot vallen en koelbloedig liep
hij de trap af. De schildwachten bij de poort lieten hem doorgaan en ook in de
straten van Jericho dwong hij zichzelf om rustig te lopen. Hij was al een vrij ver
buiten Jericho toen hij het op een lopen zette, zo hard als hij nog nooit eerder in
zijn leven gelopen had….
In het paleis van koning Eglon wachtten zijn dienaren eerbiedig, tot hun heer
hen zou roepen. Je mag niet ongevraagd en zonder toestemming de kamer van
een koning binnengaan. Misschien had hij het te warm gehad of dacht hij na
over de boodschap van die Benjaminiet.
Langzaam ging de tijd voorbij. De ergste hitte van de middag was al voorbij en
nog steeds riep de koning hen niet. Tenslotte durfden ze niet meer te wachten.
Met een grote houten sleutel draaiden ze de deur van het slot. Eerbiedig liepen
ze over de drempel en daar zagen ze het! Voor zijn hoge troon lag de koning in
zijn eigen bloed, dood op de grond. Die Israëliet! Wild sprongen ze overeind en
sloegen alarm. Maar Ehud was al ver weg. Geen soldaat van Moab zou hem nog
in kunnen halen.
Terwijl boden met het doodsbericht van hun koning naar Moab reisden en alle
inwoners van de stad Jericho overstuur en in de war waren, riep Ehud de
mannen van Benjamin en Efraïm op ten strijde. Ze kwamen allemaal en in een
wilde stormloop namen ze de stad Jericho in. Het hele leger van Moab vluchtte
naar de Jordaan. Maar op de enige plek (doorwaadbare plaats) waar ze de rivier
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konden oversteken, stonden de mannen van Efraïm. Niemand kwam er door.
Van al die duizenden wrede vijanden kwam er niet één weer thuis.
Tachtig lange jaren was er vrede in het land van Israël.

Hoofdstuk 65
Lieve kleinkinderen,
In ons land, in onze cultuur, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Wij
vinden het normaal, dat volgens onze wetgeving mannen en vrouwen gelijk zijn.
Maar dat was vroeger niet zo. Nee, ook in ons Nederland niet. In het boek ‘De
Kaasfabriek’ geschreven door Simone van der Vlugt gaat het verhaal over
Lydia. Als zij 18 jaar is, (juli 1892) overlijden haar rijke vader en moeder. Zij is
dan een rijke jonge dame geworden. Maar zou zij trouwen, dan was al haar geld
van haar echtgenoot en kon zij zonder toestemming van haar man, niet meer aan
haar eigen geërfd geld komen.
Ook hadden vrouwen in die jaren geen stemrecht. In veel meer zaken waren zij
achtergesteld bij mannen. En dat was allemaal via de wet geregeld.
Mijn moeder vertelde mij vroeger: ‘Eelke, jouw vader, was de baas in huis.
Maar als het ‘knypte’, (het kneep) dan was ik de baas. Maar als het donders
‘knypte’, dan besliste hij.’
Ja, gelukkig gelden vandaag over wie ‘de baas’ in huis is, de afspraken die een
man en een vrouw samen gemaakt hebben. Gelukkig is dat in de meeste
gevallen, dat de man en de vrouw samen de baas zijn.
In de vorige eeuw is in ons Nederland via de wet geregeld, dat de vrouw geen
minderwaardig persoon meer is. Elke vrouw in ons land, getrouwd of niet, mag
zelfstandig belangrijke beslissingen nemen, en kan ook in geldzaken niet meer
door haar wettige echtgenoot teruggefloten worden.

Hoofdstuk 65

-

Barak en Debora

-

Richteren 4 en 5

Niet lang na de dood van Ehud begonnen veel Israëlieten weer de Baäls te
dienen. En ook nu strafte de Heer zijn volk Israël door hen in de macht te geven
van een wrede en gemene vijand: Jabin, de koning van de Kanaänieten. Hij
woonde in het noorden van het land en had een heel sterk leger. Hij kon zelfs
negenhonderd ijzeren strijdwagens in het veld brengen en zijn generaal Sisera
had nog nooit een nederlaag geleden.
Twintig jaar lang onderdrukte Sisera de stammen in het noorden van het land en
zelfs Efraïm was niet veilig voor zijn roversbenden. Dorpen gingen in vlammen
op, graan werd uit schuren gestolen en ook de beste schapen in de
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schaapskooien namen ze mee. Ook vrouwen en kinderen, die zij als slaaf
gebruikten. Niets was veilig voor deze wrede Kanaänieten, met als gevolg dat de
wegen er verlaten bij lagen. Moest je noodzakelijk ergens naar toe, dan reisde je
in het donker, en langs sluiproutes. Er was geen uitzicht op verlossing. Nee, hoe
zouden deze onderdrukte stammen van Israël de strijd kunnen winnen tegen de
ijzeren strijdwagens van Sisera?
In deze erge nood waren er Israëlieten, die tot de Heer om hulp riepen en ook op
hem vertrouwden, maar was niemand die leiding durfde te nemen, niemand die
zijn volk voorop zou gaan in de strijd. Geen man nam het initiatief om naar de
wapens te grijpen en met behulp van de Heer, de vijand te verslaan.
Toen alle mannen in Israël bang waren voor de vijand, riep God een vrouw.
Haar naam was Debora. Deze huisvrouw die in Lappidot woonde, een klein
dorpje tussen Rama en Bethel, was een profetes. In de naam van de Heer sprak
zij recht tussen mensen die een meningsverschil hadden. Veel mensen kwamen
met hun problemen bij haar, als zij onder haar Deborapalm rechtsprak.
‘Debora, verschaf ons recht!’ was de vraag.
En Debora kreeg een woord van God.
Zo kwam het dat Debora ook van Barak hoorde. Hij was de zoon van Abinoam
en woonde in Kedes, in het gebied van Naftali. Veel had hij al meegemaakt in
zijn lijdelijk verzet tegen de Kanaänieten en om die reden was het voor hem niet
meer veilig om thuis te wonen. Hij woonde nu betrekkelijk rustig in het zuiden
van Efraïm. In zijn stam was hij een belangrijke man geweest. Hij was sterk en
moedig. Hij haatte zijn vijand. Hij zou de juiste man zijn om de leider te worden
in de strijd tegen de vijand.
Op een dag liet Debora Barak bij zich komen en zei tegen hem: ‘De Heer, de
God van Israël geeft je deze opdracht: ‘Ga naar de berg Tabor. Neem
tienduizend soldaten mee van de stammen Naftali en Zebulon. Daar zal Sisera,
de legerleider van Jabin in het Kison-dal naar je toekomen. Hij zal al zijn
soldaten en zijn strijdwagens meenemen, maar jij zult hem verslaan. Daar zal Ik
voor zorgen.’
Toen Barak dit hoorde, kreeg hij het er benauwd van. Hij moest er niet aan
denken. Bliksem betekende zijn naam, maar heel anders dan Debora, deed hij
zijn naam geen eer aan. Hij werd zelf bang. Wist Debora wel hoe angstig alle
mensen in Israël voor de strijdwagens van generaal Sisera waren?
Maar weigeren, dat kon niet! Debora was een profetes en zij sprak in de naam
van de Heer. Maar, als zij zelf nu eens mee durfde ging, misschien dat de
mannen dan ook zouden durven.
‘Ik ga alleen als u meegaat,’ antwoordde hij heel ernstig. ‘Als u niet meegaat, ga
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ik ook niet.’
Debora keek hem aan. Deze man uit Naftali meende wat hij zei. Zonder haar zou
hij niet gaan. Als het dan niet anders kon, dan zou ze met hem meegaan.
Ze antwoordde hem: ‘Ik zal met je meegaan. Maar ik waarschuw je: Jij zult niet
beroemd worden door dit gevecht. Want de Heer zal ervoor zorgen dat Sisera
verslagen zal worden door een vrouw.’
Barak boog zijn hoofd. Wat gaf het dat hij de eer van de overwinning niet
kreeg? Als zijn arm volk maar weer de vrijheid kreeg. Graag had hij die wrede
Sisera met eigen hand gedood, maar het belangrijkste was dàt hij gedood zou
worden! En Debora, Gods profetes ging met hem mee naar de Tabor. Barak wist
zeker, dat Israël zou winnen.
Zo stil en zo vlug mogelijk riep Barak de mannen van Zebulon en Naftali op tot
de strijd. ’s Nachts in het donker slopen ze naar de berg Tabor, die hoog en steil
boven het vlakke land van Jizreël uitstak. Binnen de kortste tijd was daar op de
berg, verscholen onder de bomen, een tentenkamp van tienduizend mannen, die
allemaal heel lange haren hadden: een symbool van vrijheid en strijdlust. Ze
hadden lang geleden gezworen hun haren niet te laten knippen, voordat de
vijand verslagen zou zijn. Het wachten was geweest op een leider.
Op het moment toen Sisera, de krijgsoverste van de Kanaänieten hoorde dat
Balak op de berg Tabor een leger had samengeroepen, ging hij erop af. Al zijn
soldaten en ook al zijn strijdwagens nam hij mee. Ze staken de beek Kison over.
Soms, wanneer het erg geregend had, was de Kison een brede en wilde stroom
en was het niet gemakkelijk om met paarden en ijzeren strijdwagens over te
steken. Maar nu, in de droge zomer was de Kison een klein, smal beekje, waar
zonder enige moeite doorheen getrokken kon worden. Onderaan de berg stelde
Sisera zijn leger op. Met zijn strijdwagens kon hij de berg niet oprijden, maar
eens zou Barak naar beneden moeten komen en dan zou hij dat boerenleger
vernietigen. En na die veldslag, wanneer de overwinning behaald was, dan zou
hij die stammen Naftali en Zebulon straffen voor deze doldrieste opstand: alle
dorpen zou hij verbranden, het vee roven en de vrouwen en kinderen als slaaf
meenemen. Dan zouden deze mannen weten wie Sisera was, de krijgsheld van
Kanaän. Ja, hij mocht naar beneden komen, die Barak, als hij durfde!
Het was op een vroege ochtend toen de profetes Debora een Godswoord kreeg
en dat doorgaf aan Barak: ‘Kom op! Vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat je
Sisera verslaat. De Heer zal je helpen.’
Toen gaf Barak in de vroege ochtend zijn mannen het bevel: ‘Maak je klaar, wij
gaan het leger van Sisera zo dadelijk aanvallen.’
Maar nog voordat ze in lange rijen klaar stonden, met het zwaard in hun handen,
betrok de lucht. Over de bergen heen kwam een onweersbui opzetten en dreef
naar de vlakte, waar het leger van Sisera was.
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‘De Heer zal je de overwinning geven,’
‘De Heer zal je de overwinning geven,’ had Debora tegen hem gezegd. En wie
zou nu nog bang zijn, nu God zelf in vuur en onweer de vijand tegemoet trok?
Op de berg werden de bazuinen ten aanval geblazen en de mannen van Balak
stormden naar beneden. Al sneller en al wilder ging het. Er was geen houden
aan. Als een lawine vielen ze over de Kanaänieten heen. De paarden schrokken
en sloegen op hol. Het werd één grote paniek in het leger van Sisera. Zijn
soldaten vluchtten alle kanten uit. En boven het geweld van de ijzeren
strijdwagens knetterde het onweer. De mannen van Balak konden de vluchtende
soldaten van Sisera niet bijhouden. Zouden ze ontkomen?
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Maar op dat moment was de onweersbui boven het vluchtende leger en
plotseling was daar een wolkbreuk, zoveel water kwam naar beneden. Het was
alsof de zee het land overstroomde en de droge grond kon het water niet
verwerken. Grote plekken kwamen onder water te staan en de zware ijzeren
strijdwagens van Sisera liepen vast in de weke grond. Met erg veel moeite
kwamen toch nog en aantal strijdwagens bij de beek Kison. Maar dat kleine
rustige beekje was veranderd in een wilde bergstroom. Maar ze moesten er
doorheen, want achter hen kwam Balak met zijn mannen. Maar de overgebleven
strijdwagen met hun paarden werden meegesleept in het hevig stromend water.
Sisera zijn helden verdronken. Aan één stuk door onweerde het en kletterden
hagelstenen op het leger van Sisera, wat er nog van overgebleven was. En
soldaten die toch nog door het water heen wisten te ontsnappen, werden door
Balak en zijn mannen achtervolgd en met het zwaard neergeslagen.

De lege strijdwagen van Sisera
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Barak zelf rende voorop om de soldaten van Sisera te achtervolgen. Ze vonden
de strijdwagen van Sisera, vastgereden in de weke grond, maar de veldheer zelf
was in geen velden of wegen te bekennen. Hij was dus lopend op de vlucht
geslagen. Wat een schande, wat een afgang voor zo’n krijgsheld! Waar zou hij
gebleven zijn? Barak moest ineens denken aan de woorden van Debora: ‘De
Heer zal ervoor zorgen dat Sisera verslagen zal worden door een vrouw.’
Barak riep een aantal mannen. Ze gingen terug om Sisera te zoeken. Hij wilde
weten, wie de vrouw was, die zijn vijand gedood had.
Niet ver vanaf het slagveld had het nomadenvolk de Kenieten hun tenten
opgezet. Legeraanvoerder Sisera wist dat dit nomadenvolk vrienden van zijn
koning Jabin was. En naar dit tentenkamp vluchtte hij. Niemand zou hem daar
zoeken, want deze mensen waren neutraal in de ‘oorlog’ die hij met het volk
Israël voerde. Het was wel niet zoals het hoorde, want de Kenieten wilden
neutraal blijven en niet één van beide strijdende partijen helpen, maar wat gaf
dat? Niemand zou hem de toegang weigeren, wanneer hij met z’n zwaard in zijn
vuist om toegang zou vragen!
In het tentendorp waren de mannen niet thuis. Jaël, de vrouw van Heber, de
leider van dit nomadenvolk, zat in de deuropening, toen Sisera eraan kwam. Hij
leek niet veel meer op die grote krijgsman, zoals hij daar aankwam strompelen,
moe en onder de modder. Jaël kende hem wel en wist ook wel wat zijn
bedoeling was. Wild gingen haar gedachten door haar hoofd. Hij mocht zich in
dit dorp niet schuil houden, want dan zouden de Israëlieten komen en alle tenten
doorzoeken. En dat lieten vrije Kenieten niet gebeuren.
En dat niet alleen, geen fatsoenlijke vrouw zou een vreemde man in haar tent
verbergen, wanneer haar eigen man niet thuis was. Zou ze dat tegen Sisera
zeggen? Maar wat betekende voor een soldaat als Sisera, het woord van een
vrouw? Hij had al zoveel vrouwen ongelukkig gemaakt.
Goed, als hij dan in haar tent wilde komen, dan zou ze hem ontvangen. Maar
wel op een andere manier als hij gedacht zou hebben! Slechts één man mocht in
haar slaaptent komen, en dat was Heber, haar eigen man. En elke vreemdeling
die wel in haar slaaptent kwam, die kwam er niet weer levend uit….
Ze ging staan en wenkte Sisera.
‘Kom binnen heer, kom binnen. Wees niet bang.’
Zo ging Sisera de slaaptent van Jaël binnen. Dodelijk vermoeid liet hij zich op
haar bed neervallen. En Jaël legde zelfs een warme deken over hem heen.
‘Geef mij water,’ hijgde hij. ‘Ik heb erge dorst.’
Vlug maakte Jaël een leren zak open en gaf hem melk te drinken. Hij dronk met
grote teugen. Toen liet hij zich achterover vallen en viel direct in slaap. De grote
Sisera was gered, dacht hij!
Wat interesseerde het hem dat hij de vrede brak van dit nomadenvolk? Wat kon
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het hem schelen, dat Jaël haar man nooit weer recht in de ogen durfde kijken?
Hij sliep en Jaël moest zich maar redden met haar man, wanneer hij straks
thuiskwam en een vreemde man in de slaaptent van zijn vrouw vond.
Nog één keer keek Jaël naar Sisera en in haar ogen gloeide haat. Er was maar
één mogelijkheid: zij moest hem doden! Nooit zou er iemand kunnen zeggen dat
zij vreemde gasten in haar slaaptent ontving, terwijl haar man niet thuis was. Ze
pakte een tentpin en een hamer en ging zachtjes de tent binnen. Ze sloeg de
tentpin, terwijl Sisera daar uitgeput in slaap lag, dwars door zijn hoofd de grond
in. Onder haar handen stierf hij….
De ijzeren krijger werd met een houten pin geveld door een vrouw.
Niet veel later zag Jaël Barak aankomen. Weer liep ze haar tent uit en liep deze
keer naar Barak.
‘Kom,’ zei ze, ‘ik zal u de man laten zien, die u zoekt.’
Ze sloeg het kleed van haar slaaptent open en daar lag de dode Sisera,
vastgeklonken aan de grond. Nu wist hij wat Debora bedoelde toen ze zei dat
een vrouw de eer van de overwinning zou krijgen.
Maar wat gaf dat ook? Sisera was dood en Israël vrij. En dat was het enige waar
het op aan kwam.
Nog diezelfde avond zong Debora het overwinningslied, dat zij gemaakt had. De
laatste regels waren:
Zo zullen zij allen vergaan,
al uw vijanden, Heer!
Maar die u liefhebben
gaan als de zon, zo fier.

Hoofdstuk 66
Lieve kleinkinderen,
Toen ik een jaar of tien was en naar de lagere school ging (de basisschool van
nu) vond ik het prachtig wanneer de meester verhalen vertelde over de 80-jarige
oorlog of over de Engelse oorlogen. Wij, Nederlanders, waren de sterkste en wij
wonnen! Een soldaat of matroos meer of minder gesneuveld, dat maakte niets
uit. Na schooltijd speelden mijn vriendjes en ik soldaatje. Spannend was dat.
Ja, ook in de Franse tijd (Napoleon) en de Duitse tijd (Hitler) speelden jonge
jongens graag oorlogje. Maar het probleem was dan, dat niet één jongen een
Franse en Duitse soldaat wilde spelen.
En de vluchtelingen, die als gevolg van de oorlog moesten vluchten? Daarover
werd ons kinderen niet verteld. Of we luisterden gewoon niet.
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Gaat dat ook niet een beetje zo met al die verhalen uit de bijbel, die ik jullie de
laatste weken vertel? Hoeveel doden vielen er wel niet in deze verhalen. Ook
veel volwassen mensen beseffen niet hoe erg dat was en is. Ook ik niet.
Met veel enthousiasme heb ik vroeger al deze verhalen aan mijn leerlingen
verteld.
Tot wij in ons pleeggezin “Huize Plexat” in Musselkanaal een paar in Ter Apel
op staat gezette jongetjes eten, drinken en een slaapplaats gaven. Ook nog wel
kinderen uit Palestina, die met hun ouders gevlucht waren. Nee, het waren hun
opa’s en oma’s, die in 1948 in opdracht van de Engelsen, Palestina tijdelijk
moesten verlaten. Het waren de grootouders van de kinderen in ons pleeggezin.
Pas toen besefte ik wat er met deze kinderen had kunnen (moeten?) gebeuren,
waren ze in hun geboorteland gebleven.
Tegen jullie omie zei ik toen: ‘De verhalen van Korach, Dathan en Abiram kan
ik nooit weer op dezelfde manier vertellen, zoals ik altijd gedaan heb.’

Hoofdstuk 66

-

Gideon

-

Richteren 6, 7 en 8

Het was weer net zo gegaan als alle vorige keren. Zolang de rechter regeerde
diende het volk Israël de Heer. Maar toen profetes Debora was overleden en ook
Barak er niet meer was, deden de Israëlieten weer dingen die de Heer slecht
vond. Ze gingen weer offers brengen aan de Baäls. Ook deze keer zorgde God
ervoor dat de Israëlieten door vreemde soldaten onderdrukt werden. Deze keer
door de Midianieten.
Het was een wild nomadenvolk, die Midianieten. Ze leefden van rooftochten.
Hun vaste woonplek was in de woestijn, ten oosten van Kanaän. Ze leden een
armoedig bestaan in de wildernis. En soms, wanneer er bijna geen eten meer
was, dan organiseerden ze een strooptocht naar een groen en vruchtbaar land,
waar voldoende voedsel te halen was, ook voor hun kamelen.
Zeven jaar geleden waren ze voor de eerste keer in Israël geweest en elk jaar
waren ze weer teruggekomen. Ze kwamen in de herfst, juist als de vruchten aan
de bomen en het koren op het land rijp waren. Alles pakten ze, de laatste koe uit
de stal en de laatste korenschoof uit de schuur.
En als alles gestolen was, rolden ze hun tenten op en gingen naar het volgende
dorp.
Niemand was er die hen kon keren, niemand die de strijd met de Midianieten
aan durfde gaan.
Zodra ze er waren, elk jaar weer, liepen de dorpen leeg. De mensen vluchtten
naar de bossen en de bergen. Niemand legde de Midianieten een strobreed in de
weg. Ze konden hun gang gaan. En elk jaar kwamen ze maar weer, mannen,
vrouwen en kinderen, slaven en al hun kamelen. Maanden lang bleven ze en niet
eerder dan wanneer de winter kwam, gingen ze terug naar hun eigen dor
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woestijnland. En waar ze geweest waren, was alles vernield en verbrand en
bleven de mensen achter, arm en zonder wintervoorraad.
Nu was het al het zevende jaar dat ze kwamen en in een groter aantal dan ooit
tevoren. Veel Amalekieten hadden zich bij het roversvolk aangesloten. Het
laagland van Jizreël, waar ze hun kamp hadden opgebouwd, zag zwart van al
hun donkere tenten.
In die tijd woonde er in het stadje Ofra, in Manasse, een rijke boer die Joas
heette. Hij was de burgemeester van de stad en stond in hoog aanzien. Maar ook
al was hij een heel belangrijke man in de stad, hij was niet in z’n eentje de baas
en het ging ook niet altijd zoals hij dat graag wilde. Al weer jaren geleden waren
de mannen van de stad bij hem geweest om toestemming te vragen voor het
bouwen van een altaar voor de Baäl. En daar kon hij geen nee tegen zeggen, ook
al had hij dat graag gewild. In zulke gevallen ‘moest’ hij de bevolking hun zin
geven. Ja, de Midianieten hadden gedurende deze zeven jaren hun stad niet
geplunderd en dat was te danken aan de Baäloffers, die zij veelvuldig brachten.
Het was waar, wanneer men naar andere dorpen en steden keek, dan had men
hier in Ofra niets te klagen. Maar Joas geloofde er niets van dat dat door de
offers kwam, die men aan de Baäl offerde. Als Baäl dan echt zo machtig was,
waarom had die god dan niet beter op zijn zonen gepast? Flinke, sterke
jongemannen waren het, toen ze met elkaar op reis gingen naar de berg Tabor.
Maar allemaal waren ze gevallen door het zwaard van de Midianieten. Niets
hadden ze gedaan, waardoor de Midianieten kwaad op hen konden worden.
Maar ze waren gewoon vermoord…. Wat kon een klein groepje boeren ook
beginnen tegen zo’n machtig leger?
Steeds moest Joas denken: zou dit zijn straf zijn geweest, omdat hij toestemming
had gegeven voor het bouwen van een altaar voor Baäl en ook als straf, dat zij
hier in Ofra de Heer vergeten waren? Nog niet zo lang geleden was hier in de
stad een profeet geweest, een Godsman die door het hele land reisde en die
tegen hem gezegd had, dat het geen wonder was, dat de Midianieten hun land
vernielden: een volk dat de Here God vergat en offers bracht aan onreine
afgoden, verdiende geen beter lot.
Joas had zich dit Godswoord erg aangetrokken. Had hij maar nooit toestemming
gegeven voor het bouwen van dat altaar voor Baäl. Maar de mensen in zijn stad
wilden het nu niet meer missen. Er waren wel dorpen en steden, had hij gehoord,
die al wel afscheid van de Baäl hadden genomen en God de Heer om hulp
smeekten. Joas hoopte dat er spoedig een nieuwe rechter op zou staan, die het
volk op zou roepen tot de strijd tegen de Midianieten. Zelf was hij te oud
daarvoor, maar zijn jongste zoon Gideon was er ook nog. Die was jong en sterk,
net zoals zijn broers, die allemaal vermoord waren. O, wat haatte hij die
Midianieten. Maar hij hoefde niet op een nieuwe rechter te hopen, zoals Debora
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en Barak geweest waren. Zo’n groot leger als dat van de Midianieten, daar was
toch niet tegen te vechten….
Op een ochtend was Gideon, de zoon van Joas, druk bezig in de wijnpers. Het
was nog lang geen tijd voor de druivenpluk en druiven persen, maar hij sloeg het
kaf van het koren, in de wijnpers. Niet op de dorsvloer, want de wind, die het
kaf van het koren scheidt, zou hem verraden. En als de Midianieten straks ook
hier kwamen, zouden ze het koren niet zoeken in de wijnpers. Deze Gideon, hij
schaamde zich gewoon dat het op deze manier moest. Dit koren was toch het
eigendom van zijn vader? Vroeger was het een feest op de dorsvloer. Toen
waren zijn broers er ook bij…. O, als hij durfde, dan zou hij zijn broers
wreken. Sébah en Salmunna, de aanvoerders van die roversbende, zou hij met
alle liefde doden. Hun namen zou hij nooit weer vergeten!
Plotseling was daar een stem, die tegen Gideon zei: ‘De Heer is met jou Gideon,
jij krachtige held!’
Verbaasd keek Gideon omhoog. Vlak naast hem, onder de terpentijnboom, zat
een man, die hij nog nooit eerder gezien had. Wat een vreemde begroeting: ‘Jij
krachtige held.’ En dat tegen hem, die uit angst voor de vijand het koren van zijn
vader in de wijnpers verstopte.
‘Ach meneer,’ antwoordde Gideon, ‘als de Heer ons helpt, waarom gebeuren
dan al deze vreselijke dingen? Hij heeft ons in de steek gelaten en we worden
onderdrukt door de Midianieten. Wat moeten wij met die oude verhalen van
vroeger, toen God ons uit Egypte bevrijdde? Wij leven nu! Waarom hielp God
alleen maar toen, waarom stuurt Hij nu geen Mozes of een Elia?’
De vreemdeling antwoordde: ‘Gideon, en als God jou nu eens stuurde? Laat zien
hoe dapper je bent. Bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht.’
Ineens wist Gideon het: dit was geen reizende Godsman, zoals die man van een
paar weken geleden bij zijn vader. Deze meneer was een engel uit de hemel!
Eerbiedig zei hij: ‘Maar Heer, hoe moet ik Israël verlossen? U moet zich
vergissen. Ik ben maar een zoon uit de stam van Manasse, en ik ben bovendien
de jongste thuis.’
Toen kwam de Heer overeind - ja, want Hij was het zelf - en liep op Gideon
toe.
‘Ik ben met je Gideon! En daarom zal jij de Midianieten verslaan. Aarzel niet
langer en ga. Jij zult de vijand verslaan alsof het slechts één man was.’
Gideon schrok hevig. Was dit geen engel, deze reiziger in zijn wijde mantel en
met zijn houten staf, maar was dit de Heer zelf? Hij moest het weten, maar
durfde het niet rechtstreeks te vragen.
Hij zei: ‘Heer, wanneer ik genade in uw ogen heb gevonden, geef mij dan een
teken dat U echt de Heer bent, die met mij spreekt. Wees zo goed hier te blijven,
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want ik wil nog iets halen om U als offer te geven.’
En de Heer antwoordde: ‘Ik blijf hier, tot je terugkomt.’
Gideon ging naar huis. Daar maakte hij het vlees van een bokje klaar en van wat
meel bakje hij brood zonder gist. Het vlees en het brood legde hij in een mand
en het kookvocht goot hij in een pan. Toen ging hij terug naar de wijnpers en
zette alles op een grote steen in de schaduw van een boom.
Het ging zoals hij gedacht had: de vreemde gast begon niet te eten, maar zei dat
Gideon alles op de rots moest leggen en daarna het kookvocht er overheen
gieten. Toen raakte de Heer het vlees en het brood aan met de punt van zijn stok.
Meteen kwam er uit de steen een vuurvlam, dat het vlees en het brood
verbrandde. En de Vreemdeling was omhooggegaan in de offervlam.
Maar dan was het de Heer zelf geweest. Als hij nu maar niet hoefde te sterven,
nu hij de Almachtige gezien had! Bang en bevend stond hij daar. Maar toen
kwam er een stem uit de hemel: ‘Gideon, je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet
sterven.’
Op diezelfde plek bouwde Gideon een altaar en bracht de Heer een dankoffer.
Nu wist hij zeker dat de Heer hem geroepen had tot de strijd. Nu durfde hij het
gevecht wel aan. Begrijpen deed hij het nog niet. Dat God hem uitgekozen had
tot het grote werk om zijn volk te bevrijden. Hoe dat zou gaan, wist hij niet.
Maar met Gods hulp zou het zeker lukken. Hij besloot om er nog met niemand
over te praten. De Heer zou hem wel vertellen, wanneer de tijd daar rijp voor
zou zijn.
En dat gebeurde al diezelfde nacht, maar wel anders dan Gideon verwacht had.
Nee, niet het volk moest hij nu al oproepen tot de strijd. De Heer zei tegen
Gideon, nog voordat hij in slaap was gevallen: ‘Haal nu die prachtige stier van
je vader, die stier die zeven jaar oud is. Sla daarna het altaar kapot, dat je vader
voor de god Baäl gebouwd heeft. En hak de heilige paal voor de godin Asjera
om, die ernaast staat. Ga daarna naar de hoogste plaats van de stad. Bouw daar
een altaar voor mij, de Heer, jouw God. Leg de stenen waarmee je het altaar
bouwt, volgens de regels neer. Maak dan een vuur van die heilige paal van
Asjera en verbrand de stier van je vader.’
Vlug stapte Gideon uit bed en zachtjes riep hij tien slaven van zijn vader. Met
elkaar slopen ze door de duistere straten van de stad naar het altaar van Baäl.
Gideon sloeg het aan gruzelementen. Ook hakte hij de asjera om. Met elkaar
liepen ze daarna naar het Bolwerk in de stad, dat hoog boven de huizen uitstak.
De slaven droegen de zware stenen, waarmee Gideon zelf een altaar voor de
Heer bouwde. Als een priester offerde hij daarna de stier van zijn vader.
Lang voordat de zon opkwam waren ze weer thuis. Voor het eerst sinds lange
jaren waaide over de stad zachtjes de rook van een offer dat aan de Heer gewijd
was.
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De volgende ochtend was de hele stad in rep en roer. De mensen spraken
schande over wat die nacht gebeurd was. En ze waren bang. Nu zouden de
goden hun stad vernietigen. Allemaal zouden gedood worden…. Er was maar
één manier om dit naderend onheil te keren: de man die dit op zijn geweten had
moest sterven.
Al heel snel wist men wie de dader was: Gideon, de jongste zoon van Joas.
Jammer dat Joas nu ook nog zijn jongste zoon zou moeten missen, maar het was
niet anders. Het was altijd nog beter dat één man stierf, dan dat zij allemaal
eraan gingen.
In optocht ging de menigte naar het huis van Joas. Hij moest hun zijn jongste
zoon Gideon geven, zodat ze hem konden straffen, voor wat hij de afgelopen
nacht gedaan had. Als burgemeester van de stad moest Joas zijn eigen zoon
straffen, maar het was beter, dat zij dat nu maar deden.
Voor de deur van zijn huis schreeuwde de massa: ‘Joas, breng je zoon naar
buiten. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baäl vernield en hij heeft
de heilige paal voor Asjera omgehakt.’
Uit de deur van zijn huis liep Joas op de menigte toe. Maar dit was een andere
Joas, dan jaren geleden toen hij voor deze zelfde mensen het altaar voor de Baäl
bouwde. Toen was hij laf geweest. Maar nu was hij niet meer bang. God had
zijn zoon geroepen tot een groot en heerlijk werk en zou hij nu zijn jongste zoon
overgeven tot de dood? De Midianieten hadden zijn andere zoons vermoord,
maar zijn laatste zoon Gideon zou niet sterven!
Het was al erg genoeg dat Gideon afgelopen nacht goed moest maken, waarin
hij, zijn vader, te kort geschoten was!
Joas stak zijn hand omhoog en iedereen werd stil. Streng en zo luid dat iedereen
hem kon horen zei hij: ‘Jullie willen Baäl helpen? Jullie willen namens hem
wraak nemen op de man die zijn altaar heeft vernield? Nu dan, dit is mijn
antwoord en weet: Ik ben jullie burgemeester en ook jullie rechter! Wie probeert
om Gideon te doden zal vandaag zelf sterven! En als Baäl dan zo’n machtig god
is, laat hem dan zelf voor zijn eer opkomen en laat hij zelf mijn zoon straffen.
Maar niemand van jullie zal Gideon ook maar een haar krenken.’
Na deze strenge woorden was er niet één van die schreeuwers meer die zijn
mond open durfde te doen. Nu zij begrepen dat Joas voor de Heer koos, waren
ze ineens ook niet meer zo voor de Baäl. Joas had gelijk. De goden moesten zelf
op hun altaar passen! En als zij dat niet konden, nu dan zou het met hun straffen
ook wel een beetje meevallen.
Toen ze later zagen dat Gideon niets ergs overkwam en dat de Baäl hem niet
strafte met de bliksem en vuur, begonnen de meeste mensen in de stad Ofra ook
te twijfelen aan Baäls macht. Het was duidelijk: Gideon was sterker dan de Baäl.
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Zij gaven hem zelfs een andere naam: Jerubbaäl, wat beteken: Baäl-mag-hemstraffen.
Het was wel een machtig en groot leger, daar in de vlakte van Jizreël. Wie vanaf
de hoge heuvel Moré naar het noorden en ook naar het westen keek, ja zover je
kon kijken, overal stonden zwarte tenten op het groene gras. Ze hadden hun
vrouwen en kinderen meegenomen en het zou niet lang meer duren, dan was
alles opgegeten en zouden ze verder het land intrekken, op zoek naar nieuw
voedsel en het land achterlaten alsof een zwerm sprinkhanen het bloeiende land
verwoest had.
Ergens in het westen, dichtbij de Karmelbergen had het leger van Gideon zich
verzameld. Een paar dagen geleden was de Geest des Heren over Gideon
gekomen en had hij boden rondgestuurd om het volk op te roepen tot de strijd.
En ze waren gekomen. Allereerst zijn eigen familie, maar ook uit de steden van
Manasse, Zebulon, Naftali en Aser. Allemaal sterke jonge kerels, die al te lang
onderdrukt waren geweest door de Midianieten. Nu was daar de kans om zich
vrij te vechten en aan deze bevrijdingsstrijd wilden ze meedoen!
Tweeëndertigduizend mannen waren bij Gideon gekomen. Voor die tijd een heel
groot leger, maar het leger van de Midianieten was vele malen groter. Bijna niet
te tellen, zo groot.
Soms dacht Gideon: wanneer de Heer geen wonder doet, dan winnen wij het
nooit. Nee, niet dat hij twijfelde aan de overwinning, maar hij wilde graag een
teken.
‘God,’ bad Gideon, ‘U heeft tegen mij gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Geef
mij een teken, zodat ik weet dat het waar is. Ik leg buiten een vacht van een
schaap neer. Morgenvroeg kom ik terug. Als de vacht nat is en de grond
eromheen droog blijft, dan weet ik genoeg. Dan zal ik met Uw hulp Israël
bevrijden.’
De volgende ochtend stond Gideon vroeg op en ging kijken. Het gras was droog.
Heel gespannen liep hij naar het schapenvacht. Het was nat van de dauw. Hij
kon er wel een hele kom water uit persen!
Hij was erg blij, maar…. Het gebeurde wel eens vaker dat het op het ene plek
dauwde en een eind verderop niet.
‘God, u moet niet boos op mij worden. Maar ik wil nog één keer vragen. Ik leg
vanavond het vacht nog een keer neer. Nu moet de vacht morgenvroeg droog
zijn en de grond eromheen nat.
De volgende ochtend liep Gideon weer naar het schapenvacht, dat die nacht
buiten had gelegen. Nu voelden zijn warme voeten het koude gras, dat zo nat
was alsof het geregend had. Zou nu dat ene schapenvacht droog zijn in deze zee
van dauw? Hij pakte het op en zijn hart trilde gewoon van blijheid: het vacht
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was kurkdroog! Nu wist hij zeker, dat de Heer met hem was en de overwinning
zou geven!
Diezelfde ochtend nog rolden ze hun tenten op en gingen op mars, richting de
vijand. Op de heuvel van Moré zetten ze hun legerkamp op. Gideon merkte dat
veel van zijn mannen, bij het zien van al die Midianieten, niet meer zo moedig
waren als eerst. Ze begonnen te twijfelen. Gideon zelf twijfelde niet. God zou
hem helpen, maar het wachten op de strijd moest niet al te lang meer duren. Er
konden wel eens mannen weggaan en zijn leger was niet al te groot. Maar die
dag kwam het woord des Heren tot Gideon: ‘Je hebt te veel soldaten. Zo wil ik
de Israëlieten niet laten winnen van de Midianieten. Want dan zullen ze zeggen
dat zij het zelf gedaan hebben. Daarom moet je tegen je mannen zeggen:
‘Iedereen die bang is, moet door het Gileadgebergte terug naar huis gaan.’
Met een angstig gevoel liet Gideon de trompetters door zijn leger gaan. Als er
nu maar niet te veel mannen naar huis zouden gaan…. De vijand was groot
genoeg.
En daar Gideon ze gaan: eerst een enkeling, maar daarna bij tientallen. Zelfs
duizenden vertrokken. Er bleven slechts tienduizend mannen bij Gideon achter,
die bereid waren om te vechten. Gideon begreep er niets van. Waren dit nu de
dappere jonge mannen van Israël? Was dit nu Gods eigen volk? Slechts
tienduizend!
Maar nu wist hij zeker, dat hij op deze mannen aankon! Deze tienduizend
durfden alles aan! Maar daar hoorde hij opnieuw de Stem van de Heer: ‘Gideon,
je hebt nog steeds te veel soldaten. Stuur je mannen naar het water. Dan zal ik je
daar vertellen wie er in je leger mogen blijven en wie niet. Je moet je mannen in
twee groepen verdelen. Iedereen die het water oplikt met zijn tong, net als een
hond, hoort bij de ene groep. En iedereen die zittend op zijn knieën van het
water drinkt, hoort bij de andere groep.’
Weer deed Gideon wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij begreep dit niet. Was
zijn leger al niet veel te klein? Met kloppend hart stond hij bij het water en zag
zijn mannen komen. Als het nu maar half om half zou zijn, zoveel mannen kon
hij niet missen.
Gelukkig, het viel mee: slechts driehonderd mannen hadden als een hond van
het water gedronken. Dus, hij mocht ver weg het grootste gedeelte van zijn
mannen houden!
Jammer dat die driehonderd mannen niet mee mochten doen. Er waren flinke
kerels bij en ook nog veel uit zijn familie. Maar God had het zo gezegd. Het was
niet zijn schuld dat hij ze naar huis moest sturen.
En toen was het alsof hij een klap in zijn gezicht kreeg, want uit de hemel kwam
de Stem van de Heer: ‘De driehonderd mannen die met hun tong het water
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oplikten, mogen blijven. Met hen zal ik Israël bevrijden. Laat alle andere
mannen naar huis gaan.’
‘O Heer,’ dacht Gideon, ‘wat kan ik nu met slechts driehonderd man beginnen
tegen al die duizenden en duizenden Midianieten?
‘Nog diezelfde avond liet Gideon ze gaan. Alleen hun trompetten die ze bij zich
hadden en hun eten, dat ze nu niet meer nodig hadden, bleef achter in het kleine
legerkamp. En toch, toen ze allemaal vertrokken waren, was het net alsof hij
nieuwe moed kreeg. Hij zelf kon het niet meer winnen, met zo weinig
manschappen. Maar de Heer zou een wonder doen. Dat kon niet anders. En hij,
Gideon moest het overgeven en wachten….
Hij wachtte niet vergeefs, de rechter Gideon. Want diezelfde God, die hem
overdag zijn hele legermacht afgenomen had, sprak diezelfde avond laat tot
hem: ‘Gideon, sta op. Ga van je bed af en val het kamp van de Midianieten aan.
Ik zorg ervoor dat je hen verslaat. En als je het nog niet durft, ga dan eerst met je
knecht Pura naar het legerkamp van de Midianieten om te horen wat ze zeggen.
Daarna zal je niet bang meer zijn om hen aan te vallen.’
Direct stapt Gideon uit zijn bed. Deze nacht nog zou God hem de overwinning
geven! Onbegrijpelijk! Met slechts driehonderd mannen zou hij die duizenden
en duizenden Midianieten verslaan.
Wat zouden de Midianieten hem te vertellen hebben, daar in dat legerkamp van
hen? Wonderbaarlijk, niet te begrijpen dat de Heer hem nu eerst naar de vijand
stuurde, voordat hij de vijand mocht verslaan….
Gideon sloeg zijn mantel om zich heen en riep zijn knecht Pura. Zwijgend liepen
ze de heuvel af naar het legerkamp van de Midianieten. Het was niet eens zo’n
groot legerkamp, maar hier lagen wel de best geoefende soldaten, die het hele
tentenkamp moesten beschermen. Wanneer dit leger verslagen zou zijn, dan lag
de weg open om al die duizenden en duizenden vijanden ook te verslaan.
Het kwam goed uit dat het zo’n donkere nacht was. Zonder opgemerkt te
worden, bereikten ze de buitenste tenten en lieten zich daar op de grond vallen.
Zo zachtjes mogelijk kropen ze tussen de tenten door. In de verte hoorden ze de
stemmen van schildwachten. Als nu één van de slapende soldaten wakker werd
en hen ontdekte, dan was dit hun laatste reis….
Plotseling hoorden ze stemmen in de tent naast hen. Met de dolk vastgeklemd in
hun vuisten, drukten ze zich nog dieper tegen het gras aan. Was dit misschien de
boodschap, die de Heer hen wilde laten horen? Ze hielden hun adem in en
luisterden.
Een mannenstem zei: ‘Ik heb zojuist zo’n rare droom gehad! Ik droomde dat er
een brood, zo’n rond gerstebrood, vanaf de heuvel naar ons kamp rolde, recht op
onze tent af. Het sloeg er tegenaan en de tent viel om. Dat brood gooide de tent
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helemaal ondersteboven.’
‘Dan weet ik wel waar jij van gedroomd hebt,’ antwoordde zijn vriend. ‘Jij hebt
gedroomd van Gideons zwaard. Dat kan niet missen. Gideon, de zoon van Joas,
die man van Israël. God heeft ons in zijn macht gegeven. Ik wou dat jij anders
gedroomd had.’
Nog heel even lagen ze daar stil tussen die tenten. Gideon begreep het. Die
eenvoudige soldaat was een goede dromenuitlegger. Dat gerstebrood was het
volk Israël, dat leefde van graan. En die tent, die omviel, was van de
woestijnnomade, het volk van de Midianieten, dat leefde van roof.
Gideon en zijn knecht Pura slopen het legerkamp uit. Nog nooit was Gideon zo
moedig geweest. Dus, dat hele grote leger was bang voor hem. Ze kenden zijn
naam en droomden over hem. ‘Het zwaard van Gideon’, had die rover gezegd.
Ja, dat zou de komende nacht hun strijdkreet zijn. ‘Het zwaard van de Heer en
het zwaard van Gideon’. En voordat de zon op zou komen, zouden die heidenen
weten hoe hard het zwaard van Gideon sloeg!
Ineens wist hij hoe zijn aanvalsplan moest zijn. Ze zouden net doen, alsof ze met
een heel groot leger hen aan gingen vallen. En dan zouden al die duizenden en
duizenden soldaten op de vlucht slaan.
Terug in het kamp liet Gideon alle mannen roepen. Allemaal kregen ze een
stenen kruik, een smeulende fakkel en een trompet. Daarna vertelde Gideon wat
ze moesten gaan doen. Van drie kanten zouden ze de vijand aanvallen, in drie
groepen van honderd. Dan zou het net lijken alsof hun hele leger omsingeld was.
Tijdens de mars door het donker mocht niemand iets zeggen. De fakkels
moesten in de kruiken blijven, zodat het vuur niet te zien zou zijn en natuurlijk,
ook niemand mocht op de hoorn blazen.
En dan, wanneer iedereen op zijn plaats zou staan, dan zou Gideon op de hoorn
blazen. Allemaal moesten ze dan hun kruik stuk slaan, met de brandende fakkels
gaan zwaaien, de hoorn laten schallen en zo luid ze konden de strijdkreet gaan
schreeuwen. Vechten hoefden ze niet eens. Als iedereen maar op zijn plaats
bleef staan en zoveel mogelijk lawaai maakte….
Het was midden in de nacht. De Midianieten hadden juist hun wachtposten
afgelost. Er was bijna geen geluid te horen. Alleen verstoorde zo nu en dan een
roepende vogel de nachtrust en soms hoorde je een soldaat in zijn slaap praten.
Het zou geen moeilijke nacht worden, want voor een aanval van Gideon was het
te donker.
Geheel onverwachts, heel dichtbij de buitenste rij tenten, klonk wreed het alarm
van een hoorn. Direct daarna klonken van alle kanten, heel veel hoorns en overal
vandaan kwam oorverdovend lawaai. Ook zag je vanuit het diepe duister, wild
gezwaai van brandende fakkels. En tot overmaat van ramp voor de Midianieten
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klonk de strijdkreet: ‘Het zwaard van de Heer en het zwaard van Gideon’.
De schildwachten riepen alarm, maar het had geen zin meer. De hoorns
overstemden hun alarm. Bij elke hoornstoot hoorden op z’n minst honderd
soldaten. Hoe groot moest dat leger van Gideon dan wel niet zijn? Ze smeten
hun wapens weg en vluchtten voor hun leven.
Het hele legerkamp van de Midianieten was volledig in opschudding geraakt.
Met de ogen nog maar half open, slaapdronken, tuimelden de soldaten hun
tenten uit. Overal zagen ze brandende fakkels, hoorden ze geschreeuw van
stemmen en over dat alles heen, kwam dat vreselijk harde geluid van brekende
waterkruiken.
O, maar dan was de vijand al in hun legerkamp. Nu sloegen de mannen van
Gideon in hun tenten alle potten en kruiken kapot. Maar dan was alles verloren.
Ze waren helemaal omsingeld door de mannen van Gideon. In wilde paniek
grepen ze naar hun zwaarden en renden naar de uitgang. Ze hadden nog maar
één gedachte: door de gesloten ring van de mannen van Gideon heen breken. In
wilde paniek stormden zij naar de uitgang van het legerkamp. Ze hadden nog
maar één doel: wegwezen hier! Vluchten naar het oosten, en dan de rivier de
Jordaan over. Van de andere kant kwam ook een groep soldaten. Wild sloegen
ze erop los. En van de andere kant kwam ook al een groep soldaten. Het werd
een wild gevecht daar in het donker van de nacht. Bij tientallen sneuvelden ze,
bij honderdtallen…. Niet één van deze mannen had in de gaten, dat ze tegen hun
eigen vrienden vochten.
En om al die vechtende soldaten heen klonk daverend luid de strijdkreet: ‘Het
zwaard van de Heer en het zwaard van Gideon’
Bij de eerste stralen van de ochtendzon was het hele tentenkamp van de
Midianieten verlaten. Jong en oud, iedereen vluchtte. De mantels lagen her en
der op de grond verspreid en ook veel wapens hadden ze weggegooid. De
overzijde van de rivier de Jordaan, daar lag hun redding. Duizenden soldaten
lukte dat, maar toen de grote massa kwam, de knechten met alles wat ze gestolen
hadden en de slaven met de kamelen, toen was het te laat. De mannen van
Efraïm, die bij de Jordaan woonden, hadden hun wapens gegrepen en stopten de
vluchtende Midianieten. Zonder genade sloegen ze de vijand neer. Al hun
opgekropte woede van de zeven lange, wrede zomers, koelden zij af op de
vluchtelingen. Ook Oreb en Zeëb, twee aanvoerders van die roversbende vielen
hen in handen. Ze werden gedood en de hoofden van deze twee mannen
brachten ze naar Gideon.
Bijna was er op deze blijde dag van de overwinning nog een erge ruzie ontstaan.
De mannen van Efraïm, de grootste van de twaalf stammen van Israël, konden
het niet verkroppen, niet uitstaan dat de stam Manasse van de overwinning alle
eer kreeg.
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‘Waarom heb jij Gideon, ons niet om hulp gevraagd, toen je tegen de
Midianieten ging vechten?’ zeiden ze dreigend, met het zwaard in de hand,
tegen Gideon. ‘Wilde jij dat jouw familie alleen de eer kreeg van de
overwinning? Waren wij slechts goed genoeg om wacht te lopen bij de rivier de
Jordaan, toen de slag al beslist was en de vijand vluchtte?’
Gideon wist dat hij in dit stuk van zaken onschuldig was. Niet om zijn eigen eer
of die van zijn familie had hij zijn leven gewaagd. Hij had alleen gedaan wat
God hem opgedragen had. En stel dat hij Efraïm wel opgeroepen had tot de
strijd, dan waren ze hoogstwaarschijnlijk niet eens gekomen. Hij kende ze, die
trotse Efraïmieten. Altijd dachten ze dat ze meer en belangrijker waren dan de
andere Israëlieten. Gemeen was het, dat zij nu ruzie wilden maken over wie de
eer kreeg. Maar nu had hij geen tijd om er fel tegenin te gaan.
Maar Gideon bleef kalm en grootmoedig gaf hij hun de erkenning waar zij om
vroegen: ‘Waarom zijn jullie boos? Met de hulp van God hebben jullie Oreb en
Zeëb verslagen. Zij waren de legerleiders van de Midianieten. Dat is toch veel
belangrijker dan wat ik gedaan heb?’
Zo prees Gideon de mannen van Efraïm en waren ze niet boos meer.
Het was dagen later. In het land was het rustig geworden. Diezelfde mannen die
de Midianieten bij de rivier de Jordaan opgevangen hadden, stonden nu op hun
land het koren te oogsten. Na zeven lange, bange jaren was het graan eindelijk
weer van henzelf. Geen vijand zou meer de korenschoven van hun land halen,
geen rovers die hun schuren leeghaalden. Voor het eerst sinds lange tijd was het
zware werk weer een feest!
Alleen Gideon en zijn driehonderd mannen hadden de wapens nog niet
neergelegd. Eerst wilde Gideon de beide koningen van de Midianieten gevangen
nemen, die zijn broers vermoord hadden. Eerst moest het onschuldig bloed van
Joas zonen gewroken worden met het bloed van hun moordenaars. Hij zou geen
rust meer in zijn leven hebben, wanneer niet eerst die bloedschuld vereffend
was.
Al dagen waren ze nu op mars. Moe sleepten ze hun zere voeten door het
scherpe zand. Het eten dat ze meegenomen hadden was op en de zon brandde fel
in de vlakte van de rivier de Jabbok. Maar het ergste leed was gelukkig voorbij.
Ze zagen de muren van de stad Sukkot. In die stad zouden ze uitrusten en van de
dankbare mensen eten en drinken krijgen. Ook voor de inwoners van deze stad
hadden ze de Midianieten verslagen. En zo liepen deze driehonderd mannen
door de stadspoort de stad binnen. Moe en bezweet waren ze, de kleren
gescheurd en grijs van het stof, met sandalen aan hun voeten, die kapot waren.
Maar ze liepen daar blij en dankbaar, als een leger dat de overwinning had
behaald.
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Natuurlijk kwamen de mensen uit hun huizen om naar deze erg vermoeide
strijders te kijken. Wat zagen ze eruit…. En er gingen zulke sterke verhalen over
deze Gideon. Maar dat konden ze niet geloven. Ze zagen de werkelijkheid en die
was totaal anders. Dit klein groepje mannen was te moe om nog te kunnen
vechten. Ze mochten wel oppassen, dat het grote leger van de Midianieten hen
niet zou ontdekken en in de pan hakken!
Het was voor hen het beste om zich maar niet in te laten met deze mannen. De
vijand kon zo terugkomen en uit wraak hun stad met vuur verbranden.
Toen Gideon het woord nam en vroeg: ‘Hebben jullie wat brood voor mijn
soldaten? Wij zijn Sébah en Salmunna aan het achtervolgen, die koningen van
de Midianieten,’ antwoordden de leiders van Sukkot: ‘Waarom zouden wij jullie
brood geven? Zorg er eerst maar voor dat jullie Sébah en Salmunna te pakken
krijgen.’
Kwaad werd Gideon. Ook voor deze mensen hadden hij en zijn mannen hun
leven in de waagschaal gezet. En nu weigerden zij hem en zijn mannen brood te
geven. Niet voor een tweede keer zou hij dit laffe volk om brood vragen. Hij
hoefde hun eten niet eens meer.
‘Wij gaan,’ zei hij streng. ‘Wij hoeven jullie eten niet eens meer. De Heer zal
mij helpen om Sébah en Salmunna gevangen te nemen. En dan zal ik hier
terugkomen en jullie, de oudsten van deze stad’, zal ik geselen met scherpe
doorntakken uit de woestijn.’
Ze gingen verder, kwaad, moe en hongerig, door de smalle straten van de stad.
Buiten de stadspoort gingen ze richting de stad Pnuël. Het was een mars van
uren, maar in Pnuël zouden ze krijgen wat ze in Sukkot niet gekregen hadden.
Maar dat viel bitter tegen. Ook in Pnuël wilden de mensen hun geen eten en
drinken geven. Ze hadden zelfs de stadspoort dichtgedaan. Nee, Gideon was in
hun stad niet welkom. Vanaf de muren schreeuwden ze dat Gideon door moest
gaan. Pas, wanneer hij de koningen Sébah en Salmunna gevangen genomen had,
waren hij en zijn mannen welkom en konden ze eten en drinken krijgen, maar
niet eerder! Gideon keek omhoog. Hij zag de toren boven de stadspoort.
‘Als ik terugkom, zal ik de toren van jullie stad verwoesten!’
En verder zwoegden ze door het hete zand, het zuiden in, waar de koningen
Sébah en Salmunna moesten zijn met hun grote legermacht.
De beide koningen Sébah en Salmunna hadden hun legerkamp opgezet bij
Karkor. Van het machtig grote leger dat de rivier de Jordaan overgestoken was,
waren er nog maar vijftienduizend man over. Ze maakten zich niet zo druk over
hun nederlaag. Zeven jaren lang hadden ze een rijk leven gehad en nu kwamen
de magere jaren. Zo was nu eenmaal het leven. Jammer dat er zoveel van hun
kameraden gesneuveld waren, maar daar kon je niet te lang bij stil blijven staan.
Elk mens moest nu eenmaal sterven en de één ging vroeg en de ander laat. En
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hier in dit legerkamp bij Karkor namen ze het ervan. Dat hadden ze ook wel
verdiend, na alles wat ze meegemaakt hadden. Hoog vlamden de vuren op en
slaven brachten het gebraden vlees van schapen en kippen. Schildwachten waren
niet meer nodig. Gideon, die boer uit Manasse, zou wel niet zo ver van huis
gaan.
Maar Gideon, de zoon van Joas was niet meer zo ver bij hen vandaan. Vanaf een
heuvel zag hij het kamp, de tenten en de feestvierende soldaten.
Na een korte rustpauze viel hij aan. Slechts één wilde stormloop was nodig.
Zonder te vechten vluchtten al die vijftienduizend soldaten. Gideon liet ze lopen.
Hij had maar één doel: de beide koningen gevangen nemen. Niet ver buiten het
kamp haalden ze hen in, Sébah en Salmunna allebei. Gideon spaarden hun
levens. Nee, niet in de strijd zouden zij sterven, maar thuis, bij het huis van zijn
vader Joas zouden ze gedood worden….
Van Karkor trok Gideon met zijn mannen naar Sukkot en Pnuël. Net buiten
Sukkot, in het open veld, ontmoetten ze een jonge man die kon schrijven. Op
bevel van Gideon schreef hij de namen op van de zevenenzeventig oudsten van
de stad. In Sukkot, op het plein midden in de stad, riep Gideon de oudsten bij
zich. Zijn mannen scheurden hen de kleren van de rug en ze werden gegeseld
met doorntakken uit de woestijn.
In Pnuël wilden de inwoners van de stad Gideon weer voor de stadspoort keren.
Maar Gideon en zijn mannen bestormden de stad en doden iedereen die de
wapens tegen hen opnam. De toren braken ze af, zoals hij de mannen van de
stad beloofd had. Daarna ging de mars verder, door de rivier de Jordaan en het
land van Efraïm naar het stamgebied van Manasse.
Weer thuis gekomen bij zijn vader hield de hele familie van Gideon op zekere
dag een rechtsdag over de beide koningen. Deze keer was Gideon niet een
rechter die wraak nam op de vijanden van zijn volk. Deze dag was hij niets
anders dan de bloedwreker van de bloedschuld, die nog altijd dreigend boven
zijn vaders huis hing.
De beide vorsten werden voor Gideon gebracht. Om Gideon heen zaten zijn
familieleden. Zijn oude vader en ook zijn oudste zoon, die nog maar een
opgeschoten jongen van een jaar of zestien was. Alle ogen keken dreigend naar
de beide koningen en allemaal dachten ze aan de zonen van Joas, die door de
Midianieten vermoord waren.
En daar stonden ze, de handen geboeid, maar nog even trots als toen ze op hun
kamelen reden aan het hoofd van hun grote legermacht. Natuurlijk wisten ze wat
hen te wachten stond. Maar ze klaagden en jammerden niet. Een mens kan maar
één keer sterven! Nu was het hun tijd en daar kon geen god of mens iets aan
veranderen.
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‘Jullie hebben een aantal mannen vermoord op de berg Tabor,’ zei Gideon tegen
de beide koningen. ‘Hoe zagen die mannen eruit?’
Sébah en Salmunna keken elkaar aan, knikten van ja en antwoordden: ‘Ze zagen
eruit als u. Als zonen van een koning. Echte prinsen.’
‘Dat waren mijn broers,’ gaf Gideon hun ten antwoord. ‘De zonen van mijn
moeder en omdat jullie dat gedaan hebben, moeten jullie nu sterven.’
De beide koningen bogen hun hoofden. Ze hadden niet anders verwacht. Ze
zagen hoe Gideon naar zijn zoon toeliep en ‘hoorden hem zeggen: ‘Ga staan.
Pak je zwaard en dood hen.’
Maar Jether, deinsde ervoor terug. Ja, ook hij haatte die rovers, maar hij had nog
nooit eerder een mens gedood. Toen het bericht kwam, dat zijn ooms allemaal
vermoord waren, ja toen had hij het graag willen doen, maar nu het kon?
Sébah en Salmunna zagen het gebeuren. Zij kenden de regels van het spel.
Oorlog is oorlog, bloedwraak is bloedwraak, je doodt als een man en je sterft als
een man. ‘Gideon,’ zeiden ze, ‘waarom ga je zelf niet staan en stoot ons neer?
Het is ook beter dat wij gedood worden door een moedig man, dan dat er later
gezegd wordt: een kind heeft hen gedood.
‘Gideon ging staan en doodde hen. De gouden halve maantjes die om de halzen
van hun kamelen zaten, stopte hij in zijn zak.
Niet lang na de bevrijding van de Midianieten kwamen de oudsten van Israël bij
Gideon en vroegen hem: ‘Wilt u onze koning worden en na u uw zoon en uw
kleinzoon?’
Dat was een hoge eer, maar Gideon wilde niet.
‘De Heer is onze koning,’ antwoordde hij. ‘Alleen Hij kan over jullie heersen. Ik
ben maar een gewone boer. Mij past geen koningskroon. Maar als jullie toch iets
willen, geef mij dan een gouden ring, die jullie buit gemaakt hebben.’
Het werd een hele berg gouden ringen, dat het dankbare volk hem gaf. En van al
dat goud liet Gideon een efod maken, een prachtig priestergewaad, zoals de
priesters droegen, wanneer zij de Heer om een Godswoord vroegen.
De efod werd bewaard in het huis van een priester in de stad Ofra. Veel mensen
gingen naar deze priester met zijn efod en al heel snel vergaten ze de Heer, die
hen uit de macht van de Midianieten had verlost. Ze dienden de efod als een
soort van god. Op deze manier verleidde Gideon het volk Israël tot de
afgodsdienst.
Ook in andere zaken veranderde Gideon. Ook hij vergat de Heer en ging dingen
doen, zoals God het niet bedoeld had. Hij trouwde met een groot aantal
vrouwen, zoals koningen in die tijd deden. Toen hij op hoge leeftijd stierf had
hij zeventig zonen….
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Hoofdstuk 67
Lieve kleinkinderen,
Op 12 oktober 1966 werd ik schoolmeester aan de Christelijke lagere school in
Tzum, dichtbij Franeker. Ik was de meester van de klassen 2 en 3 Dat zijn nu de
groepen 4 en 5 van de basisschool. Ik kreeg 48 leerlingen in mijn klas. Dat
waren er veel.
Met orde houden had ik gelukkig geen problemen. Maar hoe zou dat zijn
wanneer je geen orde kon houden? Dat wilde ik een keer uitproberen. Ik
reageerde nergens meer op en liet de kinderen hun gang gaan. Inderdaad, na
een kwartiertje was het niet leuk meer in mijn klas. Komt er een klein meisje
naar me toelopen en zegt: ‘Meester, wilt u weer gewoon gaan doen?’
Ja, kinderen en volgens mij ook de meeste volwassen mensen willen graag een
leider hebben, waar ze respect voor kunnen opbrengen.
Toen wij later in Oosterzee woonden, aan het Tjeukemeer, las ik het Friesch
Dagblad. Wanneer de krant ’s middags in de brievenbus werd gedaan, zei ik
vaak tegen jullie omie: ‘Even lezen wat ús (onze) Hendrik te zeggen heeft.’
Wat Hendrik Algra in zijn hoofdartikel schreef, was meestal ook mijn mening.
Voor mij was hij een leider, waar ik veel respect voor had.
Een land krijgt zijn leiders, die het verdient, las ik eens. Wij hier in Nederland
leven in een democratie. Wij kiezen onze eigen leiders. Wat geweldig is dat!
Kunnen wij voor al onze leiders respect opbrengen? Meningsverschillen zijn
niet erg, maar respect hebben voor de ander als persoon en ook voor zijn of
haar mening is erg belangrijk.
Niet voor niets staat in de bijbel dat wij voor onze overheid moeten bidden.
En elke regeringsleider moet zichzelf elke dag de vraag stellen: ‘Ben ik er voor
het volk of is het volk er voor mij?’

Hoofdstuk 67

-

De zoon van Gideon

-

Richteren 9

Van de zeventig zonen van Gideon was er één die het niet zo goed kon vinden
met de anderen. Deze zoon had grootse plannen. Hij wilde in tegenstelling tot
zijn vader, wel koning worden en dan het liefst van heel Israël. Door zijn broers
werd hij niet voor vol aangekeken. Hij was maar de zoon van een slavin uit het
stadje Sichem. Maar waarom had Gideon hem dan de naam Abimelech
gegeven? Die naam betekende: Mijn vader is koning.
De moeder van Abimelech woonde niet in het huis van haar man Gideon, maar
bij haar eigen familie in Sichem. Abimelech kon er slecht tegen dat hij geen
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wettige zoon van zijn vader was en diep in zijn hart haatte hij zijn halfbroers, die
hem verachtten en hem dat ook lieten merken.
Na de dood van zijn vader, wist hij wat hem te doen stond. Hij wilde koning
worden! Hij wist dat de stam Manasse hem niet als koning wilde hebben.
Daarom ging hij naar Sichem, waar nog altijd veel Kanaänieten woonden. De
broers van zijn moeder, die in dat stadje Sichem woonden, hadden veel invloed
op het bestuur van de stad. Aan zijn ooms vroeg hij: ‘Wie willen jullie in jullie
stad als leider hebben? Alle zeventig zonen van Gideon, mijn vader, of liever
één?’
De ooms knikten, ja hun eigen neef in hun oude koningsstad zalven tot koning,
dat zou mooi zijn. En die halfbroers van Abimelech, die hadden toch al niet zo’n
beste naam. Misschien zou het zelfs beter zijn dat hun neef eerst korte metten
met zijn halfbroers maakte. Dan waren veel problemen opgelost.
Ook de oudsten, het stadsbestuur, vonden het een goed plan. Het zou een grote
eer zijn, dat hun stad Sichem, de koningsstad, misschien wel de hoofdstad van
het hele land Israël zou worden. Dat Abimelech dan eerst zijn broers moest
vermoorden, dat was niet erg. In andere landen gebeurde dat ook veelvuldig.
Zeventig zonen om het leven brengen, dat waren er wel veel, maar wat deed
Gideon ook met al die vrouwen?
Eenstemmig besloten ze dat het zo moest gebeuren. Uit de tempel van BaälBerith haalden ze zeventig zilverstukken en dat gaven ze aan Abimelech. Met
dat geld huurde hij een legertje boeven, onverschillige en wrede kerels, die om
God noch zijn gebod gaven. Op een nacht gingen ze naar de stad Ofra en namen
de zeventig halfbroers van Abimelech gevangen. Alleen de jongste, Jothan,
kregen ze niet te pakken. Hij had zich goed verstopt. De anderen namen ze mee
naar buiten de stad en op een grote steen slachtte (vermoordde) Abimelech ze
allemaal, net alsof het dieren waren die geofferd werden. Hij deed dat zelf. Hij
kende ze en hij wilde niet dat er één ontkwam. Dat hij zijn jongste halfbroer niet
te pakken had gekregen was al erg genoeg.
En zo, met bloedspatten van zijn eigen broers nog aan zijn mantel, trok
Abimelech de stad Sichem binnen. De moordenaar van de zonen van zijn eigen
vader, werd daar onder de eikenboom tot koning gezalfd.
Het was dezelfde eikenboom waaronder Jozua had gestaan, toen hij het verbond
met de Heer vernieuwde en de woorden sprak: ‘Ik en mijn huis, wij zullen de
Heer dienen….’
En nu zalfden de oudsten van Sichem bij dezelfde gewijde boom deze wrede
moordenaar tot koning.
In Sichem stond de tempel van Baäl-Berith, de Baäl-van-het-verbond.
Het was ver heen met het volk van Israël!
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De mensen van Sichem waren erg blij met hun nieuwe koning. Nu was Sichem
een koningsstad geworden. Wat zou dat een rijkdom opleveren!
Koning Abimelech gaf een groot feest voor alle mensen in de stad. Eerst werden
er aan Baäl veel offers gebracht en er werd gegeten, gedronken en gedanst. Aan
het hoofd van de tafel zat koning Abimelech met zijn kroon op zijn zwarte haar
en naast hem zaten zijn ooms, de broers van zijn moeder. Wat was dit mooi! Zo
nu en dan ging iemand staan en prees hun nieuwe koning. Wat waren ze blij met
hem.
Maar later in de middag - het feest nog lang niet afgelopen - kwam er een
spreker aan het woord, die niet was uitgenodigd. Ook zat hij niet bij de koning
aan tafel, maar hij stond hoog verheven boven het feestvierende volk, op de punt
van een rotsblok halverwege de berg Gerizim. Terwijl hij sprak keek hij goed
om zich heen zodat niet één van Abimelechs moordenaars hem kon besluipen.
Het was Jothan, die jongste zoon van Gideon die aan de moordpartij had kunnen
ontsnappen. O, wat haatte hij zijn halfbroer, die nu koning van Sichem was
geworden. Het liefst had hij hem een dolk tussen zijn ribben gestoken, maar dat
ging nu niet. Dat wist hij maar al te goed. Maar werd een tong niet een
tweesnijdend scherp zwaard genoemd, nog veel dodelijker dan het scherpste
zwaard? Met luide stem riep hij naar de oudsten van de stad Sichem: ‘Luister
goed naar mij. Dan zal God ook naar jullie luisteren!’
Verbaasd viel de muziek stil en stopte het dansen en Jothan vertelde het
volgende verhaal.
Hij zei: ‘Op een dag wilden de bomen een koning hebben. Ze vroegen aan de
olijfboom: ‘Wil jij onze koning worden?’
Maar de olijfboom antwoordde: ‘Waarom zou ik jullie koning willen worden?
Dan zou ik geen olijven meer kunnen geven voor olijfolie, die gebruikt worden
om de goden en de mensen te eren!’
Toen vroegen de bomen aan de vijgenboom: ‘Wil jij onze koning worden?’
Maar de vijgenboom antwoordde: ‘Waarom zou ik jullie koning willen worden?
Dan zou ik geen heerlijke, zoete vijgen meer kunnen geven!’
Toen vroegen de bomen aan de druivenplant: ‘Wil jij onze koning worden?’
Maar de druivenplant antwoordde: ‘Waarom zou ik jullie koning willen worden?
Dan zou ik geen druiven meer kunnen geven voor wijn, waar de goden en de
mensen vrolijk van worden!’
Toen vroegen de bomen aan de doornstruik: ‘Wil jij onze koning worden?’
En de doornstruik antwoordde: ‘Als jullie mij koning willen maken, dan mogen
jullie in mijn schaduw komen zitten. Maar pas op! Als jullie mij voor de gek
houden, zal er vuur uit mijn takken komen. En dan zullen alle cederbomen van
de Libanon verbranden!’
De burgers van de stad Sichem begrepen deze vreemde fabel heel goed. Die
Jothan, de halfbroer van hun nieuwe koning, bedoelde met de bomen natuurlijk
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hen en die doornstruik was hun nieuwe koning. Fatsoenlijke mensen willen geen
doornstruik als hun koning. Abimelech, koning doornstruik!
Zou hij geen goede koning worden? Het was net alsof ze plotseling niet zo blij
meer waren met hun nieuwe koning. Hoor, daar begon die jonge man weer te
spreken.
‘Mijn vader Gideon heeft voor jullie gevochten, met gevaar voor zijn eigen
leven. Hij heeft jullie van de Midianieten bevrijd. Maar jullie hebben zijn
familie aangevallen. Jullie hebben zijn zeventig zonen vermoord, allemaal op
dezelfde rots. En jullie hebben Abimelech, de zoon van zijn slavin, koning
gemaakt, omdat hij familie van jullie is.
Leiders van Sichem! Denken jullie dat jullie de familie van mijn vader goed
behandeld hebben? Denken jullie dat het goed was om Abimelech koning te
maken? Stel dat het goed was om hem koning te maken, dan hoop ik dat jullie
blij met hem zijn en dat hij blij met jullie is.
Maar stel, dat het niet goed was om Abimelech koning te maken. Dan zullen
Abimelech en jullie elkaar vernietigen, net als vuur dat ook alles vernietigt.
Het was net alsof er een donkere schaduw viel over het blijde kroningsfeest.
Zo’n vloek moest uitkomen…. Dat kon niet anders! De goden hielden het met
Jothan, anders zou hij niet ontsnapt zijn.
Vanaf dat moment was er iets tussen koning Abimelech en de burgers van de
stad Sichem, dat nooit weer goed zou komen.
Vergeefs stuurde Abimelech zijn soldaten de bergen in om Jothan te doden. Hij
was al te ver weg. Hij vluchtte naar het stadje Beër, waar koning Abimelech
geen zeggenschap had. Daar wachtte hij tot het oordeel zou komen over Sichem
en hun koning. Hij hoefde niet lang te wachten….
Sichem bleef niet eens drie jaar lang de koningsstad. Ja, je kunt gemakkelijker
een koning zalven, dan hem kwijt raken. De ruzies tussen de koning en de
oudsten, het stadsbestuur, werden zo hevig, dat Abimelech verhuisde naar de
stad Aruma. Zijn plaatsvervanger, stadhouder Zebul bestuurde nu de stad
Sichem. Maar nu zijn ‘baas’ Abimelech, de koning van Sichem, niet meer in de
buurt was, gehoorzaamde hij hem niet meer. Als Zebul zijn zin kreeg, dan zou
koning Abimelech nooit weer een voet zetten in zijn stad Sichem.
Het ging van kwaad tot erger. Karavanen op weg naar koning Abimelech
werden door zijn stadhouder Zebul aangevallen en beroofd. Dit kon zo niet
doorgaan. Het gevolg was: een stadhouder in de stad Sichem met zijn soldaten
en voor de poorten van de stad de echte koning met zijn soldaten om wraak te
nemen….
Juist in die tijd kwam een zekere meneer Gaäl met zijn bende soldaten (rovers)
in de stad Sichem. Gaäl kon zo mooi praten…. De oudsten van de stad vroegen
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deze bendeleider of hij met zijn mannen in de stad zou willen blijven wonen en
mocht koning Abimelech komen om hen te straffen, hij hen dan wilde helpen
om de stad te verdedigen.
Natuurlijk waren de mensen in Sichem erg blij met deze onverwachte hulp en
daar moest op gedronken worden. Tijdens het druivenfeest, met een groot
offerfeest in de Baältempel en er stevig gedronken werd, begon Gaäl te zingen.
Wat kon hij toch mooi zingen en hoe verzon hij al die schitterende teksten! Het
waren spotliederen op koning Abimelech. Tot slot zong hij dat de mensen in
Sichem hem maar koning moesten maken….
Zebul, de plaatsvervanger van koning Abimelech hoorde dit alles aan. Dat Gaäl
de koning bespottelijk maakte, interesseerde hem niet, maar dat die bendeleider
op zijn plek wilde gaan zitten, dat accepteerde hij niet. Stiekem stuurde hij
boden naar Aruma, naar koning Abimelech. Het beste zou zijn dat koning
Abimelech deze nacht nog met een flinke groep soldaten zich hier in de bossen
rondom de stad Sichem zou gaan verstoppen. Morgenvroeg, dat had hij toevallig
gehoord, zou Gaäl met zijn mannen op rooftocht gaan. Was hij dan buiten de
muren van de stad, dan zou hij gemakkelijk te verslaan en gedood kunnen
worden.
Zebul liet zijn boodschapper niet zeggen, dat Abimelech dan wel in de stad zou
mogen komen! Hij wilde wel van Gaäl verlost worden, maar zijn heer en
meester hoefde hij niet terug in de stad. Nee, in de stad Sichem moest alleen hij
het voor het zeggen hebben.
De volgende ochtend in alle vroegte, was Zebul al op het plein bij de poort en
hij zag Gaäl en zijn mannen de poort uitgaan. Buiten de stadsmuren bleef Gaäl
met zijn mannen staan. Het leek net alsof hij het niet vertrouwde.
‘Kijk,’ zei hij, ‘daar in de verte daalt volk af van de bergtoppen.’
Maar Zebul, die hem achterna was gelopen, zei spottend: ‘Welnee man, je
vergist je. Je ziet de schaduwen van de bergtoppen voor mensen aan.’
Gaäl zei niets meer. Hij wilde graag terug achter de veilige stadsmuren, maar dat
kon niet meer, want dan zou hij voor een bang iemand uitgemaakt worden.
Maar hij zag ze nu duidelijk aankomen. Twee bendes soldaten, met hun
zwaarden in hun vuisten, die schitterden in het zonlicht.
Toen hoorde hij Zebul achter zich zeggen: ‘Waar is nu je grote mond van
gisteravond, toen jij in plaats van Abimelech koning van Sichem wilde worden?
Ga naar hem toe en val hem aan. Je hebt nu je kans!’
Liever was Gaäl terug de stad Sichem gevlucht, maar dat kon hij niet maken.
Zijn voorgevoel kwam uit. Zijn mannen werden kansloos verslagen en in allerijl
vluchtte hij terug naar de stadspoort, waar hij net op tijd binnengelaten werd en
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waar Zebul hem een kopje kleiner maakte. Voor koning Abimelech en zijn
soldaten bleef de stadspoort gesloten….
Het was een dag later. Alles scheen rustig. De machtsstrijd tussen Zebul en Gaäl
was voorbij en de koning was ver weg in zijn stad Aruma. Rustig gingen de
mensen van Sichem in hun wijngaarden buiten de stad aan het werk. De
stadspoort bleef veilig wijd open. Gevaar was er immers niet meer.
Geheel onverwachts stormde plotseling koning Abimelech met zijn bende
soldaten de stad binnen. Deze dag zou hij met dat opstandige volk van hem
afrekenen. En Zebul, zijn eigen stadhouder, die hem gisteren voor de stadspoort
had laten staan, zou niet lang meer leven! Hij was de koning en hij liet zich niet
langer door zijn eigen volk voor de gek houden.
Voordat stadhouder Zebul goed begreep wat er gebeurde, had Abimelech met
zijn soldaten het plein bij de poort en de toren op de muur al ingenomen. Buiten
de stad, in de wijngaarden, sloeg een andere bende van Abimelech iedereen
dood. Daarna trokken ook deze plunderaars van koning Abimelech de stad
Sichem binnen. Vreselijk gingen ze tekeer. In de smalle straten van Sichem
werd hevig gevochten. Toen het donker werd, was de halve stad platgebrand.
Een dag later ging het verder. De mensen van Sichem die nog leefden, waren
naar de Sichemtoren gevlucht, op een andere heuvel in de stad. Hier was ook de
Baältempel, waar een sterke muur omheen gebouwd was. Ongeveer duizend
mensen hadden hier hun schuilplaats gezocht.
Maar koning Abimelech wist wel raad met hen. Zijn mannen haalden hout uit de
bossen en staken daarmee alles in brand. Om zijn erge haat te koelen liet hij ook
alle huizen afbreken en verbranden. Op de puinhopen liet hij zout strooien, een
teken dat de huizen niet weer opgebouwd mochten worden. Dat zelfs de grond,
waar deze stad Sichem op gestaan had, vervloekt was.
Trots op zijn overwinning ging koning Abimelech terug naar zijn stad Aruma.
Zijn jongste halfbroer Jothan had gelijk gekregen. Van Abimelech was vuur
uitgegaan. Hij had de stad Sichem met al zijn inwoners vernietigd. Hij lachte
erom. Sichem bestond niet meer en die tweede vloekspreuk van Jothan zou nooit
meer uitkomen.
Koning Abimelech was nog niet eens zo lang terug in Aruma, toen hij bericht
kreeg dat ook de inwoners van het kleine stadje Tebes tegen hem in opstand
waren gekomen. Kwam er dan nooit een einde aan al deze ellende? Sprong het
vuur van de opstand over op zijn andere steden? Maar hij zou ze! Al moest hij
zijn steden allemaal met de grond gelijk maken, dit accepteerde hij niet. Hij zou
baas blijven!
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Ook in Tebes vluchtten de mensen in een versterkte toren, midden in de stad, en
ook hier wilde Abimelech zijn volk uitroken. Zijn soldaten haalden brandhout
uit de nabij gelegen bossen en legden dat voor de houten toegangspoort. Maar in
zijn blinde haat kwam Abimelech te dicht bij de muur, voordat het hout in brand
werd gestoken. Hij zag nog dat een vrouw een zware steen naar beneden gooide,
die precies op zijn hoofd terecht kwam. Zwaar gewond lag hij op de grond, maar
hij leefde nog.
Met grote inspanning van zijn laatste krachten zei hij tegen zijn dienaar: ‘Maak
mij dood met je zwaard. Anders zullen de mensen zeggen dat ik door een vrouw
gedood ben.’
De dienaar deed wat zijn heer hem gebood en stak hem dood….
Zo stierf Abimelech, de zoon van Gideon en niemand in het hele land rouwde
om hem.

Hoofdstuk 68
Lieve kleinkinderen,
Een aantal jaren geleden was ik in het winkelcentrum van Emmen. Plotseling
hoorde ik een mevrouw tegen mij zeggen: ‘Meester Visser, wat leuk u te
ontmoeten.’
Ik keek en keek, maar ik herkende haar niet.
‘Kent u mij niet meer? Ik heb bij u in de klas gezeten. Het was het eerste jaar
dat u in Musselkanaal woonde.’
Hoe ik ook mijn best deed, ik herkende deze volwassen vrouw niet. Ze noemde
haar naam, en ja, toen wist ik het weer. Na een poosje gezellig gepraat te
hebben zei ze: ‘Weet u waar ik nu zo bang voor ben?’
‘Nee?’
‘Dat mijn twee zoons, die nu naar de basisschool gaan, net zo erg gepest
worden als ik vroeger bij u op school.’
Daar stond ik…. Heel verbaasd, want ik wist dat niet. Had het ook nooit
geweten! Ik kreeg plotseling erg veel schuldgevoelens. En deze vrouw was dan
maar één oud-leerlinge van mij, die jaren en jaren lang gepest was door mijn
andere leerlingen…. Ja, vanaf de kleuterschool, zei ze tegen mij.
En haar laatste jaar op de basisschool, bij mij de klas, had ik niets gemerkt en
ook niemand had het mij verteld.
Hoeveel kinderen heb ik in de klas gehad die niet de bescherming van mij
hebben gekregen, waar ze recht op hadden?
Gepest worden is erg! Je kunt er je leven lang last van ondervinden. De daders,
de pestkoppen zijn zich niet bewust wat zij hun medeleerlingen aandoen….
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Mooi vond ik het om van deze oud-leerlinge te horen dat zij jaren later door een
oud klasgenoot van haar gebeld was, die spijt had van haar pestgedrag en deze
vrouw haar excuses had aangeboden.

Hoofdstuk 68

-

Jefta

-

Richteren 10, 11 en 12

Na de dood van Gideon waren er nog twee andere rechters geweest, Tola en Jaïr
en zolang die leefden dienden de Israëlieten de Heer. Maar later ging het weer
dezelfde droevige weg als altijd: De Israëlieten dienden de goden van de
omliggende volken en als straf gaf God hen over aan de vijanden. In het westen
bij de Grote Zee vielen de Filistijnen hen aan en in het oosten, aan de andere
kant van de rivier de Jordaan, kwamen de Ammonieten met hun legers. Achttien
lange jaren onderdrukte deze koning de stammen van Ruben en Manasse.
Tenslotte staken ze zelfs de Jordaan over en werd ook Juda en Efraïm
geplunderd.
Weer riep het volk Israël God om hulp, maar deze keer antwoordde de Heer
streng: ‘Ik heb jullie heel vaak bevrijd uit de macht van jullie vijanden. Maar
toch hebben jullie mij steeds weer in de steek gelaten en zijn jullie andere goden
gaan dienen. Daarom zal ik jullie nu niet meer helpen. Vraag de goden, die jullie
zelf gekozen hebben, maar om hulp. Zij moeten jullie nu maar helpen!’
De Israëlieten wisten dat ze het niet verdienden dat God hen uit de nood zou
verlossen. Maar ze kenden Zijn barmhartigheid en dat er geen einde is aan Zijn
geduld.
‘Heer, wij weten dat wij gezondigd hebben, wees ons nog één keer genadig, wij
smeken het u.’
Ze hadden echt spijt. Alle afgodsbeelden vernietigden ze. Alle Baäl beelden
werden weggedaan. De Heer zag hoeveel berouw zij hadden en God liet zich
verbidden. Hij kon niet anders dan zijn hand over zijn hart halen en Israël, zijn
kind in nood, te hulp snellen. Hij wilde niet langer toornen, hij wilde redden wat
er te redden viel.
In die tijd kwam de koning van de Ammonieten weer met een groot leger Gilead
binnenvallen. Maar wat nog nooit eerder was gebeurd, ook was daar plotseling
een groot leger van de Israëlieten. Ach, dacht de koning van de Ammonieten,
dat zijn slechts boeren, die geen verstand van oorlogvoeren hebben. Ik wacht
rustig af, tot dat hele boerenleger weer naar huis is gegaan en dan sla ik mijn
slag, zelfs zonder te vechten.
En voor een groot gedeelte had hij gelijk. De mannen uit Gilead wilden wel
vechten, maar een aanvoerder hadden ze niet. Moed hadden ze genoeg, en ze
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vertrouwden ook weer op God de Heer. Maar een soldaat die hen voorging in de
strijd, en die later na de overwinning hun rechter zou zijn, die was nergens in het
legerkamp in Mizpa te vinden….
Ze kenden wel iemand, die heel geschikt zou zijn om hun leider te zijn. Maar die
persoon woonde helemaal in het land van Tob en het was nog maar de vraag of
hij wel zou willen komen om hen te helpen!
Nee, zij allemaal hadden niet zo’n mooie rol gespeeld. Toen jaren geleden zijn
vader stierf, wilden zijn broers de erfenis niet met hem delen en zij, de oudsten
van de stad, hadden dat goed gevonden. Van al de bezittingen van zijn vader had
hij, Jefta was zijn naam, niets gekregen. En dat alleen om reden dat hij de zoon
van een hoer was. Zijn halbroers wilden de erfenis niet met hem delen en zij, de
oudsten van de stad, hadden Jefta niet geholpen om zijn erfdeel rechtmatig te
krijgen.
Verbitterd was Jefta weggegaan, het noorden in. Jarenlang had hij gewoond in
een vreemd land, samen met een bende rovers, waarvan hij de leider en
aanvoerder was geworden. Hij leefde van de roof en geen koning of wie dan
ook, kon hem de baas. Tot in verre landen werd er gepraat over zijn moed en
vechtlust. Toch was Jefta een echte Israëliet gebleven. Hij kon zijn
geboorteland, zijn oude stad en zijn mensen niet vergeten. Soms had hij
heimwee naar zijn jeugd, naar het oude Israël, waar hij geboren was. Zou hij zijn
halfbroers kunnen vergeven voor wat ze hem aangedaan hadden? Zou hij ooit
terug kunnen keren naar zijn oude geboortestad, samen met zijn vrouw en hun
enig kind, hun dochter?
Lang twijfelden de oudsten van Gilead. Konden ze Jefta wel vragen om terug te
komen? Ze schaamden zich. Spijt hadden ze, dat ze meegedaan hadden om hem
weg te jagen. Bang waren ze voor zijn wraak. Maar ten einde raad trokken ze de
stoute schoenen aan en reisden naar het land van Tob.
Ze vertelden Jefta hoe de stand van zaken in het land was en vroegen hem of hij
hun leider en rechter wilde worden. In heel Gilead was er niemand die dit kon
doen en als Jefta weigerde hen te helpen, dan zou de koning van de Ammonieten
het hele land in bezit nemen.
Jefta hoefde niet lang na te denken. Hij mocht dan een buitenbeentje zijn, een
bastaard en een roverhoofdman, maar als zijn volk hem nodig had, dan wilde hij
helpen. Maar hij was niet van plan om na de overwinning weer aan de kant te
worden gezet. Dan wilde hij hun leider en rechter blijven en dat moesten ze nu
ook goed weten.
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‘Luister,’ antwoordde Jefta hen, ‘jullie hebben mij altijd geminacht, net zoals
jullie ook altijd mijn moeder gedaan hebben. En nu jullie in het nauw zitten,
komen jullie ineens bij mij?’
Beschaamd bogen de oudsten hun hoofden.
‘Wij hebben jou bitter onrecht aangedaan. Daar hebben wij veel spijt van. Wij
willen niets liever dan dat jij onze aanvoerder bent in de strijd tegen de koning
van de Ammonieten. En daarna moet jij onze leider zijn, hoofd en rechter over
alle inwoners van Gilead. Wij zullen jou gehoorzamen.’
‘Menen jullie dit echt?’ vroeg Jefta.
‘Dat beloven wij, Jefta, en de Eeuwige, onze Heer is onze getuige.’
Het werd een grote dag in het leven van Jefta. Diezelfde mensen die hem jaren
geleden weggepest hadden, boden hem nu bedeesd hun verontschuldigingen
aan. Het land waar hij zoveel heimwee naar had gehad, daar was hij nu leider en
rechter van geworden.
Het zou niet gemakkelijk worden, want het leger van de Ammonieten was erg
groot. Het stuk land dat hun koning in bezit wilde nemen was nu al driehonderd
jaar in het bezit van Israël. Jefta stuurde boden naar de koning met het verzoek
om zich in alle vrede terug te trekken naar zijn eigen land.
‘Nee,’ kreeg Jefta als antwoord van de koning, ‘jullie hebben dit land
driehonderd jaar geleden van ons gestolen.’
‘Dat is niet waar koning! Onze voorvaderen hebben dit land niet van uw
voorvaderen veroverd, maar van Sihon, de koning van de Amorieten.
Maar de koning van Ammon wilde er niets van weten. Zijn groot leger bleef in
Gilead. Het was duidelijk: dit zou oorlog worden.
Eerst wilde Jefta zijn leger groter en sterker maken. Naar wie kon hij beter gaan
dan naar zijn broederstam Efraïm? Waren Efraïm en Manasse niet beiden de
zonen van Jozef? Maar de boden van Jefta kwamen met lege handen terug uit
het buurland Efraïm. Ook al hadden de Ammonieten vaker dan één keer een
rooftocht gehouden in het land van Efraïm, zij kwamen niet om te helpen. Nee,
zij wilden niet onder het bevel van Jefta staan. Efraïm was immers ook veel
groter en sterker dan de stammen aan de andere kant van de Jordaan. En moest
nu een roverhoofdman uit Tob hun aanvoerder worden? Daar bedankten zij
voor. Jefta moest zichzelf maar helpen.
Natuurlijk vond Jefta het erg jammer dat hij geen hulp van de mannen van
Efraïm kreeg. Maar als het niet anders kon, dan zou hij ook zonder hen de strijd
aangaan. Hij was rechter in Gilead en geen bedelaar die smeekte om de gunst
van een andere stam. Die moest dan maar veilig thuis blijven! Wanneer de Heer
hem hielp, dan zou hij ook zonder de hulp van Efraïm de overwinning behalen.
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Maar wat als hij de strijd verloor? Jefta werd plotseling door twijfel en vrees
bevangen. Het was niet de angst voor de dood, want die had hij vaker onder
ogen gezien. Het was de angst om na een nederlaag opnieuw door zijn
halfbroers weggepest te worden. Een tweede keer zou nog pijnlijker zijn dan de
eerste.
‘O God, wanneer u de vijand in mijn hand geeft, en ik behouden terugkeer uit de
strijd, ik beloof u dat het eerste wat mij uit mijn huis tegemoet treedt, ik u ten
brandoffer zal geven.’
Het gebeurde wel meer in Israël dat men de Heer een belofte deed, maar wat
Jefta nu aan de Heer beloofde, dat mocht niet eens van God. De Heer wil geen
mensenoffers, zoals de heidenen aan hun goden brachten. In de wet van Mozes
stond dat heel duidelijk beschreven. Wist Jefta dit niet? Had zijn moeder hem
dat niet verteld? Wat heeft hij later veel spijt gehad van deze belofte….
En zo ging Jefta met zijn leger de strijd aan tegen de Ammonieten, die hij in een
heet gevecht versloeg. Twintig steden nam hij in en geen Ammoniet bleef achter
in het land van Gilead.
Wat een blijde dag was het, toen Jefta als overwinnaar terugkeerde naar zijn
vaders huis. Lang geleden was hij arm weggejaagd en nu kwam hij als leider en
als redder van zijn volk terug in zijn vaderstad. Al het erge lag achter hem en nu
zou hij zijn leven lang als heer en rechter in Gilead wonen en een dankbaar volk
zou hem op hun handen dragen. Hij glimlachte blij toen hij in de verte het huis
van zijn vader zag. Straks zou hij het dankoffer brengen, dat hij de Heer beloofd
had. De eerste slaaf uit zijn huis, die hem tegemoet zou komen. En daarna zou
hij zijn zwaard opbergen en in alle vrede leven op de oude grond van zijn
voorvaderen….
En terwijl hij verder liep, voor zijn soldaten uit, kwam uit Mizpa een groep
jonge meisjes hem tegemoet. In een lang rij, zingend en dansend liepen ze hem
tegemoet, om hun verlosser te eren. Blij klonken hun tamboerijnen, mooi hun
gezang en vrolijk schitterden hun witte feestkleren in het stralende zonlicht.
Ineens bleef Jefta staan. Het was of hij door de grond zonk. Dodelijk bleek
staarde hij met grote, bange ogen naar de feestvierende meisjes. Wie kwam daar
al huppelend en dansend naar hem toelopen?
O God, maar dit was zijn eigen dochter, hun enig kind…. Zij was de eerste die
uit zijn huis hem tegemoet kwam. Nu moest hij zijn eigen dochter de Heer als
dankoffer geven!
Het was alsof zijn hart stil was blijven staan en in grote wanhoop scheurde hij
zijn kleren en brak uit in een luide jammerklacht: ‘Ach dochter! Waarom jij?
Waarom moet jij mij ongelukkig maken? Ik heb de Heer een plechtige belofte
gedaan en ik moet mij aan die belofte houden!’
353

Verslagen stond de groep meisjes stil. De muziek viel stil. Iedereen keek naar
Jefta’s dochter. Zwijgend stond ze voor haar vader en luisterde naar alles wat hij
haar vertelde. Nu was ze zo blij geweest met deze grote overwinning en nu
moest zij sterven door de hand van haar vader. Ze was nog zo jong en het leven
lachte haar toe. Vooral nu ze geen balling meer was in een vreemd land, maar de
dochter van de vorst en rechter van het land Israël. Zij zou binnenkort trouwen,
kinderen krijgen, sterke zonen, die net zo moedig waren als haar vader. Haar
oudste zoon zou Jefta heten. De naam van haar vader zou voortleven, zelfs lang
nadat hij gestorven zou zijn…. Ze zou geen man hebben, geen zoon, maar ze
zou moeten sterven als een dankoffer voor God.
‘Vader,’ antwoordde ze, ‘als u de Heer een belofte hebt gedaan, dan moet u zich
aan die belofte houden. Want de Heer heeft u geholpen om uw vijanden te
verslaan. Maar wacht eerst twee maanden. Dan kan ik samen met mijn
vriendinnen naar de bergen gaan om te huilen. Want ik zal nooit trouwen en
kinderen krijgen.’

O God, maar dit was zijn eigen dochter, hun enig kind….
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En zo trok de dochter van Jefta de bergen en huilde om haar jonge leven en ook
omdat zij nooit zou trouwen en kinderen krijgen. Het geslacht van haar vader
zou uitsterven. Zijn naam zou niet voortleven in de boeken van zijn volk.
Toen de twee maanden voorbij waren en zij terugkwam bij haar vader, offerde
hij haar de Heer tot een brandoffer.
Na die bittere dag heeft de rechter Jefta geen vrolijk moment meer in zijn leven
gehad. Het liefste wat hij op deze wereld bezat, had hij aan de Heer gegeven.
Maar dit was niet goed in des Heren ogen. In deze tijden dat Israël steeds maar
weer zijn God vergat en Zijn beloften brak, was daar die Jefta, die zich wel hield
aan zijn woord. Ook al was het onmenselijk zwaar, hij hield zich aan zijn belofte
aan God. Maar juist deze belofte had hij niet na mogen komen….
Om reden dat hij zo lang in het buitenland was geweest en ook omdat hij
opgegroeid was in een land ‘zonder God’ kon hij zo diep vallen.
‘In die dagen was er geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in
zijn eigen ogen….’
Niet lang na de dood van zijn dochter raakte het land opnieuw in oorlog. Deze
keer niet tegen de heidenen uit een naburig land, maar dit was een burgeroorlog
tussen twee stammen in Israël.
De mannen uit Efraïm, die niet wilden komen helpen, toen Jefta hun daarom
vroeg, kunnen het nu niet verkroppen dat zonder hun hulp de vijand is
verslagen. Ook kunnen ze het niet uitstaan dat Jefta nu de baas, de rechter is in
het Over Jordaanse.
Ze stuurden boden naar Jefta die tegen hem moesten zeggen: ‘Waarom heb je
ons niet meegevraagd toen je tegen de Ammonieten ging vechten? Voor straf
steken we je huis in brand en jou erbij!’
Jefta was niet zo’n geduldig man als Gideon was geweest. Hij gaf de
boodschappers uit Efraïm direct de boodschap mee: ‘Toen ik met mijn mannen
aan het vechten was tegen de Ammonieten, heb ik jullie om hulp gevraagd.
Maar jullie zijn niet gekomen! Toen zijn we zonder jullie gegaan. Ik heb mijn
leven in gevaar gebracht en de Heer heeft mij geholpen om de Ammonieten te
verslaan, Dus, ik begrijp niet waarom jullie nu tegen mij willen vechten.’
Maar de Efraïmieten wilden niet naar Jefta luisteren. Met een groot leger
trokken ze de rivier de Jordaan over, maar ze verloren de veldslag. Het hele
leger vluchtte naar de rivier de Jordaan, om terug te gaan naar hun eigen
woongebied.
Maar alle plekken waar je de rivier over kon steken, de doorwaadbare plaatsen,
waren in handen van Jefta zijn soldaten.
Elke vluchteling die gevangengenomen werd kreeg de vraag: ‘Ben jij er eentje
uit Efraïm?’
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‘Welnee, hoe kom je erbij!’
‘Zeg eens sjibbolet.’
Dat konden ze niet, de mannen uit Efraïm, net zoals vreemdelingen bij ons geen
Scheveningen kunnen zeggen.
‘Zeg eens sjibbolet.’
‘Sibbolet.’
De taal verraadde hen en met dat ene woord hadden ze direct hun laatste woord
gesproken. Alle sibboleten werden direct afgeslacht. Die dag vielen er
duizenden. Jefta hield niet van halve maatregelingen.
Het was niet de schuld van Jefta. De Efraïmieten hadden het zelf gewild. Zo
werd die trotse stam van Efraïm vernederd en kwam er vrede in het land.
Slechts zes jaar is Jefta rechter in Gilead geweest. Toen stierf hij en werd
begraven in één van de steden die hij bevrijd had uit de macht van de vijand. Het
volk Israël vergat de naam Jefta niet. Nog veel jaren was het de gewoonte van
jonge en nog ongetrouwde vrouwen één keer in het jaar de bergen in te gaan om
rouwliederen te zingen over de dochter van Jefta.

Hoofdstuk 69
Lieve kleinkinderen,
Op een zaterdagmiddag, tweeëntwintig jaar geleden, (het gebeurde in de maand
maart 1999) kwam onze oudste dochter Karin samen met haar man Klaas een
kopje thee drinken. Karin vertelde dat ze in verwachting was, waarop jullie
omie, van blijdschap, spontaan begon te huilen. Wij werden opa en oma! (pake
en omie). Wat was de komende baby welkom in onze familie. Ja, lieve acht
kleinkinderen van ons, wat waren jullie alle acht welkom bij jullie papa’s en
mama’s.
En lagen jullie eenmaal in de wieg, dan waren jullie het ‘zonnetje’ in huis.

Hoofdstuk 69

-

Simson, het zonnekind

-

Richteren 13

Gedurende de jaren dat de stammen in het Over Jordaanse in de macht waren
van de Ammonieten, werden in het midden van het land de stammen van Dan en
Juda door de Filistijnen onderdrukt. Ze zagen er heel anders uit als de kinderen
van Israël: ze waren groter, hadden blond haar en ze waren erg krijgshaftig.
Niemand durfde tegen hen te vechten. In het laagland tussen Juda en de zee
bezaten ze vijf grote steden: Asdod, Askalon, Ekron, Gath en Gaza en elke stad
had zijn eigen koning. Ze waren van ver gekomen - misschien wel van het
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eiland Kreta - en hier in deze laagvlakte hadden ze zich voorgoed gevestigd. Ze
dienden zelfs de Kanaänitische god Dagon en geloofden dat deze veel sterker
was dan de Heer. Zwaar onderdrukten de Filistijnen het bange Juda en het kleine
Dan. Elk jaar weer opnieuw moesten de kinderen van Israël een zware schatting
betalen.
Maar ook nu vergat de Heer zijn volk Israël niet en gaf Hij hun een verlosser.
In het stadje Sora, dat in het gebied van Dan lag, dicht bij de Filistijnse grens,
woonde een man die Manoach heette. Manoach en zijn vrouw dienden trouw de
Heer. Maar soms dachten ze dat God boos op hen was, want zij kregen maar
geen kinderen. Was dat de straf van God? En nu ze ouder werden, hadden ze
zich erbij neergelegd dat zij kinderloos zouden blijven.
Echter op een goede dag, toen zijn vrouw alleen was, verscheen haar de Engel
des Heren, die tegen haar zei: ‘Tot nu toe kon je geen kinderen krijgen. Maar
toch zul je zwanger worden en een kind krijgen. Let goed op. Je mag geen wijn,
bier of sterke drank meer drinken en niets eten dat de Heer verboden heeft. Je
zult een zoon krijgen. Hij zal een nazireeër worden, iemand die God op een
speciale manier zal dienen. Daarom mag je zijn haar nooit laten afknippen. Hij
zal de Israëlieten bevrijden van de Filistijnen.’
Natuurlijk was deze vrouw erg blij met dit Woord van God. Vlug ging ze naar
huis en vertelde alles aan haar man. Wat was dit mooi! Bijna te mooi om waar te
zijn…. Met een gewoon kind zouden ze al heel blij zijn geweest, maar met een
Nazireeër, die hun volk zou verlossen van de Filistijnen? Dat was geweldig!
Nog nooit hadden ze ervan gehoord, dat dit mogelijk was. Nazireeër worden, dat
werd ieder mens, die zich een tijd lang aan de Heer wijdde, maar na die tijd
hield dat weer op en werd alles weer normaal. Maar hun kind zou vanaf zijn
geboorte tot zijn dood toe, geen wijn of sterke drank mogen drinken. En ook zou
nooit zijn haar geknipt mogen worden. Hun kind werd wel een heel bijzonder
kind!
Het speet Manoach wel, dat hij er niet bij was geweest, toen de engel tot zijn
vrouw sprak. Toen zij dit blijde bericht hoorde, had zij natuurlijk verder nergens
aan gedacht. En nu wisten ze maar heel weinig. Op welke manier moesten zij
straks hun kind opvoeden? En hoe heette deze engel? Daarom vroeg Manoach
aan God of Hij zijn Godsman nog een keer wilde sturen om aan hen samen te
vertellen, hoe zij het hun kind straks moesten opvoeden. Tenslotte was hij de
vader en samen met zijn vrouw zouden ze hun zoon moeten opvoeden.
Vanaf die dag wachtte Manoach geduldig of de boodschapper uit de hemel ook
bij hem zou komen. Hij had al een heel lijstje met vragen gemaakt.
En toen, terwijl Manoach thuis zat te wachten, kwam zijn vrouw heel snel van
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het land aanlopen en riep: ‘Kom! Die man, die kort geleden bij mij was, is er
weer!’
Zo snel hij kon ging Manoach met zijn vrouw mee.
‘Bent u de man met wie mijn vrouw gesproken heeft?’
‘Inderdaad,’ antwoordde de Engel.
Eerbiedig vroeg Manoach: ‘Als het gaat zoals u gezegd hebt, wat moeten wij
dan voor de jongen doen? En wat moet de jongen doen?’
Manoach kreeg een heel ander antwoord dan hij verwacht had.
‘Uw vrouw moet precies doen,’ antwoordde de Engel, ‘wat ik al tegen haar
gezegd heb. Ze mag niets drinken wat van druiven is gemaakt en geen dingen
eten, die de Heer verboden heeft. Ze moet precies doen, wat ik tegen haar
gezegd heb.’
Manoach schaamde zich een beetje en durfde niet verder over hun nog niet
geboren zoon te vragen.
‘Ach,’ zei hij, ‘wilt u nog een poosje bij ons blijven? Dan maken wij een
maaltijd voor u klaar. We zullen een bokje voor u slachten.’
De Engel des Heren antwoordde: ‘Omdat u het vraagt, blijf Ik nog een poosje bij
jullie. Maar ik zal niet met jullie eten. Als u toch een bokje wilt slachten, offer
het dan aan de Heer.’
En nog begreep Manoach niet dat het de Heer zelf was, die met hen sprak.
Hij vroeg: ‘Hoe heet u eigenlijk? We willen u graag bedanken, als uw belofte
uitkomt.’
Maar ook op deze vraag kreeg hij geen antwoord.
‘Waarom vraagt u hoe Ik heet? Niemand kan begrijpen wie Ik ben.’
Manoach ging naar huis en slachtte het bokje. Teruggekomen bij de engel legde
hij het vlees op een steen. Daarna gebeurde er iets wonderlijks. Manoach en zijn
vrouw zagen het vuur van het offer steeds hoger worden, en ze zagen ook dat de
Engel van de Heer in de vlammen omhoogging en verdween in de blauwe lucht.
Deze Godsman was niemand anders geweest dan God zelf. Maar dan was de
Heer zelf uit de hemel gekomen. De eerste keer had Hij alleen met zijn vrouw
gepraat en nu voor de tweede keer met hen samen. Zij hadden God gezien en
hem lastig gevallen met hun vragen!
Manoach stak zijn handen omhoog, terwijl hij zei: ‘Nu moeten wij sterven, want
wij hebben God gezien….’
Maar zijn vrouw begreep beter wat de Heer met hen van plan was. Ze zei tegen
haar man: ‘Wij zullen niet sterven. Had de Heer ons willen doden, dan had hij
ons offer niet aangenomen en dan had hij ons ook geen zoon beloofd!’
Het kwam uit, zoals de vrouw gezegd had: ze stierven niet. En toen haar
zwangerschap voorbij was, kreeg ze een zoon. Wat waren ze blij met hun baby.
Ze noemden hem Simson. Zoon van de zon, betekende deze naam. Zolang als
hij klein was, zou hij de zon in hun leven zijn. En later, wanneer hij volwassen
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was, dan zou door zijn werk de zon van de vrijheid opgaan over de stammen
Juda en Dan.
Simson groeide op tot een gezonde en sterke jongen. Hij was een jongen zoals
alle andere jongens in zijn stad, maar toch ook weer heel anders. Nooit mocht hij
met de andere jongens en meisjes meedoen aan de druivenpluk. Nooit mocht hij
ook maar één slokje wijn drinken. Ook werden nooit zijn mooie donkere haren
geknipt.
Toen hij ouder werd bleek hij een moeilijk en dwars karakter te hebben. Vaak
had hij wilde buien en soms zwierf hij ver van huis en wisten zijn ouders niet
waar hij was. En kwam hij dan thuis, dan wilde hij niet vertellen, waar hij
geweest was. Simson ging al heel jong helemaal zijn eigen weg. Zijn ouders, die
niet meer de jongsten waren, begrepen hem niet. Zij hadden verwacht dat zij een
goede, vrome zoon zouden krijgen, deze Nazireeër van God. Maar nu was zijn
gedrag totaal anders.
Maar toch, met al hun zorgen over hun wilde en weerbarstige zoon, geloofden
ze dat alles goed met hem zou komen. Eens zou God hem tot grote daden
roepen. Ze wisten het zeker. Hun zoon zou een begin maken met de verlossing
van Israël. De Heer had het zelf gezegd en zijn woord komt altijd uit….

Hoofdstuk 70
Lieve kleinkinderen,
Wat mogen jullie toch blij zijn dat jullie in een tijd leven dat jullie zelf een
jongen of meisje uit mogen zoeken, op hem of haar verliefd worden en gaan
trouwen met de persoon van jouw eigen keuze.
Vroeger was dat anders. Vooral prinsen en prinsessen werden door hun ouders
uitgehuwelijkt. Kleine kinderen, die elkaar nog nooit hadden gezien, moesten
van hun ouders met elkaar trouwen.
Maar ook in ons land gold nog niet zo lang geleden de regel: geld trouwt met
geld en de liefde komt later wel. Of die liefde er dan later wel ooit kwam? In
veel gevallen niet. Er zijn niet voor niets zoveel boerenromans geschreven, die
gaan over echtbreuk en bastaardkinderen.

Hoofdstuk 70

-

Bruilof in Timna

-

Richteren 14 en 15 : 1 - 8

Op zekere dag ging Simson, de Nazireeër van God, naar het land van de
Filistijnen. Daar ontmoette hij een jonge vrouw, die in Timna woonde. Hij kreeg
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haar lief en wilde met haar trouwen. Natuurlijk wist Simson heel goed dat een
Israëliet niet met een heidens meisje mocht trouwen. Zijn vader en moeder
zouden dat ook verschrikkelijk vinden, maar hij was gewend om zijn eigen zin
door te drijven. Hij had nu eenmaal zijn zinnen op dit meisje gezet en zijn
ouders moesten zich daar maar in schikken.
Zo stond hij die avond in de kamer van zijn ouders. Met blijde, twinkelende
ogen zei hij: ‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Jullie moeten ervoor
zorgen, dat zij mijn vrouw wordt.’
Het was een slag in het gezicht van de beide oude ouders van Simson. Een
vrouw uit het land van de vijand, die vader en moeder tegen hen zou moeten
zeggen? Dat kon toch niet! Dat zou hij hen toch niet aandoen? Gaf hij dan
nergens meer om? Nazireeër was hij. Waarom deed hij nu alles, wat God
verboden had? Altijd hadden ze hem het goede voorgehouden, maar ging hij nu
toch zijn eigen gang?
Bitter zei vader Manoach tegen zijn zoon: ‘Waarom zoek je een vrouw bij die
ongelovige Filistijnen? Is er geen vrouw voor jou te vinden bij de meisjes van je
eigen stam? Of bij de meisjes van je eigen volk? ‘
Simson schudde ongeduldig met zijn hoofd. Op zijn schouders dansten zijn
lange vlechten haar.
‘Nee,’ zei hij, ‘jullie moeten dat meisje voor mij vragen. Want zij is precies de
vrouw die ik wil.’
Toen begrepen Manoach en zijn vrouw dat er niets meer aan te doen was en met
veel tegenzin gaven ze hun toestemming en beloofden ze met de ouders van dat
meisje te gaan praten.
Die ochtend gingen de oude mensen met lood in de schoenen met Simson mee
naar Timna, om daar hun aanstaande schoondochter te ontmoeten. Ze begrepen
nog steeds niet waarom Simson hen dit aandeed en ook niet, dat de Heer dit liet
gebeuren. Was dit dan het begin van de verlossing van Israël, dit huwelijk van
hun zoon met een heidense vrouw? Hoe dichter ze bij Timna kwamen, hoe
langzamer ze liepen.
Het ging Simson lang niet snel genoeg en zonder zijn ouders nam hij een
binnenpad, tussen de boomgaarden door. Vandaag zouden zijn ouders praten
met de ouders van de vrouw, met wie hij wilde trouwen. Blij was hij en hij kon
wel zingen van vreugde!
Plotseling bleef hij staan. Op het smalle pad zag hij een jonge leeuw aankomen,
die hem wilde aanvallen. En tussen de muren van de boomgaarden kon hij geen
kant uit. Werd dit zijn dood? Maar op het moment dat hij de leeuw op zich af
zag komen, voelde hij dat de Geest des Heren over hem kwam. Een vreemde
kracht voelde hij in zijn armen. Hij was niet bang meer. Hij kon alles! En terwijl
de leeuw naar hem sprong, ving hij hem op en scheurde het wilde dier in twee
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stukken. Het dode lichaam gooide hij aan de kant van de weg. Die zou hem geen
kwaad meer doen!
Toen hij verder liep, hijgde hij niet eens. Als hij op jacht was, had hij wel eens
vaker een jong bokje in tweeën gescheurd en het vlees boven een vuurtje
geroosterd.
Maar dit met deze jonge leeuw was anders. Dit kwam van God. Zo sterk was hij
dus, wanneer de Geest van de Heer over hem kwam!
Met grote stappen liep hij verder. De Heer hielp hem dus toch nog, ondanks dat
hij met een heidense vrouw trouwde. Zijn vader en moeder begrepen dat niet.
Maar hij bleef wel een kind van Israël! Hij kon het ook niet helpen dat hij zo
zielsveel van dat Filistijnse meisje hield. En hij trouwde niet met de Filistijnen.
Als ze hem te na kwamen, nu dan zou hij ze! Wanneer de kracht van God over
hem kwam, dan kon hij alles. Dat wist hij nu. Maar daar kon je met geen mens
over praten. Dat vertelde hij niet eens aan zijn eigen vader en moeder. Dat was
een geheim tussen God en hem.
Toen ze die avond weer naar huis gingen, was alles in kannen en kruiken. Ze
waren het eens geworden over de bruidsschat, de trouwdatum was vastgesteld en
de bruiloft zou zeven dagen lang in Timna gevierd worden. Hij vond het wel en
beetje sneu voor zijn ouders, dat het zo gegaan was, maar het was niet anders.
Een aantal dagen later gingen ze weer naar Timna, naar het huis van de bruid.
Onderweg dacht Simson ineens, dat hij wilde weten, wat er van dat dode
lichaam van die leeuw was geworden. Zijn ouders konden wel gewoon
doorlopen. Ze kenden de weg naar het huis van zijn bruid. Op dezelfde plaats,
tussen de muren van de boomgaarden lag het er nog, terwijl een zwerm wilde
bijen er omheen vloog. Benieuwd liep Simson erheen. In het karkas van de
leeuw hadden de bijen hun nest gebouwd. Simson haalde er een paar raten met
honing uit en at ervan, terwijl hij verder liep. Dat gebeurde niet vaak: honing uit
een leeuw. Daar kon je een prachtig raadsel van maken: Spijze ging uit van de
eter en zoetigheid van de sterke.
Toen hij zijn vader en moeder weer ingehaald had, gaf hij hun ook van de
honing, maar van zijn avontuur met de leeuw vertelde hij niet.
In Timna stond alles klaar voor de bruiloft. Eten en drinken was er in overvloed.
Ook waren er, speciaal als gezelschap voor Simson, dertig jonge mannen
uitgenodigd, om met hem deze zeven bruiloftsdagen feest te vieren.
Simson boog diep voor zijn nieuwe ‘vrienden’. Dit was een grote eer. Maar hij
begreep heel goed, dat het niet alleen om de eer ging. Ze vertrouwden hem
natuurlijk niet. Nu konden deze dertig mannen hem stiekem in de gaten houden.
Inwendig moest hij lachen. Dertig tegen één! Dan waren ze wel erg bang voor
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hem…. Toen het feest begonnen was vroeg Simson direct al de eerste avond,
het woord. Tegen zijn dertig ‘bewakers’ zei hij: ‘Ik wil jullie een raadsel
opgeven. Jullie moeten dat oplossen, voordat het feest afgelopen is. Als dat lukt,
krijgen jullie van mij allemaal een stel kleren, een mantel en een linnen hemd.
Maar als jullie het raadsel niet oplossen, dan krijg ik van ieder van jullie een stel
kleren.’
De dertig Filistijnen vonden het maar niets. Wat wilde die Simson met zijn
raadsel? Ze vertrouwden hem niet. Maar met goed fatsoen weigeren, dat kon
natuurlijk ook niet.
‘Goed,’ zeiden ze, ‘laat je raadsel maar horen.’
Misschien viel het mee. Dertig mensen wisten natuurlijk ook meer dan één.
Simson ging staan en terwijl hij een beetje lachte in zijn ruige baard, zei hij:
‘Spijze ging uit van de eter,
En zoetigheid van de sterke.’
Drie lange dagen dachten ze na over de oplossing van dit raadsel, maar ze
kenden het goede antwoord niet.
Geïrriteerd spraken de dertig mannen onder elkaar. Wat dacht die Danieter, die
Simson wel niet? Het zou een schande zijn, wanneer zij het van hem verloren.
De wijn smaakte hen niet meer en ’s nachts konden ze er niet van slapen.
Het kon niet: zoetigheid, die uit de sterke kwam? Er moest iets achter zitten, wat
alleen Simson wist! Maar wat? Maar wanneer hij dacht dat zij hem dertig stel
kleren zouden geven, dan had hij verkeerd gedacht! Er waren ook nog andere
manieren om achter het antwoord van dat raadsel te komen.
Op de ochtend van de vierde dag namen ze de bruid even terzijde en zeiden
tegen haar: ‘Jullie hebben ons toch niet voor dit feest uitgenodigd om ons arm te
maken? Jij moet ervoor zorgen dat je man ons de oplossing van het raadsel
vertelt. Als je dat niet doet, steken we hier alles in brand. En dan ga jij en je
familie dood.’
De jonge vrouw werd heel erg bang, toen ze deze dreigende woorden hoorde.
Deze mannen meenden wat ze zeiden. Niet alleen om de kleren ging het,
begreep ze, het ging ook om de eer van het land.
Daar kwam bij, het was ook niet leuk voor haar dat haar man de oplossing van
het raadsel nog niet aan haar verteld had. Dat hij nu al een geheim voor zijn
vrouw had….
‘Goed,’ antwoordde ze. ‘Ik zal mijn best doen.’
Diezelfde dag nog vroeg ze Simson naar het antwoord van zijn raadsel.
‘Er zijn zaken,’ antwoordde hij heel ernstig, ‘die een man niet kan vertellen. Dit
is iets tussen God en mij. Zelfs mijn ouders weten hier niets van. Vraag het niet
weer, want een antwoord krijg je toch niet.’
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‘Jij houdt helemaal niet van mij,’ begon ze al klagend te huilen. ‘Waarom ben jij
met mij getrouwd? Jij kon mij wel haten!’
Met gebogen hoofd zat ze daarna aan tafel en zei geen fatsoenlijk woord meer.
Tranen liepen over haar wangen. Simson kreeg vreselijk veel medelijden met
haar: een bruid die op haar eigen bruiloft huilt, maar hij vertelde haar het
antwoord niet. Toen werd zijn jonge vrouw boos en zei niets meer. Met rood
betraande ogen zat ze aan de feesttafel en bedierf door haar houding het hele
feest.
Dit ging zo door tot de laatste feestdag en toen kon Simson er niet langer tegen.
De sterke Simson, die voor geen mens bang was, die een jonge leeuw in stukken
scheurde, werd overmeesterd door de tranen van zijn bruid. Met zijn sterke
armen om haar heen vertelde hij haar alles. Blij lachte ze door haar tranen heen.
‘Nu weet ik dat je van mij houdt,’ zei ze. ‘Nu is alles goed tussen jou en mij.’
Ze droogde haar tranen. Blij liep ze de kamer uit en verklapte alles aan haar
landgenoten.
Dit was de laatste feestavond. Allemaal zaten ze weer aan de feesttafel. Eén van
de dertig ‘vrienden’ van Simson ging staan en zei: ‘Simson, wij moeten nog
altijd een antwoord geven op dat raadsel van jou. Ach, het was niet eens zo
moeilijk. Volgens ons heb jij eens het karkas van een dode leeuw gevonden,
waar een bijenzwerm in zat. Het antwoord is dus: Wat is zoeter dan honing en
wat is sterker dan een leeuw….?’
Simson verbleekte. Zijn vrouw had hem bedrogen. Dat kon niet anders. Maar
waarom had zij zijn geheim doorverteld? Was dat uit angst? Inwendig werd hij
vreselijk kwaad, maar hij liet het nog niets merken. Met ingehouden boosheid
zei hij: ‘Hadden jullie niet met mijn kalf geploegd, jullie hadden het niet
geraden!’
Simson ging staan en liep de feestzaal uit. Naar buiten moest hij. Hij kon zijn
‘vrienden’ en ook zijn vrouw niet meer voor zijn ogen zien. Door de koele
avond gingen zijn woedende voetstappen. Die dertig onbesnedenen hadden het
van hem gewonnen. Ze zouden hun gewonnen kleren krijgen. Dat was het ergste
niet. Maar dat zijn vrouw hem bedrogen had, daar kon hij niet over uit. Het was
net alsof hij zijn vrouw deze avond had verloren. Maar zijn wraak zou zoet zijn.
Hij haatte ze, die valse Filistijnen. Dertig stel kleren? Die zouden ze krijgen, ook
al hadden ze niet op een eerlijke manier gewonnen. Simson voelde zich bestolen
en besloot op zijn beurt de kledingstukken die hij hun schuldig was, van andere
Filistijnen te stelen. Ja, Simson was een rechter met een geheel eigen kijk op
recht en gerechtigheid!
En terwijl hij daar liep, voelde hij weer die wonderbaarlijke kracht in zich
komen, net zoals toen hij die leeuw verscheurde. Deze nacht kon hij alles en
durfde hij alles. In het kleine dorpje Askalon raakte hij slaags met de Filistijnen.
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Dertig mannen sloeg hij dood. Daarna durfde niemand meer tegen hem te
vechten. Iedereen vluchtte. Koelbloedig trok Simson van de lijken de kleren af
en bond ze samen tot één bundel. De lijken van zijn dertig slachtoffers liet hij
liggen, toen hij terugging naar het huis waar zijn vrouw en zijn ‘vrienden’
waren. Daar laat in de nacht aangekomen, hoorde hij de muziek. Dus, zijn
huwelijksfeest ging gewoon door, terwijl de bruidegom er niet eens bij aanwezig
was! Luid bonsde hij op de deur. Toen ze deur geopend werd, smeet hij de
bundel met kleren naar binnen.
‘Hier, jullie kleren,’ zei hij met bijtende spot. ‘Afspraak is afspraak. Alleen, ze
zijn niet nieuw, maar dat had ik jullie ook niet beloofd.’
Simson gooide de deur dicht en liep naar het huis van zijn vader en moeder in
Sora, in zijn eigen land Israël. Deze en ook de eerstkomende nachten kon hij niet
bij zijn bruid zijn. Hij had tijd nodig om zijn vrouw haar vals verraad te
vergeven….
Die wilde, sterke Simson, natuurlijk kon hij niet lang kwaad op zijn jonge vrouw
blijven. Een paar dagen later ging hij al weer op stap naar Timna, waar zijn
vrouw in het huis van haar vader woonde. Het was ook niet alleen de schuld van
zijn vrouw. Dat voelde hij nu haarscherp aan. Wie weet wat die dertig kerels
tegen haar gezegd hadden….
Met sterke moedige stappen liep hij naar het land van de Filistijnen. Straks was
hij weer bij zijn lieve vrouw en dan zou hij nooit weer ruzie met haar maken.
Nee, nooit weer. Het was ook niet goed van hem geweest om met een kwade
kop weg te lopen. Maar hij kwam niet met lege handen. In een draagkorf op zijn
schouder zat een bokje. Als ze wilde, zou hij dat bokje slachten en dan zouden
ze vanavond samen een heerlijke maaltijd hebben. Maar wilde ze het bokje
houden, als herinnering aan hun ruzie, dat mocht natuurlijk ook.
Luid klopte hij op de deur en wachtte. Wie weet, misschien zat zijn vrouw nu
wel in te kamer te huilen, omdat ze zo naar hem verlangde. Maar wat lieten ze
hem lang wachten. Eindelijk ging de deur open en zijn schoonvader verscheen.
Wat zag die man er geschrokken uit en wat zei hij eigenlijk?
‘Stil maar oude,’ zei Simson zachtjes, ‘ik doe je niets. Laat me naar binnengaan,
naar mijn vrouw.’
Net toen Simson hem aan de kant wilde duwen om naar binnen te gaan, vond
zijn schoonvader eindelijk de juiste woorden.
Aarzelend zei hij: ‘Ik dacht dat je een hekel aan mijn dochter had gekregen.
Daarom heb ik haar gegeven aan één van de dertig mannen van je bruiloft. Maar
beste Simson, ik heb nog een jongere dochter en die is veel mooier. Die kan toch
ook heel goed je vrouw zijn?’
Het voelde alsof Simson een klap in zijn gezicht had gekregen. Hadden ze zijn
vrouw, zijn eigen bruid, aan een andere man gegeven? Zijn vrouw, voor wie zijn
vader een bruidsschat had betaald? Hij hoorde zijn schoonvader nog praten over
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een jongere zuster, die hij ook wel als vrouw mocht hebben…. Dacht die
Filistijn nu echt dat hij zijn vrouw liet stelen en genoegen nam met haar jongere
zus? Het was dat deze man ouder was en ook nog zijn schoonvader, anders had
Simson hem een flinke klap in zijn vals gezicht gegeven!
Simson draaide zich om, terwijl hij zei: ‘Wat ik ga doen is een ramp voor de
Filistijnen. En deze keer is het jullie eigen schuld!’
Zonder om te kijken liep hij weg met het bang blatend bokje in de draagmand
op zijn schouder.
Deze keer ging Simson niet terug naar zijn ouders. Ze zouden zijn fel verdriet
niet begrijpen: het verlangen naar zijn vrouw, die nu van een ander was.
Misschien waren zijn ouders wel blij, dat hij deze Filistijnse nu niet tot vrouw
gekregen had. Simson ging de bergen in. Gedurende de ochtend zat hij voor zijn
spelonk en dacht na over de wraak die hij zou nemen. Tijdens de hete
middagzon sliep hij. Maar die avond vergat hij alles en ging op jacht. Binnen de
kortste keren ving hij driehonderd vossen, die hij levend opsloot in de spelonk.
En toen kwam de nacht van zijn wraak. Twee bij twee sleepte hij zijn vossen
naar de rand van een bos. De beesten krabden en beten hem. Het bloed liep bij
zijn handen neer. Simson lachte erom. Met zijn sterke knie drukte hij de dieren
tegen de grond, bond hun staarten aan elkaar vast en tussen elk paar staarten
bevestigde hij een brandende fakkel. Daarna liet hij ze gaan, de velden in, waar
het rijpe koren van de Filistijnen nog niet gemaaid was. Slechts op enkele
stukken land stonden korenschoven, die nog niet in schuren binnengehaald
waren. Het was nog maar het begin van de oogst. Voor Simson was het een
drukke nacht. De zon kwam al bijna op, toen hij de laatste twee vossen losliet.
Aan de rand van het bos stond Simson te kijken. Het ene korenveld na het
andere vloog in brand. De opkomende zon werd verduisterd door alle rook. Het
gejank van de vossen klonk Simson als muziek in de oren. En al verder breidde
het vuur zich uit. Nog veel verder dan hij hier vandaan kon zien. Hele
korenvelden stonden in brand en verderop brandden ook al boomgaarden.
Wekenlang was het droog geweest en het droge hout brandde als een fakkel.
Lang stond Simson daar en hij genoot van zijn wraak. Ze hadden het verdiend,
die onbesnedenen! Zijn vrouw hadden ze aan een ander gegeven en nu gaf hij
hun oogst aan de vlammen. Met welbehagen en veel voldoening snoof hij de
rook op. Wat zouden ze raar opkijken, de Filistijnen….
Toen de brand uitgewoed was en de laatste vossen dood, waren de velden om de
Filistijnse steden heen zwart geblakerd. Behalve de korenvelden waren ook de
wijngaarden verbrand. En in de boomgaarden stonden de bomen met naakte,
zwarte stammen.
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De Filistijnen deden onderzoek, wie die vossen met de brandende fakkels tussen
hun staarten had losgelaten. Lang hoefden ze niet te zoeken: er was maar één
persoon die op deze manier wraak kon nemen.
‘Dat heeft Simson gedaan, de schoonzoon van die man uit Timna. Simson wilde
natuurlijk wraak nemen! Zijn schoonvader had hem zijn vrouw afgepakt en aan
een ander gegeven.’
‘Dus, die man uit Timna heeft de meeste schuld? Wat deed hij ook om zijn
dochter aan die wilde Dannieter te geven! Dit was het gevolg: verbrande
korenvelden en boomgaarden, met als gevolg honger in alle dorpen en steden.
En dan de schande nog! Die schoonvader van Simson, die Timniet, had de dood
verdiend!
Een bende Filistijnen ging naar het stadje Timna. De deur van het huis van de
schoonvader van Simson timmerden ze dicht, terwijl de hele familie in het huis
gevangen zat. Ook de vrouw met wie Simson kort geleden getrouwd was.
Daarna staken ze het huis in brand. Niet één kwam er levend uit. Zo namen de
Filistijnen wraak! Die Israëliet Simson had hun oogst verbrand, nu verbrandden
zij zijn vrouw!
Toen Simson het hoorde, was het te laat om zijn vrouw te redden. Maar hij
kwam nog wel op tijd om haar te wreken. In de buurt van Timna ontmoette hij
de mannen, die hem niet durfden straffen, maar in plaats daarvan zijn vrouw
vermoordden. In wilde woede viel hij ze aan. Nog nooit eerder had hij zo
gevochten. De één na de ander sloeg hij tegen de grond en brak hun de benen.
Zo kregen de laffe moordenaars hun loon, maar zijn vrouw kon Simson haar
leven niet teruggeven.
Na die wilde slag ging Simson vol wraakgedachten de bergen in. Nog nooit had
hij de Filistijnen zo gehaat als nu. Dat hij zelf ook medeschuldig was, daar dacht
hij niet aan.
Lange tijd vertoonde hij zich niet onder de mensen. Hij woonde in een spelonk.

Hoofdstuk 71
Lieve kleinkinderen,
Van 1 april 1951 tot 1 augustus 1957 ging ik naar de Christelijke Nationale
Lagere School in Kollumerpomp. Ik weet nog dat ik die eerste dag op school erg
moest huilen. Ik was mijn vrijheid van op straat spelen kwijt. Mijn oudere broers
en zussen plaagden mij dat ik nog zo’n klein jongetje was dat moest huilen bij
moeders pappot vandaan. Maar mijn moeder hielp mij. Ze zei tegen haar andere
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kinderen: ‘Toen jullie voor het eerst naar school gingen, was papa bij jullie op
school. Maar nu ligt papa ziek op bed en moet Eelke alleen naar school.’
Ik welke klas ik zat weet ik niet meer, maar we moesten het volgende
psalmversje uit ons hoofd leren:
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, (Psalm 133 : 1)

Ja, wat goed is het wanneer broers en zussen ook als ze volwassen zijn, als
goede vrienden, als echte broers en zussen met elkaar omgaan.
Dat is een Zegen.
Mijn moeder vertelde mij over een vader en moeder, die twee zonen hadden.
Maar wat hadden die jongens totaal verschillende karakters. De oudste zoon
ging tijdens de bezettingsjaren (1940 tot 1945) in het verzet. Hij werd lid van
een knokploeg, die een soort van guerrilla oorlog tegen de Duitse soldaten
voerde.
De jongste zoon was voor de oorlog al lid van de NSB en was blij dat de
Duitsers in ons land de baas werden. Nu zou alles veranderen en alles beter
worden. Hij zette zich voor de volle honderd procent in voor de belangen van de
Duitsers. Hij verraadde zelfs zijn eigen broer, die naar een concentratiekamp
werd gestuurd en daar stierf. De jongste zoon werd lid van de Waffen SS, werd
als soldaat van Hitler naar het oostfront gestuurd en sneuvelde daar.
In het verhaal van vandaag vertel ik weer over Simson. Of hij ook broers had,
staat niet in de bijbel. Wel had hij een grote familie. En wat deed die familie van
hem, toen ze door de Filistijnen bedreigd werden? Ze lieten hem vallen als een
baksteen en zelfs nog erger. Lees het spannende verhaal hieronder maar.
Hoofdstuk 71

-

Rechter Simson

-

Richteren 15 : 9 – 20

Natuurlijk lieten de Filistijnen het er niet bij zitten. Al die jaren dat zij heersten
over Juda en Dan had geen Israëliet ook maar een vinger tegen hen durven
uitsteken. En nu maakte die Simson hen ten schande. Hij was in staat, die wilde
Dannieter, om net zoals Jefta in het verleden had gedaan, het hele volk op te
roepen tot een grote opstand. Onverwachts trokken ze de grens met Israël over
en zetten hun tenten op bij Lechi. Vanuit deze plek ondernamen zij hun
strooptochten naar de dorpen van Juda.
Niemand van de Israëlieten kreeg ook maar de gedachte om zich tegen de
Filistijnen te verzetten. Ze hadden al zoveel jaren hun vijand gediend en het
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leger van de Filistijnen was zo groot en zo sterk. Het had ook geen zin om in
opstand te komen. Bij voorbaat waren ze kansloos.
Wel stuurden ze een boodschapper naar de Filistijnen, die moest vragen,
waarom zij hen zoveel kwaad deden. Ze hadden toch altijd hun schatting (hoge
belasting) op tijd betaald? Waarom plunderden ze dan nu hun dorpen?
Kort en bondig gaf de aanvoerder van de Filistijnen antwoord.
‘Wij willen Simson gevangennemen en met hem hetzelfde doen als hij met ons
gedaan heeft. Willen jullie vrede? Dan hoeven jullie maar één ding te doen.
Lever ons Simson uit en wij stoppen met het plunderen van jullie dorpen. Doen
jullie dat niet, dan gaan wij door.’
En zo was de keuze: de ondergang van het hele land of Simson uitleveren aan de
vijand.
De oudsten, de leiders van Juda hoefden er niet lang over na te denken. Ze
begrepen best dat Simson die Filistijnen haatte, dat deden zij ook, maar Simson
had moeten begrijpen, dat dit niet kon. Hij wist toch dat de vijand veel sterker
was! Hun dorpen werden nu verwoest en zelf zat hij hoog en droog veilig in die
rotsspelonk. Het was gewoon zijn eigen schuld, dat de Filistijnen hem gevangen
wilden nemen. Wat deed die Simson ook met een Filistijnse vrouw?
Niet lang daarna gingen drieduizend Judeeër, sterke mannen, naar de spelonk bij
Etam om Simson gevangen te nemen. Hij zou toch niet tegen zijn eigen
volksgenoten beginnen te vechten? En wanneer die vreemde vossenvanger niet
vrijwillig met hen mee wilde gaan, dan konden zij met z’n allen hem wel te
pakken krijgen. Het was jammer dat het zo moest, maar het kon niet anders. Het
was tenslotte beter dat één man stierf, dan dat heel Juda verloren ging.
Eeuwen later zei hogepriester Kajafas hetzelfde tegen het volk Israël: ‘ Besef
toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat
niet het hele volk verloren gaat.’
Simson woonde nog steeds in dezelfde grot, waar hij na de moord op zijn vrouw
heengegaan was. Steeds moest hij denken aan zijn overleden vrouw. Ze was nog
zo jong en zo mooi geweest en nu zo’n wrede dood gestorven, ja vermoord door
haar eigen mensen. Hij haatte die Filistijnen…. Zou hij als wraak nog meer
Filistijnen doden? Ach, wat voor zin had het ook. Zijn vrouw kreeg hij daar niet
mee terug.
Op een dag zag hij een grote groep mensen aankomen. Hij zag zwaarden en
speren schitteren in het zonlicht. Een leger van de Filistijnen? Twee, drieduizend
man om tegen hem te vechten? Hij smeet zijn hoofd in z’n nek en grijnsde. Ze
mochten komen. De rekening was nog niet vereffend! Hij lustte ze rauw.
368

Maar toen ze dichterbij kwamen, zag hij dat het geen Filistijnen waren, maar
gewoon boerenvolk, dat de wapens opgenomen had. Het waren mannen van
Juda! Kwamen ze nu bij hem met de vraag of hij hun leider wilde worden, in de
opstand tegen de Filistijnen? Simson kreeg een heel blij gevoel. Zoals de
oudsten van Gilead lang geleden bij Jefta waren gekomen, zo kwamen de
mannen van Juda nu bij hem om het volk Israël te verlossen van de Filistijnen.
Al het leed van de laatste weken, al het verdriet om zijn dode vrouw, het
verdween. Vandaag was het een grote dag, het begin van de overwinning op de
Filistijnen….
Hij begon te twijfelen, toen hij zag hoe de mannen zich verspreiden en alle
toegangswegen naar zijn spelonk af gingen sluiten. Een klein groepje mannen
kwamen bij hem. Het waren de oudsten, de leiders van Juda. Ze liepen gebogen
van moeheid, maar de zorgen stonden op hun gezichten te lezen. Waren dit nu
de mannen die met hem de strijd aan wilden gaan en hun leven wel wilden
geven voor de goede zaak? En waarom keken ze zo vreemd naar hem? Het was
net alsof ze zich schaamden.
Hun eerste vraag aan Simson was een verwijt: ‘Je weet toch dat de Filistijnen in
ons land de baas zijn! Waarom breng je ons dan in moeilijkheden? Nu zijn zij
met hun soldaten in ons land gekomen, vermoorden onze mannen en onze
vrouwen en kinderen nemen ze mee als slaven. En alle huizen steken ze in
brand. Moest dat nu zo?’
Simson lachte verachtelijk. Hij antwoordde: ‘Ik heb hetzelfde met hen gedaan,
als zij met mij gedaan hebben.’
Eén van de oudsten nam het woord.
‘Simson, wij zijn gekomen om je gevangen te nemen en je naar de Filistijnen te
brengen. Alleen wanneer jij je opoffert zijn de Filistijnen bereid om Juda te
sparen. We vinden het heel erg voor jou, maar het is beter dat jij sterft, dan dat
het volk verloren gaat.’
Simson boog zijn hoofd. Dat was dus de boodschap. In plaats dat ze met z’n
allen de vijand te lijf gingen, hadden ze hem verkocht aan de vijand, Vrede,
vrede…. Dat was het enige dat het volk begeerde. En hij mocht de prijs betalen
met zijn bloed en zijn leven! Heer in de hemel, dacht Simson, zijn dit nu mijn
eigen mensen, mijn eigen familie? Willen ze dan allemaal voor de vijand in het
stof kruipen en hun leider uitleveren? Hij balde zijn vuisten. Zou hij dit
boerenleger uit elkaar slaan en weggaan, zijn vrijheid tegemoet? Ze hadden het
verdiend, deze slavenzielen.
Maar tegelijk wist Simson dat hij dit nooit zou doen. Deze mensen waren zijn
eigen volk, zijn eigen familie. En er zou nooit van Simson gezegd kunnen
worden dat hij tegen zijn eigen mensen gevochten had. Dan was het maar beter
dat hij zich overgaf. Misschien was het ook wel Gods bedoeling dat hij zich
voor zijn volk als een offerlam liet slachten.
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Hij stak zijn beide handen naar voren en zei: ‘Bind mij maar. Maar één ding
moeten jullie mij in de naam van de Heer zweren: dood mij niet wanneer ik
gebonden ben.’
De mannen van Juda staken hun hand omhoog en beloofden: ‘We zullen je echt
niet doden. We nemen je alleen maar gevangen en brengen je naar de
Filistijnen.’
Ze wenkten een paar sterke jonge mannen die Simson met twee nieuwe sterke
touwen bonden. Stijf bonden ze zijn polsen vast. Het voelde vreemd aan. Met
deze zelfde handen had hij Filistijnen gedood, de leeuw verscheurd en
driehonderd vossen gevangen. En nu waren ze gebonden. De schande. En dat
zijn eigen volk, zijn eigen familie hem dit aandeed….
In het legerkamp van Lechi zagen de Filistijnen Simson aankomen. Dat was dus
die wilde Dannieter die hun korenvelden in brand had gestoken. Nu kwam hij
daar aanlopen met zijn handen gebonden en zijn hoofd met lange haren
gebogen. Ze zouden het die vossenvanger betaald zetten. Voor hem was er maar
één straf: hij zou sterven.
Met hun zwaarden in hun handen stormden ze op Simson af. Maar ze kwamen te
laat. Want terwijl het gejuich van de Filistijnen Simson in de oren klonk, greep
de geest van de Heer Simson aan. Hij stak zijn hoofd omhoog en haalde diep
adem. Hij spande zijn spieren en de touwen waarmee hij gebonden was, leken
wel van vlas dat in het vuur weg schroeit, zo makkelijk vielen ze van zijn armen
en polsen. Simson zag een ezelskaak liggen en al lopend pakte hij het. Het bot
was nog hard. Met een harde klap brak hij de eerste Filistijn het hoofd. De
tweede en derde vielen er overheen. Toen stormde de hele bende Filistijnen op
hem af, met de blote wapens in hun vuisten. Simson lachte. Ze mochten komen,
al die onbesnedenen. Zoals een smid zijn zware mokerhamer zwaait, zo zwaaide
Simson met de ezelskaak. Geen slag was mis. Zoals nu had hij nog nooit eerder
gevochten. Het ging niet meer om zijn eigen wraak, nu ging het om zijn eigen
land en eigen volk. Had de Heer niet voor zijn geboorte tegen zijn moeder
gezegd: ‘Hij zal een Nazireeër worden, iemand die God op een speciale manier
zal dienen. Hij zal een begin maken met Israëls verlossing.’
O God, nu maakte hij een begin. Simson hield niet eerder op met vechten, tot de
laatste Filistijn gevlucht was. Om hem heen lagen de dode Filistijnen. Wel meer
dan duizend. De oudsten van Juda waren in geen velden of wegen meer te
bekennen. Geen mens had hem geholpen in de strijd. Helemaal in z’n eentje had
hij een heel leger verslagen. Dit was wat Jozua in een ver verleden geprofeteerd
had: ‘Eén man van jullie zal duizend vijanden verslaan.’
Toen zwaaide Simson nog een keer met zijn ezelskaak en triomfantelijk klonk
uit zijn mond:
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Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt
Met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt.
Toen gooide hij die ezelskaak weg en noemde die plaats Ramat-Lechi, dat
betekent: Kaakbeen.
Toen Simson weer een beetje tot zichzelf kwam, na die wilde vechtpartij, was
hij ineens erg moe en kreeg hij vreselijke dorst. Die vreemde kracht in hem was
helemaal verdwenen. Stel dat de Filistijnen hem nu zouden zien en hem gingen
aanvallen, dan zou hij het niet van hen kunnen winnen. Strompelend liep hij
over het slagveld, maar nergens was water te bekennen, geen beekje of een
waterbron. Hij liet zich voorover vallen en lag te hijgen in de gloeiend hete zon.
Moest hij hier nu sterven van de dorst? Zouden die onbesneden Filistijnen hem
hier vinden? Dan mocht God zijn volk genadig zijn. Want als hij er niet meer
zou zijn om het te beschermen….
Maar diezelfde God die zijn volk bewaarde, die kon hem toch ook helpen? Hij
was toch zijn Nazireeër? God had hem toch geroepen tot de strijd tegen de
Filistijnen? Simson wist dat hij moest bidden, deemoedig bidden, net zo lang tot
de Heer hem zou helpen. Zijn vermoeide handen hief hij omhoog, en hij bad:
‘Heer, u hebt mij laten winnen. Moet ik dan nu sterven van de dorst? Zullen de
ongelovige Filistijnen mij dan toch nog gevangen kunnen nemen?’
Toen glimlachte God in de hemel en liet de grond bij Lechi openscheuren,
precies op de plaats waar Simson lag. Simson dronk en kreeg nieuwe kracht. Hij
was blij en heel dankbaar. Nu wist hij dat de Heer hem niet vergat en hem ook
wilde helpen wanneer hij zwak was en geen kracht in zijn vuisten had. Vechten
kon hij. In de kracht van de Heer had hij een heel leger verslagen. Maar bidden
kon hij ook. En al biddend overwon hij zijn God.
‘Met een ezelskaak heb ik duizend man verslagen’, maar nu wist hij dat God
ook naar de zwakke en nederige mensen luistert.
Na die grote dag ging Simson niet terug naar zijn spelonk in de bergen. Hij
wilde niet meer treuren om zijn vermoorde vrouw. Hij wilde rechter zijn bij de
stammen Juda en Dan Alles wat hij tot nu toe gedaan had, was niet buiten God
omgegaan. Maar nu begreep hij dat zijn plaats niet bij de Filistijnen was, maar
bij zijn eigen volk. Nu was hij wat hij moest zijn: nazireeër Gods en vechter
voor zijn volk.
Twintig lange en goede jaren was Simson rechter in Juda en Dan.
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Hoofdstuk 72
Lieve kleinkinderen,
In alle scholen in Nederland hangt in elk klaslokaal een heel mooi digitaal
schoolbord aan de muur. Toen ik nog voor de klas stond, hadden wij
schoolborden, waarop de meesters en juffen met een krijtje konden schrijven en
ook wel een mooie tekening maakten, met gekleurd bordkrijt. Ja, ik was vroeger
nog een schoolmeester met een bordkrijtje.
Lieve kleinkinderen, ik heb jullie al vaker verteld dat mijn moeder een
schippersdochter was. Samen met haar tweelingzus ging zij op 1 april 1909 voor
het eerst naar de lagere school. Waar? Nu, naar die school waar het schip van
hun vader lag. Dat kon in Zwolle zijn, maar ook wel in Zwartsluis, Sneek of
Leeuwarden. Waren ze in Dokkum, waar mijn moeder en haar tweelingzus op 6
december 1903 waren geboren, dan ging de tweeling Sieuwke en Trijntje
Hovinga naar de Christelijke Lagere School Op de Fedze.
Op die school was een meester die heel mooi kon vertellen. Ook zijn verhalen
over Simson waren erg spannend. Mijn moeder vertelde mij, wanneer haar
meester onderstaand verhaal vertelde, dan pakte hij een schoolbord van de
muur en droeg dat op zijn rug door het klaslokaal. Zo droeg ook Simson die
stadspoort van Gaza de berg Hebron op.

Hoofdstuk 72

-

Gaza, de sterke stad

-

Richteren 16 : 1 - 3

Nog heel vaak hadden de Filistijnen geprobeerd om Simson in handen te
krijgen. Maar wat ze ook probeerden, dat lukte niet, want Simson was te sterk!
Elke aanval op Simson liep voor hen op schade en schande uit. Niemand van de
Filistijnen durfde meer een hand naar hem uit te steken.
Soms trok Simson erop uit. Dan zwierf hij door het land van de Filistijnen en
niemand wist wat de bedoeling van zijn reizen was. Wilde hij het land
verspieden en later met een leger de vijf steden van de Filistijnen aanvallen? In
alle Filistijnse dorpen, waar Simson met zijn neus in de wind en zijn zeven
zwarte lange haarvlechten in de nek doorheen liep, kropen de mensen angstig
weg.
Op zekere dag zwierf Simson weer door het land van de Filistijnen, helemaal tot
Gaza. Deze stad lag in het zuiden, dichtbij de Grote Zee. Voor die tijd was Gaza
een grote stad, omringd door hoge muren en met een erg stevige stadspoort. Niet
voor niets had deze stad de naam Gaza gekregen. De Sterke betekende die naam.
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Vastberaden liep Simson door de poort de smalle straatjes in. Bij een huis van
lichte zeden, een soort herberg, ging Simson naar binnen. De vrouw die daar
woonde verwelkomde Simson. Ook deze Israëliet met zijn lange zwarte haren
mocht gerust een nachtje bij haar slapen, als hij maar betaalde….
De koning van de stad Gaza wreef zich in z’n handen, toen hij hoorde dat
Simson in zijn stad was. Wie had ooit kunnen denken dat de vossenjager van
Timna, zo onnozel in de val zou lopen. Nu was die Simson zelf een vos, die
gevangen genomen zou worden. Ogenblikkelijk moest er een sterke wacht bij de
stadspoort komen. Zijn soldaten zouden hem gevangen nemen, wanneer Simson
de stad wilde verlaten. Dat konden ze daar beter doen, dan nu in het huis van die
vrouw.
De hele lange avond zaten de poortwachters samen met de soldaten van de
koning in het donkere wachtlokaal bij de stadspoort. Het zou een lange nacht
zonder slaap worden. Maar wie zou ook kunnen slapen met vijand Simson
binnen de stadsmuren? Het was nu bijna twaalf uur. Middernacht. Het uur van
de boze geesten. Ze huiverden, maar niet alleen van de kou.
Ze schrokken van naderende voetstappen en zagen hem komen. Daar liep
Simson, in het maanlicht duidelijk zichtbaar. Zo rustig liep hij daar. Het was
alsof hij in zijn eigen stad, bij zijn eigen mensen was. Nu liep hij in de schaduw
van de muur en zagen ze hem even niet meer. Hij liep rakelings langs hen heen.
Ze hoorden zijn mantel ritselen. Daar liep hij naar de stadspoort. Hij zou toch
niet denken dat de poort open was? Hoor, nu probeerde hij die zware balk weg
te duwen, de balk waarmee de twee deuren afgesloten werden. Nu was het tijd
om toe te slaan. Eén man kon het doen: Simson van achteren besluipen en hem
een scherpe dolk in zijn rug steken. Jammer dat het zo donker was. Men kon niet
precies zien, waar je stak. En een misse stoot betekende je eigen dood…. Het
was toch maar beter om het daglicht af te wachten. Simson zou toch terug
moeten naar de herberg, want ook al was je sterk, in je eentje kreeg je de
stadspoort niet open.
Simson stond bij de stadspoort. Zijn handen betastten het harde hout van de
deurposten en de zware balk die de dubbele deuren afsloten. Hij wrikte een paar
keer tegen de deur en voelde dat die meegaf. Op dat moment werd Simson weer
net zo sterk als toen met die leeuw en later bij Lechi, toen hij tegen de Filistijnen
vocht. Duizend vijanden konden hem niet de baas en de stadspoort van Gaza
kon hem niet tegenhouden.
Hij zette zich schrap en trok de stadspoort met de deurposten uit de muur. Er
was geluid van brekend hout en vallend puin. Zware stenen vielen op de grond.
Simson boog zijn sterke rug en nam alles op zijn schouders, de deurposten, de
dubbele deuren en de zware dwarsbalk. Met zekere stappen liep hij de velden in,
richting het oosten, de kant uit van Juda….
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In het wachtlokaal zaten nog altijd de poortwachters en de soldaten van de
koning. Ze durfden geen geluid te maken. Had Simson de deur kapot gemaakt
en was hij toch nog ontsnapt? Hoe was het mogelijk! Al het hout was met koper
beslagen. Wat zou de koning zeggen, wanneer hij hoorde dat de vogel gevlogen
was? Een mooie vogel! De koning mocht zelf dat monster vangen!
Toen ze geen voetstappen meer hoorden, liepen ze naar buiten. Van klinkklare
schrik staken ze hun handen de lucht in. Waar zojuist nog die zware stadpoort
stond, was nu een grote bres in de muur.
En daar in de verte, in het licht van de maan, liep die Dannieter met hun zware
stadspoort op zijn rug. Dit was geen mensenwerk meer. Hij moest bezeten zijn,
die Israëliet. Hier kon geen mens tegen vechten. Zelfs hun koning zou hen in
dezen gelijk moeten geven.
Later vonden de Filistijnen hun stadspoort weer in het land van Juda. Hoog op
een heuvel, dichtbij de berg van Hebron. Een lange rij sterke ossen sleepte de
poort terug naar de stad Gaza. Het had deze keer geen mensenlevens gekost,
maar de mannen van Gaza durfden lange tijd niets tegen Simson te ondernemen.
Maar, ze moesten en zouden Simson te pakken krijgen. Dit kon zo niet langer.
Als het zo doorging, zouden alle volken op deze wereld met hen de gek steken!

Hoofdstuk 73
Lieve kleinkinderen,
‘Meester,’ vroeg eens een leerling aan mij, ‘wat is het verschil tussen seks en
liefde? Dat is toch hetzelfde?’
Mijn antwoord was: ‘Nee, seks en liefde is niet hetzelfde, maar het één kan niet
zonder het ander. Wanneer een man en een vrouw heel veel van elkaar houden,
dan is seks iets bijzonder moois. Maar seks zonder liefde, dan ontbreekt er iets
heel belangrijks. Seks zonder liefde loopt bijna altijd uit op een teleurstelling en
veroorzaakt dan veel verdriet. Heel zeker bij één van beide partijen. Weet je wel
dat liefde ook zomaar kan ver anderen in haat? En dat is jammer, ja heel erg
jammer.’
Lieve kleinkinderen, ik heb jullie eerder verteld dat de bijbel bestaat uit een
verzameling van 66 boeken. Eén van die boeken gaat over de liefde tussen een
jongen en een meisje, over liefde tussen mensen, zoals God bedoeld heeft.
Dominee Doede Wiersma heeft in zijn dagboek ‘Wekker bliuwe’ (Wakker
blijven) negen hoofdstukken over dit Bijbelboek Hooglied geschreven. Omdat
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deze dominee Wiersma zijn dagboek in de Friese taal schreef, heb ik deze negen
hoofdstukken in het Nederlands vertaald.
Wat zou het goed zijn, schreef deze dominee, dat elke jongen en elk meisje,
voordat zij een relatie krijgen, deze negen hoofdstukken zouden lezen. Het gaat
over liefde, verliefd worden, erotiek en seks.
Zoals dominee Doede Wiersma dit bijbelboek uitlegt is mooi en zuiver.
Weten jullie wel wat de eerste regel van het Bijbelboek ‘Hooglied’ is?
Dat is: Kus mij …..! Een verliefd meisje zegt tegen haar vriend, waar ze heel
gek op is: ‘Kus mij…..want jouw liefde is voor mij veel kostbaarder dan de
lekkerste wijn. Ja, ik heb jouw liefde veel en veel liever, dan het lekkerste
drankje, dat er is.’
En ’s nachts droomt ze van hem.

Hoofdstuk 73 - Simson, daar komen de Filistijnen! - Richteren 16 : 4 - 21
Het was net alsof Simson na dat avontuur in Gaza nog brutaler werd.
Overmoedig liep door het land van de Filistijnen wanneer en zo vaak hij zelf
wilde. Het leek wel of hij helemaal geen rekening meer hield met dat volk van
die onbesneden heidenen. Hij deed maar.
Na enige tijd kreeg hij kennis aan een vrouw die dichtbij de beek Soarek
woonde, niet eens zo ver vanaf het stadje Sora waar Simson woonde. Zij was
niet getrouwd en Simson wilde ook niet met haar trouwen. Eén mislukte bruiloft
met een Filistijnse was meer dan genoeg. Maar hij kwam geregeld bij haar en ze
leefden als man en vrouw. Simson wist heel goed dat dit volgens de wetten van
Mozes niet mocht. Maar hij kon het niet laten, zo had deze wilde, jonge
Filistijnse vrouw hem in de macht. En hij zelf wilde ook niet anders. Hij was
toch oud en wijs genoeg om op zichzelf te passen? Kon hij er iets aan doen dat
hij van deze vrouw Delila hield? Hij kon niet meer leven zonder haar….
Toen de vijf koningen van de Filistijnen hoorden dat Simson een liefje had bij
de beek Soarek, gingen ze met hun vijven naar haar toe. Die Simson, die alle
mannen de baas was met zijn geweldige kracht, kon wel eens vallen voor de
tranen van een vrouw. Was dat niet al een keer eerder gebeurd bij die vrouw in
Timna, met wie hij toen trouwde? Tranen van een vrouw zijn soms een
dodelijker wapen, dan een zwaard, dolk of speer.
Delila keek wel vreemd op, toen die vijf koningen plotseling bij haar op de stoep
stonden. Vijf koningen tegelijk bij jou op bezoek, dat was wel iets bijzonders!
Ze begreep direct dat het om Simson ging. Ze lachte trots. Van alle vrouwen in
het land hield Simson alleen van haar, en ook alleen bij haar kwamen deze vijf
koningen tegelijk op bezoek!
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De vijf koningen waren duidelijk. Ze draaiden met hun woorden er niet omheen.
‘Delila, die Dannieter die hier geregeld bij jou op bezoek komt is een grote
vijand van ons volk. Jij moet ons helpen om hem in onze macht te krijgen. Doe
je best om te weten te komen, waarin zijn grote kracht schuilt. Vertel het ons en
wij zullen jou rijkelijk belonen. Wanneer wij Simson in onze macht krijgen met
jouw hulp, dan krijg jij van ons elk elfhonderd zilverstukken.’
Delila haar ogen begonnen te glanzen. Dit had zij nooit kunnen denken. Zoveel
geld had zijn nog nooit in haar leven gezien. Ze zou in één klap multimiljonair
zijn…. Het was geen mooi werk om een man te verraden, maar deze kans kon ze
niet aan haar voorbij laten gaan! Kwam bij, het was waar wat deze vijf koningen
tegen haar zeiden: Simson was de grootste vijand van hun volk.
‘Goed,’ antwoordde ze, ‘ik zal mijn best doen.’
Direct de eerste keer, toen Simson weer bij haar kwam, begin ze erover.
‘Lieve Simson, waarom heb jij mij nog nooit verteld hoe het komt dat jij zo
sterk bent?’
Ze wist heel goed, dat het een geheim was. Maar dat hoorde toch niet zo tussen
een man en een vrouw die van elkaar houden?
‘Heus waar, ik zal het heus aan niemand vertellen,’ en ze kroop heel lief tegen
Simson aan.
‘Vertel je me alles, lieve Simson?’
Simson gaf geen antwoord. Plotseling moest hij denken aan zijn vrouw, aan wie
hij ook een geheim verteld had. Toen was hij zwak geweest en ging het alleen
maar om een raadsel. Maar dit was iets anders. Nu ging het om iets tussen God
en hem, om zijn nazireeërschap, om zijn werk als rechter in Israël.
‘Het kan niet, zei Simson heel ernstig. ‘Eén keer heb ik iets teveel gezegd tegen
mijn vrouw en ze moest het met de dood bekopen. Ze werd vermoord. Nee,
Delila, vraag me dit niet. Ik wil jou niet kwijt.’
Maar Delila ging wel door. Ze zei: ‘Lieve Simson, die vrouw van jou was een
verraadster. Het was haar eigen schuld dat zij in de vlammen omkwam. Denk jij,
lieve Simson, dat ik ook zo ben, zoals je vrouw was? Dan ken jij mij slecht. Je
kunt mij toch vertrouwen?’
Er blonk een traan in haar donkere ogen.
‘O Simson…..’
Simson vond het heel erg jammer, maar hij kon het niet vertellen. Diep in zijn
hart zei een stem: Simson, ga bij haar weg! Het kan nu nog. Er komt een tijd dat
het voor altijd te laat is. Lang geleden, bij je vrouw, was je zwak, wees nu sterk.
Maar hij lachte zijn zorgen weg. Zo erg was het niet en hij wist het zeker: nooit
zou hij zijn geheim aan Delila vertellen.
Maar een nacht later met een ernstig gezicht en spotlichtjes in zijn ogen zei hij
tegen haar: ‘Als ik vastgebonden word met zeven sterke koorden, dan ben ik net
zo zwak als ieder ander mens.’
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‘Lieve Simson, wat ben ik blij dat jij me nu vertrouwt. Hoe kan ik je bedanken?’
Het ging Delila eigenlijk te gemakkelijk. Zou dit waar zijn? Maar in ieder geval
moest het wel uitgeprobeerd worden. Je kon nooit weten en zeven was een heilig
getal. Toen Simson vertrokken was, stuurde ze een boodschapper naar de
koningen met het verzoek om zeven sterke koorden te brengen en om een wacht
soldaten, die zich in haar zijkamer verborgen moesten houden. Zou Simson haar
zijn geheim verteld hebben?
Toen Simson weer bij haar op bezoek kwam, ontving ze hem heel blij. Het
lekkerste eten zette ze op tafel en gaf hem alles waar hij om vroeg.
Later op de avond zei Delila uitdagend en al lachend tegen Simson: ‘Laat mij je
nu eens vastbinden. Ik wil wel eens meemaken, dat ik lekker sterker ben dan jij.’
Simson moest lachen en liet Delila haar gang gaan. Hij vroeg niet eens waar ze
die zeven nieuwe koorden vandaan had gehaald.
Delila deed goed haar best. Geen man op de hele wereld, die zo goed
vastgebonden was, kon ooit weer los komen. Ineens deed ze alsof ze heel bang
werd. ‘Simson,’ riep ze heel bang. ‘Ik hoor wat. Simson, daar komen de
Filistijnen!’
Met één sprong stond hij midden in de kamer.
‘Laat ze maar komen,’ schreeuwde Simson en met één beweging van zijn
armen trok hij de zeven nieuwe koorden kapot alsof het een heel dun touwtje
was. De Filistijnse soldaten in de zijkamer kwamen niet tevoorschijn….
Delila had het wel verwacht. Simson had haar iets wijs gemaakt. Dat viel haar
erg tegen. Nog nooit had een man haar zo voor de gek gehouden. Maar ze liet
het er niet bij zitten. Haar dag kwam nog wel!
Een hele tijd later begon Delila er weer over. Tegen Simson zei ze, dat het haar
erg tegengevallen was, dat hij niet eerlijk tegen haar was geweest. Ze had
gedacht dat hij meer van haar hield! Als je echt van elkaar houdt, dan heb je
geen geheimen voor elkaar.
Het viel Simson tegen dat ze er weer over begon. Hij had gedacht dat ze er
genoegen mee had genomen, dat hij het haar niet verteld had.
Met een ernstig gezicht zei hij tegen Delila: ‘Wat ik jou vertelde was wel waar,
maar in plaats van koorden, had je nieuwe touwen moeten gebruiken, touwen
die nog nooit eerder gebruikt zijn.’
Toen Delila dat een dag later uitprobeerde – de Filistijnse soldaten zaten weer
verstopt in de zijkamer – ging het weer net zoals de eerste keer. Ook de nieuwe
nog nooit eerder gebruikte touwen trok Simson als heel dunne draadjes kapot.
Delila was des duivels zo kwaad, maar ze liet niets merken. Ze beet op haar
lippen. Niets zeggen nu. Maar voor de tweede keer had Simson haar voor de gek
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gehouden, voor de tweede keer was haar de grote geldprijs ontgaan. Hoe vaak
zou Simson haar nog iets wijs maken? Ze zou doorgaan. Nooit zou ze het
opgeven om op deze manier miljonair te worden!
Weer gingen dagen en weken voorbij en Simson dacht dat Delila dit onderwerp
van zijn geheim zou laten rusten. Volgens hem had ze dus begrepen, dat hij aan
niemand zijn geheim van God mocht vertellen. Dus ook aan haar niet.
Op zekere dag, toen ze samen heel gezellig zaten te praten, ging Delila
plotseling bij Simson op de knie zitten en heel lief zei ze tegen hem: ‘Tot nu toe
heb je me steeds voorgelogen, lieve Simson van mij. Vertel me nu wat het
geheim van jouw kracht is. Ik houd toch van jou! Hoe kan ik jou vastbinden,
zodat je geen buitengewone kracht meer hebt?’
Ze was het dus niet vergeten! Waarom wilde ze nu met alle geweld dingen
weten, die hij niet mocht zeggen? Simson keek haar aan en zag tranen in haar
ogen. Waarom moest zij dit mooi bij elkaar zijn met haar tranen bederven? Wat
moest hij tegen haar zeggen? Tranen van vrouwen, daar kon hij niet tegen, maar
om steeds weer een nieuw leugentje te bedenken? Dat hield ook geen stand.
Zeven…. Zeven…. Als hij haar nu eens iets vertelde over zijn zeven lange
haarvlechten? Dat kon toch wel?
‘Stil maar Delila, ik zal het je vertellen. Die koorden en die touwen, dat was een
grapje. Maar wanneer je mijn zeven haarvlechten in het weefgetouw dat daar in
de hoek van jouw kamer staat vast weeft, dan ben ik machteloos.’
Delila droogde haar tranen en haar donkere ogen begonnen te lachen. Ze
geloofde maar half wat Simson haar vertelde, maar ze voelde dat dit het begin
was…. Ze wist dat zij Simson met haar tranen in de macht had. Haar
overwinning kwam dichterbij.
Diezelfde avond nog, terwijl Simson aan haar voeten in slaap was gevallen,
weefde zij zijn lange haren vast in het weefgetouw. Toen ze klaar was riep ze
luid: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’
Pas twee weken later kwam Simson weer bij Delila. Hij was moe van zijn werk
als rechter in Israël. Hij verlangde naar rust. Maar in plaats van ‘vrede en
gezelligheid’ bestookte Delila hem met haar vragen en haar tranen.
‘Hoe kun je zeggen, dat je van mij houdt? Je hebt mij nu al drie keer bedrogen!
Ga maar weer weg. Jij houdt niet van mij!’’
Ze ging ver van hem af zitten, met de rug naar Simson toe. Hij zag dat haar
schouders schokten van het huilen.
Het werd een lange trieste avond en nog voor de nacht vertrok Simson. Hij kon
haar verdriet niet langer aanzien en zijn geheim kon hij niet vertellen. Het was
maar beter dat hij wegging en haar nooit weer terugzag.
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Thuis deed Simson zijn werk als rechter in Israël. ’s Avonds dwaalde hij
rusteloos door de velden. ’s Nachts kon hij niet slapen. Viel hij wel in slaap, dan
droomde hij van Delila. Hij zag zo duidelijk de tranen in haar ogen. En Simson
wist: hij kon niet zonder haar….
Op een dag stond Simson weer voor de deur van Delila’s huis. Hij vroeg of hij
binnen mocht komen. Dat mocht, maar het werd een mislukte dag. Delila kroop
hem huilend aan en vroeg naar het geheim van Simson’s kracht. Maar toen
Simson geen antwoord gaf, ging ze zonder nog een woord te zeggen in een
hoekje van de kamer zitten mokken. Het enige wat Simson die dag te horen
kreeg was: ‘Vertel mij je geheim!’
Dagenlang bleef Simson thuis, maar hij had geen rustig uur meer. Zijn werk
deed hij half en het eten smaakte hem niet meer. Soms dacht hij dat dood zijn
beter zou zijn, dan dit leven zonder Delila. Misschien was het toch maar beter
haar zijn geheim te vertellen. Verraden zou ze hem niet. Daar kende hij haar te
goed voor…. En één keer zou het er toch van komen.

‘Vertel mij je geheim!’
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Diezelfde avond nog vertelde hij Delila alles. Van de engel, die zijn geboorte
voorspeld had, van zijn nazireeërschap, van zijn lange haren, van de Geest van
de Heer, die altijd over hem kwam, wanneer hij in gevaar was. Ook zonder zijn
lange haren kon de Heer hem kracht geven, maar dat zou Hij niet meer doen,
wanneer zijn haren geknipt werden. Dan zou God hem zeker niet meer helpen.
Hij zou even sterk of even zwak zijn als alle andere mensen.
Toen Simson haar alles verteld had, wist Delila dat zij hem in haar macht had.
Nu kon ze de vijf koningen met hun geld laten komen. Ze sloeg haar ogen neer,
zodat Simson haar triomf niet zou zien. Ze had het gewonnen! Drie keer had hij
met haar de spot gedreven. Nu kwam het uur van haar wraak. Maar Simson
mocht niets merken. Ze sloeg haar armen liefkozend om hem heen. Nu was alles
goed. Nu stond niets meer tussen hen in, geen God en geen mens. En nu ze alles
wist, zou ze er nooit meer naar vragen. Ze streek met haar hand liefkozend door
zijn lange haren. Daar moest hij heel zuinig op zijn. En wie weet, misschien
wilde zij ook nog wel eens die machtige God van Simson gaan dienen. Voor het
eerst na maanden hadden ze weer een gezellige en goede avond. Toen Simson
de volgende ochtend bij haar weg ging, bracht ze hem tot naar de deur.
‘Gauw weer terugkomen Simson, ik verlang nu al weer naar jou. Maar eerst
moet jij je werk in Israël doen. Kom over een week maar weer bij mij.’
Vanuit de verte stak zijn Simson zijn hand als groet nog een keer op.
‘Tot volgende week,’ schreeuwde hij.
Delila zag als laatste zijn lange haarvlechten wapperen in de wind.
Diezelfde dag stuurde Delila een boodschap naar de vijf koningen van de
Filistijnen. Kom volgende week zelf maar, want Simson heeft zijn hele hart voor
mij blootgesteld. Ik ken zijn geheim.
Ze kwamen op de afgesproken dag, de vijf koningen met hun soldaten en een
lange rij ezels, die de zakken met zilver droegen. Toen het geld veilig
opgeborgen was en de soldaten in de zijkamer verstopt zaten, ging Delila in de
deuropening staan wachten op Simson. De laatste keer! Dagon was toch sterker
dan die God van Israël. Toen zag ze hem in de verte aankomen en stak ze haar
hand omhoog….
Die middag, toen de zon hoog aan de hemel stond te branden, sliep Simson, met
zijn hoofd in de schoot van Delila. Hij werd niet wakker toen Delila zachtjes
tegen een slaaf riep: ‘Kom nu maar.’
Simson merkte niet dat die slaaf met een scherpe schaar in zijn hand naar hem
toeliep en de eerste haarvlecht van zijn hoofd afknipte. Delila zat stil en bewoog
zich niet. Alleen haar hand ging door zijn zwarte haarlokken. Zeven keer knipte
de schaar en zeven keer ving ze een haarvlecht op. Simson sliep door alles heen
en hij bleef slapen, toen de slaaf de kamer al weer lang verlaten had. Delila keek
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naar dat nu kale hoofd. Er was een tijd geweest, dat ze van hem had gehouden,
maar nu haatte ze hem. Die blinde dwaas, die dacht dat hij sterker was dan zij.
Drie keer had hij haar bespottelijk gemaakt en nu lag hij hier machteloos op haar
knieën: die geschoren Nazireeër. Haar hart sloeg van trots. Wat duizend soldaten
niet konden, zelfs geen vijf koningen, dat was haar gelukt. Nooit weer zou hij
een Filistijns leger verslaan; nooit weer zou hij driehonderd vossen vangen en
daarmee al het koren op het land verbranden; nooit weer zou hij slapen bij een
andere vrouw.
Toen duwde ze Simson van zich af en ging staan. Luid klonk haar schelle stem
door de kamer: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’
Hij schrok wakker uit een diepe slaap. Hij hoorde Delila schreeuwen en moest
lachen. Toch weer? Had hij niet verwacht, maar trots lachte hij. Laat ze maar
komen. Ook deze keer zou hij zijn handen losbreken. Maar toen zag hij dat zijn
handen niet gebonden waren. Vertwijfeld greep hij naar zijn hoofd. En hij
begreep…. Zijn haarvlechten waren er niet meer. Nu zou God hem niet meer
helpen. Nog één keer keek hij naar Delila. Hij zag een oneindig grote haat in
haar ogen.
Daar stormden de soldaten de kamer binnen. Eén hing aan zijn nek. Twee, drie
hingen aan zijn armen. Simson vocht niet meer. Wat gaf vechten, wanneer God
niet meer met hem was? Als een dier dat geslacht wordt, werd Simson tegen de
grond gedrukt. Achter de soldaten stonden de vijf koningen. Dat was het laatste
wat hij zag. Ze staken hem de ogen uit en sleepten hem naar buiten. Alles was
duister om hem heen. Hij kon niets meer zien. Hij voelde alleen nog de rauwe,
razende pijn…..

Hoofdstuk 74
Lieve kleinkinderen,
De legers van Hitler hebben gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1939 –
1940 veel onschuldige slachtoffers gemaakt. Veel steden hebben zij
platgebombardeerd, ook Rotterdam, waarbij duizenden en duizenden
onschuldige burgers de dood vonden.
Een paar maanden voor het einde van de oorlog, (de legers van Hitler waren al
bijna helemaal verslagen) is de Duitse stad Dresden om strategische redenen in
de nacht van 13 op 14 februari 1945 door Engelse en Amerikaanse vliegtuigen
gebombardeerd. Ook in deze stad vonden toen duizenden onschuldige mensen
de dood.
Ik ben geen militair en mag hierover geen oordeel vellen.
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In onderstaand verhaal, dat gaat over de dood van Simson, neemt hij wraak.
Onze Here Jezus leerde ons mensen iets totaal anders. In het Bijbelboek Lukas,
hoofdstuk 6 : 27 zegt Jezus: Heb je vijanden lief: wees goed voor wie jullie haten,
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Hoofdstuk 74

-

Sterven met de Filistijnen

- Richteren 16 : 22 – 31

Ze brachten Simson naar de stad Gaza. Dezelfde stad waar hij eens geweest was
en de stadspoort weggedragen had. De Filistijnen bonden hem met twee koperen
kettingen. De eerste dagen waren er alleen maar pijn en haat. Toen de ergste pijn
voorbij was, moest Simson in de gevangenis werken in de korenmolen. Van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat moest hij rondjes lopen om het koren fijn te
malen. Er was een dag geweest dat hij het koren van de Filistijnen in brand stak
en nu moest hij van hun koren meel malen.
Elke dag werd er met hem de spot gedreven en wanneer hij niet snel genoeg
liep, voelde hij pijnlijk de zweep op zijn rug. Twintig jaar lang was Simson hen
de baas geweest en nu was hun wraak zoet. Hij zou de beker tot de bodem toe
leeg drinken!
Maar erger dan de schande en de spot, erger dan het verlies van zijn beide ogen,
was de schuld bij God, die Simson op zich geladen had. Gods nazireeër was hij
geweest. Toen hij nog kon zien, was hij blind geweest voor het nazireeërschap,
waartoe hij geroepen was. Nu hij blind is, ziet hij dat. Hij had zich afgegeven
met vreemde vrouwen en de wet van Mozes veracht, met als gevolg dat hij nu
een slaaf van die onbesnedenen was.
‘O God,’ bad Simson, ‘ik ben U ontrouw geweest, ik was door begeerte
verblind. Alle mensen spraken over mijn grote kracht, maar in wezen was ik
zwak. Ik bid u, verlaat mij niet. Ik heb spijt, heel veel spijt. Vergeef mij….’
Simson boog zijn hoofd. Als hij nog ogen had gehad, zou hij nu huilen. En zoals
hij deze weken al zo vaak gedaan had, streek hij met zijn hand over zijn hoofd.
Maar dat kon toch niet? Maar het was wel zo. Zijn haren groeiden weer. Het
werd weer langer. Maar dan was God hem niet vergeten! Dit was een teken dat
de Heer hem vergeven had. De Almachtige zag hem, ook hier in de gevangenis.
Vanaf deze dag droeg Simson zijn lot geduldiger. Elke dag voelde hij naar zijn
haar. Het was zo en het groeide zelfs heel snel.
Soms, als hij niet kon slapen, droomde hij ervan dat zijn oude kracht nog eens
terug zou komen en dat God hem wilde gebruiken om de Filistijnen te slaan. Als
zijn haren weer lang waren…. Maar dan kwam de twijfel. Het kon niet! De
382

Filistijnen zouden steeds weer zijn haren knippen. En ook al zouden ze dat niet
doen, wat gaf het dat hij weer sterk zou zijn. Hij was blind. Het had geen zin om
te dromen van wraak. Nee, de geest van God zou niet weer over hem komen.
Nooit zou hij de vijand van zijn volk weer slaan.
‘Hij zal een begin maken met Israëls verlossing….’
O God, wat was dat een klein begin geweest.
Op een dag werd Simson door soldaten uit de gevangenis gehaald. Zijn hart
bonsde. Kwam dit door God? Had de Heer toch nog werk voor hem te doen? Ze
leidden hem door de straten naar de tempel van Dagon.
‘Wat moet ik?’ vroeg hij.
Ze zouden hem toch niet dwingen om aan Dagon een offer te brengen? Dan
stierf hij nog liever.
Eén van de soldaten vertelde hem dat er vandaag een groot offerfeest gegeven
werd aan hun god Dagon, om reden dat hij hun grote vijand Simson in hun
macht had gegeven. Een overwinningsfeest waar ook Simson een rol in moest
spelen. Dansen moest hij, zodat alle mensen konden zien dat hij hen nooit weer
kwaad zou kunnen doen. Uit alle dorpen en steden waren ze gekomen. De
tempel zat al helemaal vol en op het dak zaten zelfs drieduizend mensen. Ook de
vijf koningen waren er.
Dieper boog Simson zijn moede hoofd. Hij moest dus dansen op het offerfeest
van Dagon en de Filistijnen vermaken met zijn blinde sprongen! Dat hij ook nog
deze schande moest dragen. En hij maar denken dat dit van de Heer was. Dansen
moest hij, tot zijn eigen schande. Maar ook dit had hij verdiend. Het was zijn
eigen schuld.
Ineens moest hij denken aan de zuilen, waarop het dak van de tempel rustte. Het
kon niet, het zou te mooi zijn, maar wanneer die zuilen omvielen, dan zou de
hele tempel instorten. Hij dwong zichzelf om kalm te blijven. Niemand moest
ook maar iets aan hem merken.
‘De tempel, zei hij, ‘is dat de grote Dagonstempel met die twee grote pilaren, die
ik wel eens gezien heb?’
De soldaten lachten. Ja, die Simson was hier al een keer eerder in de stad Gaza
geweest. Toen was het zijn dag geweest en nu was het de dag van hun god
Dagon!
Als in een droom liep Simson verder. Zou het mogelijk zijn? Als de Heer hem
nog één keer zou willen helpen…. Hij kon het nog niet geloven. Het was te
mooi om waar te zijn. Maar had God hem ook niet geholpen die dag toen hij bij
Lechi tegen het leger van de Filistijnen vocht? En ging het vandaag, op dit feest
van Dagon, niet om de eer van Zijn heilige naam?
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Toen Simson aan de hand van een soldaat de tempel binnenkwam, brak er een
luid gejuich los. Daar kwam hij, de geweldenaar, en nu zo mak als een klein
lammetje. Het werd een machtig koor van stemmen, een storm van geluiden.
‘Geloofd zij onze god Dagon, die onze vijand Simson ons in handen heeft
gegeven. Ons land heeft hij verwoest en veel van onze mensen gedood. Maar
onze god heeft daar een einde aan gemaakt.’
En dit was het ergste voor Simson: Gods naam werd gelasterd om hem. De god
Dagon werd geprezen om het verkeerde wat hij, Simson had gedaan. Diep uit
zijn hart bad hij: ‘O God, laat mij nog één keer uw nazireeër zijn. Ik ben U
ontrouw geweest en heb uw heilige naam te schande gemaakt. Laat mij nu Uw
naam groot maken in dit huis van Dagon.
Ze brachten Simson naar het midden van de tempel. Vanaf het dak riepen de
Filistijnen: ‘Laat Simson kunstjes doen. Laat hem voor ons dansen….’
Later, toen de wilde muziek stil was gevallen, mocht ook Simson uitrusten.
Tegen de kleine jongen die hem begeleidde zei hij: ‘Laat mij een ogenblik los.
Laat mij de zuilen betasten waarop de tempel rust, zodat ik even kan leunen.’
Het mocht. Nu wist hij dat God niet meer boos op hem was. Zijn handen
betasten het gladde marmer. De pilaren stonden vlak naast elkaar, net zoals hij
gedacht had. Luid en duidelijk bad Simson zijn laatste gebed. Niemand van de
Filistijnen begreep het.
‘Heer God, gedenk mij toch. Maak mij weer sterk, nog deze ene keer, zodat ik
mij op deze Filistijnen kan wreken, één wraak voor mijn beide ogen.’
Simson voelde dat zijn gebed
verhoord werd. Hij was bereid zijn
leven te geven Hij pakte de beide
middelste zuilen waarop de tempel
rustte. Tegen de ene zuil zette hij zich
af met zijn rechterhand, tegen de
andere zuil met zijn linker.
‘Laat mij sterven met de Filistijnen!’
Nog eenmaal bundelde hij zijn
onmetelijke kracht, de zuilen weken
en onder donderend geraas stortte de
tempel in. Het dak viel op het beeld
van Dagon en op de vijf koningen.
Ook op al het volk dat daar aanwezig
was. Toen de wolk van puin en stof
door de wind weggeblazen was, klonk
het gejammer van de Filistijnen over
Gaza, de sterke stad….
De zuilen braken en het dak stortte in….
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Zo stierf Simson, de zoon van Manoach, de Nazireeër Gods en de rechter van
Juda en Dan. De Filistijnen die hij doodde bij zijn dood, waren meer in getal dan
die hij doodde bij zijn leven. Tijdens zijn leven had hij het lang niet altijd bij het
goede eind gehad. Zijn volk had hem niet begrepen en hem alleen laten strijden.
Maar Simson stierf als een nazireeër, een strijder voor zijn volk. Soms was hij
zijn verplichtingen voor het volk vergeten en leefde hij voor zichzelf. Maar nu
was hij voor datzelfde volk de dood ingegaan.
Het nieuws van zijn wonderbaarlijke dood werd bekend in het hele land Israël
en gaf het bange volk weer moed en hoop. Wanneer Simson, die zijn God
ingeruild had voor vreemde vrouwen, toch Gods nazireeër kon zijn, dan was er
ook hoop voor Gods volk, dat Hem altijd maar weer vergat en de Baäl ging
dienen. Dan was het leven van deze wilde vechter Simson een beeld geweest
van het volk en tegelijk ook een duidelijk bewijs van Gods genade.
Vanuit de stad Sora, de geboortegrond van Simson ging een groep moedige
mannen naar Gaza. Van onder het puin vandaan haalden zij het dode lichaam
van Simson en eerbiedig namen ze het mee naar huis en begroeven Simson in
het graf van zijn vader Manoach.

Hoofdstuk 75
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie nog het sprookje van Hans en Grietje? En wat was de laatste zin
van dat sprookje? ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’
In onderstaand verhaal kent de vrouw Naomi heel veel verdriet in haar leven.
Gelukkig, aan het einde van dit verhaal uit de bijbel van duizenden jaren
geleden, is ook voor Naomi heel veel ten goede gekeerd.
Blijft voor mij de vraag: Waarom voor de één wel en voor de ander niet?
Ook in de bijbel staat deze vraag: Waarom gaat het de goeden slecht en gaat het
met de slechteriken goed?
Ik troost mij met de gedachte dat ook Jezus aan zijn Vader, God in de hemel,
zijn vragen stelde.
In Gethsémané vroeg Hij aan God of er geen andere weg mogelijk was.
‘Vader laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan.’
Maar Jezus zei er wel achteraan: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’
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Onze Here Jezus kende zijn einde. Hij wist hoe alles zou aflopen! En dat was
niet de dood aan het kruis, maar zijn opstanding uit de dood!
Wij mogen gelukkig weten, ja dat geloof ik, dat Jezus naast ons staat in de
gebrokenheid van het leven. De gebrokenheid van ons leven betekent dat er veel
mis kan gaan. Dat het in ons leven niet gaat, zoals God het bij de schepping
bedoeld had.
En als er iets goed mis gaat in je leven, dan is Jezus wel bij je. Ook al merk je
dat niet en voel je dat op dat moment niet, Jezus laat je niet vallen.
En dat is een wonder om stil van te worden.

Hoofdstuk 75

-

Ruth, de Moabitische -

Ruth 1, 2, 3 en 4

Ze woonde in het land Moab, ten oosten van Juda, aan de andere kant van de
Dode Zee. Een jong meisje was deze Ruth. Niet rijk en niet voornaam, maar ze
was zoals er zoveel jonge meisjes zijn. En als er nooit iets bijzonders met haar
zou zijn gebeurd, dan was zij getrouwd, had ze kinderen gekregen en zou ze
haar man goed verzorgd hebben. Samen zouden ze op geregelde tijden hun god
Kamos een offer hebben gebracht en aan het eind van haar leven zou ze sterven,
begraven worden en na verloop van tijd zou niemand zelfs nog maar haar naam
weten.
Maar met deze jonge vrouw Ruth ging het heel anders. Want zonder dat zij het
zelf wist koos de Heer, Israëls God haar uit tot zijn dienst en bracht haar naar het
land van Juda en gaf haar kinderen en kleinkinderen. Eén van haar kleinkinderen
werd de vader van een groot koning en uit zijn geslacht werd later dè Koning
geboren: Jezus Christus.
En zo gebeurde het dat haar naam niet vergeten werd, maar dat deze vrouw
zoveel eeuwen later, nog steeds genoemd wordt, in alle landen waar het
evangelie van Jezus verkondigd wordt.
Op zekere dag kwamen in de stad waar Ruth woonde vier mensen uit het land
van Juda: een man met zijn vrouw en hun twee zonen. De beide jongens heetten
Machlon en Chiljon, hun vader Eliëzer en de naam van hun moeder was Naomi.
Door de honger gedwongen hadden ze hun stad Bethlehem verlaten en waren
naar het land Moab gegaan. Het beviel hen goed en daarom besloten ze hier te
blijven.
Ze woonden nog niet eens zo lang in het land Moab, toen vader Eliëzer stierf.
Naomi bleef achter met haar beide zonen, een weduwe zonder familie in een
vreemd land. Maar zij was een flinke vrouw en zonder haar man kon ze in hun
levensonderhoud voorzien.
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Toen de jongens groot waren geworden trouwden ze allebei met een
Moabitische vrouw. De jongste zoon trouwde met Orpa en de oudste met Ruth.
Het leek erop dat er nu goede jaren voor Naomi zouden aanbreken. Ze was
gelukkig met haar zonen en hun vrouwen, die na hun trouwen niet meer de
Moabitische goden, maar steeds meer samen met hun mannen de Heer dienen.
En toen kwam heel plotseling de grote klap: Naomi haar beide zonen Machlon
en Chiljon stierven heel kort na elkaar. Tien jaar na de dood van haar man moest
zij in een vreemd land ook haar zonen naar het graf brengen. Nu had ze alleen
nog haar beide schoondochters, die ook weduwe waren geworden. Zij konden
hun schoonmoeder Naomi niet troosten, zij hadden zelf te veel verdriet….
En daar kwam bij dat Naomi geloofde dat het haar schuld was. De dood van
haar man, tien jaar geleden, was volgens haar al een straf geweest, omdat ze het
land van Juda hadden verlaten. Toen had ze al terug naar Bethlehem moeten
gaan. En nu nam de Heer ook als straf haar beide zonen. Het was haar schuld dat
Orpa en Ruth nu weduwen waren geworden. Het was haar schuld dat het
geslacht van haar man Eliëzer uit zou sterven. Ze moest terug naar Bethlehem en
haar twee schoondochters moesten hier blijven en weer trouwen. Ze had hen al
leed genoeg aangedaan.
Ze maakte alles klaar voor de lange reis terug naar Bethlehem. Voor de laatste
keer bezocht ze de graven van haar man en zonen. En nu wilde ze afscheid
nemen van haar schoondochters. Dat viel haar zwaar. Had ze maar meer zonen
gehad. Dan hadden die nu met Orpa en Ruth kunnen trouwen.
Toen Naomi haar schoondochters vertelde, dat ze terugging naar haar eigen
land, wilden ze allebei met haar meegaan. Het was alsof door het verlies van hun
mannen, de liefde voor hun schoonmoeder nog groter was geworden. Ze
voelden zich ook niet meer zo thuis bij de godsdienst die hoorde bij het land van
Moab. Sinds zij van hun mannen van de God van Israël hadden gehoord, hadden
zij aan de god Kamos geen offer meer gebracht.
‘Wij horen bij Israël,’ zeiden ze tegen hun schoonmoeder, ‘wij gaan met u mee.’
Ze waren al een heel eind op reis, toen Naomi er weer over begon tegen haar
schoondochters. Ze zei: ‘Nu moeten jullie teruggaan naar huis, naar jullie eigen
moeder. Ik hoop dat de Heer goed voor jullie zal zijn. Want jullie zijn ook altijd
goed geweest voor mij en voor mijn zonen. Ik hoop dat de Heer jullie allebei
weer een man zal geven en ook kinderen.’
Ze kuste Ruth en Orpa vaarwel, maar beiden konden geen afscheid van haar
nemen. Ze huilden luid en zeiden weer dat ze meewilden naar Bethlehem. Dat
was een grote troost voor Naomi. Graag had zij ze meegenomen, maar dat
mocht niet. Zij moest sterk zijn en hen terugsturen. God was immers boos op
haar en iedereen, van wie ze hield ging dood. Ze wilde niet dat haar
schoondochters Orpa en Ruth om dezelfde reden ook zouden sterven.
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Ernstig zei ze: ‘Maar kinderen, ga toch terug! Waarom zouden jullie met mij
meegaan? Denken jullie dat ik nog zonen kan krijgen? Zodat jullie met hen
kunnen trouwen? Echt, jullie moeten teruggaan. Ik ben te oud om opnieuw te
trouwen. Stel je voor dat ik vannacht nog met een man zou slapen en dat ik nog
zonen zou krijgen. Kunnen jullie dan wachten tot die volwassen zijn? En kunnen
jullie zo lang alleen blijven? Nee, kinderen! De Heer is tegen mij. Daarom treft
mij zoveel ongeluk. En daarom moeten jullie niet met mij meegaan.’
Deze keer luisterde Orpa naar de sombere woorden van haar schoonmoeder.
Huilend kuste ze haar en heel verdrietig ging zij terug naar haar eigen familie.
Nog één keer wilde Naomi proberen om haar schoondochter Ruth te bewegen
om ook terug te gaan.
‘Kijk,’ zei ze, ‘je schoonzuster gaat terug naar haar eigen volk en haar god. Ga
toch met haar mee!’

Ga met je schoonzus Orpa mee, terug naar je eigen familie.
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Maar Ruth liet zich niet sturen. Diep in haar binnenste klonk een stem die tegen
haar zei: Jij hoort niet meer bij dat volk en bij die god. jij kunt niet meer terug
naar jouw familie.
Ze stond vlak voor Naomi en haar wangen gloeiden. Met schitterende ogen, net
alsof ze een boodschap van God overbracht, zei ze: ‘Zeg toch niet steeds dat ik
terug moet gaan naar mijn familie. Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat,
daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven en daar wil ik ook
bergraven worden. Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer mag mij straffen
als ik u in de steek laat.’
Toen begreep Naomi dat ze er niets meer over mocht zeggen. Samen reisden ze
verder, twee kleine donkere figuren in het weidse landschap.
In de nazomer kwamen ze in Bethlehem aan. Het was de tijd dat de boeren hun
koren gingen maaien. Er werd in dat kleine stadje Bethlehem flink gepraat over
de terugkeer van Naomi. Jaren geleden was ze vertrokken als een flinke jonge
vrouw met haar man en twee gezonde zonen en nu kwam ze terug in
rouwkleren, zonder man en zonder zonen. Je kon zien dat ze heel wat
doorgemaakt had. Ze zag er oud en vermoeid uit. Niemand durfde het
rechtstreeks tegen haar te zeggen, maar dit kon niet anders. Zij moest wel een
groot kwaad hebben gedaan, dat God haar zo zwaar strafte.
‘Dus, dit is Naomi,’ zeiden de mensen tegen haar. ‘De vrouw van Elimelech.’
Maar Naomi antwoordde: ‘Jullie moeten mij niet meer Naomi, de gelukkige
noemen. Jullie kunnen mij beter Mara, de ongelukkig noemen! Want de
almachtige God heeft mij erg ongelukkig gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik
alles nog. Nu heeft de Heer mij wel teruggebracht, maar ik heb niets en niemand
meer. De Heer is tegen mij. Daarom gaat het zo slecht met mij.’
In een huis in Bethlehem gingen ze wonen, Naomi samen met Ruth.
Nu was Naomi dan weer thuis in haar oude land, in de stad waar zij geboren en
getogen was. Ze voelde zich bij haar familie niet meer zo eenzaam en verlaten
als in Moab. Het voelde ook alsof God niet meer boos op haar was. Het was
goed om weer ‘thuis’ te zijn, na al die bange jaren in vreemdelingschap.
Maar dat was natuurlijk niet voldoende. Ze moesten ook eten en er was geen
man die de kost voor hen samen verdiende. Er was nog wel een stukje land van
Elimelech, maar dat was verhuurd en ze konden dat niet eerder verkopen dan na
de oogst. Ruth begreep dat zij de kost moest verdienen. Het kwam goed uit dat
het nu juist de tijd van de oogst was.
Op een vroege ochtend ging ze naar een stuk land waar de maaiers het rijpe
graan maaiden. Ze wilde vragen of ze het koren op mocht rapen, dat na het
maaien op de grond was blijven liggen. Alleen de allerarmste mensen deden dat,
maar zij schaamde zich niet.
389

Omdat Ruth niet nog niet bekend was in Bethlehem, ging zij naar een stuk land
toe, waarvan zij dacht dat het wel geschikt was om de op de grond gevallen aren
te zoeken. Ze ging naar de opzichter van de maaiers en vroeg om toestemming.
Hij knikte. Ze moest haar best maar doen. Aren zoeken was een oud recht in
Israël en zijn heer Boaz was een man die zich hield aan de wetten van Mozes.
Achter de korenbindsters aan begon Ruth met haar werk. Het viel haar niet mee,
maar ze zette door. Wanneer zij deze komende winter eten wilden hebben, dan
moest zij wel. De opzichter zag haar glimlachend bezig zijn. Niet eerder had hij
een vrouw gezien, die zo ijverig aren zocht. Ze gaf zich zelfs geen tijd voor een
beetje rust.
Later op de ochtend kwam Boaz zelf op het land.
‘Moge de Heer met jullie zijn,’ begroette hij zijn personeel.
‘Dat de Heer u mag zegenen,’ groetten ze hem terug. Daarna gingen ze ijverig
verder met maaien en korenschoven maken. De boer nam zijn opzichter even
terzijde en vroeg: ‘Wie is die jonge vrouw daar?’
‘Dat is een buitenlandse vrouw,’ antwoordde de opzichter. ‘Ze is met Naomi
meegekomen uit Moab. Zij verzamelt koren dat na het maaien is blijven liggen.
Ze heeft mij gevraagd of dat mocht. Ze is vanaf vanmorgen vroeg al bezig en ze
neemt bijna geen pauze.’
Langzaam liep Boaz naar haar toe. Hij zag dat ze ijverig, maar toch ook heel
bescheiden aren zocht. Alleen achter de maaiers en de korenbinders en niet
brutaal tussen hen in.
‘Mijn dochter,’ zei hij heel vriendelijk tegen haar. ‘Ik ben de eigenaar van dit
stuk land. Jij moet niet naar een andere boer gaan. Blijf hier op dit land bij de
vrouwen die voor mij werken. Loop maar achter hen aan. Ik zal tegen mijn
knechten zeggen, dat ze jou met rust moeten laten. Let jij maar op het koren dat
op de grond gevallen is en blijf dicht bij de andere vrouwen. En als je dorst hebt
kun je water halen bij de knechten.’
Ruth kreeg een kleur. Ze maakte een diepe buiging en vroeg: ‘Waarom bent u zo
vriendelijk voor mij? Waarom zorgt u zo goed voor mij? U kent mij helemaal
niet.’
Boaz antwoordde: ‘Ik kende je niet, maar ik heb veel over je gehoord. Ik weet
hoe goed je voor Naomi bent geweest na de dood van je man, Je hebt je vader en
moeder verlaten en bent met je schoonmoeder meegegaan naar mensen die je
helemaal niet kende. De God van Israël zal je daarvoor belonen. Bij Hem heb je
hulp gezocht en Hij zal je beschermen.’
Ruth antwoordde: ‘Dank u wel. Ik werk niet eens voor u en toch bent u zo
vriendelijk voor me. Nu hoef ik mij geen zorgen meer te maken.’
Toen het etenstijd was zei Boaz tegen Ruth: ‘Kom maar hier en eet wat brood en
drink wat wijn.’
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Ze ging naast de mannen en vrouwen zitten. Boaz zelf gaf haar brood en wijn,
zoveel dat zij het lang niet op kon. Ze hield meer dan voldoende over voor het
avondeten thuis bij haar schoonmoeder Naomi.
De hele lange dag werkte zij in de hete brandende zon. Ze vond veel meer aren
dan die ochtend. Ook mocht ze nu tussen de korenschoven zoeken. Ruth dacht
dat zij zoveel geluk had. Ze wist niet dat Boaz zijn personeel opdracht had
gegeven om extra koren op de grond te laten vallen.
Ruth werkte door tot de avond. Toen schudde ze de graankorrels uit het koren
dat ze opgeraapt had. Het was wel dertig kilo waarmee ze thuis bij haar
schoonmoeder kwam. Heel verbaasd keek Naomi dat zij zoveel had. Zij moest
het wel bijzonder goed getroffen hebben. Maar toen Ruth ook nog het eten op
tafel zette, dat zij die middag overgehouden had, riep ze uit: ‘Bij wie heb jij
vandaag gewerkt? God zal die man gelukkig maken die zo goed voor jou is
geweest.’
Ruth antwoordde: ‘De man bij wie ik vandaag gewerkt heb, heet Boaz.’
Toen zei Naomi heel blij: ‘De Heer zal Boaz zeker geluk geven! Want Boaz
heeft gedaan wat hij moest doen, Voor jou, voor mij en ook voor onze gestorven
mannen. Hij is familie van ons. Volgens de wet moet hij voor ons zorgen, nu
onze mannen gestorven zijn. Hij is één van onze lossers.’
Die nacht, toen Ruth al lang sliep, dacht Naomi na over wat er die dag gebeurd
was. Haar schoondochter Ruth zorgde voor haar. Een eigen dochter kon dat niet
beter doen. En dan Boaz…. Volgens de wet was hij één van de lossers en moest
hij hen helpen. Het was wel bijzonder dat Ruth, die nog geen mens in Bethlehem
kende, juist op zijn land aren ging zoeken. Zou dat Gods werk zijn? Maar dan
was de Heer niet meer boos op haar. Dan zou Hij haar en ook Ruth zegenen.
Dan had God haar schuld vergeven en zag Hij naar haar om. Er blonken tranen
in haar ogen, toen ze eindelijk in slaap viel.
Het koren was gemaaid en de velden rondom Bethlehem waren weer kaal en
verlaten. Ruth kon weer alle dagen thuisblijven. Naomi begreep nog steeds niet
hoe het kon dat zij zoveel veel koren opgezocht had. Naomi dacht veel na en
maakte plannen voor hun toekomst.
Op een stille middag, toen ze samen in huis waren, begon Naomi erover tegen
haar schoondochter Ruth. Het was geweldig dat zij zoveel koren in huis had
gebracht, maar alleen van koren kon je niet leven. Er was zoveel meer nodig en
zij hadden geen inkomsten. Het beste zou zijn dat zij het stuk land zou verkopen,
dat nog op Elimelech zijn naam stond. Natuurlijk mochten ze het aan iedereen
verkopen, maar het was de gewoonte in Israël dat zij hun stuk land het eerst te
koop aanboden aan de naaste familie, aan de man die hun losser was. En dat was
Boaz. Met het verkopen van dat stuk land zou het wel goed gaan, maar er was
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nog iets en dat was misschien niet zo gemakkelijk, want dat ging om Ruth zelf!
Ze moest goed luisteren en niet boos worden….
Zoals de situatie nu was, zou het geslacht van haar man Elimelech uitsterven.
Machlon en Chiljon waren overleden. Ze hadden geen kinderen achtergelaten.
En dat zat Naomi goed dwars. In Israël was dat een grote schande en om die
reden stond er in de wet dat in zo’n geval de broer van de overledene met de
weduwe van zijn broer moest trouwen en dat de zoon, die dan geboren werd, de
zoon van de overleden man zou zijn. Als Elimelech nu een broer had gehad, dan
zou die met Naomi moeten trouwen. Maar er was geen broer en bovendien,
Naomi was te oud. Maar als Ruth nu trouwde en kinderen kreeg, dan zou
volgens de wet in haar zoon de familie van Machlon voortleven. Dan stierf de
naam en het geslacht van Elimelech niet uit en zou de schande in de familie
weggenomen worden.
Machlon had geen broer meer. Om die reden kon de wet niemand dwingen om
met Ruth te trouwen, maar het was een oud gebruik dat de losser ook de
weduwe tot vrouw nam.
En Boaz was een man die de Heer diende en zich streng hield aan de wet.
Naomi was er vast van overtuigd, dat wanneer Ruth het vroeg, Boaz beide zou
doen: hun land kopen en trouwen met Ruth.
Ruth had goed geluisterd. Ze wist al heel veel van de wetten in Israël, maar dit
was toch nieuw voor haar. Ze was haar eerste man niet vergeten, maar ze zag
ook wel in, dat het haar plicht was om weer te trouwen. Niet alleen om haarzelf,
maar ook voor Naomi en haar overleden man Machlon. Zijn naam en zijn
geslacht mocht niet door haar schuld verloren gaan.
En Boaz was een goede man, al was hij veel ouder dan zij. Hij had veel over
voor andere mensen. Ruth dacht dat hij haar wel tot vrouw zou willen hebben.
Op het land was hij al zo goed voor haar geweest. Maar moest zij hem zelf
vragen? Dat was toch niet de gewoonte in Israël?
Naomi glimlachte. Nee, dat was zeker niet de gewoonte in dit land. Maar dit was
een bijzonder geval, omdat er de losserplicht bijkwam.
Naomi had gehoord dat juist deze avond Boäz en zijn werkvolk op de dorsvloer
gerst gingen wannen. Dat is het graan zuiveren van het kaf door het in de wind
omhoog te gooien. Het kaf waait weg en de graankorrels vallen naar beneden.
Volgens oud gebruik zou na het werk Boaz de wacht houden en op de dorsvloer
slapen. Naomi zei tegen Ruth: ‘Als jij vanavond nu eens naar hem toegaat,
terwijl hij op de dorsvloer ligt te slapen. Maar neem eerst een bad. Zorg dat je er
mooi uitziet en dat je lekker ruikt. Laat je eerst niet zien. Als hij klaar is met
eten en drinken, gaat hij slapen. Jij moet goed opletten waar hij gaat liggen. Als
hij slaapt, moet je stilletjes naar hem toegaan, de deken optillen en bij hem gaan
liggen. Als Boaz wakker wordt, zal hij alles begrijpen. Vraagt hij jou iets, dan
hoef je alleen maar te zeggen: ‘U bent mijn losser, ontferm u over mij.’
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‘Dat is goed,’ zei Ruth. ‘Ik zal doen wat u van mij vraagt.’
Die avond ging Ruth naar Boaz op de dorsvloer. Deze keer ging ze niet naar
hem toe als een arme vrouw, die om een gunst vroeg, maar nu als een jonge
vrouw die bij haar losser kwam om haar recht te halen.
Ze wachtte tot het werk gedaan was en iedereen gegeten en gedronken had.
Toen iedereen was weggegaan ging Boaz tegen een hoop gerst aanliggen en viel
in slaap. Zachtjes liep Ruth naar hem toe. Ze tilde de deken op en ging bij zijn
voeten liggen.
Midden in de nacht schrok Boaz wakker. Hij draaide zich om en merkte dat er
een vrouw aan zijn voeteneind lag. Een vrouw!
‘Wie ben jij?’ vroeg hij.
‘Ik ben het, Ruth,’ antwoordde Ruth. Mag ik bij u blijven? U bent familie van
mijn overleden man. Dan moet u toch voor mij en Naomi zorgen? U bent mijn
losser.’
Boaz hoefde er niet over na te denken. Zo vaak al had hij aan Naomi en Ruth
gedacht.
‘De Heer zal je gelukkig maken, Ruth,’ antwoordde Boaz. ‘Ik wist al dat je veel
voor je schoonmoeder deed. Maar nu wordt me dat nog duidelijker. Want je had
best een andere man kunnen krijgen. Een jonge man, arm of rijk. Maar je komt
naar mij. Wees niet bang, want ik zal alles doen wat je vraagt. Je bent een
geweldige vrouw.
Maar er is één probleem. Volgens de wet moet ik inderdaad voor jou en Naomi
zorgen, omdat ik familie van jullie ben. Maar iemand anders in de familie is
eigenlijk eerder aan de beurt. Morgen zoek ik uit of die man voor jullie wil
lossen, wil zorgen. Als hij niet wil, dan doe ik het. Dat beloof ik. Blijf hier tot
het ochtend wordt.’
Toen ze alles besproken hadden, ook de verkoop van het land van Naomi,
gingen ze slapen. In het donker van de nacht kon Ruth niet alleen naar huis
terug. Maar ze moest wel eerder van de dorsvloer wegwezen, dan het personeel
van Boaz kwam. Niemand hoefde te weten, dat zij deze nacht bij Boaz geslapen
had. Ook in het stadje Bethlehem woonden mensen die graag roddelden. In de
vroege ochtendschemering ging Ruth naar huis. Niet met lege handen. Van Boaz
had ze in een doek zes grote scheppen graan meegekregen voor thuis.
Diezelfde ochtend nog ging Boaz naar het plein bij de stadspoort. Daar zaten al
een hele rij belangrijke burgers van de stad. Boaz zag de eerste losser van Ruth
voorbijkomen. Hij riep hem bij zich. Ook vroeg hij aan tien mannen van het
stadsbestuur om als getuigen erbij te komen zitten.
Boaz vertelde kort en bondig wat Naomi van haar losser begeerde. Het stuk land
van haar man Elimelech moest hij kopen. En wanneer hij het kocht, moest hij
elk jaar de opbrengst van dat stuk land aan haar geven.
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De eerste losser dacht er even over na. Dit zou geld gaan kosten. Pas wanneer
Naomi stierf, zou het land van hem zijn. Maar hij wilde ook geen naam in de
stad hebben, dat hij zijn losserplicht niet nakwam.
‘Ik zal lossen,’ zei hij luid, zodat iedereen het kon horen. Maar Boaz had nog
iets te zeggen.
‘Wanneer u het land van Naomi koopt, dan is Ruth, de vrouw uit Moab, ook van
u. Zij was getrouwd met een zoon van Elimelech en Naomi. Als jij en Ruth
kinderen krijgen, dan blijft het land in de familie van Elimelech.’
Hij had niet gedacht, de eerste losser, dat dit er achter weg zou komen. Het land
kopen en de opbrengst aan Naomi geven, dat was al mooi genoeg. Maar
wanneer hij nu met Ruth zou trouwen, dan moesten de kinderen van Ruth en
hem later ook meedelen in de erfenis! Hij schudde zijn hoofd. Nee, dat werd
hem te veel.
‘Boaz, dat kan ik niet doen. Doe jij het maar.’
En meteen trok hij één van zijn schoenen uit. Want dat deden ze vroeger in
Israël, als ze iets wilden kopen of ruilen. Je gaf dan je schoen aan de tegenpartij.
En dan was de zaak officieel geregeld.
Boaz ging staan. Hij keek de tien manen van het stadsbestuur aan en zei: ‘Ik
koop van Naomi het land van Elimelech. En Ruth is dan ook van mij. Zij wordt
mijn vrouw. Het land blijft op naam van Elimelech staan. Zo zal de naam van
Elimelech niet vergeten worden in zijn familie en in de stad. Jullie zijn mijn
getuigen.’
Tien stemmen klonken luid en duidelijk: ‘Ja, wij zijn getuigen!’
En één van hen zei een prachtige spreuk: ‘Wij hopen dat de Heer veel kinderen
aan je vrouw geeft, net zoals vroeger aan Rachel en Lea. Door die twee vrouwen
is Israël een groot volk geworden. En dan zal jij hier in Bethlehem in Efratha
een belangrijk man zijn.
Niet lang na die plechtigheid in de poort van Bethlehem trouwden Boaz en Ruth.
Ook Naomi ging in het huis van Boaz wonen. Ze was erg blij dat alles gegaan
was, zoals haar plannen waren geweest. Ze wist nu zeker dat God niet meer boos
op haar was en dat Hij Boaz en Ruth zou zegenen.
Heel blij werd ze toen een jaar later Boaz en Ruth een baby kregen, een zoon.
Veel vrouwen van vroeger kwamen bij Naomi en zeiden tegen haar: ‘Dank de
Heer, Naomi! Hij heeft je vandaag een kleinzoon gegeven die voor jou kan
zorgen. Hij zal weer geluk in je leven brengen.’
Een ‘dienaar’ zou deze baby worden en zo moest hij ook heten: Obed. Die naam
heeft hij zijn leven lang gehouden. Toen hij volwassen was, kreeg ook hij
kinderen. Eén van zijn zonen heette Isaï, de vader van koning David.
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En zo kwam het dat de Christus, de grote Davidszoon, mee van Ruth, de
Moabitische, afstamt.
Ruth en Boaz leefden in de tijd dat de rechters rechtspraken in Israël. Altijd
heeft God, ook in wilde en woelige tijden, zijn stille en trouwe dienaren op deze
aarde.

Hoofdstuk 76
Lieve kleinkinderen,
Dit Bijbelverhaal van Hanna gaat over gebeden die verhoord worden en ook
over gebeden die niet verhoord worden.
Ik heb in mijn verhaaltjes jullie eerder verteld over Corrie ten Boom. Zij en haar
zus Betsie zaten gevangen in het concentratiekamp Ravensbrück. Vlak voor haar
dood op 14 december 1944 droomde de erg zieke Betsie dat zij en haar zus
bevrijd zouden worden uit deze hel. Een droom die volgens Betsie uit zou
komen.
Betsie stierf en werd bevrijd van alle ellende en pijn, die zij hier in dit
concentratiekamp moest lijden.
Door een administratieve fout werd Corrie ten Boom een paar weken later
vrijgelaten.
Lieve kleinkinderen, willen jullie meer weten over deze twee zussen? ‘Op
internet, via Google zijn ze heel gemakkelijk te vinden.
Ook is er een film over deze twee zussen gemaakt. De titel is ‘De Schuilplaats’
(The Hiding Place)

Hoofdstuk 76

-

Hanna

-

1 Samuël 1

In Ramataïm-Sofim, een stad die meestal Rama werd genoemd en in het
bergland van Efraïm lag, woonde een man die Elkana heette. Hij was een rijke
boer met veel koeien en schapen en bezat erg veel land. Hij had twee vrouwen.
De ene heette Hanna en de andere heette Peninna. Elkana hield het meest van
Hanna en dat liet hij goed merken. Dat was de reden waarom Peninna vaak
ontevreden en nors was. Nee, ze was niet altijd plezierig in de omgang. Vooral
niet tegen haar concurrent Hanna, de andere vrouw van Elkana. Waarom moest
haar man het meest van haar houden? Zij had niet eens kinderen! En zij wel. Zij
had haar man een hele rij gezonde zonen gegeven. Waarom kon Elkana het nooit
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laten om zijn vrouw Hanna voor te trekken? Dat deed hij zelfs in het huis van de
Heer in Silo.
Ja, Elkana was een man die de Heer trouw diende. Elk jaar ging hij met zijn
gezin naar Silo, waar de ark des Heren stond. Volgens de oude wetten van
Mozes moesten alle Israëlieten één keer in het jaar naar het huis van God in Silo
om daar de Heer offers te brengen. Maar de meeste mensen deden dat niet meer.
Hadden geen zin of vonden het niet meer zo nodig. En in het noorden van het
land ging men ook liever naar Dan, waar nog altijd dat afgodsbeeld van Micha
stond. Veel mensen dienden ook liever de Baäls.
In die tijd was het bijna iets bijzonders, wanneer je je godsdienstige plichten
nakwam, zoals Elkana met zijn gezin deed. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd
worden, dat de plaatsen Rama en Silo niet ver van elkaar af lagen.
Het was een vaste gewoonte van Elkana geworden wanneer het offer gebracht
en het vet op het altaar verbrand was, en God zijn deel had ontvangen, hij zelf
het vlees van het offerdier ging verdelen. Hij sneed het vlees in stukken en gaf
ieder een stuk. Eerst kregen Peninna en haar kinderen en als laatste gaf hij zijn
vrouw Hanna het lekkerste stuk en ook nog dubbel zoveel als de anderen. Hij
deed het met de beste bedoelingen. Zijn lieve vrouw Hanna moest al zoveel
missen doordat ze geen kinderen had. Maar elke keer weer, wanneer Peninna dit
zag, maakte ze zich heel kwaad. Waarom Hanna wel en zij geen dubbel stuk
vlees? Hanna, die nooit kinderen zou krijgen, waarom moest die zo nodig
voorgetrokken worden? Altijd was het maar weer Hanna, die extra verwend
werd! En stiekem sarde ze haar concurrent.
Maar Hanna zei niets terug. Ze was een goede en vrome vrouw, die lang niet
tegen Peninna opgewassen was. Vaak dacht ze dat Peninna gelijk had en dat zij
geen kinderen kreeg, omdat de Heer boos op haar was. Elkana had mij nooit tot
vrouw moeten nemen….
Tijdens het offerfeest zat zij stil en bedroefd naast haar man. Tranen liepen haar
over de wangen en het lekkere eten kon ze niet door haar keel krijgen. Elkana
merkte het wel. Hij zei: ‘Lieve Hanna, waarom huil jij nu? Waarom eet je niets?
Waarom ben je zo verdrietig? Je hebt mij toch? Ben ik je niet meer waard dan
tien zonen?’
Hanna knikte, maar ze kon geen woord uitbrengen. Ze wist: Elkana en zij
deelden samen hun liefde, maar haar droefheid konden ze niet samen delen.
Plotseling ging ze staan en liep bij de feesttafel vandaan. Ze kon daar niet meer
zitten. Haar verdriet was te groot. Ook haar man kon met al zijn liefde haar niet
helpen. Er was nog maar één die haar kon helpen: De Heer.
In de Voorhof, dicht bij de uitgang begon ze te bidden.
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‘Machtige Heer, ziet U hoe moeilijk ik het heb? Vergeet mij niet, maar denk aan
mij. Geef mij alstublieft een zoon. Dan beloof ik U dat ik hem aan U terug zal
geven. Zijn leven lang zal hij een nazireeër zijn. Als teken daarvan zal zijn haar
nooit geknipt worden.’
Steeds maar weer herhaalde ze hetzelfde gebed. Alles om haar heen vergat ze.
Eerst had ze luidop gebeden, maar ten slotte lukte haar dat niet meer. Alleen
haar lippen bewogen en haar schouders schokten van het huilen.
Dichtbij haar, naast de tempeldeur, zat de hogepriester Eli op zijn hoge stoel. Hij
zag Hanna daar staan en toen hij zag dat ze maar bleef bidden, ging hij op haar
mond letten. Hij zag haar mond wel bewegen, maar hij hoorde haar niet.
Daarom dacht hij dat ze dronken was.
‘Vrouw,’ zei hij streng, ‘hoe lang blijf jij daar nog dronken staan in Gods huis?
Ga weg en slaap je roes uit!’
Hanna schrok. Met rood behuilde ogen keek ze de hogepriester aan.
‘Nee, meneer, ik ben niet dronken. Ik ben erg ongelukkig en heb al mijn zorgen
aan de Heer verteld. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb al die tijd tot
God gebeden, omdat ik ongelukkig ben.’
Toen Eli haar droeve woorden hoorde, wist hij dat ze de waarheid sprak.
‘Ga nu maar rustig naar huis,’ zei hij. ‘De God van Israël zal je geven wat je
gevraagd hebt.’
Nog nooit was Hanna zo blij geweest als met dit Godswoord. Om een zoon had
ze gebeden en nu had de hogepriester haar een zoon beloofd. Maar dan was de
Heer niet meer boos op haar en zou er een eind komen aan haar schande.
Ze ging naast haar man Elkana aan tafel zitten. Haar ogen straalden, toen ze het
hem vertelde. Nu kon ze weer eten en wat gaf het dat Peninna haar nog plaagde?
Nu zij wist dat zij een zoon zou krijgen, nu kon ze alles verdragen.
Een jaar later kreeg Hanna een zoon en noemde hem Samuël, want zei ze: ‘Ik
heb hem biddend van de Heer gekregen.’
Maar bij alle vreugde om de geboorte van haar baby, vergat ze haar belofte niet:
ze had beloofd hem aan de Heer te geven en nu moest dat ook. Zo snel als het
kon - hij was misschien nog maar drie jaar oud - brachten Elkana en Hanna
hun zoon Samuël naar het Godshuis in Silo.
Ze huilde niet, deze moeder omdat zij nu haar zoontje moest afstaan. Ze was blij
en dankbaar dat zij het liefste dat zij had aan de Heer mocht geven. Ze namen
ook meel, wijn en een jonge stier mee voor een offer. Zelf bracht Hanna haar
zoontje naar hogepriester Eli.
‘Ach meneer,’ zei ze, ‘weet u nog wie ik ben? Ik ben die vrouw die hier bij u
gebeden heeft tot de Heer. Ik ben het echt. En dit is de jongen waar ik toen om
gevraagd heb. De Heer heeft gedaan, waar ik toen om vroeg. Nu is het mijn
397

beurt om te doen wat ik beloofd heb. Ik geef Samuël aan de Heer. Neem hem nu
van mij aan en laat hem wonen in het huis van God.’
Eli wilde maar wat graag doen waar Hanna om vroeg. Wat had deze vrouw veel
voor de Heer over! Eli stak zijn handen omhoog en dankte God. Er waren zoveel
mensen in het land die niets meer van de Heer wilden weten. Zovelen die nooit
meer aan God een offer brachten. En deze moeder gaf haar oudste zoon. Het was
hem bijna te veel….
Elk jaar reisden Elkana en Hanna trouw naar Silo en ook elk jaar nam Hanna
voor Samuel een nieuwe priestermantel mee.
Maar de Heer vergat Hanna niet. Hij gaf haar nog drie zonen en twee dochters.

Hoofdstuk 77
Lieve kleinkinderen,
Toen wij jaren geleden nog in Oosterzee aan het Tjeukemeer woonden, zei een
vader van één van mijn leerlingen tegen mij: ‘Meester, ik verwen mijn kinderen
zoveel als ik maar kan.’
Ik keek hem een beetje verbaasd aan.
‘Maar, meester,’ zei hij, ‘ik bederf ze niet!’
Wat mooi was dat.
Lieve kleinkinderen, kunnen jullie je herinneren dat omie en ik ook altijd tegen
jullie zeiden: ‘Alles mag, als het maar leuk is. En wat mochten jullie niet doen?
Juist ja: geen ruzie maken en ook elkaar geen pijn doen, want dat was niet
leuk!’

Hoofdstuk 77

-

De jonge Samuël

-

1 Samuël 2 : 11 – 36
1 Samuël 3

En zo gingen de jaren voorbij. De kleine Samuël groeide op tot een flinke, grote
jongen. Hij had de Heer lief en deed trouw wat de hogepriester Eli hem opdroeg.
Eli had zelf ook twee zonen, maar die waren al volwassen. Als zonen van de
hogepriester waren zij ook priester. Zij waren geroepen tot de offerdienst voor
de Here God. Maar zij stoorden zich niet aan God, noch aan Zijn gebod. En
luisteren naar hun eigen vader Eli, naar al zijn waarschuwingen, daar hadden ze
398

lak aan. Het interesseerde hen niet wat hun vader tegen hen zei. Ze dachten
alleen maar aan zichzelf en deden wat goed was in hun eigen ogen.
In de wet van Mozes stond precies omschreven op welke manier de priester een
offer aan God moest brengen. Eerst moest het vet op het altaar verbrand worden
en pas daarna kreeg de priester zijn deel van het vlees. Maar Hofni en Pinehas,
Eli’s zonen, zochten eerst het beste en lekkerste vlees eruit voor zichzelf. En
protesteerde de man die het offer bracht, dan namen deze ‘priesters’ het zelfs
met geweld.
Eli’s priesterzonen ontheiligden het heiligste. Zij deinsden er niet voor terug om
met het offervlees van de gelovigen een handeltje te drijven. Ook lagen zij, net
als de heidenen, bij de tempelhoeren de vruchtbaarheid en de potentie te
vergoddelijken. Zeden en gewoonten, die thuis hoorden in de dienst van de
godin Astarte, kwamen veelvuldig voor, maar waren een gruwel in Gods ogen.
De oude hogepriester Eli had veel last van dit wangedrag van zijn zonen.
‘Zo moeten jullie niet doen,’ zei hij tegen hen, ‘het is niet goed wat jullie doen!’
Maar ze lachten hun oude vader in zijn gezicht uit.
Ja, hun vader had hen van jongs af aan verwend en hen overal hun zin in
gegeven. Nooit had hij hun straf gegeven voor de verkeerde dingen die ze
gedaan hadden en ook nu kon hij er niet toekomen om zijn zonen het
priesterschap af te nemen. Het moest maar gaan, zoals het ging….
Op een dag kwam er een Godsman bij Eli om hem het oordeel aan te zeggen.
‘Zo zegt de Heer,’ zei hij, ‘van alle Israëlieten heb Ik alleen uit jouw familie
mensen gekozen om priester te zijn. Het is hun taak om offers te brengen op
mijn altaar en om wierook voor Mij te branden. Jij en jouw familie mogen een
deel van die offers hebben. Maar jij en je zonen maken daar misbruik van. Het
lijkt erop dat jij je zonen belangrijker vindt dan Mij. Want jullie eten je zelf dik
en rond. Jullie nemen het beste van elk offer, dat mijn volk Mij brengt.
Daarom zegt de Heer: Ik had beloofd dat mensen uit jouw familie voor altijd
priester zouden zijn. Maar die woorden neem Ik terug. Ik heb respect voor
mensen die respect hebben voor Mij. Maar mensen die Mij onbelangrijk vinden,
zijn voor Mij ook onbelangrijk. Er komt een dag dat er in jouw familie niemand
meer is met macht. Ik zal ervoor zorgen dat er niemand in jouw familie oud
wordt. Nog één man uit jouw familie zal als priester werken bij mijn altaar.
Maar verder zullen alle mannen uit jouw familie sterven als ze jong en sterk
zijn. En jij zult blind worden van verdriet. Jij zult alle vreugde in je leven
verliezen.
En dit zal het teken zijn dat het waar is wat ik zeg. Op een dag zullen allebei je
zonen tegelijk sterven. Dan stel Ik een priester aan, die Mij wel trouw dient. Hij
zal doen wat Ik wil. En Ik zal ervoor zorgen dat hij een grote familie krijgt. Hij
zal een goede helper zijn voor de man die ik als koning uitkies.
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Iedereen van jouw familie die dan nog in leven is, zal naar die priester toegaan,
zich voor hem buigen en bedelen om een beetje geld en een stukje brood. Ze
zullen hem smeken om als knecht voor hem te mogen werken.’
Eli hoorde dit vreselijke vonnis zwijgend aan. Deemoedig boog hij zijn hoofd
alsof hij wilde zeggen: de Heer heeft gelijk. Het is waar. Het gaat niet goed met
mijn zonen.
Met Hofni en Pinehas sprak hij over dit oordeel. Maar zij lachten erom. En de
hogepriester Eli had geen moed om krachtig op te treden en zijn beide zonen
weg te sturen. En alles ging gewoon door, zoals het al jaren gegaan was. Eli kon
alleen maar op het oordeel wachten, dat één keer zou komen, net zoals een
onweersbui komt, na een hete zomerdag….
Steeds meer ging de oude Eli van de jonge Samuël houden. In tegenstelling tot
zijn eigen zonen, diende Samuël de Heer en deed hij trouw zijn werk. Samuël
wilde wel luisteren naar wat Eli tegen hem zei.
Zo gingen de jaren voorbij.
Het was al heel lang geleden dat de Godsman in Silo was geweest. Eli was erg
oud geworden en langzaam werd hij blind. Hij sliep nu in een andere kamer en
Samuël hield ’s nachts de wacht in de tempel, dicht bij de heilige ark, waar de
lamp van de Heer brandde.
Op een keer, heel vroeg in de ochtend, klonk de stem van de Heer door de stille
kamer: ‘Samuël, Samuël!’
Direct was Samuël klaarwakker en liep naar Eli toe.
‘Hier ben ik,’ zei hij, ‘want u heeft mij toch geroepen?’
Wakker geworden schudde de oude man met zijn hoofd.
Hij zei: ‘Samuël, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen.’
Samuël lag nog maar net weer in z’n bed, toen hij het weer hoorde. Deze keer
was het zo duidelijk, dit was Eli die hem riep. Weer stapte hij uit bed en ging
naar Eli toe.
‘Hier ben ik. Nu heeft u mij wel geroepen.’
‘Nee, jongen, echt waar niet. Je hebt het je verbeeld. Ga lekker nog maar een
poosje slapen.’
Samuël deed wat Eli tegen hem gezegd had. Maar, dacht hij, zou de oude man
niet meer weten, dat hij mij geroepen had? Of heb ik het gedroomd? Maar toen
hoorde Samuël voor de derde keer dezelfde stem die riep: ‘Samuël, Samuël!’
Wat vreemd, dacht Samuël. Maar nu moet ik toch weer naar Eli toe. Hij liep
naar de slaapkamer van Eli en zei: ‘Hier ben ik, want nu heb ik u duidelijk horen
roepen.
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De oude Eli ging rechtop zitten. Ernstig zei hij: ‘Nee, mijn jongen, ik heb je niet
geroepen, maar het is de Heer die met jou wil praten. Ga terug naar je bed en als
je weer die Stem hoort, zeg dan: ‘Spreek Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.’
En weer lag Samuël in zijn bed. Klaarwakker was hij nu. Zou de Heer echt tot
hem spreken? Zou de Heer de hogepriester passeren en het woord tot hem
richten? Hij was nog niet eens volwassen.
Voor de vierde keerde hoorde Samuël de Heer roepen: ‘Samuël, Samuël!’
Samuël kwam overeind en zei eerbiedig: ‘Spreek Heer. Ik ben uw dienaar. Ik
luister.’
De Heer zei: ‘Samuël, let goed op! Ik ga in Israël iets vreselijks doen. Iedereen
die het hoort, zal ervan schrikken. Ik ga nu doen wat ik tegen Eli gezegd heb. Ik
zal zijn familie straffen, omdat zijn zonen slechte dingen hebben gedaan. Dat
heb ik tegen hem gezegd. Hij wist dat zijn zonen geen eerbied voor Mij hadden.
Maar hij heeft hen nooit gestraft. Daarom staat mijn besluit vast. Geen enkel
offer kan hun slecht gedrag goed maken.’
Samuël kon niet meer slapen. Wat een verschrikkelijk oordeel zou er losbreken
over Eli en zijn zonen! En moest hij dat nu tegen Eli zeggen? Tegen de oude Eli,
die altijd als een vader voor hem gezorgd had en van wie hij heel veel hield. Hij
durfde het niet. Hij was nog zo jong en Eli al zo oud.
De volgende ochtend opende Samuël in alle vroegte de deuren van het huis des
Heren. Hij ging niet naar Eli toe. Dat durfde hij niet. Maar het was Eli zelf, die
hem opzocht.
‘Mijn jongen,’ vroeg Eli, ‘wat heeft de Heer tegen jou gezegd? Je moet me alles
vertellen. Je mag niets voor mij verbergen. Denk erom dat God jou zal straffen
als je ook maar één ding niet vertelt.’
Toen wist de jonge Samuël dat hij niet langer mocht zwijgen. Wie eenmaal
Gods profeet is, moet alles zeggen, ook al is dat Godswoord moeilijk en voor de
desbetreffende persoon heel verdrietig.
Hij vertelde alles, precies zoals hij het gehoord had. Zou de oude, bijna blinde
hogepriester nu opstaan en het godshuis zuiveren van alle ongerechtigheden die
er plaats vonden? Zou hij nu zijn goddeloze zonen uit het heiligdom van God
wegsturen? Nee, Eli bleef zitten waar hij zat, oud, vermoeid en grijs. Het was
alsof hij met zijn bijna blinde ogen in de verte staarde. Samuel hoorde hem in
zichzelf mompelen: ‘Het is de Heer. Hij zal doen wat Hij het beste vindt.’
Samuël ging weer aan het werk, maar hij voelde zich verdrietig en ellendig.
Deze ochtend was de zwaarste en moeilijkste in zijn leven geweest.
Weer gingen de jaren voorbij. Het leek alsof alles bij het oude bleef. Maar sinds
die nacht sprak God vaker tot Samuël en hij gaf de woorden van de Heer door
401

aan het volk van Israël. Later, wanneer Eli er niet meer was, dan zou hij de
rechter zijn van zijn volk.

Hoofdstuk 78
Lieve kleinkinderen,
Wat waren de mooiste dagen in ons meer dan vijftigjarig huwelijk?
10 november 1971 en 14 april 1974 en 3 april 1977
Op deze dagen werden onze drie kinderen geboren. Feestdagen waren dat.
Heeft de geboorte van ons eerste kind de meeste indruk op omie en mij
gemaakt? Ik denk dat dat zo is bij de meeste ouders. Je maakt voor de eerste
keer de geboorte van je kind mee. Alles is dan nieuw.
Kwam ook nog eens bij: Mijn moeder is toen bijna drie weken lang bij ons in
huis geweest om te bakeren, ons te helpen. Toen zij na het dopen van onze baby
Karin door mijn oudste zus en haar man uit Nijverdal weer opgehaald werd,
hadden omie en ik allebei een beetje heimwee naar haar. Ook al hadden wij een
baby gekregen die zo nu en dan haar stemmetje liet horen, het was vreemd stil
bij ons in ons huis.
Heel erg jammer was het dat bij de geboorte van onze twee andere kinderen
Dirk en Regina, mijn moeder lichamelijk niet meer in staat was om ons te
helpen.

Hoofdstuk 78

-

‘Ikaboth’

-

1 Samuël 4

Het oordeel over het huis van Eli brak los. De Filistijnen overvielen met een
groot leger het land Israël. Sinds de dagen van Simson was er toch iets
veranderd. Toen lieten ze hem alleen tegen de Filistijnen vechten, maar nu
organiseerden ze een sterk leger en trokken hun vijand tegemoet. Maar hoewel
ze dapper vochten, verloren ze. Vierduizend Israëlieten sneuvelden.
Het was geen wonder dat ze de strijd hadden verloren. Dit volk, dat steeds maar
weer de afgoden diende, offers bracht aan de Baäls, daar rust Gods zegen niet
op.
Maar de oudsten van Israël begrepen dit niet. Als God hen dan niet wilde
helpen, dan kenden zij wel een middel om hem te dwingen!
Die avond, toen zij na de nederlaag terug in hun legerkamp hun wonden likten,
zeiden ze tegen elkaar: ‘Wij moeten de heilige kist, de ark des Verbonds,
ophalen uit Silo. Dan winnen wij, want dan is God met ons….

402

Het was een dwaas plan: hoe zou de ark van God kunnen helpen, als God zelf
niet wilde helpen? Het was ook een zondig plan: de ark met de twee gouden
engelen op het deksel hoorde te staan in de donkere kamer van het Godshuis
achter zware gordijnen en niet op het slagveld.
De oude Eli huiverde op zijn hoge stoel, toen de oudsten van Israël kwamen om
de ark op te halen. Hij wist dat het niet mocht. Ook wist hij dat de aanwezigheid
van deze heilige gouden kist, de ark, niet de overwinning zou geven. Maar hij
protesteerde niet. Nee, hij was oud en blind. Een man die zijn tijd had gehad. En
niemand luisterde meer naar hem. Waarom zou hij dan nog protesteren?
Zijn zonen Hofni en Pinehas vonden het zelfs een uitstekend idee. Met nog twee
andere priesters droegen ze de ark naar het legerkamp bij Afek.
Nu gingen ze eraan, die onbesnedenen! Nu zou Israël wraak nemen voor de
vierduizend mannen die gesneuveld waren. Nu moest de Heer hen helpen en de
overwinning geven! Want God kon nog zo boos op zijn volk zijn, Hij kon zijn
eigen ark niet in de steek laten.
Toen de ark het legerkamp binnengebracht werd, begonnen alle Israëlieten te
juichen en te schreeuwen. Ze maakten zo veel lawaai dat de aarde ervan
schudde.
Zelfs de Filistijnen hoorden het in hun tenten en vroegen zich verbaasd af: ‘Wat
is dat voor lawaai?’ Waarom juichen die Israëlieten zo hard?’
Daar moest iets bijzonders aan de hand zijn. Ze stuurden verspieders, die al snel
terugkwamen. Tegen de vijf Filistijnse koningen zeiden ze: ‘Dit is niet best!
Hun God is in hun legerkamp. Wee ons, zoiets is ons nog nooit overkomen. Van
dat boerenleger hebben wij gewonnen, maar nu zij hun God in hun midden
hebben, diezelfde God die hen verlost heeft uit Egypte, hoe kunnen wij het nu
weer van hen winnen? Wee ons, wie kan ons redden uit de handen van die
machtige God?’
Maar het had geen zin om nog langer ach en wee te roepen. Nu moesten ze nog
harder en nog beter vechten dan de vorige keer.
‘Kom op,’ zeiden de Filistijnen tegen elkaar. ‘We moeten laten zien wat we
kunnen. Anders worden wij slaven van die Israëlieten, net zoals zij slaven van
ons zijn geweest. We moeten laten zien wat we kunnen. Laten we vechten.
Verlies de moed niet!’
Een dag later begon de veldslag. De mannen van Israël vochten uit alle macht.
God was bij hen, ze moesten winnen. Maar het duurde niet lang of de vijand
dwong hen terug. En toen de Filistijnen een wilde aanval begonnen, braken ze
door de slagorde van de Israëlieten. Als leeuwen vochten de onbesnedenen en
hun beste soldaten vochten zich een weg naar de ark des Verbonds. De één na de
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andere soldaat van Israël, die de ark moest verdedigen werd door het zwaard
getroffen en viel dood neer. Stap voor stap kwam de vijand steeds dichterbij. De
priesters vluchtten niet. Tot het laatst toe dachten ze dat er een wonder zou
gebeuren. Israël kon de slag verliezen, dat was eerder gebeurd, maar de Heer
zou zijn ark des Verbonds redden. Zelfs toen de Filistijnen door de laatste
verdediging heenbrak, en op de ark toesprongen, hoopten zij op een wonder….
Ze vielen dood neer, de vier priesters en hun bloed spatte tegen het donkere
kleed, dat over de ark heen hing.. De Godsman had het gezegd dat Hofni en
Pinehas op dezelfde dag zouden sterven en Gods voorspellingen (profetieën)
komen altijd uit.
Toen namen de onbesneden Filistijnen de ark des Verbonds in bezit en droegen
hem snel weg. Over het slagveld klonken hun overwinningskreten.
De soldaten van Israël verloren alle moed toen ze zagen dat de ark des Verbonds
door de Filistijnen veroverd was. Wat konden zij nog beginnen, nu God zelf
gevangen genomen was? Ze smeten hun wapens weg en vluchtten voor hun
leven, terwijl de Filistijnen hen achtervolgden. Op de smalle wegen tussen de
bergen werd het een verschrikkelijke slachting. Toen de zon onderging lagen er
duizenden en duizenden doden. Weer hadden de Filistijnen gewonnen en nu
voorgoed. De wegen naar alle dorpen en steden stonden voor hen open. Het was
duidelijk: Dagon, de god van de Filistijnen was sterker dan de God van Israël….
Dat volk uit Egypte had geen God en geen toekomst meer.
De Filistijnen brachten de gouden ark naar hun eigen land en plaatsten hem in de
tempel van Dagon in de stad Asdod.
De dag dat bij Afek zijn beide zonen de dood vonden, zat hogepriester Eli op
zijn stoel bij de weg die van Silo naar Mizpa gaat. Daar vandaan moest het
bericht komen, hoe het gevecht met de Filistijnen vandaag afgelopen was. Hij
maakte zich het meest zorgen over de ark des Verbonds. Zijn zonen konden
sterven, Israël de veldslag verliezen, maar de ark van God? Het was heel
verkeerd geweest dat ze de ark meegenomen hadden. Hij had het moeten
verbieden! Maar wie luisterde nog naar hem? Maar als Gods gouden ark
verloren zou gaan, dan woonde God niet meer bij hen, en dan hield alles op.
Maar God was genadig en almachtig. Misschien zou Hij wegen vinden om de
ark te redden, ook al zouden ze de veldslag verliezen.
Lang zat hij daar op zijn hoge stoel, een oud en zwaarlijvig man, met zijn
priestermuts op zijn dun grijs haar. Wachten…. Hij kon anders niets meer dan
wachten en het duurde zo lang. Soms had hij nog een klein beetje hoop en
prevelden zijn lippen een kort gebed. Dan weer leek alles zwart en donker en
wilde hij wel dat hij dood was. Waarom moest hij zo oud worden? Hij was al
achtennegentig jaar. Vandaag sneuvelden op het slagveld jonge sterke mannen
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en hij een oud man, leefde nog steeds. En wanneer de ark niet terug zou komen,
dan had hij maar één wens en dat was niet langer leven….
Zijn beide zonen Hofni en Pinehas. Wat had hij graag gewild dat ze veranderd
waren, dat ze spijt hadden getoond van alles wat ze verkeerd gedaan hadden. Nu
stierven ze in hun verkeerde handel en wandel…. Maar de ark van de Heer, dat
was nog erger…. En zo was de oude hogepriester op de laatste dag van zijn
leven: een echte hogepriester. Want wie Gods hogepriester is, die moet het
heiligdom, het altaar en de ark liever hebben dan zijn eigen kinderen.
Vanuit de verte hoorde de oude man snelle, maar wel vermoeide voetstappen
aankomen. Een boodschapper van het slagveld. O God, nu zou hij het horen.
Een man rende vlak langs hem langs. Dat hij nu niet meer kon zien! Hij hoorde
zijn hijgende ademhaling. Hij wilde roepen: ‘Mijn zoon, hier ben ik. De
hogepriester. Vertel mij alles.’
Maar de boodschapper was al voorbij. Verderop in de poort hoorde hij
stemmen, maar het was te ver weg om het te kunnen verstaan. Ze vergaten hem.
Hij was te oud. Hij telde niet meer mee…. Maar hij moest het weten. Hij moest
weten hoe het met de ark afgelopen was!
Hij wachtte. Het hart sloeg hem in de keel. Kwam er dan nooit iemand bij hem?
Toen hoorde hij plotseling luid geschreeuw, huilende kinderen en vrouwen die
luid jammerden. De veldslag was verloren! Al meer gehuil en geweeklaagd
hoorde Eli.
‘Wat is er precies gebeurd?’ schreeuwde hij.
Eindelijk kreeg men hem in de gaten en werd de boodschapper naar hem
toegestuurd. De oude man kon niet meer zien dat de boodschapper een diepe
buiging voor hem maakte en dat hij in gescheurde kleren liep en aarde op zijn
hoofd had al teken van diepe rouw. Maar Eli hoorde elk woord.
‘Ik ben van het slagveld gevlucht. Ons leger is verslagen. Er zijn heel veel
soldaten gedood. Ook uw twee zonen Hofni en Pinehas zijn dood. En de heilige
ark van God is door de Filistijnen veroverd en meegenomen.’
Toen de boodschapper zei dat de veldslag verloren en zijn beide zonen gedood
waren, kon hij zich nog goed houden. Maar toen hij hoorde dat de vijand de ark
meegenomen had, stak hij wanhopig zijn armen omhoog. Het bloed stroomde
hem naar het hoofd. Hij gleed voorover en met een harde klap viel hij op de
grond. De boodschapper boog zich over hem heen en wilde hem helpen. Maar
hij zag dat de hogepriester Eli al was overleden: hij had door de val zijn nek
gebroken.
Diezelfde dag kreeg de vrouw van Pinehas een baby. Ze had het vreselijke
nieuws gehoord: haar man was gesneuveld en de ark van God was in handen van
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de onbesnedenen gevallen. Dit onheil kwam zij niet meer te boven. Dit werd
haar dood.
De vrouwen die om haar bed heen stonden zeiden geruststellend tegen haar:
‘Wees niet bang, want je hebt een zoon gekregen.’
Bedroefd schudde ze haar hoofd. Anders zou ze blij geweest zijn met haar
zoontje, maar nu was het alsof ze de vrouwen niet hoorde.
Niet in de eerste plaats dacht ze aan haar baby, maar de ark van God was
verdwenen. Vreselijk! Dit kwam niet meer goed….
Toen de baby in haar armen werd gelegd had ze nog de kracht om haar zoontje
een naam te geven. ‘Ikaboth’, want fluisterde ze, ‘de eer van God is uit Israël
verdwenen.’
Ikaboth, ‘zonder eer’, die naam kreeg haar jonge zoon. Toen stierf ze….
Een dag later kwamen Filistijnse soldaten in de stad Silo. Alle mensen die nog
niet gevlucht waren, doodden ze en alle huizen, ook het Godshuis, werden met
vuur verbrand. Nog nooit eerder hadden de Filistijnen zo’n grote overwinning
behaald.
Nu was er geen heiligdom meer in Israël. Geen speciale plek waar het volk van
Israël God offers kon brengen.
In de Filistijnse stad Asdod stond Gods ark in het stof voor het beeld van Dagon.
De Heer had zijn volk verlaten. Het oordeel dat zo lang gedreigd had, was
gekomen over het ongehoorzame volk en over het onheilige Godshuis in Silo.
Maar ook nu zou God zijn volk en zijn ark niet vergeten.

Hoofdstuk 79
Lieve kleinkinderen,
Vaak heb ik mensen horen zeggen: ‘Ja, ik geloof wel dat er na je dood iets is,
maar wat? Dat weet ik niet hoor.’
Van Christenmensen moeten deze mensen vaak niets hebben, want die zijn zo
eigenwijs en vooral ook vaak heel onbetrouwbaar.
‘Geef mij maar een eerlijke ongelovige!’ is er wel eens tegen mij gezegd.
Toch zijn er ook ongelovige mensen, zoals de vijf Filistijnse koningen in
onderstaand verhaal, die erkennen dat de God van Israël de enige echte God is.
En riep ook niet de hoofdman van de soldaten die Jezus kruisigden: ‘Waarlijk,
deze Jezus was een Zoon van God!’
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Niet alleen Christenen getuigen (of getuigen niet….) dat God de Schepper is van
hemel en aarde, ja van het hele heelal.

Hoofdstuk 79

-

De ark van Israëls God

-

1 Samuël 5, 6 en 7

Zo stond dan de ark van God in de tempel van Dagon in de stad Asdod: een
smalle gouden kist voor het machtig grote Dagonsbeeld. Nog nooit waren de
priesters zo trots geweest als die middag, toen de ark in hun tempel
binnengebracht werd. En daar hadden ze alle reden voor: Hun god Dagon was
nog sterker dan die machtige God van Israël. Hij had hem overwonnen!
In alle vroegte waren de priesters de volgende ochtend al weer in de tempel. Ze
verwachtten veel mensen die zouden komen om dankoffers te brengen. Maar
deze dag begon niet zo goed: op de grond, vlak voor de ark, lag het grote beeld
van Dagon. En verder was er niets gebeurd. Een ongeluk kon dit niet wezen.
Was die God van de Hebreeërs dan toch sterker dan ze gedacht hadden? Vlug
zetten ze het beeld overeind en terug op zijn plaats. Niemand mocht dit weten!
Maar toen ze een dag later ’s ochtends vroeg in hun tempel kwamen, lag hun
god weer op de grond en deze keer konden ze het niet geheim houden. Het beeld
was gebroken en het hoofd en de beide handen lagen op de drempel. Alleen de
romp van het beeld was nog heel.
‘Verschrikkelijk,’ zeiden de priesters tegen elkaar. ‘Dit is niet best!’
En dit kon nooit hersteld worden, voordat de eerste mensen er zouden zijn. De
hele dag stond er een soldaat bij de drempel, die ervoor moest zorgen dat
niemand op die drempel zou gaan staan. Waar het heilig hoofd van Dagon op
gelegen heeft, daar ga je toch niet meer op staan!
Vanaf die dag kwam er in de tempel in Asdod een nieuwe regel: niemand mag
meer op de drempel van de deur in de tempel gaan staan. En dat deden ze.
Iedereen stapte over de drempel heen.
Het beeld van Dagon was al weer snel gemaakt en na die twee keer viel het niet
weer. De priester staken hun hoofden weer omhoog en spraken weer over de
macht van Dagon. Hij was toch sterker dan de God van de Hebreeërs.
Maar plotseling brak er onverwachts een ziekte uit onder de bevolking van
Asdod en de omliggende dorpen. De mensen kregen over hun hele lichaam
pijnlijke zweren, die erg besmettelijk waren. Al vrij snel stierven de eerste
mensen. De straten waren uitgestorven, want iedereen was bang om besmet te
worden. Ook op het land om de stad heen werkte bijna niemand meer.
En tot overmaat van ramp brak er ook nog een muizenplaag uit. Nog nooit
waren er zoveel muizen geweest als nu. En alles vraten ze op. In hun huizen het
brood en buiten op het veld het bijna rijpe koren. Het leek wel of Dagon, de god
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van het koren en van alles wat op het veld groeide, dit muizenleger niet de baas
kon.
De mensen van Asdod wisten het zeker. Deze beide plagen kwamen van de God
van de Israëlieten. Hij strafte hen met die etterende zweren en de muizenplaag.
En de reden was dat zijn ark te pronk stond in de tempel van Dagon. Offers van
priesters hielpen niets en geen dokter noch medicijnman kon iemand van zijn
zweren genezen. Nee, het werd alleen maar erger. Het was jammer dat het zo
gegaan was. Ze waren zo trots op die ark geweest en ze hadden er zo hard voor
gevochten, maar nu moest die heilige kist van Israëls God weg! Ze riepen de vijf
koningen bij elkaar en zeiden tegen hen dat de ark niet langer in hun stad Asdod
kon blijven. Het was ook niet eerlijk dat één stad moest lijden. De ark moest
verhuizen naar de stad Gath.
Een dag later droegen de mannen van Asdod de gouden kist plechtig naar Gath.
Ze waren erg blij dat ze van de ark verlost waren. Maar de ark was nog maar
nauwelijks in Gath of ook daar braken de plagen uit. De muizen vraten alle
vruchten van het land en veel mensen vergingen van de pijn door de etterende
zweren.
De oudsten van de stad Gath hadden de ark het liefst direct doorgestuurd naar de
volgende stad, maar dat ging niet zo één, twee, drie. De vijf koningen hadden
een wet gemaakt en daar moesten ze zich aan houden.
Maar toen de plagen al erger werden en ook hier veel mensen stierven, riepen ze
de vijf koningen weer bijeen en na een lang overleg beslisten ze dat de ark nu
maar naar de stad Ekron moest. Daar zouden ze wel niet blij zijn met de komst
van de ark, maar het was niet meer dan billijk. De steden Asdod en Gath hadden
meer dan genoeg te lijden gehad.
De ark was nog maar net binnen de stadspoorten van Ekron of ook daar
begonnen de plagen. En hier waren ze nog veel erger dan in de beide eerste
steden. De oudsten van de stad Ekron wachtten niet lang. Weer moesten de vijf
koningen bijeen komen en een besluit nemen hoe het nu verder moest.
De mannen van Ekron waren duidelijk. Bitter zeiden ze tegen de vijf koningen:
‘Jullie hebben deze gouden kist van Israëls God hier naar ons toegebracht, om
ons en ons volk te doden…. Breng dat onheilsding terug naar het land Israël!
Ons hele land gaat kapot. Moeten er in de steden Askalon en Gaza eerst ook nog
veel doden vallen, voordat jullie willen geloven dat wij verkeerd bezig zijn?’
De vijf koningen moesten wel toestemming geven om de ark terug te sturen naar
het land Israël, hoe jammer ze het ook vonden. Maar het volgende probleem
was: hoe moest die gouden kist teruggestuurd worden? Ze vroegen het aan de
priesters van Dagon. Die hoefden er niet lang over na te denken. Ze kwamen
met een verstandig plan.
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‘Eén van beiden,’ zeiden ze, ‘de God van Israël heeft deze plagen over ons
gebracht en dan moet Hij zijn heilige ark terug hebben. Of, en dat zou ook
kunnen, het zijn gewoon rampen die ons zijn overkomen. En dan heeft het geen
zin om deze gouden kist terug te sturen. Maar die God van Israël moet ons zelf
laten zien of deze plagen van Hem kwamen of niet.
Jullie moeten een nieuwe wagen maken. Dan moeten jullie twee koeien
uitkiezen die jonge kalfjes hebben. Het moeten koeien zijn die nog nooit eerder
een wagen getrokken hebben. Die moeten jullie voor de wagen zetten. Maar de
kalfjes moeten jullie terugbrengen naar de stal. Dan moeten jullie die kist van de
God van de Hebreeërs op de wagen zetten. Wanneer die koeien bij hun kalfjes
vandaan gaan, de kant op van Israël, dan is het duidelijk dat die rampen die ons
troffen, van hun God afkomstig zijn. Maar wanneer die koeien terug willen naar
hun kalfjes dan heeft die God ons niet gestraft en zullen de plagen vanzelf weer
voorbij gaan.
Maar denk eraan, dat jullie die ark niet zo maar op de wagen zetten. Er moet wel
een schuldoffer bij. Anders zou die God wel eens nog veel bozer op ons kunnen
worden. Maak vijf gouden muizen en vijf gouden zweren, net zoveel steden als
wij hebben en doe die in een kistje naast de heilige ark.
Laat daarna de koeien los en kijk welke kant ze uitgaan. Want het heeft geen zin
om nog langer tegen die God van Israël te vechten, zoals de Farao van Egypte
lang geleden deed. Hij verloor het, toen die plagen al maar erger werden.’
De vijf koningen luisterden naar de wijze raad van hun priesters en maakten
alles klaar. Op een mooie dag in de lente stond een nieuwe wagen bij de
stadspoort van Ekron klaar om de weg op te gaan naar Beth-Semes, de eerste
stad over de grens van Israël. Twee koeien waren voor de wagen gespannen en
daarnaast stonden hun pasgeboren kalfjes. Op de wagen stond de ark onder
zware kleden en daarnaast het kistje met het gouden zoenoffer. Achter de wagen
stonden de vijf koningen van de Filistijnen. Ze gaven een teken en de kalfjes
werden naar de stal gebracht. Hoe zou het nu verder gaan?
De beide koeien schudden hun koppen en loeiden luid om hun kalfjes.
Plotseling, alsof ze gestuurd, ja gedreven werden, liepen ze de weg op, de kant
uit naar Beth-Semes.
De vijf koningen bleven eerbiedig en zwijgend achter. Nooit eerder hadden ze
beseft, welk een machtig God, die God van Israël was. Een God die alles ziet en
alles weet. Een God die op zijn tijd zijn heilige wil oplegt aan mensen, aan
dieren, aan heel zijn schepping….
Langzaam en op grote afstand liepen ze achter de wagen aan, die getrokken
werd door twee luid loeiende koeien.
Die dag waren de mannen van Beth-Semes in het dal aan het werk. Terwijl ze
het koren maaiden, zagen ze plotseling de heilige ark op een wagen aankomen.
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Er zat geen man op de wagen om de koeien te sturen. Ook zagen ze op kleine
afstand de vijf Filistijnse koningen in hun prachtige koningskleren. Benieuwd
keken ze wat dit te betekenen had.
Toen riep er iemand: ‘De ark. De ark van God komt terug uit het land van de
Filistijnen! Onze God komt terug uit het land van de vijand.’
Ze stopten met werken en liepen de ark tegemoet. De beide koeien gingen van
de weg af en liepen het land van Jozua op, een boer die in Beth-Semes woonde.
Bij een grote steen bleven de koeien staan. In Beth-Semes woonden Levieten,
die na dit blijde nieuws gehoord te hebben, snel kwamen toelopen. Zij tilden de
ark van de wagen en zetten hem op een grote platte steen. Ze hakten de wagen in
stukken en van het hout maakten ze een vuur. Ze slachtten de koeien en offerden
die aan de Heer.
De vijf koningen van de Filistijnen hadden alles gezien. Ze gingen terug naar
hun eigen land. Zij hadden hun plicht gedaan. Zoals het koningen betreft,
hadden zij hun hoge Gast uitgeleide gedaan tot over de grens.
De hele dag was het feest in het dal van Beth-Semes. De één na de ander bracht
zijn offer en de wijn vloeide overmatig. Kwam het daardoor dat ze overmoedig
en nieuwsgierig werden? Ze vergaten Gods wetten en heel brutaal liepen ze
naar de heilige ark en keken erin.
Diezelfde avond nog brak er een plaag uit en stierven er zeventig mensen. Zo
werd de blijde dag dat de ark des Heren terugkwam in Israël, een dag van bittere
rouw.
De inwoners van Beth-Semes durfden de ark niet langer te houden. Ze vroegen
de mensen van Kirjath-Jearim om de ark bij hen vandaan op te halen. En zo
kwam de ark in het huis van Abinadab, waar hij lange jaren heeft gestaan.

Hoofdstuk 80
Lieve kleinkinderen,
Ons land is een koninkrijk en daar ben ik maar wat blij mee. Ons koningshuis
heeft geen politieke macht meer. Misschien is dat wel goed. Maar het werk dat
onze koning Willem Alexander en zijn vrouw koningin Maxima doen, daar heb
ik alle respect en bewondering voor. Ook hun werk blijft mensenwerk. Maar
welk mens maakt geen fouten?
Ik zat in de tweede klas van de MULO in Kollum en koningin Juliana kwam voor
een werkbezoek naar de gemeente Kollumerland. Dat was iets bijzonders. Alle
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mensen versierden hun huizen en ook in de straten hingen vlaggen. Groot feest,
want de koningin kwam! Wij kregen zelfs een dag vrij van school.
Op het programma stond behalve een kranslegging bij het standbeeld op de
Soensterdijk, ook een kort bezoek aan het zomerhuisje op de zeedijk bij
Kollumerpomp. Toen onze koningin daar aankwam, was er weinig publiek, want
bijna iedereen ging naar het standbeeld. Maar ik was wel bij het zomerhuisje.
De koningin kreeg een lammetje, herinner ik mij, voor prinses Marijke, zoals zij
toen nog heette. Ook herinner ik mij nog dat ik een hofdame luid hoorde roepen:
‘De wandelschoenen van de koningin. Waar zijn haar wandelschoenen?’
Ja, koningin Julia liep door het gras de dijk af naar beneden, naar het water van
de Lauwerszee. Ze hield zich niet aan het programma (het protocol) en niemand
hield haar tegen…. Nee, dit was niet voorzien.
Die avond zagen wij bij onze buren, dierenarts Jongbloed, op de televisie onze
koningin bovenop de dijk staan. En wie stond daar naast haar en kwam ook op
de televisie? Dat was ik. Mijn moeder was maar wat trots, dat haar jongste zoon
ook op de televisie was geweest.

Hoofdstuk 80

-

De rechter Samuël

-

1 Samuël 7 : 5 - 17
1 Samuël 8

Na die veldslag bij Afek, waar Hofni en Pinehas sneuvelden en de ark des Heren
veroverd werd door de Filistijnen, heersten de Filistijnen over Israël. Op
vastgestelde tijden moesten de Israëlieten schatting betalen en in meerdere
steden lag een Filistijnse bezetting van soldaten. De stad Silo was met de grond
gelijk gemaakt. Ook het Godshuis was afgebrand. Wel was de ark weer terug in
het land, maar van de ark, daar bleven de Filistijnen met hun handen af. Maar
verder waren ze heer en meester in heel het land Israël. En dat wilden ze zo
houden. Niemand mocht een wapen hebben. Niemand mocht meer smid zijn, die
wapens kon maken. Wanneer een boer in Israël zijn ploeg wilden laten slijpen,
dan moest hij dat aan een Filistijnse smid vragen.
Jaren en jaren lang bleef zo de toestand in het land. Wel twintig jaar na die
verloren veldslag, zuchtte Israël nog steeds onder het juk van de Filistijnen.
Toch was er in die twintig jaar veel veranderd. In alle stilte werkte Samuël. Hij
onderrichtte het volk in de omgeving van Rama. Maar niet alleen in zijn
woonplaats had hij invloed. Zijn boodschappers trokken door het hele land Israël
en spraken de bange mensen moed in. Het volk hoefde niet onder de tirannie van
de Filistijnen te blijven. God zou hen verlossen, wanneer ze op Hem
vertrouwden en hun afgoden niet meer zouden dienen.
Langzamerhand veranderde er iets in de harten van de kinderen van Israël.
Steeds meer mensen bekeerden zich tot de Heer en steeds meer mensen durfden
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de strijd aan tegen de vijand. Als Samuël maar voorop zou gaan, dan wilden ze
hem graag volgen.
Natuurlijk wilde Samuël dat. Al die jaren had hij gebeden en gewerkt om de
mensen zover te krijgen. Hij liet zijn boodschappers zeggen dat het volk eerst
alle vreemde goden uit hun midden weg moest doen. Als ze dat gedaan hadden,
dan zou hij hen oproepen tot de strijd. En het gebeurde. De Baälaltaren werden
weggedaan en de asjera’s werden verbrand. Het volk diende alleen de Heer nog.
Toen was de tijd gekomen om de strijd tegen de Filistijnen te beginnen. Te
Mizpa kwam het volk Israël bijeen om eerst God offers te brengen en daarna
zich klaar te maken tot de strijd. Voor het altaar van de Heer goten ze water op
de grond als teken dat ze spijt hadden van alle verkeerde dingen die ze gedaan
hadden. Ze zeiden plechtig: ‘We hebben dingen gedaan, die de Heer niet wil.’
Maar voordat ze konden overleggen over hun opstand tegen de Filistijnen,
kwamen de Filistijnse soldaten er al aan. Ze hadden bericht gekregen dat alle
Israëlieten in Mizpa bijeen waren. Ze begrepen dat dit zou uitdraaien op oorlog.
En ook hier gold de regel: de eerste klap is een daalder waard en die wilden zij
uitdelen. In een wilde aanval wilden ze het legerkamp overvallen en alle oudsten
doden. En wanneer Samuël er niet meer zou zijn, dan zou alle verzet tegen hen
gebroken zijn.
De Israëlieten werden bang voor hun oude vijand. In al die jaren hadden ze nog
nooit één veldslag gewonnen. En nu ze er nog niet eens klaar voor waren,
kwamen de Filistijnen met een grote legermacht.
Tegen Samuel riepen ze: ‘Help ons! Doe iets! Vraag of de Heer, onze God ons
helpt. Vraag of Hij ons redt van de Filistijnen!’
Toen maakte Samuël alles klaar voor een bijzonder offer. In plaats van veel
koeien, koos hij een lammetje uit, slachtte het en offerde het in z’n geheel aan de
Heer. Het was alsof hij wilde zeggen: het zit hem niet in grote offers en ook niet
in stromen van bloed, maar het komt op het hart aan. De Heer wil dat het volk
Hem lief heeft en zich aan zijn wetten houdt.
Samuël was nog bezig met het offer, het lammetje was nog niet eens helemaal
verbrand, toen de Filistijnen het legerkamp van de Israëlieten aanvielen. Maar
plotseling zorgde de Heer voor een verschrikkelijk onweer. De Filistijnen
werden doodsbang en vluchtten terug naar hun land. De mannen van Israël
zetten de achtervolging in en veel Filistijnse soldaten vonden de dood.
Na deze overwinning, de eerste in veel jaren, plaatste Samuël een grote steen
tussen de steden Mizpa en Sen. Hij noemde die plek ‘Eben-Haëzer’, dat
betekende: ‘Tot hier toe heeft de Heer ons geholpen.’
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Deze eerste overwinning op de Filistijnen was niet meer dan een klein begin.
Nog veel jaren heersten de Filistijnen over het volk Israël. Dit ging zo door tot
later anderen het werk van Samuël overnamen en de vijand voorgoed buiten de
grenzen van Israël hielden.
Na deze overwinning accepteerde heel het volk Samuël als hun rechter. Niet
alleen in het bergland van Efraïm, maar ook in Juda onderwees hij het volk en
was hij hun rechter. Toen hij ouder werd, kon hij die lange reizen door het hele
land niet meer maken. Daarom stelde hij zijn beide zonen aan als rechter in het
zuiden. Maar al snel bleek, dat deze beide mannen Joël en Abia in niets op hun
vader leken. Ze maakten misbruik van hun macht en onderdrukten de mensen.
Voor de armen was er geen recht en deze nieuwe rechters lieten zich door de
rijken omkopen.
Om deze reden kwamen de oudsten bij Samuël in Mizpa.
‘Zo kan het niet langer,’ zeiden ze. ‘U bent oud en uw zonen leven niet zoals u.
Ze laten zich omkopen om oneerlijk recht te spreken. Wij willen dat u een
koning voor ons uitzoekt, net zoals de andere volken om ons heen ook hebben.’
Samuël was verbijsterd. Hij voelde zich verslagen. Dit was niet wat hij zijn volk
geleerd had! Israël hoefde geen koning. Het had zijn God en de wet van Mozes.
En wanneer er gevaar dreigde, dan kon God een rechter geven!
En hij vond het ook niet mooi dat ze hem en zijn zonen aan de kant schoven.
Zijn leven lang had hij dag en nacht voor hen gewerkt en nu dit….
Hij vergat op dat moment dat zijn zonen het er naar gemaakt hadden en dat het
niet tegen hem persoonlijk ging. Dat ze nu een koning vroegen betekende niet
dat ze geen respect voor hem hadden.
Samuël ging zijn beklag halen in gebed bij God. Hij vertelde de Heer dat het
ondankbare volk hem verworpen had.
Als antwoord kreeg Samuël: ‘Je moet alles doen wat het volk gevraagd heeft.
Want ze verzetten zich niet tegen jou, maar tegen Mij. Ze willen niet dat Ik hun
Koning ben. Dat is altijd al zo geweest, vanaf dat Ik hen uit Egypte bevrijd heb.
Maar je moet ze wel waarschuwen, welke rechten een machtig koning heeft.’
Met felle kleuren tekende Samuël de oudsten het koningsrecht.
‘Een koning zal jullie zonen dwingen om soldaat te worden. Hij zal jonge
mannen dwingen om op strijdwagens of paarden te rijden. Anderen moeten de
koning beschermen. Hij zal mensen dwingen om wapens voor hem te maken.
Weer anderen moeten op zijn land werken en zijn koren maaien. De koning zal
jullie dochters dwingen om voor hem te werken. Zij moeten koken, bakken en
zalf voor hem maken.’
De oudsten luisterden aandachtig, maar raakten niet onder de indruk. Zij wilden
hoe dan ook een koning.
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Samuël ging verder: ‘Het betekent dat jullie zelf ook allemaal slaven worden
van die koning. En wanneer jullie de Heer om hulp vragen, zal Hij die niet
geven. Maar dan is het te laat.’
Maar ze sloegen Samuëls waarschuwingen in de wind. Ze wilden niet luisteren.
‘Het is ons allemaal goed, als we maar een koning krijgen. Hij zal onze leider
zijn in de oorlog.’
Toen zei Samuël tegen de mensen dat ze naar huis moesten gaan. Blij waren ze,
want binnenkort zouden ze een koning krijgen. Dat God ook hun Koning zou
blijven, daar dachten ze op dat moment niet aan.

Hoofdstuk 81
Lieve kleinkinderen,
‘Ik durf niet,’ roepen kleine kinderen vaak.
En dan kan het zijn dat ze bang zijn voor een hond, die op het pad staat en ze er
niet langs durven lopen.
Ik denk dat alle mensen wel ergens bang voor zijn. Jullie omie is heel erg bang
voor muizen.
En waar ben ik bang voor?
Nu, wij waren in Luxemburg op vakantie en ik moest in ons busje met alle
pleegkinderen erin, over een heel hoge brug rijden. Jullie weten wel, zo’n brug
tussen twee bergen in, die wel meer dan honderd meter hoog is. Ik moet eerlijk
zeggen, ik reed dan heel langzaam over zo’n brug, bijna op het midden van de
weg (een gevaar voor tegenliggers....) en dan had ik een hand zo voor mijn
gezicht, dat ik niet naar beneden kon kijken. Ik zag alleen maar de witte streep
in het midden van de weg. En echt waar, ik kon dan bijna geen adem halen. Ik
stierf duizend doden….
De laatste keer dat ik die weg met veel haarspeldbochten erin omhoog reed, zei
omie toen we boven waren en de brug over zouden rijden: ‘Eelke stop!’
Ik gehoorzaamde omie…. En daar stond ik stil op de weg met vier
knipperlichten aan, net alsof ik pech had.
En wat zei omie heel resoluut: ‘Eelke, achter het stuur vandaan en stap uit.’
Wat gebeurde er? Omie ging op de bestuurdersplaats zitten en reed zonder ook
maar met enige angst, met normale snelheid de brug over.
Omie heeft geen hoogtevrees en ik wel.
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Hoofdstuk 81

-

Saul, de zoon van Kis

-

1 Samuël 9 en 10

Al lang voordat het volk Israël om een koning vroeg en Samuël de toezegging
daartoe gegeven had, had de Heer al een koning voor zijn volk uitgezocht: Saul,
de zoon van Kis, uit de stam van Benjamin.
Hij was een man van een jaar of dertig, deze boerenzoon uit het stadje Gibea,
sterk, breed en een hoofd groter dan alle andere mensen. Hij werkte gewoon op
het land van zijn vader en nog nooit had hij ook maar de gedachte gehad, dat hij
eens geroepen zou worden tot een hogere staat, ja tot koning van heel Israël.
Op een dag waren de ezelinnen van zijn vader weggelopen. Vader Kis zei tegen
zijn zoon Saul: ‘Ga met één van de knechten op zoek naar die ezelinnen.’
Ze waren al een paar dagen van huis druk aan het zoeken, maar ze konden die
ezelinnen nergens vinden. Daarom zei Saul tegen zijn knecht: ‘Laten we maar
terug naar huis gaan. Anders gaat mijn vader zich nog meer zorgen maken, maar
dan over ons.’
Maar de knecht had een beter idee. Hij zei: ‘We zijn vlak bij Rama, de stad waar
de ziener Samuël woont. Dat is een profeet van God. Iedereen heeft respect voor
hem en wat hij zegt, gebeurt ook echt. Laten we naar hem toegaan. Misschien
kan hij ons vertellen waar we moeten zoeken.’
‘Ja, maar wacht even,’ zei Saul. ‘Wat voor geschenk kunnen we hem dan geven?
Al ons eten is op en verder hebben we niets bij ons.’
Maar de knecht haalde uit zijn gordel een zilverstuk en zei: ‘Kijk, als we dit eens
aan hem geven? Dan zal hij ons wel vertellen waar we moeten zoeken.’
‘Dat is een goed plan,’ antwoordde Saul. ‘Kom, laten we gaan.’
De oude Samuël verwachtte Saul al. Een dag eerder had God tegen hem gezegd:
‘Morgen om deze tijd zal Ik een man uit de stam Benjamin naar je toesturen. Hij
wordt de koning van mijn volk Israël. Hij zal mijn volk redden van de
Filistijnen.’
Dichtbij de stad Rama vroegen Saul en zijn knecht aan een paar meisjes die op
weg waren om water te putten: ‘Is de ziener in de stad?’
‘Ja,’ antwoordden ze, ‘hij is vandaag gekomen voor een offerfeest op die heuvel
daar buiten de stad. Als jullie hem willen zien, dan moeten jullie opschieten. Ga
snel naar de stad, voordat hij weg is. De gasten van het offerfeest wachten op
hem, want de profeet moet eerst het offer zegenen. Maar hij is daar nog niet. Als
jullie vlug zijn, vinden jullie hem wel.’
Dichtbij de stadspoort zagen ze een oude man aan komen lopen. En terwijl Saul
en zijn knecht naar hem toeliepen, zei de Heer tegen Samuël: ‘Dit is de man
waarover Ik je verteld heb. Hij zal de koning van mijn volk zijn.’
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Bij de oude man aangekomen vroeg Saul: ‘Kunt u mij vertellen waar het huis
van de profeet is?’
Samuël keek hem aan, glimlachte en zei: ‘Ik ben de profeet zelf. Ga met me mee
naar het offerfeest. Vandaag zijn jullie mijn gasten en mogen jullie met mij meeeten. Dan zal ik morgen antwoord geven op jullie vragen. Daarna kunnen jullie
teruggaan naar huis. En over de ezelinnen hoeven jullie je geen zorgen meer te
maken. Die waren drie dagen zoek, maar nu zijn ze gevonden. Maar weet je wel
dat heel Israël op zoek is naar jou en je familie?’
Saul keek erg verbaasd. Wat bedoelde deze oude profeet met deze woorden?
Waarom moesten zijn knecht en hij meedoen aan een offermaaltijd, met mensen
die hij helemaal niet kende? Hoe kon het dat deze ziener over ezelinnen begon te
praten, terwijl hij er nog niet naar gevraagd had?’
Bedeesd vroeg Saul: ‘Waarom zegt u dit? Ik kom uit de stam Benjamin. Dat is
een onbelangrijke stam in Israël. En mijn familie is ook niet belangrijk. Waarom
spreekt u zulke belangrijke woorden tegen mij?’
Samuël reageerde niet op deze vraag van Saul. Dat zou hij later doen. Maar diep
in gedachten liep hij voor Saul en zijn knecht uit naar de offerhoogte. Dus, deze
man zou koning in Israël worden. Zo te zien, had het wel slechter gekund! Wat
een geweldig lichaam had deze man en hoe zeker was zijn voetstap. En zo
gewoon was hij, helemaal niet trots en uit de hoogte, ook al had hij een knecht
bij zich. Vanavond zou hij met hem praten. Samuël kon het ook niet helpen, hij
vond deze lange man nu al bijzonder sympathiek.
Al zijn bezwaren tegen het koningschap, verdwenen als sneeuw voor de zon.
Deze man wilde hij wel zien als aanvoerder van een leger met een
koningsdiadeem op zijn voorhoofd en het blote zwaard in zijn bruine hand….
In de kamer waar de tafel voor het offer klaar stond en de dertig gasten al
aanwezig waren, wees Samuel Saul de ereplaats aan. Hij moest aan het hoofd
van de tafel zitten en hij kreeg het lekkerste stuk offervlees. Het interesseerde
Samuël niet dat er met schuine ogen naar zijn gast gekeken werd. Later zouden
de mannen van Rama dat wel begrijpen.
Na de offermaaltijd gingen Saul en zijn knecht met Samuël mee en die avond
zaten ze samen op het platte dak van Samuëls huis langdurig en ernstig te
praten. Het was al laat toen ze hun slaapplaatsen opzochten.
De volgende ochtend in alle vroegte vertrokken Saul en zijn knecht. En zoals je
doet met een belangrijke gast, bracht ook de oude Samuël zijn gasten een eind
op weg.
Toen ze de stad uitliepen en in het wijde land waren gekomen, zei Samuël:
‘Saul, zeg tegen je knecht dat hij maar vast vooruit moet gaan. Dan zal ik je
vertellen wat God tegen mij gezegd heeft.’
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Ze wachten net zolang dat de knecht hen niet meer kon verstaan. Toen nam
Samuël van onder zijn mantel vandaan een kruikje met olie en goot dat leeg over
Sauls hoofd.
Hij zei: ‘Dit betekent dat de Heer jou uitgekozen heeft om koning te zijn van
zijn volk.’
Toen sloeg Samuël de armen om hem heen en kuste Saul. Het leek wel alsof een
oude vader afscheid nam van zijn zoon, die hij liefhad.
Samuël begreep dat het voor Saul iets heel bijzonders was, dat hij nu koning van
Israël moest worden. Te groot eigenlijk om te geloven en daarom gaf hij hem
een teken dat alles echt waar zou gebeuren.
‘Als je straks naar huis gaat,’ zei hij tegen Saul, ‘dan kom je langs het graf van
Rachel. Je zult daar twee mannen ontmoeten, die jou vertellen, dat de ezelinnen
die jullie zochten, gevonden zijn. Ook dat je vader zich nog steeds zorgen
maakt. Nu niet over de ezelinnen, maar over jou en je knecht.
Wanneer jullie verder reizen, dan zullen jullie bij de eik van Tabor drie mannen
ontmoeten, die op weg zijn naar de tempel in Bethel. Eén van die mannen heeft
drie bokjes bij zich. De tweede man draagt drie broden en de derde een zak wijn.
Die mannen zullen jullie vragen hoe het met jullie gaat. Dan zullen ze jullie
twee broden geven, die jullie moeten aannemen.
En wanneer jullie bijna weer thuis zijn in jullie stad Gibea, zullen jullie een
grote groep profeten zien. Zij komen dan net bij de offerplaats vandaan. Ze
hebben harpen, trommels en fluiten bij zich. Saul, op dat moment zal de geest
van de Heer je aangrijpen. Je zult dan een ander mens worden. Je gaat dan
spreken als een ander mens en met de profeten ook gaan profeteren.’
De oude profeet Samuël draaide zich om en ging terug naar huis. Saul en zijn
knecht gingen de andere kant uit. En het gebeurde allemaal precies zoals Samuël
gezegd had.
Toen ze ten slotte bij de heuvel van Gibea aankwamen hoorden ze in de verte de
optocht van de profeten. Langzaam kwamen de profeten de heuvel aflopen. Op
de maat van de muziek dansten en sprongen ze. En al maar profeteerden ze.
Onverstaanbare klanken stootten ze uit, die werkelijk niemand kon verstaan. En
zo maar ineens was het alsof Saul een ander mens werd. Van de rustige, kalme
boer werd hij een luid roepende profeet. De geest van God had hem aangegrepen
en hij sprak als een profeet. Wild zwaaiden zijn lange armen in het rond en
tussen de andere profeten in danste hij. Hij wist zelf niet meer wat hij deed.
Boven het geluid van de muziekinstrumenten hoorde men zijn zware stem.
Natuurlijk waren de inwoners van Gibea uitgelopen om deze vreemde optocht
van profeten te zien. Het gebeurde niet zo vaak dat zo’n rij profeten door hun
klein stadje heentrok. Vooral de kinderen vonden het prachtig. Het zouden wel
onbekenden zijn, deze profeten. Maar kijk, wie liep daar? Ze wezen naar Saul,
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die met zijn hoofd boven alle andere profeten uitstak. Was dat echt de zoon van
Kis? Maar hoe was dat mogelijk? Drie dagen geleden was hij weggegaan om de
ezelinnen te zoeken, een fatsoenlijke boerenzoon en nu kreeg zijn vader hem op
deze manier weer thuis. Schaamde hij zich dan nergens voor? En zelf had hij
ook al grote kinderen!
De inwoners van Gibea schudden hun wijze hoofden en zeiden tegen elkaar:
‘Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Hoort Saul nu ook al bij de profeten?’
Eén van hen zei zelfs: ‘Ach mensen, laat ze geworden, dat gekke volk. Wie is
eigenlijk hun vader?’ En die laatste woorden, op deze manier gezegd en op die
toon, dat was in die tijd een erg negatieve opmerking.
Saul bleef niet lang bij de profeten. Diezelfde dag nog ging hij naar huis.
Niemand kon iets bijzonders aan hem zien. Zo kalm en rustig liep hij door de
straten van de stad. Wie het niet wist, kon zich er geen voorstelling van maken,
dat hij in geestvervoering met de profeten was geweest.
Ze hadden het eens moeten weten, dat deze zelfde Saul een paar weken later hun
koning zou zijn. Met niemand sprak Saul hierover, zelfs niet met zijn naaste
familieleden. Elke ochtend ging hij gewon naar zijn werk, net alsof er in zijn
leven niets bijzonders gebeurd was.
Niet lang na deze vreemde gebeurtenis riep de oude profeet Samuël alle
mannen van Israël op om naar Mispa te komen. Bijna iedereen kwam, want deze
dag zouden ze horen, wie hun koning zou worden.
Samuël sprak eerst het volk nog toe. Diep inwendig kon hij het niet verkroppen
dat ze een koning eisten. Het volk had immers geen aardse koning nodig omdat
ze God als Koning hadden. Maar omdat God goed voor zijn mensen was, gaf Hij
hen nu een koning. En wie koning zou worden, dat werd met het lot bepaald.
Dan zouden de mensen later nooit kunnen zeggen, dat hij, Samuël een verkeerde
keuze had gemaakt! Want niet hij, maar God besliste wie koning werd.
Samuël zorgde ervoor dat alle families van Israël klaar stonden. Toen werd er
geloot en God stuurde het zo dat het lot op Saul viel, de zoon van Kis, uit het
geslacht van Matri, uit de stam van Benjamin.
De meeste mensen hadden verwacht dat hun nieuwe koning uit de stam van
Efraïm zou komen of misschien uit de stam van Juda. Maar God had deze man
aangewezen en daar moesten ze het mee doen. Maar, als het een goede koning
zou zijn, dan was daar toch niets mis mee?
‘Samuël,’ riepen ze, ‘waar is onze koning? We willen hem zien!’
Samuël keek om zich heen, maar nergens was de nieuwe koning te bekennen.
Niemand wist waar hij was en tenslotte moest Samuël zelfs aan de Heer vragen
waar Saul zich verborgen had.
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‘Achter in het kamp, tussen de wagens en kisten heeft hij zich verstopt,’ kreeg
Samuël als antwoord.
En daar vonden ze hem. Hun nieuwe koning. Eigenwijs was hij niet, dat hij zich
zo verstopt had. Zag hij er tegenop om hun koning te worden? Durfde hij niet?
Voor een boerenzoon zou het ook niet gemakkelijk zijn om koning te worden.
Helemaal niet, nu de Filistijnen nog steeds de baas in het land waren.
Maar de mensen dachten hier helemaal niet aan. Ze hadden een koning en nu
zou alles goed worden. En wat voor een koning! Met kop en schouders stak hij
boven alle mensen uit. Samuël wees naar hem.
‘Zien jullie nu wie de Heer als koning gekozen heeft?’ zei hij. ‘Er is in heel
Israël niemand zoals hij.’
Er brak een luid gejuich los. ‘Leve de koning!’
Veel moedige, jonge mannen sloten zich bij hun nieuwe koning aan. Zij waren
klaar voor de strijd. Wanneer de nieuwe koning hen kon gebruiken….
Maar er waren ook een aantal mensen die niet zo blij waren met hun nieuwe
koning.
‘Moet die boer ons verlossen van de Filistijnen?’ vroegen ze zich luidop af.
‘Een boer die zich als een klein kind verstopt tussen een paar kisten?’
Maar de meeste mensen waren blij en brachten hun koning geschenken. Een
grote dag was dit! Hun eerste koning.
Er waren maar weinig mensen die eraan dachten, dat hun koning een totaal
andere koning moest zijn, dan de koningen van andere volken om hen heen. In
die landen waren vorsten een soort van god en mochten zij alles doen, wat ze
maar wilden.
Maar in Israël was de Heer de hoogste Koning en was de vorst (de koning) niet
meer dan zijn dienaar. De koning zou over zijn volk heersen, en de mensen
moesten doen wat hun koning hen opdroeg. Maar zelf moest hij vragen: ‘Heer
wat wilt U dat ik doen moet?’
Wanneer Saul op deze manier zijn koningsplicht zou vervullen, als heerser over
zijn volk, maar tegelijkertijd ook als nederig dienaar van zijn God, dan zou de
Heer hem zegenen. Maar alleen op die manier….
De oude profeet Samuël, die precies wist hoe de koning invulling moest geven
aan zijn koningschap, schreef nauwkeurig op, wat het volk moest doen en wat de
koning mocht doen.
Dat boek van het koningsrecht legde hij neer bij het altaar van de Heer, in het
huis van God.
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Hoofdstuk 82
Lieve kleinkinderen,
In de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen ik een lagere schooljongen was, zag
de wereld er totaal anders uit dan nu. We konden buiten gewoon op de weg
spelen. Hoeveel auto’s passeerden op één dag ons huis? Niet veel. Wij hadden
soms een opschrijfboekje met een potlood en dan schreven wij de
nummerborden op van de auto’s die langs kwamen. De nummerborden van
auto’s uit de provincie Groningen begonnen met de letter A en auto’s uit de
provincie Friesland hadden een nummerbord met de letter B. Zo had elke
provincie zijn eigen letter.
Een paar huizen van ons af woonde Jan de Boer, de dirigent van het
muziekkorps op ons dorp. Zijn zoon Pieter was koordirigent in het dorp Anjum,
waar ook onze pake en beppe (opa en oma) woonden. Soms mochten wij op de
dinsdagavond meerijden, om tijdens de koorrepetitie op bezoek te gaan bij onze
beppe, die toen weduwe was.
Ik herinner mij dat op een avond tijdens de terugweg naar huis Pieter tegen mij
zei: ‘Eelke, ik heb wel zin in een stukje vlees.’
Ik keek hem niet begrijpend aan.
‘Kijk,’ zei hij, ‘zie je die haas voor onze auto rennen?’
Ja, in de koplampen van de auto zag ik een haas voor onze auto heel hard lopen.
Plotseling bleef die haas doodstil staan. Verblind door het licht van de
koplampen van de auto of was hij verlamd van angst?
Ik hoorde een klap en Pieter zette de auto aan de kant van de weg. Hij stapte uit
en even later deed hij de achterklep van de auto open en gooide daar de dode
haas in.
‘Zo,’ zei hij even later tegen mij, ‘morgen een lekker stukje vlees in de juspan.
Haas, heerlijk.’

Hoofdstuk 82

-

Jabes in Gilead

-

1 Samuël 11 en 12

Het volk Israël wilde met alle geweld een koning. Dat kwam mee doordat er
gevaar dreigde uit het noorden: een aanval van de Ammonieten. Het was lang
geleden dat rechter Jefta de Ammonieten had verslagen. Jarenlang hadden de
Israëlieten geen last van hen gehad, maar nu voelde hun koning Nahas zich sterk
genoeg om wraak te nemen.
In het westen hadden de stammen van Israël nog altijd veel last van de
Filistijnen. Vanuit die hoek zouden de mensen in het stadje Jabes in Gilead geen
hulp hebben te verwachten. En die nieuwe koning, waar koning Nahas van
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gehoord had, Saul de zoon van Kis, had nog niet eens een leger. Van die boer uit
de stam Benjamin had hij ook geen gevaar te duchten.
Op zekere dag trok koning Nahas met een sterk leger de grens van Gilead over.
En voordat de mensen in de stad Jabes goed begrepen wat er gebeurde, had hij
hun stad al omsingeld en afgesloten. Geen mens kon er meer in of uit. De
oudsten van Jabes begrepen dat zij het nooit lang tegen dit leger konden
verdedigen en daarom stuurden zij boden naar koning Nahas met de vraag om
vrede. Ze wilden hun stad wel overgeven en de Ammonieten dienen, als ze hun
leven maar mochten behouden.
Nahas had wel verwacht dat ze zouden komen met zo’n voorstel en lang over
een antwoord hoefde hij niet na te denken. Vrede konden ze krijgen en hun
leven ook, maar als zij dachten er met een zware schatting er vanaf konden
komen, dan hadden ze het mis. De dagen van Jefta waren voorbij en deze keer
waren de Ammonieten de sterkste. Hoog en trots stond hij daar in zijn
koningstent, voor de diep buigende boden uit de stad. Uit zijn ogen fonkelde
haat toen hij zei: ‘Ik wil wel vrede met jullie sluiten, maar op één voorwaarde.
Ik wil bij iedereen het rechteroog uitsteken. Dat zal een teken zijn dat jullie voor
eeuwig mijn slaven zijn en ook laat ik zo zien, dat het volk van Israël niets
waard is.’
Lang vergaderden de oudsten van Jabes over de woorden van de wrede koning.
Dit was wel heel erg. Je rechteroog missen betekende ook dat je geen pijl en
boog meer kon schieten. Maar gaf je je niet over, dan werd je vermoord. Het zou
het zou het beste zijn om maar toe te geven. En op deze manier werden ook de
levens van hun vrouwen en kinderen gered. Eén keer was Jabes uitgemoord door
het eigen volk en dat wilden ze niet weer. Dan lieten ze zich nog liever de ogen
uitsteken door de beulen van de Ammonieten!
Misschien, ja heel misschien was er nog een kansje op hulp. Wat had koning
Nahas gezegd? Het volk Israël was niets waard? Nu, dan moest hij hun de
gelegenheid geven om dat aan alle stammen van Israël kenbaar te maken.
Anders zou heel Israël kunnen zeggen, dat zij het niet geweten hadden. De kans
dat de andere stammen hen zouden willen helpen was wel klein, maar je kon
nooit weten.
Voor de tweede keer kwamen de boden uit Jabes bij koning Nahas. Weer bogen
ze diep en zeiden: ‘Wij weten dat u veel sterker bent dan wij en wij willen ons
wel aan u overgeven. Maar geef ons zeven dagen de tijd om hulp te zoeken,
overal in Israël. En wanneer niemand ons wil helpen, dan zullen wij over acht
dagen de stadspoort openen, zodat u ons het rechteroog kunt uitsteken.’
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Nahas lachte wreed. Die zeven dagen uitstel konden ze van hem krijgen en die
boden mochten door het hele land gaan. Er kwam toch geen hulp. Zo goed
kende hij de Israëlieten wel. De ene stam wilde voor de andere stam nog geen
vinger uitsteken. Hadden ze in oude tijden tijdens de burgeroorlog ditzelfde
Jabes niet uitgeroeid….
Nee, niemand zou zijn leven wagen om de mannen van Jabes te redden. Hij
kreeg ze wel, deze laffe Israëlieten. En wat gaf dan een week uitstel voor zijn
wraak? De schande zou er des te groter door worden!
‘Ik geef jullie zeven dagen tijd,’ zei hij spottend. ‘Jullie boden mogen gaan en
staan, waar ze maar willen.’
Diezelfde dag nog gingen de boodschappers uit Jabes zo snel als maar mogelijk
was naar de stad Gibea, waar hun nieuwe koning Saul woonde. Als er één man
in Israël was, die hen zou kunnen helpen, dan was hij het. Het was ook zijn
plicht als koning. Kwam bij, hij was een Benjaminiet. Ook hij zou weten van die
vreselijke burgeroorlog, lang geleden, toen vierhonderd meisjes uit Jabes met
Benjaminieten waren getrouwd. Als de stam Benjamin en ook de nieuwe koning
hen niet zouden willen helpen, dan hoefden ze de andere stammen niet eens te
vragen.
Het was al laat in de middag toen ze in Gibea aankwamen, moe en uitgeput van
de snelle reis. Maar tijd om te rusten gunden ze zich zelf niet. Eerst moesten alle
mensen van de stad hun boodschap weten.
Toen de mannen van Gibea hun droevig verhaal hoorden, scheurden ze hun
kleren en deden as op hun hoofd als teken van diepe rouw. Wat vreselijk dat die
heidenen hun broeders het rechteroog uit wilden steken. Dat zo iets zo maar
kon! Zelf hadden ze veel overlast van de Filistijnen in hun land, maar die waren
‘heilig’ vergeleken bij deze Ammonieten. Ze begonnen allemaal te weeklagen.
Vrouwen huilden en ook de kinderen deden luidkeels mee. De hele stad was in
rep en roer.
Maar niet één man zei: ‘Kom, laat we Jabes helpen en de strijd aangaan tegen de
Ammonieten. Ze dachten er zelfs niet aan.’
Nee, in deze hele stad was niet één man die zo vast op de Heer vertrouwde, dat
hij zijn leven in de waagschaal durfde zetten, om de mensen van Jabes in Gilead
te helpen.
Koning Saul was de hele dag druk bezig geweest op het land van zijn vader. En
nu, aan het einde van de dag, kwam hij thuis. Twee ossen dreef hij voor zich uit
de stadspoort door. Hij keek verbaasd om zich heen. Wat was er aan de hand?
Al dat luid gejammer en mannen in gescheurde kleren en ook nog vreemde
mensen op het plein bij de stadspoort.
‘Wat is er gebeurd? Waarom huilen jullie allemaal?’ vroeg hij.
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Toen hij alles gehoord had, werd hij woedend. Hij trilde van kwaadheid. Was dit
nu de tijd om te huilen en te weeklagen? Accepteerden ze dan alles maar? Moest
die koning Nahas zijn zin krijgen en deze zware schande over Israël brengen?
Maar hij accepteerde dit niet! Tenslotte was hij niet voor niets hun koning. Hij
zou zijn volk Israël dwingen tot de strijd. Durfden ze niet? Ze zouden!
Op dat moment kwam de geest van God over Saul.
Hij keek om zich heen en zag zijn ossen. In zijn hevige toorn doodde hij ze en
slachtte ze. Wild sloeg hij de dieren in stukken, net alsof hij de vijand zelf onder
het mes had. Toen riep hij de jonge mannen van zijn stad bij zich en stuurde ze
met stukken vlees het hele het land door, naar alle stammen van Israël. In elke
stad waar ze kwamen moesten ze het volgende zeggen: ‘Iedereen moet met Saul
en Samuël meegaan om te vechten tegen Nahas, de koning van de Ammonieten.
Anders gebeurt dit ook met jullie ossen.’
Het was alsof er een wonder gebeurde. Bij het zien van die grote stukken vlees
viel de schrik des Heren viel op het angstige volk en als één man grepen ze naar
de wapens en trokken naar Gibea. Niemand dacht nog aan het gevaar van de
Filistijnen. Hun nieuwe koning riep hen en zij gingen.
Dicht bij de rivier de Jordaan inspecteerde koning Saul zijn leger. De
boodschappers van Jabes gingen al vast het blijde bericht naar hun stad brengen.
Ze waren wel zo verstandig om niets tegen koning Nahas te zeggen. Met een
somber gezicht en een angstig kloppend hart zeiden ze tegen hem: ‘Niemand
wilde ons helpen. Morgen zullen we ons aan u overgeven. Dan kunt u met ons
doen, wat u wilt.’
Maar morgen, een dag later, zou deze wrede koning gewaar worden dat Israël
een koning had! En dat er een God was, die waakte over zijn volk Israël!
Koning Nahas lachte. Het kwam dus uit zoals hij al gedacht had. De inwoners
van Jabes kregen geen hulp. Morgen zou hij alle mannen als makke schapen
naar het plein drijven en hen het rechteroog uitsteken, zodat ze nooit weer met
een pijl en boog zouden kunnen schieten. Feest zou het zijn voor zijn soldaten.
Dit waren al andere tijden dan lang geleden in de dagen van Jefta! En voortaan
zou dit land van Gilead een provincie van Ammon zijn….
Die nacht, toen de soldaten van Nahas rustig lagen te slapen, vielen de mannen
van Saul aan. Het was maar een boerenleger zonder goede wapens, maar ze
waren in de meerderheid en vreselijk kwaad. In een wilde stormloop namen ze
het legerkamp van de vijand in en ze spaarden niemand. Wie van de
Ammonieten niet werd gedood, vluchtte alle kanten uit.
De volgende dag trok Saul met zijn leger de stad binnen. Dit was wat anders dan
koning Nahas gedacht had. Tot laat in de avond werd er feest gevierd. De
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mannen van Jabes juichten hun nieuwe koning luid toe. Deze wonderbaarlijke
verlossing uit zulke grote nood, zouden ze nooit weer vergeten. Het was toch
maar goed, dat zij een koning hadden gewild en een betere hadden ze nooit
kunnen krijgen.
Toen zeiden een aantal mannen tegen koning Saul: ‘Waar zijn die mannen, die
bij Mispa zeiden: Moet Saul koning over ons worden? Lever ze aan ons uit, dan
zullen wij ze doden.’
Maar koning Saul wilde er geen praat over horen.
Hij zei: ‘Vandaag wordt er niemand meer gedood. Want vandaag heeft de Heer
het volk van Israël gered.’
Nu de mannen van Israël toch bij elkaar waren, liet Samuël ze allemaal naar
Gilgal gaan en daar werd Saul tot koning gekroond. Vanaf deze dag ging hij niet
weer naar huis om bij zijn vader op het land te werken. Hij was geroepen voor
hoger en belangrijker werk.
Tegelijkertijd nam Samuël afscheid van het volk. Lange jaren had hij zijn werk
als rechter gedaan en nu nam de nieuwe koning het van hem over.
Voor het laatst sprak Samuël zijn volk toe, net zoals in oude tijden Mozes en
Jozua ook gedaan hadden. Weer wees hij het volk erop dat zij God moesten
blijven dienen. En om zijn woorden kracht bij te zetten vroeg hij God om een
teken.
Het wonder kwam: Zware onweersbuien en stortregens daalde over hen neer. En
dat in de oogsttijd, terwijl het om deze tijd van het jaar nooit regende. Alle
mannen werden heel erg bang voor God en voor Samuël.
Samuël moest eerst bidden, voordat het volk weer rustig werd. En nogmaals zei
de oude profeet tegen hen: ‘Jullie hebben wel verkeerde dingen gedaan, maar
jullie hoeven niet bang te zijn. Als jullie maar trouw blijft aan de Heer. Als je
Hem maar dient met je hele hart.’
Toen ze die avond naar huis gingen, hadden ze allemaal maar één voornemen en
dat was om in het vervolg altijd de Heer te dienen.

Hoofdstuk 83
Lieve kleinkinderen,
Jullie kennen toch allemaal wel ons volkslied, het Wilhelmus? Voor elke
interland voetbalwedstrijd wordt het gespeeld en door veel mensen
meegezongen. In de tweede regel staat dat ik van Duitse bloed ben. Maar met
dat woordje ‘Duitse’ wordt geen Duitsland bedoeld.
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In de tijd toen dit lied van 15 coupletten hoogstwaarschijnlijk door Marnix van
Sint-Oldegonde voor zijn vriend prins Willem van Oranje werd geschreven,
sprak men in ons land Oudhollands. Bepaalde woorden uit die tijd kennen wij
niet meer. Ook het woordje ‘Duits’ heeft hier een andere betekenis, dan veel
mensen denken. Duits komt van Diets, dat ‘van het volk’ betekent.
'Ben ik van Duitse bloed’ betekent dus, dat ik iemand ben van het gewone volk.
Het zesde couplet van ons volkslied is minder bekend. Jammer vind ik dat. Jullie
weten toch dat vroeger Filips de Tweede, de koning van Spanje, ook heer van de
Nederlanden was? Deze Spaanse koning was voor ons land niet zo’n goede
baas. Om die reden kwam ons land, onder leiding van prins Willem van Oranje
in opstand. Dat ging in het begin niet zo best. Het leger van onze prins werd
verslagen en de toekomst van ons land zag er slecht uit.
En kijk, toen schreef Marnix van Sint-Oldegonde ook het zesde couplet, dat ik
hieronder plak. Hoe toepasselijk, ook in het verhaal dat ik hieronder voor jullie
vanuit het Fries in het Nederlands vertaald heb.
6. Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Hoofdstuk 83

-

Offer in Gilgal

-

1 Samuël 13

Het koningschap van Saul was begonnen met een grote overwinning op de
Ammonieten. Heel het volk Israël was maar wat blij met hun nieuwe koning.
Maar de toestand in het land was niet best. Spoedig zou moeten blijken of de
nieuwe koning Saul wel opgewassen was tegen de Filistijnen. De Filistijnse
soldaten speelden nog steeds de baas in alle Israëlische steden en alle stammen
van Israël betaalden belasting aan de Filistijnen. In de stad van Saul lag een
kleine bezettingsmacht en hun overwinningspilaar stond bij de stadspoort, een
teken van hun macht en glorie.
Veel mensen hoopten dat koning Saul na de overwinning op de Ammonieten
direct door zou pakken en de Filistijnen het land uit zou jagen. Ook zijn zoon
Jonathan was deze mening toegedaan. De vijand was wel sterk en veel beter
bewapend, maar daar stond tegenover dat het leger van koning Saul veel
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machtiger in aantal was en bovendien: God zou hen immers helpen! Die
onbesneden Filistijnen konden toch niet altijd de baas over hen blijven spelen?
Maar koning Saul had een andere mening. Natuurlijk wist hij dat hij met de
Filistijnen, hun oude en wrede vijand, de strijd aan moest gaan. Maar volgens
hem kon je beter nu eerst nog even wachten, want het was de oogsttijd. Eerst
moest het koren van het land, voordat er gevochten kon worden. Je kon toch al
dat rijpe koren niet verloren laten gaan?
Om die reden liet koning Saul zijn leger naar huis gaan. Na die veldtocht naar
Jabes in Gilead en zijn kroningsfeest in Gilgal wilde hij eerst wachten. Alleen
drieduizend jonge kerels hield hij bij zich. Zelf bleef hij met zijn afdeling
soldaten in Michmas, terwijl zijn zoon Jonathan met een kleinere afdeling
soldaten in Gibea bleef.
En zo gingen de dagen en weken voorbij. Overal in Israël waren de mensen druk
op hun land bezig en haalden ze het koren binnen. Koning Saul wachtte met zijn
mannen in Michmas op de komende dingen. Wel was hij bang dat de Filistijnen
met veel machtsvertoon het land zouden binnenvallen om orde op zaken te
stellen. Maar er gebeurde niets. Het leek wel alsof ze niet durfden, nu koning
Saul de Ammonieten verslagen had….
En toen, terwijl koning Saul van niets wist, begon zijn zoon Jonathan de aanval.
Geheel onverwachts viel hij de Filistijnen aan, die in Gibea waren. Met zijn
kleine groep soldaten sloeg hij ze allemaal dood. Er ontkwam niet één en de
overwinningspilaar van de Filistijnen bij de stadspoort kapte hij om en
vergruizelde die.
Natuurlijk lieten de Filistijnen dit niet ongestraft gebeuren. Direct riepen zij hun
legers bij elkaar en gingen bij Michmas de grens over. Koning Saul kon daar
met zijn klein legertje geen stand houden. Hij trok zich terug naar Gibea, waar
ook zijn zoon Jonathan met zijn soldaten was. Saul begreep dat het er nu om
ging. Dit zou de beslissing worden. Opnieuw stuurde hij zijn boodschappers
door het hele land en riep hij alle strijdbare mannen van Israël op tot de strijd.
Overal klonken de bazuinen. En weer kwamen ze om hun koning Saul te volgen,
naar de overwinning! De afspraak was dat iedereen naar Gilgal zou gaan en ook
Saul ging daar met zijn leger heen.
Ondertussen had het leger van de Filistijnen zich verzameld bij Michmas. Maar
toen ze merkten dat Saul de mannen uit alle stammen opgeroepen had tot de
strijd, drongen ze verder het land binnen. Daarna stuurden ze drie sterke
regimenten soldaten erop uit: één naar het westen om de weg naar hun thuisland
veilig te stellen, één naar het noorden om de Efraïmieten te keren die op mars
426

waren naar Gilgal en dan nog één naar het oosten, naar de rivier de Jordaan om
ervoor te zorgen dat daar geen hulp voor Saul vandaan zou komen.
En om de schrik er goed in te jagen, staken ze dorpen in brand en vernielden
alles. Alle vruchtbomen kapten ze om, ossen, koeien en schapen namen ze mee
en alles wat levend in hun handen viel, sloegen ze dood….
Het volk van Benjamin verloor alle moed. Vreselijk wat er gebeurde! Ze
dachten niet meer aan hun nieuwe koning, die zij met zoveel enthousiasme en
gejuich ingehuldigd hadden. Ze dachten er niet meer aan om zich tegen de
wrede vijand te verzetten, en al helemaal niet meer om in opstand te komen. Ze
dachten niet meer aan God, die nog maar zo kort geleden de inwoners van Jabes
gered had….
In paniek vluchtten ze in grote aantallen de bossen en de bergen in. Ze zochten
hun toevlucht in de grotten en spelonken van de bergen.
En terwijl de mensen met al hun hebben en houden vluchtten, brandde de vijand
hun dorpen plat. Elke avond was de lucht rood van het vuur en overdag hing er
een zware, zwarte rook over het landschap.
Tenslotte kreeg de angst ook de soldaten van Saul in z’n macht. Stiekem slopen
in het duister van de nacht velen van hen weg. Alle dagen werd het leger van
koning Saul kleiner. Van de drieduizend soldaten waren er nog maar zeshonderd
overgebleven.
Koning Saul begreep dat het zo niet langer door kon gaan. Zijn leger verliep en
de Filistijnen hadden alle toegangswegen naar hem toe afgesloten. Hij zou geen
hulp van de Efraïmieten krijgen. Het zou niet lang meer duren en dan was hij
helemaal ingesloten en kon hij geen kant meer op.
Was de oude profeet Samuël maar hier, om het de Heer te vragen. En dat niet
alleen! Duidelijk had hij met hem afgesproken dat Samuël eerst de Heer offers
zou brengen, voordat hij, Saul, met de strijd tegen de Filistijnen zou beginnen!
Maar hoe kon die oude man bij hem komen, nu de Filistijnen alle
toegangswegen afgesloten hadden? Misschien was hij wel gevangen genomen
en dan zou hij nooit bij hem kunnen komen….
Koning Saul werd er beroerd van. Hij moest het gevecht met de Filistijnen
beginnen, voordat die laatste zeshonderd mannen van hem ook weggelopen
waren. Straks zat hij hier helemaal alleen…. En Samuël kwam maar niet! Maar
hij kon niet langer wachten. Had Samuël hem in de steek gelaten? Nu, dan moest
hij zelf maar een offer aan de Heer brengen. Samuël had het hem wel verboden,
maar als het niet kon zoals het moest, dan moest het maar zoals het kon! Het
was niet zijn schuld dat de oude Samuël zelfs na zeven dagen wachten, er nog
steeds niet was!
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Saul dacht er niet aan, dat de Heer hem ook zou helpen, zonder dat er eerst een
offer was gebracht. Het leek er nu op dat de koning van Israël niets beter was
dan de koningen uit omliggende landen. Die heidense koningen dachten ook dat
de gunst van hun goden afhankelijk was van de offers die zij brachten….
Juist toen koning Saul zijn offer gebracht had - hij stond nog bij het altaar kwam Samuël aanlopen. Blij liep Saul naar hem toe om hem te begroeten. Maar
streng zei de profeet: ‘Wat heb jij nu gedaan?’
Saul zag wel dat Samuël erg boos was. Haastig antwoordde hij: ‘Ik zag dat mijn
soldaten één voor één wegliepen. En u kwam maar niet. Toen dacht ik: ik ga zelf
maar een offer aan de Heer brengen. Dan heb ik Hem toch om hulp gevraagd.’
De oude Samuël keek koning Saul recht in het gezicht, toen hij bedroefd tegen
hem zei: ‘Saul, Saul, wat ben jij toch verschrikkelijk dom geweest. Ik had jou
verboden om zelf het offer te brengen. Je had moeten doen wat de Heer, je God,
je bevolen had. Een koning in Israël mag niet zo maar zijn eigen zin doen. Hij
moet doen wat God in zijn heilige wet tegen hem gezegd heeft. En nu is de Heer
kwaad op jou en zal jij en ook je kinderen niet, voor altijd koning in Israël
blijven. De Heer zal iemand zoeken die wel zijn wil doet. En de Heer zal die
persoon koning in Israël maken.’

‘Saul, Saul, wat ben jij toch verschrikkelijk dom geweest!’
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Zonder groet draaide Samuël zich om en liep bij koning Saul vandaan. Wat was
hem dit bitter tegengevallen. Wat was hij blij met deze man geweest. Deze
nieuwe koning zou een voorbeeld zijn voor alle Israëlieten om de Here God te
dienen. En nu was hij een koning geworden gelijk aan alle andere koningen in
de buurlanden. Een offer was belangrijker dan gehoorzaam zijn aan de Heer….
Saul was een koning, die letterlijk wel met kop en schouders boven zijn volk
uitstak, maar die nu geen voorbeeld voor zijn volk was geweest.
Nooit zou hij weer vergeten hoe blij hij was geweest toen hij de boerenzoon
Saul tot koning had gezalfd, daar bij de poort van Rama. En dat hij hem nu het
oordeel aan moest zeggen! Maar het kon niet anders. Een profeet moet doen,
wat God tegen hem zegt en niet wat hij zelf het liefste zou doen.
Maar nog was alle moed niet verloren. Misschien zou Saul hiervan leren, spijt
krijgen en later beter naar de Heer luisteren. En God zou barmhartig zijn, hem
het kwade vergeven en hem toch weer aannemen als zijn dienstknecht.
Toen Samuël was vertrokken, zat Saul in zijn tent, somber en terneergeslagen.
Met dat offer was haast geboden geweest. De aanval kon niet langer wachten,
geen dag en geen uur…. En nu koning Saul geofferd had, deed hij niets. Hij
wachtte en wachtte maar en het ene plan na het andere verwierp hij. Ondertussen
namen de Filistijnen de ene stad na de andere in. Het zou niet lang meer duren,
dan was koning Saul helemaal ingesloten.

Hoofdstuk 84
Lieve kleinkinderen,
De titel van het boek ben ik vergeten, maar ik las eens in dat boek een waar
gebeurd verhaal. Het ging over een vader en zijn zoon, die samen in een
concentratiekamp opgesloten zaten. Het leven daar was niet best. Bijna geen
eten, met als gevolg erge honger. Het is eigenlijk niet te geloven, maar ik las dat
die vader in een slecht moment stiekem een broodkorst van zijn zoon stal.
Onbegrijpelijk, maar wel waar gebeurd….

Hoofdstuk 84

-

De dag van Jonathan

-

1 Samuël 14

En weer was het Jonathan, de zoon van koning Saul, die met een klein groepje
soldaten de strijd begon. Deze jonge prins begreep maar al te goed dat er
gehandeld moest worden en de dodelijke omsingeling doorbroken, nu het nog
kon.
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Hij had een totaal ander karakter dan zijn vader. Hij kon niet wachten en de
komende dingen maar gewoon over zich heen laten komen. Hij moest iets doen.
Nee, niet in eigen kracht, maar hij vertrouwde op God en geloofde dat die hem
zou helpen. Hij wist ook op welke plek hij de Filistijnen kon aanvallen, maar
met zijn vader durfde hij daar niet over te praten. Die vond het toch niet goed.
Bang was zijn vader niet, maar hij aarzelde altijd zo lang. Vaak was dan het
juiste moment om aan te vallen voorbij. Kwam bij, dit plan van Jonathan was zo
doldriest, dat geen koning het ooit goed zou keuren.
De Filistijnen hadden hun legerkamp nog altijd bij Michmas. Er waren niet eens
veel soldaten meer, nu erg veel van hen het land van Benjamin plunderden en
platbranden. Ze verwachtten wel dat Saul een keer een aanval op hen zou
beginnen, wilde hij niet helemaal ingesloten worden, maar dan zou hij vanuit het
westen of oosten op hen afkomen. Een directe aanval op hun legerkamp in
Michmas was volstrekt onmogelijk. Een diep ravijn was de scheidslijn tussen de
beide legers. Maar tussen het leger van Saul en het kamp van de Filistijnen was
ook een smalle, hoge bergpas. Het pad daar naar toe was steil en heel smal. Er
was geen ruimte om te vechten. Er konden geen twee mannen naast elkaar
omhoog lopen!
Boven op de bergpas hadden de Filistijnen een kleine wachtpost van sterke
jonge krijgers gestationeerd. Meer waren er niet nodig. Op dit smalle bergpad
konden ze een heel leger tegenhouden.
En juist op dit punt wilde de jonge Jonathan de aanval inzetten. De beste aanval
is daar, waar de vijand het niet verwacht.
Jonathan zocht een klein groepje mannen uit, die niet bang uitgevallen waren.
Zijn wapendrager was daar ook bij. Samen zouden ze voorop gaan. Jonathan
wees naar het smalle bergpad. Hij zei tegen zijn wapendrager: ‘Kom, laten we
samen naar die wachtpost van onbesneden Filistijnen gaan. Ik ga voorop.
Misschien zal de Heer ons helpen. Als hij een heel leger kan helpen, dan kan Hij
dat ook twee mensen doen.’
De wapendrager hoefde niet na te denken. Hij zei: ‘Goed, ik ga met je mee.’
Jonathan had ook niet anders verwacht.
‘Als de Filistijnen ons naar boven zien klimmen,’ zei hij, ‘en ze komen naar
beneden om ons de weg te versperren, dan kan de aanval niet doorgaan en gaan
we terug. Maar blijven ze boven bij hun wachtpost ons staan opwachten, dan
klimmen we tegen de rots omhoog en zal de Heer hen in onze macht geven.’
Ze kwamen achter de hun beschermende rotsblokken vandaag en waagden zich
op het steile bergpad. Het duurde niet lang of de Filistijnen zagen hen. Dus, er
waren nog Hebreeërs die zich niet verstopt hadden in de bossen. Twee man!
Hoogstwaarschijnlijk waren er meer mannen om hen te volgen, de weg omhoog.
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Maar die zouden wel niet durven. Slechts twee mannen wilden hen aanvallen.
Belachelijk. Je kon je lachen niet eens inhouden. Het had geen zin om voor
slechts twee man naar beneden te gaan, dat moeilijk begaanbare bergpad langs.
Spottend riepen ze: ‘Kom maar hier. Dan zullen we jullie laten zien, wie de
sterkste is!’
En dat was nu juist waarop Jonathan gehoopt had. Dit was een teken, dat God
hem wilde helpen.
‘Kom,’ zei hij, ‘de Heer heeft hen in onze macht gegeven.’
Lenig en met hun handen en voeten klimmend, stonden Jonathan en direct
achter hem zijn wapendrager, plotseling boven op de bergpas. Ze grepen naar
hun zwaarden. De eerste vijand viel en nog voordat hij de grond raakte, sprong
Jonathan over hem heen en sloeg op de tweede los. Zo sloeg hij de één na de
ander tegen de grond en zijn wapendrager achter hem doodde ze. Niet één kreeg
de kans om weer overeind te komen en Jonathan van achteren aan te vallen.
Toen er twintig Filistijnen gesneuveld waren, vluchtten de anderen naar hun
legerkamp bij Michmas. Jonathan riep zijn soldaten en even later stormden ze
met elkaar de berg af naar de vijand.
De Filistijnen in hun kamp wisten niet wat hen overkwam. De bergpas van
Michmas was genomen, dan moest er wel een verschrikkelijk groot leger zijn
geweest, die dat voor elkaar had gekregen. En achter deze betrekkelijk kleine
groep zou natuurlijk straks het grote leger van hun koning Saul komen! In plaats
dat zij Jonathan met zijn soldaten gingen aanvallen, twijfelden ze en wisten niet
wat ze moesten doen. Normaal gesproken wisten deze Filistijnse soldaten heel
goed, hoe ze moesten vechten, maar dit kwam zo onverwacht. Dit was geen
eerlijke strijd…. Dit kwam van die God van de Hebreeërs.
Ja, en toen liet God ook nog de aarde beven. Er was een kleine aardbeving. Door
alle Filistijnen ging een siddering van angst voor de God van Israël,. In wilde
paniek vluchtten ze terug naar hun eigen vlakke land, waar nog nooit een
aardbeving was geweest. Al sneller liepen ze om hun leven te redden. Weer
schokte de aarde. Angstig keken ze achterom en zagen Jonathan en zijn soldaten
aankomen.
Maar nog was er geen einde aan hun rampspoed. In hun midden waren ook
Israëlieten die zich bij het leger van de Filistijnen hadden aangesloten, om
gedwongen of niet, te vechten tegen hun eigen volk. Deze mannen zagen nu hun
kans schoon en begonnen ook tegen de Filistijnen vechten, want zij wilden bij
koning Saul en Jonathan horen.
Toen wisten de Filistijnen het helemaal niet meer. De vijand zat midden tussen
hen in en sloeg hen met hun eigen wapens. Het werd een wilde, bittere en
verbeten strijd tegen elkaar. En toen de strijd op z’n hevigst was, kwam er van
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over de bergen een nieuwe vijand aan. Met veel geschreeuw viel het leger van
koning Saul over de vluchtende Filistijnen heen….
Saul kreeg al vrij snel het bericht dat er gevochten werd in het kamp van de
vijand. Hij begreep niet hoe dat mogelijk was. De Filistijnen waren op de vlucht
en hij wist van niets! Wie was begonnen met vechten, zonder zijn toestemming?
Vlug liet hij zijn officieren bij zich komen. Zijn zoon Jonathan ontbrak. Moest
die zoon van hem dan altijd alle eer krijgen? En mocht hij, de koning, pas op het
toneel verschijnen, wanneer de slag al gewonnen was? Zou hij met zijn leger
van zeshonderd man hier mooi blijven? Jonathan was zelf begonnen, nu dan
moest hij het ook maar zonder hem afmaken. Hij had het verdiend om hem nu
niet te helpen.
Maar toen schudde hij zijn hoofd. Nee, er was nu geen tijd om boos en jaloers te
zijn. De vijand was op de vlucht en nu moest er voor eens en voorgoed met de
Filistijnen afgerekend worden. Het ging tenslotte niet om zijn eer. Het ging om
zijn land en zijn mensen. Maar toch kwam weer die twijfel in zijn hart. Was dit
wel de grote overwinning op de Filistijnen? Of zouden ze straks terugkomen, die
onbesnedenen, en alles herveroveren, wat ze vandaag verloren hadden?
‘Laat de priester komen,’ gebood hij. ‘Nu direct.’
Maar toen de priester Ahia alles klaar gezet had om de Heer te bevragen, wist
Saul het al. Vanaf een hoog punt op de berg zag hij het leger van de Filistijnen
vluchten. Hij vergat alles: zijn afgunst, zijn twijfel, de schande dat hij weer de
laatste was. Nu was nog maar één ding belangrijk: ze moesten de vijand
verslaan, ze moesten wraak nemen voor alles wat de Filistijnen hen aangedaan
hadden.
‘Houd maar op,’ zei hij tegen de priester, ‘ik weet het al!’
Koning Saul stak zijn speer omhoog en wees naar de vluchtende vijand.
Met grote sprongen renden ze de berg af, Saul met zijn zeshonderd soldaten.
‘De dood aan de onbesnedenen!’
En met veel geschreeuw vielen ze de vijand in de flank aan.
De hele lange hete dag achtervolgden ze de Filistijnen. In de namiddag waren ze
een heel eind van Gibea vandaan. De strijders van koning Saul waren moe.
Volgens zichzelf hadden ze voor vandaag genoeg gevochten. De vijand was
verslagen, en morgen was er weer een dag. Het was tijd om te gaan eten. Maar
koning Saul dacht daar anders over. Nu moesten ze doorpakken en de vijand
vernietigend verslaan. Eten en drinken kon ook wel in de nacht en anders
sloegen ze maar een dag over. Daar zouden zij niets van krijgen! Hij liet de
bazuin blazen en zijn soldaten kwamen bij hem.
‘Luister,’ zei hij. ‘het is nog geen tijd om te rusten. Wij moeten ons tot het
uiterste inspannen om de vijand helemaal te verslaan. Ik verbied jullie om te
eten, want dit vandaag is een oorlog van de Heer. En wanneer wij allemaal
vasten, zal Hij ons helpen en ons de overwinning geven. Ik bezweer jullie in zijn
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heilige naam: vervloekt is de man die voor het invallen van de duisternis gaat
eten.’
Opnieuw zetten de soldaten van Saul de achtervolging in. Ze waren moe en
hadden honger, maar niemand durfde ook maar een hap eten te nemen. Men zou
de vloek des Heren over jezelf afroepen, na zo’n bezwering van de koning. Maar
het viel hen nu wel dubbel zwaar om te vechten. En wat koning Saul graag
wilde, gebeurde niet. Het werd wel een grote overwinning, maar zij kregen lang
niet alle Filistijnen in handen.
Kroonprins Jonathan wist niets van de bezwering van zijn vader. Hij had de
bazuin niet gehoord. Zo ver was hij het leger van zijn vader al vooruit gesneld.
Met zijn eigen soldaten achtervolgde hij de vluchtende Filistijnen sneller, dan
het grote leger van zijn vader dat kon.
Niet dat hij nu moest rusten, maar hij had wel trek in eten. Ze waren nu in een
bos en hij zag bijenzwermen in de bomen hangen. Al lopende stak hij zijn speer
in een bijenvolk. Hij kon zo de honing van de speer afeten. Hij voelde dat dit
eten hem goed deed. Nieuwe krachten kwamen in zijn vermoeide lichaam.
Maar juist toen hij verder wilde rennen, kwam er één van Saul zijn soldaten
eraan. Verschrikt sloeg hij zijn armen in de lucht. ‘Pas op, prins Jonathan,’ riep
hij, ‘niet doen! Uw vader heeft met een zware eed iedereen verboden om te
eten. Ook wij hebben allemaal honger, maar niemand van ons durft ook maar
iets te eten.’
Jonathan werd gewoon kwaad, toen hij dit hoorde. Hoe kon de koning nu zoiets
doms doen? Door het eten van dat kleine beetje honing voelde hij zich al een
stuk beter en ook de andere soldaten hadden honger. Als iedereen vrijelijk had
mogen eten, dan hadden ze nog veel meer vluchtende Filistijnen kunnen inhalen.
Hoe groot zou dan de nederlaag van de Filistijnen wel niet geweest zijn.
‘Mijn vader zal dit land nog eens in het ongeluk storten!’ zei hij.
Toen het avond en donker geworden was, waren Saul en zijn soldaten helemaal
bij Ajalon. In alle haast maakten ze een kamp en staken vuren aan. Er was veel
vee buit gemaakt en als uitgehongerde wilden vielen ze op schapen en koeien
aan. Bij het licht van brandende fakkels slachten ze de dieren. Omdat ze zo’n
honger hadden, namen ze niet de tijd om de dieren goed te laten uitbloeden.
Toen koning Saul dit merkte, gaf hij opdracht dat de geslachte dieren eerst naar
hem toegebracht moesten worden, voordat ze gegeten mochten worden. Streng
zag hij erop toe, dat alles volgens wet en regels gebeurde. In de wet van Mozes
stond dat het de mensen ten strengste was verboden om vlees met bloed te eten.
Na dat haastige eten en een korte rust riep Saul zijn soldaten op om opnieuw de
Filistijnen te gaan achtervolgen. De maan scheen helder en de vijand verwachtte
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hen niet meer. Nu zouden ze de Filistijnen vernietigend kunnen verslaan. Het
vermoeide volk wilde hun koning wel volgen, maar de priester zei: ‘Koning,
laten we eerst God vragen of het wel goed is wat we gaan doen, want het is niet
de gewoonte dat we ’s nachts vechten.’
En zo gebeurde het. Saul bouwde een altaar en de priester deed de efod om en
pakte zijn wonderstenen. Maar deze keer gaf God geen antwoord. Hoe Koning
Saul ook vroeg en wat Ahia, de priester ook deed, de Heer antwoordde niet met
een woord of teken. Het was duidelijk. Er lag een vloek over het leger van Saul.
Eén van zijn soldaten had iets verkeerds gedaan….
Streng stond de koning voor het nog rokende altaar. ‘Laat alle officieren hier
komen,’ gebood hij. ‘Eén van hun soldaten heeft gegeten en de vloek van God
over ons gebracht.’
Allemaal stonden ze voor hun koning, maar niemand zei een woord. Wie het
wel wist van Jonathan hield zich stil. Niemand van hen wilde de moedige prins
verraden. Bang keken ze naar hun kwade en sombere koning.
‘Zo waar als de Heer leeft, ik wil weten wie vandaag gegeten heeft. Ook al was
het mijn eigen zoon Jonathan, hij zal sterven!’
Niemand deed zijn mond open. Toen ging koning Saul terzijde staan en riep zijn
zoon Jonathan bij zich.
‘We zullen loten,’ zei hij.
Het werd doodstil. Het lot werd geworpen. De priester boog zich over de stenen.
Zijn stem trilde toen hij de uitslag zei: ‘Het volk is vrij.’
De koning zelf of zijn zoon waren schuldig. Bang keken de soldaten naar hun
koning. Zou hij ophouden, nu hij wist dat het om het leven van zijn eigen zoon
ging? Toen hoorden ze hem luid en gewoon wreed zeggen: ‘Werp het lot tussen
mijn zoon en mij.’
Het kwam uit zoals ze het gedacht of al geweten hadden: het lot viel op de jonge
prins. Maar nu zou de koning toch genadig zijn en het leven van zijn eigen zoon
sparen? Geen vader zou het toch over zijn hart kunnen krijgen om zijn eigen
zoon te doden? Nu zou de koning zeggen: ik ben te haastig geweest met mijn
bezwering. Laat de priester komen, zodat Jonathan gelost wordt met een
offerdier.
‘Zeg mij wat je gedaan hebt,’ dreigde koning Saul.
Jonathan kwam er eerlijk voor uit. Hij zei: ‘Ik denk dat ik de schuldige ben. Ik
heb met mijn speer honing gepakt uit een bijenvolk en opgegeten. Ik wist niet
van uw bezwering.’
Daar stond hij voor zijn vader, rechtop, trots en zijn stem trilde niet. Hij huilde
niet. Hij smeekte niet om genade. Het enige wat hij zei was: ‘Hier ben ik. Ik zal
dus moeten sterven.’
Saul keek hem aan. Het was zijn eigen vlees en bloed, maar niemand in Israël
zou kunnen zeggen, dat hij zijn eigen zoon niet durfde straffen of dat hij de
vloek des Heren niet serieus nam. Hij had in de naam van de Heer een eed
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afgelegd en die moest hij nakomen. En voor de derde keer gebruikte hij Gods
heilige naam voor een haastige eed.
‘God mag mij straffen, als dat niet gebeurt. Ja, Jonathan, jij zult sterven. Nu!’
Koning Saul keek naar zijn officieren. Eén van hen zou hij de opdracht geven
om zijn bevel uit te voeren. En wanneer ze allemaal weigerden? Saul wist hoe
hoog zij Jonathan hadden, - bij God, dan deed hij het zelf!
Maar voordat koning Saul één woord kon zeggen, kwam het volk in beweging.
Heftig namen ze het voor de prins op. Ze gingen om hem heen staan en de
voorsten pakten zelfs hun zwaarden. Als de koning dan niet wijzer was, als de
vader zijn eigen zoon niet spaarde, dan zouden zij dat doen. Nu was het hun
beurt om een eed af te leggen.
Zelfs dreigend zeiden ze tegen hun koning Saul: ‘Moet volgens u Jonathan
sterven? Dat nooit! Zo zeker als de Heer leeft, er mag niets met prins Jonathan
gebeuren. Want hij heeft er vandaag voor gezorgd dat Israël de strijd tegen de
Filistijnen won. En God heeft hem daarbij geholpen.’
Koning Saul zag dat het zijn mannen ernst was en tegen een heel leger kon hij
niet op. Hij berustte in het besluit van zijn soldaten.
In plaats van Jonathan brachten ze een offer en zo loste het volk die nacht hun
dappere prins. Na dat plechtige offer kwam er niets meer van een nieuwe aanval
op de Filistijnen. En het zou ook niet lang meer duren, of de nacht was voorbij.
De Filistijnen was een zware slag toegebracht en het duurde jaren, voordat zij de
grenzen van Israël weer durfden over te steken.

Hoofdstuk 85
Lieve kleinkinderen,
Papa en mama moeten samen een avondje uit. Voor hun kinderen is dat heel
spannend, want het is de eerste keer dat ze zonder hun papa en mama alleen
thuis zijn.
‘Zullen jullie goed op ons huis passen?’ vragen papa en mama wanneer ze ’s
avonds voor een paar uurtjes weggaan.
‘Ja, papa, ja mama, dat beloven we,’ krijgen ze als antwoord.
Maar wanneer ze weer thuis komen, staat alles op z’n kop. Het is gewoon een
grote bende in huis. Geen stoel staat meer op z’n plaats.
‘Maar dit was de bedoeling niet!’ zegt papa boos.
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‘Papa, wij hebben gedaan wat u van ons vroeg! Wij hebben heel goed op ons
huis gepast. Wij hebben heel goed naar u geluisterd! Toen jullie weg waren, is
er niemand ons huis binnengekomen.’
‘Luisteren, gehoorzamen en doen wat wij zeggen, dat zijn verschillende zaken,’
zegt mama. ‘Dit was de bedoeling niet! En zoek geen uitvluchten!’
Hoofdstuk 85

-

Tocht naar Amalek

-

1 Samuël 15

In die jaren, toen het volk Israël geen last meer had van de Filistijnen, kwam de
oude profeet Samuël een keer bij koning Saul met een opdracht van God.
‘Zo zegt de Heer der heerscharen: God gaat de Amalekieten straffen en dat moet
jij doen. Je weet dat de Amalekieten mijn volk hebben tegengehouden, toen Ik
het verloste uit het land Egypte en ook later waren de Amalekieten een plaag
voor mijn volk Israël. Daarom moet jij er met je soldaten naar toegaan, hun leger
verslaan en daarna alles van hen vernietigen. Je moet iedereen doden. Je mag
geen medelijden hebben. Met niemand. Ook hun kinderen en baby’s moet je
doden. Ook al hun vee, de koeien, schapen, kamelen en ezels.’
Koning Saul wilde maar wat graag deze opdracht van God uitvoeren. Ook hij
was niet vergeten wat de Amalekieten het volk Israël aangedaan hadden in de
tijd van Mozes. En hoe vaak waren deze rovers door de jaren heen hun land
binnengevallen en hadden hun vrouwen en kinderen als slaven meegenomen?
Nu zou hij wraak nemen en dat roversvolk uitroeien. Hij riep de mannen van
Israël op tot de strijd en in heel grote aantallen kwamen ze. Ze hadden zin in dit
grote avontuur. Nu zouden ze de rekening vereffenen met dat volk uit de
woestijn en zijn wrede koning Agach.
De wraak des Heren zou over Amalek komen, had Mozes vroeger in een boek
geschreven en nu was het zover! God zelf had hen tot de strijd opgeroepen. Dit
kon niet misgaan!
Door het land van Juda trok het leger van Saul de steppe in en hoe dichter ze bij
Amalek kwamen, hoe meer zin zij erin kregen. Nog een paar zware dagreizen en
dan waren ze bij de stad van de vijand en dan gingen het eraan!
Deze mannen van koning Saul dachten er helemaal niet aan dat zij ‘de wraak
van God’ moesten uitvoeren aan een volk dat door de eeuwen heen niets van
Gods wetten had willen weten. Met koning Saul voorop dachten zij alleen maar
aan hun eigen wraak en aan de strijd die zij zouden winnen. Lange jaren waren
zij slaaf geweest van omliggende buurlanden, zoals van de Filistijnen en de
Ammonieten, maar nu was het anders! Nu trokken ze met hun eigen koning ver
de grenzen over en gingen ze vechten tegen Amalek. Nu waren ze geen bange
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slaven meer, maar een volk dat wraak nam op zijn vijanden en rijke oorlogsbuit
ging ophalen. Saul had wel gezegd dat God, net zoals vroeger bij de stad Jericho
alles van de Amalekieten ‘in de ban’ was gedaan, maar dat zou wel een beetje
meevallen. De beste schapen en koeien namen ze mee, dat was oorlogsrecht en
dat gunde koning Saul hen toch wel?
Zo trok het volk van Israël op naar het land van de vijand. Het was geen volk dat
wilde gaan doen wat God hen opgedragen had, maar een volk dat erop uit was
om oorlogsbuit te bemachtigen.
Het was de plicht van koning Saul om een voorbeeld voor zijn mannen te zijn en
erop toe te zien dat alles zou gaan, zoals de oude profeet Samuël hem gezegd
had. Het ging nu niet om de eer van Israël en om oorlogsbuit, nee, het ging nu
om de eer en het recht van Israëls God. En in plaats dat Saul dat deed, gaf hij het
volk een verkeerd voorbeeld. En zo werd deze tocht naar Amalek voor koning
Saul zelf een grote mislukking.
Want toen zij zonder veel moeite de stad van de Amalekieten ingenomen
hadden, doodden ze wel de gewone mensen, van klein tot groot en arm en rijk,
maar koning Agach sloegen ze in de boeien en namen ze mee naar huis. Wat zou
dat een grote eer voor koning Saul in zijn huis in Gibea zijn: een gevangen
koning, die hem als een nederige slaaf diende.
Samuël had wel de opdracht gegeven om iedereen te doden, maar één op de
zoveel, dat maakte toch niets uit? En later zou hij ook altijd nog gedood kunnen
worden. Zo sloeg Saul het gebod van de Heer in de wind en deed precies zijn
eigen zin.
Was het een wonder dat toen de koning het verkeerde voorbeeld gaf, ook zijn
soldaten ongehoorzaam werden en alleen het gewone vee doodden, maar de
beste, de vetste schapen en koeien mee naar huis namen?
Zo ging het leger van koning Saul weer terug naar huis: een leger met een
gevangen koning in hun midden en met een rijke buit aan gestolen schapen en
koeien. Er was geen verschil meer tussen Amalek en Israël, tussen Gods eigen
volk en de rovers uit de steppe. En in plaats dat koning Saul zich schaamde,
richtte hij bij de grens van Juda een grote overwinningspilaar op. Tot eer van
zichzelf?
Ondertussen zat de oude profeet Samuël thuis te wachten op de terugkomst van
het leger. Hij twijfelde geen moment of Saul wel de overwinning had behaald en
ook gedaan had, wat God hem bevolen had. Hij had het hem zo duidelijk
gezegd. Het kon niet verkeerd gegaan zijn. Diep van binnen verwachtte Samuël
dat hij een Godswoord zou krijgen, dat God Saul dat offer in Gilgal vergeven
had en dat hij toch op de koningstroon zou mogen blijven zitten.
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Maar, op een late avond toen Samuël op bed lag en het Godswoord kwam, was
dat heel anders dan hij verwacht en gehoopt had!
‘Ik heb spijt,’ sprak de Heer, ‘dat ik Saul koning heb gemaakt, want hij heeft
niet gedaan, waartoe ik opdracht had gegeven.’
Slapen kon Samuël die nacht niet meer. Nu wist hij hoeveel hij van Saul hield.
Wat deed dit hem verschrikkelijk veel verdriet. God had Saul verworpen en hij
Samuël zou hem dat moeten vertellen. O God, wat viel hem dat zwaar.
Voordat Samuël het leger van Saul bereikte, hoorde hij dat Saul bij de grens in
het zuiden van Juda een overwinningspilaar had opgericht. Dat ontbrak er nog
maar aan…. Het woord van God sloeg hij in de wind en in plaats daarvan richtte
hij voor zichzelf ereteken op. Teleurgesteld en bitter vervolgde hij zijn reis naar
Gilgal.
Het werd de zwaarste reis van zijn leven. Buiten het legerkamp hoorde hij het
geblaat van schapen en het geloei van koeien. Dus dat was het: ze hadden niet al
het vee gedood, zoals de opdracht was, maar het voor zichzelf gehouden! Hoe
was het mogelijk? Hij had het zo duidelijk gezegd. Ook Achan had dit vroeger
gedaan bij de stad Jericho: gestolen van de Heer!
Een hevige boosheid kwam in Samuël. Nu was hij alleen nog maar de strenge
profeet, die opkomt voor de eer van zijn God.
En daar kwam Saul al aanlopen. Blij en trots was hij. Uit de verte riep hij naar
Samuël: ‘Wees gezegend door de Heer. Ik heb gedaan, wat de Heer mij heeft
opgedragen.’
Samuël keek hem aan. Had deze man nu echt niets door? Of was hij bang en
deed hij net alsof hij blij was?
Toen zei Samuël: ‘Hoe kan het dan dat ik geblaat van schapen en geloei van
koeien hoor?’
Koning Saul werd bleek bij die vraag, maar hij hield zich groot.
‘O,’ zei hij luchtig, ‘die hebben we meegenomen uit Amalek. Mijn soldaten
vonden het jammer om die te doden. Deze wilden ze offeren aan God. Maar de
andere dieren hebben we allemaal gedood.’
Hij wilde nog meer zeggen, het goedpraten, maar Samuël viel hem in de rede.
‘Houd je mond!’ zei hij boos. ‘Ik zal je vertellen, wat de Heer vannacht tegen
mij gezegd heeft.’
‘Goed,’ zei Saul, ‘ik luister.’
Samuël zei: ‘U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u als
koning aan het hoofd van alle stammen van Israël. De Heer heeft u gezalfd tot
koning van Israël. En nu had de Heer u een opdracht gegeven. U moest de
Amalekieten vernietigen, ze bestrijden tot ze allemaal uitgeroeid waren. Dat
wilde God en daar had God zijn redenen voor.
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Maar waarom heeft u niet geluisterd naar wat de Heer u gezegd heeft? Waarom
heeft u oorlogsbuit meegenomen? Dat mocht niet van God.’
Saul antwoordde: ‘Maar ik heb toch geluisterd naar de Heer? Ik ben naar de
Amalekieten gegaan. Ik heb hun koning gevangengenomen en verder heb ik alle
mensen gedood. Mijn soldaten hebben de beste dieren meegenomen om ze in
Gilgal aan de Heer te offeren.’
Maar Samuël antwoordde: ‘Saul, Saul, wat denk je dat de Heer belangrijker
vindt? Dat iemand een offer brengt of dat iemand doet wat God vraagt? Goed
luisteren is beter dan het offeren van dieren. Omdat jij niet gedaan hebt, wat de
Heer van je vroeg, zal jij niet langer koning zijn.’
Saul boog zijn trotse hoofd. Het was alsof de oude profeet, die wat lengte betrof
nauwelijks tot aan zijn schouders reikte, ver boven hem uitsteeg.
Stamelend zei Saul: ‘U heeft gelijk. Ik heb het verkeerd gedaan! Ik heb niet
gedaan wat de Heer wilde. Ik heb niet naar u geluisterd, want ik was bang voor
mijn soldaten. Ik heb naar hen geluisterd. Zij wilden het vee als oorlogsbuit
meenemen en ik heb daarvoor toestemming gegeven. Het spijt mij. Vergeef mij
toch en ga met mij mee. Ik wil bidden tot de Heer.’
Maar Samuël schudde met zijn hoofd. ‘Ik ga niet met je mee, want je hebt niet
gedaan wat de Heer van jou vroeg. En daarom wil Hij niet dat jij nog langer
koning bent.’
Samuël draaide zich om en wilde weglopen. Koning Saul zag het en met één
sprong was hij bij Samuël. Hij moest met hem meekomen om het
overwinningsfeest te vieren, anders zou het hele volk weten, dat hij niet langer
hun koning zou zijn. Hij pakte de oude profeet bij zijn mantel en wilde hem
meetrekken. Op dat moment schrok Saul vreselijk, want hij scheurde een stuk
van Samuëls mantel af.
De oude profeet draaide zich om en zei tegen Saul: ‘Dit is het teken. Zoals u
een stuk van mijn mantel hebt afgescheurd, zo heeft God vandaag het koninkrijk
van u afgescheurd en het aan een ander gegeven, die beter is dan u. U weet toch
dat de God van Israël niet van gedachten verandert, zoals mensen doen? Hij is
immers geen mens, die van zijn besluiten terugkomt.’
Daar stond koning Saul, als een klein bang jongetje voor zijn strenge vader. Al
zijn trots, al zijn blijheid over zijn grote overwinning was voorbij. God had hem
afgeschreven, maar Samuël mocht hem niet in de steek laten.
‘Ik heb het verkeerd gedaan,’ zei hij, ‘maar behandel mij met respect waar alle
leiders van Israël bij zijn. Ga alstublieft met mij mee. Dan zal ik bidden tot de
Heer, uw God.’
Op dat moment kreeg Samuël medelijden met Saul en ging toch mee naar het
legerkamp. Samuël bracht dankoffers voor de overwinning en daarna ging Saul
bidden tot de Heer.
439

Nog leek hij een machtig koning, zoals hij daar met kop en schouders boven zijn
volk uitstak, maar Samuël was diep bedroefd, toen hij hem daar zo zag staan.
Een koning, nu nog de held van het volk, maar door de Heer verworpen….
Na het offerfeest gebood Samuël dat Agach moest komen. Deze wrede koning
moest sterven, want hij was door God ‘in de ban’ gedaan. Met zijn zwaard in
zijn hand wachtte Samuël hem op. Agach begreep direct wat er zou gebeuren.
Hij zei: ‘Ik hoef zeker niet meer bang te zijn dat ik word gedood?’
Samuël antwoordde hem: ‘Jij hebt er met jouw zwaard voor gezorgd dat heel
veel moeders, ook hier in Israël, hun kinderen verloren. Nu zal ook jouw
moeder haar kind verliezen.’
Toen viel Samuël hem aan en doodde hem.
Na deze tocht naar Amalek hebben Saul en Samuël elkaar niet weer gezien. De
profeet wilde koning Saul niet meer ontmoeten. De koning was trouwens ook
erg boos op Samuël, om reden dat die hem het oordeel had aangezegd. Na die
droeve dag in Gilgal heeft Saul weinig plezierige uren meer gekend.
Later kwamen de Filistijnen weer in beeld en ook tegen andere vijandige legers
heeft koning Saul gevochten. Bang was hij niet en meer dan één keer heeft hij
zijn volk verlost uit de macht van de vijand. Bij zijn mensen was hij erg geliefd.
Maar zelf werd hij steeds somberder en zwaarmoediger. Hij kon niet vergeten
dat Samuël tegen hem gezegd had dat God een andere koning voor zijn volk
Israël uitgezocht had. Hij kon het niet uitstaan dat er later een vreemde man zou
heersen over de stammen van Israël en dat zijn zoon Jonathan hem niet zou
opvolgen. Het maakte van Saul een bitter man. En hij was te trots om met zijn
schuld naar God te gaan en om vergeving te vragen. Al verder dwaalde hij van
de Heer af en ging zijn eigen wegen.
Op een keer viel hij de Gibeonieten aan en doodde de rijkste mannen uit de stad.
Hun land en vee verdeelde hij onder de Benjaminieten. Was koning Saul
vergeten dat bij de verovering van het land Kanaän Jozua met een dure eed
gezworen had dat het leven van de Gibeonieten gespaard zou blijven? In ieder
geval dacht Saul er goed aan te doen deze vreemde heidenen in het midden van
hun land te doden. Ze zouden een gevaar kunnen worden, wanneer een vijand
binnen hun grenzen zou komen.
Maar het volk van Israël begreep het beter dan hun koning.
‘Als dit maar goed komt,’ zeiden de mensen tegen elkaar. ‘Koning Saul heeft
een zware bloedschuld over het land gebracht en de eed van Jozua gebroken.’
Veel jaren later, toen Saul al lang was overleden, zijn de kleinkinderen van hem
gestraft voor deze moorden….
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Hoofdstuk 86
Lieve kleinkinderen,
Op een regenachtig woensdagmiddag zit Jan bij zijn moeder aan tafel. Hij
verveelt zich een beetje.
‘Mama,’ vraagt hij, ‘weet u wat ik kan gaan doen?’
‘Ja, ik weet wel iets leuks,’ zegt mama en ze pakt een oud fotoalbum.
‘Kijk jij maar eens wie op deze oude foto’s staan.’
‘Mama, wie is dat kleine jongetje met die mooie hond?’
‘Dat ben jij zelf,’ antwoordt mama.
‘O, mama, hebben wij vroeger, toen ik heel klein was, een hond gehad? Dat heb
ik nooit geweten. Hoe heette hij? En waar is hij nu?’
‘Die hond heette Fannie en toen jij twee jaar was, werd hij ziek en moest de
dierenarts hem in laten slapen.’
‘Mama, mag ik op mijn verjaardag een hond?’ vraagt Jan.
‘Ik zal het met papa bespreken,’ geeft mama als antwoord.
Een paar weken later, op zijn tiende verjaardag, krijgt Jan een hond, die weer
de naam Fannie krijgt en waar Jan veel jaren de grootste vrienden mee is
geweest.

Hoofdstuk 86

-

De zoon van Isaï

-

1 Samuël 16

Na alles wat er in het legerkamp bij Gilgal tussen koning Saul en Samuël
gebeurd was, kon de oude profeet koning Saul toch niet vergeten. Vaak moest
hij nog aan hem denken. Diep in zijn hart wist Samuël dat hij nog steeds erg
veel van Saul hield, ook al liet hij dat geen mens merken. Alleen de Heer, voor
wie het hart van elk mens is als een open boek, kende het verdriet van Samuël.
Op een keer kreeg Samuël weer een Godswoord.
‘Hoe lang blijf jij nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen
heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Bethlehem, want
één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’
De oude profeet kreeg tranen in zijn ogen. Hij moest een nieuwe koning zalven.
Steeds had hij nog hoop gehad dat de Heer Saul wilde vergeven en hem in
genade aan zou nemen. Zelf had hij Saul tot koning gezalfd en nog altijd hield
hij van hem. En nu moest hij hem ontrouw worden door heilige olie over het
hoofd van een ander te gieten. Dat de Heer nu precies hem riep om dit droevige
werk te doen!
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Nog nooit had hij de Heer tegengesproken, de oude Samuël, maar nu werd het
hem toch te machtig en het kon immers ook niet! Als koning Saul dit te weten
kwam, zou hij zijn soldaten sturen om hem te doden….
‘Ach Heer,’ zei hij, ‘dat kan ik toch niet zomaar doen? Als Saul het hoort, zal hij
me laten vermoorden.’
Maar de Heer antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee naar Bethlehem en zeg
tegen de oudsten van de stad dat je gekomen bent om een dier te offeren. Nodig
ook Isaï uit voor dat offerfeest en ga daarna met hem mee naar zijn huis en zalf
één van zijn zonen tot koning. Ik zal je laten weten wie Ik uitgekozen heb. Dan
hoeft niemand te weten wat jouw boodschap was, behalve Isaï en zijn zonen.
Samuël begreep dat hij nu niet meer mocht tegenspreken. De volgende ochtend
ging hij op reis naar de stad Bethlehem. Het werd een zware reis voor de oude
man. Hij kon niet met zichzelf in het reine brengen dat er een andere koning op
de troon van Israël zou zitten. Hij ging naar Bethlehem om één van de zonen van
Isaï tot koning te zalven, maar gedurende de lange reis, was zijn hart bij Saul.
In Bethlehem zagen de oudsten Samuël aankomen. Ze schrokken. Daar kwam
de profeet aanlopen met een jonge koe aan een stuk touw. Het was nog niet de
tijd voor het jaarlijkse offer. Ze liepen hem tegemoet en vroegen: ‘Is het een
slecht teken dat u hier komt?’
‘Wees gerust,’ antwoordde Samuël. ‘Ik ben gekomen om de Heer een offer te
brengen.’
Dat was een pak van hun hart. Ze maakten alles klaar voor de offermaaltijd.
Ook Isaï werd op verzoek van Samuël uitgenodigd. Na de offermaaltijd ging
Samuël met Isaï mee naar huis. Onderweg vertelde hij hem zijn boodschap.
Isaï wist niet of hij hier nu blij mee moest zijn of juist niet. Het was een hoge
eer, dat wel. Eén van zijn zonen zou koning worden, maar dat kon ook veel zorg
en strijd betekenen. Saul was nog altijd koning in Israël en wat zou hij doen,
wanneer hij hiervan hoorde? Maar hoe dan ook, wanneer dit Gods wil was, dan
moest hij zich daarbij neerleggen. Hij was wel benieuwd wie van zijn acht zonen
de nieuwe koning zou worden. Hoogstwaarschijnlijk zou dat Eliab, zijn oudste
zoon wel worden. Het had geen zin om zijn jongste zoon thuis te laten komen.
Die kon wel in het veld bij de kudde schapen blijven.
Direct bij thuiskomst liet Isaï zijn zeven zonen bij zich komen en één voor één
moesten ze langs Samuël lopen. God zou tegen de oude profeet zeggen, welke
zoon van Isaï hij tot koning moest zalven.
Eliab was de eerste en Samuëls ogen lichtten op, toen hij hem zag komen. Een
grote sterke kerel, bijna net zo lang als Saul. Deze man zou de nieuwe koning
worden en hij pakte al zijn hoorn met olie. Maar tegelijkertijd voelde hij dat hij
een Godswoord kreeg: er was geen stem en geen geluid, maar God sprak
duidelijk in Samuëls hart: ‘Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik
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heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken
mensen altijd het eerst naar, maar Ik let erop hoe een mens van binnen is.’
Samuël keek naar Isaï en schudde zijn hoofd. De tweede zoon liep voor hem
langs. Weer een flink uit de kluiten gewassen jongeman, maar ook deze zoon
had God niet uitgekozen. Isaï wenkte zijn derde zoon, maar ook die was het niet.
Toen kwam de vierde, de vijfde, de zesde en elke keer zei Samuël: ‘Deze
jongeman heeft de Heer niet uitgekozen.’
Dus, dan moest het de zevende, de jongste zoon zijn.
‘Kom,’ riep Isaï tegen zijn zevende zoon.
Maar toen deze laatste zoon langs Samuël gelopen was, schudde hij weer met
zijn hoofd en zei: ‘Ook deze zoon van u is het niet.’
En daar stonden ze, vader Isaï met zijn zeven grote zonen. Ze keken van de één
naar de ander. Wat gebeurde hier? Was niet één van hen goed genoeg om
koning te worden? Isaï keek Samuël aan. Hij zei niets, maar zijn ogen vroegen:
‘Wat wilt u met ons? Waarom doet u dit? Eén van mijn zonen zou koning
worden, vertelde u mij. Ik heb ze alle zeven laten zien. Niet één is volgens u
geschikt. Wij hebben hier niet om gevraagd….’
Toen zei Samuël tegen Isaï: ‘Zijn dit al uw zonen?’
Isaï antwoordde: ‘Ach heer, ik heb nog een zoon, de jongste, de kleine, onze
Benjamin. Hij is in het veld bij de schapen. Hij komt nog maar net kijken. Hij
kan het niet zijn.’
Ongeduldig zei Samuël: ‘Haal hem direct op!’
Samuël twijfelde niet meer. Deze achtste zoon van Isaï moest het zijn! De Heer
had het zelf tegen hem gezegd en God vergist zich niet. Hij was wel erg
benieuwd hoe deze laatste zoon van Isaï eruit zou zien. De koning die de Heer
uitgezocht had, de man naar Gods hart!
Daar kwam hij aanlopen, de jongste zoon van Isaï. De oude profeet Samuël keek
hem onderzoekend aan. Dit was hem dus, deze jonge David. Hij was bijna even
lang als zijn oudste broer. Je zag dat hij jong, sterk en lenig was. Prachtige
donkere ogen had hij en een fris en open gezicht. Vooral zijn mooie, rossig
gekleurde haren vielen op. Bijzonder was dat. Verder was hij heel gewoon in z’n
kleren. Hij had een herdersstaf in zijn handen en over zijn schouder hing een
harp.
Samuël bleef hem maar aankijken. Als Saul er niet geweest was…. Ja, Saul zou
hij zijn leven lang niet kunnen vergeten. Maar als koning Saul er niet geweest
zou zijn, dan zou hij deze jonge herder wel als koning willen hebben.
Op dat moment zei de Heer tegen Samuël: ‘Deze jongeman heb Ik uitgekozen.
Ga staan en zalf hem tot koning van Israël.’
Samuël ging staan en goot de hoorn met olie leeg over de lange haren van
David. De nieuwe koning! Hij geloofde vast en zeker dat deze jongeman eens
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een goed en moedig vorst zou zijn. Toen hij terugging naar Rama voelde hij zich
veel beter dan op de heenweg.
De volgende dag ging David gewoon weer met zijn kudde schapen de velden in.
Niemand merkte iets aan hem, maar hij voelde dat de geest van de Heer over
hem gekomen was en dat hij in staat was om grote daden te doen.
Hij kon wachten. Maar wanneer het Gods tijd was, dan was hij er klaar voor.
Zijn tijd kwam al vrij snel, maar heel anders dan hij verwacht had.

Hoofdstuk 87
Lieve kleinkinderen,
In het begin van de vorige eeuw kwam als een grote uitvinding de film. Kijk op
internet maar eens naar ‘de geschiedenis van de film’. Leuk is dat.
Minder leuk was het dat in die jaren in Christelijke kringen de film heel negatief
ontvangen werd. In veel kerken werd toen gepredikt dat de film een uitvinding,
ja het werk van de duivel was.
Mijn vader en mijn moeder mochten vroeger, in de twintiger jaren van de vorige
eeuw, niet naar de film, want daar was de duivel aanwezig!
Gelukkig zijn in later jaren de Cefa films gekomen. Christelijke films. Ik kan mij
nog herinneren dat ik als grote jongen samen met mijn moeder naar de film
ging, in ons kerkgebouw in Kollumerpomp.
Weer jaren later, ik zat in de tweede klas van de Kweekschool in Dokkum, heb ik
de film Ben Hur gezien in de bioscoop in Dokkum. Voor jullie niet te begrijpen,
maar zo was mijn opvoeding, toen ik in dat gebouw, in de bioscoop zat, dacht ik:
nu moet de wereld niet vergaan, want dan ben ik voor eeuwig verloren….
Lieve kleinkinderen, het is heel duidelijk, wij hebben met de opkomst van de
film, de boot gemist hebben. Jammer.
Gelukkig was dat met de komst van de televisie niet zo. De NCRV en ook de
KRO maakten televisieprogramma’s die goed waren. Ontspannings- en
actualiteitenprogramma’s . Ook leerzame televisieprogramma’s waar wij
allemaal van genoten.
Met de komst van de computer en internet kwamen we in een nieuwe fase in ons
leven. Wat zijn er veel goede, maar ook veel slechte dingen op de televisie, je
computer en op je mobiel te zien.
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We komen dan direct weer met de heel oude vraag: wat is goed en wat is slecht?
De aloude strijd tussen goed en kwaad.
Er zijn nog steeds kerkgemeenschappen waar de televisie als een groot kwaad
wordt gezien. Ja, dat kan, maar de televisie kan ook heel goed zijn. Vooral nu in
deze coronatijd veel kerkdiensten via livestream uitgezonden worden.
Het grote gevaar van televisie kijken en internet is dat je slechte programma’s
zo gewoon gaat vinden, dat je niet meer in de gaten hebt dat het verkeerd is dat
je er naar kijkt.
Toen onze pleegzoons allemaal een eigen computer en internet hadden, zei onze
schoonzoon Klaas tegen mij, niet dat ik hen moest gaan controleren, maar dat ik
hen moest leren, hoe zij gebruik moesten maken van internet. Hun leren wat
goed en wat kwaad was om naar te kijken. Een te moeilijke opdracht voor mij….
Lieve kleinkinderen, wanneer wij alles maar gewoon en normaal gaan vinden,
alles wat op de televisie te zien is en via internet tot ons komt, en dat je, zoals
sommige politici propageren, alles moet kunnen zeggen, dat iedereen volledige
vrijheid van meningsuiting moet hebben, dan komt het niet goed….
Echte vrijheid is gebonden aan wetten van respect hebben voor je naaste en niet
elkaar de grond intrappen, om er zelf beter van te worden.
Weten jullie nog welke wet Jezus het allerbelangrijkste vond? Dat was: God lief
hebben boven alles en je naaste als je zelf.
Erg, erg moeilijk….
Hoofdstuk 87

-

Goliath van Gath

-

1 Samuël 17

Opnieuw was er oorlog in het land Israël. De oude vijand, de Filistijnen, waren
met een groot leger de grens overgetrokken en hadden zich gelegerd op de
berghelling van het Eikendal, ongeveer vijfentwintig kilometer vanaf
Bethlehem. Als zij die stad hadden veroverd, lag de weg naar het noorden voor
hen open en konden ze het land van Benjamin binnenvallen. Maar deze keer was
koning Saul op z’n hoede geweest. Voordat de Filistijnen hun plannen uit
konden voeren, lag hij met zijn leger op de berghelling ertegenover. Het dal
waarin een beekje stroomde, lag tussen de beide legers in.
Het leger dat aan wilde vallen, moest dus eerst het dal door en dan bij de heuvels
omhoog klimmen. Dat vocht niet gemakkelijk en om die reden durfden beide
legers niet met een aanval beginnen.
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Er gingen veel dagen voorbij zonder dat het tot een veldslag kwam. Elke
ochtend, met veel geschreeuw en wapengekletter, stelden beide legers zich op in
slagorde. Het leek erop dat ze zin hadden in de strijd, maar het kwam er niet
van. Wanneer de zon hoger kwam te staan, gingen de soldaten van beide legers
terug naar hun tenten en wachtten tot de volgende dag.
Toen de Filistijnen koning Saul niet uit zijn tent konden lokken, probeerden ze
het op een andere manier. Ze hadden in hun leger een kampvechter, een man,
een reus van bijna drie meter. Hij was vreselijk sterk en van jongs af aan gewend
om in en harnas te lopen en te vechten. Voor koning Saul en zijn soldaten was
deze reus overweldigend, angstaanjagend en onoverwinnelijk….
Maar niet alleen vechten kon deze Goliath uit Gath, hij kon ook heel goed zijn
mondje roeren en dat niet op de juiste manier. Hij kon vloeken en zijn
tegenstanders zo
erg uitdagen, dat zelfs de bangste vijand uit zijn schuilplaats kwam en de
ongelijke strijd wel aan moest gaan….
Op een vroege ochtend, toen het leger van koning Saul zich weer in slagorde
had opgesteld, zagen ze vanuit het kamp van de vijand een man aankomen.
Brutaal liep hij naar beneden en bleef in het dal bij het beekje staan, precies in
het midden van beide legers. De zon blonk op zijn koperen harnas en helm. Ook
zijn scheenplaten waren van koper. De mannen van Israël krompen in elkaar van
angst, toen ze hem zagen. Vergeleken bij deze reus was hun lange koning een
miezerig mannetje. Zelfs de moedigste man in het leger van Saul beefde van
angst toen deze reus zijn geweldige wapens toonde. Een grote speer met een
ijzeren punt hield hij uitdagend in de hoogte en een breed zwaard hing aan zijn
gordel.
Ineens scheurde hij zijn mond open. En zo luid dat iedereen hem kon horen
schreeuwde hij: ‘Waarom zijn jullie eigenlijk hierheen gekomen? Om te
vechten? Ik ben een vrije Filistijn. Niemand is de baas over mij. Ik heb een goed
plan: Kies iemand van jullie soldaten uit en laat hem naar mij toekomen. Als hij
mij verslaat, zullen wij allemaal jullie slaven worden. Maar als ik hem versla,
dan zullen jullie onze slaven zijn. Dan moeten jullie voor ons werken. Stuur een
soldaat, dan kunnen wij tegen elkaar vechten.’
Daar stonden de soldaten van koning Saul. Ze waren bang en voelden zich
verslagen. Niemand durfde de strijd op te nemen tegen deze reus. Ook de koning
en zelfs zijn zoon Jonathan niet. Wie nam het hem kwalijk? Je wist van te voren
dat je het verloor.
Lang stond de reus te wachten. Zou er iemand komen om tegen hem te vechten?
Toen het hem te lang duurde begon hij te schreeuwen: ‘Ik daag de slagorde van
Israël uit, ik daag het leger van Israëls God uit. Geef mij nu een man, waartegen
ik kan vechten….’
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Ik, reus Goliath, daag het leger van Israëls God uit!
Er kwam geen antwoord. Nog eens en nog eens riep hij verwensingen uit. Hij
vervloekte koning Saul, zijn volk en zijn God. Hij prees de god Dagon, die
zoveel machtiger was. Waar was die God uit de oude verhalen van Simson
gebleven? Of was toch die God niet zo sterk, als men vertelde? In ieder geval,
hij, reus Goliath was niet bang voor Hem.
Daarna braakte hij zulke erge vloekwoorden uit, dat de mannen van Saul er koud
van werden. Angstig wachten ze tot hij uitgeraasd was en de heuvel weer opliep.
Zijn wapendrager droeg zijn koperen schild achter hem aan.
De mannen van koning Saul waren stil. Beschaamd zochten ze hun tenten op.
Die avond stond hij weer in het dal, tussen de beide legers in. Elk woord dat
Goliath zei was een smaad voor God en zijn heilige naam. Maar er was niemand
die het voor de Heer durfde opnemen. Vanaf die dag kwam hij twee keer daags,
elke ochtend en elke avond voor zonsondergang.
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Er gingen trommelslagers door het leger van koning Saul. Ze riepen dat wie
deze Filistijnse reus doodde, met de oudste dochter van de koning mocht
trouwen. Maar ook dat hielp niet. Het volk werd ontevreden. Onderling zeiden
de soldaten tegen elkaar: ‘Laat de koning zelf gaan. Hij is groter en sterker dan
wij en hij heeft een harnas en ijzeren wapens.’
Maar ook de koning ging niet en twee keer per dag stond daar die koperen reus
te vloeken en te zweren. Dat duurde veertig dagen.
Al deze dagen en weken was David gewoon thuis aan het werk. Hij hoedde de
schapen van zijn vader. Eens zou hij koning van Israël worden, maar dat kon
nog wel jaren duren. Elke dag zwierf hij met zijn schapen over de heuvels in de
omgeving van de stad Bethlehem. Soms had hij het druk met z’n schapen, maar
vaak zat hij urenlang te dromen tussen de grazende schapen. Vaak nam hij dan
zijn harp, die hij meestal bij zich had en speelde vrolijke liedjes, die hij in de
stad gehoord had. Maar ook bedacht hij zelf liederen, die zomaar in zijn
gedachten opkwamen en zonder er bij na te denken speelde hij bijpassende
melodieën. Niemand hoorde hem, behalve de schapen die in de brandende zon
lagen te hijgen, maar die vertelden het niet verder. David zong wat zijn hart hem
ingaf: over zijn blijheid, zijn verlangen, zijn jongensdromen en zijn liefde voor
God. Ja, hij was een gelovige jongen, deze jongste zoon van Isaï. Hij diende
trouw de Here God. Hij kon hierover niet praten met zijn grote broers. Niet eens
met z’n vader. Dit was te diep voor woorden. Hier kon hij alleen maar van
zingen, als er niemand in de buurt was.
Nadat David gezalfd was tot koning, zong hij zo nu en dan heldhaftige liederen
van strijd en avontuur. Hij zag zichzelf dan voor zijn leger uitgaan, een koning
in een harnas met het blinkend zwaard in zijn vuisten. Dan wilde hij dat het al zo
ver was. Want hij mocht dan een dichter en een dromer zijn, deze jonge
schaapherder, maar hij was ook een man van de daad, die wist wat hij wilde en
voor niemand bang was.
Zo was het een keer gebeurd dat een beer uit de rotsholen van Bethlehem een
schaap van zijn kudde roofde. Zonder er bij na te denken was hij op die beer
toegesprongen en dat dier net zo lang met zijn knuppel geslagen, dat hij dood op
de grond lag.
Een andere keer had een leeuw een lammetje in z’n bek en wilde ermee
weglopen. Maar hij had dat lammetje gered en toen de leeuw op hem afkwam,
had hij hem bij zijn manen gepakt en gedood.
Zo had hij beide dieren verslagen, de leeuw en de beer, maar hij sprak er met
niemand over. Daar hoefde je niet trots op te zijn. God had hem verlost uit de
macht van de leeuw en uit de klauwen van de beer. En zo zou God hem altijd
helpen, ook later wanneer hij koning was. Ook dan zou hij niet bang zijn. Want
wie op God vertrouwt, hoeft niet bang te zijn.
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Op zekere dag waren de boden van koning Saul ook door Bethlehem getrokken
en hadden alle mannen opgeroepen tot de strijd tegen de Filistijnen. Zijn drie
oudste broers hadden gehoor gegeven aan deze oproep en waren gegaan. Hij,
David, was graag meegegaan, maar dat mocht niet van zijn vader. Hij had er niet
eens om gevraagd. Hij hoorde het z’n vader al zeggen: ‘David, jij bent te jong.
Jij moet maar mooi op de schapen passen.’
Ook die dag toen de oude profeet Samuël was gekomen, hoefde hij, de jongste,
niet mee te doen. Hij moest bij de schapen blijven, maar Samuël had hem op
laten halen en tot koning gezalfd!
Koning, dacht hij bitter. Een mooie koning was hij…. een schaapherder.
Zijn broers Eliab en Samma en Abinadab, die mochten van vader wel mee. Wat
was ook hij graag meegegaan. Waarom was hij ook de jongste? Steeds moest hij
aan zijn broers in het leger denken. Waarom begonnen ze niet te vechten? De
Heer zou hen toch de overwinning geven! Waar wachtte koning Saul dan op? Er
deden verhalen de ronde, dat de Filistijnen een kampvechter hadden, en reus in
een koperen harnas en dat om die reden koning Saul niet durfde. Dat kon David
niet geloven. Eén onbesneden Filistijn, hoe groot en sterk ook, kon toch niet een
heel leger tegenhouden?
Op een vroege ochtend, juist op het moment dat hij met zijn schapen de velden
in wilde gaan, liet zijn vader hem roepen.
Hij zei tegen hem: ‘David, hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden.
Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze tien kazen moet je aan
hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met hen gaat en neem een
levensteken van hen mee terug.’
David wist niet wat hij hoorde. Nu ging hij toch nog naar het leger. Nu zou hij
koning Saul en zijn soldaten met eigen ogen zien. En als hij geluk had en de
strijd begon, nu dan hield hij zijn handen niet thuis. Maar dat hoefde zijn vader
natuurlijk niet te weten! Hij kon wel zingen, toen hij het brood op zijn ezel
laadde.
Maar toen David na een lange reis in het legerkamp aankwam en zijn drie broers
gevonden had, stond zijn hoofd helemaal niet meer naar zingen. Weer stond het
leger in slagorde opgesteld en weer stond in het dal die Filistijn te vloeken. Het
was dus wel waar! Wat een reus van een kerel was hij en wat schitterde de zon
op zijn koperen helm. David begreep dat niemand tegen deze reus durfde te
vechten. Maar zoveel dagen wachten, dat kon natuurlijk ook niet.
Lange tijd stond hij te luisteren naar de woorden van deze Filistijnse reus. Nog
nooit had hij een mens zo horen vloeken. Met elk woord beledigde hij de God
van Israël! David keek om zich heen. Kon dit zomaar? Was er nu niemand die
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hem het zwijgen op wilde leggen? Dat zou inderdaad moeilijk zijn, maar dit
vloeken en God lasteren kon je toch niet accepteren?
David draaide zich om en vroeg aan de soldaten die om hem heen stonden: ‘Kan
dit nu zomaar? Heeft hij al vaker zo erg gevloekt en ons bedreigd?’
Ze keken hem vreemd aan. Wat wilde die jonge snuiter met deze vragen?
‘Veertig dagen staat hij daar al,’ zeiden ze. ‘Elke ochtend en ’s avonds ook.
Wij horen al niet eens meer precies wat hij zegt.’
David boog zijn hoofd. Maar dat was vreselijk. Al tachtig keer had deze reus
Gods heilige naam bespottelijk gemaakt en niemand die de moed had om hem
het zwijgen op te leggen. Ze hoorden het al niet eens meer….
Zo ver was het gekomen met het volk van God, dat ze niet eens meer hoorden,
dat hun God de gek aangestoken werd. Hij was maar een eenvoudige
schaapherder, maar dit accepteerde hij niet. Wie de Heer liefheeft, kan dit niet
verdragen. Dat was onmogelijk.
‘Wat zegt koning Saul hiervan?’ vroeg hij.
De mannen lachten. ‘Koning Saul?’ zeiden ze, ‘die geeft zijn oudste dochter aan
de man die deze reus Goliath verslaat. Maar niemand durft. Het is gewoon
zelfmoord, als je met deze reus gaat vechten. Hij is zo groot en zo sterk….’
‘Zeg dat nog eens,’ zei David. ‘Zeg nog eens precies de woorden die koning
Saul gezegd heeft.’
En daar stond ineens broer Eliab voor David. Kwaad keek hij hem aan en zei
bitter: ‘Had ik het niet gedacht! Wat kom jij hier eigenlijk doen? Jij moet toch
op de schapen van onze vader passen. Jij bent hier alleen maar gekomen om met
je brutale neus naar een gevecht te kijken.’
‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ vroeg David. ‘Ik stelde alleen maar een vraag.’
Daarna keerde hij zijn broer de rug toe en vroeg weer aan andere mannen wat de
koning precies gezegd had. De soldaten vonden deze jonge schaapherder zonder
wapens wel leuk om mee te praten. Spottend vroeg er één: ‘Of durf jij tegen die
Filistijn te vechten?’
Op dat moment wist David wat hij moest doen. Hij was niet voor niets door de
profeet Samuël tot koning gezalfd. En vechten tegen de vijand van je land, dat is
koningswerk. Het was zijn plicht! Hij wist nog niet hoe hij het zou doen, maar
één ding stond vast: hij zou die godslasterende heiden voor eeuwig het zwijgen
opleggen. Het ging niet om zijn eer, niet om de koningsdochter, hij moest dit
doen omdat God hem riep! Door deze reus zou Gods heilige naam niet langer
beledigd worden.
Rustig zei hij: ‘Zeg tegen koning Saul dat ik tegen deze Filistijn ga vechten en
dat ik hem zal doden.’
Voor het eerst sinds lange weken van schande en hoon werd koning Saul weer
blij. Eindelijk was er iemand die de strijd tegen Goliath aandurfde. Welke sterke
soldaat van hem was deze man?
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Hij hoorde haastige voetstappen en zijn knechten brachten een jongeman zijn
tent binnen.
Een jonge en moedige stem zei: ‘Ik wens u heil toe, mijn koning.’
Saul keek hem met vragende ogen scherp aan. Maar dit kon niet! Hij zag een uit
de kluiten gewassen grote jongen. Dit was bijna nog een kind.
‘Dit kan niet,’ zei koning Saul bedroefd. ‘Jij bent nog niet eens volwassen.’
David had wel verdacht, dat de koning dit zou zeggen. Thuis was hij immers
ook altijd de jongste, die niet meetelde. Maar deze keer liet hij het er niet bij
zitten. Ernstig zei hij: ‘O koning, thuis heb ik altijd de kudde schapen van mijn
vader gehoed. Wanneer er een beer of een leeuw kwam om een geit of een
schaap uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan. Ik overmeesterde die wilde
dieren en redde mijn schapen uit de muil van die roofdieren. En als ze me
wilden aanvallen, dan sloeg ik ze dood. Leeuw en beer heb ik verslagen. Zo zal
het ook die onbesneden Filistijn vergaan, die de slagorden van de levende God
getart heeft. Want de Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en
beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’
Weer keek koning Saul de jonge schaapherder aan. Deze grote jongen die zo
rustig van zijn heldendaden vertelde, die zo’n vast vertrouwen in zijn God had,
die speelde geen toneel. Deze jongeman was een held en zou het gevecht met
Goliath aangaan in de kracht en de geest van de Heer. Zo was hij zelf ook eens
geweest, toen hij aan het hoofd van zijn leger de stad Jabes verloste. Maar dat
was lang geleden en God had hem verworpen…. O, mocht hij nog één keer zijn
zoals deze jonge schaapherder: zo moedig en zo vol vertrouwen. Maar daar was
nu geen tijd voor om over na te denken.
Koning Saul ging staan en maakte zijn harnas los.
‘Je mag gaan,’ zei hij vriendelijk, ‘maar doe dan mijn harnas aan en neem mijn
wapens mee. Want zo kun je niet gaan.’
De knechten kwamen om David in het harnas te hijsen.
En zo stond daar David in het harnas van de koning: een paar minuten droeg de
zoon van Isaï de wapenuitrusting van de koning. Eén moment besefte hij wat hij
later zou worden. Niemand wist dat daar twee koningen naast elkaar stonden, de
verworpen koning Saul en de nieuwe koning David, de man naar Gods hart.
Alleen David wist het, maar op dat moment dacht hij er niet aan. Hij liep een
paar stappen door de koningstent. Toen schudde hij z’n hoofd en begon het
harnas uit te trekken.
‘Hierin kan ik niet lopen,’ zei hij, ‘het is mij veel te zwaar. Ik ga gewoon in mijn
eigen kleren en vecht met mijn eigen wapens.
Koning Saul had er een zwaar hoofd over in, maar durfde het niet te verbieden.
Hij zag hoe David de herdersstaf in z’n handen nam en z’n slinger om zijn pols
bond. De slinger! Anders niets als een smalle leren riem waar schaapherders
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steentjes mee gooien naar afgedwaalde schapen. Moest hij daar reus Goliath
verslaan? En toch….. een scherpe, harde steen? Hij wist het niet….
Wanneer die jonge, moedige knaap er het leven mee inschoot, dan was hij mede
schuldig. Hij was de koning en hij had hem toestemming gegeven! Als dit maar
goed kwam!
Op de heuvel aan deze kant van het dal stond het leger van koning Saul in
slagorde gereed. De soldaten hadden hun wapens in hun vuisten, klaar voor het
gevecht.
Alle ogen waren gericht op die ene boerenjongen, die nu naar beneden liep, met
niets anders bij zich dan zijn herderstas en zijn slinger. Nu was hij bij de beek en
bukte zich. Natuurlijk, bij de beek waren steentjes te vinden. Toen liep hij
verder, recht op de reus af.
De Filistijn had David wel zien aankomen. Bij al die laffe Hebreeërs was er dus
toch één die niet bang voor hem was. Die man moest niet denken dat hij het van
hem zou kunnen winnen. Hij wachtte tot David dicht genoeg bij hem zou zijn
om hem met z’n speer dood te kunnen gooien.
Plotseling werd hij des duivels, zo kwaad. Wilde Saul met hem de gek
aansteken, door zo iemand op hem af te sturen? Dit was geen krijgsman met een
speer in zijn vuisten, zoals hij eerst gedacht had. Dit was een schaapherder met
zijn herderstas en een stok. Hij keek beter en zag dat zijn tegenstander nog maar
een grote jongen was.
Verachtelijk riep hij: ‘Ben ik soms een hond, dat jij met een stok op mij afkomt?
Kom maar op,’ schreeuwde hij nog luider, ‘dan maak ik jou tot aas voor de
gieren en de hyena’s.’
David bleef staan en wachtte tot zijn vijand uitgevloekt was. Toen zei hij luid en
duidelijk, zodat iedereen het kon horen: ‘Jij daagt me uit met je zwaard, je speer
en je knots, maar vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan
en je hoofd afhouwen en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren ten
prooi geven, zodat de hele wereld weet, dat Israël een God heeft.’
Goliath werd nog bozer, dan hij al was. Hij besefte dat deze grote jongen, die
niet vloekte en lasterde, beter gesproken had dan hij. Hij lachte vals. Het mocht
zo zijn dat deze jonge Hebreeër beter sprak als hij, het kwam nu op vechten aan.
Dreigend liep hij op David af met zijn speer in zijn sterke rechterhand. Nog een
paar stappen en dan zou hij gooien. Het was veel jaren geleden dat reus Goliath
met zijn speer mis had gegooid….
David zag wat de kampvechter van plan was. Als hij de kans kreeg om z’n speer
te gooien, dan was alles verloren. Vlug smeet David zijn herderstas weg, terwijl
hij een scherp steentje in zijn slinger deed. Snel rende hij op zijn vijand toe.
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‘Zodat de hele wereld weet, dat Israël een God heef!’
Tijdens het lopen zwaaide hij zijn slinger en voordat Goliath er erg in had bleef
David staan en smeet uit alle macht. Het harde, scherpe steentje suisde door de
lucht en raakte de reus juist onder zijn helm, precies in het voorhoofd. Goliath
smeet zijn armen de lucht in.
Zijn speer viel op de grond en dronken draaide hij een slag in de lucht. Daarna
sloeg hij zwaar tegen de harde grond. Met een paar sprongen was David bij hem.
Hij pakte het zwaard van Goliath en kapte daarmee hem het hoofd van zijn
lichaam. De zware koperen helm viel op de grond en David greep het zwarte
haar van de reus beet en zwaaide de wrede kop boven zijn hoofd.
Pas toen begrepen de verbaasde Israëlieten wat er precies was gebeurd. Een wild
gejuich brak los en als één man stormden ze de heuvel af, de beek over en bij de
andere berg omhoog. De Filistijnen wachtte niet eens op hen. Nu hun
kampvechter dood was, durfden ze de strijd niet meer aan. Vandaag was er een
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wonder gebeurd en waren hun goden boos op hen. Ze vluchtte en renden voor
hun leven, maar de mannen van Saul liepen sneller en haalden hen in.
Die avond lagen er dode Filistijnse soldaten in de poorten van hun steden Ekron
en Gath….
Toen een dag later alles voorbij was, liet koning Saul David bij zich komen. Hij
wilde met hem praten. Dat wilde kroonprins Jonathan ook. En dat was de eerste
keer dat ze elkaar ontmoeten, maar ze sloten vanaf dat allereerste moment
vriendschap voor hun hele leven. Als teken daarvan gaf Jonathan zijn
wapenuitrusting aan zijn vriend David.
Het spreekt vanzelf dat na die wonderbaarlijke overwinning de naam van David
in heel Israël bekend werd. Zijn roem steeg tot grote hoogte.

Hoofdstuk 88
Lieve kleinkinderen,
Het was 11 november 1957 - Sint Martinusdag.
Het feest van Sint Maarten dat toen en ook nu nog wordt gevierd. Ik ging in dat
jaar 1957 naar de Mulo in Kollum. Voor de volgende dag hadden wij drie
repetities (proefwerken) opgekregen. Dat was erg veel huiswerk.
Ik had geen tijd om die avond met vrienden op stap te gaan, om erbij te zijn, als
alle kinderen van de lagere school met hun lampionnen of uitgeholde rode
bieten met kaarsjes erin, bij de huizen langs gingen om snoep op te halen. Dan
was het altijd heel gezellig op straat.
Ik moest huiswerk maken. (Met tegenzin….)
Het was al acht uur geweest, maar wie stonden daar in het donker, bij ons voor
de deur? Een klasgenoot van mij met haar jongste zusje.
‘Hoef jij niet te leren voor morgen?’ vroeg ik verbaasd.
‘O, dat zie ik morgenvroeg wel. Ik moet nu op mijn zusje passen,’ was haar
antwoord.
Een paar dagen later kregen wij op school de cijfers van de proefwerken. Ik had
op alle drie repetities zware onvoldoendes. En dat klasgenootje van mij, dat ook
op Kollumerpomp woonde, zij had twee achten en zelfs een negen gehaald.
Ik was stikjaloers op haar.
Ik schaam mij nu nog, dat ik gewoon lelijk tegen haar deed. Waarom? Puur uit
jaloezie. Ja, jaloezie maakt veel meer kapot dan je in de gaten hebt. Jaren en
jaren later heb ik haar via een mailtje mijn excuses aangeboden.
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Hoofdstuk 88

-

‘Een boze geest van God….’

-

1 Samuël 18

Ongeveer in diezelfde tijd dat de Filistijnen met hun reus Goliath werden
verslagen, werd koning Saul ziek. Maar het was niet een normale ziekte, zoals
iedereen wel eens ziek is. Koning Saul had geen koorts, geen pijn en niemand in
het land merkte iets aan hem. Alleen zijn knechten die hem alle dagen
bedienden, merkten het en maakten zich erge zorgen. Het was zo’n vreemde
ziekte. Het kwam bij buien opzetten en als het op z’n ergst was, dan was het net
alsof koning Saul niet meer goed bij zijn verstand was. Hij wist dan niet meer
wat hij deed en om het minste of geringste kon hij verschrikkelijk kwaad
worden en alles om hem heen kapot slaan. Soms duurde zo’n boze bui uren,
maar het kwam ook wel voor dat zo’n driftbui zomaar weer voorbij was en hij
weer even vrolijk en vriendelijk als altijd was.
In het begin kwamen die boze buien niet zo vaak voor. Men had goede hoop dat
koning Saul spoedig weer helemaal de oude zou zijn. Maar later, toen de boze
buien veelvuldiger werden, wisten ze niet wat ze moesten doen. Tegen deze
ziekte was geen kruid gewassen. Geen dokter kon hem genezen en niemand
kende de oorzaak. Sommigen zeiden dat de koning zich te druk maakte met al
die oorlogen, maar volgens anderen rustte er een vloek op de koning, waar al
deze ellende uit voortkwam.
Maar zijn naaste medewerkers en vrienden die hem goed kenden, wisten dat er
meer aan de hand was. In de eerste jaren van zijn koningschap was hij niet zo.
Hij voelde zich toen de gezalfde des Heren en de geest van God was op hem.
Later, toen hij zijn eigen wegen ging en niet naar de Heer wilde luisteren, had
God hem verlaten en was hij een ander mens geworden. En alles had wel weer
goed kunnen komen, wanneer hij spijt had gehad en de Heer om vergeving had
gevraagd. Maar daar was hij te trots voor. Hij ging zijn eigen weg en koesterde
een wrok tegen de heilige God, dat die hem verlaten had. Dat kan geen mens
volhouden. Het maakte koning Saul bang en zo raakte hij in de macht van een
boze geest.
God zelf had die boze geest de macht gegeven om hem te plagen. En in plaats
dat Saul toen zijn hulp en toevlucht zocht bij de Heer en God bad om hem van
die demon te verlossen, werd hij boos, dwars en verkeerd en raakte in de macht
van die boze geest.
Toen het zo erg werd, dat ze het niet meer geheim konden houden, kwam er één
op het idee om iemand te zoeken die mooie muziek kon spelen. Koning Saul
hield van muziek en wie weet, zou hierdoor zijn ziekte minder erg worden of
zelfs kunnen genezen.
Na enige tijd zoeken vond men David, de zoon van Isaï uit Bethlehem. Hij kon
wonderschoon op zijn harp spelen en bovendien bleek, dat hij ook een bijzonder
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goed soldaat was. Wanneer de koning ten strijde trok, kon David hem mooi
terzijde staan.
Op zekere dag toen het met de gezondheid van koning Saul goed ging, spraken
ze met hem over hun plan om David met zijn harp in het paleis te laten komen
spelen. Saul vond het een uitstekend idee en diezelfde dag nog gingen er boden
naar Bethlehem. Ze vroegen Isaï om zijn jongste zoon David af te staan voor de
dienst in het koningshuis. Natuurlijk kon Isaï niet weigeren. De koning vroeg het
en dan heb je maar te gehoorzamen.
David zadelde weer zijn ezel en nam ook een zak vol met verse broden, een zak
wijn en een jong bokje mee. Nu ging hij naar het paleis van de koning. David
wist dat dit niet buiten God om ging. Eens zou hij zitten op de troon van Israël
en heersen over de twaalf stammen van Israël. Om die reden stuurde de Heer
hem nu naar het paleis van de koning.
Had God in oude tijden ook niet Mozes bij de Farao gebracht om hem klaar te
maken voor het werk dat hem later wachtte?
David werd in het paleis van koning Saul in Gibea heel goed ontvangen. Toen
hij koning Saul ontmoette en met hem praatte, kon hij niet geloven dat de
koning zo erg ziek was, zoals zijn bedienden zeiden. David vond de koning een
sympathieke man en ook bij de koning viel deze jonge schaapherder in goede
aarde.
Het duurde niet lang of David had ook een plek in het leger gekregen. Hij werd
koning Sauls wapendrager. Het leek er zelfs op alsof hij zijn harp aan de wilgen
kon hangen en hij zijn koning alleen zou dienen met zwaard en speer.
Maar toen kwam er een dag dat het niet zo goed ging met koning Saul. Zijn
bedienden liepen heel zachtjes om de koning vooral maar niet tot ergernis te
zijn. Ze wenkten David dat hij moest gaan spelen. De koning zat in zijn stoel
aan het einde van de tafel, helemaal in elkaar gekrompen, verward in zijn eigen
sombere gedachten. Zijn ogen stonden hem verwilderd in het hoofd. Hij merkte
niet eens dat David de kamer binnenkwam en in een hoek ging zitten. Het was
erg stil in het koningshuis. De bedienden zorgden ervoor om geen enkel geluid
te maken. Elk geluid, een zware voetstap of een deur die klapte kon een hevige
woede uitbarsting van de koning veroorzaken.
David hield geen oog van de koning af, maar zijn handen roerden eerst zachtjes
de snaren. De koning hoorde niets. Al luider klonken de klanken van de harp
door de stille kamer en al dwingender werd de mooie muziek.
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Ze wenkten David dat hij moest gaan spelen.
David speelde van blijheid en verlangen naar het jonge leven van de heuvels
rondom Bethlehem, van zijn schapen, de bloemen en vogels, van het huis van
zijn vader en van de wilde vreugde van zijn overwinning op de reus Goliath. Al
luider en al blijer klonken de snaren van zijn harp. David zag dat de koning
glimlachte en hem toeknikte. Het ergste was voorbij en de boze driftbui bleef
achterwege.
Natuurlijk ging het niet altijd zo gemakkelijk. Maar het harpspelen hielp wel en
er kwam een tijd dat David nog maar zelden op zijn harp hoefde te spelen.
Vaak ging hij met koning Saul mee op oorlogspad en de koning zag hoe moedig
David was. In plaats van wapendrager werd hij al heel spoedig officier en soms
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stuurde koning Saul hem alleen op pad. Zelf bleef hij dan veilig thuis. En altijd
maar weer kwam David als overwinnaar thuis. Hij versloeg de vijand en de
grenzen van het land stelde hij veilig. Geen bende vijandelijke soldaten kon het
van hem winnen en zijn soldaten gingen voor hem door het vuur. Koning Saul
kon gerust thuis blijven in zijn koningshuis. David redde zich wel met zijn
vijanden.
Na al die jaren van zware strijd leefde koning Saul weer helemaal op. Het was
alsof er een keer in zijn leven was gekomen, nu David aan zijn hof woonde.
Steeds langer bleven die boze driftbuien achterwege en ook steeds meer begon
Saul van David te houden.
Op een keer was David met zijn soldaten op oorlogspad geweest. Deze keer
hadden ze op de Filistijnen een grote overwinning behaald. Zo groot, dat de
jonge meisjes van Israël David ophaalden om hem hulde te brengen. In een
lange optocht, in mooie witte kleren, dansend en muziek makend met trommels,
tamboerijnen en rinkelbellen gingen ze het leger tegemoet. Het werd een grote
feestelijke intocht in de koningsstad. Stoere soldaten dansten vrolijk met de
zingende meisjes.
Bij een open raam stond koning Saul met een glimlach op zijn gezicht naar de
feestvierende menigte te kijken. Zijn knecht David had weer gewonnen.
Plotseling verstrakte zijn gezicht. Wat hoorde hij de meisjes zingen?
‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.’
Saul werd wit van kwaadheid. Als die meisjes zijn naam niet hadden genoemd,
dan had hij het kunnen begrijpen. Hij was niet mee geweest op oorlogspad.
Maar op deze manier dreven ze de spot met hem. Duizend gaven ze hem en aan
David tienduizend! Was hij zoveel slechter dan die zoon van Isaï? Kwaad sloeg
hij het raam dicht en verteerd door jaloezie ging in een hoek van zijn kamer
zitten. Afgunst vervulde zijn hart. Altijd was die David de eerste. Altijd had het
volk die jongeman uit Bethlehem liever dan hem, hun wettige koning. Moest hij
het dan altijd verliezen? Eerst van zijn zoon Jonathan, die lang geleden de eer
van de overwinning kreeg en nu van deze David?
Ineens moest hij denken aan die dag in Gilgal, toen de oude profeet Samuël
tegen hem gezegd had: ‘De Heer heeft u verworpen. U zult geen koning van
Israël blijven. Een ander heeft God uitgekozen, ‘een man naar Gods hart.’
Nu wist hij wat deze woorden van die oude Godsman betekenden: deze zoon
van Isaï, die hij bij zijn schapen vandaan had gehaald en generaal in zijn leger
gemaakt, die werd na hem de nieuwe koning van Israël. Deze schaapherder uit
Bethlehem zou hem van de troon stoten! Dat hij dat niet eerder in de gaten had
gehad! Koning wilde hij worden, die David met zijn vrome praatjes. Daarom
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was hij met zijn mooie harp bij hem in het koningshuis gekomen. Daarom liet
hij zich huldigen door die mooie jonge meisjes. In de verte hoorde hij het nog:
‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.’
Koning Saul knarsetandde. Niet één van zijn knechten mocht ook maar iets aan
hem merken, maar hij zou met David afrekenen! Hij liet zich niet zomaar van
zijn troon stoten. Vandaag waren de ogen hem goed opengegaan! Die David
moest het nog eens wagen om in zijn kamer op de harp te komen spelen!
Die nacht kon koning Saul niet slapen. In het donker van de nacht lag hij zich al
maar kwader te maken. De volgende ochtend was het helemaal mis met hem. De
knechten beefden van angst en gingen hem zoveel mogelijk uit de weg. David
moest met zijn harp komen om met zijn muziek de koning weer rustig te maken.
Maar deze keer zag Saul hem aankomen. Hij speelde mooi, deze zoon van Isaï,
maar Saul wilde niet luisteren. Hij wilde alleen maar nog kwader worden!
Indringend keek hij naar David. Zijn hart klopte hem in de keel en zijn handen
trilden. Die valse, gemene indringer met zijn vroom gezicht…. Op dat moment
kreeg de haat de overhand. Sterven zou hij, die vervloekte jongeman! Wild
greep hij zijn speer. Het wapen suisde door de kamer en raakte de muur. David
had juist op tijd de speer zien aankomen en zich op zijn zij laten vallen. Even
later sloop hij de kamer uit.
Koning Saul hoorde zijn voetstappen zich op de gang verwijderen. Nu was hij
toch nog ontkomen. Wacht maar, hij zou hem heus wel te pakken krijgen….
Deze keer duurde het erg lang voordat koning Sauls driftbui voorbij was.

Hoofdstuk 89
Lieve kleinkinderen,
Wat deden de mensen vroeger toen er nog geen radio, televisie en internet was?
Na een hele dag hard werken, zaten ze ’s avonds rond het haardvuur elkaar
verhalen te vertellen. Eén van die oude verhalen ging over een rover, die als
vrouw verkleed op een eenzame boerderij voor de nacht om onderdak vroeg.
Tijdens het avondeten vond de knecht dat die oude vrouw zich zo ‘kerelachtig’
gedroeg. Na het eten deelde hij zijn zorgen met de boer. Toen ze later allemaal
rond het haardvuur zaten, ging de boer staan en haalde een schaal met appels
uit de kelder. Naar elke persoon gooide hij een appel en ‘per ongeluk’ gooide
hij die appel een beetje verkeerd naar dat oude vrouwtje. In plaats dat zij haar
knieën uit elkaar deed, om met haar rok die appel te vangen, klemde zij als een
man haar knieën tegen elkaar aan. En ja, de appel viel op de grond, naast haar
stoel.
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De knecht, die in een bedstee in de stal bij de koeien sliep, legde onder zijn
dekens een jas, gevuld met hooi en verstopte zich in het donker tussen de koeien.
Midden in de nacht verscheen dat oude vrouwtje, met een mes in haar hand. Hij,
ja het was inderdaad een kerel, liep naar de bedstee toe en zei, terwijl hij in die
pop stak: ‘Dat is één!’
Het verhaal liep goed af. De rover werd gepakt en zijn maten kwamen voor de
dichte, goed gebarricadeerde deur.

Hoofdstuk 89

-

Michal, de koningsdochter

-

1 Samuël 19

Weer gingen dagen en weken voorbij en deed David zijn normale werk in het
koningshuis van Saul. Nog steeds was hij kind aan huis bij de koning. Nog
steeds ging hij als het nodig was met zijn soldaten de vijand tegemoet en voor
het oog van de mensen was hij nog steeds de gunsteling van de koning. Maar
David zelf wist wel beter. Sinds Saul hem naar het leven had gestaan, was er
tussen hen iets veranderd, wat nooit weer goed gemaakt kon worden. Koning
Saul deed wel net alsof er niets gebeurd was, maar diep in z’n hart was hij bang
voor David en omdat hij bang voor David was, haatte hij hem.
Hij had nog maar één gedachte en dat was: hoe kan ik ervoor zorgen dat David
op een fatsoenlijke manier sterft? Hem zelf met een speer doodgooien, zoals hij
tijdens die driftbui geprobeerd had te doen, nee dat kon niet weer. Maar elke
keer wanneer hij David erop uitstuurde om te vechten tegen zijn vijanden,
hoopte hij dat David zou sneuvelen. Maar na elke veldtocht kwam David gezond
en wel terug en werd hij door iedereen met eer overladen. Het leek wel of geen
wapen hem kon raken, alsof God zelf een schild boven zijn hoofd hield. En dat
was dezelfde God die hem had verworpen….
Saul kreeg ineens een idee, maar zo vals, dat je van een koning niet zou
verwachten. Daar was nog altijd die oude kwestie van Merab, zijn oudste
dochter, die zou trouwen met de man die reus Goliath had verslagen. David had
‘deze prijs’ eerlijk gewonnen, maar omdat hij toen nog zo jong was, was het er
niet van gekomen. Nu begon koning Saul er zelf over.
‘Luister David,’ zei hij, ‘mijn oudste dochter wil ik jou tot vrouw geven. Maar
dan moet je eerst bewijzen dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft tonen en
voor de Heer ten strijde trekt.’
Hij trok daarbij een gezicht alsof hij heel graag David als schoonzoon wilde
hebben. Het was inderdaad een grote eer om met de dochter van de koning te
trouwen, maar David vertrouwde het niet. Wanneer koning Saul zo vriendelijk
sprak, dan stak er meestal iets achter. En bovendien, waarom moest hij nu nog
eens zijn dapperheid bewijzen? Hij had de reus toch al verslagen. Dat was toch
bewijs genoeg? Onverschillig antwoordde David: ‘Ach koning, wie ben ik? En
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ook mijn familie uit de stam van Juda is niet belangrijk. Het lijkt mij niet goed,
dat ik uw schoonzoon word. Nee, dit moet maar niet.’
Koning Saul drong niet verder aan. Het speet hem wel, want het was zijn
bedoeling geweest dat David bij een doldrieste aanval op zijn vijanden het leven
zou laten.
Omdat David voor de eer bedankte gaf koning Saul zijn oudste dochter Merab
aan een andere man tot vrouw. En dat viel David toch tegen. Die dag toen hij
reus Goliath versloeg, beloofde Saul alles. Maar nu het zover was, brak hij zijn
woord.
Zo leek dit gemene plan van koning Saul zijn doel te hebben gemist. Maar niet
lang daarna kreeg Saul opnieuw een kans om zijn kwade plannen ten uitvoer te
brengen. Hij had nog een dochter. Zij heette Michal. Op zekere dag vertelden
zijn knechten hem dat zijn dochter Micha verliefd was op David en heel graag
met hem wilde trouwen. Dit was de kans voor Saul om David te laten doden.
‘Lieve dochter Michal, natuurlijk mag jij met David trouwen. Graag zelfs!’
Vader Saul had zelf niet eens door hoe vals en gemeen zijn plan was. Hij wist
dat David liever niet zijn schoonzoon wilde worden. Maar daar had hij zijn
knechten voor om David om te praten!
‘Zeg tegen David dat hij geen bruidsschat hoeft te betalen. Ik neem genoegen
met de dood van honderd Filistijnen. Laat hem dat bewijzen en ik geef hem mijn
jongste dochter tot vrouw.’
En David liet zich ompraten. Het was toch ook een hele eer om de schoonzoon
van de koning te worden. Op zekere dag trok hij met een klein groepje
krijgshaftige soldaten de grens over. Een leger van de Filistijnen kwam op hen
af. Maar David en zijn mannen wonnen ook deze veldslag en geen honderd,
maar zelfs tweehonderd Filistijnse soldaten bleven dood achter op de grond
liggen.
Zo gingen David en zijn mannen terug naar de koningsstad. Koning Saul zette
een vriendelijk gezicht, toen David hem het bewijs van zijn overwinning bracht,
maar diep in zijn hart kon hij David wel vermoorden. Nu was alles verloren. Die
zoon van Isaï was ook nu weer in leven gebleven….
Niet lang daarna trouwde het jonge paar en werd David officieel de schoonzoon
van koning Saul.
Weer leek het voor het oog van de mensen dat koning Saul en David het heel
goed met elkaar konden vinden. Wie zou op zo’n blijde bruiloft ook denken aan
de alles vergiftigende achterdocht van de koning jegens zijn schoonzoon David?
Dat zijn haat zo groot was, dat hij hem wilde doden?
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Erg lang kon Saul zijn schijnheilige vriendelijkheid niet volhouden. Tegen zijn
vrienden en ook tegen zijn zoon Jonathan begon hij erover te spreken dat die
David dood moest…. Als de Filistijnen het dan niet deden, dan zou hij het zelf
wel doen.
Toen kroonprins Jonathan dit van zijn vader hoorde, ging hij rechtop staan en
zei: ‘Koning, doe uw dienaar David toch geen kwaad. Hij heeft u toch ook geen
kwaad gedaan. Integendeel, hij heeft u grote diensten bewezen. Hij heeft met
gevaar voor eigen leven zelfs reus Goliath verslagen. De Heer heeft Israël die
dag een grote overwinning gegeven. U was daar zelf bij en u was toen heel erg
blij. Waarom zou u nu onschuldig bloed vergieten door David te doden? Daar is
helemaal geen reden voor.’
Kon Jonathan met deze woorden de naderende waanzin van zijn vader keren?
Het leek er wel op, want ineens veranderde het gezicht van Saul en met zijn
hand omhoog geheven zwoer hij een dure eed: ‘Zo waar de Heer leeft, David zal
niet worden gedood!’
Zo kon David in het koningshuis van Saul blijven wonen. Alles leek weer goed
te gaan. Maar het was slechts voor korte duur.
De Filistijnen vielen het land weer binnen en David ging met zijn soldaten het
gevecht met hen aan. Zoals alle vorige keren, won David ook deze keer. Weer
werd hij met veel enthousiasme door de bevolking binnengehaald. Saul, die het
zag, kon het niet uitstaan en weer laaide zijn woede in alle hevigheid op. Weer
probeerde hij David met zijn speer te doden en kon David ternauwernood aan
zijn toorn ontkomen. Hij vluchtte naar zijn eigen huis op de stadsmuur, waar hij
met zijn vrouw Michal woonde.
Diezelfde avond stuurde koning Saul soldaten naar Davids huis. Ze hadden de
opdracht om de deur van het huis goed in de gaten te houden. Hij mocht
gedurende de nacht niet ontsnappen. De volgende ochtend moesten ze David
gevangen nemen en naar de koning brengen. En dan zou hij sterven….
Saul vond het wel jammer voor zijn dochter Michal, maar na de eerste schrik
zou ze het wel begrijpen. Het ging om zijn troon, om kroonprins Jonathan, om
de toekomst van zijn koninkrijk. Misschien zou ze eerst wel boos op haar vader
zijn, omdat hij David gedood had, maar het kon niet anders….
Maar Michal, de dochter van Saul kon die nacht niet slapen. Terwijl David sliep
hoorde zij de voetstappen van de soldaten aan de voorkant van hun huis. Ze
begreep wat dat betekende: er stond een wacht voor de deur en morgenvroeg
zouden ze haar man David gevangen nemen. Zo ver was het dus nu gekomen….
Haar eigen vader wilde David ombrengen. Maar als haar vader dacht dat zij het
met hem hield, dan had hij het mis! Zij zou haar man redden. Ook al was het
midden in de nacht en aardedonker, hij moest nu vluchten.
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Graag had ze hem nog een nacht bij haar gehad, maar dat kon niet. Het ging nu
om zijn leven.
Michal maakte haar man wakker en nam hem mee naar boven, naar de
achterkant van hun huis. Daar was een smal raam dat over de velden uitzag. Net
zoals lang geleden Rachab in de stad Jericho de verkenners van Jozua had laten
vluchten, zo liet ook Michal nu aan een lang stuk touw haar man ontkomen aan
de soldaten van haar vader. Michal huilde, toen ze afscheid van elkaar namen.
Bij het open venster hoorde ze het geluid van zijn lichte voetstappen. David
verdween in de duisternis. Wanneer zou ze haar man weerzien?
Toen David vertrokken was, nam Michal de terafim, een afgodsbeeld en legde
dat op het bed waar haar man geslapen had. Op de houten kop plakte ze haar van
een geit en daarna legde ze een deken er overheen. In de donkere slaapkamer
leek het net een man die met zijn haar boven de dekens uitkwam.
De volgende ochtend in alle vroegte klopten de soldaten op de deur. Michal zelf
deed open.
Kalm zei ze: ‘Wat willen jullie hier al zo vroeg in de morgen?’
De officier schaamde zich een beetje, toen hij antwoordde: ‘In opdracht van de
koning moeten wij David naar hem toebrengen.’
‘Dat treffen jullie niet,’ antwoordde ze boos, ‘want mijn man is ziek. Hij ligt op
bed.’
De officier wist niet hoe het nu verder moest. Hier had hij geen rekening mee
gehouden. Maar ziek is ziek. Hij moest maar terug naar de koning en hem
vragen wat er nu moest gebeuren.
Toen de soldaten wegmarcheerden, kon Michal haar lachen nauwelijks
inhouden. Nu zouden ze pas morgen terugkomen en dan was David al lang de
grens over. En wanneer haar vader haar niet wilde geloven, nu dan mocht die
onnozele officier best even om het hoekje van de slaapkamerdeur kijken.
Maar zo gemakkelijk kwam Michal die ochtend er toch niet vanaf. Toen koning
Saul hoorde dat David ziek was, werd hij nog kwader. Wat dachten ze wel niet?
Hij had gezegd dat ze die zoon van Isaï bij hem moesten brengen en nu kwamen
ze zonder hem terug! Was hij ziek? Hoe wisten zijn soldaten zeker dat Michal
hen niet voor de gek had gehouden? Hadden ze David ziek op bed zien liggen?
Nee, natuurlijk niet. Ze moesten terug en ogenblikkelijk! En was David echt
ziek, nu dan haalden ze hem maar op met bed en al. De koele ochtendwind zou
hem geen kwaad doen. En daar kwam bij: deze ochtend nog zou hij toch
sterven!
Weer klopte de officier op de deur van het huis van Michal.
‘Zo,’ zei ze hooghartig, ‘jullie geloofden mij niet?’
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‘Jawel,’ stamelde de officier, ‘maar in opdracht van de koning moeten we uw
man met bed en al meenemen.’
Dit had ze niet van haar vader verwacht. Wat moest hij David haten, dat hij deze
opdracht aan zijn soldaten gegeven had.
Met en spottende buiging zei ze: ‘Wilt u binnenkomen? Dan ga ik u voor naar
de slaapkamer.’
Even later stond de officier met het blote zwaard in zijn hand midden in de
slaapkamer. Nadat hij gezien had dat er een man in het bed lag, zei hij tegen zijn
soldaten: ‘Pak het bed op.’
Vier soldaten pakten elk een hoek en tilden het matras op. Maar nu hun ogen
beter aan het donker van de slaapkamer gewend waren, zagen ze dat het niet
David was, die in dat bed lag. Ze lieten het matras weer zakken, trokken de
deken eraf en zagen dat in plaats van David er een dode god lag, met geitenhaar
op zijn hoofd geplakt.
Een kort moment waren de soldaten blij. David was niet thuis. Dan zou straks de
koning hun niet de opdracht kunnen geven om David te doden. Maar direct
daarna werden ze bang voor de koning. Hoe zou straks zijn reactie zijn?
Natuurlijk was koning Saul niet best te spreken. Direct moest zijn dochter
Michal bij hem komen. Streng sprak hij haar toe. Begreep ze dan niet dat een
dochter altijd de kant van haar vader moest kiezen? Moest zij nu David helpen,
die hem van de troon wilde stoten! En wanneer hij de kans zou krijgen, hij zelfs
hun hele familie uit zou roeien. Dacht zij dan niet aan haar vader en aan haar
broer Jonathan? Het ging toch om hun toekomst?
Michal stond heel bedeesd voor haar vader en heel zachtjes, bijna niet
verstaanbaar, zei ze: ‘Vader, ik moest wel. Hij zei tegen me: ‘Help mij
ontsnappen.’ Daarna zette hij zijn zwaard op mijn borst. Moest ik mij laten
doden?’
Koning Saul was zo verblind door haat, dat hij deze onzinnige leugen van zijn
dochter geloofde.
Zo redde Michal het leven van haar man, die zij lief had. Toen zij elkaar veel
jaren later, weer zagen, was alles heel anders en kon het nooit weer zo worden
als het in deze dagen was geweest, de tijd van hun eerste liefde.

Hoofdstuk 90
Lieve kleinkinderen,
Lang geleden, ik ging nog naar de lagere school, wat nu de basisschool heet, las
ik een spannend jongensboek. De titel ben ik vergeten en het verhaal ook. Alleen
het slot, het laatste hoofdstuk kan ik mij nog herinneren.
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In dat boek ging het over twee grote jongens die door dik en dun vrienden
waren. Vrienden voor het leven, zoals wij nu zeggen. Wat er precies gebeurde
weet ik dus niet meer, maar de ene jongen redde met gevaar voor zijn eigen
leven, het leven van zijn vriend. Wel moest hij daarna zwaar gewond in het
ziekenhuis worden opgenomen. Toen hij maanden later weer naar huis mocht,
had de opa van zijn vriend een roeiboot gemaakt voor beide jongens. Konden
de twee vrienden mooi samen bootje varen.
Maar voordat ze die roeiboot kregen, moest eerst heel officieel de naam onthuld
worden. Ze mochten ernaar raden. De mooiste namen bedachten ze, maar steeds
hadden ze het mis. Toen opa tenslotte het doek, dat over de naam hing, eraf
haalde, waren beide jongens stil.
Op de roeiboot had opa de volgende naam geschilderd:

‘David en Jonathan’
Hoofdstuk 90

-

Jonathan, de koningszoon

-

1 Samuël 20

Die nacht, toen David uit de koningsstad vluchtte, liep hij uren en uren. Hij wist
dat het om zijn leven ging en dat hij nergens in het land veilig was. Maar de
grens overgaan, naar het buitenland, dat leek hem geen goed idee.
Zo kwam hij een dag later in het stadje Rama, waar de oude profeet Samuël
woonde. Juist nu wilde hij graag nog een keer met de man praten, die hem
gezalfd had tot koning van Israël. Het deed hem goed om zijn verhaal bij deze
oude profeet kwijt te kunnen.
Maar toen al redelijk gauw bleek dat koning Saul hem zelfs bij deze oude
Godsman niet met rust kon laten, gingen ze samen naar Najoth, een stadje niet
ver vanaf Rama, waar veel profeten woonden.
Maar als zij gedacht hadden dat ze hier voor de koning veilig waren, dan hadden
ze mis gedacht. Koning Saul stuurde soldaten om David gevangen te nemen.
Maar in plaats dat ze hem ophaalden, kwam de geest van God over hen en
begonnen ze te profeteren. Met een tweede en derde groep soldaten ging het
precies zo. Natuurlijk hoorde koning Saul wat zijn soldaten was overkomen,
maar hij liet het er niet bij zitten. Als zijn soldaten hun plicht niet deden, dan zou
hij het zelf wel doen.
Maar hij was nog niet eens bij de profeten, die hem zingend en dansend
tegemoet kwamen, of de geest van God kwam ook over hem. Koning Saul
profeteerde en raakte zo overstuur, dat hij niet meer wist wat hij deed. Hij vergat
David. Hij wist helemaal niet meer waarvoor hij hier gekomen was. Hij
scheurde zijn koningsmantel van zich af en daar lag hij, in zijn hemd, een hele
dag en een hele nacht op de grond. De mensen spraken er schande van. Toen
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koning Saul weer tot zichzelf was gekomen, ging hij beschaamd naar huis. Hij
durfde David niet meer gevangen nemen.
Kort na deze wonderbaarlijke reis van koning Saul naar het stadje Najoth, kreeg
David nog een keer de kans om Jonathan te ontmoeten. Hij wist dat het hem zijn
leven zou kunnen kosten, maar hij wilde zo graag nog een keer met zijn vriend
praten. Jonathan dacht dat het wel een beetje mee zou vallen. Zijn vader besprak
alles met hem en hij hoorde niet meer dat hij David wilde doden. Hij had
immers al eens eerder een goed woordje voor David gedaan en dat was toen
goed uitgepakt. Maar David kon niet geloven dat alles nu weer goed met zijn
schoonvader zou zijn. Natuurlijk zou Saul niets tegen Jonathan zeggen. Hij wist
maar al te goed dat zij vrienden waren. De koning loerde nog altijd op hem!
‘Ik zweer je Jonathan,’ zei David tegen zijn vriend Jonathan, ‘zo waar de Heer
leeft en zo waar als jij leeft, ik ben maar één stap van de dood verwijderd.’
Jonathan zei: ‘Maar zeg mij toch, wat kan ik voor jouw doen?’
David dacht na. Hij wilde niet graag naar het buitenland vluchten, maar hij
durfde ook niet naar koning Saul te gaan. Als Jonathan te weten zou kunnen
komen hoe koning Saul op dit moment over hem dacht, heel misschien viel alles
dan toch nog een beetje mee.
‘Goed,’ zei hij, ‘laten we het nog één keer proberen. Morgen is het de feestdag
van Nieuwe Maan en wanneer ik dan niet bij de koning kom voor de
feestmaaltijd, zal hij zeker naar mij vragen. Zeg dan tegen hem dat mijn oudste
broer mij opgehaald heeft voor een offerfeest bij mijn familie in Bethlehem.
Vindt hij dat goed, dan is hij niet meer boos op mij en kan ik terugkomen. Maar
wordt hij kwaad, laat het mij weten en dan zal ik een veilig onderkomen moeten
zoeken. En heb ik echt iets verkeerds gedaan - ik zou niet weten wat! - kom
dan zelf en dood mij, maar lever mij niet uit aan je vader.’
Kroonprins Jonathan wilde hierover niets horen.
‘Jij bent niet schuldig,’ zei hij, ‘en ook al zou het wel zo zijn, dan nog zou ik
niets aandoen. Want ik weet dat de Heer met jou is en dat Hij het koningschap
van mijn vader aan jou zal geven. Wanneer ik dan nog leef, zal ik jouw trouwe
dienaar zijn. Maar stel dat ik er dan niet meer ben, zweer mij dat je goed en
barmhartig voor mijn kinderen zult zijn.’
Met een dure eed in de naam van de Heer beloofde David het.
Daarna ging Jonathan terug naar het koningshuis van zijn vader en David bleef
in het veld achter.
Ze hadden afgesproken dat David over drie dagen hier op deze zelfde plek weer
zou zijn en zich achter een rots zou verstoppen. Dan zou Jonathan ook komen
met één van zijn knechten. Hij zou dan gaan oefenen met pijl en boogschieten.
Dat deed hij wel vaker en geen mens zou er iets achter zoeken. Wanneer hij dan
zijn knecht zou bevelen om de pijlen weer op te halen en hij riep van: ‘Niet zo
ver! De pijl ligt veel dichterbij,’ dan zou dat een teken zijn dat koning Saul niet
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meer boos op hem was. Maar riep hij: ‘Nee, de pijlen liggen veel verderop!’ dan
zocht de koning hem en moest hij vluchten.
Het was de feestdag van Nieuwe Maan. In het koningshuis van Saul was een
feestmaaltijd klaargemaakt voor vier mannen. Naast de koning zat Abner, zijn
legeraanvoerder. Aan de andere kant van de tafel zat kroonprins Jonathan, maar
de stoel naast hem, die van David, bleef leeg. Saul zei er die dag niets van. Hij
dacht bij zichzelf dat het misschien toeval was of dat David niet rein was of iets
dergelijks. Maar toen David de volgende dag nog steeds niet aanwezig was,
werd hij kwaad.
Hij zei: ‘Waarom is die zoon van Isaï niet aan de maaltijd verschenen? Gisteren
niet en vandaag weer niet! Weet hij niet meer waar op feestdagen zijn plaats is?’
Jonathan antwoordde rustig: ‘O ja vader, David heeft mij dringend verlof
gevraagd om naar Bethlehem te gaan. Zijn broer kwam hem halen. Ze hebben
daar als familie een groot offerfeest.’
Koning Saul werd wit van kwaadheid.
‘Maar begrijp jij het dan nog nooit!’ schreeuwde hij. ‘Die Judeeër wil ons kapot
maken! Een kind kan dat zelfs begrijpen, maar jij wilt het niet weten! Op dat
offerfeest in Bethlehem
maken ze plannen om ons
van de troon te stoten. Zij
willen met elkaar David
koning maken. En ik kan
je dit zeggen, zo lang die
zoon van Isaï leeft, zul jij
nooit koning worden!’
Hij wond zich hoe langer
hoe erger op en niet meer
voor rede vatbaar
schreeuwde al luider en
heftiger: ‘Maar ik weet wel
Jonathan, dat jij het met
David houdt! Je bent het
niet waard om mijn zoon
te zijn. Je bent een schande
voor je moeder en voor
mij. Hoe kun jij daar nu zo
rustig zitten, terwijl je
weet dat ze daar in
Bethlehem plannen maken,
om ons van de troon te
stoten.
Jonathan ging staan en liep en liep de kamer uit.
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Vooruit, stuur soldaten naar Bethlehem om hem op te halen! Want die David
moet sterven….’
En had Jonathan nu maar zijn mond gehouden. Hij wist toch dat zijn vader op
dat moment niet voor rede vatbaar was?
Maar alsof hij zijn vriend wilde verdedigen zei hij: ‘Waarom moet David
sterven? Wat heeft hij dan gedaan?’
Deze eenvoudige vraag maakte koning Saul helemaal woedend. Hij sprong
overeind. Was dit nu zijn zoon? Was dit de kroonprins van Israël? Hij pakte zijn
koningsspeer en smeet die over de tafel heen naar zijn eigen zoon Jonathan.
In zijn blinde woede richtte Saul verkeerd en doodde gelukkig zijn eigen zoon
niet.
Jonathan zei niets meer. Gehaast ging hij staan en liep de deur uit. Niet eens was
dit het ergste voor hemzelf, vond hij, maar juist voor zijn vriend David…. Wat
zou zijn toekomst worden als zijn vader David zo erg haatte….?
Het was duidelijk: tussen zijn vader en David zou het nooit weer goedkomen.
Morgenvroeg zou hij zijn vriend waarschuwen.
In de feestelijke eetkamer, bij brood en wijn, zat koning Saul alleen met Abner.
Aan de andere kant van de tafel stonden twee lege stoelen. Zijn eigen zoon
weggelopen en zijn trouwste dienaar David moest voor hem vluchten, om zijn
eigen leven te redden. En dat allemaal het gevolg van zijn jaloersheid en haat.
Koning Saul voelde zich eenzaam en verraden. Hij begreep niet dat het door
hemzelf kwam. Hij had God afgezworen en nu had de Heer hem verlaten.
De volgende ochtend zat David in de schaduw van de hoge rots. In de verte zag
hij Jonathan aankomen met zijn boog op z’n rug. Een jongen naast hem droeg
zijn pijlen. Zou Saul nog net zo boos op hem zijn als eerder? Of zou hij zich
schamen en het weer goed met hem willen maken? Maar hoe lang zou het dan
goed gaan? Een paar weken? Of zelfs maanden? Maar wanneer zou er dan weer
een woede uitbarsting komen? Twee keer had koning Saul hem al naar het leven
gestaan door een speer naar hem te gooien. Twee keer was het goed gegaan.
Maar het hoefde ook maar één keer raak te zijn! Nee, het was beter de wijde
wereld in te gaan!
Jonathan bleef stil staan en schoot een pijl weg. De jongen liep er achteraan om
de pijl weer op te halen. En nog een pijl schoot Jonathan, hoog over het hoofd
van de jongen heen.
Toen hoorde David zijn vriend Jonathan roepen: ‘Ligt de pijl niet verder weg?’
David wist genoeg. Sauls boosheid was niet voorbij. Hij moest vluchten. Maar
waarheen?
David hoorde Jonathan nog een keer roepen: ‘Toe, loop door. Blijf daar niet
staan treuzelen. De pijl ligt verder weg.’
468

Er was dus haast bij! Dit zou dus de laatste keer worden, dat hij Jonathan zou
zien. Alles moest hij opgeven. Zijn werk, zijn huis, zijn jonge vrouw. Wat zou
Michal ervan vinden? Zij had zijn leven gered. Maar meegaan op de vlucht?
Nee, dat ging niet. Wanneer zou hij haar weerzien?
En daar zag hij Jonathan aankomen. Hij had de jongen weggestuurd met zijn
pijlen en zijn boog. Jonathan liep naar David toe. Nu zouden ze dus toch nog
met elkaar praten. Beiden waagden ze hiermee hun leven. Als koning Saul dit te
weten zou komen!
Uit de schaduw van de rots kwam David tevoorschijn en boog driekeer diep
voorover. Toen was Jonathan bij hem en sloeg de armen om hem heen. Beide
mannen huilden van blijdschap om deze laatste ontmoeting en om het afscheid
dat ze zo dadelijk van elkaar moesten nemen. Ze spraken nog lange tijd met
elkaar en vernieuwden de plechtige eed die er tussen hen was.
Daarna gingen ze elk hun weegs. David ging heen en Jonathan keerde terug nar
de stad.

Hoofdstuk 91
Lieve kleinkinderen,
Op de Kweekschool in Dokkum moesten wij vroeger de Griekse mythologie
leren. Allemaal door mensen bedachte verhalen van goden, met menselijke
karaktereigenschappen. De oppergod heette Zeus, maar deze baas van alle
goden, was niet almachtig. Wanneer Pietje en Jantje hier beneden op deze aarde
ruzie hadden en allebei precies evenveel offers aan Zeus hadden gebracht, dan
kon Zeus niet zeggen wie gelijk had, maar dan besliste het lot!
Wat een verschil met de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de Vader van onze
Here Jezus. Onze God is geen mens. Wij mogen en kunnen niet eens weten hoe
God eruit ziet. Hij is de ‘Eeuwige Ongeziene’ die ons mensen het leven gegeven
heeft en naar wie wij met dank aan Jezus na onze dood terug mogen gaan.
In veel zaken begrijpen wij God niet. Kunnen hem niet begrijpen, want wij zijn
mensen. Lieve kleinkinderen, ook in onderstaand verhaal begrijpt jullie pake, de
mens Eelke Visser, er niets van.
In opdracht van God heeft de oude profeet Samuël twee keer een mens tot
koning over Israël gezalfd. Eerst Saul en later David.
En nu staat de ene gezalfde des Heren de andere gezalfde des Heren naar het
leven…. Ik begrijp er niets van. Maar ik ben ook maar een mens.
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De zwerver

-

1 Samuël 21

Na de laatste ontmoeting met zijn vriend Jonathan, vluchtte David het zuiden in.
Hij wist nog niet waarheen hij zou gaan, maar hij begreep wel dat er haast bij
was. Koning Saul zou alles op alles zetten om hem in handen te krijgen en er
waren zoveel mensen die hem kenden. En hij had geen wapen en ook geen eten
voor onderweg. Wel waren er een paar mannen bij hem, die ook voor koning
Saul op de vlucht waren en zich bij hem aangesloten hadden. Hij moest zien om
een wapen te krijgen en ook eten, maar geen mens mocht weten, dat hij uit de
gratie was bij koning Saul. Er zat niet anders op, hij moest net doen alsof hij nog
steeds een trouwe dienstknecht van de koning was.
Ze kwamen langs het stadje Nob. Sinds de Filistijnen in de dagen van
hogepriester Eli de stad Silo met de grond gelijk hadden gemaakt, was Nob de
priesterstad geworden en stond de tabernakel hier. David kende de hogepriester
goed. Zijn naam was Achimélech en David wist dat deze man alles zou doen om
een dienaar van de koning te helpen.
David zijn vrienden wachtten buiten de tabernakel. Hij zelf ging naar binnen,
naar de hogepriester. Het was wel erg om de hogepriester voor te liegen, maar in
deze situatie kon het niet anders.
Achimélech liep David al tegemoet. Hij schrok. Hoe kon het dat David, de
schoonzoon van de koning en een hoog officier in het leger, zo alleen op reis
was, zonder soldaten en zonder wapens?
David glimlachte vriendelijk, terwijl hij zei: ‘Orders van de koning. Hij heeft
mij een opdracht gegeven waarvan niemand iets mag weten. Ik ben nogal
gehaast vertrokken. Gelukkig ben ik niet alleen. Mijn knechten wachten buiten.
Maar heeft u een beetje eten voor ons? Vijf broden zou al heel veel zijn.’
De hogepriester schudde zijn hoofd, terwijl hij zei: ‘Gewoon brood heb ik niet.
Maar hier in de tabernakel is wel gewijd brood, dat alleen de priesters mogen
eten. Maar omdat u een opdracht van de koning moet uitvoeren en ik u ken, zal
ik u deze toonbroden uit het heiligdom geven, op voorwaarde dat u en uw
mannen rein zijn volgens de wet des Heren.’
‘Dat zijn we,’ antwoordde David. ‘Maar heeft u hier ook wapens? Wij zijn zo
overhaast vertrokken, dat we niet eens onze wapens meegenomen hebben.’
En weer kon de hogepriester helpen.
‘Het zwaard van Goliath, de reus die u verslagen hebt, dat ligt hier onder een
doek bij de priestermantel. Ik zal het u geven.’
David nam het dankbaar aan. Als het erop aankwam, dan was dat zwaard ook
van hem. En beter wapen dan dit zwaard was er in heel Israël niet.
En zo vluchtten ze verder, een aantal dagen achter elkaar, met de zegen van
hogepriester Achimélech en het zwaard van reus Goliath. Wat was er veel
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gebeurd sinds die dag dat hij met dit zwaard de kop van de reus afsloeg! Toen
was koning Saul erg blij met hem geweest en nu was er voor hem geen plaats
meer in heel Israël. Toen wilden alle mensen in Israël hem wel op hun handen
dragen en nu moest hij met een leugen de hogepriester om eten vragen. Als Saul
het maar niet te weten kwam en daarna zijn woede op de hogepriester zou
botvieren! David had in de tabernakel een bekend gezicht gezien, die van Doëg,
de Edomiet. Als die man het aan Saul zou vertellen, dan gaf hij geen cent meer
voor het leven van Achimélech. Maar daar was nu niets meer aan te doen.
Met zijn mannen besprak David hun situatie. Die was hopeloos. Het kon niet
anders, maar zij moesten hun toevlucht in het buitenland zoeken. Nergens in
Israël waren ze meer veilig. Het beste zou zijn om maar naar het land van de
Filistijnen te vluchten, naar de stad Gath.
Vaak had hij tegen de Filistijnen gevochten. Ze zouden zeker niet blij met de
komst van David zijn. Maar er was een kans dat ze hem onderdak zouden willen
geven, omdat hij een vijand van koning Saul was geworden. Ze zouden het mooi
vinden dat hij ruzie met de koning had en dat deze hem zelfs wilde doden. Hoe
erger het volk Israël verdeeld, hoe gemakkelijker het was, om het weer in hun
macht te krijgen. Maar natuurlijk zou hij, David, zich niet laten gebruiken om
tegen zijn eigen volk te strijden.
Ze kwamen in de stad Gath en melden zich bij koning Achis. Toen David zich
bekend maakte door zijn naam te zeggen en ook vertelde wat de bedoeling van
zijn komst was, werd hij direct door de koning ontvangen. Diep inwendig moest
koning Achis lachen. Zo ver was het dus al in Israël. Voor David, de man die
reus Goliath verslagen had, was geen plaats meer in zijn eigen land! Natuurlijk
niet! Deze jonge, dappere David wilde zelf koning worden en Saul zette alles op
alles om dat te keren. En nu was deze David zo boos op zijn koning Saul
geworden, dat hij zijn toevlucht tot hem zocht. Nota bene bij zijn eerdere vijand.
Maar dit was niet eens zo’n gek idee! Hij kon David wel gebruiken in zijn strijd
tegen koning Saul. En dan zou in één klap deze jonge vechtersbaas uit de gunst
zijn bij zijn eigen volk. Een prachtige grap zou dat worden: diezelfde David, die
Goliath verslagen had, zou naast hem ten strijde trekken tegen Israël. De
kampvechter van de Filistijnen had hij verslagen en nu zou hij zelf Goliaths
plaats innemen! Dat feest moest beslist doorgaan!
Maar de dienstknechten van koning Achis dachten er heel anders over.
‘Die Hebreeër,’ zeiden ze, ‘nu hij in onze macht is, moet hij sterven. Dit is toch
die David waar de jonge vrouwen van zongen: ‘Saul heeft zijn duizenden
verslagen, maar David zijn tienduizenden!’ Deze man is de toekomstige koning
van Israël. Kom laten we hem doden! En dan volgt koning Saul vanzelf.’
Wat koning Achis er ook tegenin bracht, ze veranderden niet van gedachten:
David moest dood!
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Toen David merkte dat alle dienaren van koning Achis hem met alle geweld
wilden doden, sloeg de schrik hem om het hart. De koning was hem wel
goedgezind, dat had hij wel door, maar wat gaf dat als alle anderen tegen hem
waren? Straks zou de koning toch een keer toestemming geven en dan sloegen
ze hem dood! Hij had nooit hier in het hol van de leeuw moeten komen. En hoe
kwam hij hier veilig en gezond weer vandaan? Daar was maar één oplossing
voor: hij moest doen alsof hij zijn verstand had verloren. Dat hij plotseling gek
was geworden. En dat deed hij. Nu kwam het goed uit, dat hij vaak bij Saul was
geweest, wanneer die een ‘aanval’ kreeg.
Dagenlang speelde hij zijn spel. Als een waanzinnige stelde hij zich aan. Hij
vloog letterlijk bij de muren omhoog en waste zich niet meer. Hij liet zijn kwijl
in zijn verwilderde baard lopen en stootte dag en nacht wilde, dierlijke kreten
uit.
De dienstknechten van koning Achis waren ten einde raad. Hadden ze hem maar
direct gedood. Maar dat kon nu niet meer, want een gek doodmaken brengt
onheil.
Koning Achis lachte fijntjes in zijn baard. Dat zijn dienaren zo onnozel waren!
Natuurlijk had die Hebreeër zijn verstand nog wel. Hij stelde zich alleen zo gek
aan om weer vrij te komen. En hij zou hem vrijlaten! Hij zou koning Saul geen
dienst bewijzen, door David te doden. Die twee zouden elkaar nog heel veel
schade toebrengen en dat zou alleen maar winst voor de Filistijnen zijn.
Hij riep zijn dienstknechten.
‘Dus,’ zei hij spottend, ‘jullie hadden een waanzinnige bij mij gebracht. Waarom
deden jullie dat? Had ik soms geen gekken genoeg hier in mijn stad? Aan jullie
heb ik al meer dan genoeg.’
Toen zijn dienstknechten David wegbrachten lachte hij. Dit had hij handig
geregeld, al zei hij het zelf. En die laatste zin van hem, daar konden ze het mee
doen, zijn hovelingen.
Jaren later, toen David koning was van heel Israël en Achis van Gath zijn vazal,
zal hij nog wel eens aan deze dag teruggedacht hebben.
David was blij dat hij in het land van de Filistijnen er het leven had afgebracht.
Hij bleef nu in Judea en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van
Adullam. Toen zijn broers en meer familieleden dat hoorden, kwamen zij ook
bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of
verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was
een groep van ongeveer vierhonderd man.
Zelfs Davids vader en moeder waren niet meer veilig voor koning Saul en
daarom bracht hij de oude mensen naar het land van Moab. De koning beloofde
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dat hij zelf voor hen zou zorgen. Van hem mochten David en zijn mannen ook
wel in zijn land blijven, maar een profeet zei tegen David: ‘Blijf niet in de
bergen, maar ga terug naar het land van Judea.’
Dat deden ze. David en zijn mannen gingen terug naar Judea en hielden zich
schuil in het Cheret-bos.

Hoofdstuk 92
Lieve kleinkinderen,
Gerdientje is jarig. Ze wordt al zes jaar. Wat een mooie leeftijd. En wat krijgt ze
van haar papa en mama? Een mooie pop met heel lange haren. Een prachtig
cadeau, waar Gerdientje heel blij mee is.
Maar haar twee jaar ouder broertje is jaloers. Stiekem knipt hij met een schaar
het haar van die pop af. Gerdientje huilen en haar broer krijgt straf. Maar
jaloers blijft hij en stiekem vernielt hij veel meer mooi speelgoed van zijn zusje.
Ook dan weer krijgt hij straf. Maar dat helpt niets, want hij wordt steeds
jaloerser op zijn zusje en waar dat op uitdraait, dat vertel ik jullie niet. Is niet
leuk meer….
Lieve kleinkinderen, jaloezie kan grote gevolgen hebben. Als je leven bepaald
wordt door jaloezie, dan kun je er zelfs gek door worden. De waanzin die dan in
je komt is de oorzaak dat je alles, maar dan ook alles wilt vernietigen.
En het grootste slachtoffer word je dan zelf!

Hoofdstuk 92

-

Priestermoord

-

1 Samuël 22

Het was Rechtdag in Gibea, de koningsstad. Op een heuvel, in de schaduw van
een tamarisk zat koning Saul op zijn hoge stoel en om hem heen stonden zijn
soldaten en raadslieden. Vanuit het volk kwam de één na de ander met zijn
problemen en de koning moest een oordeel uitspreken. Toen er niemand meer
kwam met een klacht tegen zijn buurman of iemand anders, bleef Saul somber
voor zich uit zitten staren.
Wat voor zin had het, dat hij trouw zijn werk als koning deed, wanneer
binnenkort die zoon van Isaï hem van de troon stootte? Wat gaf het dat deze
mannen om hem heen stonden, maar diep in hun hart het met David hielden?
Maar was het een wonder dat zijn dienaren hem ontrouw werden, als zelfs zijn
bloedeigen zoon een vriend van die David was, ja zelfs een verbond met hem
gesloten had?
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En bitter zei hij: ‘Luister naar mij, jullie mannen van Benjamin. Denken jullie
nu echt dat die zoon van Isaï, wanneer hij koning is geworden, jullie akkers en
wijngaarden zal geven, welvaart en voorspoed? Zal hij jullie aanstellen tot
oversten over honderd of over duizend man? Waarom spannen jullie met z’n
allen tegen mij samen? Waarom heeft niemand mij verteld dat mijn zoon een
verbond gesloten heeft met David? Niemand van jullie bekommert zich om mij.’
Het was stil. Niemand zei iets. Ze zagen hun koning zitten: een triest figuur in
wantrouwen verstrikt, ziek van God, ziek van zichzelf, ziek van zijn zoon en
ziek van David….
Ze waren altijd trouwe dienaren van de koning geweest. Vaak waren ze met hem
mee opgetrokken tegen de vijand, maar zijn blinde haat naar David toe, daar
konden ze niet mee uit de voeten. Want het was niet waar. David was niet in
opstand gekomen tegen zijn koning en dat kroonprins Jonathan zijn beste vriend
was, dat was toch geen misdaad? Nee, deze mannen wilden alles voor koning
Saul doen, maar dit ene niet!
Plotseling stapte toch één persoon uit de rij en liep naar koning Saul toe. Hij
boog diep en zei: ‘Ik kan u niet precies zeggen waar David is, maar ik heb hem
gezien in het stadje Nob, bij hogepriester Achimélech. Die man heeft voor hem
tot God gebeden. Hij heeft hem ook brood en het zwaard van Goliath gegeven.’
Zo lang als deze Doëg, de Edomiet sprak, zat koning Saul doodstil op zijn stoel,
maar zijn gezicht werd spierwit van kwaadheid en de speer trilde in zijn vuist.
Had hij het niet gedacht? Het was niet alleen zijn zoon, maar ook het
priestervolk in Nob dat zat in het complot tegen hem. Dat zij die rebel met brood
en een wapen geholpen hadden, was nog niet eens het ergste, maar dat ze een
Godswoord van de Heer voor hem gevraagd hadden…. Alleen de koning had
het recht om dat aan de priester te vragen met de Urim en de Tummim. Dat die
Achimélech dat nu al voor David gedaan had, was duidelijk het bewijs, dat hij
hem nu al als koning huldigde. Iedereen was tegen hem: zijn eigen zoon, zijn
dienstknechten en nu ook nog dat priestervolk in Nob. Wie had dat ooit kunnen
denken? Zijn eigen priesters hadden hem verraden. Maar hij, koning Saul zou
Rechtdag houden!
‘Haal Achimélech,’ riep hij streng. ‘Niet alleen hem, maar alle priesters!’
Nog diezelfde dag stonden vijfentachtig priesters voor koning Saul.
Streng en somber zat de koning op zijn rechterstoel. In zijn donkere ogen
gloeide de haat. Voor hem stonden de priesters. Ze begrepen dat het om hun
leven ging.
‘Luister naar mij, Achimélech, jij zoon van Ahitu,’ zei koning Saul.
De hogepriester boog diep voor de koning en antwoordde: ‘Koning, ik luister.’
Met ingehouden woede zei Saul: ‘Waarom heb jij David brood en een zwaard
gegeven? Zo ben jij met hem in opstand tegen mij gekomen! En waarom heb jij
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een Godswoord voor hem aangevraagd? Nu wacht die zoon van Isaï op een kans
om mij aan te vallen!’
Achimélech zag dat de koning niet voor rede vatbaar was. Dit werd zijn laatste
uur. Maar smeken om zijn leven, dat deed hij niet. En nooit zou hij schuld
bekennen voor zaken, die hij niet gedaan had.
Hij antwoordde: ‘Koning, u weet dat David de trouwste dienaar is die u heeft!
Hij is zelfs uw schoonzoon en hij heeft de leiding over uw lijfwacht. Iedereen
heeft respect voor David. En u weet heel goed dat ik vaker een Godswoord voor
David gevraagd heb. Dat hij tegen u in opstand is gekomen, daar wist ik niets
van. Dat was mij volkomen onbekend.’
De dienstknechten om de koning heen zagen met vragende ogen naar hun
koning. Hoe zou hij reageren? Iedereen zag toch dat Achimélech de waarheid
sprak en dat hij onschuldig was? Ook de koning voelde wel aan dat hij niet
verder door hoefde te gaan vragen. Maar in zijn waanzin had hij maar één
gedachte: ‘David moet dood!’ En nu dat niet lukte, dan moesten zijn vrienden,
deze priesters er maar aan. Nooit mocht één van deze priester de efod, het
priestergewaad, die mooie mantel weer aantrekken en met die wonderstenen een
Godswoord voor David vragen. Ook al zou er geen priester meer overblijven,
geen offer meer gebracht en de tabernakel gesloten, deze priesters moesten
allemaal sterven!
Luid en dreigend zei hij: ‘Achimélech, jij moet sterven en je hele familie!’
De koning wenkte de soldaten van zijn lijfwacht en beval: ‘Dood deze priesters
van de Heer, want zij hebben David geholpen, hoewel ze wisten dat hij op de
vlucht was. En dat hebben zij mij niet verteld.’
Er viel een diepe stilte. Je hoorde door de wind bewogen, het ritselen van de
bladeren van de tamarisk. Niemand van de soldaten verzette ook maar één voet.
Nog nooit hadden ze een bevel van de koning niet uitgevoerd, maar dit deden ze
niet. Dit konden ze niet doen! Wie zijn hand aan Gods priesters slaat, die haalt
een vloek over zichzelf….
In zijn grote waanzin ging koning Saul door. Het was alsof hij nu volkomen in
de macht van de duivel was. Zijn eigen soldaten weigerden zijn bevel, maar dan
moest die Edomiet Doëg het maar doen.
‘Doëg, kom hier,’ beval hij. ‘Jij moet voor mij deze priesters allemaal doden!’
De Edomiet lachte wreed. Hij haatte deze vrome priesters. Met alle ‘liefde’ die
hij in zich had wilde hij dit maar al te graag doen. Met zijn eigen hand doodde
hij ze, alle vijfentachtig. Koning Saul keek toe hoe deze wilde heiden te keer
ging tegen Gods vrome dienstknechten. Hij kreeg geen spijt! God had zich van
hem afgekeerd en nooit, nooit weer zou David, die Judeeër, een Godswoord van
Achimélech krijgen! Nooit weer.
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Toen de vijfentachtig priesters dood op de grond lagen, was Sauls woede en
waanzin nog steeds niet voorbij. Hij stuurde Doëg en zijn mannen naar het
stadje Nob en liet hen daar alles wat leefde doden: mannen, vrouwen, kinderen
en ook alle dieren. Toen ze ’s avonds naar huis gingen, was Nob een dode stad.
Geen priester zou meer een gebed tot God uitspreken, geen offer zou hier meer
gebracht worden en in het heilige van de tabernakel brandde Gods lamp niet
langer.
Maar de Heer in de hemel had alles gezien en nog luider dan het bloed van Abel,
riep het bloed van zijn gewijde priesters om wraak. Eens zou God deze moord
vergelden aan koning Saul en zijn huis.
Vaak dacht koning Saul terug aan deze inktzwarte dag van zijn krankzinnigheid.
Had hij spijt? Dat staat niet in de bijbel. Wel dat de Heer niet weer tot hem
sprak. Nooit weer heeft Saul via een profeet een Godswoord gekregen.
In het begin van zijn koningschap kwam de geest van de Heer over hem. Maar
toen hij God verlaten had, raakte hij in de macht van kwade geesten, die hem
naar de ondergang voerden.
Later hoorde koning Saul dat al dat onschuldig bloed van de priesters vergeefs
vergoten was. Saul had de priesters laten doden, zodat David niet weer een
priester gekleed in zijn efod, het priestergewaad, zou kunnen vragen om met de
Urim en Tummim, de orakelstenen, een Godswoord van de Heer te krijgen.
Eén van Achimélechs zonen, Abjathar was ontkomen. Hij had de efod en de
orakelstenen meegenomen naar Kehila, waar David en zijn mannen zich
verborgen hadden voor koning Saul.
Koning Saul kreeg geen berouw van de zware zonde die hij gedaan had. Hij
raakte steeds meer in de macht van het kwade. Hij wist dat de Heer hem
verworpen had en dat eens de zoon van Isaï op de troon van Israël zou zitten.
Maar hij, Saul, was er ook nog! En als hij David nog een keer in zijn handen kon
krijgen, dan zou hij een wrede dood sterven….

Hoofdstuk 93
Lieve kleinkinderen,
Na de verloren slag om Arnhem in september 1944 (Market Garden) kwamen er
veel vluchtelingen uit deze stad en ook uit de provincies Holland en Limburg
(spoorwegpersoneel dat op bevel van de Nederlandse regering in Londen
staakte) naar het de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
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Ook in ons dorp Kollumerpomp vonden veel vluchtelingen bij gastgezinnen heel
gastvrij maandenlang onderdak. Pas na de bevrijding in mei 1945 konden deze
vluchtelingen terugkeren naar hun eigen woonplaats.
Een paar jaar later gingen een boer en zijn vrouw vanuit Kollumerpomp een
keer hun ‘vluchtelingen’, in hun eigen woonplaats opzoeken. Maandenlang
waren zij met elkaar één gezin geweest. Maar toen deze boer en zijn vrouw op
zekere dag onverwachts bij hen op de stoep stonden, waren ze niet welkom. Het
paste deze ex-vluchtelingen niet. Ze hadden voor die dag andere plannen….
Mijn moeder vertelde mij dat dit werkelijk waar was gebeurd.

Hoofdstuk 93

-

De jager en het wild

-

1 Samuël 23

Niet lang na de priestermoord in Nob, kreeg koning Saul bericht dat David in
Keïla was, een stad in het zuiden van Juda. De Filistijnen hadden weer eens een
bende soldaten de grenzen met Israël overgestuurd om te plunderen. Juist op dat
moment waren de boeren buiten de stadsmuren hun graan aan het dorsen. David,
die in de buurt was, kwam vlug met zijn mannen en had de Filistijnen verslagen.
Geen wonder dat de inwoners van de stad Keïla David en zijn mannen dankbaar
waren. Als bevrijders werden ze in hun stad welkom geheten.
Eindelijk konden David en zijn mannen weer in een normaal huis wonen, veilig
binnen de muren van een stad. Het was alleen jammer dat het zo kort duurde.
Toen koning Saul hoorde dat David zich ophield in een stad omgeven door
muren en poorten, liet hij er geen gras over groeien. Met een groot leger trok hij
dadelijk het zuiden in. Zolang als David zich verscholen had in het bergland van
Juda, was het onmogelijk geweest om hem gevangen te nemen. Maar nu hij in
een stad verbleef, konden ze die stad omsingelen en de kans dat David zou
ontkomen was erg klein.
In Keïla hoorde men al heel snel dat koning Saul met zijn soldaten eraan kwam.
David wist niet goed wat hij moest doen. Hier blijven en de strijd aangaan tegen
koning Saul met zijn drieduizend soldaten? Hij durfde het wel aan, maar dan
moest hij wel zekerheid hebben dat de burgers van Keïla achter hem zouden
staan. Maar, mocht hij de inwoners van Keïla aan hun lot overlaten, wanneer hij
wegging? Stel je voor dat Saul hetzelfde zou doen met deze stad als hij gedaan
had met Nob. Was hij dan schuldig aan al het bloed van deze mensen? Hij zag
anders geen uitweg dan een Godswoord te vragen. Nu kwam het goed uit dat de
priester Abjathar bij hem was.
De priester Abjathar deed zijn priestergewaad, de efod, aan en David bad.
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‘O Heer, God van Israël,’ smeekte hij, ‘ik heb gehoord dat Saul naar Keïla wil
komen. Hij wil de stad vernietigen om mij te kunnen pakken. Is het waar dat
Saul hier komt?’
Priester Abjathar stak zijn hand in de tas met heilige stenen en las het antwoord
van de Heer: ‘Ja, hij zal komen.’
En nog een vraag stelde David: ‘Zullen de inwoners van Keïla mij verraden aan
Saul?’
De Heer antwoordde: ‘Zij zullen jou niet helpen. Als jij hier blijft, gaan ze jou
verraden.’
David wist wat hem te doen stond. Om eerlijk te zijn, had hij het wel verwacht.
De oudsten van Keïla durfden niet in opstand te komen tegen hun koning Saul.
Wat moesten ze ook beginnen tegen een koning die met zo’n groot leger op hen
afkwam? En zijn zeshonderd mannen in hun stad, ook al waren het hun
bevrijders, dat viel op den duur ook niet mee.
David en zijn mannen vertrokken uit de stad en trokken opnieuw het bergland
van Juda in. Het was van korte vreugde geweest, daar in Keïla. Een veilige stad,
een goed huis en een veilig onderkomen. Eigenlijk ook te mooi voor deze ruige
mannen. Een tentenkamp, ergens in de schaduw van een berg, een donkere,
vochtige spelonk, dat was hun plek. Vaarwel Keïla….
Nog voordat koning Saul de stad Keïla bereikt had, kreeg hij bericht dat David
daar niet meer was. Het speet hem, maar er was niets meer aan te doen. Kwaad
en verbitterd draaide hij zich om en marcheerde met zijn soldaten terug naar
huis.
Lange tijd later kwamen er mannen uit de omgeving van Zif bij koning Saul en
vertelden hem dat David zijn tenten bij hen in de buurt had opgezet. Zij waren
wel zo goed om de koning te helpen om David gevangen te nemen. Zij wilden
die bende mannen onder leiding van David liever kwijt dan rijk. Zulk volk was
niet te vertrouwen in de buurt van hun kudde dieren. Saul was erg blij met deze
onverwachte hulp.
Tegen deze mannen zei hij: ‘De Heer zal goed voor jullie zijn. Want jullie
willen mij helpen. Maar jullie moeten eerst uitzoeken waar David zich precies
verstopt heeft. Zorg dat jullie al zijn schuilplaatsen vinden en kom dan bij mij
terug. Dan ga ik met jullie mee en zal hem opsporen, ook al moet ik dan heel
Judea doorzoeken!’
Opnieuw begon de grimmige jacht. De Ziffieten deden geen half werk en Saul
volgde hun aanwijzingen nauwgezet op. Maar elke keer wanneer ze David bijna
ingehaald hadden, glipte hij door Sauls vingers en kon de koning opnieuw
beginnen.
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Het werden lange, zware weken voor David en zijn mannen. Geen dag waren ze
veilig voor Sauls spionnen. Elk uur van de dag moesten ze op hun hoede zijn.
Alle nachten sliepen ze met het blote zwaard naast zich. Maar steeds kwam
koning Saul dichterbij.
Op zekere dag waren beide legers elkaar heel dicht bij genaderd. David met zijn
mannen aan de ene kant van een ravijn en Saul met zijn groot leger aan de
andere kant. Te laat had David het dreigende gevaar gezien. Toen hij heel vlug
het open veld in wilde snellen, hadden de soldaten van Saul alle toegangswegen
afgesloten. Ze konden geen kant meer uit. Dit was dus het einde!
Als het Filistijnen waren geweest, dan had David zich er doorheen gevochten,
maar nu wist hij het niet. Mocht hij wel tegen koning Saul vechten? Bij al het
onrecht hem aangedaan, was en bleef Saul zijn koning, de gezalfde des Heren….
En wanneer David zich zou overgeven, dan zou de Heer hem ook kunnen
redden. Zo stond hij tussen zijn mannen in, die op een bevel van hun aanvoerder
David wachtten.
Ineens hoorden ze in het leger van koning Saul bazuinen klinken. David keek
zijn mannen aan. Wat gebeurde daar? Dit was, o wonder, geen signaal tot de
aanval, maar tot de aftocht. En daar zagen ze het leger van koning Saul
wegmarcheren. Sauls soldaten gingen het noorden in, de kant op naar huis.
David en zijn mannen waren vrij. Van blijdschap sprongen en dansten ze, deze
ruige kerels. Ze zwaaiden met hun wapens. Een poosje later aten en dronken ze.
In geen tijden had het hen zo goed gesmaakt. Maar die avond zocht David een
rustig plekje op en daar, waar niemand bij was, zong hij een lied, een psalm van
verlossing en dankbaarheid.
Veel later hoorden ze waarom koning Saul met zijn leger zo snel vertrokken
was. Een boodschapper had hem het bericht gebracht dat een groot leger van de
Filistijnen het land van Benjamin binnengevallen was.
Vreemd, deze keer hadden de Filistijnen David het leven gered. Ja, zo kon je het
noemen. Maar David wist en geloofde dat de Heer alles zo bestuurd had: de God
van Israël had een wonder gedaan….

Hoofdstuk 94
Lieve kleinkinderen,
Weten jullie wat raampje tikken is? Dan zet je in het kozijn van een raam een
grote stopnaald. Ach, jullie weten ook niet wat een stopnaald is. Vroeger
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gebruikte mijn moeder een stopnaald om grote gaten in mijn sokken dicht te
mazen.
Maar wat raampje tikken betreft, door het oog van die stopnaald haal je een
lange, sterke, zwarte draad en aan het eind van die draad, bij het glas van dat
raam, bind je een steentje vast. Wanneer je vanachter een struik, niet zichtbaar
voor de mensen die in dat huis wonen, aan die draad trekt, steeds heen en weer,
dan tikt dat steentje tegen het glas.
Mensen in dat huis weten dan niet waar dat getik tegen hun raam vandaan komt.
Gaan ze naar buiten, dan zien ze in het donker die zwarte draad niet en meestal
ook niet die stopnaald en dat tegen het raam tikkende steentje.
Kwajongens pesten vroeger soms bepaalde mensen in ons dorp met zo’n
tikgeluid. Niet leuk.
Maar ik kan mij herinneren dat wij vroeger op de lagere school plotseling door
een meneer en mevrouw getrakteerd werden op lekker snoep. Waarom? Nee, dat
werd niet verteld.
Wel hoorde ik later, dat deze mensen nooit weer door oudere kwajongens met
raampje tikken gepest werden. Hoe is dat spreekwoord ook al weer? Is dat niet:
Wie goed doet, goed ontmoet?

Hoofdstuk 94

-

De gezalfde des Heren

-

1 Samuël 24 en 26

Het zou geen wonder zijn geweest dat David koning Saul, die hem ter dood toe
vervolgde, bitter zou haten. Maar dat was niet zo. Hij begreep het zelf niet, maar
hij kon gewoon niet kwaad blijven op zijn schoonvader koning Saul. Steeds
weer moest David terugdenken aan die eerste keer, toen ze elkaar ontmoeten.
Hoe vriendelijk Saul tegen hem was geweest en vooral ook, hoe bezorgd. Ook
dat hij dat zware harnas aan moest. Hij David, had veel van de koning
gehouden. Wat konden ze het samen goed vinden. Hoe vaak hadden ze ook niet
in de voorste gelederen naast elkaar tegen de Filistijnen gevochten. Later was
koning Saul veranderd in een somber en verbitterd mens die zelfs meer dan één
keer met zijn speer had geprobeerd hem te doden. Maar David had meer
medelijden met Saul, dan dat hij boos op hem bleef. En ook al had Saul hem
veel onrecht aangedaan, hij was wel zijn koning en de gezalfde des Heren. Nee,
nooit zou hij in opstand komen tegen zijn koning, nooit zou hij hem kunnen
doden. David wist, eens zou God hem roepen en dan zou hij op de troon van
Israël zitten. Maar zo ver was het nog niet. Geduldig zou hij wachten tot het
Gods tijd was.
Niet lang na die wonderbaarlijke redding moesten David en zijn mannen weer
vluchten. Met drieduizend soldaten achtervolgde koning Saul hem en dat leger
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kwam steeds dichter bij David in de buurt. Maar de woestijn Engedi was groot
en had veel schuilplaatsen.
Op een dag zaten David en zijn mannen in een grote spelonk, terwijl ze beneden
zich het leger van koning Saul voorbij hoorden marcheren. Ze bleven achterin
die grot doodstil zitten. Nu de vijand zo dicht bij hen was mocht geen geluidje
hen verraden,. Niet dat ze echt bang waren, de ingang van de spelonk was maar
klein, niet meer dan een donker gat in de hoge rots. Die liepen de soldaten zo
voorbij.
Maar plotseling schrokken ze erg! Ze hielden hun adem in. Voor de ingang van
hun spelonk stond een man, die zich bukte en hun grot binnenkwam. In het licht
van de opening hadden ze hem duidelijk gezien: dit was koning Saul zelf. Als
hij nu verder de grot inliep, dan ontdekte hij hen en konden ze geen kant meer
op…. En toen begrepen ze het. Op een zekere plaats in de grot, ja waar ook
koningen en keizers te voet gaan, moest ook koning Saul iets doen, waar geen
mens iets mee te maken heeft. Omdat Saul de koning was zat hij liever niet aan
de kant van de weg, zoals zijn soldaten dat deden.
Een paar van Davids soldaten fluisterden hem in het oor: ‘Dit is uw kans. De
Heer heeft uw vijand in uw macht gegeven. Ga naar hem toe en dood hem!’
David schudde zijn hoofd. Hij begreep dat zijn mannen dit zeiden, maar hij
mocht dit niet doen!
‘Ik bid de Heer,’ fluisterde David terug, ‘dat Hij mij helpt om dat nooit te doen.
Saul is koning, omdat de Heer hem uitgekozen heeft. Hij is een gezalfde des
Heren.’
De mannen zeiden niets meer, maar David voelde dat ze het hem kwalijk
namen. Dachten ze misschien dat hij niet durfde? Hij glimlachte in zijn baard en
kroop voorzichtig naar de ingang van de spelonk. Even later lag hij heel dicht
achter Saul met een scherp mes in zijn hand.
Saul zat nog steeds op zijn hurken, met zijn mantel wijd uitgespreid op de grond.
Heel voorzichtig, met ingehouden adem, sneed hij een groot stuk van de
koningsmantel af. Saul merkte er niets van. Nog maar net was David bij zijn
mannen terug, of de koning ging staan en liep naar de uitgang. Zijn leger was al
verder gegaan, maar met zijn lange benen kon hij zijn soldaten snel weer
inhalen.
David kreeg een naar gevoel. Mocht hij de koning deze schande wel aandoen?
Het kon niet meer anders, maar hij moest het de koning wel zeggen! Zo kon
Saul niet bij zijn soldaten terugkomen. Met een paar vlugge stappen stond David
buiten de spelonk.
‘Mijn heer de koning!’ schreeuwde hij luid.
Saul keek achterom en zag David een diepe buiging maken, zelfs met z’n hoofd
tegen de grond. Vlug ging hij weer rechtop staan en riep luid: ‘Waarom luistert
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u altijd naar mensen die kwaad over mij spreken? Waarom wilt u mij doden?
Kijk vader, toen u zojuist in de grot was, ben ik heel dicht bij u geweest. Ik had
u gemakkelijk kunnen doden. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee, nooit zal ik een
gezalfde des Heren doden. Gelooft u mij niet, vader? Kijk eens naar uw mantel!
Ik heb er een stuk afgesneden!’
Hevig geschrokken tastte koning Saul naar zijn mantel. Daar was inderdaad een
flink stuk vanaf en dat stuk stof had David in zijn hand….
Het was waar! Die zoon van Isaï was in de grot heel dichtbij hem geweest. Maar
hoe kon dat? Waarom had David hem niet gedood?
En daar hoorde hij David al weer roepen: ‘Laat de Heer toch beslissen, wie van
ons beiden gelijk heeft. Maar weet, dat ik u nooit zal doden. De Heer zal
rechtspreken en mij verdedigen.’
Deze woorden van David raakten koning Saul diep in zijn hart. Hij kreeg tranen
in zijn ogen en het was alsof alle waanzin uit hem wegdreef, toen hij vroeg: ‘Is
het jouw stem die ik daar hoor, mijn zoon David?’
Moest Saul op dat moment denken aan de oude profeet Samuël, van wie hij zijn
mantel kapot gescheurd had? Koning Saul huilde. Toen hij eindelijk weer
normaal kon praten riep hij: ‘Wil jij nog wel met mij praten, David? Jij staat
meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. De Heer had
mij aan jou uitgeleverd en jij hebt mij niet gedood. Nu weet ik zeker dat jij later
koning zult worden. Maar zweer mij in de naam van de Heer, dat wanneer jij
later koning bent, mijn nakomelingen niet zult vermoorden.’
Natuurlijk beloofde David dit. Hij zou niet, zoals veel koningen in andere landen
deden, de hele familie van hun voorganger vermoorden. Nee, niet langs de weg
van moord en geweld zou hij de nieuwe koning van Israël worden. Davids stak
zijn hand omhoog en zwoer in de naam van de Heer, dat hij de familie van Saul
zou sparen en voor hen zou zorgen. Daarna groetten ze elkaar, de koning en de
zwerver en gingen beiden een andere kant op.
David was blij en dankbaar dat het zo was gegaan. Nog één keer had hij de oude
Saul gezien, zijn schoonvader met wie hij het lang geleden goed had gehad.
Maar hij wist dat binnen de kortste keren Saul weer gevangen zou raken door
kwade machten en dat hij hem dan weer naar het leven zou staan.
Na deze eerste keer in de woestijn van Engedi heeft David later nog een keer het
leven van koning Saul gespaard.
Op zekere dag toen de Sauls toorn tegen David opnieuw oplaaide, trok hij met
drieduizend soldaten erop uit om David te zoeken en hem te doden. Hij dacht
niet meer aan Engedi, waar hij zo vriendelijk met David gepraat had en hem
zelfs ‘mijn zoon’ had genoemd. De kwade geest had Saul weer volkomen in z’n
macht. Met zijn soldaten deed hij zijn uiterste best om David in de woestijn van
Juda te vinden en daarbij kreeg hij zelfs hulp van de inwoners van Zif. Op
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zekere dag sloeg hij zijn legerkamp op bij de plaats Chachila en wachtte daar op
nader bericht van zijn spionnen.
David was op z’n hoede. Al vrij snel kreeg hij bericht dat koning Saul zijn
legerplaats had opgeslagen in de buurt van Chachila. De koningstent stond in het
midden van het kamp, met alle tenten van zijn soldaten in een grote kring erom
heen. Het leek net alsof Saul had gedacht: één keer heeft David mij te grazen
gehad, toen ik alleen die grot binnenging, dat overkomt me geen tweede keer!
Was het daarom dat David stiekem naar koning Saul toe wilde gaan? Wilde hij
hem laten zien dat hij toch wel bij hem kon komen, zonder dat iemand het
merkte? Hij dacht er niet lang over na. Nog diezelfde avond vroeg hij aan zijn
mannen, wie met hem mee durfde gaan, naar de tent van koning Saul. Een
jongeman, zijn naam was Abisaï en hij was de zoon van David zijn zuster
Seruja, wilde graag mee. Laat in de avond gingen ze samen op pad, de duisternis
in. Allebei waren ze niet bang uitgevallen en moedig zetten ze de stap erin.
Soms had David van dit soort momenten. Dan moest hij het één of ander doen
en dan waagde hij alles en zag geen gevaar. Zijn neef Abisaï was even moedig
als zijn oom, maar ruiger en wreder.
Toen ze dicht bij het tentenkamp van koning Saul kwamen, slopen ze heel stil
verder langs de buitenste tenten. Iedereen sliep. Het was heel stil en nergens was
een schildwacht te bekennen. Het enige wat ze hoorden was in de verte een
nachtvogel en hier en daar het gesnurk van een slapende soldaat. Ze kropen
verder, tussen de tenten door, naar het midden van het legerkamp. De grote
koningstent was in het maanlicht duidelijk zichtbaar. Daarnaast stond de tent
van Abner, de krijgsoverste van koning Saul. Nog steeds bleef alles stil.
Niemand van de slapende soldaten in hun tenten werd wakker. Bij de
koningstent aangekomen tilden David en Abisaï heel voorzichtig het tentzeil
omhoog en kropen in de tent van koning Saul. Daar lag hij te slapen. Naast
Sauls bed stond zijn waterkruik en naast zijn hoofd, zo voor het grijpen, zijn
speer.
Abisaï kon zich niet langer inhouden. David zelf wilde natuurlijk koning Saul
niet doden, maar dat hoefde hij ook niet te doen. Heel zachtjes fluisterde hij:
‘David, God heeft ervoor gezorgd, dat u uw vijand kunt doden! Laat mij Saul
neersteken met zijn eigen speer. Ik hoef maar één keer te steken en niemand zal
het horen.’
Hij stak zijn hand al uit naar Sauls speer, maar David legde zijn hand op
Abisaï’s arm en fluisterde: ‘Nee, de Heer zelf zal Saul straffen. Dat mogen wij
niet doen. Wij pakken alleen zijn waterkruik en zijn speer en dan zijn wij weer
weg. Morgen kan dan iedereen zien, dat wij hier geweest zijn.’
Heel voorzichtig slopen ze weer tussen de tenten door het legerkamp uit.
Niemand van dat hele grote leger werd wakker. Niemand had ook maar iets
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gemerkt. Veilig bereikten David en Abisaï hun eigen tenten aan de andere kant
van het ravijn.
De volgende ochtend, toen de zon opkwam en de soldaten van koning Saul uit
hun tenten kwamen, stond David aan de andere kant van het ravijn op een hoge
heuvel. Hij wilde nog één keer met zijn schoonvader, koning Saul spreken, maar
hij zorgde er wel voor, niet te dicht bij hem te komen. Als het nodig mocht zijn,
was er genoeg ruimte om te kunnen vluchten tussen de rotsen.
David zette zijn handen als een toeter voor zijn mond en schreeuwde: ‘Abner,
zoon van Ner, kun je mij horen?’
Hij hoefde niet eens lang op antwoord te wachten. Door de stille ochtend klonk
een zware stem: ‘Hier ben ik, maar wie ben jij, dat jij zo luid tegen de koning
durft te schreeuwen?’
David noemde zijn naam niet, maar hij schreeuwde terug: ‘Jij bent toch Abner,
de belangrijkste soldaat in het leger van koning Saul? Maar kunt jij niet beter
jouw koning bewaken? Jij heeft de dood verdiend, en jouw soldaten ook, want
jullie hebben niet goed op de koning gepast! Afgelopen nacht is er één van ons
in de tent van de koning geweest. Kijk maar eens of je de speer en de waterkruik
van de koning kunt vinden.’
Abner schrok hevig, toen hij Davids woorden hoorde. Hij wilde zich omdraaien
en onderzoek doen, maar daar stond koning Saul al naast hem.
‘Is dat jouw stem, mijn zoon David?’ riep Saul.
En weer, net zoals de vorige keer riep David: ‘Koning, wat heb ik toch misdaan,
dat u mij zo bitter achtervolgt? Luister toch alstublieft naar mij. Wie heeft
ervoor gezorgd dat u altijd zo kwaad op mij bent? Is dat de Heer? Goed, dan zal
ik zwijgen. Maar zijn het mensen die over mij kwaad tegen u spreken, dan mag
God hen straffen. Waarom o koning, jaagt u zo op mij? Ik ben helemaal niet
belangrijk. Heeft u ooit gehoord van een jager die door de heuvels rent om één
enkele patrijs te vangen? Of van een soldaat die al zijn kleren uittrekt om één
enkele vlo te pakken?
Waarom maakt u zich toch zo druk om mij, om één enkele man?’
En weer draaide koning Saul als een blad aan de boom om.
‘Ik heb iets verkeerds gedaan,’ riep hij. ‘Kom bij mij terug, mijn zoon David. Ik
zal je nooit meer kwaad doen. Jij hebt mij vannacht niet gedood. O, wat heb ik
verschrikkelijke fouten gemaakt.’
Natuurlijk ging David hier niet op in. Hij kende het ziektebeeld van koning Saul
maar al te goed. Vandaag met veel hete tranen spijt hebben, alles beloven, maar
morgen, wanneer de boze geest hem weer in bezit zou nemen, dan was hij weer
tot alles in staat.
David antwoordde: ‘Nee, mijn koning, het is beter dat ik niet met u meega, maar
stuur een soldaat die uw waterkruik en uw speer ophaalt. En zoals ik u afgelopen
nacht het leven heb gespaard, zo hoop ik dat de Heer mijn leven spaart, op de
dag dat u mij weer gaat achtervolgen.’
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En zo ging David na deze vreemde ontmoeting met de koning, zijn eigen weg.
Hij zou niet rust krijgen. Het speet David niet, nee hij was blij dat hij het leven
van de koning gespaard had.

Hoofdstuk 95
Lieve kleinkinderen,
Tegenwoordig heeft bijna elk huis dubbel glas in de ramen. Maar dat was
vroeger, toen ik jong was, niet zo. Wij hadden in ons huis gewoon enkel glas.
Weten jullie het verschil? Bij enkel glas beslaan de ramen bij grote
temperatuurverschillen. Is het buiten koud en binnen in de kamer warm, dan
beslaan de ramen. Je kan dan door het beslagen glas niet meer naar buiten
kijken. Ik vond het als klein jongetje erg leuk om met mijn vinger op dat
beslagen glas te tekenen. Maar dat mocht niet, want ook al maakte je later dat
glas schoon met een droge doek, wanneer het glas opnieuw besloeg zag je de
oude tekening van mij weer. En je naam op dat glas schrijven, dat mocht
helemaal niet.
Mijn moeder zei dan tegen mij: ‘Eelke, laat dat. Gekken en dwazen schrijven
hun namen op deuren en glazen, en jij bent niet gek. Stop ermee!’
Hoofdstuk 95

-

Nabal

-

1 Samuël 25

In die jaren dat David door het land van Juda zwierf en zich daar verborgen
hield voor koning Saul, sloeg hij een keer zijn kamp op in de nabijheid van het
dorpje Karmel, helemaal in het zuiden. De boeren die daar woonden waren niet
blij met zo’n bende van zeshonderd ruige mannen. Ze verwachten niet anders
dan dat David met zijn mannen hun schuren zouden plunderen en hun dieren
zouden stelen. Wat kon je daartegen doen? Zulke bendes hadden hun dolk los in
de schede staan.
Vooral één schatrijke boer in het dorpje Karmel ergerde zich heel erg aan de
aanwezigheid van David en zijn mannen. Niet dat hij zelf zo’n beste was, want
hij stond bekend als Nabal, de Dwaas. Die naam had hij niet zomaar gekregen.
Hij was een spijkerharde man en nogal trots op zichzelf. Van niemand wilde hij
goede raad aannemen en ook niemand hoefde bij hem te komen voor hulp.
Iedereen moest maar op zichzelf passen en dat had hij zelf ook gedaan. Niet
voor niets had hij zo goed geboerd. Ook al had hij de bijnaam van ‘de Dwaas’,
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hij had toch maar drieduizend schapen en tweeduizend geiten en slaven, zoveel
als hij nodig had.
Geen wonder dat een man als Nabal niets van David moest hebben. Hij hield
niet van dit soort mannen die volgens hem leefden van diefstal en roof. Hem
maakten ze niet wijs dat David een eerlijk man was. Het gerucht ging dat koning
Saul hem gevangen wilde nemen, maar dat David erg slim was en zich niet liet
pakken. Maar zoveel verstand had Nabal wel van dit soort figuren, die David
wilde zelf koning worden. Hij was een rebel die in opstand was gekomen tegen
zijn koning. Hij hoopte maar dat koning Saul hem snel in de boeien zou slaan.
De knechten van Nabal vertelden hem dat de boeren om hem heen een soort van
verdrag met David gesloten hadden: hij en zijn mannen zouden nog geen
lammetje van hun kuddes stelen en zij zouden ervoor zorgen dat geen
struikrover of wie dan ook hun kuddes schapen en geiten kwaad kon doen. En
dan moesten de boeren hem, als beloning, elk jaar iets van de opbrengst geven.
Nabal moest erom lachen. Dat moest er nog bij komen, dat hij met een zwerver
een afspraak ging maken. Die David dacht zeker dat hij nu al koning was! Een
koning had recht op schatting innen, maar niet de eerste de beste bendeleider.
Zijn knechten moesten maar tegen David zeggen, dat hij zelf wel op zijn
schapen kon passen en dat hij geen contact met hem wilde hebben.
Later hoorde Nabal van zijn schaapherders dat David en zijn mannen toch ook
op zijn kuddes schapen en geiten pasten. Ze trokken met de schaapherders erop
uit en hielden trouw de wacht. Geen struikrover durfde in de buurt te komen en
ook geen leeuw of beer kreeg maar de kans om een dier te pakken. Nog nooit
hadden ze zo’n goed jaar gehad, nu de mannen van David hen beschermden.
Het was Nabal wel goed. Als die David met alle geweld zijn dieren wilde
beschermen, dan moest hij dat weten. Maar hij moest niet denken dat hij ook
maar ergens recht op had. Zijn knechten hadden dat duidelijk tegen hem gezegd
en als hij dat niet goed begrepen had, dan zou hij het die roverhoofdman zelf
nog wel eens aan z’n verstand brengen.
Het werd voorjaar, de lente kwam en in de mooie meimaand bloeide en groeide
alles overdadig. Na de voorjaarsregen waren de velden prachtig gekleurd door
veelkleurige bloemen. Voor de schapen en geiten waren deze weken een feest.
Ze aten zich rond en vet.
Nu was het de tijd om de schapen te scheren en het lange, zachte haar van de
geiten te knippen. Voordat de gloeiend hete zomerzon ging branden, moesten
alle dieren uit de wol. Nabal zijn schaapscheerders waren van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat druk bezig. Drieduizend schapen en tweeduizend geiten, dat is
niet niks.
Toen het werk gedaan was gaf Nabal een groot feest, waar nog weken lang over
nagepraat zou worden. Een paar vette schapen meer of minder geslacht, dat
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maakte niets uit en op een extra zak wijn werd niet bezuinigd. De platte tafels
bogen onder het gewicht van alle heerlijke spijzen en dranken. Tijdens het
schaapscheerdersfeest mocht niemand iets te kort komen en boer Nabal zorgde
er wel voor, dat hij zelf ook niets te kort kwam.
Toen David hoorde dat het schaapscheerdersfeest van Nabal druk aan de gang
was, stuurde hij direct tien van zijn mannen naar hem toe. Hij en zijn mannen
hadden zo lang op Nabal zijn vee en knechten gepast, nu hadden ze ook wel een
deel van de feestmaaltijd verdiend. Dat had hij wel niet toegezegd, maar nu hun
werk gedaan was, zowel overdag als ’s nachts, zou hij hun toch wel een gedeelte
van zijn overvloed gunnen. Geen fatsoenlijke boer zou dat kunnen weigeren.
De tien jongemannen stapten vol goede moed naar de Karmel, waar Nabal
woonde. Nabal had niet zo’n beste naam, hij moest nogal zuinig zijn, maar hij
kon hen toch niet zonder goed fatsoen met lege handen terugsturen? Hij zou hun
ook een paar ezels moeten geven om alles mee te kunnen nemen.
In de verte hoorden ze feestmuziek en toen ze dichterbij kwamen zagen ze de
overvolle tafels met het heerlijkste eten en drinken. Wat een overvloed! Dit zag
er wel anders uit dat het eten wat zij gewend waren in hun legerkamp. Maar
vanavond, wanneer zij weer terug waren, dan zouden ook zij van dit heerlijke
eten genieten.
De tien mannen bogen diep voor het vrolijke, feestvierende gezelschap waar
Nabal het middelpunt van was. De oudste van de tien, die de boodschap van
David over moest brengen, liep dichter naar Nabal toe en zei: ‘Vrede zij met u
en uw familie. Vrede met al uw bezittingen. Ik moet van mijn heer David het
volgende tegen u zeggen: ‘Ik heb gehoord dat u een groot schaapscheerdersfeest
geeft. En nu zijn mijn soldaten het hele jaar bij uw schapen, geiten en
schaapherders in de buurt geweest. Zij hebben hen niet lastiggevallen. Nee, zij
hebben op hen gepast, zodat geen struikrover of wie dan ook maar iets van u kon
stelen. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn mannen en mij, David, te geven,
wat u kunt missen.’
De jongeman boog nog eens en wachtte. Hij had zijn boodschap gezegd en nu
was het woord aan Nabal.
Nabal grijnsde en wachtte met antwoord geven. Ze durfden dus toch te komen,
die schooiers. Ze waren nergens bang voor en nog brutaal ook. Hij had zijn
knechten toch duidelijk genoeg laten zeggen, dat hij niets, maar dan ook niets
met die opstandeling uit Bethlehem te maken wilde hebben!
Het werd heel stil aan de lange feesttafel. Luid en duidelijk zei Nabal, zodat
iedereen het kon horen: ‘Zo, David vraagt mij om een beloning voor het werk
dat hij zogenaamd gedaan heeft? Maar ik vraag me af: wie is toch die David, die
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zoon van Isaï? Er zijn vandaag aan de dag zoveel knechten die tegen hun heer in
opstand komen. Waarom zou ik dan mijn eten en drinken dat ik bestemd heb
voor mijn eigen knechten met hem delen?’
Hij nam de beker met wijn die voor hem op tafel stond en dronk die in één keer
leeg. Hij had zijn zegje gezegd en het feest kon doorgaan. Hij was duidelijk
geweest tegen die tien mannen van David.
Niet één van de mannen van David zei nog iets. Alhoewel hun handen jeukten
om die boer Nabal te grazen te nemen, draaiden ze zich om en gingen weg. Dit
was een zaak van David. Hij moest beslissen wat er nu ging gebeuren.
‘Wie is toch die David, die zoon van Isaï?’ hoorden ze hem nog zeggen. Nu, dat
zou hij spoedig te weten komen….
Met lege handen kwamen ze bij David terug. Letterlijk vertelden ze hem wat
Nabal gezegd had. Ze zagen hoe Davids donkere ogen vuur schoten en dat zijn
handen begonnen te trillen van kwaadheid.
‘Vergeefs heb ik boer Nabal beschermd,’ zei hij bitter, ‘die man heeft mij kwaad
met goed vergolden. Mannen, te wapen!’
Alle mannen gorden hun zwaarden om. David zelf ook. Niet lang daarna
vertrokken ze. Vierhonderd man sterk. Tweehonderd mannen bleven in de
legerplaats achter om de wacht te houden.
Terwijl David met zijn mannen op mars gingen naar Karmel en Nabal met zijn
knechten het schaapscheerdersfeest vierde, was de vrouw van Nabal druk bezig
om het leven van haar man te redden. Eén van de knechten die alles gehoord
had, was bij haar gekomen en had haar alles verteld.
‘Uw man Nabal heeft David in het diepst van zijn ziel beledigd,’ zei hij tegen
Nabals vrouw. ‘Nog even en ze zijn hier om bloedig wraak te nemen. Alleen u
kunt ons redden, want met uw man valt niet te praten. De mannen van David
zijn goed voor ons geweest. Als een muur waren zij om ons heen, al de dagen en
nachten dat wij ginds de schapen weidden.’
Abigaïl, de vrouw van Nabal, was een flinke vrouw, jong, knap en met een
helder verstand. In niets leek zij op haar norse en egoïstische man. Zij begreep
dat er iets gedaan moest worden, nu direct! Zo snel ze kon maakte ze een groot
geschenk voor David en zijn mannen klaar. Tweehonderd broden, twee zakken
wijn en het vlees van vijf schapen. Ook nam ze vijf zakken geroosterd graan,
honderd rozijnenkoeken en tweehonderd vijgenkoeken. Ze legde al die spullen
op een paar ezels en zei tegen haar knechten: ‘Ga alvast op weg, dan kom ik
achter jullie aan.’
Toen zadelde ze haar eigen ezel en reed David en zijn mannen tegemoet. Ze
geloofde vast en zeker dat ze niet ver hoefde te reizen, omdat David met zijn
soldaten er al aan zou komen. En ze had gelijk. Kort daarna zag ze hem aan de
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andere kant van de bergkloof, aan het hoofd van zijn soldaten. Toen ze bijna bij
elkaar waren, sprong Abigaïl van haar ezel, en boog zo diep voor David dat haar
hoofd de grond raakte. Daarna liep ze naar David toe en nog voordat David iets
kon zeggen, begon ze al te praten. Normaal gesproken kon ze haar woordje goed
doen, maar nu het om het leven ging van haar man, haarzelf en van haar familie,
sprak ze zoals ze nog nooit eerder gesproken had.
‘O heer,’ zei ze, ‘wilt u alstublieft naar mij luisteren, naar uw slavin? Ik weet dat
mijn man u heel erg beledigd heeft. Maar ach heer, trek u zich dat niet aan, want
zoals zijn naam is, zo is hijzelf: een praatjesmaker, een grote dwaas! Hij beseft
niet eens wat hij zegt. Maar heer, ik neem alle schuld op mij. Ik had uw
knechten moeten ontvangen en geschenken moeten geven. Maar wilt u
alstublieft wat op deze ezels ligt, van mij aannemen? En wilt het alstublieft mijn
man vergeven? Ach heer David, het gaat niet alleen om mijn man en om mij.
Maar ook om uzelf vraag ik dit! Ik weet dat u eens koning over heel Israël zult
zijn. Alstublieft, vergiet vandaag geen onschuldig bloed, dat u uw hele leven zal
achtervolgen. Ik weet zeker dat de Heer mij nu naar u gestuurd heeft en dat Hij u
bewaart van moord en doodslag. En wanneer u eenmaal koning van heel Israël
bent, denk dan aan mij, aan uw slavin en aan wat ik vandaag tegen u gezegd
heb.’
David hoefde niet lang over de woorden van Abigaïl na te denken. Met veel
wraakgedachten was hij hier naartoe gereden, maar nu kon hij niet langer kwaad
zijn. Wat kon hem die hele Nabal nog schelen, nu hij deze woorden van Abigaïl
had gehoord? Het was waar, Nabal had hem zwaar beledigd. Maar hij was nog
geen koning, die Nabal voor zijn gedrag mocht straffen. Wanneer hij al die
mannen in het huis van Nabal gedood zou hebben, dan was hij niets beter
geweest dan koning Saul, die de priesters vermoord had. Abigaïl had hem ervoor
bewaard dat hij een grote bloedschuld op zich geladen zou hebben.
Heel ernstig zei hij tegen Abigaïl: ‘Ik ben erg blij dat u gekomen bent en mij
tegengehouden hebt om iets heel ergs te doen. Want als u mij niet tegemoet was
gekomen, zo waar als God leeft en zo waar als u leeft - morgen zou er geen
man van Nabal meer geleefd hebben. Ga terug naar uw huis. Er is geen schuld
meer en uw geschenk neem ik maar wat graag aan.’
Toen Abigaïl weer thuis kwam, was het feest nog in volle gang. Ze sprak die
dag niet meer met hem, want haar man was stomdronken. Toen Nabal de
volgende dag zijn roes uitgeslapen had, vertelde zijn vrouw hem alles. Hij
schrok zo erg, dat hij een hartaanval kreeg. Hij zakte roerloos in elkaar. Na tien
lange dagen stierf hij, zonder nog een woord gezegd te hebben.
David was blij toen hij het nieuws over Nabal hoorde. Hij dankte de Heer, dat
die voor hem rechtdag had gehouden.
Dat men je vijanden lief moet hebben en geen kwaad met kwaad mag vergelden,
dat wist David niet. Pas eeuwen later kwam de grote Davidszoon Jezus op deze
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wereld, die zijn volgelingen leerde om te bidden voor mensen die je onrecht
aangedaan hebben….
Een tijd later gingen er weer knechten van David naar het huis dat van Nabal
was geweest. Deze keer vroegen ze niet om brood en wijn, maar ze vroegen of
Abigaïl, de jonge weduwe, met David wilde trouwen. Ze hoefde er niet lang
over na te denken.
Ze zei: ‘Ik wil zelfs wel Davids slavin worden en de voeten van zijn dienaren
wassen.’
Zij werd Davids derde vrouw. Davids eerste vrouw Michal had hij nooit weer
gezien, nadat zij hem die nacht in Gibea had helpen ontsnappen. Ze had hem
met een touw uit het venster laten zakken.
Koning Saul had haar aan een andere man tot vrouw gegeven. Zo ging dat
vroeger.
In het Zuiderland, in de plaats Jizreël had David een andere vrouw gevonden. Ze
heette Achinoäm en woonde bij David in zijn legerkamp. Zo nam David twee
vrouwen mee op zijn zwerftochten en wanneer ze een nieuw legerkamp
opsloegen, dan zetten de mannen voor hun aanvoerder David een tent extra op.
Ze werd Abigaïl, de vrouw van een rijke boer uit het Zuiderland, de vrouw van
David, een zwerver en bendeleider. Maar Abigaïl geloofde vast en zeker dat
eens de grote ommekeer zou komen en haar man op de troon van Israël zou
zitten.

Hoofdstuk 96
Lieve kleinkinderen,
Op mijn 15de verjaardag kreeg ik van mijn broers Jan en Jelle en hun vrouwen,
mijn schoonzussen Giny en Gardy , het spannende jongensboek
Engelandvaarders, geschreven door K. Norel.
Het verhaal gaat over de twee vrienden Evert Gnodde, afkomstig van het eiland
Urk en Jan Koekman uit Rotterdam. In 1941 melden zij zich samen aan als
vrijwilliger bij de Duitse Kriegsmarine.
Ze hadden maar één doel voor ogen: ze wilden naar Engeland om daar soldaat
te worden en mee te vechten om Nederland te bevrijden.
Door dan eerst dienst te nemen in het Duitse leger, is wel een héél vreemde
manier om je doel te bereiken. In dienst gaan bij de vijand, met de bedoeling om
uiteindelijk tegen diezelfde vijand te gaan vechten.
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Gelukkig loopt dit verhaal van Evert en Jan goed af. Had voor hetzelfde geld
heel anders kunnen gaan. Dus geen voorbeeld voor wie dan ook!
Maar na een heel spannend avontuur nemen Evert en Jan Duitse soldaten
gevangen en stuurt Evert zelfs de oude vissersboot van zijn vader de Noordzee
over en bereiken ze veilig Engeland.

Hoofdstuk 96

-

In dienst van de Filistijnen

-

1 Samuël 27 en 29

Lang geleden, toen David nog de kudde schapen van zijn vader in de velden van
Bethlehem hoedde, had de oude profeet Samuël hem genoemd: ‘de man naar
Gods hart’. En dat was hij nu nog. Niet alleen in zijn stille uren, wanneer hij op
zijn harp speelde en psalmen tot eer van God zong, maar ook wanneer hij met
zijn ruige mannen over de bergen van Juda zwierf en zich moest verstoppen in
grotten en spelonken voor de wraak van koning Saul.
De man naar Gods hart was hij niet omdat hij zo’n voorbeeldig mens was. Nee,
dat was hij alleen omdat God hem uitgekozen had. In alle gevaren vertrouwde
David op God en wilde hij leven naar Gods heilige wet. Maar dat betekende niet
dat hij nooit iets verkeerds deed en dat zijn vertrouwen op de Heer altijd even
sterk was!
Het gebeurde een keer, nadat koning Saul hem bijna te pakken had gekregen, dat
David alle moed verloren was en tegen zichzelf zei: het is het beste dat ik maar
naar het buitenland vlucht. Vandaag of morgen vermoordt koning Saul mij toch
nog. Hij besprak dit met zijn mannen en die waren ook van mening dat ze met
elkaar het beste naar het land van de Filistijnen konden vluchten. Leuk was het
niet. Maar wanneer je eigen koning je tot de dood toe vervolgt, je eigen
volksgenoten je verraden, ja dan word je gewoon gedwongen om je eigen land te
ontvluchten. En wat was de toekomst van hun gezinnen, hun vrouwen en
kinderen, wanneer Saul hen toch nog gevangen zou nemen? Het was inderdaad
het beste om naar de Filistijnse koning Achis in de stad Gath te gaan. Hij zou
vast en zeker blij zijn met opstandeling David en zijn zeshonderd mannen.
En zo was het ook. Koning Achis was maar wat blij met de komst van David en
zijn mannen. Dit was nu de tweede keer dat die Hebreeër bij hem kwam en om
bescherming vroeg. Dan moest hij koning Saul en ook zijn eigen volk wel erg
haten. Voor hem en voor alle Filistijnen kon dit niet beter. Diezelfde man die
hun reus Goliath had verslagen, vroeg om een plek in het Filistijnse leger! Het
zwaard van reus Goliath tegen koning Saul! Hun god Dagon was wel erg
machtig en wonderbaarlijk waren zijn wegen.
Koning Achis was duidelijk.
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‘David,’ zei hij, ‘jij en je zeshonderd soldaten zijn hier welkom. Jullie mogen
hier in mijn stad komen wonen en jij krijgt vrije toegang tot mijn paleis.’
Er werden afspraken gemaakt. David bleef de leider van zijn eigen soldaten,
maar wel onder het opperbevel van koning Achis. Het was een grote eer, dat zij
deel uit mochten maken van het roemruchte leger van de Filistijnen.
Natuurlijk moesten ze in hun eigen voedselvoorziening voorzien. Dat begreep
krijgsman David wel. Hij zou wel wraak willen nemen op koning Saul! Zo nu en
dan moest hij een inval doen in het land van Juda en van de buit konden zij dan
met elkaar leven. Natuurlijk moest koning Achis daarvan wel zijn deel hebben.
Maar dat wist David wel. Hij had dat wel meer gedaan! Alleen plunderde hij
toen dorpen in Filistéa en nu ging hij dat doen in het land van Juda. Voor de rest
was er geen verschil.
David boog en zei dat het goed was. Achis lachte en dacht bij zichzelf: wat goed
is dit. Wat zal die Saul kwaad worden, wanneer hij hoort dat zijn eigen dienaar
David zijn kuddes vee steelt en hele dorpen plat brandt. En wat nog het
allermooiste was: wanneer David nu tegen zijn eigen volk streed, kon hij later
daar nooit meer koning worden. Hij zou zijn hele leven de Filistijnen moeten
dienen. Ja, koning Achis wist wel wat hij deed, toen hij David aannam als zijn
vazal!
Maar waar koning Achis geen idee van had was dat David veel pienterder was
dan hij. Ja, David kon hem wel tien keer de baas. Hij was hier in het land van de
vijand gekomen om veilig te zijn voor koning Saul, niet om hen te helpen in hun
strijd tegen koning Saul. Nooit zou hij tegen zijn eigen volk gaan vechten, nooit
zou hij het land Juda binnengaan om daar te roven en te stelen. Hij had wat dat
betreft zijn plannen al lang gemaakt. In plaats van zijn eigen volksgenoten aan te
vallen, zou hij dorpen in andere landen gaan plunderen. Daarna zou hij koning
Achis wijs maken, dat hij invallen had gedaan in Israël. Maar om Achis om de
tuin te leiden, moest hij niet hier in de stad Gath blijven.
Daarom ging David een paar dagen later naar koning Achis en vroeg hem of hij
met zijn mannen en hun gezinnen niet ergens anders konden wonen. Dichter bij
de grens, zodat ze gemakkelijker plundertochten in het land Israël konden
maken. Het was ook niet goed, dat zij zoveel huizen in de stad nodig hadden.
Dat zou op den duur alleen maar onnodige spanning geven.
Koning Achis vond het direct goed. Hij had niet eens de gedachte dat David
hem wel eens zou kunnen bedriegen. David kreeg van hem het kleine stad
Siklach, dat dicht bij de grens in het zuiden lag, heel ver van de koningsstad.
Lange tijd heeft David in Siklach gewoond. Steeds maar weer trok hij met zijn
mannen de grens met Judéa over. Ze deden dan net alsof ze een dorp in Israël
gingen plunderen, maar waren ze ver genoeg uit het zicht van de Filistijnen, dan
gingen ze de andere kant uit, naar het gebied van de Amalekieten of van andere
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stammen, die in oorlog waren met koning Saul. Hele dorpen brandden ze plat,
net zoals de Filistijnen eerder in Israël hadden gedaan. Al het vee en andere
kostbaarheden namen ze mee als buit. Een groot deel hielden ze zelf, want ook
hun gezinnen moesten eten en drinken. Een gedeelte van de buit brachten ze
naar Gath, naar koning Achis, hun heer en meester. Dan groette Achis minzaam
en bedankte hen voor hun goede gaven. Belangstellend vroeg hij waar ze
geweest waren. David wees dan naar het westen en zei: ‘We hebben in het
Zuiderland geplunderd.’ Ook noemde David wel eens de naam van een dorp van
de Kenieten, een volksstam die het met Saul hield.
En met zo’n ernstig gezicht vertelde David zijn leugens, dat koning Achis nooit
aan zijn woorden twijfelde. Hij prees hem voor zijn trouw en toewijding.
Niemand vertelde koning Achis de waarheid. De soldaten van David natuurlijk
niet, maar ook niemand uit de dorpen die geplunderd werden, kon ook maar iets
navertellen, want David en zijn mannen vermoordden iedereen. Geen man, geen
vrouw en zelfs geen kind bleef in leven, wanneer David daar geweest was….
Zo ging het maanden achter elkaar maar door. Koning Achis vertrouwde David
als was hij zijn beste vriend. Ja, hij dacht dat David met de Filistijnen een
Filistijn was geworden. Hij kon natuurlijk ook niet weten dat David Saul nog
steeds als zijn wettige koning zag. En ook niet dat David geloofde, ja zeker wist
dat hij eenmaal koning van heel Israël zou zijn.
En toch was het voor David en zijn mannen geen mooie tijd. Soms lachten ze
erom dat ze de Filistijnen zo mooi voor de gek hielden, maar andere keren
schaamden ze zich voor hun listen en bedrog. Ze woonden in een stad van
koning Achis, ze dienden in zijn leger, maar elk uur gingen ze door met hun
bedrog. Elk geschenk dat zij naar koning Achis brachten, was één grote leugen.
Maar kon het anders? Zodra hun bedrog uit zou komen, zou Achis zich bloedig
wreken….
Op zekere dag kreeg David bericht van koning Achis dat hij direct met al zijn
mannen naar de hoofdstad moest komen. Het was oorlog en alle beschikbare
soldaten moesten opkomen om in de vlakte van Jizreël tegen koning Saul te
vechten. Deze keer ging het erom! Als Saul won, dan zouden de Filistijnen hun
laatste steunpunten in Israël kwijt raken en lag voor koning Saul de weg naar
hun grens open. Maar, wonnen de Filistijnen dan zou de vruchtbare akkers en
alle steden in hun bezit komen en konden ze heel Israël dwingen om zware
belasting te betalen. Om die reden moest nu ook koning Achis met alle
beschikbare strijdkrachten zich bij de vier andere koningen aansluiten. David, de
vriend van koning Achis moest mee ten strijde trekken tegen Israël. En David
won altijd! Nu hij zijn koning Achis hielp, zou hij weer winnen….
Koning Achis wachtte al op David en toen hij met zijn soldaten in de stad Gath
was aangekomen, moest hij direct bij hem komen.
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‘Nu is het zover,’ verwelkomde Achis hem. ‘David, nu zullen voor eens en voor
altijd met Saul afrekenen. Saul heeft jou zoveel kwaad gedaan, nu is het tijd om
wraak te nemen.’
David boog zijn hoofd. Hij kon niet weigeren, maar één ding wist hij zeker: hij
ging niet tegen koning Saul vechten. Was hij maar nooit naar de Filistijnen
gegaan…. Maar nu was het te laat en hij had het hemzelf aangedaan. Koning
Achis ging ervan uit dat hij graag mee wilde doen om Saul te verslaan en als het
kon, hem doden!
‘O God,’ bad David in stilte, ‘wat moet ik doen? Ik kan toch niet tegen mijn
eigen volk vechten? Ik zou mij een vloek op de hals halen en kan dan nooit meer
koning van Israël worden. Heer, help mij!’
Nog één keer probeerde David met zijn slimmigheid er onderuit te komen.
‘Als ik met u mee ten strijde ga, dan ligt de zuidgrens van Filistéa helemaal
open. De Amalekieten kunnen zomaar uw land binnenvallen.’
‘De Amalekieten?’ zei Achis verachtelijk, ‘daar reken ik later wel mee af. In
lange tijd hebben wij geen last van hen gehad. Het zou ook al gek zijn, dat die
roversbende juist nu zou komen.’
En weer boog David eerbiedig zijn hoofd. Het was nog niet zo lang geleden dat
hij een dorp van hen volledig platgebrand had. Maar dat kon hij niet zeggen.
‘Als mijn heer mij roept,’ antwoordde David, ‘dan gaan wij met u mee en u zult
versteld staan hoe goed wij kunnen vechten.’
Koning Achis lachte vriendelijk. ‘Waar de koning van Gath heengaat, daar gaat
zijn vriend David met hem mee! En deze keer zul jij met jouw soldaten mijn
lijfwacht zijn. Mijn leven vertrouw ik aan jou toe!’
De volgende dag gingen op mars, het noorden in. De vijf Filistijnse koningen
hadden en geweldig groot leger op de been gebracht. Elke man die een wapen
kon dragen was opgeroepen en ging mee ten strijde tegen Saul, de koning van
Israël. In een paar dagen tijd trokken ze door het gebied van Efraïm naar de
vlakte van Jizreël. Voordat ze verder gingen naar de stelling van Saul bij de
Gilboa-bergen, defileerde het grote leger voor de vijf koningen. Honderd bij
honderd en duizend bij duizend marcheerden ze voor de vorsten langs. Het leger
van Achis was als laatste aan de beurt. Aan het hoofd van de lijfwacht van Achis
liep David: de gezalfde des heren in de slagorde van de Filistijnen.
De vier ander koningen schrokken zich te pletter, toen ze David en zijn mannen
daar zagen lopen.
‘Wat moeten die Hebreeërs?’ vroegen zij verwijtend aan Achis.
Trots antwoordde hij: ‘Dat is mijn vriend David, de grootse vijand van Saul. Hij
is al meer dan een jaar bij mij in dienst en ik vertrouw hem volkomen.’
Maar de vier vorsten wilden er geen woord over horen.
‘Die Hebreeërs willen wij niet mee hebben ten strijde,’ zeiden ze heftig.
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‘Ja, wij geloven wel dat Saul kwaad op David is en omgekeerd, maar het zou
niet de eerste keer zijn dat tijdens de hevige strijd plotseling deze Hebreeërs,
onze zogenaamde vrienden, zich tegen ons keren. Stuur David terug naar huis!
Wij willen hem niet in ons leger erbij hebben.’
Koning Achis riep David bij zich en zei tegen hem: ‘Het spijt mij erg, want jij
bent mijn trouwste dienaar, maar de ander koningen vertrouwen jou niet. Zij
willen jou niet mee hebben ten strijde. Ga terug naar Siklach en wacht daar op
mij tot ik terugkom.’
Dit had David niet verwacht. Nu hoefde hij niet tegen zijn eigen volk te vechten
en ook hoefde hij Achis, die hem zo vertrouwde, tijdens de strijd, niet in de rug
aan te vallen. Dit was een wonder van God! Van God die hem altijd hielp, ook al
deed hij verkeerde dingen, zoals bij de Filistijnen in dienst te gaan.
Maar koning Achis mocht niet merken, dat hij zo blij was.
En op een toon alsof hij in zijn eer was aangetast zei hij: ‘Maar koning, wat heb
ik verkeerd gedaan, dat ik niet tegen uw vijanden mag vechten?’
Achis schudde bedroefd zijn hoofd en zei: ‘Jij hebt niets verkeerds gedaan,
David. Ik vertrouw jou helemaal, alsof God je gestuurd heeft. Ik kan er ook niets
aan doen, maar de andere koningen willen jou niet mee hebben. Ga
morgenvroeg met jouw soldaten terug naar Siklach en wacht daar op mij.’
In alle vroegte gingen David en zijn mannen de volgende ochtend op mars.
David was erg blij dat hij terug mocht gaan, maar hij had zo’n vreemd gevoel,
net alsof er tijdens zijn afwezigheid in Siklach iets ergs was gebeurd. Als de
Amalekieten nu maar niet op hem wraak hadden genomen….

Hoofdstuk 97
Lieve kleinkinderen,
Mijn vader stierf op 26 januari 1952 en mijn moeder op 25 november 1980
Van mijn vader kan ik mij niet veel herinneren, maar van mijn moeder des te
meer. En hoe ouder ik word, hoe vaker ik aan mijn moeder moet denken. Graag
had ik haar verteld van de mooie dingen in mijn leven. Over onze kinderen en
acht kleinkinderen. Maar wat betreft de nare en de verdrietige dingen die wij
hebben meegemaakt zeg ik vaak tegen jullie omie: ‘Wat ben ik blij dat mijn
moeder dit niet heeft geweten, ze zou zich in haar graf hebben omgedraaid!’
Wij mensen weten niet wat er morgen of over en jaar met ons leven gaat
gebeuren. Vaak zijn we daar zijn we wel nieuwsgierig naar. Elk mens wil graag
weten hoe zijn of haar toekomst eruit ziet.
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In de Bijbel staat heel duidelijk dat waarzeggerij en toekomstvoorspelling, zoals
op veel kermissen door een waarzegster met kaarten of met een glazen bol
gedaan wordt, verboden is. En geesten uit de dood oproepen, daar word je
alleen maar bang en heel ongelukkig van. Lieve kleinkinderen, niet doen, het
mag niet! En ik weet zeker: het is alleen maar bedrog! Ja, meer dan bedrog!
Maar er is wel meer tussen hemel en aarde dan wij mensen weten.
Mijn moeder had een oude tante. Ze heette Jantje van Boerum en woonde in
Dokkum. Op oudere leeftijd trouwde zij nog met Klaas Elgersma en samen
hebben ze nog veel mooie fietstochten gemaakt, vertelde ze ons toen ze een keer
bij mijn moeder op bezoek was. Ook vertelde ze dat zij een bepaalde gave had,
waar zij beslist geen gebruik van maakte. Zij was een heel vrome vrouw, en de
gave (handlezen) die zij bij haar geboorte had gekregen, was in de Bijbel
verboden.
Deze tante van mijn moeder geloofde, wist zeker, dat zij met deze gave van
handlezen een keuze moest maken. Doen zoals dat in de Bijbel geschreven staat
en dat is: er geen gebruik van maken of met handlezen de verkeerde keuze
maken?
Toen deze tante Jantje een jaar of twintig was en een keer in het ziekenhuis werd
opgenomen, was daar een leuke, jonge verpleegster, met wie zij veel had
gelachen. Die zuster kon leuke dingen doen, maar zij, tante Jantje, kon
handlezen. Nu, dat moest natuurlijk gebeuren.
Tante Jantje zei tegen die zuster: ‘Ik zie veel mooie bloemen in je hand. Jij krijgt
een prachtig mooi leven.’
Maar heel veel jaren later zei ze tegen ons: ‘Ik zag zo duidelijk in haar hand
tranen, ja heel veel tranen. Ik heb die zuster, toen ik uit het ziekenhuis kwam,
nooit weer gezien, maar ik zou zo graag willen weten hoe het met haar gegaan
is. Zij moet veel verdriet in haar leven hebben gehad.’

Hoofdstuk 97

-

De dood van de koning

-

1 Samuël 28 en 31

In het uiterste oosten van de vlakte van Jizreël, dicht tegen de bergen van Gilboa
aan, wachtte koning Saul de vijand af, die vanuit het westen kwam. Hier had hij
een sterke stelling en stel dat hij verloor, dan kon hij zich terugtrekken in de
bergen, waar de Filistijnen, dat volk uit de laagvlakte, niet zo goed uit de voeten
konden.
Er was veel veranderd, sinds Saul koning was geworden. De eerste keer dat hij
de Filistijnen had verslagen, was de vijand heer en meester geweest in het land
van Benjamin. In de tweede veldslag had hij het land van Juda bevrijd en nu
vochten de Filistijnen ver van hun land om de vlakte van Jizreël te veroveren,
496

waardoor grote karavaanwegen liepen en waar de Kanaänieten nog steeds in hun
eigen steden woonden. Wanneer Israël het nu voor de derde keer zou mogen
winnen, dan zou Saul de hele legermacht van de Filistijnen kunnen vernietigen
en dan zou Israël helemaal vrij zijn, een sterk, onafhankelijk en eensgezind
land.
Koning Saul was volle goede moed geweest, toen hij zijn volk opriep tot de
strijd. Van David en zijn doldrieste bende had hij geen last meer, nu die
overgelopen waren naar de Filistijnen. Nu kon hij alles op alles zetten om zijn
hele land vrij te maken. Hij hoefde ook niet meer bang te zijn dat David nog
eens koning zou worden. Nooit zou het volk van Israël een man op de troon
willen hebben, die tegen hen in het leger van de Filistijnen gevochten had!
Vanaf nu was zijn strijd tegen de oude vijand de Filistijnen, tegelijkertijd ook
zijn strijd tegen David.
Maar toen koning Saul vanuit de verte het grote leger van de Filistijnen aan zag
komen in de vlakte van Jizreël, verloor hij alle moed. Het was alsof zijn oude
kwaal hem weer in z’n macht kreeg en nu was er geen David meer, die door op
zijn harp te spelen hem weer rustig kon maken. Sombere, zieke gedachten
maalden door zijn hoofd. Morgen zou hij de strijd wel verliezen. Hij was
immers toch een mislukkeling. Zeker, hij had de Filistijnen twee keer verslagen,
maar de eerste keer had Jonathan alle eer gekregen en de tweede keer, bij Socho,
had David de reus verslagen en niet hij!
Nu moest hij het zelf doen, maar hij voelde zich ziek. De plaaggeest plaagde
hem weer. De kwade geest nam hem weer in bezit. Hoe zou hij zijn soldaten aan
kunnen voeren? Saul voelde aan dat het morgen helemaal mis zou gaan.
Morgenavond, dan was alles voorbij. Dan wist hij het zeker…. Of wist hij het
dan niet meer en lag hij dood op het slagveld?
Hij wilde het weten, nu direct. Zo durfde hij de nacht niet in te gaan. Hij gaf zijn
dienaren bevel en zij brachten hem offerdieren, de beste die er waren. Zelf stak
hij het offer aan en deed zijn gebed. Maar er kwam geen antwoord. Natuurlijk
niet, dacht hij bitter. De Heer had zich van hem afgekeerd en wilde niets meer
van hem weten. Die zoon van Isaï, die had een priester bij zich. Die kon de Heer
om een antwoord vragen. Hij niet! David kreeg een Godswoord: God hield het
met verraders.
Al somberder en in zichzelf gekeerd werd koning Saul. De hele lange dag wilde
hij niet eten. Hij kon het niet door zijn keel krijgen. Maar wat gaf het ook, als dit
vandaag zijn laatste dag op deze wereld zou zijn? Laat in de middag, toen het al
een beetje schemerdonker werd, hield hij het niet langer uit.
Als de Heer dan geen antwoord voor hem had, dan waren er wel andere wegen
te bewandelen om te weten te komen hoe het morgen af zou lopen. Hij liet een
paar van zij bedienden bij zich komen en vroeg: ‘Kennen jullie ook een
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dodenbezweerster? Ja, ik bedoel een vrouw die geesten van dode mensen op kan
roepen?’
De beide dienaren van de koning schrokken hevig van deze vraag. Dit was ten
strengste verboden. En had koning Saul in het begin van zijn regering niet alle
waarzeggers en geestenbezweerders laten doden! Wat wilde de koning nu?
‘Ik wil antwoord op mijn vragen!’ schreeuwde koning Saul.
‘Wij kennen een waarzegster, maar die woont helemaal in Endor. Dat is uren
lopen en de weg gaat zelfs vlak lang het legerkamp van de Filistijnen.’
‘Maak je direct klaar voor de reis en wijs mij de weg,’ zei Saul.
Wat voor nut had het gehad, dat hij dit soort mensen vervolgd en gedood had?
Als dat mens hem nu maar wilde helpen? Hij wilde met Samuël spreken. Die
had altijd van hem gehouden en die was nog niet zo lang geleden overleden. De
doden, aan de andere kant van het graf, die kenden de toekomst!
En zo gingen ze met z’n drieën op mars door de duistere avond, de koning in het
midden. Hij had andere kleren aangedaan, want hij wilde niet dat iemand hem
zou herkennen. In een wijde boog liepen ze om de legerplaats van de Filistijnen
heen. Ze kwamen niemand tegen. Zonder tegenslagen kwamen ze bij de
waarzegster aan.

‘Kom maar binnen….’
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De vrouw had haar huis in een rotsmuur en toen ze aanklopten kwam ze zelf bij
de deur. Met het licht van een fakkel zag drie soldaten staan. Ze moest
oppassen! De middelste soldaat was een hoofd groter dan de beide anderen.
Saul vroeg: ‘Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen? Ik zal u zijn
naam noemen.’
De vrouw keek Saul scherp aan en zei: ‘U weet toch wat koning Saul heeft
gedaan? Hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en
waarzeggerij. Als ik u zou helpen en u verraadt mij daarna, dan zal koning Saul
mij zeker doden!’
Saul stak zijn hand omhoog: ‘Zo waarlijk als de Here God leeft, u zult geen straf
krijgen, wanneer u mij helpt.’
‘Kom maar binnen,’ zei ze. Ze begreep plotseling wie deze lange, bleke man
was. Het was koning Saul zelf! Maar ze zou maar niet laten merken, dat ze nu
wist wie hij was. Vreemd dat deze koning, die bijna alle waarzeggers en
geestesbezweerders gedood had, nu zelf bij haar kwam om geesten uit de dood
op te roepen. Dan moest er wel iets ergs aan de hand zijn. Nu kon ze haar
collega’s wreken, maar nu ze de koning zo zag, kon ze niet kwaad op hem zijn.
Zo moe en zo bleek zag hij eruit en wat trilden zijn handen. Ze had diep
medelijden met hem. Het leek alsof de dood nu al op zijn gezicht te lezen stond.
‘Wie moet ik voor u oproepen?’ vroeg de vrouw.
‘Roep de profeet Samuël voor mij op.’
Natuurlijk dacht ze, om wie anders zou koning Saul hier gekomen zijn? Voor
haar was het heel gemakkelijk: een oude man, een profeet en ook al had ze hem
nooit gezien, het was niet moeilijk om hem voor haar geest te halen. Ze deed een
deur open en liet Saul een kamertje binnengaan. Het was niet veel meer dan een
grot, in de berg uitgehouwen.
‘Blijf hier,’ zei ze zachtjes, ‘en wacht. Wanneer Samuël komt, dan kunt u hem
hier horen.’
Toen ging de waarzegster bij de koning vandaan en sloeg de deur met een klap
dicht.
Saul wachtte. Niets anders dan een walmende olielamp was er in dit vertrek
aanwezig. In de muur gaapte een donker gat. Het leek een soort tunnel, die in de
andere kamer uitkwam. Het hart sloeg Saul in de keel. Als Samuël nu maar
wilde komen! Samuël was hem altijd ter wille geweest. Hij had van hem
gehouden. Tenminste, in het begin…. Later…. Hij veegde het angstzweet van
zijn voorhoofd.
Vanuit de andere kamer hoorde Saul slepende voetstappen, het knetteren van
vuur en door de tunnel kwam de scherpe rook van brandende kruiden. Nu zou
hij het zo dadelijk weten: leven of dood…. Overwinning of nederlaag….
Hij hoorde de vrouw, een zucht en daarna een wilde, ijselijke kreet, net alsof
iemand de dood in de ogen zag. Saul hield zijn adem in. Nu kwam het: die oude
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bekende stem…. Maar het was de vrouw die schreeuwde: ‘U heeft mij
bedrogen! U bent koning Saul zelf. Nu weet ik het zeker!’
‘Stil maar,’ zei Saul, ‘u hoeft niet bang te zijn. Vertel mij wat u ziet.’
‘Daar komt een oude man uit de aarde omhoog. Een oude man met een bruine
mantel aan…. O, ik ben zo bang!’
Vlak voor het gat in de muur liet Saul zich op de grond vallen. Zijn voorhoofd
raakte de grond. Eerbiedig groette hij. Toen ging hij weer staan en wachtte op
wat Samuël zou zeggen. Hij twijfelde niet. Dit was Samuël, want anders zou die
vrouw niet zo bang zijn geweest! Zij had dit misschien zelf niet eens verwacht!
Daar klonk de stem van Samuël, streng en somber: ‘Waarom heb jij mij
opgeroepen? Waarom verstoor jij mijn rust?’
Stamelend antwoordde Saul: ‘Ik ben zo bang. De Filistijnen willen oorlog tegen
mij voeren en God beschermt mij niet meer. Hij zegt niets meer tegen mij. Niet
via profeten en niet in dromen. Daarom heb ik u geroepen. U moet mij vertellen
wat ik doen moet.’
En toen sprak Samuël het vonnis uit over de verworpen koning: ‘Waarom vraag
jij om een Godswoord, nu de Heer jou verlaten heeft en jouw vijand is
geworden? De Heer heeft jouw koningschap aan David gegeven. Morgen zullen
jij en je drie zonen bij mij in het dodenrijk zijn en het leger van de Israëlieten zal
verslagen worden.’
Toen Saul dat laatste hoorde, werd het hem zwart voor de ogen en sloeg hij met
een harde klap voorover tegen de harde grond.
Zo vonden de dodenbezweerster en zijn beide soldaten hem. De vrouw was niet
bang meer, nu de dodenverschijning voorbij was. Ze zorgde ervoor dat de
koning weer bij zijn positieven kwam.
‘En nu moet u eerst eten en drinken,’ zei ze tegen Saul.
Maar Saul schudde zijn hoofd. Waarom hadden ze hem wakker gemaakt en
plaagden ze hem nu met eten? Hij kon geen hap door z’n keel krijgen. Slapen
wilde hij, slapen en nooit meer wakker worden….
Maar de vrouw gaf niet op. En ook zijn beide knechten dwongen Saul om nu
eerst iets te drinken. Daarna slachtte de vrouw een kalf en bakte koeken. Toen
Saul gegeten had, werd hij rustiger. Hij had nog een lange reis voor de boeg,
terug naar zijn legerkamp. Dus, morgen zou hij sterven…. Geen God en geen
mens kon daar iets aan veranderen. Maar hij zou sterven, waardig als een
koning. En veel onbesneden Filistijnen zou hij meenemen in de dood….
Toen Saul en zijn beide soldaten weer terugliepen naar hun legerkamp, trokken
de Filistijnen in de duisternis van de nacht om hun stellingen heen. Zonder dat
Saul het wist, was zijn hele leger omsingeld en de vluchtweg de bergen in, was
afgesneden. De veldslag van de volgende dag was bij voorbaat verloren. Een
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koning die een nacht voor de strijd zijn heil zoekt bij waarzeggers en
dodenbezweerders kan niet anders verwachten.
De volgende dag werd het oordeel, door Samuël uitgesproken, aan koning Saul
voltrokken. Ze vochten moedig, koning Saul en zijn soldaten, maar er was geen
keren aan. Het leger van koning Saul werd verslagen. Zijn drie zonen, de
prinsen Jonathan, Abinadab en Malkisua sneuvelden. Toen Saul dit hoorde,
wilde hij vluchten, maar het was te laat. Hij begreep dat dit zijn einde werd. Ze
zouden hem omsingelen, de wapens uit zijn handen slaan en hem gevangen
nemen. Maar dat wilde hij niet! Levend in handen van de Filistijnen vallen,
zoals Simson was overkomen? Nee, dat nooit!
Al dichter kwamen ze bij hem, al meer pijlen suisden door de lucht. Hij dacht
niet meer aan God, noch aan zijn gebod. Hij dacht alleen nog maar aan de
schande, wanneer hij gevangen genomen zou worden. Maar nooit zouden die
onbesnedenen een koning van Israël levend in handen krijgen. Dan pleegde hij
nog liever zelfmoord. Dat mocht niet, maar het kon hem niets meer schelen. Hij
was toch een verworpene. Tegen zijn wapendrager zei hij: ‘Neem je zwaard en
dood mij, zodat niet de Filistijnen komen en met mij de spot drijven.’
Maar de wapendrager durfde dit niet te doen. Hij wilde alles voor zijn koning
doen, zelfs wel met hem sterven, maar de hand aan de gezalfde des Heren slaan,
nee, dat weigerde hij.
Hij zag hoe Saul zijn eigen zwaard pakte en het met de punt omhoog in de grond
stak. Voordat hij in kon grijpen, zag hij hoe Saul zich in zijn eigen zwaard liet
vallen. Toen de koning gestorven was en niet meer bewoog, nam ook de
wapendrager zijn eigen zwaard en liet zich er ook in vallen. Zo lagen ze daar op
die berg, Koning Saul en zijn wapendrager. Maar die dag konden de Filistijnen
hun dode lichamen niet vinden. Ze hadden het te druk met al die vluchtende
Israëlieten.
Toen de verschrikkelijke veldslag voorbij was, ging de zon onder en viel de
nacht over de bergen van Gilboa. In het maanlicht struinde daar op de late avond
een rover rond. Hij zocht op de lijken van de gesneuvelde soldaten naar
kostbaarheden. Zo vond hij ook koning Saul. Met zijn onheilige handen stal hij
de diadeem en de gouden armbanden van de koning. Verder maakte niemand
zich druk om het dode lichaam van koning Saul.
De volgende ochtend vonden de Filistijnen het dode lichaam van koning Saul.
Al hun haat tegen de God van Israël reageerden ze af op dit lijk. Ze sloegen met
een zwaard zijn hoofd eraf en de naakte lichamen van hem en zijn drie zonen
hingen ze op aan de muren van de stad Bet-San, niet ver vanaf het slagveld.
Daar zouden de lijken blijven hangen tot de roofvogels hun werk hadden
gedaan.
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Maar het ging anders. Eén keer, lang geleden, had koning Saul de stad Jabes in
Gilead verlost uit de wrede hand van koning Nahas. Nu gingen dappere mannen
uit Jabes naar Bet-San en haalden daar de lijken van Saul en zijn zonen van de
muur. Eerbiedig droegen ze de lijken naar hun stad. Daar verbrandden ze de
lichamen en begroeven de beenderen aan de voet van een tamarisk.

Hoofdstuk 98
Lieve kleinkinderen,
Deze keer twee kleine verhaaltjes, om over na te denken.
Klein Henkie heeft groot verdriet. Zijn beste vriend wil geen vriend meer met
hem zijn. Er is een andere jongen die zijn ‘grote vriend’ veel leuker vindt. Klein
Henkie werd aan de kant geschoven. Hoe pijnlijk….
Grote Henk zit in de gevangenis. Henk dealde drugs. Zijn nieuwe en beste
vriend, die hij volkomen vertrouwde, bleek een undercover politieagent te zijn,
die hem verraadde. Hoe pijnlijk….

Hoofdstuk 98

-

Siklach

-

1 Samuël 30 en 2 Samuël 1

Koning Achis had David teruggestuurd naar huis. De afstand van Afek naar
Siklach, de plek waar het Filistijnse leger zich verzameld had, was ongeveer
zo’n honderdvijftig kilometer. In deze stad Siklach hadden David en zijn
mannen hun vrouwen en kinderen achtergelaten. Ze liepen deze afstand in drie
dagen. Ja, ze hadden veel haast om weer thuis te komen. Ze maakten zich erge
zorgen om hun vrouwen en kinderen. In heel Siklach was geen man
achtergebleven om hen te beschermen. En wanneer de Amalekieten dat zouden
weten, dan lieten zij zich zo’n kans niet ontglippen. David en zijn mannen
wilden zo snel mogelijk weer thuis zijn. Ze namen amper tijd om te rusten.
’s Nachts sliepen ze een paar uren en overdag, als de zon op z’n hoogst stond,
namen ze een kleine rustpauze. Lopen en lopen deden ze, tot het bloed in hun
sandalen stond. Niemand van de zeshonderd mannen viel uit. Op hun tandvlees
liepen ze door. Maar toen ze de derde dag over de laatste heuvelrug kwamen,
zagen ze dat ze te laat waren. In de verte, daar waar Siklach eens was geweest,
hing nu een donkere rookwolk. Er waren geen vlammen meer te zien. De stad
was al een paar dagen geleden platgebrand. Alle vermoeidheid viel van hen af
en ze renden naar wat van hun stad was overgebleven. Even later zagen ze wel
verbrande en ingestorte huizen, maar nergens lag een lijk van een mens of een
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dier. Geen doden. Maar dat was een schrale troost. Wat was erger, de dood of
naar een slavenmarkt?
Toen ze de hele stad doorzocht hadden huilden ze allemaal luid om hun
vrouwen en kinderen. Tenslotte keken ze allemaal beschuldigend naar David.
Al deze ellende was zijn schuld! Op zijn bevel hadden ze dorpen van
Amalekieten geplunderd en alles wat daar leefde vermoord. Nu hadden de
Amalekieten de rekening vereffend en waren ze zelf het slachtoffer. Een kind
had toch wel kunnen begrijpen dat het een keer fout zou gaan! In hun groot
verdriet vergaten ze dat ze zelf ook meegedaan hadden aan dit uitmoorden van
die dorpen.
Steeds kwader werden de mannen en tot slot stonden ze met de vuisten omhoog
voor hun leider David. De eersten pakten reeds stenen in hun handen. Dat had
hij verdiend!
David begreep, wanneer hij nu zijn angst liet zien, zijn lot bezegeld was. Eén
verkeerd woord en hij was verloren. Er was maar één middel: hij moest proberen
hen op andere gedachten te brengen, er voor zorgen dat ze weer hoop kregen en
een doel in hun leven.
‘Priester Abjathar, breng mij de efod,’ klonk luid en duidelijk Davids stem.
‘Ik wil de Heer vragen wat ik moet doen.’
Het werd stil om David heen. Zelfs de grootse schreeuwers hielden nu hun mond
omdat David om een Godswoord had gevraagd. Welk mens kan beschuldigend
schreeuwen, wanneer de Heer zo dichtbij is?
Daar was de priester al, gekleed in zijn heilige priestermantel.
Eerbiedig vroeg David: ‘Moet ik de Amalekieten achtervolgen? Zal ik ze
kunnen inhalen?’
Het antwoord was waarop hij gehoopt had.
‘Ja, achtervolg hen! Je zult ze zeker inhalen en dan zul je alle vrouwen en
kinderen redden.’
Niemand sprak er meer over om David te stenigen. Hij zou hun vrouwen en
kinderen verlossen, had de Heer gezegd en al het andere was vergeten.
Ze gingen met David mee, de woestijn in en dan zouden ze afrekenen met die
rovers! Het was nog nacht, toen ze al weer op mars gingen. Hun lichamen waren
stijf en pijnlijk, hun voeten deden pijn, maar ze waren vol goede moed.
Eenmaal op mars ging het wel goed, maar toen de zon warmer werd, voelden ze
hun vermoeidheid erger worden. Kwam er dan nooit een eind aan deze
eindeloze vlakte?
Bij een klein beekje, dat diep door het dorre landschap stroomde, bleven
tweehonderd mannen liggen. Ze konden niet meer. Ook al zouden ze hun
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vrouwen en kinderen nooit weer zien, ze moesten eerst rusten, zo uitgeput waren
ze.
Verder liepen ze, de vierhonderd mannen met David voorop. Hun mantels waren
wit van het zweet, hun monden kurkdroog en hun voeten waren kapot van het
lopen. Voor hen lag de dorre woestijn, eenzaam en verlaten. Soms struikelde er
iemand, maar die werd ruw overeind geschopt. Geërgerd liep hij dan weer door,
terwijl hij dacht aan die tweehonderd mannen die nu lagen te rusten, bij die
koele beek.
Plotseling bleven de voorste mannen staan. Ze wezen naar iets dat op kleine
afstand naast de weg lag. Het leek een mens. Nieuwsgierig liepen en paar
mannen er naar toe. Als deze persoon een vrouw of een kind van één van hen
was…. Maar dat viel gelukkig mee. Het was een man en hij lag op zijn buik. Hij
bewoog niet.
‘Dood,’ zeiden ze onverschillig, maar toen één van hen de man omdraaide, deed
hij zijn ogen open. Hij kon niets meer zeggen, maar zijn ogen smeekten om
water. Ze gooiden uit een waterzak water over hem heen en gaven hem te
drinken. Vrij snel kwam hij weer bij zijn positieven. Het eerste woord dat hij zei
was: ‘Honger.’
Toen hij vijgenkoeken en twee rozijnenkoeken gegeten had, kreeg hij weer
kracht. David kwam erbij en vroeg: ‘Wie ben jij? Waar kom jij vandaan?’
De jonge man antwoordde: ‘Ik kom uit Egypte en ben een slaaf van een
Amalekiet. Drie dagen geleden werd ik ziek. Mijn meester heeft mij hier laten
liggen. Ik zou toch wel dood gaan.’
‘En verder?’ vroeg David, ‘wat hebben jullie gedaan?
‘We hebben steden aangevallen en geplunderd en gemoord.’
David vroeg: ‘Weet jij ook waar de Amalekieten nu zijn?’
‘Ja,’ antwoordde hij, ‘en ik wil u er wel heenbrengen, maar dan moet u mij
plechtig beloven dat u mij niet teruggeeft aan mijn meester.’
‘Dat beloof ik,’ zei David.
‘Het is niet ver hier vandaan, maar moeilijk te vinden.’
Na de ontmoeting met deze jonge Egyptenaar was het net alsof ze niet zo moe
meer waren.
Ze vonden de bende dichtbij een droge beek, vrij ver vanaf de weg die ze
gekomen waren. Het waren er veel meer dan ze verwacht hadden. De tenten
stonden vrij ver uit elkaar. Schildwachten waren er niet en het was één en al
feest en vreugde. Tussen de tenten branden de vuren en de heerlijke geur van
schapenvlees waaide naar hen toe. David wachtte tot de avondschemering en
toen vielen ze aan. Het werd een wild gevecht en niemand van de Amalekieten
werd gespaard. Alleen vierhonderd jonge kerels konden op hun snelle kamelen
ontvluchten.
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Later vonden ze hun vrouwen en kinderen. Niemand ontbrak. Het werd daar in
de wildernis een geweldig groot feest, met eten en drinken in overvloed.
Toen ze de volgende dag voldoende uitgerust waren gingen ze terug met hun
vrouwen en kinderen en grote kuddes vee. Tsjonge, wat hadden die Amalekieten
veel bij elkaar gestolen en geroofd.
Bij de beek Besor vonden ze hun tweehonderd kameraden weer, maar dat bracht
nog een korte, felle ruzie teweeg.
‘Wie niet meegevochten heeft, krijgt niets van de buit,’ zeiden de brutaalsten.
Maar David gebood krachtig: ‘Nee, dat gebeurt niet! De Heer heeft ons deze
spullen gegeven en wij gaan alles eerlijk verdelen!’
De eerste dag dat ze weer thuis waren, stuurde David aan alle steden in het
zuiden van het land van Judéa een kudde schapen. De boodschappers moesten
zeggen: ‘Van David, voor u. Deze spullen waren gestolen door de vijanden van
de Heer. Maar nu zijn het geschenken voor u.’
Ook de Filistijnse koning Achis kreeg een gedeelte van de buit. Hij zal wel raar
op zijn neus hebben gekeken, toen hij achter de waarheid kwam.
Het wachten was op de boodschapper die het bericht zou brengen wie er
gewonnen had: koning Saul of het grote Filistijnse leger.
De tweede dag al zagen ze hem aankomen. Voordat hij iets kon zeggen, zagen
ze het al aan zijn kleren. De boodschapper liep in gescheurde kleren en had een
zwarte rouwdoek met aarde erop om zijn hoofd vastgebonden.
Het was dezelfde Amalekiet, die ’s nachts na de veldslag de koningsdiadeem en
de gouden armbanden van koning Sauls dode lichaam gestolen had. Hij dacht
dat hij David erg blij zou maken met het bericht dat zijn grootste vijand, koning
Saul, dood was. Het kon geen kwaad wanneer hij zijn verhaal een beetje mooier
maakte, dan hoe het echt gebeurd was. Natuurlijk kon hij niet vertellen dat hij
een lijkenrover was. Maar dat hoefde geen mens te weten. Hij zou alleen maar
zeggen dat hij de zwaargewonde koning Saul op het slagveld gevonden had en
hem op zijn eigen verzoek, gedood had.
Toen hij voor David stond, boog hij diep en zei: ‘Met grote moeite en gevaar
voor mijn eigen leven ben ik ontsnapt uit het leger van Israël. Er zijn veel doden
gevallen en ook koning Saul en zijn zonen zijn gesneuveld.’
David vroeg: ‘Hoe weet jij zo zeker dat Saul en Jonathan in de strijd gevallen
zijn?’
De Amalekiet boog nog eens die en zei: ‘Toevallig liep ik over het slagveld en
ik zag koning Saul daar liggen, gevallen in zijn eigen zwaard. Maar hij leefde
nog en de Filistijnen kwamen de berg op. Hij wenkte mij en zei: ‘Dood mij
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toch,want ik wil niet levend in handen vallen van die onbesnedenen.’ En omdat
ik zag dat hij toch niet zou overleven, heb ik mijn zwaard gepakt en hem op zijn
verzoek in één keer gedood. Daarna heb ik zijn diadeem gepakt en ook zijn
gouden armbanden en die breng ik nu naar u, want u komt het koningschap toe
over alle stammen van Israël.’
Heel deemoedig boog hij zijn hoofd en wachtte op zijn grote beloning, dat hij nu
dacht te krijgen. Maar David dacht aan geen boodschappersloon en een woord
van dank kwam niet over zijn lippen.
‘Wie ben jij?’ vroeg David streng.
De boodschapper keek niet begrijpend omhoog. Was hij niet slim genoeg
geweest? Hij had toch zo’n prachtig verhaal bedacht!
‘Ik ben een vreemdeling,’ zei hij, ‘de zoon van een Amalekiet.’
Op dat moment werd David vreselijk kwaad.
‘Jij hebt je eigen vonnis getekend,’ zei hij bitter, want je hebt de gezalfde des
Heren vermoord!’
David wenkte één van zijn mannen en gebood: ‘Dood hem.’
En voordat de Amalekiet precies begreep wat er gebeurde, werd hij getroffen
door het zwaard en viel dood neer voor de voeten van David.

‘Jij hebt de gezalfde des Heren gedood….
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De hele middag, tot in de late avond rouwden en huilden David en zijn mannen
om de schande van hun volk, om de dood van kroonprins Jonathan, maar ook
om koning Saul. Ja, het was waar, hij had hen groot onrecht aangedaan en David
erg vervolgd. Maar het was nu net alsof dat allemaal lang verleden tijd was. Dat
met zijn dood op de bergen van Gilboa alles weer goed was gemaakt.
Saul had God verlaten en Gods priesters gedood, maar hij was de eerste koning
van Israël geweest en de gezalfde van de Heer. In het begin van zijn
koningschap was hij een dapper en moedig strijder geweest. En nu nog, na alles
wat er gebeurd was, hield David van hem, net zoals de oude profeet Samuël ook
van Saul gehouden had. Ook nog lang na die droeve dag toen Samuël hem het
oordeel aan moest zeggen.
Die avond, bij het licht van de vlammen van een kampvuur, zong David een lied
van rouw over Saul en Jonathan. Het werd een prachtig lied, want het kwam uit
het diepst van zijn hart. Na de laatste regel veegden veel van deze geharde kerels
een traan uit hun ogen.
‘….Hoe zijn de helden gevallen,
De wapens in de strijd verloren gegaan.’

Hoofdstuk 99
Lieve kleinkinderen,
Een oorlog is erg, maar ik denk dat een burgeroorlog helemaal verschrikkelijk
is. Stel je voor dat broers, familieleden met geweren of ander oorlogstuig elkaar
doodschieten.
In Spanje woedde vlak voor de Tweede Wereldoorlog een burgeroorlog. Ik las
kortgeleden in een krant dat de gevolgen daarvan vandaag aan de dag nog
steeds merkbaar zijn.
Zoveel jaren later haten nog steeds de vierde of zelfs de vijfde generatie
kleinkinderen elkaar, om wat hun betovergrootvaders gedurende de jaren 1936
tot 1939 elkaar aangedaan hebben.
Dat is toch vreselijk!
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Hoofdstuk 99

-

Oorlogsbloed

-

2 Samuël 2

Vijf jaar na die verschrikkelijke veldslag op de bergen van Gilboa heersten de
Filistijnen nog altijd over Gods eigen volk Israël. Direct na hun grote
overwinning hadden ze de vruchtbare vlakte van Jizreël bezet. Veel Filistijnen
waren er gaan wonen en verbouwden daar hun graan. Dat volk Israël mocht de
bergstreken wel houden. Daar groeide toch niet veel en was weinig te halen.
Zo waren de jaren voorbijgegaan en het leek erop dat het nooit weer zou
veranderen. Het land dat God aan Abraham gegeven had was een erfdeel van de
heidenen geworden.
Maar ook in deze grote nood vergat de Heer zijn volk niet en bestuurde Hij het
zo, dat binnen enkele jaren het hele land vrij was en dat alle heidenvolken om
hen heen zich moesten buigen voor de koning van Israël. De man die dat tot
stand zou brengen was David, de gezalfde des Heren, de man naar Gods hart.
Het leek er niet veel op, in dat vijfde jaar na de verloren veldslag bij Jizreël.
Direct na de dood van koning Saul was David koning geworden in de stad
Hebron. Maar zijn koninkrijk ging niet verder als het zuidelijk deel van de stam
van Juda en hij mocht alleen maar regeren als vazal van koning Achis en elk jaar
moest hij een flinke belasting betalen aan de Filistijnse koning Achis.
Uiteindelijk was die nog steeds de baas van David.
Het ging de Filistijnen wel naar hun zin: ze hadden helemaal geen belang bij dat
kale heuvellandschap in het zuiden en nu David daar koning was, kon hij er ook
mooi voor zorgen dat de Amalekieten niet weer een inval in hun land deden.
Het noordelijk deel van Juda, dat wel vruchtbaar was, konden ze beter zelf
besturen. In Bethlehem, de geboortestad van David, lag een flink garnizoen
Filistijnse soldaten.
Natuurlijk was het Davids bedoeling niet om zijn hele leven een vazal van
koning Achis te blijven. Samuël had hem gezalfd tot koning over heel Israël en
dat was hij niet vergeten. Nee, niet om koning Achis te helpen was hij naar
Hebron gegaan. Maar voordat hij daarheen ging had hij om een Godswoord
gevraagd en de Heer had tegen hem gezegd, dat hij daarheen moest gaan.
David vertrouwde erop, dat hij eens niet alleen over het Zuiderland, maar over
heel Israël zou regeren. Maar dat kon nu nog niet. Het was beter om koning
Achis nog maar te laten geloven dat hij een echte Filistijn was geworden.
In diezelfde tijd dat David koning was in Hebron, in Juda, was er nog een
koning in Israël: Isboseth, de zoon van Saul, die in Machanaïm woonde. Na de
dood van koning Saul was Abner, zijn krijgsoverste, de rivier de Jordaan over
gevlucht en had daar Sauls zoon Isboseth tot koning over het hele land
uitgeroepen.
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Een sterk en wijs koning was hij niet. Maar dat hoefde ook niet. De mening van
Abner was: als de koning maar uit de familie van Saul kwam, dan zou hij het
land wel besturen en zeggen hoe alles moest. Isboseth mocht de naam hebben en
de gouden kroon, als hij Abner de macht maar had.
Niet dat het rijk van Isboseth een machtig koninkrijk was! Jabes, de hoofdstad
van Gilead, hoorde er niet eens bij en Machanaïm was geen voorname
koningsstad. Maar dat klein vergeten stadje was wel sterk en daar ging het om.
Het lag in een diep dal tussen hoge rotsen en de Filistijnen waren niet van plan
om het aan te vallen. Ze wilden de levens van hun soldaten niet blootstellen aan
het veroveren van zo’n onbelangrijke stad. Zo lang Abner met zijn leger aan de
overkant van de Jordaan bleef, zouden ze hem geen strobreed in de weg leggen.
En dat deed Abner de eerste vijf jaren dan ook niet. Wel wilde hij graag het
koninkrijk van Isboseth groter maken.
En nu, na vijf jaar wachten was zijn geduld op. Met zijn leger trok hij de Jordaan
over en bezette grote delen van Benjamin. De mensen daar waren blij, dat nu
weer een zoon van Saul over hen zou heersen en dat zij bevrijd werden van de
Filistijnen. Het leek erop dat Abner met één veldtocht een groot deel van Israël
terug kon veroveren op de Filistijnen.
De Filistijnen lieten dit niet gebeuren. Om tegen het leger van Abner te gaan
vechten, dat hoefde helemaal niet, daar hadden ze David voor. Van koning
Achis kreeg David het bevel om Abner en zijn leger weer terug de rivier de
Jordaan over te sturen. Lukte dit niet goedschiks, dan maar met geweld.
Natuurlijk wilde David niet tegen Abner en zijn eigen volk gaan vechten. Nooit
had hij tegen koning Saul, de gezalfde des Heren gevochten, maar zijn zoon
Isboseth was geen gezalfde des Heren. Als Abner nu doorvocht, veroverde hij
misschien ook wel heel het gebied van de stam Juda, waar hij, David, koning
was. Er was geen andere mogelijkheid: hij zou moeten vechten tegen Abner, niet
om koning Achis te helpen, maar in het belang van zijn eigen volk.
Deze keer ging David niet zelf mee ten strijde. Hij stuurde zijn oomzegger Joab
met zijn leger naar het slagveld. Zulk werk was Joab wel toevertrouwd. Hij was
een moedig en kundig aanvoerder. En voor zijn oom David wilde hij wel door
het vuur gaan. Alleen was het jammer dat hij zich niet altijd precies aan de
regels hield. Soms was hij hard en wreed.
Het leek erop alsof beide legers niet wilden vechten. Allebei wilden ze niet de
eerste zijn, die ten aanval ging. Tussen beide legers in was een vijver. Abner
ging aan de een kant van de vijver staan en riep om Joab.
Over het water heen spraken de aanvoerders met elkaar en kwamen tot een
overeenstemming. Vanuit beide legers zouden twaalf kampvechters uitmaken
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wie de winnaar zou worden. Dan hoefden de anderen ook niet te vechten en zou
er ook niet zoveel bloed vloeien.
Kort daarna stonden er vierentwintig jonge soldaten tegenover elkaar met het
mes in hun handen. Nu zou beslist worden, welk leger zou winnen. Het leger
van Isboseth of het leger van David. Maar toen de kampvechters naar elkaar toe
renden, dacht er niet één aan zijn verdediging. Tegelijkertijd staken ze alle
vierentwintig hun mes in de zij van hun tegenstander. Zo stierven ze alle
vierentwintig en bleef de kampslag onbeslist.
Maar toen de soldaten hun vrienden zo zagen vallen, werden ze woest en
voordat Joab of Abner ook maar een bevel konden geven, stormden beide legers
op elkaar af.
Het werd een korte maar felle strijd. Al heel snel bleek dat de mannen van Joab
het sterkste waren. De soldaten van Abner vluchtten en toen Abner zag dat de
strijd verloren was, vluchtte hij ook. Hij was niet bang, maar het had geen zin
om hier te blijven staan, terwijl zijn leger op de vlucht was. En daar kwam bij,
hij moest nodig weer terug naar Machanaïm, want zonder hem kon koning
Isboseth niets beginnen.
Hij vluchtte de kant van de rivier de Jordaan uit, met zijn lange speer met die
scherpe punt stevig in zijn sterke vuist.
Hij liep niet al te snel, want de weg die hij moest gaan, was nog vrij lang en Joab
en zijn mannen waren vrij ver achter hem. Toen hij bijna bij Gibeon was, hoorde
hij snelle voetstappen achter zich. Hij keek om en zag dat Asaël, de jongst broer
van Joab hem achtervolgde.
‘Ach, nee toch,’ fluisterde Abner, ‘zo’n jonge jongen nog.’
Hij wilde niet graag dit broertje van Joab doden. Die man had toch al zo’n hekel
aan hem en dat zou er niet beter op worden, wanneer hij zijn broer doodde. En
toch zou hij met hem moeten vechten, want het blote zwaard van Asaël kwam al
dichter bij hem. En iedereen wist dat deze jongeman bijzonder snel kon rennen.
Hij Abner, zou hem niet kwijtraken. In ieder geval zou hij hem waarschuwen.
Dat zou wel niet helpen, verwachtte Abner, want die jonge jongens waren zo
eigenwijs en wilden niet luisteren. Ze wisten altijd alles beter.
Al lopend vroeg hij: ‘Ben jij dat Asaël?’
‘Ik ben het,’ hijgde de jongeman.
‘Asaël, laat mij met rust! Je kunt beter een gewone soldaat achtervolgen en zijn
kleding en wapens afpakken. Ga bij mij weg!’
Asaël lachte. Dat zou hij wel willen….
‘Maar ik moet u juist hebben,’ schreeuwde hij koppig.
Wat een eer zou dat voor hem zijn. Hij, nog niet eens volwassen, die de grote
veldheer Abner versloeg. Het was maar goed dat hij zo hard kon lopen.
Nog één keer probeerde Abner hem te overtuigen om te stoppen.
‘Asaël, stop hier mee, want anders moet ik jou doden. En dat zal je broer Joab
mij nooit vergeven. Ga bij mij vandaan!’
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Asaël zei niets terug. Die Abner dacht zeker dat hij hem zo maar kon doden.
Maar dan had hij het mis. Terwijl hij nog sneller ging lopen, hield hij zijn
zwaard in de hoogte. Nog een paar tellen en dan had hij hem. Wat een eer zou
dat zijn….
Asaël merkte niet dat Abner scheef over zijn schouder achterom keek. Hij
merkte niet dat Abner zijn speer stevig onder zijn arm pakte. Hij had maar één
gedachte: de grote veldheer Abner zou sterven door zijn hand. Hij liep nog
sneller.
Voor Asaël totaal onverwachts bleef Abner staan. Asaël kon zich zo snel niet
meer inhouden. Hij liep recht in de speer van Abner. Die ging zo diep in zijn
lichaam, dat hij aan de achterkant weer naar buiten kwam. Asaël stierf op
diezelfde plek.
Abner liep door. Het speet hem, maar er was geen andere mogelijkheid geweest.
Het was oorlog en bovendien, hij had de jonge Asaël gewaarschuwd. Maar Joab
zou vreselijk kwaad worden. Jammer! Vooral omdat ze van hetzelfde volk
waren en deze burgeroorlog zou eens stoppen. Misschien moest hij later David
ook wel als zijn koning erkennen. Met Isboseth zou het toch nooit wat worden.
Die was veel te zwak, in alles. Maar Joab zou dit van zijn jongste broer nooit
weer vergeven. Daar kende hij hem te goed voor.
Later op de dag kwamen Joab en zijn mannen ook langs de plek, waar het dode
lichaam Asaël lag. Veel soldaten bleven bij het lijk staan en weeklaagden over
zijn vroege dood. Maar zijn beide broers Joab en Abisaï renden verder. Huilen
om hun broertje deden ze later wel. Nu was het gene tijd voor tranen. Nu was
het de tijd om bloed te vergieten, wraak te nemen voor hun jongst broertje.
Maar hoe snel ze ook liepen, ze haalden Abner niet meer in. Pas toen de zon al
onder ging zagen ze Abner op een hoge heuvel staan, terwijl hij zijn gevluchte
soldaten riep. Het werd nu te donker om de heuvel te bestormen. Lang voordat
zij boven waren, zou Abner al lang gevlucht zijn.
En daar hoorden ze in het schemerduister Joab roepen: ‘Abner, moeten wij en
onze mannen elkaar blijven doden? Daar komt toch alleen maar ellende van?
Wij horen bij hetzelfde volk als jullie. Zeg toch alsjeblieft tegen je soldaten dat
ze ons met rust moeten laten.’
Joab had eigenlijk die nacht met de achtervolging door willen gaan, maar nu
Abner om vrede vroeg, wilde hij wel stoppen. Joab liet op de ramshoorn blazen
en nog diezelfde nacht gingen ze op mars, terug naar Hebron. De slag was
gewonnen, maar Joab ging met veel wraakgevoelens naar huis. Vandaag had hij
Abner niet te pakken gekregen, maar die dag zou zeker komen. Zoals Abner zijn
broertje had gestoken, zo zou hem ook steken! Hij dacht er gewoon niet aan dat
Asaël gevallen was in de strijd en dat hij zich niet mocht wreken. Toen ze in
Hebron waren, stond zijn besluit vast: hij zou Abner doden!
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Diezelfde nacht nog trok Abner met zijn mannen naar de rivier de Jordaan. Deze
slag was verloren, maar hij gaf de moed niet op. Later, toen hij meerdere keren
tegen Joab gevochten had en het elke keer weer verloor, begon hij erover na te
denken om naar koning David over te lopen.

Hoofdstuk 100
Lieve kleinkinderen,
Het eerste kusje dat ik van een meisje kreeg, kan ik mij nog heel goed
herinneren. Ik was zeven jaar oud en was ziek. Boukje, een klasgenootje van mij
kwam met een sinaasappel in haar hand bij mij op ziekenbezoek. Ik weet nog de
geur van haar haren.
En het eerste kusje dat ik van jullie omie kreeg? Ja, die kreeg ik in december
1969, twee dagen voor Kerst, toen ik haar ophaalde uit Lochem, waar omie bij
Bartiméus werkte. Ik heb haar die avond in mijn auto naar haar ouders in
Loppersum gebracht. En hoe de geur van haar haren was? Ik weet het niet
meer….

Hoofdstuk 100

-

Vredesbloed

-

2 Samuël 3, 4 en 5

Misschien had legeraanvoerder Abner er toch meer moeite mee om zijn koning
Isboseth vaarwel te zeggen en over te lopen naar koning David, dan hij eerst
gedacht had. Maar de breuk kwam toch en wel om de volgende reden.
Tijdens zijn leven had koning Saul een bijvrouw gehad, die Rizpa heette. En
Abner werd verliefd op deze nog jonge weduwe. Hij wilde met haar trouwen.
Maar koning Isboseth vond dat geen goed idee. Een man als Abner trouwde toch
niet met een koningin, één van de vrouwen van zijn vader? Het leek er wel op
dat hij zelf koning wilde worden!
Koning Isboseth gaf geen toestemming en daar werd Abner zo kwaad om, dat
hij zijn diensten aan de koning opzei. Hij liet de koning weten dat hij in het
vervolg voor koning David ging werken.
Ja, en dat deed hij ook. Hij stuurde boden naar koning David met de boodschap
dat hij hem graag wilde helpen om alle stammen van Israël in zijn koninkrijk
samen te brengen en of koning David genegen was met hem een verbond te
sluiten.
Natuurlijk wilde David dat graag. Wanneer Abner hem hielp, dan zou hij zelfs
zonder strijd de andere stammen van Israël aan zijn koninkrijk kunnen
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toevoegen en dan zou hij zich eindelijk kunnen bevrijden van de Filistijnse
overheersing.
Maar nu Abner hem om een gunst vroeg, kon hij ook iets terugvragen. Geslepen
als hij was, liet hij Abner weten: ‘Dat is goed, ik wil wel een verbond met u
sluiten, maar op één voorwaarde: Geef mij mijn vrouw Michal terug. Ik kreeg
haar als bruid van koning Saul.’
Het was David al die jaren dat hij in het Zuiderland rondzwierf een doorn in het
oog geweest, dat zijn schoonvader koning Saul, zijn vrouw Michal aan een
andere man had gegeven. Zij was eerlijk zijn vrouw en om haar te krijgen had
hij zelfs zijn leven gewaagd. Nu was er de gelegenheid en nu wilde hij haar
terug hebben.
En zo stonden op zekere dag Abner met twintig soldaten voor het huis van
Paltiël, de tweede man van Michal. Abner eiste zijn vrouw. Paltiël en zijn vrouw
hadden nooit kinderen gekregen, maar toch hield Paltiël veel van zijn vrouw.
Het viel hem zwaar om zijn vrouw af te staan. Maar wat gaf het dat hij tegen
Abner zei, dat hij zijn vrouw niet kwijt wilde?
David had gesproken en zoals die het wilde, zo zou Abner het uitvoeren. Michal
was de prijs die hij moest betalen om Davids gunst te verwerven, nu dan deed
hij dat toch!
Al huilend liep Paltiël achter zijn vrouw Michal en achter de soldaten aan, tot op
een gegeven moment Abner er genoeg van kreeg.
Hij bleef staan, keek de man dreigend aan en zei: ‘Nu is het afgelopen met jouw
gejank. Ga terug naar huis. Of anders….!’
Abner tastte naar zijn gordel, waar zijn dolk aan hing. Paltiël moest nu wel
gehoorzamen. Bedroefd ging hij naar huis. Het was daar leeg en stil, nu Michal
daar niet meer was.
In Hebron werd Abner met alle eer en egards ontvangen. De koning nodigde
hem uit om bij hem aan tafel te komen eten en al heel snel waren ze het over
alles eens. Abner nam het op zich om de oudsten van alle stammen bij David te
brengen en dan ze zouden ze hem allemaal als hun koning erkennen. Als grote
vrienden namen ze afscheid. Opgelucht, blij en zelfverzekerd ging Abner het
noorden in, terug naar huis.
Hij was nog niet eens ver de poort uit toen Joab en zijn broer Abisaï
thuiskwamen van een krijgstocht. Joab werd woedend, toen hij hoorde wat
David gedaan had. Direct ging hij naar het koningshuis en zei tegen David: ‘Wat
heeft u gedaan! Begrijpt u dan niet dat Abner een bedrieger, ja een spion is? Hij
wil gewoon weten wat uw plannen zijn en daar zijn voordeel mee doen. Eerst
heeft hij Isboseth, de zoon van Saul koning gemaakt en nu laat hij hem als een
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baksteen vallen. Begrijpt u dan niet dat hij ook u verraadt, wanneer hem dat het
beste uitkomt!’
Terug uit het koningshuis van David, liet Joab een bode achter Abner aansturen,
om hem terug te laten komen. Even later toen Abner eraan kwam, ging Joab
hem glimlachend tegemoet. Heel vriendelijk groette hij hem.
‘Ik heb gehoord, dat je ons wilt komen helpen,’ zei Joab. ‘dat is mooi, maar er
zijn een paar zaken die ik met je moet bespreken. Laten we naar het
poortgebouw gaan. Daar is het rustig en kan niemand ons horen.’
Zonder erbij na te denken liep Abner met hem mee. Het viel hem honderd
procent mee, dat Joab niet meer kwaad op hem was. Dat had hij niet verwacht.
Maar in het donkere portaal van het poortgebouw trok Joab hem naar zich toe en
stak hem met zijn dolk dood. Joab raakte hem precies op dezelfde plek, waar
Abner zijn broer Asaël doodgestoken had.
Toen David hoorde wat er gebeurd was, raakte hij volkomen overstuur. Nu was
in één klap alles kapot gemaakt! De oudsten van de andere stammen zouden
hem nu beslist niet meer als hun koning willen hebben….
Kwam bij, dit was zo’n gemene moord. Ja, het was waar, Abner had Asaël
gedood, maar dat was in de oorlog gebeurd!
Maar dit was doodslag in vredestijd! Dit was vredesbloed voor oorlogsbloed en
als hij niet oppaste, dan zou deze bloedschuld op zijn hoofd terecht komen. Het
hele volk moest weten dat Joab de schuldige was en dat hij, David, hier niets
van geweten had.
Hij riep zijn bedienden en zei tegen hen: ‘De Heer weet dat ik en mijn familie
onschuldig zijn aan de dood van Abner! Wij kunnen er niets aan doen dat Abner
gedood is. Joab is de schuldige! Daarom hoop ik dat hij en zijn familie gestraft
worden. Ik hoop dat er in Joabs familie altijd iemand is met een ernstige ziekte.
Of iemand die moeilijk loopt, honger heeft of sterft door geweld.’
Diezelfde dag nog werd Abner begraven en koning David zelf liep mee in de
rouwstoet achter de baar aan. Zelf Joab moest verplicht meelopen. Maar berouw
had hij niet. De dood van zijn jongste broer was met bloed gewroken. Oog om
oog en tand om tand. Zo had hij het van jongs af aan geleerd. En voor het
koninkrijk van David was het ook beter dat Abner niet meer leefde.
Die avond maakte koning David een rouwlied voor Abner en de hele dag at en
dronk hij niet. Zo maakte hij zijn volk duidelijk, dat hij geen schuld had aan de
dood van Abner.
Maar, Joab de moordenaar van Abner, werd niet gestraft. Hij kreeg de doodstraf
niet, die hij verdiend had: David kon hem niet missen, nu binnenkort de strijd
tegen de Filistijnen begon….
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Toen het bericht van de dood van Abner Machanaïm bereikte, wist koning
Isboseth zich geen raad. Abner had hem koning gemaakt en nu die er niet meer
was, had hij niemand meer die zijn belangen behartigde en die voor hem kon
vechten. Hij voelde aan dat het gedaan was met zijn koningschap. Zijn mensen
zouden hem verlaten en naar David overlopen. Wat moest hij doen? Het land
uitvluchten, maar naar welk land? Hij wist het niet. Maar voordat het zo ver
was, kwam ook Isboseth door moordenaarshanden om het leven.
Op een middag, terwijl de zon op zijn hoogste punt stond, lag koning Isboseth te
slapen. In het koningshuis was het stil. De soldaten van de lijfwacht zaten in de
schaduw van de hoge muren.
Er kwamen twee mannen aan, die heel rustig en kalm het koningshuis
binnenliepen. Het waren bekende gezichten en daarom werden ze niet
gecontroleerd. Ze konden rustig hun gang gaan. Ze liepen door de lange gangen,
waar normaal gesproken alleen de bedienden van de koning mochten komen.
Een enkele dienaar van de koning, die hen tegenkwam, knikte hen vriendelijk
toe. Iedereen kon zien dat deze broers Baäna en Rechab voor de koning weer
iets meegebracht hadden van een rooftocht, want ze droegen elk een gevulde zak
bij zich.
Maar ze wilden hun koning helemaal geen geschenken brengen. Ze gingen heel
brutaal de slaapkamer van de koning binnen en terwijl hij lag te slapen, staken
hem dood. Het hoofd van Isboseth sloegen ze met een zwaard van zijn lichaam
en stopten die in één van beide zakken. Daarna liepen ze weer rustig naar buiten,
net alsof er niets gebeurd was. Verder liepen ze, de warme straten door, de poort
uit, de velden in. Pas toen ze zich veilig voelden, begonnen ze te rennen. Ja,
wanneer de bedienden van de koning hem straks dood zouden vinden, dan
wisten ze direct wie de daders waren en kwamen de soldaten achter hen aan.
De hele middag bleven ze rennen, zo snel ze konden. Zelfs de hele nacht bleven
ze doorgaan. Toen de zon opkwam waren ze dicht bij de stadspoort van Hebron,
de stad waar koning David woonde. Bij de poort van het koningshuis vroegen ze
of ze met een belangrijk bericht uit Machanaïm, direct bij koning David
toegelaten konden worden.
Toen ze voor David stonden maakten ze een diepe buiging en zeiden: ‘Majesteit,
wij brengen u goed nieuws: Isboseth, de zoon van uw vijand Saul, die u wilde
doden, is dood. Vandaag heeft de Heer zich gewroken aan het huis van Saul en
zijn laatste zoon. En omdat u moet weten dat wij de waarheid spreken: kijk, hier
in deze zak is het hoofd van Isboseth, die koning in Machanaïm was.’
Ze dachten niet anders, deze beide moordenaars, of David zou dit nieuws
geweldig vinden en hun zelfs nog een boodschappersloon geven. En
oogstwaarschijnlijk zouden ze tot officier in zijn leger worden benoemd. Maar
toen David het bloederige hoofd zag, sprong hij wit van kwaadheid overeind.
Dachten deze nietsnutten nu echt dat hij deze laffe moord kon waarderen en hun
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zelfs nog een beloning geven? Goed, ze zouden hun loon hebben, maar anders
dan ze gedacht hadden!
‘Zo waar als de Heer leeft,’ riep David uit, ‘de Heer die mij uit alle noden
verlost heeft, zal jullie straffen. Jullie zijn moordenaars! De man die mij het
bericht bracht dat koning Saul gesneuveld was op het slagveld bij Siklach, heb
ik laten doden. Maar wat jullie gedaan hebben, is nog veel erger! Een
rechtvaardig man, die op zijn bed lag te slapen hebben jullie vermoord! Jullie
hebben onschuldig bloed vergoten.’
Koning David gaf een teken en soldaten van zijn lijfwacht grepen deze beide
mannen en doodden hen. Daarna werden hun handen en voeten afgehakt en hun
lijken werden opgehangen bij de grote waterput van de stad Hebron. Alle
mensen konden zien dat David geen schuld had aan deze laffe moord. Het hoofd
van koning Isboseth werd eerbiedig begraven in het graf van Abner, dat ook in
Hebron was.
Niet lang na de dood van Isboseth kwamen de oudsten van alle stammen naar
Hebron en zalfden David als koning over heel Israël. Meer dan zeven jaren was
David koning in Hebron geweest, een koning bij de gratie van de Filistijnen. Nu
was hij eindelijk wat de oude profeet Samuël hem toegezegd had: koning over
heel Israël, koning over Gods eigen volk.
David begreep heel goed dat de Filistijnen dit niet accepteerden. Zij wilden niet
dat Israël één groot en sterk land zou zijn. Maar David vertrouwde op God, die
hem uitgekozen had en in de naam des Heren durfde hij de grote strijd aan met
de vijf Filistijnse koningen.
Een paar jaar later waren de Filistijnen verslagen. Het land Israël was voorgoed
vrij. En koning Achis van Gath was een vazal van koning David geworden.

Hoofdstuk 101
Lieve kleinkinderen,
Vroeger op de lagere school moest ik het psalmversje 122 uit mijn hoofd leren.
De woorden zijn:
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Kennen jullie ook het mooie lied:
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Jeruzalem, o stad van goud.
Ik weet bijna wel zeker dat jullie allemaal het volgende lied kennen:
Jeroesjalajim Sjel Zahav
Wat zijn dit mooie teksten en bijzonder mooie melodieën.
Kennen jullie een stad op de hele wereld, waarover meer liederen zijn
geschreven dan over Jeruzalem?

Hoofdstuk 101

-

JEROESJALAIM

- 2 Samuël 6

Toen David de Filistijnen voorgoed verslagen had en als koning over de twaalf
stammen van Israël regeerde, kon hij niet in Hebron blijven wonen. Het was niet
goed dat de hoofdstad van Davids rijk zo ver in het zuiden lag en zo echt een
stad van Juda was. Hij kende maar één stad in het hele land dat geschikt was om
de hoofdstad van zijn rijk te worden. En dat was de stad Jebus, op de grens van
Juda met de andere stammen. Bovendien, het was niet een sterke stad, dat Jebus,
maar van oudsher was het een heilige stad. In deze stad woonde vroeger
Melchizédek, die een priester van de Allerhoogste was en die Abraham
gezegend had, na zijn strijd om zijn neef Lot te bevrijden. En zelfs de heidenen
wisten dat Jebus niet zomaar een gewone stad was, maar een plek waar de goden
dichtbij je waren.
Deze stad wilde David de hoofdstad van Israël maken, de stad van God, voor
wie hij hier later een tempel wilde bouwen, tenminste als God dat goed vond.
Maar er was één groot probleem: Jebus was nog altijd een stad van de
Kanaänieten. Wilde David hier wonen, dan moest hij eerst deze stad veroveren.
David geloofde vast en zeker dat hem dat zou lukken. God zou hem de
overwinning geven.
Weloverwogen riep hij de mannen uit Juda en ook uit de noordelijke stammen
niet op om deze stad in te nemen. Als de stad Jebus veroverd was, zou hij niet
bij Juda horen en ook niet bij de andere stammen. Het moest zijn Davidsstad
worden. Alleen met zijn eigen klein leger, dat altijd bij hem was, trok David op
naar de stad Jebus. Zijn neven Joab en Abisaï waren erbij en al die andere
dappere mannen die met David, op de vlucht voor koning Saul, door de steppen
van het Zuiderland en over de bergen van Juda gezworven hadden. Het was niet
gemakkelijk om een stad als Jebus dat op een berg gebouwd was, in te nemen.
De Jubusieten, die er woonden, schreeuwden vanaf de muren spottend tegen
David en zijn soldaten: ‘Jullie komen hier nooit binnen. Zelfs onze lammen en
blinden kunnen onze stad verdedigen!’

517

Maar Joab en een aantal soldaten kropen door een tunnel van de watertoevoer de
stad Jebus binnen. Ze veroverden de stadspoort en zetten de deuren wagenwijd
open. Zo namen ze de stad Jebus in. Er werd niet geplunderd, geen huis werd
vernield of in brand gestoken.
Niet lang daarna verhuisde David naar zijn nieuwe hoofdstad. Voor de stad
Hebron was het een zware slag. Zeven jaar lang was het een drukke koningsstad
geweest en nu werd het weer een vergeten stadje aan de rand van de dorre
steppe.
Koning David was blij met zijn nieuwe hoofdstad. En toen hij in Jebus alles op
orde had, wilde hij allereerst de ark van God daar ook hebben. Jebus moest niet
alleen het politieke, maar ook het godsdienstige hart van heel Israël worden.
Maar dan moest de ark van God in deze stad komen. Het hele volk moest dan
hier komen om te offeren. De hoofdstad van Davids rijk zou dan ook de stad van
Israëls God zijn.
In die tijd stond de ark nog altijd in het huis van Abinadab, in het dorp Baäla, in
Juda. Daar was hij na de ramp bij Beth-Semes heengebracht. Zo lang de
Filistijnen in het land de baas waren, had niemand de ark naar een andere plaats
durven brengen. Maar nu ze weer vrij waren en David koning was, kon het wel.
David wilde de ark naar zijn nieuwe hoofdstad brengen. Maar veel mensen
vroegen zich af of dat wel kon. De heilige ark naar een plaats brengen, dat
kortgeleden nog een heidense stad was, dat kon nooit goed gaan. Daar moest
wel een ramp uit voortkomen.
David had hier ook wel aan gedacht, maar hij geloofde dat het goed was, dat de
ark overgebracht zou worden naar de hoofdstad van zijn koninkrijk. Maar dat
deed hij het wel heel zorgvuldig en met veel eerbied. Hij liet een nieuwe wagen
maken en riep een groot leger van dertigduizend man op om de ark op te halen.
Zelf trok hij een witte priestermantel aan.
Heel voorzichtig tilden de priesters de heilige kist op de wagen en Uzza en
Achio, de beide zonen van Abinadab liepen elk aan een kant van de wagen om
ervoor te zorgen dat er niets mis kon gaan. En dit was volgens David de enige
juiste manier, wanneer je de heilige ark van het ene plaats naar de andere plaats
bracht. Je ‘verhuisde’ de God van Israël, die tussen de gouden engelen op de ark
woonde.
Het was een prachtig gezicht. Voorop liepen de gewapende soldaten en direct
daarachter reed de wagen met de ark erop, die getrokken werd door een span
ossen. En daarachter liepen koning David en zijn dienaren. Ze speelden voor de
Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op
tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen.
518

Wat was David blij en dankbaar dat hij dit mocht doen, samen met zijn
feestvierend volk.
Een aantal jaren geleden was hij nog schaapherder in Bethlehem geweest en nu
was hij koning over heel Israël. Maar deze dag wilde hij geen koning zijn. Alle
koningseer had hij afgelegd en liep hij als een blij kind, gewoon tussen zijn
mensen. Hij kon geen woorden vinden om de Heer te danken. Nu moest hij
dansen en springen voor al het goede dat hij gekregen had. En terwijl de sterke
ossen de wagen op de weg vol met gaten en kuilen omhoog trokken, huppelde
David op het ritme van de muziek.
Ze waren al dichtbij Jeruzalem, toen de ossen struikelden in een diep gat in de
weg. De wagen ging scheef hangen en de ark begon eraf te glijden. Uzza zag het
gebeuren en vlug stak hij zijn hand uit en pakte het gouden deksel beet om de
ark tegen te houden. Op datzelfde moment dacht hij eraan dat geen mens ooit de
ark aan mocht raken. Maar toen was het al te laat. Uzza sloeg tegen de grond en
stierf ter plekke.
In één klap was de heel blijde feeststemming voorbij. De muziek viel stil en
niemand durfde meer iets te zeggen, laat staan te zingen. Een dode! Maar dan
was het dus waar dat de ark onheil aanbracht! De Heer vond het dus niet goed
dat zijn heilige ark naar Jebus werd vervoerd. In ieder geval konden ze niet
verder. Hier moest tijd overheen gaan, voordat men zou weten wanneer Gods
heilige toorn voorbij was.
Natuurlijk kon de ark hier niet aan de kant van de weg blijven staan. Hij moest
een huis binnengebracht worden. Maar niemand durfde meer de ark in huis te
nemen. Toen gaf koning David een bevel en ze droegen de ark het huis in van
Obed-Edom, een Filistijnse soldaat uit zijn leger, die toevallig dichtbij woonde.
Als er dan weer een ‘ongeluk’ gebeurde, dan gebeurde dat bij een Filistijn….
Toen koning David drie maanden later onderzoek liet doen, bleek dat ObedEdom en zijn hele familie, sinds de ark in zijn huis stond, overdadig gezegend
werden bij alles wat ze deden.
David werd erg blij, toen hij dit hoorde. De ark bracht dus geen onheil, zoals
veel mensen dachten. Hij kon met een gerust hart de ark ophalen en naar de tent
in zijn stad brengen, die hij voor de ark klaar had laten maken.
Weer riep David zijn soldaten bijeen en met elkaar maakten ze alles klaar voor
de laatste en heel korte reis. De ark werd niet weer op een nieuwe wagen gezet,
maar priesters droegen de ark op hun schouders, net zoals vroeger gebeurde.
En elke keer wanneer de priesters zes stappen gedaan hadden, bleef de hele stoet
staan en offerde David een stier en een vetgemeste koe. Deze bijzondere dag
was koning David een priester, net zoals lang geleden die andere koning
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Melchizédek ook was geweest. Een priester koning. En door de smalle straten
van de koningsstad hoorde je de blijde muziek van wel duizend trommels.
Uit de huizen kwamen kinderen en keken vol bewondering naar de prachtige
optocht. Vrouwen kwamen ook naar buiten en klapten in hun handen. Alle
mensen keken hoe de ark des Heren de stad werd binnengebracht.
Maar er was één vrouw die buiten gekomen, erg geschrokken, zo snel mogelijk
weer naar binnenging. Dat was Michal, de dochter van Saul, Davids eerste
vrouw.
Vanuit een venster zag ze even later hoe haar man, slechts gekleed in een linnen
priesterkleed, tussen al het gewone volk stond te dansen en te springen. Was dat
nu een koning? Vol minachting keek ze op hem neer. Dit had ze nooit van hem
verwacht. Dat hij zo maar, tussen alle mensen in, zijn koningsmantel uit zou
trekken en op straat nota bene, ging dansen met zijn dienstknechten. Dan was
haar vader vroeger in zijn koningskleren wel een andere verschijning geweest!
Toen de ark in de tent gebracht was, werden er opnieuw veel offers gebracht en
zoals van een priester werd verwacht, zegende ook David het wachtende volk.
Tot besluit kregen alle mensen een stuk vlees, brood, gedroogde dadels en
rozijnen. Het was een dag geweest om nooit weer te vergeten. Nu stond de ark
des Heren in de Davidsstad, nu woonde God te midden van zijn volk. Nu de
wrede vijand het land was uitgejaagd, nu zouden er jaren van vrede komen.
De mensen vonden het mooi dat David hun stad een nieuwe naam gegeven had:
niet meer Jebus, maar ‘Vredesstad’. Een mooie naam, maar in hun eigen taal
klonk deze naam nog veel mooier. Steeds maar weer noemden de mensen deze
naam, die hen als muziek in de oren klonk: ‘Jeroesjalajim’
Na het feest ging ook koning David naar huis. Deze dag zou hij zijn leven lang
niet weer vergeten. Blij ging hij zijn paleis binnen. En wie kwam hem daar
tegemoet? Zijn lieve eerste vrouw Michal, die hem zijn leven had gered op zijn
vlucht voor koning Saul. Blijde gevoelens kreeg hij voor haar. O, als zij samen
een baby zouden krijgen? Twee koningsgeslachten verenigd in één zoon! Dat
zou geweldig zijn. Maar Sauls dochter kwam haar man tegemoet en overlaadde
hem met verwijten. ‘Ben jij een koning? Schaam je! Als de eerste de beste
dwaas heb jij je vandaag voor de ogen van je slavinnen en dienstknechten
ontbloot! Naakt liep je over straat!’
Het was alsof David recht in zijn gezicht een klap kreeg. Weg was zijn mooie
droom van een troonopvolger….
Begreep zijn eigen vrouw niet wat hem vandaag zo blij had gemaakt? Een
blijdschap die je met geen woorden kunt beschrijven, maar die je alleen nog
maar kunt dansen. Begreep ze er dan niets van dat hij zich niet vernederd had
voor mensen, maar voor zijn God en Heer?
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Kwaad en ook kwetsend zei hij tegen Michal: ‘Dat deed ik voor de Heer, die mij
als vorst heeft aangesteld over het volk van de Heer, over heel Israël. De Heer
heeft mij verkozen boven je vader en jouw hele familie. En al zou ik mezelf nog
meer vernederen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen, over wie jij
zo minachtend spreekt.’
Michal zei niets meer. Maar tussen haar en David is het nooit weer goed
gekomen. Die eerste liefde in het begin van hun trouwen was voorgoed dood.
En nooit heeft Michal, de dochter van koning Saul, kinderen gekregen.

Hoofdstuk 102
Lieve kleinkinderen,
In oude tijden gold in Israël de wet: Oog om oog en tand om tand. Ja lieve
kleinkinderen, wraak nemen, wanneer je onrecht is aangedaan, is al zo oud als
Metusalem.
Maar ook waren er in die oude tijden in Israël vrijsteden. Die waren
voorgeschreven in de oude wetten van Mozes. Als je per ongeluk iemand gedood
had, kon je naar één van deze zes steden vluchten, waar jij niet gedood mocht
worden. Daar gold de bloedwraak niet.
Onze Here Jezus leerde ons: Wreek jezelf niet, want God zal dat voor jou doen.
‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden,’ zegt de Heere God.
Lieve kleinkinderen, ik heb in mijn verhaaltjes jullie al vaker de naam van
Corrie ten Boom genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog vergaf deze
verzetsstrijdster haar bewaker uit het concentratiekamp, waar zij samen met
haar zus Betsie gevangen zat. Betsie stierf daar.
Voor ons geldt elke dag maar weer de vraag: ga je de persoon die jou onrecht
heeft aangedaan vergeven of ga je wraak nemen?

Hoofdstuk 102

-

Vloek over het huis van Saul

- 2 Samuël 9 en 21

In oude tijden was het normaal dat een nieuwe koning de kinderen van zijn
voorganger, ja zijn hele familie liet doden. Trouwens, had die ene zoon van
Gideon dat ook niet met zijn broers gedaan?
De meeste mensen dachten dat koning David dit ook zou doen met alle
familieleden van Saul. Ze vonden het maar vreemd, dat David dit niet deed.
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Maar David wist en geloofde dat hij zijn koningschap van God gekregen had en
dat de Heer hem ook zonder bloedvergieten een sterk koninkrijk zou geven.
En bovendien, David had Saul en zijn zoon Jonathan beloofd, zelfs gezworen
dat hij hun kinderen niet zou doden, wanneer hij eenmaal koning zou zijn. En zo
gebeurde het dat de kinderen en kleinkinderen van koning Saul als normale
burgers in de stad Jeruzalem woonden.
Maar erg veel jaren duurde dat niet. Het was alsof er over de familie van Saul
een zware vervloeking lag. En geheel buiten Davids schuld om, werden er zeven
zonen en kleinzonen van Saul gedood.
Er kwam hongersnood in het land. Drie jaren achtereen groeide er zo weinig
koren op het land, dat er te weinig eten was voor de mensen. Vooral arme
mensen stierven van de honger. Het gebeurde wel vaker dat het een jaar lang
niet regende, maar drie jaar achterelkaar geen regen, dat moest een straf van God
zijn.
David liet de hogepriester om een Godswoord vragen en hij kreeg het volgende
antwoord: ‘Het komt door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de
Gibeonieten heeft gedood.’
De hogepriester voegde eraan toe, dat deze grote schuld alleen weer goed
gemaakt kon worden door bloed.
David, een man van zijn tijd, geloofde wat de hogepriester hem vertelde. Hij kon
nog niet weten dat alleen het bloed van Jezus en niet het bloed van onschuldige
kinderen en kleinkinderen de zware schuld van hun vader en opa koning Saul
weg kon nemen.
De Gibeonieten was onrecht aangedaan en zij moesten nu zelf beslissen wat er
moest gebeuren. Koning David liet de oudsten van deze stam bij zich komen en
vroeg hun wat voor genoegdoening zij wilden hebben, voor wat Saul hen had
aangedaan. Ze konden veel geld vragen en hij, koning David zou ervoor zorgen
dat alles, tot de laatste sikkel toe, betaald werd.
Maar de Gibeonieten wilden helemaal geen geld. Ze wilden geen goud of zilver.
Alleen met het bloed van Sauls kinderen zou deze zware schuld vereffend
kunnen worden.
‘Maar,’ zeiden ze, ‘koning, u moet ons helpen, want wij hebben het recht niet
om iemand te doden.’
David kon er niets tegenin brengen. Hij had gehoopt dat met geld en goederen
de grote schuld afgekocht kon worden, maar volgens de oude wetten van Mozes
mochten ze ook om bloed vragen.
‘Wat moet ik voor jullie doen?’ vroeg David.
En dat wisten de mannen van Gibeon maar al te goed. Dat hadden ze met elkaar
van tevoren afgesproken. Zij waren het onrecht dat Saul hen aangedaan had nog
lang niet vergeten.
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Met veel haat in zijn stem antwoordde één van hen: ‘Geef ons zeven zonen van
de man die ons wilde vernietigen en uitroeien. Dan zullen wij die in Sauls
woonplaats Gibea terechtstellen. En daarna hangen wij hen op bij de offerplaats
van jullie God, die Saul koning gemaakt heeft.’
David durfde niet te weigeren. Zelf zou hij Sauls zonen en kleinzonen nooit
hebben gedood, maar dit was iets anders. De bloedschuld moest vereffend
worden en zijn hongerende bevolking moest weer eten hebben.
‘Goed,’ zei hij ernstig, ‘ik zal ze u geven.’
David gaf een bevel en zijn soldaten haalden twee zonen op van Sauls bijvrouw
Rizpa en vijf grote zonen van Sauls oudste dochter Merab. Ze werden als
zoenoffer aan de Gibeonieten gegeven. Aan zeven palen kwamen ze te hangen,
op een hoge berg….
Dit gebeurde rondom het Paasfeest, het begin van de oogsttijd. De lijken van
deze zeven mannen mochten niet eerder begraven worden, dan dat de eerste
regen gevallen was. En het regende nooit eerder dan in de herfst. De hele lange
hete zomer moesten die lijken daar blijven hangen, als teken van schuld en
vloek. De lichamen werden niet aan moeder aarde toevertrouwd, maar
prijsgegeven aan gier en jakhals. Nee, begraven hoefden ze dan niet meer. De
roofvogels en wilde dieren hadden de lijken dan al lang verscheurd. Geen
begrafenis krijgen, vonden de mensen van die tijd iets verschrikkelijks! Want
volgens hun geloof vonden de overleden mensen dan geen rust in het dodenrijk.
Dat was ook het geloof van Rizpa, de moeder van twee van de zeven doden. Zij
kon het niet verdragen dat haar zonen aan de wilde dieren en roofvogels waren
prijsgegeven. De lijken van de palen afhalen was verboden, maar de wilde
dieren zouden ze niet hebben! Daar zou zij zelf zorg voor dragen. Met een groot
rouwkleed bij zich, ging zij in zak en as gekleed, de berg op. Bij de zeven doden
spande zij van dat rouwkleed een kleine tent. Bij haar dode zonen hield zij de
dodenwacht. Het was een vreselijk gezicht. Maar deze vrouw, eens de minnares
van koning Saul, was een erg dappere vrouw. Als een bezetene ging deze dwaze
moeder tekeer tegen de hongerige roofvogels. Met een stok joeg zij ze weg.
Steeds kwamen die vogels terug, maar altijd weer was er die trouwe moeder, die
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op haar post was. Maar ook als de zon
onder was gegaan, kreeg zij geen rust. Dan moest zij een vuur maken om de
wilde dieren uit de bossen te keren. Met brandende stokken hield zij hyena’s en
andere dieren op afstand.
Wekenlang ging dit zo door. Rizpa werd mager en haar zwarte ogen stonden hol
in haar gezicht. Maar ze zette door. Ze huilde niet meer. Ze had nog maar één
gedachte: Die vogels, die daar hoog in de lucht cirkelden, die kregen haar
kinderen niet.
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Wanneer haar eten gebracht werd, at ze. Maar als er niets gebracht werd, vond
ze dat ook goed. Alles kon zij verdragen: honger en dorst, ’s nachts de bijtende
kou en overdag de gloeiende hitte van de zon, want het ging om haar kinderen!
En al die lange weken kwam er geen roofvogel of dier aan de lijken.
Eindelijk werd het herfst. Donkere wolken kwamen uit het westen en het begon
te regenen. De zeven lijken mochten begraven worden. Rizpa haar dodenwacht
was volbracht.
Ook koning David hoorde wat deze trouwe moeder gedaan had. Hij gaf bevel
om het graf van koning Saul en zijn zonen gelicht moest worden en dat zij
opnieuw begraven moesten worden in het familiegraf van Kis in de stad Gibea.
Ook de lijken van deze zeven zonen en kleinkinderen van Saul moesten in dit
familiegraf begraven worden. En zo is het gebeurd. In het familiegraf van Kis
rustten ze met elkaar, de dode koning Saul met zijn vijf zonen en vijf
kleinkinderen.
Het leek erop dat de vloek over Sauls huis nu voorgoed weggenomen was. Er
was nog één zoon van Jonathan, die Mefiboseth heette. Hij kon niet lopen,
omdat zijn verzorgster hem als baby had laten vallen, toen ze moest vluchten
voor de Filistijnen. Mefiboseth had zelf ook al weer een zoontje, dat Micha
heette.
Lang geleden had David aan zijn vriend Jonathan beloofd dat hij goed voor zijn
kinderen zou zijn, wanneer hij koning was geworden. Nu, na deze wrede dood
van de zeven mannen, wilde David zijn gegeven belofte aan Jonathan
waarmaken. Hij liet Mefiboseth bij zich komen en zei tegen hem dat hij
voortaan in het koningshuis, in zijn paleis mocht wonen en bij hem aan tafel
mocht eten. Verder kreeg hij al het land dat van zijn familie was geweest en dat
David in beslag had genomen, weer terug en zijn knecht Siba moest dat voor
hem bewerken er zorg voor dragen.
Mefiboseth werd erg blij. Dit had hij niet verwacht. Hij was bang geweest dat de
koning ook hem zou doden. En in plaats daarvan kreeg hij een ereplaats in het
koningshuis.
Hij boog diep, toen hij tegen koning David zei: ‘Wie ben ik, heer, dat u zich
bekommert om een dode hond, zoals ik?’
Mefiboseth heeft veel jaren in het paleis van koning David gewoond. Later
trouwde zijn zoon Micha en die kreeg flinke zonen. De lamp van Saul en
Jonathan werd niet gedoofd in het land Israël en de vloek over het huis van Saul
heeft niet eeuwig geduurd. God is een streng en rechtvaardig Rechter, maar zijn
toorn gaat niet altijd door. Hij is ook barmhartig.
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Hoofdstuk 103
Lieve kleinkinderen,
In het Licht is het onmogelijke mogelijk.
De Here Jezus noemde zichzelf het Licht der wereld. En tegen zijn leerlingen zei
Hij: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ (Mattheüs 5:14) Daarmee gaf Hij zijn
volgelingen een opdracht: Ga verder met mijn werk. Laat in deze donkere
wereld zien dat er hoop en redding is!
Lieve kleinkinderen, op 14 mei 1948 riep David Ben-Goerion de staat Israël uit.
Eén dag later op 15 mei 1948 verklaarden alle omliggende Arabische landen
Israël de oorlog. Het werk van Hitler, om alle Joden te vermoorden, zouden zij
afmaken.
Maar het kleine staatje Israël won deze oorlog. En ook in de volgende oorlogen
van 1956, 1967 en 1973 kwamen de Israëliërs, de Joden, als overwinnaar uit de
strijd.
Kort geleden kreeg ik van een vriend van mij een mail waarin hij schreef: ‘De
Joden zijn onvernietigbaar, want zij zijn het volk van God.’
Is dat de reden waarom er zoveel antisemitisme in de wereld is? Is de haat van
mensen tegen Joden ook haat tegen God?
In onderstaand verhaal uit de bijbel kunnen jullie lezen wat de bedoeling van
God is met zijn volk Israël.

Hoofdstuk 103 - Gevaarlijk wonen in de stad Jeruzalem. - 2 Samuël 24
Na de hongersnoodramp en de dood van Sauls kinderen, werd de Heer opnieuw
kwaad op de Israëlieten. Op koning David en ook op zijn volk.
David had al zijn vijanden verslagen en de grenzen van zijn land vergroot. Hij
had tegen de Filistijnen gevochten en hen voorgoed het land uitgejaagd. Ook
had hij strijd geleverd tegen Ammon en Moab en de Arameeërs. Steeds had
David gewonnen en de overwonnen volken moesten belasting betalen en hem
dienen.
Israël was een sterk en machtig land geworden. En ja, toen werd koning David
trots en hoogmoedig. Hij wilde nog meer oorlogen voeren en zijn koninkrijk nog
veel groter maken. Hij maakte plannen om zijn leger groter te maken en tegen
nog machtiger volken te gaan vechten. Maar dan moest hij eerst weten over
hoeveel soldaten hij kon beschikken. Daarom wilde hij een grote volkstelling
houden.
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Koning David liet Joab bij zich roepen en zei tegen hem: ‘Ga naar alle stammen
van Israël, van het noorden tot het zuiden en tel alle sterke mannen, zodat ik
weet hoe groot mijn leger is.’
David had gedacht dat dit net een klusje voor Joab was. Hij wist dat Joab graag
oorlog voerde en dat hij er alles voor over had om zijn land, het rijk van Israël,
groot en machtig te maken. Maar deze keer was Joab het niet met zijn koning
eens. En Joab, recht voor z’n raap als hij was, zei dat David recht in z’n gezicht.
‘Koning, waarom wilt u dit doen? Ik hoop dat de Heer uw leger nog honderd
keer zo sterk maakt als het nu is, maar het is niet juist dat u uw soldaten gaat
tellen! Als u precies wilt weten wat u allemaal van God gekregen hebt, dan kon
u wel eens alles weer kwijt raken.’
Maar David wilde niet naar Joab luisteren. Hij gaf bevel dat Joab moest tellen!
En weigeren kon Joab niet, want het was een bevel van de koning.
Met zijn mannen ging Joab op reis naar alle dorpen en steden en riep alle
mannen op om zich te laten registreren. Pas na negen maanden en twintig dagen
waren ze weer terug in Jeruzalem en lieten ze David lange lijsten met namen
zien: achthonderdduizend mannen in Israël en vijfhonderdduizend mannen in
Juda.
Op eigen houtje had Joab de mannen van de stam Benjamin niet geteld, want die
waren volgens hem niet te vertrouwen. Wanneer David daar kwaad om zou
worden kon hij er niets aan doen. Het was al erg genoeg wat hij in opdracht van
David had gedaan en straf van God zou niet uitblijven!
Maar koning David was helemaal niet kwaad! Zijn geweten begon te knagen.
Waar was hij de laatste maanden mee bezig geweest? Ja, dat besefte hij nu heel
goed. Het was fout geweest. Hij begreep nu dat zijn trots en zijn hoogmoed hem
naar het hoofd was gestegen. Hij wilde in eigen kracht zijn koninkrijk nog groter
maken. Nu besefte hij dat God hem niet geroepen had om een groot aards
koninkrijk te maken. Om andere volken ongelukkig te maken en veel bloed te
vergieten. Nee, nu wist hij weer dat Israël voor alle volken op deze wereld een
voorbeeld moest zijn. Dat hij en zijn volk Gods wetten na moest leven en Hem
hulde brengen. Natuurlijk mocht hij zich verdedigen tegen heidense volken, die
Israël kwaad wilden doen, maar hij zelf mocht geen rover worden, die andere
volken zonder reden aanviel.
‘……. ik zal mij vernederen,’ had hij tegen zijn vrouw Micha gezegd, maar in
plaats daarvan was hij trots en hoogmoedig geworden. In eigen kracht wilde hij
zijn land nog groter maken en vooral: hij wilde nog meer macht!
‘Ach Heer,’ bad David die avond voordat hij ging slapen, ‘ik heb een grote fout
gemaakt! Ik dacht heel egoïstisch alleen maar aan mijzelf. Heer, wilt u mij
vergeven?’
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Toen David ging slapen hoopte hij dat de Heer hem in zijn slaap zou vertellen,
dat Hij hem vergeven had.
Maar nee, in plaats daarvan kwam de volgende ochtend de profeet Gad bij
David met een boodschap van God Zelf.
Met een ernstig gezicht zei de profeet: ‘Zo spreekt God de Heer. U kunt kiezen
uit drie straffen: zeven jaren hongersnood, of drie maanden lang vluchten voor
uw vijand, of drie dagen de pestziekte in uw land.’
Beschaamd boog David zijn hoofd. Hoe kon hij nu kiezen uit deze drie rampen?
Pest, dan stierven de mensen, nadat ze eerst nog de één na de ander besmet
hadden. En honger? Dan stierven vooral de allerarmsten. Maar in de macht
vallen van je vijanden, dat was nog het allerergste. Honger en de pest kwam van
de Heer, maar je vijand? Die mensen wisten van geen ophouden. David dacht
terug aan de tijd toen hij in Siklach woonde en de dorpen van de Amalekieten
uitmoordde tot de laatste man, de laatste vrouw en het allerlaatste kind…. En dat
had hij zelf gedaan!
En zo zouden zijn vijanden dan ook tekeer gaan in zijn eigen land.
Het antwoord dat David aan de profeet Gad gaf was: ‘Ik weet niet welke straf ik
moet kiezen. Maar ik wil niet dat mijn volk gestraft wordt door mensen.’
Zijn hart bonsde van bezorgdheid, toen hij de profeet weg zag gaan. Zijn arm
volk!
Diezelfde dag nog brak de pest uit in het land Israël. Uit alle steden en dorpen
kwamen boodschappers in Jeruzalem vertellen, dat de pestziekte bij hen
uitgebroken was. Van mensen die stierven in hun huizen of op straat en op de
velden buiten de steden. En elke keer wanneer weer een onheilsbode zijn bericht
bracht, krom David in elkaar van verdriet. Zijn schuld…. Al die onschuldige
mensen stierven als gevolg van zijn trots en hoogmoed, zijn verlangen naar
macht, eer en glorie.
In de stad Jeruzalem was de plaag nog niet uitgebroken, maar de drie dagen
waren ook nog niet voorbij. Elk uur kon het beginnen.
Koning David ging naar het platte dak van zijn huis en keek uit over de daken
van de witte huizen. Nog lag zijn koningsstad vredig onder de stralende zon en
speelden de kinderen in de smalle straten. Maar wie weet zouden ze vanavond al
in het duistere graf liggen, of huilen om hun gestorven moeder. Nu nog heerste
er de stilte, als gevolg van de hete middagzon, maar misschien zou over een uur
al overal in de stad het luide geweeklaag te horen zijn….
Plotseling stond David doodstil. Het was alsof zijn hart het zou begeven. Boven
de stad, hoog in de blauwe lucht, zag hij een engel, die zijn hand dreigend
uitstak naar de huizen. Nu kwam het oordeel ook over de Davidstad, over
Jeroesjalajim, de stad van de vrede.
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Maar dit mocht niet gebeuren! David had het niet meer. Vol van spijt stak hij
zijn handen omhoog en bad: ‘Heer, waarom straft u mijn volk? Zij hebben niets
verkeerds gedaan! Alleen ik ben slecht geweest, alleen ik heb een grote fout
gemaakt! Straf alstublieft alleen mij en mijn familie!’

‘Heer, waarom straft u mijn volk?
Zo’n man was David: een koning die een groot kwaad deed, waardoor de straf
van God over zijn volk kwam. Maar David was ook een koning die berouw had
over zijn verkeerde daden, en de Heer om vergeving vroeg en bad om zijn volk
te sparen, zoals een vader doet voor zijn kinderen.
Toen verhoorde God de Heer het bidden van zijn dienstknecht David en gebood
de doodsengel: ‘Het is genoeg geweest. Nu moet je stoppen.’
En in Jeruzalem is de pestziekte niet gekomen.
Diezelfde dag kwam de profeet Gad weer bij David en zei tegen hem: ‘Ga naar
de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet en bouw daar een altaar voor de Heer.’
David ging er direct naar toe, samen met zijn vier zonen. Arauna zag de koning
aankomen en begroette eerbiedig zijn gasten.
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‘Koning, waarom komt u naar mij toe?’ vroeg hij.
‘Ik wil uw dorsvloer kopen. Hier op uw land wil ik een altaar bouwen om de
Heer een dankoffer brengen,’ antwoordde David.
De Jebusiet wist hoe het hoorde. Met een diepe buiging zei hij: ‘Meneer de
koning hoeft niets te kopen. Neem voor het offer wat u nodig heeft. Hier zijn
koeien en er is ook hout genoeg om een vuur te maken. Ik geef het u allemaal,
koning en ik hoop dat de Heer goed voor u zal zijn.’
Maar David antwoordde: ‘Nee, ik wil er gewoon voor betalen. Ik ga de Heer
geen offers brengen op kosten van een ander.’
Vijftig sikkelen zilver betaalde koning David voor de dorsvloer en hij bracht de
Heer brandoffers en vredesoffers. De Heer was tevreden met de offers en
maakte een einde aan de pest in Israël.
Toen de doden geteld waren, kon Joab de namen zeventigduizend mannen
doorstrepen op de lange lijsten. De gestorven vrouwen en kinderen waren niet
meegeteld.
Veel later vroeg koning David aan de profeet Nathan: ‘Kijk, ik woon in een
prachtig paleis, gemaakt van duur cederhout, maar de ark van God staat nog
steeds in een gewone tent. Wat vindt u ervan dat ik hier in Jeruzalem een tempel
voor de Heer bouw?’
De profeet Nathan knikte. Hij vond dat een uitstekend idee. Maar de volgende
dag was hij al weer bij koning David en zei tegen hem dat hij een Godswoord
gekregen had. De Heer had tegen hem gezegd, dat David geen tempel mocht
bouwen. Het was een uitstekend plan, maar David had teveel bloed aan zijn
handen, om zo’n heilig werk te mogen doen. Maar de Heer zou hem een zoon
geven, die later een vredesvorst zou zijn en die mocht voor de Here God wel een
tempel bouwen. David vond het erg jammer dat hij dit niet mocht doen, maar het
was geweldig te mogen weten dat zijn zoon later dit heilige werk zou mogen
doen. En ook wanneer hij er niet meer was, zou God de Heer zorgen voor zijn
kinderen en zijn volk.

Hoofdstuk 104
Lieve kleinkinderen,
‘In de oorlog en in de liefde is alles geoorloofd,’ zei eens iemand tegen mij.
Maar of dat waar is? Mijn moeder leerde mij vroeger dat er altijd Iemand is, die
jou overal ziet en die dag en nacht bij jou is, terwijl jij Hem niet ziet. Maar Hij
is er wel. Houd daar rekening mee, Eelke! Jij bent verantwoordelijk voor jouw
eigen daden, zowel in de oorlog als in de liefde….
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Hoofdstuk 104

-

De vrouw van Uria

- 2 Samuël 11

Veel jaren was David al koning in Israël. Het waren jaren geweest van grote
bloei en welvaart. Het volk was blij en gelukkig met deze koning. De Heer
zegende David in alles wat hij deed. Hij gaf hem wat zijn hart begeerde: macht,
een sterk rijk, erg veel goud en zilver, vrouwen en gezonde kinderen.
En toen deed deze vrome koning David iets, wat zo erg was, dat het hele volk er
schande van sprak. Het gevolg was dat hem en zijn familie veel onheil
overkwam. Je zou het niet eens kunnen geloven dat zo’n groot man als David,
dit deed, als het niet in de Bijbel had gestaan….
Het gebeurde op een middag, in het begin van de zomer, wanneer bijna alle
mensen in het oosten gedurende de warmste uren van de dag een rustpauze, een
siësta nemen. Ook David had op bed gelegen, maar hij kon niet slapen. Het was
gewoon te benauwd tussen de hoge muren van zijn paleis en ook had hij teveel
zorgen aan zijn hoofd. Het was oorlog en zijn leger onder aanvoering van Joab,
vocht in het buitenland, in Ammon. Ze belegerden de hoofdstad Rabba. Soms
dacht hij dat hij er zelf heen moest gaan om leiding te gaan geven, maar hij had
al zoveel gevochten in zijn leven en bovendien, Joab was dit werk best
toevertrouwd.
David klom naar boven naar het platte dak van zijn paleis. Misschien was het
daar iets koeler, dan in zijn benauwde slaapkamer. Het dak was hoog en David
keek neer op huizen beneden hem. Ineens zag hij daar op de binnenplaats van
een huis een bijzonder mooie vrouw, die een bad nam. Ze had geen kleren aan,
want vanaf de straat kon niemand haar zien. En wie dacht eraan dat vanaf het
dak van het paleis iemand haar zou gaan begluren?
Direct toen David haar zag, begeerde hij haar. Hij had vrouwen genoeg: Michal,
de dochter van Saul, Achinoäm uit Jizreël en Abigaïl, die met Nabal getrouwd
was geweest. Maar deze vrouw was jonger en veel mooier. Hij bleef naar die
naakte vrouw kijken, terwijl hij heel goed wist, dat dit niet mocht.
‘Jij zult niet begeren de vrouw van een ander!’ stond er in de wet van Mozes en
dat gold niet alleen voor gewone mensen, maar ook voor koningen. Ook voor
David! Maar David dacht niet meer aan een wet van God. Hij wilde die vrouw
hebben. Ook al zou ze getrouwd zijn, hij wilde haar hebben! Tenslotte was hij
de koning en alles wat het volk had, was zijn bezit, waar hij van mocht nemen
wat hij maar wilde. Huizen, vee en land en ook de vrouwen van zijn
dienstknechten. Dat recht had een koning.
Ja, zo was dat in de heidense buurlanden, waar de koning als een soort van god
vereerd werd. Maar zo mocht het in Israël niet! In Israël was de koning geen
god, maar was hij de dienstknecht van de Heer en moest ook hij zich aan Gods
wetten houden.
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Maar David, die dit heel goed wist, wilde nu niet aan God denken. Hij wilde die
mooie vrouw hebben….
Hij ging naar beneden en vroeg aan zijn knechten wie die knappe vrouw was.
Als antwoord kreeg hij dat het Bathséba moest zijn, de vrouw van Uria, de
Hethiet, die officier was in Davids leger. Ook was zij een kleindochter van
Achitofel, één van Davids raadsheren.
Maar ook nu David dit wist, wilde hij niet luisteren naar de waarschuwende
stem in zijn binnenste. Zijn begeerte naar Bathséba was te groot. Het
interesseerde hem niet meer dat hij een officier in zijn leger ongelukkig ging
maken, en dat het een grote schande voor de familie van Ahia zou zijn, hij wilde
nog maar één ding: Bathséba.
Diezelfde avond nog liet koning David Bathséba ophalen en die nacht bleef zij
bij hem in zijn paleis. De volgende ochtend brachten ze haar weer naar huis en
niemand van de buren had iets gemerkt.
Bathséba huilde niet, toen ze weer in haar eigen huis was. Misschien vond ze het
helemaal niet erg dat ze in één bed met de koning geslapen had. Haar man was
immers bijna nooit thuis? En was het geen grote eer, dat de koning van alle
vrouwen in Jeruzalem juist haar wilde hebben?
Het bleef niet bij die ene keer. Steeds vaker liet David haar voor één nachtje
ophalen. Hij had geen oog meer voor zijn andere vrouwen. Soms dacht David
wel eens dat dit moest stoppen. Ze was uiteindelijk getrouwd met één van zijn
trouwste soldaten, met Uria, die elke dag voor hem zijn leven waagde in de
strijd tegen de Ammonieten. Maar hij kon Bathséba niet meer missen. Hij wilde
haar tot vrouw hebben, niet meer stiekem en alleen in de nachtelijke uren, maar
in het openbaar, zodat iedereen haar kon zien.
Als hij het gedurfd had, dan was Bathséba voorgoed bij hem gebleven. Maar dat
kon niet, want dan zou het uitkomen en in Jeruzalem over hem en Bathséba
gepraat worden. En in de wet van Mozes stond: ‘Wie de vrouw van een ander
neemt, die is de dood schuldig….’
Niet veel later stuurde Bathséba aan David de boodschap: ‘Ik ben zwanger en
wat zal mijn man zeggen, wanneer hij het van ons te weten komt? U moet iets
doen.’
David schrok hevig, toen hij deze boodschap kreeg. Dit was niet best! Hoe kon
hij koning blijven, wanneer heel Jeruzalem hiervan af wist? Hoe kon hij nog
recht spreken, als hij zelf de wet zo zwaar overtrad? Nee, dit mocht nooit bekend
worden! Niemand, maar dan ook niemand mocht ooit te weten komen dat dit
kind van Bathséba ook zijn kind was. Hij moest iets doen, had Bathséba hem
laten weten. Maar hoe? Plotseling kreeg hij een idee! Uria moest thuis komen en
bij zijn vrouw slapen. Wanneer de baby dan geboren zou worden, zou iedereen
in Jeruzalem denken, dat het een kind van hem was. Hij zou vandaag nog een
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brief naar Joab schrijven, dat Uria direct bij hem moest komen. Een hardloper
moest met de brief naar Rabba.
Een week later stond Uria voor zijn koning. Hij begreep niet waarom hij had
moet komen. Hij was een soldaat en geen hoveling. Hij hoorde bij zijn soldaten
te zijn, in het land van Ammon.
De koning vroeg naar de stand van zaken in het leger en wanneer de stad Rabba
ingenomen zou kunnen worden. Uria vertelde alles wat hij wist, maar
ondertussen dacht hij bij zichzelf: Wat wil de koning eigenlijk van mij? Wat ik
hem nu vertel had toch ook een gewone boodschapper kunnen doen? Waarom
haalt de koning een officier uit zijn werk, juist op het moment dat elke dag de
beslissende slag geslagen kan worden? Maar natuurlijk kon hij zijn gedachten
niet tegen de koning zeggen.
Daar hoorde hij koning David zeggen: ‘Ik ben blij dat je me alles verteld hebt.
Ga nu naar huis en rust uit bij je vrouw. Kom morgen bij mij terug en dan zeg ik
tegen je wat je moet doen.’
David glimlachte vriendelijk. Maar toen Uria buiten de deur was, en hij zijn
zware voetstappen niet meer hoorde, glimlachte hij niet meer. Hij voelde zich
niet gerust. Dit gesprek met deze man, die hem zo trouw was en die hij met zijn
vrouw bedroog, was moeilijk geweest. Als Uria nu maar naar huis ging en dat
Bathséba hem maar op de juiste manier welkom heette. Misschien was het wel
goed dat hij een beetje lekker eten en goede wijn naar haar huis liet brengen.
Dan konden ze er samen een gezellig avondje van maken.
Lang wachtte Bathséba die avond op haar man. Maar al wie kwam, haar man
Uria niet. Het hart klopte haar in de keel. Waarom kwam hij nu niet? Was hij
boos op haar? Had hij van iemand gehoord dat ze de laatste tijd zo vaak stiekem
’s nachts in het paleis was geweest? O, hij mocht dit nooit, nooit weten. Van het
lekkere eten kon ze geen hap door haar keel krijgen. Dat Uria niet bij haar
gekomen was vond ze op zich geen ramp. Nu koning David haar tot zijn vrouw
genomen had, hield ze niet meer van Uria. David was haar alles. Maar ze was
doodsbenauwd dat het geheim van David en haar uit zou komen….
En terwijl Bathséba zat te wachten in haar huis, lag Uria al lang te slapen op de
houten vloer van het wachtlokaal bij de stadspoort, tussen de andere soldaten in.
In het land Ammon sliepen zijn soldaten in hun tenten op de harde grond. Nu,
dan past het hun officier niet om naar huis te gaan en in één bed met zijn vrouw
te gaan slapen.
De volgende ochtend hoorde David dat Uria die nacht niet thuis was geweest.
Hij liet hem direct bij zich roepen.
‘Waarom ben je niet naar huis gegaan om uit te rusten van je lange reis hier naar
toe?’ vroeg David.
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Uria keek zijn koning met zijn donkere ogen vragend aan. Was er iets wat hij
niet weten mocht? Iets waar hij bij betrokken was?
Toen antwoordde hij zijn koning: ‘De ark des Heren staat in een tent. Ook Joab
en zijn soldaten slapen in tenten. Dan kan ik toch niet naar huis gaan om te eten
en te drinken en met mijn vrouw in één bed te gaan slapen? Nee mijn koning,
dat zou ik nooit doen.’
David durfde er niets tegenin te brengen. Kort zei hij: ‘Blijf vandaag nog hier in
Jeruzalem. Morgen ga je terug naar het leger.’
Toen Uria was weggegaan bleef hij kwaad zitten. Waarom ging die koppige
Hethiet nu niet naar zijn eigen vrouw? Wat zouden de mensen straks gaan
zeggen? De koning stuurt hem naar zijn vrouw en hij gaat niet. Straks kwam hun
grote geheim toch nog uit. Hij zou het nog één keer proberen en anders….
Die middag kreeg Uria de boodschap dat hij ‘s avonds bij koning David moest
komen dineren. En David voerde hem dronken, tijdens de overheerlijke en
overvloedige maaltijd. Met de boodschap van David om nu naar huis te gaan,
naar zijn eigen vrouw, wankelde hij ladderzat en onbekwaam het paleis uit.
De koning had iets met hem voor…. Maar hij wist niet wat…. Alles was zo
troebel in z’n hoofd…. Joab…. Zijn soldaten…. Zijn vrouw Bathséba…. Maar
hij kon niet naar huis…. De oorlog was nog niet voorbij…. Hij mocht nog niet
bij een vrouw slapen, voordat de oorlog voorbij was…. Daarvoor had hij een
eed afgelegd…. Wat had hij de koning beloofd?.... Maar nu niet naar huis….
Gelukkig, daar was het wachtlokaal. Zwaar liet hij zich op de harde grond vallen
tussen de soldaten in het wachtlokaal. Met een arm onder zijn hoofd viel hij in
een diepe slaap.
De volgende ochtend vroeg hoorde David het. Uria had weer bij de soldaten
geslapen. Hij werd wit van kwaadheid. Die dronken Hethiet had het er gewoon
om gedaan! Maar dan kende koning David nog wel andere wegen! Hij wilde
niet naar huis? Goed, dan zou hij in der eeuwigheid niet weer naar huis toegaan.
Hij wilde niet naar zijn vrouw Bathséba? Hij zou zijn vrouw nooit weer zien!
O, wat haatte David die ongehoorzame Hethiet met zijn donkere, vragende ogen.
Ja, hij haatte hem, die man van Bathséba omdat hij zijn plannen in de war
stuurde. En ook, omdat die man beter was dan hijzelf. Maar daar wilde David
niet aan denken.
Nu zou hij sterven en niemand zou weten dat hij, koning David dat gedaan had.
Alleen Joab, maar die kon je in dit soort zaken vertrouwen!
In zijn binnenkamer, waar geen mens hem mocht storen, schreef David een brief
aan Joab. Een wrede glimlach speelde om zijn mond toen hij de letters kraste in
het zachte was: ‘Zet Uria op de plaats waar het hardst gevochten wordt. Zeg dan
tegen de andere soldaten dat ze zich moeten terugtrekken. Dan zal Uria gewond
raken en sterven.’
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En alsof deze doodsbrief, dit doodvonnis nog niet genoeg was, liet hij Uria weer
bij zich komen. David glimlachte vriendelijk, toen hij tegen hem zei: ‘Ga terug
naar Rabba. Doe Joab de hartelijke groeten van mij en geef hem deze brief.’
De brief was verzegeld met de koningsring. Alleen Joab zou deze brief mogen
openen en lezen.
Koning David schaamde zich niet en hij had ook geen medelijden met Uria, toen
hij hem weg zag gaan op z’n laatste reis. Nooit zou die Hethiet hem weer
verwijtend aankijken, nooit weer zijn plannen in de war sturen, nooit weer
slapen bij zijn wachtsoldaten…. En ook, nooit weer zou hij slapen in hetzelfde
bed bij Bathséba! Met dit soort problemen wist Joab wel raad. Daar kende hij
hem goed genoeg voor. En ook, Joab kon een geheim bewaren!
Als Uria dood was, stond niets hem meer in de weg om met Bathséba te
trouwen. Dan zou ze voor altijd zijn vrouw zijn. De hele week wachtte hij op de
bode, doe moest komen met het doodsbericht….
En dit was nu diezelfde David die danste voor de ark des Heren, die een tempel
wilde bouwen voor God de Heer en die kon bidden voor zijn volk.
Zo diep kan een mens vallen, ook al is het een kind van God en heeft hij de Heer
lief….
Toen eindelijk de bode uit Ammon kwam, moe van de lange reis, brachten ze
hem direct bij David. Joab had goed tegen hem gezegd wat en hoe hij alles
moest vertellen.
‘Koning, onze vijanden waren sterker dan wij. Daarom konden ze ons aanvallen.
Wij konden ze terugdringen tot dichtbij de stadspoort. Maar toen begonnen ze
met pijl en boog op ons te schieten. Sommige soldaten werden gedood. Ook uw
officier Uria is gesneuveld!’
Davids hart klopte blij en onstuimig bij het horen van deze onheilige boodschap.
Nu was Bathséba van hem en geen mens kon er nog iets verkeerds van zeggen.
Natuurlijk liet hij niets van zijn gevoelens blijken. Zijn gezicht stond strak en
koel toen hij zei: ‘Ja, zo gaat dat in de oorlog. Vandaag sneuvelt de één en
morgen de ander. Zeg tegen Joab dat ik niet kwaad op hem ben en dat hij door
moet gaan met de stad Rabba te veroveren.’
Zeven dagen rouwde Bathséba over haar dode man. Daarna trok ze haar
feestjurk aan en trouwde met koning David.
Maar dit grote onrecht, dat Uria met de dood had moeten bekopen, werd toch
bekend in Jeruzalem en in heel het land. De mensen spraken er schande van.
Veel mensen zeiden: ‘Als dit zo maar kan, als de koning dit soort dingen mag
doen, dan is er geen recht meer in Israël. En wanneer er een God in de hemel is,
die het kwade op deze wereld ziet, dan moet Hij David doden….’
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Het leek wel alsof de Heer in de hemel niets gezien had en of deze zware
bloedschuld als een donkere, dreigende wolk voor altijd zou blijven hangen
boven dit ontwijde land.
Een aantal maanden later werd de baby van Bathséba geboren en de naam van
Uria werd niet eens meer genoemd.
In Jeruzalem, de Vredesstad, regeerde koning David en alles ging weer zijn oude
normale gang. Op rechtdagen zat David op zijn hoge rechterstoel en sprak recht
over goeden en kwaden. Met strenge hand strafte hij het kwaad.
En de mensen begonnen het al gewoon te vinden dat een koning kwade zaken
mocht doen, waar normale mensen streng voor gestraft werden.
Maar al deze tijd kon David niet meer bidden en speelde hij niet op zijn harp.
Het leek erop dat het met hem dezelfde weg op zou gaan als met koning Saul.

Hoofdstuk 105
Lieve kleinkinderen,
Wat een moeilijk hoofdstuk ga ik jullie nu vertellen. Een baby die sterft….
Ja, een baby die moest sterven om wat zijn ouders gedaan hadden. Voor mij,
met mijn mensenverstand en mensengevoelens onbegrijpelijk.
Ik kan mijzelf alleen maar troosten met de woorden die onze Here Jezus over
kinderen gezegd heeft. Jezus spreekt niet over kinderen straffen.
Alleen vertelde Hij ons over de straf die alle mensen verdiend hadden en dat Hij
die straf op zich genomen had.
Alle mensen die in de opstanding uit de dood van Jezus geloven zullen na hun
sterven door Hem vrijgesproken worden! Wat een geluk dat wij dit mogen
geloven.
En die straf die Jezus in onze plaats kreeg, gebeurde zo’n tweeduizend jaar
geleden, daar op de heuvel Golgotha, bij Jeruzalem.

Hoofdstuk 105

-

De zoon van Bathséba

- 2 Samuël 12

Maar ook in deze tijd, toen David niet meer kon bidden, keek God wel naar
David om. Op zekere dag kwam de profeet Nathan bij koning David om hem het
oordeel aan te zeggen. David schrok hevig, toen er tegen hem gezegd werd, dat
535

de profeet des Heren hem wilde spreken. Zou het om Bathséba zijn, de vrouw
met wie hij overspel had gepleegd? Of om Uria, de man die hij had laten doden?
Maar dat was allemaal al zo lang geleden. Daar werd niet eens meer aan gedacht
en al helemaal niet meer over gesproken. De profeet zou wel een andere
boodschap hebben.
En zo was het ook. De profeet noemde Davids naam niet eens, als reden
waarvoor hij kwam. Nee, hij wilde graag een verhaal vertellen, over iets wat in
één van Davids steden gebeurd was. En toen David knikte, blij dat het niet om
zijn ‘foute daden’ ging, deed de profeet in sombere woorden zijn verhaal.
‘Er woonden twee mannen dichtbij elkaar in dezelfde stad. De één was erg rijk.
Hij had veel geiten, schapen en koeien. De andere man was arm. Hij bezat
slechts één lammetje. Deze arme man zorgde voor het lammetje, zoals hij
zorgde voor zijn kinderen. Het lammetje liep gewoon in zijn huis rond. Het
mocht eten van zijn bord en drinken uit zijn beker. En het sliep bij hem op
schoot. Want hij hield van het lammetje als van een dochter.
Op een dag kreeg die rijke man bezoek. Hij wilde een maaltijd klaarmaken voor
zijn gast. Maar hij wilde niet één van zijn eigen dieren slachten. Daarom pakte
hij stiekem het lammetje van de arme man en maakte daar een maaltijd van voor
zijn gast.
Ik meende er goed aan te doen, o koning, dit alles niet voor u verborgen te
houden. Wat moet er met die rijke man gebeuren?’
David hoefde niet lang na te denken. Hij werd woedend. De man die dit gedaan
had, was de dood schuldig! Dat zo iets in Israël kon gebeuren! Maar hij zou met
harde hand deze grote schande in zijn rijk uitwissen.
‘Zeg mij, zei hij, ‘hoe heet deze man en waar hij woont. En zo waar de Heer
leeft, hij zal sterven en dat lammetje moet viervoudig vergoed worden, omdat hij
geen mededogen kende.’
De profeet stak zijn hand uit en met zijn vinger wees hij David aan, terwijl hij
luid en streng zei: ‘U bent die man, want u heeft de vrouw van een ander
genomen, wat niet mocht! En alsof dat niet erg genoeg was, u heeft haar man de
dood ingejaagd. En zo zegt de Heer, de God van Israël: ‘Ik heb jou tot koning
over Israël gezalfd. Ik heb jou alles gegeven, wat van koning Saul was: zijn
land, zijn vee, zijn vrouwen, ja heel Juda en Israël heb ik jou gegeven en als dat
nog te weinig was, had het maar gezegd, dan had Ik jou dat ook gegeven. Maar
waarom heb jij de Wet van de Heer, jouw God, veracht en gedaan wat kwaad
was in zijn heilige ogen? Jij hebt Uria, de Hethiet met het zwaard van de
Ammonieten laten doden en daarom zal het zwaard jouw familie tot in alle
eeuwigheid treffen. Moord en doodslag zal in jouw koningshuis om zich heen
grijpen. Zelfs één van je eigen zonen zal jou willen doden!’
De profeet Nathan wachtte op de reactie van koning David. Wat zou hij zeggen?
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Daar stond hij, een man in een ruige profetenmantel en op blote voeten. Maar in
deze weelderige koningskamer leek hij groter en sterker dan de heerser zelf. Hij
was ook niet bang, na alles wat hij gezegd had. Profeten zijn niet bang en hij
wist dat David hem geen kwaad zou doen. Hoe diep hij ook gevallen was, deze
‘man naar Gods hart’, hij bleef toch een kind van God en vroeg of laat zou God
hem weer in genade aannemen.
David boog zijn hoofd en stamelde: ‘Ik heb gezondigd tegen de Heer, en het
spijt mij meer dan ik kan zeggen.’
Deze woorden van David kwamen uit zijn hart en de profeet Nathan twijfelde
geen moment aan de waarheid van wat David zei. Nathan kreeg een blij gevoel
van binnen. Zijn reis was niet vergeefs geweest. Davids had echt berouw. Zijn
harde hart was gebroken.
Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid
Reinig mij geheel van mijn ongerechtigheid,
Was mij van mijn zonde.
Een gebroken en verbrijzeld hart,
Veracht gij immers niet, o God.
De grootheid van David lag in het feit dat hij niet zoals hij met Uria had gedaan,
nu ook de profeet Nathan had kunnen laten doden. De ene daad lokte immers
vaak de andere uit. Maar David wilde niet verder op deze heilloze weg. Hij boog
zijn hoofd en kwam tot inkeer.
Maar wel moest Nathan nu nog Davids straf aankondigen, voor wat hij gedaan
had.
Heel ernstig zei hij: ‘De Heer wil u vergeven en hoewel u de dood verdiend had,
zult u niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt
gegeven tot laster, moet uw pasgeboren zoon sterven.’
Zonder nog een woord te zeggen draaide hij zich om en verliet het paleis.
David bleef alleen achter. Heel duidelijk zag hij nu in, hoe groot zijn schuld
was, hoe erg de naam van God gelasterd was, om alles wat hij gedaan had. Hoe
door zijn daden alle duivels blij waren geweest. Alles had hij nu wel willen
geven om het weer goed te maken. Maar Uria was dood en niets ter wereld kon
hem weer levend maken. En zijn kleine zoon…. God was rechtvaardig en Hij
nam het kind van Bathséba en hem weer tot zich. Maar hij kon die lieve kleine
zoon van hem niet missen. Dat zijn zoontje nu moest sterven om het kwaad dat
hij gedaan had! Zelf kreeg die kleine baby het bij God in de hemel beter, maar
dat hij zijn jongste zoon binnenkort naar het graf moest brengen….
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David begon te bidden. Alles vertelde hij aan God de Heer. Niets hield hij
achter. Vanuit het diepst van zijn hart smeekte hij om het leven van zijn zoontje.
Maar God verhoorde zijn gebed niet. Diezelfde dag nog werd het jongetje erg
ziek. Die avond ging David niet naar bed. Plat op de grond bleef hij liggen
bidden. De volgende ochtend wilde David niet eten en drinken. Zeven dagen
lang worstelde hij met de Heer om het leven van zijn stervend kind, maar toen
stierf het.
Niemand durfde het koning David te vertellen. De koning kon kwaad worden en
de man die het hem vertelde, laten doden. Zo was het in Siklach immers ook
gegaan met de boodschapper die vertelde dat Saul en zijn zonen gesneuveld
waren. En de boodschappers die met het hoofd van koning Isboseth bij David
waren gekomen, hadden het ook met de dood moeten bekopen.
David merkte dat zijn bedienden in een hoek van de kamer met elkaar stonden te
fluisteren. Als zij hun koning David beter hadden gekend, hadden ze niet bang
voor hem hoeven te zijn. Zeven dagen en nachten lang had hij zichzelf het
verwijt gemaakt, dat zijn zoontje als gevolg van zijn slechte daden moest
sterven. Hij had God om genade gesmeekt. Maar de Heer besliste anders. En zou
hij dan nu de dood van zijn kind wreken op zijn bedienden?
Ze schrokken erg, toen David hun vroeg: ‘Zeg het mij, leeft mijn zoontje niet
meer?’
Met trillende stem antwoordden ze: ‘Ja koning, hij leeft niet meer,’
Ze verwachtten dat de koning nu in luid geweeklaag zou uitbarsten, zijn kleren
zou scheuren, zijn haren uit zijn hoofd trekken en hard met de deuren ging slaan.
Maar er gebeurde iets totaal anders. De koning ging rechtop staan, liep naar de
badkamer, waste zich en trok schone kleren aan.
Daarna ging hij naar het huis van de Heer. Bij al het verdriet om zijn overleden
zoontje, was er de blijdschap dat hij nu weer kon bidden, dat God hem in zijn
grote genade weer aan wilde nemen. Dat de Heer hem al zijn verkeerde daden
vergeven had. Nadat hij gebeden had, ging hij weer naar zijn paleis en vroeg om
eten….
De dienaren van koning David begrepen er niets van. Hun koning had heel veel
van dit jongetje gehouden. Dat hadden ze de afgelopen zeven dagen wel gezien.
Hoe erg had hij wel niet gehuild om zijn ziek kind. Maar hoe kon je dan weer
eten en drinken nu dat jongetje overleden was?
David probeerde het hun uit te leggen. ‘Toen mijn kind nog leefde,’ zei hij,
‘toen had ik nog hoop dat God hem wilde sparen. Maar nu hij gestorven is, wat
bereik ik ermee om nu nog te vasten en te huilen? Mijn kleine jongen zal nooit
meer bij mij terugkomen.’
Diezelfde dag begroeven ze het zoontje van David en Bathséba.
Een jaar later kregen ze weer een baby. Een zoontje dat ze de naam Salomo
gaven.
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En toen kwam de profeet Nathan weer in het paleis van koning David. Nu niet
om straf aan te kondigen, maar om et zeggen dat de Heer deze baby in het
bijzonder lief had.
‘Jedidja’, noemde Nathan hem. Die naam betekende: ‘Lieveling van de Heer.’
Koning David was bijzonder blij toen hij de profeet zo hoorde spreken. Het was
een teken dat het nu weer helemaal goed was tussen God en hem en ook dat de
Heer niet meer boos was op Bathséba.
David en Bathséba waren dankbaar en blij toen zij zich over de wieg van hun
baby bogen. Ze dachten terug aan hun eerste baby, die overleden was. Maar
deze tweede zoon van Bathséba mocht leven onder Gods rijke gunst.
Maar nog altijd was daar dat Godswoord van de profeet Nathan: ‘David, het
zwaard zal van jouw huis niet wijken.’ En David wist dat Gods woorden altijd
uitkomen. Maar wanneer? Nee, dat weet de Heer alleen.

Hoofdstuk 106
Lieve kleinkinderen,
Lang geleden zat ik in de derde klas van de MULO school in Kollum. Op de
zaterdagochtend moesten wij ook naar school. De reden waarom ben ik
vergeten, maar drie zaterdagochtenden moest ik bij mijn moeder thuis blijven.
Er waren klusjes te doen. Het hoofd der school belde mijn moeder, waarom ik al
drie keer achterelkaar op de zaterdagochtend niet op school was geweest. Mijn
moeder wist het op dat moment niet. Maar toen ze mij ernaar vroeg, en ik het
haar vertelde, herinnerde zij zich het ook weer. Maar, heel eerlijk vertelde ik
haar dat ik een jaar eerder twee keer een dag gespijbeld had. In plaats van naar
school te gaan, was ik met een medeleerling gaan fietsen en op de juiste tijd had
ik me weer bij de andere leerlingen aangesloten, die wel naar school waren
geweest.
De reactie van mijn moeder was: ‘Dat geloof ik niet!’
Jaren en jaren later stond ik in de garage naast onze zoon Dirk. Hij had van zijn
eigen spaargeld, dat hij bij de boer verdiend had, een brommer gekocht. Ik
vroeg hem hoe snel die (opgevoerde motor?) kon lopen.
‘Papa, beslist niet sneller dan veertig kilometer per uur,’ was zijn antwoord.
En ik geloofde hem. Hij was toch mijn zoon.
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Hoofdstuk 106

-

Het zwaard van Absalom - 2 Samuël 13 en 14

Niet veel jaren later brak over het huis van David, het oordeel los dat de profeet
Nathan voorspeld had. Voor David was het des te erger omdat zijn eigen
kinderen hem dit aandeden.
Davids oudste zoon, kroonprins Amnon werd verliefd op zijn halfzuster Tamar.
En in plaats zijn vader toestemming te vragen om met haar te trouwen - dat
mocht in die tijd - lokte hij zijn halfzuster bij zich in zijn slaapkamer en
verkrachtte haar. Na die misselijkmakende daad, zette hij haar op straat. Zijn
liefde voor zijn halfzus was plotseling omgeslagen in haat. Hij vernederde haar
in het openbaar. Het interesseerde hem niet dat Tamar nu haar leven lang in het
koningshuis moest blijven wonen en nooit zou trouwen. Hij schaamde zich
helemaal niet over wat hij zijn halfzuster aangedaan had. Hij was de kroonprins
en wie kon hem iets maken?
Natuurlijk kon deze daad van de oudste zoon van koning David niet geheim
blijven. De hele stad Jeruzalem sprak er schande van. Volgens de wet van
Mozes bestond voor deze misdaad maar één straf en dat was de doodstraf. Hoe
erg het ook was, iedereen verwachtte dat de koning zijn zoon kroonprins Amnon
ter dood zou laten brengen.
Maar David deed dat niet. Nee, dat durfde hij niet, want was hijzelf ook niet
schuldig aan wat hij met Bathséba gedaan had? Hoe kon hij Amnon laten doden,
terwijl hij zelf een veel groter kwaad gedaan had? Hij had Uria laten
vermoorden….
Het gevolg was dat de kroonprins brutaal zijn gang bleef gaan. Hij trok zich van
niemand iets aan. En het gewone volk vergat al snel wat er gebeurd was en
praatte en roddelde weer over andere zaken.
Maar er was één man in Jeruzalem die dit niet vergat en alle dagen wachtte op
een goede gelegenheid om wraak te nemen. Die ene man was Davids derde zoon
Absalom. Zijn moeder heette Maächa en was een koningsdochter uit het land
Gesur, dat ten noorden van het land Israël lag. Tamar was een volle zuster van
Absalom.
Met eigen ogen had hij gezien, hoe zijn zus door de dienaren van Amnon op
straat was gegooid. Hoe zij huilend, met gescheurde kleren en as op haar hoofd
niet wist waar zij het zoeken moest. Zijn lieve, jonge en beeldschone zuster was
nu voor haar hele leven kapot gemaakt. Hij vond het vreselijk wat zijn halfbroer
Amnon bij zijn zuster gedaan had! Absalom nam zijn zus bij zich in huis. En
vanaf die dag stond bij hem vast dat Amnon zou sterven. Eerst dacht hij nog dat
zijn vader David zijn oudste zoon zou laten doden, maar toen dat niet gebeurde
nam hij het besluit om dit zelf te doen. Met geen mens sprak hij hierover en
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wanneer hij zijn halfbroer Amnon tegenkwam, groette hij hem vriendelijk. Maar
elke keer wanneer hij zijn zus Tamar zag, werd zijn haat alleen maar groter.
Twee volle jaren liet Absalom voorbijgaan. En in het voorjaar, tijdens het
schaapscheerdersfeest sloeg hij toe. Absaloms kudde schapen in Baäl-Hazor
werden geschoren en hij wilde daarna een groot feest geven, waar hij zijn vader
en al zijn broers voor uitnodigde. Koning David wilde niet komen, maar de
broers van Absalom hadden wel zin in een feestje en kwamen graag.
In de vroege ochtend reden ze de poort van de stad Jeruzalem uit, een vrolijke
groep ruiters in hun bont gekleurde feestmantels.
Absalom ontving zijn broers heel hartelijk en gaf iedereen een plek aan de
feesttafel. Kroonprins Amnon kreeg de ereplaats aan het hoofd van de tafel. Het
werd een mooi en gezellig feest. De prinsen lieten zich het eten goed smalen en
de koele wijn smaakte overheerlijk. Ook Amnon genoot. Dat hij nu in het huis
van Absalom was, de volle broer van Tamar, interesseerde hem niets. Hij dacht
nooit meer aan haar. Hij dacht alleen maar aan zichzelf.
Het feest van de prinsen was in volle gang en toen Amnon voldoende wijn had
gedronken, ging Absalom staan. Dit was het uur waar hij weken, ja maanden
lang naar uitgekeken had. Nu zou Amnon, de verkrachter, sterven en hij zou de
schuld over Israël wegnemen. Zelf wilde hij zijn handen niet vuil maken aan een
man als Amnon, daar had hij zijn knechten voor.
Nog één keer keek hij zijn oudste broer aan. Nu glimlachte hij niet, maar in zijn
zwarte ogen gloeide de haat. Hij gaf een wenk en voordat zijn broers allemaal
begrepen wat er gebeurde, hadden Absaloms knechten het zwaard getrokken en
doden ze Amnon. Zijn bloed spatte op de platte feesttafel.
Het werd een geweldig tumult. Luid schreeuwend van angst, sprongen de
prinsen overeind en vluchtten de deur uit. Zo snel ze konden maakten ze hun
ezels los, sprongen erop en in een grote stofwolk galoppeerden ze de kant van
Jeruzalem uit. Het ging om hun leven, dachten ze. Niemand van hen dacht aan
Tamar, de zus van Absalom, die door hun oudste broer onteerd was. Ze dachten
alleen maar dat Absalom al zijn broers wilde doden, om zelf koning te worden.
Had de zoon van Gideon dat lang geleden ook niet gedaan met zijn broers….
Ze waren al vrij ver van Baäl-Hazor, toen ze weer langzamer durfden te rijden.
Maar nog sneller dan de prinsen konden vluchten, bereikte het nieuws de
koningsstad van David. Een ijlbode rende door de straten van Jeruzalem naar het
koningshuis. Hij hijgde van het rennen en zijn kleren waren nat van het zweet,
maar hij was de eerste en daar ging het om. Hij had geen tijd om toegang te
vragen. De wachtcommandant liet hem gaan. Vanuit de gang zag hij in de
troonzaal koning David met zijn raadslieden.
Zonder te groeten schreeuwde hij: ‘Absalom heeft alle zonen van de koning
vermoord! Niemand is ontkomen!’
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Koning David werd zo wit als een dode. Hij stond te trillen op zijn benen. O
Heer, dacht hij, nu is het zover. Dit is de dag waarvan de profeet Nathan
gesproken heeft: ‘….het zwaard zal jouw familie tot in alle eeuwigheid treffen.’
Dit was het bloed van de Hethiet Uria, dat nu over hem heen kwam. Met Uria
was hij de moordenaar en nu was zijn zoon Absalom het. David scheurde zijn
kleren. Een paar tellen later tastte hij naar zijn keel. Hij kon geen adem meer
krijgen. Daarna zakte hij in elkaar en viel op de grond. Om hem heen stonden
zijn dienaren, bang, verslagen. Wat konden ze doen?
Daar kwam haastig Jonadab, de zoon van Davids broer, de troonzaal
binnenlopen. Hij zei: ‘Koning, denk niet dat al uw zonen gedood zijn. Volgens
mij heeft Absalom kroonprins alleen Amnon gedood, omdat die zijn zuster
Tamar verkracht heeft. Vanaf die tijd heeft Absalom zijn oudste broer gehaat.
Iedereen die zijn ogen niet dicht had, kon dat zien! Denk niet dat al uw zonen
dood zijn. Alleen Amnon leeft niet meer.’
David keek op. Zou het dan toch niet zo erg zijn als de ijlbode gezegd had?
Weer rende een dienaar de troonzaal binnen. ‘O koning, de wachter in de toren
laat u zeggen, dat er een groep ruiters aankomt, vanaf de berg Bahurim.’
Jonadab lachte blij. ‘Wat heb ik u gezegd?’ zei hij.
Toen ze allemaal vlug naar buiten liepen, kwamen de prinsen juist de stadspoort
binnen. David rende op hen af en kuste ze één voor één. Hij lachte door zijn
tranen heen.
Maar toen de eerste blijdschap van het elkaar weer zien voorbij was, kwam bij
David toch het verdriet naar boven. Er misten twee zonen. Amnon, zijn oudste
zoon leefde niet meer en Absalom was een moordenaar. Absalom, die mooie
jongen, van wie hij zoveel hield. Maar ook dit was zijn schuld. Hij, de koning,
had Amnon moeten straffen en dan was dit erge niet gebeurd! Om de schande
van zijn zus Tamar te wreken had Absalom deze moord gepleegd. Maar nu zou
hij Absalom moeten straffen….
Een uurtje later, toen David over alles nagedacht had, begreep hij dat Absalom
deze moord niet alleen om zijn zus Tamar gepleegd had. Amnon was de oudste,
de kroonprins. En Kileab, zijn tweede zoon was lang geleden al overleden. Na
deze moord op Amnon was Absalom de oudste. Zeker, er was reden genoeg
geweest om heel kwaad op zijn oudste broer te zijn, maar David begreep dat het
Absalom wel heel goed uitkwam. Hij was nu de oudste geworden, de
kroonprins. Het was wel vreselijk dat je eigen zoon je dit aandeed! Maar hij
mocht niet weer dezelfde fout maken, zoals hij gedaan had met Amnon.
Absalom moest gestraft worden. Het viel koning David erg zwaar, maar hij gaf
een officier het bevel om Absalom gevangen te nemen en op te halen.
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Later op de dag kreeg David bericht, dat Absalom gevlucht was.
‘Het is niet anders, we hebben onze plicht gedaan,’ zei koning David. Maar diep
in zijn hart was hij blij.
Weken later hoorde David dat zijn zoon Absalom naar Gesur was gevlucht, naar
zijn opa, de vader van zijn moeder.
Gestaag gingen in Jeruzalem de dagen voorbij. Het werden weken, maanden en
jaren en David kreeg steeds meer heimwee naar zijn zoon Absalom. Het scherpe
verdriet om Amnon was voorbij en wat Absalom gedaan had? Het was net alsof
dat niet zo erg meer was. Hij deed het toch om zijn zuster Tamar te wreken?
Toch heel begrijpelijk! Soms dacht David om zijn zoon uit het land Gesur op te
laten halen en hem alles te vergeven. Hij begreep, dat dat niet kon. Maar
wanneer Absalom berouw had en uit zichzelf terug zou komen en hem om
vergeving vroeg? Ja, dan zou hij zijn zoon alles kunnen vergeven. Maar
Absalom moest zelf komen. Hij kon hem moeilijk laten halen. Hij kon alleen
maar wachten. Maar zou hij wel ooit weer thuiskomen? Steeds groter werd
Davids verlangen naar zijn zoon Absalom. Soms was hij somber en neerslachtig
en kon hij zijn werk als koning niet eens goed doen.
Joab, de toegewijde generaal en vriend van koning David, zag hoe gekweld
David door het leven ging om het gemis van zijn zoon Absalom. Zijn oudste
zoon leefde nog wel! Dat hij een broedermoord gepleegd had, vond Joab niet zo
erg. Tamar was zijn bloedeigen zuster en aan een man als Amnon was niet zo
veel verloren gegaan. Om Absalom nog langer in het buitenland te laten blijven
had volgens hem geen zin. En als hij later koning zou worden - dat zou wel,
want hij was nu de oudste prins! - dan was het de hoogste tijd dat hij weer terug
in Jeruzalem kwam om het vak van koning te leren. Ook al was hij nu bij zijn
opa, de koning van Gesur, in zo’n klein landje leerde hij veel te weinig.
Maar hoe regelde je dit? Joab liet een oude wijze vrouw uit Tekoa naar koning
David gaan met het volgende verhaal: ‘O koning, alstublieft, help mij. Mijn man
is gestorven. Ik ben een weduwe. Toen mijn man stierf had ik nog twee zonen.
Maar zij kregen ruzie, zo hevig, dat de één de ander dood sloeg. Nu heb ik nog
maar één zoon. En nu wil mijn familie dat ik mijn levende zoon aan hen
uitlever. Zij schreeuwen om wraak. Doden willen ze mijn zoon! En dan zal de
naam van mijn man uitgewist worden. Hij is een moordenaar! Roepen ze steeds,
maar hij is ook mijn zoon.’
Smekend zag ze koning David aan.
‘Vrouw, ga naar uw huis. Ik sta in voor uw zoon. Zonder gevaar kan hij bij u
terugkeren.’
‘Mag ik u vragen om deze eed ook nog te zweren bij God?’ vroeg de vrouw.
‘Zo zeker als de Heer leeft, ik zal ervoor zorgen dat je zoon met geen vinger
wordt aangeraakt.’
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‘Koning, mag ik u nog iets vragen?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde David.
‘Waarom mag uw eigen zoon Absalom niet bij u terugkomen?’
Als antwoord gaf koning David: ‘Nu wil ik jou iets vragen. Heeft Joab jou met
deze vraag naar mij toegestuurd?’
‘O koning, u heeft helemaal gelijk. U bent zo wijs als een engel van God. U
begrijpt altijd alles. Ja, Joab heeft mij naar u toegestuurd, zodat u niet meer boos
op uw zoon Absalom zou zijn.’
David droeg Joab op Absalom naar huis terug te laten keren. Naar Absaloms
eigen huis welteverstaan. Voor een ontmoeting met zijn vader David was het
nog te vroeg. Volgens koning David moest zijn zoon eerst maar een tijd lang
huisarrest krijgen. Dan zou hij beter kunnen begrijpen, hoe groot het kwaad was,
dat hij gedaan had.
En zo zat kroonprins Absalom opgesloten in zijn eigen huis. Hij mocht niet de
straat op en de koning wilde hem niet ontvangen! Wat viel hem dit
verschrikkelijk erg tegen. Drie jaar lang had hij naar deze dag uitgekeken om
weer thuis in het paleis van zijn vader te zijn. En nu zat hij opgesloten in zijn
eigen gouden kooi. Waarom hadden ze hem dan opgehaald bij zijn opa
vandaan? Hij verwachtte zijn oude vrienden weer te zien, maar niemand mocht
van koning David bij hem op bezoek komen. Zelfs Joab liet zijn gezicht niet
zien. En dat was allemaal de schuld van zijn vader, die zelf zijn officier Uria de
dood had ingejaagd om een vrouw. En die man strafte hem nu om iets wat hij
zelf vele malen erger gedaan had. In die eenzame dagen, opgesloten in zijn
eigen huis, maakte hij zich hoe langer hoe kwader. Hij wilde weer midden in het
leven staan en zo nu en dan een feest kunnen organiseren. Eens zou hij koning
worden, wat voor zin had het dan om hem nu volkomen uit te sluiten?
Toen dit zo maar doorging en zijn vader David totaal geen belangstelling voor
hem toonde, begon hij zijn vader te haten.
Gedurende die lange, lege dagen bedacht hij plannen olm David van de troon te
stoten en zelf koning te worden. Nee, hij wilde niet wachten tot zijn vader
eindelijk eens dood zou gaan. Die man kon wel tachtig worden, of zelfs nog
ouder en dan waren zijn beste jaren ook voorbij. Het werd trouwens tijd, dat hij
het koningschap overnam, voordat zijn vader het aan één van zijn halfbroers
beloofde!
Twee lange jaren hield Absalom het vol zonder vrouw, zonder vrienden, zonder
aanspraak in zijn huis opgesloten te zitten. Ja, en ook zonder zijn vader….
Toen kon hij het niet langer volhouden. Hij liet Joab roepen, maar Joab kwam
niet. Die reageerde niet eens. Absalom had wel een moord kunnen plegen, zo
kwaad werd hij op Joab.
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Luid schreeuwde hij zijn dienaren toe: ‘Dat stuk grond van Joab, naast dat van
mij. Daar heeft hij koren op verbouwd. Ga erheen en steek het in brand!’
Zijn dienaren wilden protesteren, maar hij duwde hen de deur uit.
‘Doe wat ik zeg!’
Nog geen uur later was Joab al bij prins Absalom, terwijl hij kwaad zei:
‘Waarom hebben uw knechten mijn koren in brand gestoken?’
Prins Absalom antwoordde glimlachend: ‘Je wilde niet komen. Dat is de enige
reden. Maar wat kan jou zo’n beetje koren schelen? Dat vergoed ik wel. Maar
er zijn belangrijker zaken.’
Joab knikte. Als deze koningszoon hem de schade vergoedde, dan wilde hij hem
wel helpen. Kwam bij, wie weet zou deze man ook nog eens zijn koning
worden!
Absalom sprak luid en hartstochtelijk. Zijn donkere ogen gloeiden. Dit was zo
geen leven, zei hij. Als hier geen verandering in kwam, dan werd hij gek. Jong
was hij en sterk, de oudste van de prinsen en om hier alle dagen geen mens te
zien, dat kon zo niet langer. Waarom had Joab hem eigenlijk hier naartoe
gehaald? Als Joab het bij zijn vader niet in orde ging brengen, dan ging hij zelf.
Als volgens zijn vader zijn straf nog niet voorbij was, dan kon hij hem doden.
Beter dood, dan een leven als dit!
Joab begreep kroonprins Absalom. Hij had gelijk. Hier moest verandering in
komen. De gedachten en de plannen van Absalom, daar had hij geen idee van.
Niet veel later sprak Joab met koning David. Hij hoefde niet veel te zeggen om
David over te halen om Absalom weer in zijn paleis te ontvangen.
David werd erg blij toen hij zijn zoon Absalom in de deuropening zag
verschijnen. Hij voelde hoeveel hij van deze zoon hield. Hij was nu zijn oudste.
Het verdriet om Amnons dood was na deze vijf jaren op de achtergrond geraakt,
maar Absalom was hier, zijn eigen vlees en bloed.
Vlug liep David vanaf zijn hoge troon naar Absalom toe, die op de grond lag,
met zijn voorhoofd op de vloer.
‘Mijn jongen,’ zei hij, ‘kom overeind.’
David sloeg zijn armen om Absalom heen en kuste hem. Hij moest denken aan
Jacob, die in hoge ouderdom zijn zoon Jozef omarmde. Jacob die huilde op de
schouders van Jozef
David wist niet waar Absalom op dat moment aan dacht. Wanneer zou hij in
opstand kunnen komen tegen zijn vader? Altijd nog wel een paar jaren, want de
troon van David stond vast en zijn soldaten gingen voor hem door het vuur.
Maar één keer zou zijn dag komen en dan zou hij zijn vader niet sparen. Drie
jaren in een ander land en twee jaren opgesloten zitten in je eigen huis, dat
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vergaf hij zijn vader nooit. Als hij eerst maar eens koning was, dan zou hij zijn
scha inhalen.
Deze gedachten gingen door zijn hoofd, toen hij zijn vader de vredeskus gaf.
Niemand merkte iets aan hem. Hij glimlachte vriendelijk naar iedereen, toen hij
naast zijn vader op de hoge stoel zat.
Zelfs Joab was ontroerd, toen hij ze daar zo zag zitten, vader en zoon.
En Joab, de krijgsoverste liet niet zo snel zijn gevoelens blijken….

Hoofdstuk 107
Lieve kleinkinderen,
Ik vraag mij wel eens af hoe het komt dat er steeds maar weer zoveel nieuwe
politieke partijen in ons land ontstaan, waar dan een tijdje later zoveel ruzie is.
Eerlijk is eerlijk, en jullie omie was het lang niet met mij eens, maar ik had een
zwak voor de politieke partij 50Plus.
En waarom? Nu zij kwamen op voor de gepensioneerden en wilden dat mijn
pensioen eindelijk weer geïndiceerd werd. Omie zag dollartekens in mijn ogen.
Ja, wanneer je je alleen door geld laat leiden….
Maar ook van deze politieke partij 50Plus hoefde ik niet mijn heil te verwachten.
Is er wel een andere partij in Nederland waar zoveel ruzie wordt gemaakt? Dat
heb je vaak met oude mensen. Die kunnen heel moeilijk hun ongelijk
erkennen…. Dat is bij mij ook heel vaak het geval, zegt omie soms tegen mij.
Maar wel is heel duidelijk, ook in de politiek, dat je niets bereikt met alleen
mooie praatjes en wanneer je andere mensen eer, macht en cadeautjes gaat
beloven,

Hoofdstuk 107

-

De goede prins - 2 Samuël 15 : 1 - 6

Het grote nieuws dat prins Absalom terug was in het paleis van koning David,
was al weer oud nieuws geworden. Want zie, binnen de kortste keren reed
Absalom op een kroonprinselijke, bijna koninklijke door paarden getrokken
wagen door de stad Jeruzalem, voorafgegaan door vijftig sterke, stoere mannen.
Het was een prachtig gezicht, die vijftig mannen in hun keurige soldatenpakken,
de mooie paarden en de kroonprins met zijn lange haren, die wapperden in de
wind. Hij was altijd al een mooie jongen geweest, maar zoals hij daar nu reed,
glimlachend zwaaiend naar alle mensen, die aan de kant van de weg stonden,
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was hij gewoon een ‘goddelijke’ verschijning. De mensen die hem zo zagen
rondrijden, zeiden tegen elkaar: ‘Wat is dat een prachtige prins en wat zal hij
later een flinke koning worden!’
En daar was het Absalom juist om te doen: de mensen van Jeruzalem moesten er
maar aan wennen, dat hij later hun heer en meester zou zijn!
Koning David glimlachte, toen zijn dienaren het hem vertelden. Het was wel
niet zoals het hoorde, een kroonprins die een hogere staat voerde dan de koning,
maar Absalom was de laatste jaren ook zoveel tekort gekomen. David wilde
eigenlijk zelf wel eens tussen al dat publiek in staan en horen wat de mensen
allemaal over zijn zoon zeiden. Daar zou hij trots op zijn.
Met een beetje minder had het ook wel gekund: paarden voor zijn wagen, vijftig
soldaten die voor hem uitrenden, maar ja, zo was nu eenmaal de jeugd. David
liet zijn zoon rustig zijn gang gaan en verbood het hem niet.
Het ging precies zoals Absalom verwacht had en nu ging hij een stapje verder.
In die tijd was in Israël de koning de hoogste rechter. Van tijd tot tijd hield
koning David rechtdag en wie in onmin leefde met zijn naaste, kon bij de koning
terecht om zijn recht te halen. Natuurlijk was het niet de bedoeling dat de koning
met kleine meningsverschillen lastig gevallen werd. Daarvoor waren er de
dorpsrechters en in de stad de oudsten. Maar was het een ernstige zaak, dan
mocht iedereen naar de koning toe gaan, de arme man net zo goed als de rijke
boer.
Op een keer, toen het weer rechtdag was, stond prins Absalom al heel vroeg in
de ochtend aan de kant van de weg, dichtbij één van de stadspoorten van
Jeruzalem. Het duurde niet lang of daar kwam een reiziger aan. Aan zijn kleren
te zien was het een boer die niet bekend was in de hoofdstad. Absalom groette
hem heel vriendelijk en vroeg waar hij vandaan kwam en wat de bedoeling van
zijn reis was. De man was blij dat hij zijn hele verhaal kon vertellen, en hij liet
het er niet bij zitten! De koning moest rechtspreken.
Absalom luister aandachtig en toen de man uitgepraat was, zette hij een ernstig
gezicht en zei: ‘U heeft uw verhaal heel duidelijk verteld. Ik heb ook wel een
beetje verstand van rechtszaken en het lijdt geen twijfel, ik weet het zeker: uw
buurman heeft ongelijk! Maar of u bij de koning gehoor zult vinden? De koning
is een goed en wijs man, maar hij weet natuurlijk ook niet alles. Daar heeft hij
zijn raadslieden voor en die vergissen zich nogal eens. Natuurlijk moet u wel
naar de koning gaan en hem alles zo goed mogelijk uitleggen, maar ik ben bang
dat u niet gelijk zult krijgen. Als ik koning was…. Maar zo ver is het gelukkig
nog niet. Onze vader wordt al wel ouder, maar hij is nog goed gezond….’
De man schrok zich te pletter. Zijn benen trilden. ‘Onze vader, zegt u, maar u
bent toch niet één van de prinsen?’ stamelde hij.
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Absalom lachte voluit. Zijn witte tanden blonken, toen hij zei: ‘Ik ben Absalom,
de oudste prins. Maar wat geeft dat?’
De boer deed een paar stapjes achteruit en wilde zich op de grond laten vallen.
Maar Absalom stond al bij hem, pakte hem beet en zei: ‘Mijn vriend, buig niet
voor mij. Een prins is ook maar een gewoon mens en u bent ouder dan ik.’
Absalom omarmde de boer en kuste hem op de wang. Toen deze vreemdeling
die avond weer naar huis ging, was hij nog steeds onder de indruk van die
vreemde ontmoeting met de kroonprins. Als een vriend had hij met hem gepraat,
omarmd en gekust. Dat er zulke prinsen waren, zo vriendelijk, zo gewoon en zo
goed voor arme mensen! Wanneer hij vanavond thuiskwam, zou hij dit vertellen
aan zijn buren en aan iedereen die het maar zou willen horen. Wat zou deze man
later een geweldig goede koning worden. Was het al vast maar zo ver.
Deze beste en goedgelovige man kon niet weten, dat Absalom deze dag wel
tegen tien mannen ditzelfde verhaal afgestoken had. Het was zijn manier om zijn
doel te bereiken. Hij stal de gunst van het volk en ondermijnde het gezag van
zijn vader.
Dit ging een paar jaren zo door. Na elke rechtdag brachten burgers het goede
nieuws van de kroonprins en veel mensen geloofden in hem. Zat er ook niet een
kern van waarheid in de leugen van Absalom? Het onrecht de Hethiet Uria
aangedaan, bleef koning David achtervolgen.
Overal in het land kreeg Absalom vrienden en hij hoefde er niets voor te doen
dan alleen een vriendelijk gezicht, een paar goede woorden en een kus op een
bezwete wang. Eén keer, wanneer zijn tijd was gekomen, zouden al deze
mensen zijn kant kiezen en hem erkennen als hun koning.
Maar alleen deze goedkope en goedgelovige helpers waren natuurlijk niet
voldoende. Hij moest mannen hebben, die van zijn plannen afwisten en die
bereid waren hun leven voor hem te geven. En dat kon niet bereikt worden met
een koningswagen, vijftig soldaten en smeuïge praatjes aan de kant van de weg.
In het diepste geheim stuurde Absalom boden naar de steden van Juda en
beloofde de oudsten daar gouden bergen. Veel Judeeërs hadden het David
kwalijk genomen dat hij Jeruzalem tot hoofdstad van het rijk had gemaakt. Dan
had koning Saul het beter gedaan. Die had goed gezorgd voor zijn stamgenoten,
de Benjaminieten.
En toen de boden van Absalom kwamen en hen in het oor fluisterden dat zij,
wanneer hij koning was, hen heel goed zou behandelen, wilden zij hem wel
helpen.
Zo kreeg Absalom veel helpers, de ontevreden mensen, die van hun koning
David niet veel meer verwachtten. Ook gingen er in het geheim boden van
Absalom naar de andere stammen in Israël en hij bood hun de mooiste baantjes
aan, wanneer hij koning zou zijn. Dat kon hij ook gemakkelijk doen, iedereen
van alles beloven, want het was toch zijn bedoeling niet om zijn beloftes na te
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komen. Het ging Absalom niet om Juda en ook niet om Israël. Het ging hem
alleen maar om macht en eer. Maar dat begrepen deze mensen niet.
Het lukte Absalom in diezelfde tijd om een man voor zijn plannen te winnen, die
voor hem meer van waarde was dan een heel leger. Dat was Achitofel, de
raadsheer van koning David. Veel jaren had hij David geholpen en vooral
dankzij hem had David op het juiste moment goede besluiten genomen,
waardoor het land Israël in korte tijd zo groot en zo machtig was geworden.
Absalom wist dat deze Achitofel koning David diep in zijn hart haatte. Hij was
de grootvader van Bathseba en wachtte op een goede gelegenheid om het bloed
van zijn schoonzoon Uria te wreken. Bloedschuld kon alleen met bloed
vereffend worden en toen Absalom hem vroeg om hem te helpen, was hij direct
bereid. Het interesseerde hem niet of Absalom of één van de andere prinsen
koning zou worden. Maar zelf zou hij ervoor zorgen dat David stierf. Leven
voor leven en bloed voor bloed - het bloed van David voor het bloed van Uria.
En God zou hem helpen, daar was hij van overtuigd. Want als er een God in de
hemel was, dan moest Hij deze zware misdaad van David straffen. Misschien
dat het koninkrijk van David ten onder zou gaan. Nu, dat moest dan maar. Maar
een rijk waar onschuldige mensen zo maar vermoord werden en waar het
onrecht op de troon zat, daar wilde hij niet langer deel van uitmaken. Dan brak
hij het werk dat hij opgebouwd had, liever met eigen handen weer af….
Het was vier jaar later. Alles had Absalom klaar gemaakt voor de grote slag.
Door de dorpen en steden van Juda en Israël gingen voor de laatste keer in het
diepste geheim zijn boodschappers.
‘Nog een paar dagen en dan gaat Absalom naar Hebron om koning te worden.
Wanneer jullie de bazuinen horen, weet dan dat het uur van de waarheid is
aangebroken. Ga naar buiten en roep luid: ‘Absalom is koning in Hebron.’
Pak jullie wapens en houd je gereed voor een aanval op Jeruzalem!’
En ondertussen ging Absalom naar zijn vader en vroeg: ‘Vader! Toen ik nog in
Gesur bij mijn grootvader woonde, heb ik een gelofte afgelegd aan de Heer.
Wanneer ik weer terug zou zijn bij mijn vader in Jeruzalem, zou ik naar Hebron
gaan om daar de Heer dankoffers te brengen. Nu heeft Hij mij weer
thuisgebracht en vraag ik u toestemming om naar Hebron te gaan om mijn
gelofte na te komen.’
David keek zijn zoon aan. In de verste verte twijfelde hij niet aan de woorden
van zijn oudste zoon. Hij vertrouwde hem en liet hem gaan. Liever had hij het
gehad, dat Absalom dat in Jeruzalem had gedaan, maar het was mooi dat zijn
zoon de Heer dankoffers wilde brengen.
Glimlachend zei hij: ‘Ga in vrede, mijn zoon.’
Absalom boog diep en ging zijn weegs.... Het was de laatste keer dat ze elkaar
zagen.
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Zo snel mogelijk maakte Absalom alles gereed voor zijn grote reis.
Tweehonderd rijke jongemannen had hij uitgenodigd om mee te gaan. Niemand
van hen kende zijn plannen. Ze reisden mee naar Hebron in de vaste
overtuiging, dat het om een offer en een feestmaaltijd ging en ze vonden het een
grote eer, dat zij bij de kroonprins aan één tafel mochten zitten. Dat Absalom
hen alleen maar meegenomen had voor zijn valse plannen, had niemand door.
Maar Absalom dacht: straks kunnen deze mannen niet meer voor David kiezen
en hem te helpen de stad Jeruzalem te verdedigen.
Toen de karavaan in Hebron was aangekomen, verliep alles volgens plan. Eerst
brachten ze een groot offer, aten heerlijk vlees en dronken de lekkerste wijn. En
plotseling stond daar hoog op een tafel kroonprins Absalom, omringd door zijn
soldaten en vrienden die riepen: ‘Absalom is koning! Heil koning Absalom.’
Eerst wisten de mannen van de stad Hebron niet wat ze ervan moesten denken.
Zo onverwachts kwam dit. Verbaasd keken ze om zich heen. Daar stond de
nieuwe jonge koning met zijn mooie lange haren. Hij lachte iedereen
vriendelijk toe en boog naar alle mensen. Toen begonnen de mensen maar mee
te roepen en voordat ze precies wisten wat ze deden, daverde hun stemmen over
het plein: ‘De koning heil, de koning heil!’
Het werd een machtig koor, een groot gejubel van al die blijde stemmen en ze
vergaten alles. Ze hadden een nieuwe koning. Hun oude grijze stad Hebron, was
opnieuw een koningsstad geworden en voortaan zou Absalom, hun goede prins,
het land regeren. Vandaag begon een nieuw tijdperk. Een mooie, blijde tijd voor
Juda en heel Israël. De inwoners van Hebron waren als een kind zo blij. Oude
tijden kwamen weer tot leven.
Niemand van al die feestvierende mensen dacht er meer aan dat koning David
hun wettige koning was en de gezalfde des Heren. Niemand dacht aan de
komende strijd, die zeker zou volgen. Niemand besefte op dat moment dat hun
nieuwe koning een rebel was, die in opstand was gekomen tegen zijn eigen
vader.
‘Absalom!’ riepen ze. Absalom heil!’
Zelfs de tweehonderd jongemannen, die onder vals voorwendsel uit Jeruzalem
meegekomen waren, schreeuwden om het hardst de naam van hun nieuwe
koning. Wat konden ze ook anders doen, in deze voor hen vreemde stad
Hebron? Als ze niet meegeschreeuwd hadden, had de nieuwe koning vast en
zeker rechtdag gehouden en hen laten doden. Het kon niet anders….
Aan die nieuwe naam Absalom moesten ze nog wel een beetje aan wennen,
maar op dit grote feest wilden ze ook geen spelbrekers zijn.
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Het was een prachtig feest, die dag in Hebron, maar de vreugde kon ook niet te
lang duren. Absalom begreep heel goed dat hij naar Jeruzalem moest gaan om
daar strijd te leveren tegen zijn eigen vader. Pas wanneer hij David gedood had,
kon hij zich koning noemen over heel Jeruzalem, maar niet eerder.
Absalom liet de raadsheer Achitofel roepen, die in het complot zat. Deze was al
een paar dagen eerder naar het dorpje Gilo gegaan, waar familie van hem
woonde.
De nieuwe koning volgde het advies op van de oude raadsheer van zijn vader en
trok met man en macht op naar Jeruzalem.

De mannen smeten hun gereedschap neer en grepen naar de wapens…..
En overal waar ze langs kwamen smeten de mannen hun gereedschap neer en
grepen naar de wapens. Met hun nieuwe koning marcheerden ze naar Jeruzalem
om die stad te bevrijden van koning David.
Natuurlijk waren er ook wel mensen die koning David trouw bleven, maar dat
aantal was ver in de minderheid en ze hielden zich afzijdig.
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Het leger van Absalom groeide met het uur en het leek erop dat het koningschap
van David voor altijd verloren zou gaan.
Raadsheer Achitofel twijfelde daar niet aan! David was een moordenaar en had
de dood verdiend. God zou hem nu niet meer helpen, maar hem laten sterven.
Dat de Heer David vergeven had en voor hem zou zorgen, dat kon de wijze
raadsheer Achitofel niet geloven!

Hoofdstuk 108
Lieve kleinkinderen,
In 1930 werd mijn vader aan de Christelijke Nationale Lagere School in
Kollumerpomp als onderwijzer benoemd.
In 1936 liet hij voor het bedrag van 2956,00 gulden een huis bouwen.
Adres: Foijingaweg 12
Dat geld moest hij lenen. Mijn moeder vertelde mij dat hun huisarts Theo de
Jager wel borg voor mijn vader wilde staan.
Toen mijn vader in 1950 ziek werd, was dat bedrag nog lang niet terugbetaald.
Maar wat erger was, na een jaar ziek geweest te zijn, werd het salaris van mijn
vader erg gekort, of hij moest weer een maand lang voor de klas staan.
De gepensioneerde onderwijzer, meester Volbeda uit Zoutkamp, heeft toen een
maand lang in plaats van mijn vader voor de klas gestaan. Met het salaris, het
geld dat hij die maand verdiend had, kwam deze meester Volbeda bij mijn
moeder en gaf het aan haar. ‘Voor de huishouding,’ zei hij. Ja, mijn vader had
die maand geen geld verdiend en ook geen ziektegeld gekregen. Officieel stond
hij immers voor de klas.
Lieve kleinkinderen, zo zie je maar weer: in de nood leert men zijn vrienden
kennen!
Op 26 januari 1952 stierf mijn vader. Een week na de begrafenis stond er een
vrijgezelle dorpsgenoot bij mijn moeder op de stoep.
Meester Visser had driehonderd gulden van hem geleend en die wilde hij, nu
meester niet meer leefde, zo snel mogelijk terug.
Een dag later is mijn moeder met lood in haar schoenen op de fiets gestapt.
Ze ging naar een gepensioneerde boer in Kollum, van wie mijn vader geld had
geleend voor het bouwen van zijn huis. De schuld was nog lang niet afbetaald.
Maar zijn reactie op de vraag van mijn moeder was: ‘Dat is goed.’
Zonder te aarzelen liep hij naar het kabinet en uit die grote kast pakte hij
driehonderd gulden en gaf het aan mijn moeder.
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Lieve kleinkinderen, hoe verschillend mensen reageren op mensen in nood,
kunnen jullie ook in onderstaand hoofdstuk lezen.

Hoofdstuk 108

-

Vlucht uit Jeruzalem

-

2 Samuël 15 : 7 – 37
2 Samuël 16 : 1 – 14

Absalom was met zijn leger al op mars naar Jeruzalem, toen David bericht van
de opstand kreeg.
‘Heel Israël is u ontrouw geworden en loopt achter uw zoon aan. Ze hebben
voor kroonprins Absalom gekozen,’ zeiden ze.
De koning begreep direct dat het er voor hem niet zo best voorstond en dat
Absalom alles op alles zou zetten om hem in handen te krijgen. Als hij met zijn
lijfwacht en zijn klein legertje in Jeruzalem bleef, zou hij ingesloten worden. En
als de stad dan na hevige gevechten ingenomen zou worden, wee Jeruzalem! Er
zat niets anders op: hij moest vluchten. Weg uit de stad en dan de rivier de
Jordaan oversteken, waar de mensen hem hoogstwaarschijnlijk wel trouw waren
gebleven. De hoofdstad, waar de Heer woonde boven de gouden ark, mocht niet
ontwijd worden door een strijd van vader tegen zoon. Dat was nog het
allerergste, dat zijn eigen zoon hem dit aandeed, hem zelfs wilde doden….
Zo snel als maar mogelijk was trokken ze de stadspoort uit, de berghelling af
naar de Kidronvallei. Bij het laatste huis van de stad bleef David staan en liet
zijn getrouwen aan zich voorbijgaan. Het deed hem goed dat al zijn oude
vrienden nu weer met hem meegingen. Dat ze hem in dit bitter uur niet in de
steek lieten. Dat ze zelfs hun leven voor hem over hadden. Heel Juda mocht hem
dan in de steek hebben gelaten, de stad Jeruzalem hield het met hem. Daar
marcheerde zijn lijfwacht langs hem heen. Allemaal geharde kerels, die in de
strijd meer dan één keer zijn leven gered hadden. En daar liepen zijn oude
vrienden, met wie hij voor koning Saul gevlucht was. Daar waren Joab en zijn
broer, de sterke Abisaï. Nee, met zulke mannen in zijn leger was nog niet alles
verloren.
Ook was daar generaal Ittai, met zijn bende Filistijnen. Hij wenkte hem en zei:
‘Waarom gaat u met ons mee op deze droevige tocht? U bent een vreemdeling
en nog maar pas in mijn dienst. Ik geef u toestemming om naar uw eigen land
terug te keren.’
Ittai kreeg een kleur. Toen stak hij zijn hand omhoog en zei: ‘Zo zeker als de
Heer leeft en zo zeker als u leeft, ik zal met u meegaan, overal waar u ook maar
heen gaat! Ook al wordt dat mijn dood.’
David werd er stil van. Hoe was het mogelijk dat een Filistijn hem zo trouw
was, terwijl zijn eigen zoon hem naar het leven stond?
Maar dit was het woord dat de profeet Nathan gesproken had: ‘Ik zal het kwade
over u brengen uit uw eigen huis….’
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En hij David, hield zo verschrikkelijk veel van zijn zoon Absalom!
Toen ze verder gingen, de berg af en door de Kidronvallei liepen, zag hij veel
mensen uit Jeruzalem aan de kant van de weg staan. Ze wilden nog één keer hun
koning zien en huilden bittere tranen toen ze hem zagen gaan.
Tussen de mensen stonden de priesters Abjathar en Sadok met de ark des Heren.
Ze hadden de heilige ark op de grond neergezet en brachten offers op een altaar
aan de kant van de weg. Toen David bij hen kwam wilden ze met hem verder
gaan. Maar tot verbazing van iedereen stuurde koning David de ark des Heren
terug naar Jeruzalem, naar de stad-van-God. Dat moest zo blijven, ook al ging
Absalom voor een bepaalde tijd daar wonen.
De wettige koning vluchtte, maar God zou hem eens terugbrengen.
Maar ook al gingen de beide priesters Abjathar en Sadok niet mee, ze konden
wel helpen. Allebei hadden ze een zoon, die berichten uit Jeruzalem aan David
zouden kunnen laten weten.
Vooral voor priester Abjathar was het erg moeilijk om David in de steek te
laten. Zoveel jaren was hij met David mee voor koning Saul op de vlucht
geweest. Hij kon het maar moeilijk verkroppen, dat zijn plek nu niet bij zijn
vluchtende koning David was.
En verder ging de koning, de olijfberg op. Zijn sandalen had hij uitgedaan en om
zijn hoofd droeg hij een zwarte rouwdoek. Hij was nog niet eens boven of een
boodschapper kwam bij David en zei: ‘O koning, ook uw raadsheer Achitofel
heeft zich bij Absalom aangesloten.’
Wanhopig stak David zijn handen ten hemel. Dus, ook Achitofel zat in het
complot. Achitofel, de hem jarenlang zulke goede adviezen had gegeven. Maar
na even nagedacht te hebben, kon hij het begrijpen. Ook dit hoorde bij zijn straf
voor de moord op Uria. Maar dit was wel een ramp, want in heel Israël was er
geen man, zo wijs als deze raadsheer Achitofel.
‘O Heer,’ bad David, ‘geef toch dat Absalom niet naar Achitofel luistert, want
dan ben ik verloren.’
Het was alsof God Davids gebed direct verhoorde, want daar kwam een tweede
raadsheer van David aanlopen. Het was Chusai, de Arkiet. Ook hij had zijn
kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd gedaan, ten teken van rouw. Chusai
wilde met zijn koning mee, maar David wist dat deze oude man hem op de
vlucht alleen maar tot last zou zijn.
Hij zei tegen hem: ‘Gaat u liever terug naar de stad en zeg tegen Absalom: ‘Mijn
koning, uw dienaar zal ik zijn, zoals ik vroeger uw vader gediend heb.’
Op die manier kunt u de plannen van Achitofel doorkruisen. Probeer Absalom
domme dingen te laten doen. Dat hij niet luistert naar de raad die Ahia hem
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geeft. En als het nodig is, de priesters Sadok en Abjathar zijn ook in de stad. Zij
kennen wegen om mij een bericht te sturen.’
Chusai keek verwonderd naar David. Dit was niet gemakkelijk, wat David van
hem vroeg. Eén verkeerd woord en het kostte hem zijn leven. Maar aan de
andere kant lokte hem dit avontuur ook wel aan. Hij was niet bang uitgevallen.
‘Koning,’ zei hij, ‘ik ga.’
Hij draaide zich om en ging op stap richting Jeruzalem. Hij keek niet achterom.
Voor de buitenwereld leek net alsof hij nu voorgoed afscheid had genomen van
koning David.
Toen hij later door stadpoort Jeruzalem binnenliep, had hij een nieuwe mantel
aan en alle zand en stof was uit zijn haren gekampt.
Terwijl Chusai naar Absalom ging, meldde zich weer een man bij koning David.
Het was Siba, de dienstknecht van Mefiboseth, de zoon van Davids overleden
vriend Jonathan. Siba kwam met een span ezels en bracht de koning
tweehonderd broden, honderd plakken rozijnen, verse vruchten en ook nog een
zak wijn. Dit eten kon David heel goed gebruiken, maar nieuwsgierig vroeg hij:
‘Waar is jouw heer Mefiboseth? Die heeft toch niet de kant van Absalom
gekozen?’
‘O koning, het is nog veel erger. Mijn heer Mefiboseth wil nu in deze situatie
proberen om zelf koning te worden.’
Voor David was dit erg pijnlijk om te horen. Hij had Mefiboseth zo goed
behandeld en nu hoorde hij dit.
Als reactie zei David: ‘Ik wil nooit weer iets met jouw heer te maken hebben. En
alles wat ik hem gegeven heb, geef ik aan jou.’’
Siba werd erg blij met dit antwoord. Dit was meer dan hij ooit gehoopt had. Hij
liet zich voor koning David op de grond vallen en bedankte hem uitbundig. Het
was een grote leugen, wat hij David verteld had. En als David goed nagedacht
had, dan had hij dit ook kunnen weten. Maar deze zwarte dag in zijn leven had
David te veel andere zaken aan zijn hoofd.
En Siba, de ontrouwe dienstknecht, ging snel naar huis om zich het bezit van
zijn heer Mefiboseth eigen te maken….
Nadat koning David met zijn mannen door het dorpje Bahurim waren gekomen,
voerde de weg hen langs een smal pad met aan beide kanten steile rotswanden.
Hoog boven hen, over de heuvelrug, liep een man die op hen neerkeek. De
mannen van David letten niet op hem.
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‘Maak dat je wegkomt, vuile moordenaar!’
Maar ineens, toen hij precies boven koning David was, begon hij luid te
schreeuwen en ze zagen dat hij met z’n armen begon te zwaaien, net alsof hij
stenen naar beneden wilde gooien.
Allemaal hoorden ze: ‘Maak dat je wegkomt, vuile moordenaar! Stuk ongeluk!
Door jou is Saul geen koning meer. Nu wreekt God het bloed van Saul aan jouw
familie. Jouw eigen zoon Absalom wil koning worden. Wat goed dat jij moet
vluchten. Dat is jouw verdiende loon, moordenaar die je bent!’
Al vloekend en tierend bleef deze man hoog op de berg met hen meelopen. Nu
ze beter zagen, herkenden ze hem. Het was Simeï, de zoon van Gera, uit het huis
van Saul. Hij was nog steeds erg kwaad omdat familieleden van hem
opgehangen waren door de Gibeonieten. Dat was Davids schuld niet, maar
Simeï nam het hem wel erg kwalijk. Al luider klonken zijn vervloekingen.
556

Abisaï, de broer van Joab liep naar David toe en vroeg: ‘Hoe lang zal die dode
hond daar boven op de berg u nog blijven vervloeken? Laat mij naar hem
toegaan. Dan sla ik hem zijn kop af.’
Maar David vond het niet goed. Het was waar, deze Benjaminiet Simeï
verdiende de dood, maar vandaag kon David er niet toe komen om die beslissing
te nemen. Steeds moest hij denken aan de dood van Uria en dat het alleen zijn
schuld was dat hij gesneuveld was. En hoe kon hij dan nu vandaag een ander
straffen?
‘Nee,’ zei hij streng, ‘vandaag hoeven jullie niet voor mij te vechten. Als mijn
bloedeigen zoon mij naar het leven staat, hoe zou die Benjaminiet mij dan niet
haten? Laat hem mij maar vervloeken: misschien is God barmhartig en is dit de
straf voor de moord op Uria, die ik gedaan heb.’
Abisaï sprak David niet tegen. Wanneer David dan niet wijzer was, moest hij het
zelf maar weten! Maar hij zou er nog eens spijt van krijgen, dat geloofde hij vast
en zeker. Terwijl de soldaten met David in hun midden verder gingen, liep
Simeï hoog boven hen, met hen mee, terwijl hij stenen en modder naar hen
gooide en de hevigste verwensingen David naar het hoofd slingerde.
De soldaten van David schaamden zich, maar zwegen. Hun koning David wilde
dit zo. Toen Simeï er ten langen leste mee stopte, haalden ze opgelucht adem.
Na een mars van uren en uren kwamen ze eindelijk in de Jordaanvallei en daar
zetten ze hun tenten op voor de komende nacht.

Hoofdstuk 109
Lieve kleinkinderen,
‘Hé, voel jij je niet lekker? Hier heb ik een pilletje voor jou. Voel je je in één
keer een stuk gelukkiger.’
Hoe vaak hebben jullie dit zinnetje wel niet gehoord? En jullie weten allemaal
wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, in het ergste geval kun je zelfs een zware
drugsverslaafde worden met alle gevolgen van dien. Niet best….
Gelukkig zijn er goede raadgevers, maar jammer genoeg ook heel slechte. En
dan zijn er ook nog raadgevers, die om welke reden dan ook, jou met opzet in
het ongeluk willen storten.
Ik moet dan denken aan het spreekwoord: Als de vos de passie preekt, boer pas
op je kippen.
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Hoofdstuk 109

-

Achitofel

-

2 Samuël 16 : 15 – 23
2 Samuël 17

Toen Chusai, de vriend van David bij de stadspoort aankwam, trok ook op
datzelfde moment de nieuwe koning de stad Jeruzalem binnen. Chusai liep
dadelijk naar hem toe en van veraf riep hij al: ‘Lang leve de koning! Lang leve
de koning!’
Hij bedoelde hier koning David mee, maar dat kon Absalom niet weten.
Absalom keek vol verbazing Chusai aan en zei: ‘Is dit jouw trouw aan jouw
boezemvriend David? Waarom ben je niet met hem mee weggevlucht?’
Chusai had zijn antwoord klaar. Hij zei: ‘Ik houd het met de koning, die de Heer
en het gehele volk Israël uitgekozen heeft. En bovendien, u bent toch zijn zoon?
Zoals ik vroeger uw vader diende, zo zal ik ook u dienen.’
Absalom glimlachte vriendelijk. Je kon zo horen dat dit een wijs man was. En
dat zo’n wijze raadsheer van David hem nu ging dienen, dat zei toch wel heel
veel! Straks, wanneer hij met zijn raadsheren ging overleggen wat nu te gaan
doen, zou hij ook Chusai om advies vragen.
Trots reed hij verder door de straten van het oude Jeruzalem. Hij dacht aan die
twee jaren die hij opgesloten had gezeten in zijn eigen huis. Het was nu al
anders en de schade van toen zou hij nu inhalen! Als eerst zijn vader maar dood
was. En nog trotser stond hij daar op zijn koninklijke wagen en genadig groette
hij het jubelende volk.
Diezelfde dag nog hield Absalom zijn eerste raadsvergadering met zijn
raadsheren en hoge officieren. Na de vergadering werd Chusai uitgenodigd om
bij Absalom te komen. Zijn hart klopte hem in de keel, toen hij de koningszaal
binnenliep. Er hing zoveel vanaf, wat hij zou zeggen. Eén verkeerd woord kon
hem het leven kosten.
Absalom vertelde hem wat er besproken was en ook het advies dat Achitofel
hem gegeven had. Deze wijze raadsheer wilde nog deze zelfde avond op mars en
David in het tentenkamp overvallen. Ja, Achitofel zelf wilde met twaalfduizend
soldaten Davids tentenkamp overvallen en zelf David doodsteken. Volgens
Achitofel wist hij zeker, ja dat zei hij, dat zijn plan zou lukken. Maar nu Chusai
hier was, wilde Absalom ook graag zijn mening horen en wanneer hij het niet
met Achitofel eens was, dan moest hij dat zeker zeggen!
Een ogenblik stond Chusai stil. Hij dacht diep na, met zijn handen
samengeknepen in zijn zakken. Een kind kon begrijpen dat David verloren was,
wanneer dit plan van Achitofel door zou gaan. Zelfs Joab en zijn helden konden
niets beginnen, wanneer zo’n grote overmacht nu midden in de donkere nacht
hen overviel. En als David dood was, had een verdere strijd geen zin. Absalom
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was de oudste prins en dan rechtmatig de nieuwe koning. Dit plan mocht niet
doorgaan….
Chusai keek omhoog en begon te praten. Het was net alsof zijn woorden hem
ingegeven werden.
Hij zei: ‘De raad die Achitofel u gegeven heeft, was deze ene keer niet goed.
Iedereen in Israël weet dat Achitofel een bijzonder wijs man is, maar deze keer
heeft hij te veel aan zichzelf en te weinig aan de koning gedacht. Ik begrijp heel
goed dat hij David zelf wil doden: het bloed van koning David voor het bloed
van Uria. Maar niet hem, maar u o koning komt de eer van de overwinning toe!
En bovendien, zo gemakkelijk als Achitofel zegt, zal het niet gaan. Davids
vrouwen en kinderen overnachten misschien in het open veld, maar zelf heeft hij
zich met zijn mannen verscholen in een grot of in een spelonk. Hij laat zich niet
zomaar gevangen nemen. En stel dat hij en zijn soldaten de voorhoede van ons
leger zou verslaan, dan zegt heel Israël dat u verloren heeft. En u weet dat Joab
en zijn mannen en ook die wilde Filistijn Ittai vechten als een berin, die zijn
jongen verdedigt….
Het is veel beter dat u nu eerst rustig aandoet en dat u eerst alle mannen in heel
Israël oproept tot de grote strijd. En ze zullen komen, uit het hele land om u te
volgen. Als u ons voorgaat in de strijd is de overwinning aan ons. En waar
David ook is, wij zullen hem vinden. We zullen hem overvallen, zoals dauw op
de aarde valt. Niemand van zijn aanhangers zal in leven blijven. Zelfs als hij
zich in een stad verschanst heeft, dan zal heel Israël met een dik touw komen en
de hele stad in het ravijn storten, zodat er geen steen meer van over is.’
Het was stil in de koningszaal. Chusai voelde dat zijn woorden indruk hadden
gemaakt. Een man al Absalom dacht alleen maar aan eigen eer. Hij zag zichzelf
al aan het hoofd van een machtig leger. Er waren officieren die zijn plan niet zo
goed vonden, maar die hielden zich stil. O God, dacht Chusai, sla hem met
blindheid en laat hem geen goedkeuring geven aan het plan van Achitofel, want
in dat geval is David verloren.
En daar hoorde hij Absalom zeggen: ‘Ik heb mijn besluit genomen. We zullen
het plan van Chusai uitvoeren.’
Even werd het zwart voor Chusai’s ogen. Hij voelde zijn hart slaan. God was
dus toch nog met David. Nu zou alles toch weer goed komen.
Maar Chusai was een voorzichtig man. Je kon nooit weten of Absalom zijn
plannen wijzigde en toch nog de raad van Achitofel op zou volgen. Het was
beter om David voor de nacht nog te waarschuwen. Hij stuurde een boodschap
naar de priesters en die moesten het dan maar verder regelen.
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De priesters Sadok en Abjathar wisten hoe ze, als het nodig was, David een
bericht moesten sturen, ook al hielden soldaten van Absalom de wacht bij alle
stadspoorten van Jeruzalem.
Hun twee zonen zaten al de hele dag te wachten bij een waterput een eindje
buiten de stad. Natuurlijk konden ze zelf of een andere man niet met een
boodschap naar hun zonen gaan, maar een vrouw met een waterkruik op haar
hoofd, viel niet op. Ze had deze dag al eerder een reis naar de waterput gemaakt,
maar dit belangrijk bericht moest naar de jongens gebracht worden. Het moest
gewaagd worden.
Gelukkig lukte het ook deze keer om Jonathan en Achimaäz een bericht te
brengen. Maar, een jongen had gezien dat deze vrouw een geheime brief aan
deze jongemannen gegeven had en hij vertelde dat aan Absalom.
Jonathan en Achimaäz waren al in het dorp Bahurim, toen ze merkten dat er
soldaten achter hen aankwamen. Verder gaan kon niet, want dan zouden de
hardlopers van Absalom hen inhalen. Op goed geluk liepen ze de poort van een
grote boerderij binnen. Daar ontmoeten ze een vrouw, die ze om hulp vroegen.
Deze boerin wilde hen wel helpen. Wat interesseerde het haar, van welke partij
deze jongemannen waren? Zij waren in gevaar en dan help je toch?
‘Hierheen,’ wenkte ze en ze wees naar een put. ‘Klim daar in en ik zorg ervoor
dat de soldaten jullie niet vinden.’
Vlug legde zij het deksel op de put en strooide daar gerst over uit om te drogen.
Het deksel was niet meer te zien. Ze was er nog maar net mee klaar, of de
soldaten van Absalom kwamen al de binnenplaats op.
‘Waar zijn die twee mannen?’
‘O, die zijn aan de overkant van het bevloeiingskanaal verdergegaan,’
antwoordde ze. ‘Als jullie snel zijn, kunnen jullie ze nog wel inhalen.’
De soldaten geloofden haar.
Later op die dag kwamen Jonathan en Achimaäz bij koning David en brachten
de boodschap van Chusai over. Die nacht nog trokken David en iedereen die
hem gevolgd was, de rivier de Jordaan over.
Die ochtend had David gebeden of de Heer de raad van Achitofel niet door
wilde laten gaan en nu wist hij dat God zijn gebed verhoord had.
De oude raadsheer Achitofel begreep ook dat zijn plannen mislukt waren. Nu
Absalom niet direct doorpakte, maar op het volk wachtte, had hij al bij voorbaat
de slag verloren. Een boerenleger, hoe groot ook, kon het nooit bolwerken tegen
Joab en zijn bijzonder goed geoefende strijders.
Het kon Achitofel ook niets meer schelen. Of Absalom nu koning bleef of in de
strijd gedood zou worden, dat maakte voor hem niets meer uit.
Maar dat David, de moordenaar van Uria, het nu toch weer zou winnen, dat was
minder. Hij had altijd gedacht dat de Heer de God van het recht was en dat hij
het kwaad uit zou roeien. Maar nu wist hij beter. En zo’n God wilde hij niet
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dienen: een God die de kleine man straft, wanneer hij kwaad gedaan heeft, maar
die koningen de hand boven het hoofd houdt! In het land van zo’n God wilde hij
niet verder leven.
De volgende ochtend zadelde Achitofel zijn ezel en reed het zuiden in, naar zijn
geboorteplaats. Nog maar een paar dagen geleden had hij deze weg ook gereden.
Zijn hart vol met haat, maar ook met grote plannen….
Nu reed hij hier weer, een oud en verbitterd man. Het offer dat zij als familie
met elkaar gebracht hadden, de dag toen hij naar Hebron vertrok, had niet
geholpen. God keek niet om naar zijn offers. Die had liever de reuk van
koningsoffers.
Achitofel nam afscheid van zijn familie en regelde de zaken wat er na zijn dood
moest gebeuren. Toen dwaalde hij de velden in en hing zich op. Later vonden ze
zijn lijk en begroeven hem in het familiegraf. Zo stierf Achitofel, de raadsheer
van koning David, de wijste man van heel Israël.
Achitofel was gestorven, niet alleen omdat hij David haatte, maar ook omdat hij
het niet kon accepteren dat God mensen het kwade vergeeft en zijn kinderen
weer in genade aan wil nemen, wanneer zij echt berouw hebben.
Was David wel medeschuldig aan de dood van zijn voormalige raadsman? Heel
Israël wist immers dat koning David schuld had beleden en vergeving van God
had ontvangen.
Achitofel had geen gelijk toen hij de strop om zijn nek legde en in het diepe
sprong. Achitofel wilde bloed voor bloed. Jammer was het dat Achitofel van
Gods genade, aan David bewezen, niets wilde weten!

Hoofdstuk 110
Lieve kleinkinderen,
Ik hoorde van een vader, die zijn zoon het huis uitstuurde, en zolang als hij aan
de drugs was, nooit weer bij hen in huis mocht komen.
Wat erg is dat….
Dat jij je eigen zoon niet meer kunt vertrouwen, omdat hij alles uit je huis steelt
om maar drugs te kunnen kopen.
Wat een ellende is er aan dit besluit van die vader en moeder voorafgegaan.
Wat moet er allemaal al gebeurd zijn, voordat je zo’n pijnlijk besluit kunt
nemen. Een besluit dat dwars door je ziel heengaat.
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Hoofdstuk 110

-

Dood van Absalom

-

2 Samuël 18 : 1 – 18

Na de vlucht uit Jeruzalem waren David en zijn mannen naar Machanaïm
gegaan, een sterke stad aan de andere kant van de Jordaan, waar ook Isboseth
gewoond had. Hier tussen de steile rotsen en de kronkelende beek had hij zijn
hoofdstad gehad. Vanuit hier was Abner de strijd aangegaan tegen koning David
en had het van Joab en zijn leger verloren. En nu verbleef koning David in
dezelfde stad, omdat hij had moeten vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. Zo
vreemd kan het gaan in een mensenleven.
Koning David wilde niet de vijand de kans geven om de stad Machanaïm te
belegeren en uit te hongeren. Toen David het bericht kreeg dat het leger van
Absalom de rivier de Jordaan was overgestoken, liet hij alles klaar maken voor
de strijd in het open veld. Hij verdeelde zijn leger in drie groepen, met Joab,
Abisaï en Ittai elk aan het hoofd van een afdeling. Zelf zou hij dan de leiding
nemen over zijn hele leger.
Maar van dat laatste wilden zijn mannen niets weten. Nee, Absalom had maar
één doel en dat was de dood van zijn vader. En mocht hem dat lukken, dan was
deze hele strijd voor niets geweest, want in dat geval was hij als oudste zoon van
koning David, automatisch de nieuwe koning van heel Israël. Normaal
gesproken ging de koning voorop in de strijd tegen zijn vijanden, maar dat kon
nu niet. Het was veel beter dat David met zijn lijfwacht in de stad achterbleef en
mocht het in het uiterste geval nodig zijn, dan kon hij altijd nog komen helpen
tegen de grote overmacht.
David begreep dat zijn drie legeraanvoerders gelijk hadden. Maar het was hem
nog nooit zo zwaar gevallen om thuis te blijven als deze keer. Nu voelde hij dat
hij niet alleen koning, maar in de eerste plaats vader was. Zijn plicht als koning
was, om strijd te leveren tegen zijn opstandige zoon en dat deed hij ook, maar
daarom was het nog niet gemakkelijk! David wist dat zijn zoon, als hij de kans
kreeg hem zou doden, maar het bleef wel je eigen kind en diep in zijn hart hield
hij van zijn zoon. En nu hij als koning niet mee ten strijde trok, was Joab de
baas. En Joab? Die kende geen medelijden….
‘Ik zal doen wat jullie zeggen,’ zei David. ‘Maak jullie gereed en ik ga bij de
poort staan om jullie uitgeleide te doen.’
David zag zijn mannen weer aan zich voorbij marcheren, net zoals kort geleden
vanuit Jeruzalem. De Filistijn Ittai met zijn bende, de verbeten strijders Joab en
zijn broer Abisaï en al die andere soldaten.
‘Wacht maar koning, wij hebben al zo vaak voor u gevochten en de overwinning
behaald, dat doen wij vandaag weer. Reken daar maar op!’
En niet één van al die ruige kerels begreep wat er in hun koning David omging
en dat zijn hart bijna brak van verdriet. Zijn zoon Absalom, voor deze mannen
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allemaal een rebel, die in opstand was gekomen tegen zijn vader, de gezalfde
des Heren. Er was voor hem maar één straf: Hij had de dood verdiend. Maar
deze zelfde vijand was voor David zijn oudste zoon, waar hij alles voor over
had. Hij huiverde, toen hij zijn soldaten aan zich voorbij zag gaan, hun gezichten
strak van kwaadheid, hun zwaarden in de ene en hun speren in de andere hand.
O Absalom….
Koning David stak zijn hand omhoog en iedereen bleef stilstaan. Hij liep bij de
rijen langs en luid, zodat alle officieren het goed konden verstaan riep hij: ‘Wees
toch niet al te wreed tegen Absalom.’
In de oude Bijbelvertaling staat het zo mooi: ‘Handel mij zachtkens met de
jongeling.’
Ja, David wilde wel zijn troon terug, maar hij wilde zijn zoon niet verliezen.
Het leger van David ging op mars en lang zag hij hen na. Als het nu maar hielp,
wat hij gezegd had. Zijn soldaten zouden hem wel gehoorzamen, maar Joab? O
zeker, Joab ging voor hem door het vuur. Maar sinds hij hem de opdracht had
gegeven om Uria te laten sneuvelen in de strijd, luisterde en gehoorzaamde hij
hem niet altijd meer. Wat wil je ook: Broeders in het kwaad….
Als Absalom het vandaag won…. Maar dat mocht hij niet hopen!
In de verte zag David het zonlicht schitteren op de scherpe speren.
In de bossen van Efraïm ontbrandde de strijd. Al heel snel bleek dat het grote
leger van Absalom totaal niet opgewassen was tegen de felle krijgers van Joab.
Het leger van Absalom werd vernietigend verslagen. Het werd één grote
slachtpartij.
Prins Absalom zelf vluchtte ook. Op een muilezel reed hij zo snel hij kon over
de heidevelden en door de bossen. Dit was wel iets anders dan op een
koningswagen door de stad Jeruzalem rijden en toegejuicht worden! Hij begreep
dat alles verloren was. Maar hij was geen man om staan te blijven en zich dood
te vechten. Hij was bang, bang voor de wrede zwaarden en lange speren. En nog
het meest bang was hij voor de wraak van Joab. Hard sloeg hij op het muildier
om hem nog sneller te laten lopen. Zijn mantel en zijn lange haren wapperden in
de wind. Ze kregen hem niet, die soldaten van Joab! Jammer was het wel, dat hij
nu geen koning meer kon blijven. Een korte vreugde was het geweest. Achteraf
had hij toch beter naar Achitofel kunnen luisteren! Die dwaas van een Chusai
met zijn mooie verhalen…. Of zou die oude man, die boezemvriend van zijn
vader met opzet dit verhaal hebben bedacht om hem te laten verliezen? Hij wist
het niet. Maar belangrijk was het ook niet meer. Hij haatte ze allemaal: Chusai,
Joab en het allermeest zijn vader….
En zo reed Absalom door, diep in gedachten en met zijn hoofd naar beneden.
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Plotseling was er iets donkers voor hem, een geweldig grote beukenboom met
laaghangende takken. Dit kwam niet goed! Hij gaf een schreeuw en trok hevig
aan de teugels. Maar de dunne takken zwiepten al in zijn ogen en hij zag niets
meer. Aan beide kanten van zijn hals voelde hij een stevige tak. Hij wilde
schreeuwen om hulp, maar er kwam geen geluid meer uit zijn keel. Wanhopig
klemde hij zijn benen tegen het muildier, maar het angstige dier liep onder hem
vandaan. Absalom zakte naar beneden en raakte met zijn voeten de grond aan,
maar de zwiepende takken, waarin hij vastgeklemd zat, veerden omhoog. Daar
hing hij aan zijn hoofd. Een vreselijke pijn scheurde door heel zijn lichaam. Hij
schopte wild met zijn benen en toen werd het donker om hem heen. Maar hij
kon nog ademhalen en lange tijd bleef hij daar zo hangen. God de Heer had hem
gevangen in de vork van een beukenboom….
Ondertussen joegen de soldaten van koning David achter de vijand aan. ‘Geen
rust,’ commandeerde Joab, ‘tot Absalom in onze handen is!’
Het was net iets voor David om zo’n deugniet later weer vrij te laten en dan kon
alle ellende opnieuw beginnen. Maar hij, Joab was er ook nog. Als hij hem te
pakken kreeg….
Eén van de mannen van Joab kwam schuin over het veld aanlopen. Hij hijgde en
had een kleur als vuur, toen hij zei: ‘Ik heb Absalom gevonden. Hij hangt in een
boom. Hij leeft nog.’
‘Kerel,’ snauwde Joab, ‘waarom heb je hem niet doodgeslagen? Dan had ik je
tien zilverstukken gegeven en een nieuwe koppelriem.’
De soldaat schudde zijn hoofd en zei: ‘Ook al had u me duizend zilverstukken
gegeven, dan had ik de zoon van de koning nog niet vermoord. Ik heb
vanmorgen toch duidelijk koning David horen zeggen: ‘Wees toch niet al te
wreed over Absalom.’
‘Geen praatjes meer,’ zei Joab. ‘Breng me naar hem toe.
Joab pakte drie speren en met grote stappen liep hij naar de boom, waar
Absalom in hing. Hij leefde nog. Zachtjes bewoog het hangende lichaam tussen
de bladeren van de boom. Joab lachte wreed. Daar hing hij, die mooie vals
spelende koningszoon. Tussen de taken door smeet hij zijn eerste speer, toen de
tweede en de laatste. Hij miste niet één keer.
Direct daarop riep Joab een trompetter bij zich. Over de velden klonk het blijde
signaal: ‘Einde van de strijd!’
Nu Absalom dood was, had het geen zin meer om door te vechten en onnodig
bloed te vergieten. De dode prins gooiden ze in een diepe kuil en stapelden er
een grote berg stenen overheen. Het was in Israël een grote schande om op deze
manier begraven te worden.
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In de Koningsvallei, ergens in Juda, had Absalom voor zichzelf een gedenkteken
opgericht. De gedenksteen van Absalom, omdat hij geen zoon had, die zijn
naam kon doen voortleven.

Hoofdstuk 111
Lieve kleinkinderen,
Wat kunnen papa’s en mama’s veel verdriet om hun kinderen hebben. En vaak
stellen zij zich dan de vraag: ‘Wat hebben wij toch verkeerd gedaan in de
opvoeding van onze kinderen?’
Als voorbeeld een klein verhaaltje, dat wij in ons pleeggezin meegemaakt
hebben. Er werd in Ter Apel vanuit het VBL een volledig uitgeprocedeerde
moeder met haar zoontje van zes jaar oud op straat gezet. Zij hebben bijna twee
jaar in ons pleeggezin ‘Huize Plexat’ gelogeerd. Die moeder kreeg van een
maatschappelijk werkster hulp bij de opvoeding van haar zoontje. Bij het
evaluatiegesprek, waar ik ook bij aanwezig moest zijn, vroeg die
maatschappelijk werkster tot slot aan mij: ‘Meneer Visser, nu wil ik graag dat
ook u zegt, wat er volgens u goed en wat er verkeerd is gegaan.’
Na even nagedacht te hebben antwoordde ik: ‘Ja, ik heb gezien en meegemaakt
hoe deze mama haar kind opvoedde. Vaak was ik het niet met haar eens, maar ik
heb er nooit iets van gezegd. Ik draaide mij om en liep dan de tuin in. Maar één
ding weet ik heel zeker: dit jongetje houdt heel, heel veel van zijn moeder en
deze mama, zij wil haar leven wel geven voor haar zoontje. Zij houden zielsveel
van elkaar en dan mag je fouten maken!’

Hoofdstuk 111

-

De koning huilt

-

2 Samuël 18 : 19 – 33
2 Samuël 19 : 1 – 8

Natuurlijk, na de overwinning moest naar koning David zo snel mogelijk het
goede nieuws gebracht worden. Maar Joab aarzelde, wie hij naar David zou
sturen.
Er waren genoeg hardlopers in het leger, die maar wat graag deze blijde
boodschap aan hun koning David wilden vertellen. Maar, als David zou horen
dat zijn zoon Absalom dood was, dan kon hij wel eens zo kwaad worden, dat hij
de boodschapper dood zou slaan…. Dat gebeurde in oude tijden vaak bij veel
koningen in de heidenlanden.
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En daar kwam Achimaäz, de zoon van priester Sadok bij Joab en vroeg hem of
hij de boodschapper naar koning David mocht zijn. Maar Joab vond dat niet
goed. In Jeruzalem had hij kortgeleden heel goed werk voor David gedaan en in
Joabs ogen was hij er te goed voor, dat de koning bij dit slechte bericht van de
dood van Absalom, zijn woede op hem zou afreageren!
‘Jij mag een andere keer,’ zei Joab vriendelijk, ‘maar vandaag mag jij geen
boodschapper zijn.’
Joab keek om zich heen en daar zag hij een neger, die soldaat was bij de
lijfwacht van koning David. Er was geen geschikter boodschapper. Als uitkwam
waar hij bang voor was en David hem doodde, dan was er weinig verloren….
Hij wenkte de zwarte neger en zei tegen hem: ‘Ga naar de koning en vertel hem
wat jij vandaag gezien hebt.’
Achimaäz zag de neger wegrennen. Hij volgde de harde weg naar Machanaïm,
waar veel bochten in zaten. Jammer dacht Achimaäz, dat hij geen boodschapper
mocht zijn. Hij geloofde er niets van dat koning David hem kwaad zou doen.
Joab ging natuurlijk van zichzelf uit en dacht dat de koning net zo was, als
hijzelf. Maar wanneer hij dwars door de velden naar Machanaïm zou rennen,
dan kon hij eerder bij de koning zijn, dan die neger.
‘Meneer Joab,’ vroeg hij nog een keer dwingend, ‘mag ik toch ook naar koning
David?’
Joab keek hem verbaasd aan en zei: ‘Maar wat voor zin heeft dat, nu je toch niet
als eerste bij de koning komt? Je krijgt echt geen beloning, hoor.’
‘Toch wil ik graag naar koning David.’
Zo’n stijfkop, dacht Joab. Maar zo waren die jongemannen. Ze zagen geen
gevaar!
‘Toe dan maar,’ zei Joab en als David hem zijn kop eraf sloeg, dan was het zijn
eigen schuld. Hij had hem gewaarschuwd.
In Machanaïm wachtte koning David in grote spanning. Zijn dienaren hadden
voor hem een stoel neergezet tussen de buiten- en binnenpoort en boven hem, in
de poortwachterskamer keek een soldaat uit naar de boodschapper, die zeker zou
komen. Langzaam gingen de uren voorbij. David wist al niet meer hoeveel uren
hij hier had zitten wachten. Al zijn gedachten waren bij Absalom. Nog nooit
eerder had hij zo’n heimwee naar hem gehad.
Daar hoorde hij de wachter van boven roepen: ‘Er komt iemand aan! Hij is nog
heel ver weg, maar wel kan ik zien dat hij alleen is.’
Met angstig kloppend hart wachtte David. Als het één man was, dan was het een
boodschapper. Het duurde lang. Later riep de wachter dat er nog een man aan
kwam rennen. Twee boodschappers? Als dat maar een goed teken was. Voor de
derde keer riep de wachter: ‘Aan het rennen te zien, is het Achimaäz, de zoon
van priester Sadok.’
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Dat betekende goed nieuws, want anders had Joab hem niet gestuurd. David
kreeg weer hoop dat zijn zoon Absalom nog leefde.
Achimaäz rende de poort binnen. Hij zag de koning zitten en riep hijgend:
‘Vrede’. Dan wist koning David, dat hij met goed bericht gekomen was. Maar
eerst bracht hij zoals het hoorde, de koningsgroet. David wenkte dat hij moest
gaan staan en vertellen. Met een lenige sprong stond hij weer overeind.
‘Gezegend zij de Heer, uw God, want Hij heeft uw vijanden verslagen!’
Achimaäz wachtte en zijn ogen blonken. Maar David zei geen woord van dank.
Hij had maar één vraag die hem helemaal in beslag nam: ‘Is alles goed met mijn
jongen, met Absalom?’
Zelfs Achimaäz begreep ineens wat David voelde. Ondanks de blijdschap van de
overwinning, was daar de grote zorg om zijn zoon Absalom. Hij begreep dat hij
niet ineens alles kon en mocht zeggen.
Heel ernstig zei hij: ‘Toen Joab me wegstuurde zag ik een grote groep mensen.
Maar ik weet niet wat er aan de hand was.’
Even later kwam de neger de hoek om rennen. Zijn witte tanden blonken in zijn
zwart gezicht. Zijn donkere huid glom van het zweet. Hij gunde zich geen tijd
om de koningsgroet te brengen. Blij riep hij: ‘Meneer de koning, wij hebben
gewonnen! De Heer heeft u verlost van alle mensen die tegen u in opstand
waren gekomen!’
David vroeg: ‘En is alles goed met mijn zoon Absalom?’
De neger lachte, terwijl hij zei: ‘Ik hoop dat het met al uw vijanden net zo slecht
afloopt als met deze jonge man.’
En toen vertelde hij alles wat hij meegemaakt had.
Koning David zei niets. Hij luisterde. Het was net alsof dit verhaal over een
vreemde ging. ‘De prins…. Hij hing vast in een boom…. Joab…. Drie speren….
Een ezelsbegrafenis….’
Pas toen besefte David wat er gebeurd was. Nooit, nooit zou hij zijn zoon
weerzien. Nooit zou hij zijn stem weer kunnen horen. En nooit zou hem kunnen
wijzen op God, die als hij echt berouw had, zijn schuld wilde vergeven.
David ging staan en liep de trap op naar de poortkamer. Hij trilde over zijn hele
lichaam, terwijl hij luid jammerde en huilde: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon
Absalom! Was ik maar dood in plaats van jij! Mijn zoon Absalom, mijn zoon
Absalom!
Lang bleef David daar boven in die kamer. Hij huilde luid…. Zijn dienaren
beneden hoorden hem schreeuwen: ‘Was ik maar dood, in plaats van Absalom,
was ik maar dood!’
Ja, David had al eerder kinderen van hem naar het graf gebracht, maar dit voelde
veel erger. In opstand gekomen tegen zijn vader, was Absalom gedood…. Nooit
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zou hij het meer goed kunnen maken, niet bij zijn vader, maar ook niet bij God
de Heer.
‘U bent die man!’ had de profeet Nathan tegen hem gezegd. En het kwam
precies zo uit. Eerst het jongetje van Bathseba en hem, toen Amnon en nu
Absalom. En was deze zoon nog niet eens de laatste? Moest er nog een zoon van
hem een wrede dood sterven? En al luider klonk zijn gehuil….
David was nog in de poortkamer, toen Joab met zijn soldaten terugkwamen van
het slagveld. Ze hadden verwacht dat hun koning bij de poort zou staan om hen
te verwelkomen. Hij zou hen toespreken. Tenslotte hadden zij hun leven voor
hem in de waagschaal gesteld en veel van hun vrienden waren op het slagveld
gesneuveld, voor koning David! Ze konden wel begrijpen dat de koning verdriet
had om zijn zoon, maar dit viel hen toch tegen. En in plaats dat zij als blijde
overwinnaars de stad binnenmarcheerden, slopen de eersten als dieven in de
nacht de stad binnen, als soldaten die zich schamen dat zij de strijd verloren
hebben.
Toen Joab zijn koning David niet aan de kant van de weg zag staan, werd hij
erg, ja heel erg boos. Hij begreep direct dat het om Absalom ging. Goed, hij had
die deugniet de wereld uit geholpen, maar daar zouden zijn soldaten niet de dupe
van worden!
Met grote, kwade stappen liep hij naar de stadspoort.
‘Waar is jullie heer,’ vroeg hij.
De bange dienstknechten wezen omhoog. Boven zich hoorde Joab wanhopige
voetstappen en Davids stem die huilde: ‘Absalom, mijn zoon, mijn zoon….’
Joab trilde van kwaadheid. Maar dit was schandalig! Was dit nu een koning, die
niet naar zijn soldaten omzag, maar jammerde om zo’n nietsnut als Absalom?
De eenvoudigste soldaat was nog altijd beter dan die mooie prins!
‘Breng mij bij de koning!’ gebood Joab.
‘Dat kan niet, want de koning huilt om zijn dode zoon.’
Joab snoof verachtelijk. Toen stoof hij de trap op. Koning David merkte niet
eens dat Joab de kamer binnenkwam. Met een rouwdoek om zijn hoofd liep
David de kamer op en neer. Zijn ogen waren rood van het huilen.
‘Absalom, mijn zoon, mijn zoon, was ik maar in jouw plaats gestorven….’
De erg kwade en diep gekrenkte Joab voelde geen medelijden.
Hoog en trots stond Joab voor zijn koning en zei: ‘Vandaag hebben mijn
mannen voor u hun leven gewaagd. Mijn soldaten hebben uw vrouwen en
kinderen gered. Maar u moet zich schamen! Ja, kijk mij maar aan! U haat de
mensen die u liefhebben! En de mensen u haten, daar houdt u van! Het is
duidelijk. Als Ittai, Abisaï en ik, ja al uw soldaten vandaag gedood waren en
Absalom leefde nog, dan was dat in uw ogen goed geweest! Maar ik zweer u in
de naam van de Heer, als u nu niet naar beneden gaat en uw soldaten toespreekt
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en hen bedankt voor hun inzet, liefde en trouw, dan gaat vanavond nog uw hele
leger op mars en ziet u hen nooit weer terug. En dat zou erger zijn dan al het
kwaad dat u tot nu toe in uw leven is overkomen!’
David zei geen woord terug. Dat zou ook niets helpen. Joab begreep toch niets
van zijn bitter verdriet om Absalom. Na wat deze wrede, ruige en onbehouwen
man met zijn zoon gedaan had, haatte hij hem. Maar hij kon hem niet missen.
Als Joab met het leger wegging, dan was alles verloren en de hele strijd vergeefs
geweest.
Maar in één ding had Joab wel gelijk: zijn soldaten hadden recht op hem. En wat
gaf het om nog langer te huilen? Daar kreeg hij zijn zoon Absalom niet mee
terug.
David ging met zijn hand naar zijn hoofd en deed de rouwdoek af.
‘Ik kom,’ zei hij, ‘roep alle soldaten bij de poort samen.’
Zijn stem was weer vast. Nu was hij geen vader meer die rouwt om zijn verloren
zoon, maar een koning die zegt hoe het moet. Alleen, heel diep in zijn hart was
daar nog het verdriet om zijn zoon en het voelde alsof hij nooit weer zou kunnen
lachen en blij zijn in zijn leven.
Maar toen hij later in de poort zat, hoog in zijn koningsstoel en al die moedige
kerels bij zich langs zag marcheren, kon hij toch weer glimlachen. Hij begreep
het zelf niet, maar die blijde jubel van zijn soldaten deed hem goed….

Hoofdstuk 112
Lieve kleinkinderen,
Jan en Piet waren vanaf de lagere schoolbanken (groep één van de basisschool)
de dikste vrienden. Maar toen ze samen naar het vervolgonderwijs gingen, naar
dezelfde scholengemeenschap, zag Jan zijn grote vriend Piet ineens niet meer
staan. Nee, er waren andere jongens die veel interessanter waren en Jan liet zijn
vriend Piet links liggen. Dat deed pijn, ja veel pijn.
Hoofdstuk 112

-

Amasa, man van Juda

- 2 Samuël 19 : 9 – 43
2 Samuël 20

Na de dood van Absalom gingen de mannen van zijn leger weer naar huis. Elke
man naar zijn eigen huis, waar hij in Juda of Israël ook woonde. De weg naar
Jeruzalem lag voor David open. Maar koning David begreep heel goed, dat hij
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nu niet naar Jeruzalem moest gaan. Bijna alle oudsten van Juda en van heel
Israël, de elf andere stammen, hadden hem verraden, toen ze de kant van
Absalom kozen. Dat was niet weer goed te maken, met alleen een mars naar
Jeruzalem.
De oudsten van elke stam hoorden bij hem te komen en hem vragen om terug te
komen. Ze moesten hem opnieuw inhuldigen als hun koning. Maar daar
treuzelden ze nogal lang mee….
Sommigen schaamden zich en durfden nu niet naar David toe te gaan. Maar de
meesten wilden liever zelf baas blijven en dachten dat ze een koning helemaal
niet meer nodig hadden.
Vooral in Juda hadden de oudsten geen haast om David weer als hun koning in
te halen. Het leek erop dat de andere stammen van Israël wel eens eerder bij
David zouden komen, want de gewone mensen in het hele land wilden hun
koning David terug.
Het viel David wel erg tegen dat juist zijn eigen stamgenoten niet als eerste bij
hem kwam. Maar ja, Absalom had juist in Juda de meeste aanhangers gehad.
Het was de hoogste tijd dat het weer goed kwam tussen hem en de oudsten van
Juda.
Om die reden stuurde David de priesters Sadok en Abjathar naar hen toe met de
boodschap: wanneer jullie mij weer mij terughalen en weer als koning erkennen,
dan krijgen jullie van mij extra privileges.
Ook moesten de beide priesters gaan overleggen met Amasa, de krijgsoverste
van Absalom. Zij moesten hem overhalen, dat hij in het vervolg voor koning
David wilde gaan werken. Natuurlijk hoefde dat niet voor niets. Voor wat, hoort
wat! Maar wanneer het Amasa zou lukken, om binnen zeer korte tijd David
weer als koning terug te krijgen in Jeruzalem, dan zou hij de plaats van Joab
gaan innemen. De hoogste generaal in Davids leger!
Het was een sluw plan van David, maar geen wijs besluit. Hij zou op deze
manier de steun krijgen van Amasa en de oudsten van Juda. Ook nam hij wraak
om wat Joab met zijn zoon Absalom had gedaan. Maar de andere stammen van
Israël zouden kwaad worden als ze dit hoorden en wat zou het gevolg daarvan
zijn?
En voor Joab was dit niet eerlijk. Hij was al die jaren een trouw dienaar van
koning David geweest en vooral met dank aan hem was Davids rijk zo groot en
machtig geworden. Hij verdiende het niet om door David nu op zo’n geniepige
manier aan de kant te worden gezet. En dat in het voordeel van opstandeling
Amasa! David wist ook wel dat het niet goed was, wat hij met Joab deed, maar
hij kon hem niet meer luchten of zien, sinds hij zijn zoon Absalom gedood had.
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Amasa wilde maar al te graag op het aanbod van koning David ingaan. In plaats
van straf, zoals hij verwacht had, kreeg hij zelfs de plek van legeraanvoerder
Joab aangeboden. Om de oudsten van Juda over te halen om David als koning
terug te halen, was voor hem geen probleem.
Korte tijd daarna werden er boodschappers naar de stad Machanaïm gestuurd,
die David eerbiedig vroegen om terug te keren naar zijn hoofdstad Jeruzalem.
David vertrok met zijn leger uit Machanaïm. Veel mensen uit Juda gingen hem
tegemoet en wachten hem op bij de rivier de Jordaan. Maar het waren niet alleen
Judeeërs, die koning David gingen ophalen. Ook Siba, de dienstknecht van
Mefiboseth haastte zich om David bij de Jordaan te verwelkomen. Met zijn
vijftien grote zonen en zijn twintig slaven wilden hij David helpen om de rivier
over te steken. Hij had ook wel reden om dankbaar te zijn, nu hij van David alle
bezittingen van zijn heer Mefiboseth gekregen had.
Maar daar was ook Simeï, die erg bang was, dat hij van David straf zou krijgen.
Het was ook niet niks wat hij er allemaal uitgekraamd had, toen koning David
vluchtte. Hij liet zich voor David op de grond vallen en smeekte om zijn leven.
‘O koning, vergeef mij. Ik smeek u, vergeet alle lelijke woorden, die ik tegen u
gezegd heb. Maar nu ben ik wel de eerste uit de stam Benjamin, die u hulde
breng.’
Nog voordat David iets kon zeggen, nam Abisaï, de broer van Joab het woord.
‘Zal ik hen doden, omdat hij de gezalfde des Heren vervloekt heeft?’
David kreeg een kleur van kwaadheid. Altijd hadden Joab en Abisaï het hoogste
woord en altijd wilden ze bloed zien. Zo luid, dat iedereen het kon horen zei hij:
‘Wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Vandaag op deze feestdag
wordt er geen bloed vergoten!’
En tegen Simeï zei hij: ‘In de naam van de Heer, jij zult niet sterven!’
Direct na deze vreemde ontmoeting met Simeï, zagen ze Mefiboseth, de zoon
van Jonathan aan komen rijden. Al deze tijd dat David in Machanaïm was
geweest, had hij gerouwd. Dat was hem aan te zien en ook te ruiken. Hij had
zich deze weken niet gewassen en ook geen schone kleren aangetrokken.
Koning David keek hem streng aan en zei: ‘Waarom ben je niet met mij mee
gevlucht?’
De zoon van Davids vriend Jonathan antwoordde: ‘Dat wilde ik doen. Ik had
mijn dienaar Siba de opdracht gegeven om mijn ezel te zadelen om met u mee te
gaan. U weet dat ik kreupel ben en niet kan lopen, maar Siba had alle ezels
meegenomen en daarna heeft hij mij bij u vals beschuldigd!’
David wist nu niet meer wie hij moest geloven. Siba had het hem heel anders
verteld. Ja, hij had toen de zaak beter moeten laten onderzoeken, maar hij had
toen andere zaken aan zijn hoofd. En hoe moest het nu verder? Hij had al het
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land van Mefiboseth aan Siba gegeven. Voor zijn gevoel sprak Mefiboseth de
waarheid, maar was dat wel waar?
Toen zei David: ‘Ik gebied Siba, dat hij al het land met jou moet delen.’
Mefiboseth boog zijn hoofd en antwoordde: ‘O koning, ook al zou ik alles kwijt
zijn, dan was dat nog niet erg, nu u weer teruggekomen bent.’
Met man en macht begon het leger van David de rivier de Jordaan over te
steken. Ook koning David bereikte veilig de overkant. Vanaf de Jordaan gingen
ze in een grote optocht naar Gilgal en daar kwamen ook de oudsten van Israël
om David op te halen. Ze verbaasden zich erover dat de oudsten van Juda hen
toch nog een slag voor waren geweest. Maar toen de oudsten van Israël daar in
Gilgal hoorden dat de stam Juda aparte rechten en privileges had gekregen,
ontstond er een hevige ruzie.
Daar in Gilgal was ook een man uit de stam van Benjamin, die Seba heette. Het
zat hem nog altijd dwars, dat er een koning in Israël was uit de stam van Juda.
En nu met deze hevige ruzie tussen Juda en de andere stammen van Israël, zag
hij zijn kans schoon. Hij liet zijn boden rondgaan met de boodschap: ‘Wat
hebben wij nog te maken met David? Kom op Israël, laten we allemaal naar ons
eigen huis gaan!’
Direct werd er massaal gehoor gegeven aan deze oproep van Seba. Alle mannen
van Israël verlieten Gilgal en gingen het noorden in, achter Seba aan. Wanneer
David zich alleen maar bekommerde om de stam Juda, nu dan moest hij zich er
ook maar mee redden. Zij deden niet langer mee!
Voor David voelde dit als een klap in zijn gezicht. Hij besefte dat het niet goed
van hem was geweest, om de stam Juda voor te trekken. Maar nu was het te laat!
Nog maar net was de opstand van Absalom achter de rug of nu begon dit. Hij
moest direct handelend optreden, want anders was de kans groot op een nieuwe
oorlog. Zo vlug hij kon ging hij naar Jeruzalem en maakte alles klaar. Eerder
zou hij Joab de opdracht hebben gegeven om met Seba af te rekenen, maar nu
moest Amasa het doen. Joab had hij uit zijn functie ontheven.
De koning zei tegen Amasa dat hij binnen drie dagen het leger reisvaardig moest
hebben. Maar zoals het met Joab altijd wel gebeurde, lukte dit bij Amasa niet.
David werd ongeduldig. Zijn leger moest Seba inhalen, voordat hij zich in een
versterkte stad vestigde. Maar, kon Amasa zijn taak wel aan? Zo niet, dan was
hij een slecht legeraanvoerder en had hij hem nooit in dienst moeten nemen. Of
wilde hij niet? Hield hij het in het geheim met Seba, net zoals hij het met
Absalom gedaan had? Dan was hij een verrader…. In ieder geval moest er nu
iets gebeuren. Koning David liet Abisaï bij zich komen en zei: ‘Nu zal die Seba
ons nog meer kwaad doen, dan Absalom gedaan heeft. Neem de soldaten die
hier in de stad zijn mee en ga hem achterna.’
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Abisaï deed direct wat de koning hem opgedragen had. Hij pleegde overleg met
de commandant van de lijfwacht van David en met de Filistijn Ittai. Binnen de
kortste keren stonden ze klaar om Seba te gaan achtervolgen. Ze waren vol
goede moed. Ze hadden Absalom verslagen, dat zouden ze nu ook met Seba
doen. Joab was er ook bij. Natuurlijk was hij kwaad op David, die hem zo slecht
behandeld had, maar Amasa haatte hij. David was tenslotte zijn koning en een
koning moest je gehoorzamen, ook al deed die hem onrecht aan. Maar die
Amasa! Kort geleden was hij nog in opstand gekomen tegen koning David en
hadden Joab en zijn mannen hem op het slagveld verslagen. En nu was hij de
grote man in Davids leger…. Maar er moest wel heel veel veranderen, wilde
Joab hem gehoorzaam zijn.
Dichtbij Gibeon, kwamen Abisaï en zijn mannen Amasa achterop. Die was nu
eindelijk ook zover dat ook hij Seba kon gaan achtervolgen. Joab zag Amasa en
liep heel vriendelijk naar hem toe. Amasa glimlachte terug. Dat viel hem
honderd procent mee van die harde en wrede man, over wie hij al zoveel
gehoord had. Die grote Joab wilde misschien wel vriendschap met hem sluiten.
Joab zei: ‘Is alles goed met jou Amasa?’ En met een brede zwaai pakte hij
Amasa bij zijn baard beet, zoals in die tijd gewoonte was, wanneer mannen
elkaar een welkomskus wilden geven. Nog had Amasa niets door. Maar met zijn
linkerhand had Joab vanonder zijn mantel vandaan een dolk gepakt, waarmee hij
Amasa in zijn onderbuik stak. Daarna marcheerden de broers Abisaï en Joab
koelbloedig door en keken niet meer naar hun vijand om. Die had zijn verdiende
loon gekregen. Had hij maar niet in opstand moeten komen tegen hun koning
David.
Eén van de soldaten van Joab bleef bij de stervende veldheer staan en zei tegen
de mannen van Amasa: ‘Jullie hebben geen aanvoerder meer. Wees nu
verstandig en ga achter Joab aan. Hij is een veel betere generaal dan jullie
aanvoerder was. En, Joab verliest nooit!’
Maar eerst moest hij nog het dode lichaam van Amasa het veld inslepen, voordat
ze zijn raad opvolgden en met hem Joab achterna gingen.
Ondertussen was David in Jeruzalem en ging ervan uit dat Abisaï tegen Seba
optrok en dat Amasa met een groot leger achter hem aankwam. Toen hij hoorde
dat Joab het commando had overgenomen en dat Amasa door hem vermoord
was, werd hij woedend. Maar eerlijk is eerlijk, ook David moest even later weer
terugdenken aan de opdracht die hij jaren geleden aan Joab gegeven had: ‘Laat
de Hethiet Uria sneuvelen in de strijd….’
Ja, en als je samen een moord begaat, dan blijft dat levenslang een probleem.
Er was één troost: nu Joab weer de leiding had, hoefde hij zich geen zorgen
meer te maken. Seba zou het verliezen!
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En zo gebeurde het ook. Ze achtervolgden Seba met zijn mannen dwars door
heel Israël heen. De meeste mannen van dat grote leger van Seba verdwenen
zomaar. Ze hadden er genoeg van en gingen naar hun eigen huis. Met een klein
groepje getrouwen bereikte Seba het stadje Abel-Beth-Maächa, dat in het
uiterste noorden lag. Joab belegerde de stad. Dichtbij de stadpoort wierp hij
schansen op. Maar voordat de stad ingenomen werd, kwam er al een einde aan
de strijd. De inwoners van het kleine stadje voelden niets voor Seba. Ze namen
de opstandeling Seba gevangen en hakten hem het hoofd af. Die smeten ze over
de stadsmuur heen naar Joab. Zo kon die duidelijk zien, dat Seba niet meer
leefde. Joab was al lang tevreden. Het was hem niet om de stad te doen
geweest, maar alleen om Seba. Direct ging hij weer met zijn soldaten naar
Jeruzalem terug. De strijd was voorbij en David kon nu in zijn stad Jeruzalem in
alle vrede en voorspoed regeren.
Nog zo’n tien jaar heeft David geregeerd. Voor het volk Israël was dat een
goede tijd. Maar David kon niet vergeten wat er allemaal was gebeurd. Nog
steeds moest hij zo nu en dan aan zijn zoon Absalom denken. Nog altijd haatte
hij Joab en diep in zijn hart was hij bang dat er nog meer rampen zouden komen.
‘Het zwaard zal van jouw huis niet wijken,’ had de profeet gezegd. En wanneer
zou de laatste slag vallen? Zijn vierde zoon? Wanneer?
Zo voor het oog regeerde David over een groot en machtig rijk. Maar zonder dat
David er erg in had, ging de tweespalt tussen Juda en de overige stammen van
Israël door. Later, toen Davids zoon koning was, zou het tot een uitbarsting
komen.

Hoofdstuk 113
Lieve kleinkinderen,
‘Mama, papa beloofde mij vorige week dat hij deze week met mij naar het
zwembad zou gaan. En nu is hij zonder mij daar naar toe gegaan.’
‘Ja Jantje,’ antwoordt mama, ‘ook papa’s beloven wel eens iets, dat zij niet
waarmaken. Hij is het misschien wel vergeten, dat jij mee mocht. Maar weet je
wat? Ik zal het hem vragen en dan weet ik zeker, dat het goed komt. De volgende
keer dat papa weer gaat zwemmen, dan ga jij mee. Daarvoor zal ik zorgen!
Ik ben jouw moeder!’
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Hoofdstuk 113

-

Adonia

-

1 Koningen 1

Eén vijand is er, die sterker is dan alle koningen op de hele wereld samen, ook
sterker dan koning David: dat is de dood. Geen wapens kunnen hem keren, ook
geen zilver of goud. Als het je tijd is, dan wint de dood het van alle mensen.
Het was een aantal jaren na de opstand van Absalom en van het wilde avontuur
van Seba, de man uit Benjamin. David was nu zeventig jaar, een oude man en
iedereen kon zien dat hij niet lang meer te leven had. Niet dat hij erg ziek was,
maar zijn krachten begaven hem en de hele dag lag hij op bed. Onder een stapel
dekens lag hij nog te rillen van de kou. Nooit kon hij meer warm worden, vooral
niet de lange, kille nachten. Davids dienaren hadden een verpleegster voor hem
gezocht, een bijzonder knappe jonge vrouw uit Sunim. Haar naam was Abisag.
Overdag paste ze op koning David en ’s nachts in bed kroop ze de oude man
aan, zodat hij nog een beetje warm werd.
De hovelingen spraken er onderling over, wie na koning David op de troon zou
komen te zitten. Ze verwachtten dat Adonia, de oudste prins, koning David zou
opvolgen. Maar het verhaal ging, dat koning David eens gezegd had dat zijn
zoon Salomo, de zoon van Bathseba hem op zou volgen. Salomo was wel een
flinke jonge man, maar hij was nog geen twintig jaar. Zo jong en dan regeren
over zo’n groot rijk? Kon dat wel?
Volgens prins Adonia niet en dat mocht ook nooit gebeuren. Hij was niet voor
niets de oudste prins en vond dat het koningschap hem toekwam. Maar daarover
met zijn vader praten, dat durfde hij niet. Hij wist ook wel dat vader David zijn
koningschap aan zijn broertje Salomo beloofd had en ook dat de profeet Nathan
het hier volkomen mee eens was.
Maar wanneer hij nu snel handelde, kon hij ook wel zonder zijn oude en zieke
vader en de profeet Nathan aan de macht komen.
Net zoals Absalom jaren geleden gedaan had, schafte hij zich een koninklijke
wagen aan en getrokken door paarden, met vijftig mannen als een erewacht
ervoor, liet hij zich prinsheerlijk door de straten van Jeruzalem rijden, net alsof
hij al de nieuwe koning was.
Niemand zei er iets van. Ook koning David niet, maar die had zijn kinderen nog
nooit iets verboden.
Prins Adonia besprak zijn probleem van hoe hij koning kon worden met Joab en
met de priester Abjathar en deze beide mannen wilden hem wel helpen. De
priester Sadok en Benaja, de commandant van de lijfwacht, betrok hij niet in
zijn plannen. Hij wist dat die het toch met Salomo hielden. Maar een man als
Joab, was in z’n eentje al meer waard dan een heel leger. Het was trouwens ook
niet zijn bedoeling om zijn vader te doden. De oude man zou toch niet lang meer
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leven. En had hij zijn vader wel willen doden, dan had hij Joab en Abjathar
nooit voor zijn karretje kunnen spannen. Nee, deze beide mannen zouden nooit
in opstand komen tegen hun koning David, voor wie zij door het vuur waren
gegaan!
En nu de koning zo zwak was, was een reis naar Hebron of naar een andere stad
ook helemaal niet nodig. Zonder bloedvergieten zou alles geregeld kunnen
worden, zelfs heel dichtbij de stad Jeruzalem.
Op zekere dag, toen Adonia alles tot in de puntjes goed voorbereid had, ging hij
met zijn aanhangers naar de Slangensteen, een klein eindje buiten de stadspoort
van Jeruzalem en hield daar een groot offerfeest. Aan het einde van de
offermaaltijd zou Adonia tot koning uitgeroepen worden, waar Joab en Abjathar,
de oudsten van de stad Jeruzalem en zijn broers bij aanwezig zouden zijn.
Alleen zijn broer Salomo, de profeet Nathan en Benaja, de commandant van de
lijfwacht van koning David had hij niet uitgenodigd.
Adonia wist heel goed, dat hij tegen de wens van zijn vader inging, en dat hij nu
eigenlijk ook in opstand tegen de koning was gekomen. Maar wanneer hij
eenmaal koning was, dan zou zijn oude, zeer vermoeide vader het wel
goedvinden.
Vrolijk en blij vierden ze met elkaar het offerfeest, terwijl ze niet wisten dat in
Jeruzalem alles in gereedheid werd gebracht voor de kroning van de jonge prins
Salomo.
Het was de profeet Nathan die als eerste hoorde van de opstand van prins
Adonia en direct nam hij maatregelen om dit te keren. Niemand wist beter dan
hijzelf, dat Salomo de nieuwe koning moest worden, want God zelf had het hem
geopenbaard en hij wist ook, dat David dit aan zijn vrouw Bathseba beloofd had.
Zelf had hij de jonge Salomo onderwezen en hij wist dat Salomo een flinke
jonge man was, heel wat beter dan Adonia, die als jongetje al vreselijk verwend
was en ook nu nog steeds overal zijn zin in kreeg.
Nathan ging zo snel hij kon naar Bathseba, de moeder van Salomo. Naar haar
zou de oude en erg vermoeide koning nog wel willen luisteren. Nathan vertelde
haar alles en zei tegen haar dat zij nu direct naar David moest gaan en met hem
praten, voordat Adonia koning zou zijn en vast en zeker Salomo zou laten
doden. Natuurlijk wilde Bathseba naar David gaan. Ze spraken af, dat Nathan
direct achter haar aan zou komen en haar woorden aan zou vullen.
Bathseba ging naar de koninklijke slaapkamer, waar David op bed lag. Ze zag
dat Abisaï bij hem was. Zonder toestemming te vragen ging ze naar binnen. Dat
hoorde wel niet zo, wanneer er een andere vrouw bij de koning was, maar Abisaï
was maar een verpleegster en niet met David getrouwd.
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Diep boog ze zich voor de koning en wachtte tot hij iets tegen haar zou zeggen.
En dat deed hij.
‘Waarom kom jij bij mij, Bathseba?’
‘Mijn heer,’ antwoordde ze ernstig, ‘u heeft mij in naam van de Heer gezworen,
dat mijn zoon Salomo u zal opvolgen als koning van heel Israël. Maar nu is
Adonia buiten uw medeweten om, tot koning uitgeroepen. Maar heel Israël
verwacht van u wie u zal aanwijzen als uw opvolger. Doet u dat niet, dan
kunnen onze zoon Salomo en ik voor verraders aangekeken en door Adonia
gedood worden….’
Nog voordat David reageerde, klopte de profeet Nathan op de deur en vroeg
toegang. Hij werd binnengelaten, nadat Bathseba de slaapkamer had verlaten.
Nathan nam direct het woord.
‘Meneer de koning,’ vroeg hij, ‘heeft u gezegd dat uw zoon Adonia op uw troon
moet gaan zitten? Dat moeten wij bijna wel geloven, want hij heeft koeien,
schapen en geiten laten slachten voor een groot offerfeest en al uw zonen zijn bij
hem en ook Joab en de priester Abjathar. Ze eten en drinken, vieren feest en
roepen: ‘Lang leve koning Adonia!’ Maar Adonia heeft de priester Sadok en
Benaja, de commandant van uw lijfwacht en uw zoon Salomo en ook mij niet
uitgenodigd. Als dit allemaal gebeurd is, omdat u dit heeft beslist, dan moet ik
mij stilhouden. Maar waarom heeft u dan niets tegen ons gezegd? Ik wist niet
beter dan dat uw zoon Salomo uw opvolger zou zijn.’
Koning David had alles aangehoord, wat eerst Bathseba en nu Nathan gezegd
hadden. Plotseling was hij klaarwakker en helder van geest Zijn oude krachten
kwamen nog één keer terug. Salomo, de zoon van hem en Bathseba zou koning
worden en anders niemand. Hij had dit eerder moeten regelen, maar het was nog
niet te laat.
‘Laat Bathseba hier komen,’ gebood hij.
Nathan ging de slaapkamer uit en weer stond Bathseba, de vrouw van koning
David, voor haar man, die haar eens zo hartstochtelijk lief had gehad. Met
kloppend hart hoorde ze David zeggen: ‘Zo waar als de Heer leeft, die mijn ziel
verlost heeft uit alle nood, zo waar als ik gezworen heb: Na mij zal onze zoon
Salomo koning worden en op mijn plaats op de troon zitten. Nu, vandaag nog
zal ik dat regelen.’
Bathseba was erg blij en dankbaar. Nu zou het met haar zoon Salomo toch nog
goed komen.
Nog geen uur later ging er weer een optocht door de straten van Jeruzalem. De
jonge prins Salomo reed op de muilezel van zijn vader en naast hem liepen de
priester Sadok en de profeet Nathan, terwijl achter hen aan Benaja met de hele
lijfwacht van koning kwamen. Ze gingen de stadspoort uit, maar juist aan de
andere kant van de stad als waar Adonia zijn offerfeest hield.
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Koning David had dit zelf geregeld en alles ging zoals het hoorde. Bij de
Gichonbron zalfde priester Sadok de nieuwe koning en daarna werd er op de
bazuin geblazen. Daarna ging het in optocht door de hele stad Jeruzalem. De
mensen in de smalle straten juichten hun nieuwe koning toe, zo luid, dat de
grond ervan dreunde. Tot slot gingen ze naar het paleis van koning David, waar
de jonge koning Salomo op de troon van zijn vader ging zitten.
Aan de andere kant van de stad was het offerfeest bijna afgelopen. Het werd tijd
om Adonia tot koning te zalven en de stad Jeruzalem binnen te gaan.
Maar plotseling stak Joab zijn hand omhoog en zei: ‘Luister, wat is dat voor een
gejuich in de stad?’
Hij kreeg antwoord op zijn vraag van Jonathan, de zoon van priester Abjathar,
die vanuit de stad eraan kwam rennen. Hij vertelde dat Salomo koning was
geworden en dat alle mensen in de stad hem aan het toejuichen waren.
‘En koning David weet ervan. Hij heeft dit vanmorgen vanaf zijn bed zelf
geregeld!’

De mensen in de smalle straten juichten hun nieuwe koning toe….
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De gasten van prins Adonia begrepen direct dat er van hun plannen nu niets
meer terecht zou komen. De jonge Salomo was koning en Benaja, de
commandant van de lijfwacht hield de hele stad bezet. Wanneer zij nu nog
langer hier zouden blijven, kwam hij met zijn soldaten en zou hen allemaal
doden. Ze sprongen overeind en gingen stilletjes terug naar hun eigen huis in de
stad. Niet één dacht meer aan Adonia. Die moest zichzelf maar redden.
Ja, Adonia dacht niet anders dan dat hij nu zou sterven. Hij was in opstand
gekomen tegen zijn vader, koning David en de nieuwe koning zag in hem
natuurlijk een groot gevaar voor zijn koninkrijk. Er was maar één manier om
zijn leven te redden. Zo snel hij kon ging hij naar het heiligdom, waar de ark
des Heren stond en hij greep de horens van het altaar vast. Op zo’n heilige plek
zou koning Salomo hem misschien niet doden.
En zo besliste de jonge koning ook. Adonia mocht vrij naar huis gaan, op
voorwaarde dat hij nooit weer zou proberen om koning te worden. Zelfs voor het
kleinste vergrijp in die richting, dan zou hij de dood sterven.
Blij ging Adonia naar zijn eigen huis. Dat hij geen straf had gekregen…. Een
man als Absalom zou wel anders gereageerd hebben. Ook Joab en priester
Abjathar, die met hem samengewerkt hadden om hen stiekem koning te maken,
mochten vrij hun wegen gaan. Ook zij werden niet gestraft.
Die jonge koning Salomo moest zich wel heel sterk voelen, dacht Adonia spijtig.

Hoofdstuk 114
Lieve kleinkinderen,
Toen mijn vader, jullie overgrootvader veel jaren geleden stierf, lag hij in het
tweepersoonsbed van mijn ouders. In dat kleine slaapkamertje waren daarbij
aanwezig mijn moeder, mijn vier oudste broers en mijn pake en beppe, de
ouders van mijn vader.
Op verzoek van mijn vader moesten zij het volgende lied zingen:
Jezus uw verzoenend sterven,
Blijft het rustpunt van ons hart
Als wij alles, alles derven,
blijft uw liefde ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt.
’t Angstig doodsweet mij uitbreekt,
Dat uw bloed mijn hoop dan wekke,
En mijn schuld voor God bedekke.
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Mijn moeder vertelde mij, dat kort na het zingen van dat lied mijn vader heel
zachtjes fluisterde: ‘Luister, ik hoor heel mooie muziek. Ik zie mooie bloemen. Ik
zie Jezus. Ik zie de hemel opengaan.’
En vertelde mijn moeder mij: ‘De laatste woorden van jouw papa op deze
wereld waren: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.’

Hoofdstuk 114

-

Een koning sterft

-

1 Koningen 2 : 1 - 11

Niet lang na de opstand van Adonia en de zalving tot koning van Salomo, ging
het weer slechter met David. Het leek erop alsof die laatste inspanning hem te
veel van zijn krachten had gevergd. Hij lag met gesloten ogen maar stilletjes op
zijn bed. Abisag, de jonge verpleegster verzorgde hem zo goed mogelijk, maar
David merkte het niet eens. Hij vroeg nergens meer na.
Maar in zijn hoofd was het niet zo rustig. Zijn gedachten hielden zich vooral
bezig met wat hij in zijn leven niet had gedaan. Hij moest nu sterven, zoals alle
mensen vroeg of laat eenmaal moeten sterven. God was goed voor hem geweest.
De Heer had hem geroepen vanachter de schapen vandaan en koning gemaakt.
En nu zat een zoon van hem op de troon. Mooi was dat. En hoewel hij één keer
iets verschrikkelijks had gedaan, had God hem dat vergeven. Ook al was de straf
erg zwaar geweest. Nee, voor zichzelf hoefde niets meer te vragen, maar hij was
er niet gerust op, wat betreft de toekomst van zijn koninkrijk.
Zijn zoon Salomo was nog zo jong, nog geen twintig jaar oud. En jonge mensen
met macht gaan zo gemakkelijk de verkeerde kant op. David moest denken aan
zijn oudste zoon Amnon, die door Absalom vermoord werd. En hoe Absalom
zelf aan zijn einde was gekomen. En nu de opstand van Adonia weer.
David had nog maar één wens en dat was dat Salomo de Heer trouw zou dienen.
Hij moest hem roepen en hem nog één keer goed waarschuwen…. Alhoewel,
hierover maakte hij zich niet eens de meeste zorgen. Hij wist dat Salomo van
God de Heer hield en hij had een bijzonder goede raadsheer in de profeet
Nathan. David wist dat ook nu hij koning was geworden, hij de Heer zou blijven
dienen.
Er was iets anders wat David erg dwars zat. Hij was bang dat God de Heer zijn
zoon Salomo niet kon zegenen en dat er veel rampen over Israël los zouden
breken. Want daar was nog altijd die oude dubbele bloedschuld van Joab, die
nooit vereffend was en waar veel rampen uit voort konden vloeien.
En dan waren er ook nog altijd die vloekspreuken door Simeï over hem
uitgesproken, die dag toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Die Simeï was
niet te vertrouwen! Hij had de gezalfde des Heren vervloekt. En die vloekspreuk
was er en zou nagekomen worden. David geloofde, was er heilig van overtuigd,
dat zo’n vloekspreuk maar op één manier weggenomen kon worden: de vloeker
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moest gedood worden en pas dan had de vloekspreuk geen macht meer. Hij had
die Benjaminiet direct moeten laten doden. Maar dom genoeg had hij gezworen
om hem niet te doden. Die eed had hij niet mogen breken, maar voor Salomo
moest die vloekspreuk weggenomen worden, anders kwam het niet goed. En dat
moest Salomo nu doen, want hij was niet aan deze eed gebonden.
En Salomo moest Joab ook straffen. Het was niet mooi, dat je op je sterfbed je
nog met dit soort zaken bezig moest houden. Kwam bij dat Joab hem altijd heel
erg geholpen had en hij was nog familie ook! Maar het kon niet anders. Het
ging om Salomo en om de toekomst van Gods volk.
David werd rustiger nu hij zijn besluit genomen had. Hij wenkte Abisag en zei
tegen haar: ‘Salomo moet komen.’
Toen lag hij stil te wachten. David wist niet dat het niet nodig was om deze
beide mannen te laten doden. Hij wist niet dat God in de hemel zich niet stoort
aan vloekspreuken van mensen en dat Hij zegent of vervloekt, wie Hij wil. Deze
oude, vermoeide en sombere koning kon nog niet weten dat je je vijanden lief
moet hebben en zegenen die jou vervloeken. Er moesten eerst nog eeuwen
voorbijgaan, voordat Jezus, de Zoon van David dat zijn volk zou leren….
Salomo kwam direct, toen de dienaren van David hem riepen. Hij dacht niet
anders dan dat zijn vader nu ging sterven en nog een laatste woord tegen hem
wilde zeggen. Maar toen hij de slaapkamer van zijn vader binnenging, zag hij
zijn vader rechtop in de kussens zitten. Zijn stem was zwak, maar zijn geest was
goed helder toen hij sprak: ‘Salomo, ik ga binnenkort sterven, zoals alle mensen
moeten sterven. Jij moet sterk zijn en laten zien dat je een man bent. Doe wat
God de Heer van je wil. Ga de weg die Hij je wijst. Doe wat in zijn wetten en
regels staat. Dan zal alles wat je doet, goed gaan. En dan zal er altijd één van
jouw nakomelingen koning van Israël zijn. Maar dan moeten ze wel trouw aan
God zijn en leven zoals Hij dat wil.
Maar Salomo, er zijn twee dingen die je moet doen, want anders kan de Heer jou
zijn zegen niet geven. Je moet Joab en ook Simeï, de zoon van Gera, doden met
het zwaard.
Je weet wat Joab mij heeft aangedaan. Hij mijn beide legeraanvoerders Abner
van Israël en Amasa van Juda vermoord. Hij heeft zijn kleren vuilgemaakt met
hun bloed. En het was niet eens oorlog, het gebeurde in vredestijd. Wees
verstandig en laat hem niet rustig sterven, ook al is hij oud.
En Salomo, jij weet ook van die zware vloekspreuken die Simeï over mij
uitgesproken heeft, toen ik naar Machanaïm vluchtte. Toen ik terugging heb ik
gezworen dat ik hem niet zou doden. Ik heb die eed niet gebroken. Maar die eed
geldt niet voor jou. Jij moet hem wel doden, want anders kunnen die
vloekspreuken van hem, jou en je familie alsnog treffen.’
581

De oude koning David kon meer. Hij lag weer stil achterover in zijn kussens.
Nog één keer keek hij zijn zoon Salomo aan, met ogen die zeiden: Doe wat ik je
opgedragen heb en dan zal alles goed komen.
Niet lang daarna stierf koning David en hij werd begraven in Jeruzalem. Ze
wisten dat er een groot man was heengegaan. Misschien zouden ze nooit weer
zo’n koning krijgen, die alles voor zijn volk overhad en die hen geregeerd had
volgens de wetten van God. Hij had een zwaar en moeilijk leven gehad, maar
God was tot zijn eind bij hem geweest en hem alle verkeerde dingen die hij
gedaan had vergeven.
Op de dag van zijn begrafenis rouwden alle mensen in heel Israël. Ze huilden,
niet omdat dat zo hoorde bij een koninklijke begrafenis, maar omdat ze hem lief
hadden gehad en hem misten. Eens had hij, de herdersjongen uit Bethlehem reus
Goliath verslagen. En in het hele land kende men zijn liederen, die hij gemaakt
had, waarbij hij zichzelf begeleidde op zijn harp. Hij had zijn vijanden allemaal
verslagen. Alle twaalf stammen van Israël had hij tot een eenheid gebracht en
van Jeruzalem de hoofdstad van zijn rijk gemaakt. Als een priester had hij de
heilige ark des Heren de stad Jeruzalem dansend binnengebracht. En op de
dorsvloer van Arauna had hij zijn schuld aan God beleden en voor zijn volk
gebeden.
Nu brachten ze deze grote koning naar zijn graf en wie zou dan niet huilen?
De jonge koning Salomo kon er niet toe komen om de beide laatste opdrachten
van zijn vader direct uit te voeren. Ja, allebei hadden ze de dood verdiend, maar
het was al zo lang geleden en Joab had zoveel goeds voor Israël gedaan.
Misschien had Salomo alles wel bij het oude gelaten, wanneer zijn broer Adonia
het niet voor Joab bedorven had. Want Adonia deed iets wat Salomo hem erg
kwalijk nam.
Op zekere dag kwam Bathseba bij haar zoon koning Salomo met de vraag of
Adonia mocht trouwen met Abisag, de verpleegster van David. Zij dacht dat
daar niets op tegen was. Abisag was niet getrouwd geweest met David en
waarom zou zij dan niet mogen trouwen met een andere man? En Adonia, die
bijna koning was geweest, die mocht toch ook wel iets hebben?
Maar koning Salomo doorzag de plannen van Adonia.
‘Ik heb hem goed gewaarschuwd,’ zei hij bitter, ‘maar nu begint hij toch weer.
Het gaat hem niet om Abisag, maar hij wil een vrouw hebben uit het
koningshuis, om zelf later weer een poging doen om mij van de troon te stoten.
Het volk weet niet dat Abisag alleen maar een verpleegster van koning David
was. Alle mensen denken dat zij met koning David getrouwd was. Adonia heeft
de dood verdiend, en Joab en Abjathar die hem toen geholpen hebben, zitten nu
misschien weer achter zijn plannen. Zij zullen hun straf niet ontgaan.’
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Salomo gaf opdracht aan Benaja, de commandant van zijn lijfwacht om Adonia
en Joab te doden. Priester Abjathar werd niet gedood, maar wel verbannen uit de
stad Jeruzalem en ook mocht hij niet langer priester zijn. Alleen priester Sadok
mocht in het heiligdom zijn priesterwerk doen. Zo kwam er een eind aan het
priesterschap van Eli’s huis en ging het oude Godswoord in vervulling, dat eens
door Samuel uitgesproken was tegen de oude priester Eli.
En zo werd ook de opdracht uitgevoerd die David zijn zoon Salomo opgelegd
had. Joab werd gedood en zijn lichaam werd in zijn familiegraf in de woestijn
begraven.
Dat ook Davids vierde zoon Adonia voor zijn tijd gedood werd, was niet Davids
wens geweest.
Drie jaar later werd ook Simeï gedood door het zwaard van Benaja. Koning
Salomo had hem verboden de stad Jeruzalem te verlaten, maar toch deed hij dat
een keer. Toen hij later weer terug was in Jeruzalem liet Salomo hem ophalen en
sprak het doodvonnis over hem uit.
Na de dood van Adonia en Joab was er niemand meer in het hele land die in
opstand zou durven komen tegen Salomo. Hij werd sterk en machtig en was in
groot aanzien bij heel Israël en de omliggende buurvolken.
De Farao van Egypte gaf Salomo een dochter tot vrouw….

Hoofdstuk 115
Lieve kleinkinderen,
Kort geleden riep één van jullie: ‘Mama, mama! God bestaat, want ik heb tot
Hem gebeden en het kwam uit!’
Lieve kleindochter, wanneer jij dit waar gebeurde verhaaltje over jou nog eens
leest, (over vijftig jaar? Zoals ik vaak gekscherend tegen omie zeg) herinner jij je
misschien nog waarom en waarvoor jij op tienjarige leeftijd dit gebed gebeden
hebt.
Lieve kleinkinderen, jullie omie en ik bidden geregeld dat al jullie gebeden
verhoord mogen worden.

Hoofdstuk 115

-

De wijze koning

-

1 Koningen 3

De twee belangrijkste zaken die een koning in Israël moest doen waren: zijn
volk voorgaan in de strijd en recht spreken namens Gods heilige wet. Maar na al
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die oorlogen die David gewonnen had, waren er geen vijanden meer die het land
Israël bedreigden. De jonge koning Salomo was daar blij om. Hij was geen man
van de oorlog en andere volken aanvallen en hun land veroveren, dat wilde hij
helemaal niet. Hij wilde geen naam maken door het winnen van grote
veldslagen, maar door het bouwen van mooie gebouwen. Een mooi huis wilde
hij bouwen voor zijn vrouw, de dochter van de Farao van Egypte en een mooi
paleis voor zichzelf. Maar boven alles wilde hij een tempel bouwen voor de
Heer, zijn God.
En hij wilde rechtspreken, zoals een koning van Israël dat moet doen: streng en
rechtvaardig, volgens de geboden van de Heer, zoals zijn vader David tegen hem
gezegd had.
De jonge koning voelde zelf wel aan, dat dit niet gemakkelijk voor hem zou zijn.
In de wetten van Mozes had de profeet Nathan hem onderwezen en daar wist hij
veel van, maar Salomo wist heel goed dat kennis alleen niet voldoende was. Hij
moest weten hoe mensen dachten. Aanvoelen wie van de getuigen de waarheid
sprak. En hij had nog maar zo weinig levenservaring en mensenkennis.
Maar er was Eén die hem dat kon leren en dat was de Heer zelf, die de harten
van de mensen kent. En Hem wilde hij vragen om wijsheid.
Op een goede dag trok Salomo met zijn dienaren en veel priesters naar de
hoogte van Gibeon, waar in die tijd het koperen altaar stond, dat bij de
tabernakel hoorde. Duizend brandoffers bracht hij daar en toen ’s avonds laat de
laatste offers verteerd waren, ging Salomo naast het altaar op de grond liggen
slapen. Hij hoopte dat hij die nacht een Godswoord zou krijgen.
Dat kreeg hij ook, maar in een droom.
Duidelijk hoorde hij de Heer zeggen: ‘Salomo, ik heb je offers gezien en jouw
bidden gehoord. Vraag maar wat je wilt en Ik zal het je geven.’
De jonge koning antwoordde eerbiedig: ‘Heer, U heeft mij koning gemaakt op
de plaats van mijn vader, maar ik ben nog zo jong, en heb geen levenservaring.
Ik weet niet wat er allemaal in de grote wereld te koop is. En nu ben ik koning
geworden van een volk, zo groot dat je het niet eens kunt tellen. Geef mij
alstublieft een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid
kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe anders zou ik recht kunnen spreken,
als U mij niet helpt?’
En weer sprak God de Heer tot Salomo in zijn droom: ‘Wat jij aan Mij gevraagd
hebt is heel goed. Jij hebt niet zoals de koningen in de buurlanden dat doen,
gevraagd om een lang leven of eer, geld en macht. Jij hebt alleen maar om
wijsheid gevraagd om goed te kunnen regeren. Salomo, Ik geef jou een wijs en
verstandig hart, zoals Ik voor jou nog nooit aan iemand gegeven heb en ook na
jou zal nooit weer iemand zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen van Mij
krijgen.
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Maar ook al het andere wat jij niet gevraagd hebt, zal Ik je geven: rijkdom, eer,
macht over je vijanden en een heel lang leven. Maar daarvoor geldt één
voorwaarde: jij moet je houden aan mijn voorschriften en geboden, die in de
wetten van Mozes staan.’
De koning werd wakker. Hij wist dat dit niet een gewone droom was geweest.
Het woord van God, dat hij in zijn slaap gehoord had, was werkelijkheid
geworden. Blij en dankbaar reisde hij terug naar Jeruzalem en bracht ook daar
dankoffers bij Gods heilige ark.
Na die mooie droom bleek inderdaad dat koning Salomo bijzonder wijs was en
op de juiste manier recht sprak volgens de wetten van Mozes.
Op zekere dag, toen Salomo een rechtszittingdag hield, kwamen er twee
vrouwen bij hem, elk met een baby in hun armen. Salomo zag wel wat voor
soort vrouwen dit waren. Ze woonden samen in één huis en ontvingen allebei
mannen tegen betaling. Een eigen man die voor hun rechten opkwam hadden ze
niet. En daarom kwamen ze nu bij de koning om zelf hun recht te halen.
De eerste vrouw kwam naar voren en zei: ‘Ach meneer, deze vrouw en ik wonen
samen in één huis en ik heb bij haar in huis een baby gekregen. Drie dagen later
kreeg zijzelf ook een baby. Niemand was bij ons, toen wij onze baby’s kregen
en ook de dagen daarna niet. Niemand had nog onze baby’s gezien. Omdat wij
geen wiegje voor onze baby’s hadden, namen wij ze gewoon bij ons in bed.
Maar afgelopen nacht gebeurde het, dat deze vrouw die nu naast mij staat, zich
in haar slaap omdraaide en zonder het zelf te merken op haar baby ging liggen,
zodat het stikte. Toen ze later wakker werd en merkte dat haar baby niet meer
leefde, heeft zij haar baby met de levende baby van mij verwisseld. Toen het
licht begon te worden en ik de dode baby bij mij in bed zag liggen, ontdekte ik
dat het mijn baby niet was!
Hier sta ik nu, o koning, met de dode baby van mijn buurvrouw op mijn arm.
Graag wil ik dat u recht spreekt en dat ik mij eigen levende baby terugkrijg.’
Nog voordat de koning iets kon zeggen, begon de andere vrouw te spreken: ‘Het
is niet waar, o koning, wat deze vrouw zegt. Ze liegt gewoon! Deze levende
baby is van mij!’
Al heftiger spraken de twee vrouwen, tot de koning hen het zwijgen oplegde.
Beide vrouwen eisten de levende baby voor zich op. En niemand anders had de
twee baby’s eerder gezien. En welke moeder moest hij nu geloven? Salomo
dacht heel diep na. Als hij nu maar wist welke moeder het meeste van die
levende baby hield, dan was dat de echte moeder. Wie van deze beide moeders
had alles voor de baby over? Zelfs al ze het zou moeten missen, omdat dat beter
voor het kind was?
Salomo’s gezicht stond strak, toen hij kortaf zei: ‘Haal mij een zwaard.’
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Een soldaat van de lijfwacht bracht het. Het werd angstig stil in de rechtszaal.
De dienaren keken hun koning met grote ogen aan. Dit was geen zaak dat het
zwaard de beslissing moest brengen.
Plotseling hoorden ze de koning zegen: ‘Pak de levende baby, snijd het
middendoor en geef beide moeders één helft.’
Nog voordat de soldaat deze opdracht uit kon voeren, sprong de moeder met de
dode baby op haar arm naar voren en smeekte de koning: ‘Stop, o koning! Laat
de baby in leven! Ik wil het wel missen, als mijn kind maar blijft leven!’

‘Stop, o koning! Laat de baby in leven!
De andere vrouw lachte vals. Als zij de baby niet mocht houden, dan kreeg haar
buurvrouw het ook niet. En bitter zei ze: ‘Goed, snijd het maar middendoor, dan
hebben we beiden geen baby meer!’
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De jonge koning ging staan. ‘Breng het zwaard terug,’ zei hij. ‘Ik weet het al.
Die eerst vrouw die haar baby wel wilde missen, als het maar in leven bleef, zij
is de echte moeder. Die andere vrouw die het wel aan kon zien dat de levende
baby gedood zou worden is de moeder niet. Pak de baby van haar af en geef het
aan de eerste moeder.’
De echte moeder kreeg haar baby terug. Warme tranen van blijdschap vielen op
het hoofdje van de baby. De andere vrouw liep met haar dode baby in haar
armen beschaamd de rechtszaal uit.
Het nieuws van deze wonderbaarlijke rechtspraak ging door heel het land, De
mensen waren blij met hun nieuwe koning, die zo jong, maar toch ook zo wijs
was.

Hoofdstuk 116
Lieve kleinkinderen,
Toen ik nog klein was en in Sinterklaas geloofde, waarschuwden mijn oudere
broers en zussen mij: ‘Eelke, denk erom, Sinterklaas ziet alles. Niets blijft voor
hem geheim. Daar zorgen zijn zwarte Pieten voor. En je weet het: Wie zoet is
krijgt lekkers, maar wie stout is krijgt de roe. En als je heel stout bent, dan word
je in de zak van zwarte Piet gestopt en ga je mee naar Spanje!’
Toen ik ouder werd en niet meer in het bestaan van Sinterklaas geloofde
waarschuwde mijn moeder mij: ‘Ja Eelke, Sinterklaas was een sprookje, maar
weet wel dat bij alles wat je doet, er altijd Eén is, die wel alles van je weet en
alles ziet, waar jij mee bezig bent.’
Lieve kleinkinderen, omie en ik zeiden altijd tegen onze kinderen dat geloven uit
angst geen geloof is. Wij mogen blij en dankbaar zijn, dat Jezus op Golgotha
aan het kruis alle straf op zich genomen heeft, die jullie en ik hadden verdiend.
Voor mensen die in Jezus geloven staat God later niet klaar met een opgeheven
vingertje en vraagt Hij niet streng, welke verkeerde dingen wij allemaal gedaan
hebben. Daar mag je elke dag Jezus voor bedanken. Vrij van angst mogen wij
na onze dood allemaal naar Jezus gaan.
Lieve kleinkinderen, ik denk, weet wel zeker dat dit de reden is, waarom ik deze
kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ voor jullie vanuit het Fries in het Nederlands
vertaald heb. Dat ook jullie weten van en ik hoop geloven in deze blijde
boodschap van onze Here Jezus.
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Hoofdstuk 116

- De heerlijkheid van de koning

- 1 Koningen 4, 5, 6,
1 Koningen 10

Het was wel een erg groot en machtig rijk, waar koning Salomo over heerste.
Want niet alleen was hij koning over heel Juda en Israël, ook andere volken
waren aan hem onderworpen en betaalden hem elk jaar belasting. Vanaf de
grens van Egypte kon je reizen naar de Eufraat-rivier en alle koninkrijken waar
je doorheen reisde, behoorden tot zijn machtsgebied.
Geen wonder dat koning Salomo om zo’n groot gebied te besturen, veel mensen
in dienst had: ambtenaren, officieren, soldaten, slaven en nog veel meer. Al die
mensen kregen niet uitbetaald in geld, maar in eten en drinken. En omdat de
meesten van hen getrouwd waren en kinderen hadden, was er heel veel nodig.
Elke dag werden er in zijn paleis dertig ossen en honderd schapen geslacht en
vaak ook nog meerdere wilde dieren en bij al dat vlees werd ook nog
dertigduizend liter meelspijs gegeten.
Koning Salomo voerde een hoge staat van dienst, maar het volk klaagde niet,
want het was altijd vrede en rampen waren er ook niet. De zware lasten konden
ze opbrengen en ze vonden het mooi dat ze zo’n wijze koning hadden. Ze
gunden hem zijn eer en rijkdom. Heel het volk leefde rustig en tevreden, ieder
onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom.
Het grote leger van koning Salomo hoefde nooit te vechten tegen andere volken.
Salomo was een echte vredeskoning, heel anders dan vroeger zijn vader was
geweest.
Alle mensen in heel Israël hadden nog nooit zo goed als in deze dagen begrepen
dat zij Gods eigen volk waren.
Maar al hoefde koning Salomo zich niet druk te maken over oorlogen, er was
werk genoeg voor hem te doen. Het gewone koningswerk, zoals rechtspreken
kostte al veel tijd, maar hij maakte zich vooral in de eerste jaren van zijn
koningschap zich erg druk met bouwwerken. Hij wilde Jeruzalem tot de mooiste
en sterkste stad van heel zijn rijk maken en daarom versterkte hij de muren van
de stad en bouwde voor zichzelf en zijn vrouwen een prachtig paleis.
Maar het mooiste en heerlijkste bouwwerk moest de tempel worden. Zijn vader
David had zijn zoon Salomo daarvoor nog opdracht gegeven. Het moest een
tempel worden voor de Allerhoogste God, een teken van zijn macht en
heerlijkheid. Er mocht niet bezuinigd worden op goud of dure stenen. Nergens
op de hele wereld mocht er een tempel zijn, die mooier was dan deze die Salomo
nu ging bouwen.
Twintig lange jaren duurde de bouw van Salomo’s paleis en tempel. Het was een
groot karwei om alles klaar te krijgen. Vanuit Libanon, een land dat ten noorden
van Israël lag, moest het zware cederhout en de beste stenen gehaald worden,
want in eigen land waren niet veel bossen en ook geen geschikte bergstenen. De
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Libanon hoorde bij het rijk van Hiram, die in Tyrus woonde. Met hem sloot
koning Salomo een verbond. Salomo leverde aan Hiram koren en olie en in ruil
daarvoor kreeg hij hout en steen.
Meer dan honderdduizend mannen kapten het hout in de bossen en steen uit de
bergen en brachten dat dan naar de rivier. Zo ging dat dan naar de Grote Zee,
waar handige en ervaren zeelieden alles op grote vlotten naar de stad Joppe
brachten, een haven in Israël. En dan kwam het zwaarste gedeelte van de reis.
Dwars door het land heen moest alles naar Jeruzalem gebracht worden, dat
boven op een berg lag.
Natuurlijk had koning Salomo voor al dat werk veel mensen nodig. Hij had
voortdurend dertigduizend mannen aan het werk. Dat waren geen vrije
arbeiders, die konden stoppen met werken, wanneer zij er genoeg van hadden.
Het waren gewoon boeren, die thuis op hun boerderijen, ook hun werk hadden.
Zij vielen onder de dienstplicht, om voor hun koning te werken. Eén maand van
huis, werken voor de koning en dan weer twee maanden thuis om voor zichzelf
te werken, op hun eigen boerderijen. Het was niet jaar op jaar dat dezelfde
mensen voor de koning moesten werken. Ook dat werd afgewisseld.
In de beginjaren schikte het volk zich. Dit meewerken aan grote bouwwerken
voor de koning was in ieder geval beter dan voor hem oorlogvoeren. Maar toen
het bouwen steeds maar doorging en er geen einde kwam aan deze
herendiensten, begonnen ze er genoeg van te krijgen. Een hoge ambtenaar,
Adoniram was zijn naam, deed de administratie. Hij riep de mannen op om te
werken, en omdat hij erg streng en nauwgezet was, vond men hem zacht
uitgedrukt, niet sympathiek.
Jaren later, toen Salomo al lang was overleden, is deze man ook raar aan zijn
einde gekomen….
Na zeven jaar bouwen was de tempel eindelijk klaar. Het was een schitterend
gebouw geworden, met geen pen te beschrijven, hoe mooi.
Hoog boven de muren van de stad rees hij omhoog, een droom van marmer en
fonkelend goud. De vrome Israëlieten, die op het inwijdingsfeest kwamen,
waren er stil van. Daar, hoog op de Sionsberg stond de tempel. Nu begrepen ze
waarom het zo lang geduurd had. Zo overweldigend mooi was alles geworden.
Nergens op de hele wereld was een tempel, zo mooi als deze. Dit was een
heerlijk huis voor de Heer hun God. Oneindig veel mooier dan de Tabernakel
van eerder. En dat de Heer nu wilde wonen in deze stad, in deze tempel, te
midden van zijn volk. Het was eigenlijk te groot en te wonderbaarlijk om waar
te kunnen zijn. En zij, gewone mensen mochten Hem dienen. Nu, dat wilden ze
maar wat graag doen met heel hun hart. En trouw zouden ze zich houden aan
Zijn geboden!
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Het inwijdingsfeest duurde zeven volle dagen. De eerste dag haalden de
priesters de heilige ark op en plaatsten die in het nieuwe Godshuis, in een
donkere kamer, die ‘het Allerheiligste’ werd genoemd. Er werden een groot
aantal offers gebracht en de koning sprak een woord van dank en een lofprijzing
voor God, die zijn volk gezegend had en die voortaan bij hen in zijn tempel
wilde wonen.
Later hield koning Salomo een lang en heerlijk gebed, waar iedereen stil en
eerbiedig naar luisterde. Hij vroeg aan God of Hij zijn koningschap ook verder
wilde bevestigen en of Hij dag en nacht voor zijn rijk wilde zorg dragen. En of
God naar zijn gebed wilde luisteren. Ook bad Salomo voor zijn onderdanen. Hij
smeekte of God recht wilde doen aan alle mensen en of God hen wilde
beschermen en zegenen, in tijden van oorlog en natuurrampen. En of God naar
hen wilde luisteren, wanneer ze hier in de tempel om vergeving kwamen vragen
voor alles wat ze verkeerd hadden gedaan.
Ook bad koning Salomo voor de vreemdelingen, de vluchtelingen in zijn land.
En mochten ze ooit zelf vluchtelingen worden en weggevoerd naar een vreemd
land, dat God hen weer terug wilde laten komen in Israël, het land dat God hun
gegeven had.
Toen ging de koning staan en zegende het wachtende volk. Daarna werden er
erg veel offers gebracht en vierden de mensen het offerfeest. Voor alle mensen
was er meer dan genoeg vlees, brood en wijn.
De achtste dag gingen ze allemaal weer naar hun eigen huis, blij en dankbaar
voor alles wat ze van de Heer gekregen hadden.
Na het inwijdingsfeest kwam de Heer zelf tot Salomo en sprak tot hem: ‘Ik heb
jouw smeekbeden gehoord en Ik zal ze verhoren. Wanneer jij je aan mijn
geboden houdt en trouw in mijn wegen wandelt, zal Ik jouw troon tot in alle
eeuwigheden bevestigen.
Maar mochten jij en jouw kinderen zich van mij afkeren en vreemde afgoden
gaan dienen, dan zullen jullie niet in dit mooie land blijven wonen. Vreemde
volken zullen dan de spot met jullie drijven en deze prachtige tempel zal Ik laten
verwoesten, zodat het één grote ruïne wordt.’
Behalve zijn werk als koning en architect van al zijn bouwwerken, vond Salomo
ook tijd voor studie en schrijven. Net zoals zijn vader David was hij een groot
dichter. David had vooral psalmen gemaakt, die gingen over verlossing en
ontsnappen uit groot gevaar, verzen over berouw en diepe dankbaarheid. Maar
Salomo, die een veel vreedzamer leven leidde, dichte vooral over de natuur en
over alles wat God geschapen had.
Ook mochten alle mensen hem moeilijke vragen stellen, waar hij dan wijze
spreuken over schreef. Niet alleen in Israël werden die gelezen, zelfs tot ver
buiten de grenzen van Israël.
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In heel de toenmalige wereld kreeg Salomo’s naam bekendheid en overal
vandaan kwamen wijze mannen om met hem te praten over de problemen in
deze wereld.
Eén keer kwam er zelfs een vrouw: de koningin van Seba, die ergens in Arabië
haar rijk had.
Zij had al heel vaak van deze wijze koning gehoord, van zijn macht en
heerlijkheid, maar ook van zijn God. Zij kon niet geloven dat al deze verhalen
daadwerkelijk waren. Om die reden kwam ze zelf naar Salomo toe, om te zien
wat er nu van waar was. Ze kwam in Jeruzalem met geen groot gevolg van
dienaren en kamelen. Ook had zij veel goud, juwelen en dure specerijen
meegenomen. Salomo was erg blij met haar komst en liet haar alles zien wat hij
had. In de grote troonzaal ontving hij haar en luisterde naar haar
raadselspreuken, waar hij allemaal het antwoord op wist. Daarna gingen ze
samen eten in de eetkamer en de koningin verwonderde zich ten zeerste over al
de dienaren, die bezig waren met het eten klaarmaken en de bediening.
Ook bezocht ze de kledingkamer en de wijnkelder van koning Salomo. En in de
tempel maakte zij een offerfeest mee.

Uw wijsheid en rijkdom overtrof al mijn verwachtingen.
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Toen ze alles gezien en bewonderd had, zei ze: ‘Het is de zuivere waarheid, over
wat ik in mijn eigen land over u gehoord heb. Ik kon het niet geloven, maar het
was nog niet eens de helft van alles wat ik bij u gezien heb. Uw wijsheid en
rijkdom overtrof al mijn verwachtingen. Geprezen zij de Heer uw God, die u en
uw volk tot in eeuwigheid lief heeft. Hij heeft u tot koning gemaakt om recht en
gerechtigheid te doen.’
Voordat de koningin van Seba terugging naar haar eigen land sloten zij en
Salomo een handelsverdrag. Blij en dankbaar was ze dat zij koning Salomo had
mogen leren kennen. Ook Salomo was blij met alles dat hij van haar gekregen
had. Meer dan honderdtwintig talenten goud liet deze koningin in Jeruzalem
achter. Ook later kreeg Salomo veel goud uit Ofir, waar zijn zeelieden met
behulp van de zeevaarders van Hiram heenvoeren om dat goud te halen.
Salomo werd rijker dan alle andere koningen op deze wereld met elkaar. Hij
werd zo rijk, dat zilver zelfs niet meer in tel was. Het woord dat God in een
droom tegen Salomo gezegd had, was uitgekomen. Nog nooit was Israël zo rijk
en machtig geweest. Met jaloerse blikken keken vanuit de verte andere landen
naar het koninkrijk van Salomo.
Bij al die heerlijkheid die God in zo’n grote overvloed aan Salomo gaf, had Hij
maar één doel. Het ging Hem niet in de eerste plaats om Salomo, niet om het
volk Israël: de glorie van koning Salomo was een teken en symbool van de
heerlijkheid van een andere Koning, die later zou komen en tot in alle
eeuwigheid heersen over alle volken op deze wereld: Jezus Christus, de Zoon
van God.
Het was niet erg dat koning Salomo dat nog niet wist. Dat kon in die tijd nog
geen mens weten. Maar wat wel erg was, toen Salomo ouder werd, diende hij
zijn God niet meer trouw. Hij bracht zelfs offers aan afgoden. Dat de Heer dat
verboden had, dat wist deze wijze koning heel goed! En zwaar zou God hem
straffen voor zijn ontrouw.

Hoofdstuk 117
Lieve kleinkinderen,
De verloofde van mijn oudste zus had een vriend, die bij de meisjes erg geliefd
was. Ja, veel meisjes waren verliefd op hem.
Op zekere dag komt deze jonge man bij mijn zwager en zegt: ‘Renze, ik heb een
probleem. ‘Nu, verteld op,’ zegt mijn zwager.
Ja, hoe moet ik het zeggen, maar er is een meisje zwanger van mij.’
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‘Nu, dan trouw je toch met haar?’
‘Ja, dat wil ik wel, maar er zijn drie meisjes, die alle drie een baby van mij
moeten krijgen en ik kan niet kiezen! Want ik vind ze alle drie zo lief….

Hoofdstuk 117

- De ontrouw van de koning

- 1 Koningen 11 : 26 - 43

Bij al zijn rijkdom aan goud en andere schatten, bezat koning Salomo ook veel
vrouwen. Ja, niet één vrouw, maar zelfs meerdere vrouwen had hij zelfs als
bezit.
Omdat koning Salomo met zoveel andere landen handel dreef, en vrienden werd
met de koningen en hoge ambtenaren in die verre landen, trouwde hij vaak met
een dochter of zuster van die rijke mannen. Dat was goed voor de
handelsbetrekkingen. Maar bij al die vorstinnen - zo’n zevenhonderd bij elkaar trouwde hij ook nog met driehonderd slavinnen, die zijn dienaren voor hem
kochten.
In die tijd was het gebruik dat een koning om zijn stand op te houden, veel
vrouwen moest hebben, maar duizend vrouwen in veertig jaar, dat was ook voor
een koning als Salomo was, rijkelijk veel.
En als het nu maar allemaal vrouwen uit Israël waren geweest, maar er waren
ook vrouwen bij, die geboren waren in Moab, Ammon en Edom. Ook bezat
koning Salomo Hethitische en Sidonische vrouwen. Dit waren allemaal
vrouwen afkomstig uit landen, waar Israël geen omgang mee mocht hebben.
Het was geen wonder dat Salomo, toen hij ouder werd, niet bestand was tegen
zoveel buitenlandse vrouwen. Maar hij had het zichzelf aangedaan. Het was zijn
eigen schuld dat het verkeerd ging.
Het begon, zoals meestal, in het klein. Salomo luisterde naar de mooie verhalen
van zijn vrouwen, over hun geboorteland en de goden, die zij vroeger thuis
dienden. En toen ze hem vroegen of ze hier in dit voor hen vreemde Jeruzalem
ook hun eigen goden mochten dienen, liet hij zijn oor daar naar hangen. Ach,
misschien was het ook wel goed voor zijn rijk, als hij in dezen niet zo streng zou
zijn. Ook de kooplieden uit Tyrus zouden des te liever naar Jeruzalem komen,
wanneer ze ook hier hun eigen goden zouden kunnen dienen. En de mensen in
Moab en Ammon zouden zich gemakkelijk laten onderwerpen, nu ze wisten dat
ook koning Salomo hun godendienst niet meer vervloekte.
En zo kwam het dat koning Salomo, de zoon van koning David, de man die
Gods heilige tempel gebouwd had, nu ook een offerhoogte liet bouwen voor
Astarte, de godin van Sidon. Ook één voor Kamos, de god van Moab en ook nog
één voor Milkom, de afgod van Ammon.
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Het gebeurde wel buiten de muren van de stad, maar daar was het werkelijk
waar niet beter om.
Het was ook niet zo dat Salomo de Here God helemaal vergeten was, en niets
meer van hem wilde weten, nee, maar hij wilde èn de Here, èn de afgoden
dienen. En dat is mis!
Wat koning David nooit gedaan had, vreemde afgoden offers brengen, dat deed
zijn wijze zoon Salomo wel.
Toen die drie onheilige altaren eenmaal op de berg bij Jeruzalem stonden,
duurde het niet lang of koning Salomo offerde daar zelf ook aan de afgoden….
Zo diep was Salomo gevallen, hij die eenmaal voor zijn volk tot God de Heer
gebeden had, nu zijn volk voorging in de dienst van de afgoderij.
Op zo’n groot kwaad, door zo’n wijs en verstandig man gedaan, moest wel een
zware straf volgen.
Niet lang daarna sprak de Heer weer tot Salomo. Deze keer niet in een droom,
maar door de mond van een profeet.
Streng zei de profeet tegen hem: ‘Zo spreekt God de Heer: Omdat jij je niet
gehouden hebt aan de afspraken, die Ik met jou gemaakt heb, zal ik het
koningschap van je losscheuren en het aan één van je dienaren geven. Slechts
één stam zal ik aan je zoon geven. En dat doe Ik niet om jou, maar om jouw
vader, mijn dienstknecht David en om de stad Jeruzalem, die Ik uitgekozen heb.’
Het moet voor koning Salomo wel heel erg zijn geweest, toen hij dit Godswoord
hoorde. Slechts één stam voor zijn zoon. Eén enkele stam van Davids machtig
en groot rijk zou er voor zijn zoon overblijven. En het was zijn eigen schuld….
Direct hierna begon er een opstand in het land Edom en kreeg Salomo ook last
met de Edomitische prins, die Hadad heette en die in Egypte zijn jeugd had
doorgebracht. Maar een veel pittiger tegenstander kreeg Salomo in één van zijn
eigen dienaren. Dat was Jerobeam, de zoon van Nebath.

Hoofdstuk 118
Lieve kleinkinderen,
Bij opgravingen in de oude stad Pompeï vonden archeologen ook een paar
potscherven, waar letters op stonden, die eerst maar moeilijk te begrijpen
waren. Steeds stond er hetzelfde zinnetje: Ik mag niet brutaal zijn, ik moet
gehoorzamen!
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Het waren strafregels. Een leraar had zijn leerling straf gegeven. Maar na
honderd keer de regel ‘Ik mag niet brutaal zijn, ik moet gehoorzamen!’ vertaald
te hebben, zagen de vertalers helemaal onderaan nog een regel staan.
Daar stond: Dat gij in uw eigen eten mag stikken.

Hoofdstuk 118

-

Jerobeam -

1 Koningen 11 : 26 - 43

Hij was een man uit het bergland van Efraïm en net zoals zoveel anderen was
ook hij opgeroepen om zijn dienstplicht voor koning Salomo te vervullen. Nee,
hij hoefde geen soldaat te worden, hij moest meewerken aan de bouwwerken
van de koning. Zijn vader leefde niet meer en ook daarom vond hij het niet mooi
om zo ver van huis voor de koning te moeten gaan werken. Wie zorgde er voor
zijn moeder, als hij er niet was?
Hij hielp als ploegbaas mee aan de bouw van Millo, een grote toren dichtbij de
muur van Jeruzalem. Jerobeam was ijverig en hoewel hij niets voelde voor deze
herendiensten, deed hij toch goed zijn best. Hij was nu eenmaal geen man om de
kantjes eraf te lopen. De opzichters van Jerobeam merkten al snel dat de
werkploeg van Jerobeam meer werk verzette dan de anderen en ze spraken over
hem bij koning Salomo. Niet lang daarna gaf de koning Jerobeam de leiding
over alle herendiensten van de stam van Jozef. En zo werd de arbeidersjongen
een hoge ambtenaar in dienst van koning Salomo. Ook in dit nieuwe werk deed
Jerobeam trouw zijn plicht en koning Salomo dacht dat hij een goede beslissing
had genomen om hem als leider aan te stellen.
Dat was ook zo. Er werd meer werk verricht als tevoren, maar er zat ook een
andere kant aan de medaille: nu Jerobeam veel werklieden onder zich had,
hoorde en zag hij ook meer.
De mannen van Israël waren niet meer zo best te spreken over hun koning en ze
klaagden steen en been over de zware herendiensten. Dat koning Salomo de
tempel in Jeruzalem had gebouwd, nam niemand hem kwalijk, maar hij hield
niet meer op met bouwen en dat viel bij heel veel mensen niet in goede aarde.
En dat niet alleen, maar het stond hen ook tegen dat de koning in zo’n
overdadige weelde leefde en er zelfs duizend vrouwen op na hield. Het gewone
volk draaide voor de kosten op en dat konden ze bijna niet meer betalen.
Jerobeam hoorde dit soort klachten geduldig aan. Ook al zei hij er niet te veel
van, in zijn hart was hij het er helemaal mee eens. Zo’n grote weelde als waarin
koning Salomo leefde, kon alleen maar in een rijk land als Egypte, maar niet in
hun eigen land Israël. Hij begreep het ook niet dat zo’n wijs man als Salomo dat
niet inzag. Wat Jerobeam ook erg dwars zat was dat de mensen van de stam Juda
lang zoveel belasting niet hoefde te betalen dan de andere tien stammen van
Israël.
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Vanaf de tijd van de opstand van Absalom en vooral ook na die van Seba was
het nooit weer helemaal goed gekomen tussen Juda en Israël. Volgens Jerobeam
zou er in de toekomst best eens een afsplitsing van een aantal stammen kunnen
ontstaan.
Op een dag reisde Jerobeam van Jeruzalem naar Seréda, de stad waar zijn
moeder woonde. Op een eenzaam stuk van de weg, midden in de velden, kwam
hij de profeet Achia tegen, die een spiksplinternieuwe mantel aanhad. Jerobeam
ging aan de kant van de weg staan, zoals het hoort, wanneer je een Godsman
tegenkomt. Maar voordat Jerobeam hem kon groeten, liep de profeet naar hem
toe en trok zijn jas uit. Zonder een woord te zeggen begon hij zijn nieuwe
mantel in twaalf stukken te scheuren. Jerobeam wachtte geduldig. Dit zou wel
een betekenis hebben, want een nieuwe jas kapot scheuren, dat deed je niet
zomaar. Twaalf stukken, twaalf stammen schoot hem door het hoofd. Maar wat
had hij hiermee te maken?
Toen pakte de profeet tien stukken van de grond en gaf ze aan Jerobeam, terwijl
hij zei: ‘Neem tien van deze stukken, want zo zegt de Heer, de God van Israël:
‘Ik zal het koninkrijk van Salomo in stukken scheuren en ik zal jou tien stukken
geven, omdat koning Salomo Mij verlaten heeft en zich gebogen heeft voor
Astarte, de godin van Sidoniërs en voor Kamos, de god van de Moabieten en
voor Milkom, de god van de Ammonieten. Maar Ik zal dat niet direct doen.
Salomo mag koning blijven zo lang hij leeft. Dat doe Ik omdat hij een zoon van
David is, die zich wel aan mijn wetten en regels gehouden heeft. En om
Jeruzalem, de stad die Ik uitgekozen heb.
Over één stam wordt de zoon van Salomo koning, zodat er in Jeruzalem altijd
iemand het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandende houdt.
Ik zal jou koning maken over de tien stammen van Israël. En wanneer jij luistert
naar Mijn Woord, je houdt aan Mijn wetten en regels, zoals mijn dienstknecht
David gedaan heeft, dan zal Ik jou zegenen.’
Toen Jerobeam verder liep op die stille weg, moest hij steeds denken aan dit
Godswoord van de profeet. Het was zo nieuw voor hem, zo overweldigend
groot. Het grote rijk van Salomo zou in tweeën gaan en hij, een zoon van een
weduwe zou het grootste gedeelte krijgen. Tien stammen tegen één, want de
stam Simeon telde niet meer mee. Die was in z’n geheel opgegaan in de stam
Juda. Nooit had hij kunnen denken dat dit voor hem weggelegd was! Maar
wanneer Gods eigen profeten het profeteerden, dan kwam het uit. Een vreemde
gedachte, hij Jerobeam zou koning worden…. Maar nu hij er langer over
nadacht, klopte het wel. Hij had altijd al goed met mensen om kunnen gaan. Hij
was echt een leidersfiguur. De mensen in Efraïm mochten hem wel.
Gemakkelijk zou het niet zijn om koning te zijn, maar hij zou het wel
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klaarspelen. Het was mooi om te heersen over tien stammen, macht te hebben en
koningseer te ontvangen.
Wat de profeet als laatste gezegd had, dat hij geen koning zou worden, zo lang
als Salomo leefde en dat hij zich moest houden aan Gods geboden, daar wilde
hij niet te diep over nadenken. Hij zou zelf wel zien hoe hij aan de macht kwam
en zelf zou hij weten op welke manier hij later zou regeren.
Hij was blij met dit Godswoord van de profeet. Dat was een goed teken, maar
verder kon hij zichzelf wel redden.
Met nog meer ijver deed Jerobeam zijn werk. Alles wat zijn mannen nu in
Efraïm bouwden, was later van hem! Er zat hem maar één ding dwars en dat was
dat koning Salomo nog wel heel lang kon leven. Stel dat hij net zo oud zou
worden als zijn vader, dan zou hij nog vijftien jaar op zijn koningschap moeten
wachten. Wat een verloren jaren. En zo lang wilde Jerobeam niet wachten.
En dwars tegen het woord van de profeet in, maakte hij in zijn geboorteplaats
Seréda alles klaar voor een opstand.
Het lukte hem niet. De soldaten van koning Salomo sloegen direct de hele
opstand neer en Jerobeam moest vluchten. Hij vluchtte naar Egypte, waar de
Farao met veel genoegen een tegenstander van Salomo ontving. Later zou hij
deze Jerobeam misschien nog wel eens kunnen gebruiken.
In Egypte vergat Jerobeam zijn plannen niet en zijn vrienden zorgden er wel
voor dat hij op de hoogte bleef van alles wat er zich in Israël afspeelde.
Lang hoefde Jerobeam niet eens meer te wachten. Een paar jaar later stierf
koning Salomo. En zodra hij dat bericht had ontvangen, ging Jerobeam terug
naar huis, naar de stad Seréda. Het woord van de profeet zou nu in vervulling
gaan, zelfs veel eerder dan hij verwacht had.
Jammer was het dat Jerobeam niet naar Israël ging als een man die zich door
God geroepen voelde tot dit zwaar en gewichtig werk. Nee, hij kwam in eigen
kracht, als een man die het zelf wel even zou doen en die Gods geboden niet
belangrijk vond.

Hoofdstuk 119
Lieve kleinkinderen,
‘Gerrit,’ waarschuwt vader, ‘het heeft nog maar een paar nachtjes gevroren. Ik
geef je een goede raad: Jij mag van mij nog niet op het ijs komen.’
Maar bij zijn vrienden op het schoolplein krijgt de stoere Gerrit te horen: ‘Jij
durft niet over het ijs te lopen, dat daar op die brede sloot ligt.’
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‘Niet durven? Niet durven? Moet je kijken!’
En daar gaat Gerrit. Hij loopt van het plein af en laat zijn vrienden zien, dat hij
als enige van alle jongens dit wèl durft.
Lieve kleinkinderen, jullie begrijpen het al. Dit eigenwijze en stoere gedrag
kostte Gerrit een nat pak, een flinke reprimande van zijn vader en hij werd ook
nog ziek als gevolg van het in natte kleren naar huis fietsen.

Hoofdstuk 119

- Het gebroken koninkrijk - 1 Koningen 12 : 1 - 25

Koning Salomo was gestorven en begraven in zijn vaders graf in de stad
Jeruzalem. Hij was niet oud geworden, nog maar net zestig jaar, toen hij
voorgoed zijn hoofd neerlegde. Het leek alsof de Heer zijn jaren ingekort had,
nadat hij hem ontrouw werd en offers bracht aan de afgoden. Wel had God hem
een lang leven beloofd, maar alleen op voorwaarde dat hij in de voetsporen van
David zou leven en de wet van Mozes in acht nemen.
Direct nadat Salomo was gestorven was zijn oudste zoon Rehabeam hem
opgevolgd. De oudsten van Juda hadden hem tot koning gezalfd en hulde
gebracht.
Jerobeam had verwacht dat de andere stammen van Israël ook bij hem zouden
komen om hem als hun koning in te huldigen. Maar dat gebeurde niet. Israël
wilde hem ook wel als koning hebben, maar op één voorwaarde: hij moest de
zware lasten door zijn vader hen opgelegd, lichter maken.
Toen eindelijk de oudsten van de tien stammen van Israël bij Rehabeam
kwamen, vertelden ze hem heel duidelijk wat hun standpunt was. Wanneer hij
hun lasten niet lichter maakte, dan wilden ze hem niet hebben als koning. Maar
zou hij hun herendiensten en de te betalen belasting verminderen, dan mocht hij
naar Sichem komen en zouden ze hem daar als hun koning inhuldigen.
Met grote verbazing luisterde Rehabeam. Dat zij met zulke eisen durfden te
komen! Hij was met zijn veertig jaren al niet zo jong meer, maar in veel
opzichten was hij nog een groot kind, dat tot in de grond bedorven was. Altijd,
van jongs af aan had hij zijn zin gekregen en in grote weelde geleefd.
Maar wanneer het volk minder inkomsten inbracht, zou hij niet meer zo’n grote
hofhouding kunnen hebben. Zou hij genoegen moeten nemen met minder
dienaren en minder vrouwen. Maar dat wilde hij niet. Hij was zijn grootvader
David niet! Die was in zijn jonge jaren maar een gewone boerenzoon, een
schaapherder geweest. Maar hij, Rehabeam, was een prins van Israël!
Nee, hij gaf niet toe. Dat domme, gewone volk moest zich maar schikken. Als
hij maar duidelijk was, dan zouden ze wel toegeven.
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Maar de oudsten van Israël gaven niet toe. Zij hielden voet bij stuk. De koning
moest het zelf weten: hij kon hun lasten lichter maken en naar Sichem komen.
Dan zouden ze hem huldigen en als hun koning erkennen. Maar deed hij dit niet,
dan zouden ze hem nooit zalven tot hun koning.
Zelfs de trotse Rehabeam merkte dat het hun menens was.
‘Goed,’ zei hij tegen hen, ‘roep de volksvergadering samen bij Sichem. Ik zal er
ook zijn. Maar nu beloof ik nog niets, ik wil er eerst over nadenken.’
Kwaad keek hij de oudsten van Israël na. Nu hadden die koppige boeren uit
Efraïm hun zin gekregen…. Hij was de minste geweest en dat kon hij niet
uitstaan!
Niet lang daarna reed de trotse koning de stadsport van Jeruzalem uit, op reis
naar Sichem. Toen hij daar aankwam zag hij vanuit de verte de tenten al op het
groene gras. Natuurlijk, dacht hij bitter, niet één is thuisgebleven: een koning die
zich voor zijn volk vernedert, daar wil je getuige van zijn!
Nadat hij van de vermoeiende reis uitgerust was en de koninklijke tent overeind
stond, liet hij de leiders van het volk bij zich komen. Je kon beter met een paar
mannen praten, dan met het hele volk.
Toen hij de mannen de tent zag binnenkomen, werd zijn humeur er niet beter op.
De leider van de deputatie was Jerobeam, de man die een paar jaar geleden
tegen hem in opstand was gekomen. Hij haatte hem, maar het was nu niet de tijd
om daarover te beginnen.
Jerobeam deed het woord.
‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak minder zwaar,
laat ons minder hard werken en wij zullen u zalven tot onze koning en wij zullen
u dienen.’
Rehabeam wist dat Jerobeam gelijk had, maar hij kon heel moeilijk zijn ongelijk
toegeven. Als hij eerst maar koning was, dan zou hij ze wel krijgen, die mooie
mannen uit Efraïm. Maar dat kon hij hun natuurlijk nu niet recht in hun gezicht
zeggen.
‘Ga naar jullie tenten en kom over drie dagen bij mij terug. Ik heb tijd nodig om
de juiste beslissing te nemen.’
Ze gingen. Rehabeam kreeg zijn drie dagen bedenktijd, maar waarom kon hij het
nu niet zeggen? In Jeruzalem had hij tijd genoeg gehad om een weloverwogen
beslissing te nemen.
Rehabeam wist heel goed wat hij wilde zeggen: niet toegeven! Maar zonder zijn
raadslieden te raadplegen, durfde hij het niet te zeggen. De volgende ochtend
riep hij hen samen in zijn tent. Alle raadsheren en hoge ambtenaren van zijn
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vader Salomo had hij meegenomen naar Sichem. Ook de oude Adoniram, die al
meer dan veertig jaar de algehele leiding had van de herendiensten. Deze
mannen kenden de problemen en hadden ook oog voor de gewone man.
De koning ging staan en vroeg: ‘Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk
antwoorden? ‘
De raadsheren hoefden er niet lang over na te denken.
‘Laat zien, dat u een dienaar van het volk wilt zijn. Geef het een welwillend
antwoord. Wees voor één dag de minste en ze zullen u voor altijd dienen.’
Rehabeam voelde heel goed aan, dat deze oude raadslieden van zijn vader hem
een goede raad hadden gegeven, maar voor één dag zijn kop buigen? Dat kon of
was het wilde hij dat niet? Het was slim bedacht, ja dat wel. Maar een zoon van
koning Salomo hoefde toch niet de minste te zijn? En al helemaal toch niet voor
dat gewone domme volk? En deze oude mannen? Ze waren gewoon bang. Ze
wisten niet wat een koning toekwam!
Hij wilde eerst zijn vrienden vragen, wat zij ervan vonden. Zij waren met hem
opgegroeid in het paleis van zijn vader. Rehabeam stelde hun dezelfde vragen en
hij wist het nu al: hij zou hun raad opvolgen.
Ja, en zij waren het helemaal met hun koning eens. Een koning moest in de
eerste plaats aan zichzelf denken en om de zorgen van zijn volk hoefde hij zich
niet te veranderen. Het waren gewoon vrienden van die Jerobeam, die
opstandeling. En dit soort rebellen moest je met harde hand aanpakken.
Koning Rehabeam glimlachte, toen hij het advies van zijn jonge raadsheren
hoorde. Hij wist het zeker. Hij zou hun advies opvolgen.
De volgende ochtend, op het veld van Sichem, stonden de mannen van Israël
klaar en wachtten op het antwoord van de koning. Niemand wist hoe het zou
gaan. Niemand kende het antwoord van de koning. Maar één ding stond voor
hen vast: voor Rehabeam was dit vandaag zijn laatste kans. Vandaag was het
‘ja’ of ‘nee’.
Toen de koning het veld opkwam en voor hen ging staan, werd het stil. Wat hij
nu zou zeggen, daar hing alles vanaf. Wat zou de dag van vandaag hen brengen?
En daar begon Rehabeam te spreken. Luid, uitdagend klonk zijn stem met een
spottende glimlach om zijn mond.
‘Mijn vader heeft jullie een zwaar juk opgelegd, maar ik zal die nog verzwaren.
Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met een zweep, maar ik zal dat doen
met een gesel. Mijn pink is dikker dan de heupen van mijn vader.’
Het was doodstil op het veld. Niemand kon zo gauw de juiste woorden vinden
op dit antwoord van de koning. Langzaam lieten ze het tot zich doordringen wat
deze man tegen hen gezegd had. Dit was geen ‘ja’ en geen ‘nee’, maar dit was
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nog veel erger! Nog meer belasting zouden ze moeten betalen, nog meer
herendiensten doen en nog zwaarder zouden ze gestraft worden….
Maar dit accepteerden ze niet! Zo’n koning zou niet over hen heersen!
In de geladen stilte klonk plotseling ergens vanuit de achterhoede een stem, die
schreeuwde: ‘Wat hebben wij met David te maken? Kom, wij gaan naar huis!
Laat het koningshuis van David maar voor zichzelf zorgen!’
Rehabeam schrok hevig, toen hij dit hoorde. Had hij dan toch een verkeerde
beslissing genomen? Had hij dan toch moeten luisteren naar de oude raadsheren
van zijn vader?
Maar voordat hij nog iets kon zeggen, kwam uit honderden, ja uit duizenden
kelen het lied van de opstand. Het werd een machtig spreekkoor, dat daverde
over de velden:
‘Wat hebben wij met David te maken?
Kom, wij gaan naar huis!
Laat het koningshuis van David maar voor zichzelf zorgen!’
Al luider en al wilder klonk het. Alle mensen keerden Rehabeam de rug toe,
terwijl ze schreeuwden: ‘Naar jullie tenten, o Israël!’
En daar bleef Rehabeam staan, een koning zonder volk. Nu konden zijn
vrienden hem niet meer helpen. Dit had hij niet verwacht, maar nu was het te
laat. In de verte hoorde hij nog het geschreeuw van: ‘Laat het koningshuis van
David maar voor zichzelf zorgen!’
Later op de dag, toen Rehabeam over het hele gebeuren goed had nagedacht,
stuurde hij een boodschapper naar het weggelopen volk. Niet iemand van zijn
vrienden, maar de oude Adoniram, die altijd de algehele leiding had gehad van
de herendiensten. Hij bracht een goede boodschap: de koning was van mening
veranderd. Als ze nu weer bij hem kwamen, dan zou hij hun lasten verlichten.
Dan zou het wel goed komen.
Maar het werd de oude man zijn laatste reis. Ze lieten hem niet eens aan het
woord komen. Dit was Adoniram, de man die hen gedwongen had zo hard te
werken voor de bouwwerken van Salomo. Vreselijk boos werden ze op hem.
Kwam hij hen nu al weer ophalen? Ze pakten stenen van de grond en vielen op
hem aan. Alsof hij een gevaarlijke hond was, zo gooiden ze hem dood.
En deze steniging van Adoniram was nog niet voldoende voor het in opstand
gekomen volk. Over het open veld stormden ze op de koningstent af, met hun
vuisten dreigend in de hoogte. De trotse koning kon nog juist op tijd ontsnappen.
De stenen vlogen hem al om de oren, toen zijn paard al galopperend het
hazenpad koos.
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Zo kwam Rehabeam, de zoon van koning Salomo terug in zijn stad Jeruzalem.
Door zijn eigen trots en dwaasheid had hij meer dan de helft van zijn koninkrijk
verspeeld en Davids levenswerk kapot gemaakt. Maar het was niet alleen de
schuld van Rehabeam: de diepste schuld lag bij Salomo, die offers had gebracht
aan de afgoden.
Later heeft Rehabeam geprobeerd om met een groot leger de tien stammen te
dwingen om hem als hun koning te erkennen. Maar daar kwam niets van terecht,
want bij de grens kwam een profeet des Heren hem tegemoet en die stuurde in
de naam van God dat grote leger van Rehabeam terug naar huis. De Heer
verbood een burgeroorlog!
Zo bleef Rehabeam koning van Juda en de stad Jeruzalem. De andere tien
stammen kozen Jerobeam tot hun koning. Het woord van de profeet Ahia was
uitgekomen….

Hoofdstuk 120
Lieve kleinkinderen,
Ik heb jullie al een keer eerder verteld dat mijn moeder mij leerde dat een
‘leugentje om bestwil’ wel mocht, als het maar de vrede diende! (Hoewel het niet
juist was….)

Maar een leugen om je eigen zin te krijgen en dat je er zelf beter van wordt, dat
mag niet! Daar komt alleen maar ellende van.
Ja, dat kan zoals in onderstaand verhaal zelfs de dood tot gevolg hebben.
Eerlijk zijn, dat is heel belangrijk! En ook de mensen om je heen zo behandelen,
zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden.

Hoofdstuk 120

- Feest in Bethel

-

1 Koningen 12 : 26 - 33
1 Koningen 13

Zo zat dan Jerobeam, de zoon van Nebath op de troon in zijn hoofdstad Sichem
en kon hij zijn hart ophalen aan koningsmacht en koningseer. Maar echt veilig
voelde hij zich niet. Wel had hij de muren van de stad Sichem versterkt en ook
had hij aan de andere kant van de rivier de Jordaan de stad Pnuël gebouwd om
sterk te staan tegen de oude vijand Ammon. Maar dat onveilige gevoel van
bedreigd worden door mogelijke vijanden, bleef.
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En daar was eigenlijk helemaal geen reden voor. God had hem geroepen tot het
koningschap en ook zijn zoon zou hem opvolgen, maar dan moest hij zich aan
Gods geboden houden. Maar ook al had hij dat Godswoord gekregen, hij
vertrouwde niet op de Heer. De beloften van God zeiden hem niet zoveel.
Jerobeam was een man die zelf zijn rijk wilde opbouwen.
Bidden en werken, maar Jerobeam dacht dat met werken alleen het wel goed zou
komen.
Er was één ding wat hem erg dwars zat en waar hij geen toestemming meer voor
wilde geven: op hoge feestdagen ging zijn volk naar de stad Jeruzalem om daar
in de tempel God offers te brengen. Wanneer zijn mensen steeds maar weer naar
Jeruzalem zouden gaan, kregen ze volgens hem heimwee naar de oude glorie
van koning David en koning Salomo. En dat moest hij voorkomen.
Al vrij snel had Jerobeam zijn plan gemaakt. In plaats van één tempel in
Jeruzalem, zou hij twee tempels laten bouwen: één in Dan en één in Bethel. En
in de plaats van de heilige ark liet hij twee gouden kalveren maken. Dan konden
zijn mensen God dienen in hun eigen land. Nee, Jerobeam was niet van plan om
de Heer te verlaten en om vreemde goden te gaan dienen. Hij meende echt dat
hij met zijn gouden beelden de God van Israël zou kunnen dienen. En was
Bethel niet een heel goede plek voor de Heer? Hier had in oude tijden Jacob in
een droom de hemel open zien gaan en hier had hij later een altaar gebouwd.
En wat betreft de stad Dan in het hoge noorden? Daar woonden nog priesters,
die rechtstreeks van Mozes afstamden. Beter kon niet.
Beide steden konden heel goed wedijveren met de stad Jeruzalem, dat honderd
jaar geleden zelfs nog een heidense stad was.
In de wet van Mozes stond: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken…’
Jerobeam had het kunnen weten, ja hij wist het! Maar hij wilde niet luisteren
naar de profeet Ahia, die hem kwam waarschuwen.
Het leek ook zo vroom, een beeld maken en dan zeggen dat het niet om dat
beeld ging, maar om de Here God. Hoe gemakkelijk vergaten de mensen op
deze manier de Heer en gingen ze offers brengen aan de afgoden.
Maar daar maakte koning Jerobeam zich geen zorgen over. Toen de beide
gouden kalverbeelden klaar waren bracht hij ze zelf in een grote optocht naar de
tempel in Bethel.
‘Kijk, beste mensen, hier zijn jullie goden, die jullie uit het land Egypte bevrijd
hebben.’
En toen het volk de beelden zag staan, blinkend in het zonlicht, brak het in een
luid gejubel uit.
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Een dag later brachten ze het andere gouden kalf in een nog veel grotere optocht
dwars door het hele land heen, naar de stad Dan, helemaal in het noorden van
Israël.
In zo’n statige processie droegen ook altijd de priesters des Heren de gouden
ark. Wat de godsdienst betreft was volk van Jerobeam gelijk geworden aan
koning Rehabeam met zijn tempel in Jeruzalem.
Vanuit de hoge hemel zag de Heer wat er gebeurde in het land Israël waar Hij
Jerobeam tot koning had gekozen. Eens, in lang vervlogen tijden, hadden in de
woestijn hun voorvaderen gedanst om het gouden kalf, maar toen was Mozes er
geweest, die voor zijn mensen gebeden had.
Maar nu was er alleen koning Jerobeam en die gaf niet om God noch zijn gebod.
Hij wilde niet eens luisteren naar de waarschuwingen van de profeet Ahia….
Niet lang na de inwijding van de tempel, op de vijftiende dag van de achtste
maand begon in Bethel het jaarlijkse grote offerfeest. Maar er was een
probleem: er waren te weinig priesters uit het geslacht van Aäron. De meeste
Levieten waren trouwens ook verhuisd naar Jeruzalem. Koning Jerobeam had al
meerdere mannen tot priester gewijd, die niet eens uit de stam van Levi waren.
Er waren mensen die dat koning Jerobeam kwalijk namen. Vooral daarom
zorgde hij ervoor dat er niet te weinig offerdieren waren. Er zou geen tekort aan
vlees zijn! En ook niet aan wijn.
Het feest was nog maar net begonnen toen koning Jerobeam bij de trappen
omhoog naar het altaar liep. Plotseling verstomde het rumoer om hem heen. En
terwijl hij achterom keek, zag hij een profeet des Heren aan komen lopen. Aan
zijn kleren te zien was het een Godsman uit Jeruzalem.
Het volk wachtte in spanning. Wat zou deze vreemdeling zeggen? En hoe zou de
koning daarop reageren?
De profeet nam het woord, maar hij sprak niet tegen de koning. Wilde hij
luisteren, des te beter. Maar de profeet sprak ook niet tot de andere mensen.
Hij richtte zich tot het altaar en luid en duidelijk zei hij: ‘Altaar, altaar, luister!
Dit zegt de Heer: ‘In de familie van David zal een jongen geboren worden, die
Josia heet. Luister goed naar mij, altaar! Die Josia zal jouw priesters doden en
hen offeren op dit altaar. Er zullen botten van mensen op jou verbrand worden.’
Na deze dreigende, sombere woorden werd het nog stiller, dan het al was. Er
zou een zwaar oordeel over Bethel komen en de priesters zouden gedood
worden. Maar er was één troost: vandaag nog niet. Misschien gebeurde dit wel
over duizend jaar en wie dan leeft….
De koning zei niets, maar ging verder met zijn offer. Hij wilde de profeet graag
laten doden, maar dat durfde hij niet. Wie een profeet doodt, krijgt met de goden
te maken…. Het was maar het beste om net te doen als of hij niets gehoord had.
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‘Altaar, altaar, luister! Dit zegt de Heer: …...’
Hij liet zich niet kennen. Jerobeam stak het vuur aan en even later sloegen de
vlammen hoog de lucht in. Niemand durfde meer iets te zeggen en ook de
profeet uit Jeruzalem zei niets meer. Hij stond daar maar te kijken. Ging hij nu
maar weg!
Later op de dag, toen het offer verbrand was en de priesters klaar stonden om de
heilige as op te scheppen, deed de profeet onverwachts en stap naar voren.
En weer klonken in de stilte zijn sombere woorden: ‘Jullie geloven niet wat ik
gezegd heb, hè? Nu dan, dit zal het teken zijn, dat ik de waarheid gesproken heb.
Dit altaar zal in tweeën breken en de as die erop ligt, zal op de grond vallen.’
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Maar dit ging te ver, dacht Jerobeam. Wat heeft die man hier eigenlijk te
zoeken. Nu zal hij sterven, die onheilsprofeet! Hij stak zijn hand uit naar de
Godsman en riep naar zijn dienaren: ‘Grijp hem!’
Maar niemand van zijn knechten durfde een hand uit te steken naar de profeet.
En daar gebeurde het wonder. Op datzelfde moment brak het altaar in tweeën en
de gewijde as viel op de grond. De Heer zelf had gesproken! Dit was dus toch
een Godswoord!
Nog altijd stond de koning daar als aan de grond vastgenageld en nog altijd wees
hij met zijn arm naar de profeet. Maar waarom keek hij zo vreemd? Waarom
was hij plotseling zo bleek geworden?
En toen begrepen de mensen het: de arm van de koning was stijf geworden en
kon niet meer naar beneden. Wat was dat vreselijk. Moest hij nu verder leven
met zo’n uitgestoken arm? Zou hij nu nooit weer zijn zwaard kunnen gebruiken?
Nooit weer hen voorgaan in de strijd?
Daar stond Jerobeam, verslagen en bang. Al zijn trots was hij kwijt. Hij had zijn
God vaarwel gezegd en tot spot van het hele volk, stond hij nu hier met een
stijve arm, die hij niet meer kon gebruiken,
‘Alstublieft,’ vroeg Jerobeam, ‘zorg, dat de Heer, uw God, niet boos op mij
blijft. Bid voor mij, zodat ik mijn arm weer kan bewegen.’
De profeet stak zijn armen omhoog, deed een kort gebed en toen gebeurde daar
opnieuw een wonder: koning Jerobeam kon zijn arm weer gebruiken.
Erg blij was hij en dankbaar vroeg hij de profeet: ‘Kom u mee naar mijn huis?
Daar kunt u iets eten en drinken. En ik zal u ook een geschenk geven.’
Misschien wilde Jerobeam hiermee het volk wel laten zien, dat hij geen vijand
van de Heer was en dat deze profeet zijn gast en zijn vriend wilde zijn. Op deze
manier kon hij deze Godsman gebruiken voor zijn eigen eer en glorie. Maar dat
lukte hem niet.
De profeet zei ernstig: ‘Ik ga niet met u mee, ook al zou u mij de helft van uw
hele bezit geven. Want de Heer heeft tegen mij gezegd, dat ik niet bij u mag eten
en drinken. Ook dat ik via een andere weg terug naar huis moet gaan.’
Hij draaide zich om en ging weg, een andere kant uit als vanwaar hij gekomen
was.
Koning Jerobeam beet op zijn tanden. Hij begreep het maar al te goed. Deze
profeet van de Heer mocht geen omgang hebben met een ongehoorzame koning.
In Bethel mocht hij niet eten of drinken, omdat er een vloek op Bethel rustte.
Kwaad ging hij naar huis. Het had zo’n mooi feest kunnen worden, ter ere van
hem en zijn koninkrijk. En in plaats daarvan was het uitgelopen op een grote
schande en een zware vloek.
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Maar Rehabeam met zijn mooie tempel in Jeruzalem zou het niet winnen! Ook
hier in Bethel en ook in Dan zouden elke dag de offers branden. En het oordeel
van God? Daar wilde hij nu niet aan denken. Dat zou pas heel lang na zijn dood
gebeuren….
Maar ook al had Jerobeam zich niets aangetrokken van de woorden van de
profeet, in de stad had de profeet met zijn optreden diepe indruk achtergelaten.
Erg was het dat hij niet samen met koning Jerobeam mocht eten en drinken. Dat
was voor de mensen een teken, dat God zijn handen van de koning en ook van
de stad afgetrokken had.
Daarom begrepen ze er ook niets van dat deze zelfde profeet ’s middags weer in
de stad terugkwam en een huis binnenging om daar te eten en te drinken….
Zelf had hij gezegd dat het niet mocht en nu deed hij het toch. Dus, ook de
profeten namen het niet zo nauw met het woord van de Heer. Nu, dan zou het
met die vloekspreuk ook wel een beetje meevallen.
Maar diezelfde dag nog zou iedereen in Bethel weten dat God machtig is en ook
zijn profeten straft, wanneer ze ongehoorzaam zijn aan zijn woord.
In Bethel woonde een oude man, die in zijn jonge jaren een profeet was geweest.
Later deed hij er niet zoveel meer aan en had hij ook nooit meer een Godswoord
gekregen. Toen de tempel in Bethel werd gebouwd en later het gouden kalf erin
werd geplaatst, was hij gaan nadenken. Nee, wat koning Jerobeam deed, dat was
niet goed. En naar het grote inwijdingsofferfeest ging hij niet. Hij wilde daar
niet aan meedoen, maar de moed om ertegen te protesteren, had hij ook niet.
Ook liet hij zijn beide zonen naar het feest gaan.
Toen zijn zoons weer thuiskwamen en hem alles vertelden, van wat er was
gebeurd, schaamde deze oude profeet zich een beetje. Dat was nog eens een
Godsman, die de koning de waarheid durfde zeggen! En die weigerde om met de
koning te gaan eten! Zo’n man moest wel heel dicht bij de Heer leven. Graag
zou hij deze profeet eens ontmoeten. Maar hij zou wel nooit weer terug in
Bethel komen. Als hij hem wilde zien en spreken, zou hij hem nu direct achterna
moeten gaan. Hij vroeg zijn zonen welke kant die Godsman was uitgegaan,
zadelde zijn ezel en ging zo snel mogelijk hem achterna.
De oude man vond hem niet eens zo ver buiten de stad, in de schaduw van een
grote boom. Hij vroeg: ‘Bent u die Godsman, die uit Juda gekomen was?’
De profeet antwoordde: ‘Ja, die ben ik,’
‘Kom, ga met mij mee, dan kunt u bij mij thuis brood eten en tot rust komen.’
De Godsman schudde zijn hoofd en zei: ‘Nee, ik mag niet teruggaan naar Bethel
en daar eten en drinken. De Heer heeft mij dat verboden.’
De oude man vond dit erg jammer. Zo graag wilde hij met de profeet uit Juda in
gesprek. En als dat niet op de normale manier kon, dan moest hij maar gebruik
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maken van en leugentje. Hij zei: ‘Ik ben ook een profeet, net als jij. En nu heeft
vanmiddag een engel tegen mij gezegd: ‘Haal die profeet op en geef hem in
jouw huis eten en drinken.’
De profeet uit Juda dacht niet na. Als hij dat wel gedaan had, dan had hij
geweten dat de oude man hem voorloog. De Heer spreekt zichzelf niet tegen!
Maar hij had honger en dorst en om in een koele kamer met deze oude man te
praten, dat leek hem een goed idee.
En zo reden ze samen op hun ezeltjes terug naar de voor de profeet uit Juda nu
verboden stad en maakte hij de woorden van de Heer te schande….
Ze aten en dronken en praatten honderduit en het leek alsof iets van de glorie
van de profeet afstraalde op de oude man.
Maar plotseling kreeg de oude man een Godswoord. Nog één keer in zijn leven
mocht hij een profeet zijn en de toekomst voorspellen. Maar nu was hij er niet
blij mee, want het was een vreselijk woord dat hij moest uitspreken. Hij zag de
Godsman uit Jeruzalem aan en zei: ‘Jij hebt niet gedaan wat de Heer, jouw God
tegen jou gezegd heeft. Je hebt niet naar hem geluisterd. Want je bent met mij
teruggegaan langs dezelfde weg als waarlangs je hier gekomen bent. En je hebt
hier in Bethel gegeten en gedronken. Daarom zal jij na je dood niet bij je familie
begraven worden.’
De profeet uit Jeruzalem boog zijn hoofd. Hij zou dus ver van huis sterven en
niet in hun familiegraf begraven worden. Hij klaagde niet. Hij begreep dat de
oude man hem voorgelogen had. Maar hij wilde ook zelf graag terug naar Bethel
om uit te rusten. Hij had beter na moeten denken. Dan had hij het geweten, dat
hij niet terug had mogen gaan.
Diezelfde middag nog zadelde hij zijn ezel en reed terug richting Jeruzalem. Het
was een eenzame, stille landweg, waar hij reed. Hij kwam niet ver. Een klein
eindje buiten de stad kwam een leeuw op hem toe en sloeg hem met één slag van
zijn ezel af. De profeet was direct dood. Maar God de Heer, die dit liet gebeuren
was ook barmhartig en zorgde ervoor dat de leeuw zijn dode lichaam niet
verscheurde.
Een poosje later raakte de hele stad Bethel in opschudding. Een paar mannen
kwamen aanrennen en vertelden dat ze zoiets nog nooit eerder hadden gezien.
De profeet uit Juda lag dood op de weg en naast dat levenloze lichaam stonden
een leeuw en een ezel. Als dit geen teken van God was, dan wisten ze het niet
meer!
De oude man kwam uit zijn huis en hoorde dit vreselijke nieuws.
‘Het is een teken,’ zei hij ernstig. ‘God heeft jullie laten zien, dat wij hier in
Bethel met de tempel en dat gouden kalf verkeerd bezig zijn. Hij spaart zelfs
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zijn eigen profeten niet! Hoe zal Hij dan ons sparen, met een koning die met zijn
gouden kalf ons voorgaat in het dienen van afgoden?’
De oude man zadelde weer zijn ezel en haalde de dode Godsman op en begroef
hem in zijn eigen graf. Luid zong hij het klaaglied: ‘Ach mijn broer, mijn broer!’
Zo rouwde hij over de dode Godsman, maar hij rouwde ook over zijn eigen
schuld en zijn leugen, waarmee hij de vrome profeet de dood had ingejaagd!
Later liet hij zijn zonen beloven, dat ze hem na zijn dood in hetzelfde graf, als
dat van deze Godsman uit Juda moesten begraven
Ook na dit gebeuren bekeerde Jerobeam zich niet. Bijna alle mensen deden met
hem mee met de beeldendienst van het gouden kalf.
Het werd de koning en zijn volk door de Heer zwaar aangerekend. Deze
afgodendienst was het begin van zijn dood en ondergang….

Hoofdstuk 121
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie het woordje ‘ondoorgrondelijk’? In de Bijbel staat in het
Bijbelboek Romeinen hoofdstuk 11 vers 25 dat Gods wegen ondoorgrondelijk
zijn. Dat betekent dat er op deze wereld dingen gebeuren die door een mens niet
te begrijpen zijn.
Nee, lieve kleinkinderen, ik begrijp niet dat bij natuurrampen onschuldige
mensen, en ook kinderen en baby’s om het leven komen.
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook in onderstaand verhaal uit de
Bijbel gebeurt iets dat ik niet begrijp. Maar ik ben ook maar een mens met het
verstand van een mens en met menselijke gevoelens en menselijke gedachten.
Wij mensen weten niet alles. Gelukkig niet.
Wel mag ik weten en geloven dat Gods plannen met deze wereld en met ons
mensen goed zijn. En dat God in alle omstandigheden van ons mensen houdt.
Nogmaals, met mijn mensenverstand begrijp ik het niet. Maar met dank aan
onze Here Jezus mogen wij geloven dat eens alles goed zal komen.

Hoofdstuk 121 - Het oordeel over Jerobeam -

1 Koningen 1 : 20

Op een dag werd Abia, het zoontje van koning Jerobeam erg ziek. Hij was zo
erg, dat geen dokter hem meer beter kon maken. Het zou niet lang duren en dan
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zou hij sterven. In uiterste nood dacht de koning weer aan de Heer, diezelfde
God die hij met zij afgodendienst zo getergd had.
Maar als de Heer nu niet hielp, geen wonder deed, dan zou zijn zoontje
doodgaan. Maar kon, mocht hij nog wel bidden om een wonder, na alles wat hij
gedaan had?
Er was maar één manier om zijn zoontje te redden. Hij moest naar de profeet
Ahia gaan, dezelfde die hem jaren geleden tot koning gezalfd had.
Maar, zou Ahia hem wel willen helpen? Voor hem bidden tot de Heer voor
genezing van zijn zoontje? Als nu zijn vrouw eens naar deze profeet ging en
zich verkleedde, zodat de profeet er geen erg in zou hebben, dat zij de koningin
was? De oude profeet zou toch wel willen bidden voor een moeder, die bij hem
genezing zocht voor haar doodziek kind? En als de profeet een goed woord
gezegd had, dan moest God zijn zoontje beter maken!
Als een boerin verkleed kwam de koningin bij de deur van het huis van de
profeet Ahia in de plaats Silo. Ze had tien platte broden, een paar koeken en een
pot honing meegenomen, want bij een profeet kwam je niet met lege handen. Ze
hoopte zo dat de profeet haar wilde helpen! Als hij maar niet merkte dat zij de
vrouw van Jerobeam was. Het was maar goed, dat hij blind was, maar ook de
andere mensen mochten haar niet herkennen en het hem vertellen, wie zij was.
Maar lang voor de koningin bij het huis van de profeet Ahia was, wist hij al dat
ze bij hem zou komen. De Heer had hem geopenbaard dat Jerobeams vrouw
naar hem toekwam om genezing voor haar zoontje te vragen. De Heer had tegen
hem gezegd wat hij tegen deze moeder moest zeggen.
Veel jaren geleden had hij Jerobeam erg sympathiek gevonden, maar dat had
niet lang geduurd. Een man die niet naar God wilde luisteren, zijn tijd om
koning te worden niet af kon wachten, en zijn volk de afgoden leerde dienen met
zijn gouden kalveren, daar kon hij geen respect voor opbrengen.
Maar nu zijn zoontje erg ziek was, had hij God weer nodig! Niet zelf, maar zijn
vrouw stuurde hij naar hem toe, verkleed als een boerin!
Hij hoorde op zijn deur kloppen. Luid riep hij: ‘Kom binnen vrouw van koning
Jerobeam! Waarom wilt u niet herkend worden? Ik heb slecht nieuws voor u.’
De koningin schrok hevig. Slecht nieuws betekende dat haar zoontje niet beter
zou worden! O God, daar was ze al bang voor geweest. In haar bange, donkere
ogen blonken de tranen. En toen hoorde de woorden van de profeet. Het was
alsof haar hart stilstond, want het was nog erger dan ze gedacht had.
‘U moet naar Jerobeam teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Dit zegt de Gods van
Israël. ‘Jerobeam, ik heb jou uitverkozen uit het volk. Ik heb jou koning van
Israël gemaakt. Ik heb ervoor gezorgd dat jij hier koning werd in plaats van één
van Davids zonen. Maar jij bent niet zo gehoorzaam geweest als mijn dienaar
David. Jij bent je eigen weg gegaan. Je deed meer kwaad dan alle vroegere
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koningen. Jij hebt beelden van andere goden gemaakt en die ben je gaan
vereren. Daarmee heb jij mij beledigd!
Daarom zal ik ongeluk brengen in jouw familie. Alle mannen in je familie zal Ik
doden, iedereen, jong en oud. De mannen die in de stad sterven, zullen
opgegeten worden door de honden, en de mannen die buiten op het veld sterven,
zullen opgegeten worden door de vogels.
Ook het volk van de Israëlieten zal streng gestraft worden. De Heer zal hen
wegsturen uit dit goede land, het land dat Hij aan hun voorouders gegeven heeft.
God zal hen wegjagen tot voorbij de rivier de Eufraat. Want zij hebben de godin
Asjera vereerd. En daarmee hebben ze de Here God beledigd.
En ga nu terug naar uw huis. Op het moment dat u de stad binnenkomt, zal uw
zoontje sterven. Het hele volk Israël zal om hem rouwen. Hij is de enige van de
hele familie van Jerobeam die een graf zal krijgen. Want dit jongetje is de enige
in wie de Heer, de God van Israël nog iets goeds ziet.’
Het werd een zeer zware terugreis voor de koningin, de vrouw van Jerobeam.
Bijna te zwaar voor een vrouw die man en kind liefheeft. Heel haar familie zou
gedood worden en alleen haar zoontje Abia zou een fatsoenlijke begrafenis
krijgen. Het was alleen maar leed en ellende wat de profeet tegen haar gezegd
had. Alleen in haar erg ziek zoontje had de Heer nog iets goeds gevonden. Hij
zou zijn ziekte niet overleven, haar kleine prins, omdat hij te goed voor deze
wereld was. Maar wat een bittere troost was dat voor een moeder, die zielsveel
van haar kind hield.
Toen ze eindelijk thuis kwam en over de drempel van het koningshuis stapte,
was haar zoontje gestorven. Hij werd begraven in de koningsstad en heel Israël
rouwde om hem, zoals de profeet Ahia gezegd had.
Nog lang treurden Jerobeam en zijn vrouw over het verlies van hun zoontje
Abia. En het Godswoord van de profeet Ahia maakte hen somber. In het laatst
van zijn regering raakte Jerobeam in oorlog met de koning van Juda. Hij kon het
niet winnen. Maar hij zocht zijn heil niet bij de Heer. Nee, tot zijn dood toe werd
er in Bethel en Dan offers gebracht aan de afgoden.
Toen Jerobeam stierf, volgde zijn zoon Nadab hem op als koning van Israël.

Hoofdstuk 122
Lieve kleinkinderen,
In een tijdschrift las ik een artikel over olifanten. Op de savanne in Afrika leven
grote groepen olifanten als één familie bij elkaar. En net zoals bij mensen zijn
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puberolifanten soms opstandig en dwars tegen de draad in. Vooral
puberjongens bij de olifanten willen hun jongere broertjes en zusjes nog wel
eens plagen en zelfs pijn doen. En weten jullie wat er dan gebeurt? De leider,
meestal de sterke, stoere, oude opa olifant neemt dan zo’n puber kleinkind van
hem even mee het bos in, naar een stil plekje, waar niemand hen ziet. Die opa
leert daar met een paar harde tikken zijn kleinzoon om gehoorzaam te zijn en
zich aan te passen aan de leefregels, de normen en waarden, van de familie
olifant.

Hoofdstuk 122 - Zonde en straf -

1 Koningen 14 : 20 – 29
1 Koningen 15 en 16

De tijd ging door in het rijk van Juda en ook in het tienstammenrijk, maar de
goede tijden van koning David en zijn zoon Salomo kwamen niet terug. Het
volk vergat steeds meer de wet des Heren en viel terug in de oude slechte
gewoontes van hun voorvaderen. Het gevolg was dat de Heer hen niet meer
zegende en hen hun gang liet gaan op hun zelf gekozen verkeerde wegen. Ja, de
mens is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes en daden.
In het rijk Israël had Jerobeam zijn volk gouden kalveren gegeven en hun
geleerd om daaraan te offeren. Maar nu de mensen niet meer naar de tempel in
Jeruzalem mochten gaan, werden ook de hoogten, de offerplaatsen, in ere
hersteld en werden daar onder de ruisende bomen aan de Baäls offers gebracht.
Die hoogten waren nooit helemaal vergeten geweest: de oude profeet Samuël
had er ook wel offers gebracht, toen de stad Silo verwoest was en koning David
had ze niet opgeruimd, hoewel hij er nooit zelf heengegaan was om te offeren.
Koning Salomo had voordat de tempel klaar was, ook wel op bepaalde hoogten
geofferd. Maar in de tijd van Samuël en koning Salomo waren deze hoogten
alleen gewijd aan de Heer en in die tijd had nooit iemand het in zijn hoofd
gehaald om daar de Baäls te dienen.
Dat begon nu terwijl het land in tweeën was gedeeld en het volk gewend was om
in Bethel en Dan te offeren.
Toen dit offeren aan de Baäls eenmaal begonnen was, ging het al heel snel van
kwaad tot erger. Naast het altaar van Baäl kwam al heel snel de Asjera te staan,
het houten beeld van de godin Astarte. In zwoele zomernachten speelde zich
daar onder de hoge bomen zulke verschrikkelijke tonelen af, zo goddeloos en
onguur, dat men het niet eens kan zeggen.
Veel mensen spraken er schande van en deden heel bewust hieraan niet mee.
Maar vooral de jeugd liet zich gemakkelijk overhalen om mee te doen.
Koning Jerobeam en ook de koningen die na hem kwamen, deden er zelf niet
aan mee, maar stonden het oogluikend wel toe. Ze bestraften de deelnemers niet.
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Maar ook in het land van Juda, waar men het eigenlijk niet zou verwachten, ging
het al snel de verkeerde kant op. Langzaam aan begon ook daar het volk de
afgoden te dienen.
De eerste jaren van zijn regering had koning Rehabeam zich gehouden aan de
wet des Heren, maar toen keerde hij zich af van de dienst aan God en ging hij
zijn eigen wegen. Niet dat hij zelf naar de offerhoogten ging, hij offerde zo nu
en dan in de tempel van Salomo, die naast zijn paleis stond, maar hij liet zijn
volk hun gang gaan en kwam niet op voor de eer van God.
En toen kwam de straf: een koning uit Egypte, Farao Sisak, viel met zijn leger
Jeruzalem aan en roofde alle heilige voorwerpen uit de tempel en ook alle
kostbare spullen uit het paleis. Ook nam hij alle gouden schilden mee, die
koning Salomo had laten maken.
Om zijn armoede te verbloemen liet Rehabeam nieuwe schilden van koper
maken, die zijn soldaten meenamen, wanneer ze naar de tempel gingen.
Tijdens de regering van zijn zoon Abia werd het er niet beter op. Hij was de
koning van Juda, die tegen Jerobeam vocht en veroverde een aantal steden in het
tienstammenrijk, waaronder de stad Bethel. Maar het gouden kalf kreeg hij niet
in handen. Deze koning Abia had het alleen maar kunnen winnen, omdat hij
hulp had gekregen van de heidense koning Benhadad van Damascus.
Slechts drie jaar is Abia koning geweest. Toen stierf hij en zijn zoon Asa volgde
hem op.
Het leek erop dat er voor Juda een betere tijd aan zou breken, want Asa was een
vroom man, die in het begin van zijn regering er alles aan deed, om te regeren
volgens Gods wil en wet.
Uit alle macht begon hij het land te zuiveren: de Baälshoogten werden geslecht,
de altaren voor de afgoden afgebroken en de Asjera’s verbrand. Hij liet zelfs het
onheilig beeld van zijn grootmoeder Maächa in stukken slaan. Maächa was de
weduwe van zijn vader Rehabeam. En toen zijn grootmoeder, de oud koningin
protesteerde, mocht zij niet langer de titel van koningin dragen.
De Heer zegende koning Asa en dat werd duidelijk zichtbaar, toen een groot
leger Kusieten de grenzen overkwam. Asa ging met zijn leger op hen af en
versloeg ze. Zo groot was de overwinning, dat Zerach, de koning van de
Kusieten nooit weer het land Juda heeft durven aanvallen.
Na die overwinning kwam er een profeet bij koning Asa en beloofde hem dat de
Heer hem zou blijven zegenen, als hij zich aan de wet van Mozes bleef houden
en in ’s Heren wegen bleef gaan.
De vrome koning Asa riep zijn volk bij elkaar en in een plechtige bijeenkomst in
de tempel, vernieuwden ze hun verbond met de Heer.
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Ja, elke man of vrouw, die zich niet aan de wetten van God hield, zou zelfs
gedood worden!
Het leek erop alsof alles in Juda ten goede was gekeerd. Maar lang duurde dat
niet. Ook koning Asa voerde oorlog tegen koning Jerobeam. Hij won de strijd,
mede dankzij hij een verbond had gesloten met een heidense koning. Een
profeet bracht hem een Godswoord, maar in plaats dat hij naar die profeet
luisterde, sloot hij hem op in de gevangenis.
Toen koning Asa oud was geworden, kon hij niet meer goed lopen. Maar in
plaats dat hij zijn heil en toevlucht zocht bij de Heer, bezocht hij allemaal
wonderdokters en godenbezweerders. Misschien, wanneer hij langer geleefd
had, was het in het land van Juda weer helemaal fout gegaan, maar hij stierf en
zijn zoon Josafat, een heel vroom man, volgde hem op.
Deze koning Josafat van Juda regeerde tegelijkertijd met de aller-goddelooste
koning, die in het tienstammenrijk ooit aan de macht is geweest. Zijn naam was:
Achab, en hij was de zoon van Omri.
Want het was al lang niet meer een koning uit het huis van Jerobeam, die heerste
aanvankelijk over het tienstammenrijk. De profetieën van de profeet Ahia waren
woord voor woord uitgekomen. De in opstand gekomen officier Baësa had het
hele geslacht van Jerobeam uitgeroeid. En hij had het nog veel erger gedaan als
vroeger Abimelech. Baësa had niet alleen de mannen en de jongens gedood,
maar ook alle meisjes en vrouwen die familie waren van Jerobeam.
Niet eens zoveel jaren later viel ook het huis van Baësa door het wrekende
zwaard. Zijn moordenaar Zimri, was slechts zeven dagen koning. Zijn eigen
legeraanvoerder Omri belegerde zijn koning Zimri in zijn eigen paleis en toen
deze zag dat hij het niet kon winnen van zijn legeraanvoerder, stak hij zijn huis
in brand en kwam om in de vlammen….
Na al die wilde tonelen van moord en doodslag, kreeg Israël ogenschijnlijk een
tijd van rust en bloei, want Omri was een machtig koning, die met strenge hand
zijn land regeerde. Op een berg in Efraïm bouwde hij een sterke stad, die hij de
naam Samaria gaf. Deze stad werd in het vervolg zijn hoofdstad. Maar wat de
godsdienst betreft, ging het land snel bergafwaarts. Omri bevorderde de
Baäldienst. In zijn rijk werden de afgoden nog voor de helft meer gediend dan
het tijdens het bewind van Jerobeam het geval was geweest. Hij gaf om God
noch zijn gebod en toen hij stierf en zijn zoon Achab de nieuwe koning werd,
maakte die het nog twee maal zo erg.
Alle mensen moesten verplicht van hem naar de tempels in Bethel en Dan gaan,
om daar de afgoden offers te brengen. Koning Achab trouwde met de heidense
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vrouw Izébel, de dochter van Eth-Baäl, de koning van de Sidoniërs. Voordat hij
met haar trouwde ging hij naar haar toe en bracht offers in de grote Baältempel
in Tyrus. Later, toen de jonge prinses zijn vrouw was, en bij hem in zijn paleis
woonde, bouwde hij speciaal voor haar een Baältempel in zijn hoofdstad
Samaria. Bij dat altaar hoorde een masséba, een gewijde steen voor Baäl en het
kon natuurlijk ook niet zonder een Asjera, een houten beeld voor de godin
Astarte.
Koning Achab stoorde zich in niets aan de Heer en tergde Hem meer dan ooit
eerder een koning in Israël gedaan had. Het was vooral zijn vrouw Izébel, die
haar man Achab aanzette tot de afgodendienst. Haar plan was om van Israël een
Baäl-land te maken.
Ze liet zelfs uit haar geboorteland een hele groep Baälpriesters komen, die de
mensen moesten leren op welke wijze Baäl geofferd wilde worden….
Het kon niet anders. De toorn van God zou tegen dit volk met zo’n koning
spoedig losbranden. En wat zou er dan gebeuren met deze koning en deze
koningin?
Het zou ook spoedig gebeurd zijn, als niet precies in deze tijd een groot profeet
was opgestaan, die uit alle macht de strijd aanging met de Baäls en opkwam
voor de Here God.
Misschien was het wel alleen om zijn werk en zijn gebed dat God zijn
ongehoorzame volk nog een tijd lang spaarde en hen nog niet overgaf in de
handen van hun vijanden.

Hoofdstuk 123
Lieve kleinkinderen,
Op 6 maart 1928 trouwden mijn ouders en een week later voeren ze op een
stoomboot naar Canada. In het boek ‘Onze herinneringen’ dat ik voor jullie
papa’s en mama’s geschreven heb, staat een uitgebreid verslag over deze
mislukte emigratie van mijn papa en mama. Als jullie willen, kunnen jullie dat
verhaal dus lezen. Vraag jullie ouders maar eens naar dat boek, dat bij jullie in
de boekenkast staat.
Mijn moeder vertelde mij, dat zij daar in Canada armoede, ja zelfs honger
geleden hadden. En zei ze tegen mij: ‘Wij baden in het gebed het ‘Onze Vader’
om ons dagelijks brood, maar als je honger hebt, dan bid je die regel wel
anders, dan wanneer je het normaal vindt, dat er elke dag eten op tafel staat en
dat zelfs de restjes eten weggegooid worden.’
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Hoofdstuk 123 - Bidden om honger -

1 Koningen 17 : 1 - 8

Hij woonde aan de andere kant van de Jordaan, in het land van Gilead, in een
dorp dat Tisbe heette. Een profeet was deze man en Elia was zijn naam. Maar er
waren in Israël niet veel mensen die hem kenden en wisten van zijn felle haat
tegen de Baäls en van zijn brandende liefde voor de Heer, de God van Israël.
Het deed hem pijn, dat zijn volk steeds meer van de goede weg afdwaalde en
vreemde goden achternaliep. Hij had zijn leven wel willen geven om het weer
goed te krijgen. Maar wat kon hij beginnen tegen het ongehoorzame volk, tegen
een koning die hen voorging in het kwaad, tegen koningin Izébel met haar
Baälpriesters? Het zou niet lang meer duren, dan zou behalve hij niemand meer
in de Heer geloven en dan zou God komen om een einde te maken aan dit volk
en het vernietigen….
En toch kon hij niet geloven dat het zo ver zou komen! Diep in zijn hart hoopte
hij dat God een wonder zou doen en dat het volk tot inkeer kwam en dat het zou
erkennen dat God in de hemel alle macht heeft en niet de Baäl. De mensen
zeiden dat Baäl een zonnegod was en de god van de regen.
Als God de Heer nu er eens voor zou zorgen dat er geen regen meer viel en er ’s
morgens ook geen dauw meer zou zijn, zou het verblinde volk dan inzien dat
Baäl machteloos was, niets anders dan een ijdele droom?
Elia begon te bidden. Hij smeekte de Heer of Hij genadig wilde zijn en zijn volk
wilde straffen. ‘Heer,’ bad hij, ‘laat uw volk zien dat u alleen alle macht heeft en
dat de Baäl, de god van de regen, een verzinsel, slechts een sprookje van mensen
is. God in de hemel, laat het niet meer regenen, zodat er honger in het land komt
en dat de mensen zich weer tot u bekeren en u om hulp vragen, zoals ook in
oude tijden gebeurde.’
Op zekere dag wist Elia dat zijn gebed verhoord was. Blij was hij dat God naar
zijn volk om wilde zien. Maar tegelijkertijd vond hij het heel erg wat er zou
gaan komen: bittere armoede en honger. Arme mensen, voor hen geen brood
meer en vooral hun kinderen zouden sterven van honger.
Maar hij wist dat het goed was, waarom hij gebeden had. Het ging om Gods
volk en zoals een vader zijn kind niet uit wreedheid straft, zo zou ook nu de
Heer zijn volk straffen om het op de juiste weg terug te brengen.
Elia sloeg zijn mantel om zijn schouders, pakte zijn reisstaf en ging naar
Samaria, naar koning Achab. De koning en alle andere mensen in zijn paleis
moesten weten waarom er een hongersnood zou komen. Het werd een moeilijke
reis van Tisbe naar Samaria, vanwege de opdracht die hij van God gekregen
had. Nog nooit had een profeet des Heren zo’n boodschap als deze aan een
koning moeten brengen.
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Honger was er geweest in de dagen van Abraham en Jacob, in de dagen van de
Richters en ook tijdens de regering van koning David. En altijd hadden de
vrome mensen gebeden om regen. Hij, Elia, de profeet uit Tisbe, was de eerste
geweest die om droogte, om honger gebeden had.
O God, dacht hij, dat het zo ver moest komen! Maar hij had geen spijt en met
grote, moedige stappen liep hij verder. De honger zou komen, maar daardoor
was er nu weer hoop voor Gods volk.
Hij was niet bang, toen hij voor de koning stond. Zelfs al wilde Achab hem
doden, wat kon hij tegen hem beginnen, als God dat niet wilde!
Met een ernstige, luide stem sprak hij: ‘Koning Achab, luister! Zo waar de Heer
leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen
dauw of regen komen, tenzij ik het zeg.’
Elia draaide zich om en liep het paleis uit. Hij was al buiten, voordat Achab
goed besefte, wat de profeet tegen hem gezegd had….
In het voorjaar, toen de vroege regen niet viel en in die zomer, toen het koren op
het land verschroeide, toen begreep koning Achab maar al te goed, wat die
vreemde, sombere profeet met zijn woorden bedoeld had. Hij haatte hem, die
man, die door zijn vloekspreuk het niet meer liet regenen en dat er zelfs geen
dauw meer kwam! Overal liet hij hem zoeken. Zelfs naar het buitenland stuurde
hij zijn boodschappers om Elia op te halen. Hij moest hem hebben, die
ongeluksprofeet. Alleen wanneer hij hem doodde, zou die vloekspreuk zijn
kracht verliezen en kwam er weer regen.
Maar de dienaren van koning Achab vonden Elia niet. Die zat al lang veilig
verborgen tussen de rotsen aan de andere kant van de rivier de Jordaan. De Heer
zelf had zijn dienstknecht naar de beek Krith gestuurd, een zijriviertje van de
Jordaan. Daar was nog water genoeg om te drinken en vogels, raven, brachten
hem het eten….
Lange tijd verbleef Elia daar in de eenzaamheid. Als het ’s morgens licht werd
en ook ’s avonds voor het donker, kwamen de grote, zwarte vogels aangevlogen
met brood en vlees in hun snavels en lieten het dichtbij Elia vallen.
Het was niet altijd vers en ook niet altijd lekker, maar terwijl het gewone volk
honger leed, kreeg hij ruim voldoende!
Nog nooit had een mens op deze manier uit Gods hand gegeten. En die zwarte
vogels waren voor Elia als engelen die rechtstreeks van God kwamen. Wat gaf
het dat het overdag in de felle zon bloedheet was en dat er niemand was met wie
hij kon praten. Nog nooit had hij Gods nabijheid zo duidelijk gevoeld als hier bij
de beek Krith. Wachten zou hij, maandenlang en als het moest, zelfs jaren.
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Grote, zwarte vogels kwamen aangevlogen met brood en vlees in hun snavels.
En als in het land de nood op z’n hoogst was, dan zouden ze tot God roepen en
met elkaar alle Baälsbeelden vernietigen. Dan zou de Heer hem horen en weer
regen geven. Elke dag dronk Elia water uit de beek. Het was helder en heerlijk
koel. Veel lekkerder dan als hij thuis gedronken had. Maar tenslotte begon ook
de beek uit te drogen. Er kwam steeds minder water. Elke dag zakte het
waterpeil en het zou niet lang meer duren, en dan zou er geen water meer
komen. Hoe het dan moest, wist Elia niet. Maar ook dat zou goed komen. God
zorgde voor hem.
Op een dag toen de beek bijna droog stond, kwam het woord van God weer tot
Elia. De Heer zei: ‘Ga naar de stad Sarafath in de buurt van Sidon en blijf daar
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voorlopig. Er woont daar een weduwe, bij wie je kunt logeren. Ik heb tegen haar
gezegd, dat ze voor jou moet zorgen.’
Diezelfde ochtend nog ging Elia op reis. Sarafath, dacht hij, dat is juist het land
van de Baäls en ook het land van koningin Izébel. Ook daar zou weinig eten zijn
en die vrouw moest hem de kost geven! En dan een weduwe! Gods wegen zijn
voor ons mensen vaak onbegrijpelijk. Maar na die raven die hem elke dag eten
brachten, wist Elia, dat voor God niets onmogelijk was.
Dagenlang liep hij door de dorre velden en langs eenzame wegen. De grote
wegen en de steden liet hij links liggen. Hij begreep dat de dienstknechten van
Achab hem nog zochten.
Izébel had eens moeten weten waar hij zo lang geweest was en dat hij nu naar
haar geboorteland ging. Bij de berg Krith, waar geen mens woonde en waar ook
niets te eten was, had Achab niet naar hem laten zoeken. Van Gods raven kon
hij natuurlijk niet weten, evenmin als straks van de weduwe van Sarafath.
Wacht maar, dacht Elia, er komt een dag dat Achab en zijn vrouw Izébel zullen
weten hoe groot de macht van de Here God is! En dan zal al het kwaad dat zij
samen over Israël hebben gebracht op hun hoofden neerkomen.

Hoofdstuk 124
Lieve kleinkinderen,
Ik ken een dominee, die in zijn studententijd erg zieke kinderen opzocht in een
ziekenhuis in Amsterdam. Op zekere dag kwam hij bij een klein meisje dat
volgens de dokters nog maar één dag te leven had. Ze had bloedkanker.
Die dominee, toen nog student in de theologie, knielde bij het bed van dat
doodzieke kind en begon voor haar te bidden. Dat was het laatste wat hij voor
haar kon doen.
Maar dat meisje stierf die nacht niet. De doktoren begrepen het niet, maar de
volgende dag was zij plotseling helemaal beter. Alle kankercellen waren
verdwenen.
Voor mensen onverklaarbaar, maar bij dit erg zieke meisje was het onmogelijke
mogelijk worden….
Lieve kleinkinderen, wat ben ik blij dat ik mag geloven dat in het licht van Jezus
het onmogelijke mogelijk is. Want daar is God.
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Hoofdstuk 124 - De weduwe van Sarfath - 1 Koningen 17 : 9 - 24
Sarefath, de stad waar de profeet Elia naar toe moest, was een rustig stadje, dat
ergens aan de Grote Zee, tussen de drukke handelssteden Sidon en Tyrus in lag.
Toen Elia die middag daar bij de stadspoort aankwam, moe en dorstig van de
lange reis, zag hij daar een vrouw die onder de bomen dode takken sprokkelde.
Aan haar kleren te zien zag Elia dat zij een weduwe was en hij dacht: zou dit de
vrouw zijn, waar hij naar toe moest? Maar hij kreeg op dat moment geen
Godswoord.
Vriendelijk zei hij tegen haar: ‘Och mevrouw, ik heb dorst. Wilt u wat water
voor mij halen?’
De vrouw keek Elia aan. Aan zijn uitspraak hoorde zij en ook aan zijn kleren
zag zij het dat deze man een profeet uit Israël was.
‘Goed,’ antwoordde ze, ‘ik zal water voor u halen.’
Ze draaide zich om en liep naar de stadspoort toe.
Elia riep haar na: ‘En wilt u dan ook een stukje brood voor mij meenemen?
Want ik heb ook honger.’
De vrouw kwam naar Elia teruglopen en bleef vlak voor hem staan. Elia zag dat
ze roodomrande ogen had van het huilen.
De weduwe zei ernstig tegen Elia: ‘Zo waar als de Heer, uw God leeft, ik heb
helemaal niets meer in huis. Alleen nog een beetje meel in een pot en een restje
olijfolie in een kruik. Ik heb zojuist een paar takken gezocht voor een vuur. Nu
kan ik nog iets te eten maken voor mij en mijn zoon. Maar als dat op is, zullen
we doodgaan van de honger.’
Ze zei het zo rustig, zonder overstuur te huilen, maar ook zo zonder hoop, dat
het Elia dwars door alles heenging. Dit was een vrouw die klaar was met haar
leven. Zij zag geen uitweg meer. En plotseling wist Elia het: deze vrouw moest
hij eten geven, net zolang tot er weer regen zou vallen. Zelf had zij niets meer,
maar bij God is geen ding onmogelijk!
‘Maak u geen zorgen,’ zei Elia tegen haar. ‘Ga naar huis en doe wat u van plan
was. Maar bak eerst wat brood voor mij en breng me dat. Dan kunt u daarna iets
voor uzelf en uw zoon klaarmaken, want het meel in de pot en de olijfolie in uw
kruik zal niet op raken, tot de dag dat de Heer weer regen zal geven!’
Elia wachtte wat deze weduwe zou doen. Zou ze hem geloven en aan hem, een
vreemdeling haar laatste eten geven? De vrouw glimlachte en zei nog een keer:
‘Ik zal doen wat u van mij vraagt.’
In de schaduw van de hoge bomen wachtte Elia. O, als alle mensen in Israël een
geloof hadden, zoals deze vrouw, dan had hij niet om droogte hoeven te bidden.
Maar zijn eigen volk liep de Baäls achterna en voor Gods profeten was er anders
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geen plek dan bij de raven en bij de heidenen. ‘Heer in de hemel,’ bad Elia,
‘geef dat deze honger helpt, waar ik u om gebeden heb.’
Toen de weduwe terugkwam met de koek die zij voor Elia gebakken had,
schitterden haar ogen.
‘Het is zoals u gezegd heeft, Godsman, het meel in de pot is niet minder
geworden en de olie in de kruik staat nog even hoog.’
Elia nam een hap uit het warme brood. Wat smaakte dit goed. Hij keek de vrouw
aan en zei: ‘Mijn God heeft tegen mij gezegd, dat ik bij u moet blijven wonen.’
Zij knikte. ‘U bent welkom. Ik heb nog een kamertje op het dak.’
Samen liepen ze door de poort, naar haar gastvrij huis.
Het is niet gemakkelijk om een profeest des Heren te zijn, maar het is ook niet
altijd gemakkelijk om een profeet des Heren in huis te hebben. De weduwe
vroeg zich vaak af, hoe alles nu verder zou gaan. Gelukkig hoefde ze zich geen
zorgen meer te maken over het eten en drinken. Elke dag weer was er
voldoende meel en olie en met die vreemde kostganger van haar kon ze ook best
opschieten. Hij was zo goed voor haar en ook voor haar zoontje. Maar hoe meer
die Godsman over zijn God sprak, hoe angstiger het haar werd. Die God van
Israël zou ook haar zo maar kunnen straffen om haar verleden…. En nu, met
zo’n heilige profeet in haar huis, kon daar gemakkelijk onheil uit voort komen!
De profeet woonde nog niet eens zo heel lang bij haar in huis, toen de slag viel.
Haar enig kind, haar zoontje werd ziek en stierf. Ze brak niet uit in luid geween
en jammerklachten: dit leed was te erg om het uit te schreeuwen. Hier waren
geen tranen voor. Zwijgend zat ze in de stille kamer met haar overleden zoontje
op haar schoot. Haar armen had ze stijf om het jongetje heengeslagen, haar ogen
stonden strak en droog. Ze had nog maar één begeerte: dat zij nu ook mocht
doodgaan. Dat die hoge God in de hemel haar nu ook maar van deze wereld
wegnam. Eerst haar man, nu haar zoontje…. En dit gebeurde om haar verleden.
Het was haar schuld dat haar zoontje dood was….
Ze hoorde voetstappen. Elia kwam de kamer binnen en bleef voor haar staan. De
vrouw boog haar hoofd dieper over haar overleden zoontje. Nu zou de profeet
haar verwijten maken en zeggen dat het haar schuld was, dat haar zoontje dood
was. Ach, hij mocht zeggen wat hij wilde, het raakte haar niet meer. Haar
jongen…. Het liefste wat zij op deze wereld bezat.
Toen Elia maar niets zei, kon ze zich plotseling niet meer inhouden. Ineens
kwaad geworden zei ze: ‘Profeet, wat doet u mij aan! Bent u bij mij in huis
gekomen, om mij te laten zien, hoe slecht ik ben? Bent u hier gekomen om mijn
zoon te laten sterven?’
Zachtjes antwoordde Elia: ‘Geef uw zoon maar aan mij.’
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Maar zij gaf hem niet. Toen tilde Elia zelf het jongetje van haar schoot en zij liet
het toe. Wat kon zij ook beginnen tegen deze machtige Godsman? Misschien
wilde hij haar zoontje wel begraven. Hij had ook veel van hem gehouden.
Misschien wilde de profeet iets anders doen, maar ze zou niet weten wat. Zij had
geen zoontje meer. Ze had niets meer…. Alleen haar verdriet, haar
schuldgevoelens en de vloek van God die over haar was gekomen.
Elia ging de deur uit, met het dode jongetje in zijn armen. Hij droeg hem naar
boven, naar de kamer waar hij logeerde en legde hem op zijn eigen bed. Zo wit
was hij, zo inwit en zo koud. Je kon het je niet voorstellen dat dit dode jongetje
hetzelfde kind was, dat door huis heen danste en waarmee hij stoeide. En die
vrouw beneden, nog veel minder. Zij dacht dat haar jongetje gestorven om het
verkeerde dat zij vroeger gedaan had. En nu was zij doodsbang voor zijn God.
Maar de Heer, de God van Israël was niet alleen een God van toorn, hij wilde
ook een vader zijn voor zijn kinderen, een Man voor de weduwe en een Vader
voor de wezen. En deze vrouw, die zo goed voor hem was geweest en die een
sterker geloof had gehad dan de mensen in Israël, die hoorde bij Gods kinderen.
Deze weduwe zou weten, dat God de Heer barmhartig is.
Elia liet zich op zijn bed over het dode jongetje heen vallen. Stijf drukte hij zijn
lichaam tegen dat koude, dode lichaam aan, alsof hij het weer warm wilde
maken.
‘O God, Heer van alle leven, Heer over de dood,’ bad Elia, ‘geef ons een teken
van uw menslievendheid en laat de levensadem van dit jongetje terugkeren.’
Elia ging staan en bad nog hartstochtelijker. Nog twee keer boog hij zich over
het levenloze jongetje heen en nog twee keer bad hij.
Toen was het alsof zijn hart stil bleef staan: het jongetje bewoog. Het was alsof
hij wakker werd uit een diepe slaap. Hij kwam overeind en glimlachte naar
Elia….
Zelf droeg Elia het jongetje de trap af, de kamer binnen. Zijn moeder zat nog op
dezelfde stoel, met haar hoofd gebogen en haar handen in haar lege schoot.
‘Kijk,’ zei hij, ‘uw zoon leeft!’
Elia zag haar donkere ogen oplichten. Nog nooit was hij zo blij in zijn leven
geweest. Hij hoorde de weduwvrouw zeggen: ‘Nu weet ik zeker dat u door God
gestuurd bent en dat het woord dat u namens uw God spreekt betrouwbaar is.’
Nog nooit eerder had Elia zo goed beseft, dat de God van Israël zo goed en zou
barmhartig was….
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Hoofdstuk 125
Lieve kleinkinderen,
Eén van mijn leraren op de Kweekschool in Dokkum vertelde ons het volgende
waar gebeurde verhaal. Hij kende een man, die enkele jaren voor de oorlog van
1940 – 1945 lid was geworden van de NSB. Dat was de politieke partij van
Anton Mussert, die Adolf Hitler in Duitsland als voorbeeld had. Ja, deze man
had er meer dan genoeg van hoe Nederlandse politici de rijken in ons land
bevoordeelde, ten koste van de arme mensen. Met de Duitse soldaten van Hitler
in ons land, zou alles beter worden….
Maar dat viel erg tegen. Was het al in 1941 of een jaar later dat hij zijn
lidmaatschap van de NSB wilde opzeggen? Maar dat deed hij niet. Hij werd
zelfs vrienden met veel hoge Duitse SS officieren.
Maar in de aprildagen van 1945 had deze man wel een blauwe overal aan, net
zoals al die mannen van de ondergrondse, die tijdens de bezettingsjaren in het
geheim zich tegen de Duitsers verzet hadden en nu de Canadezen hielpen om de
noordelijke provincies van ons land te bevrijden.
Deze man, zijn naam ken ik niet, vertelde die leraar ons ook niet, was in het
diepste geheim een spion voor onze bevrijders geweest.

Hoofdstuk 125 - De koning en de Godsman - 1 Koningen 18 : 1 - 20
Er was veel tijd overheen gegaan, sinds de profeet uit Tisbe de koning het
oordeel had aangezegd. Nog steeds had het niet geregend. Direct het eerste jaar
was de voorjaarsregen weggebleven en later ook de herfstregen. Ook gedurende
het tweede jaar was er geen druppel regen gevallen. En nu, in het derde jaar, was
het al bijna herfst en zat er geen weersverandering in de lucht.
Al groter werd het voedseltekort en steeds meer mensen stierven de hongerdood.
Vooral arme mensen waren het slachtoffer, dat er niets meer groeide.
In zijn hoofdstad Samaria wachtte koning Achab af, wat de toekomst hem en
zijn volk zou brengen. Somber was hij en vooral kwaad op die Godsman Elia.
Hoelang moest dit nog duren? Zou de profeet Elia dan nooit weer die
vloekspreuk intrekken en het weer laten regenen? Zelf had hij niet de meeste last
van de droogte. Hij was de koning en kon uit verre landen koren en olie laten
komen, maar zijn volk! Waren er dan nog niet voldoende mensen gestorven?
Wanneer zou er voor Elia voldoende mensen door de honger zijn omgekomen?
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Zelfs voor zijn paarden en muilezels was er geen voldoende eten meer. Als dit
niet veranderde, zou hij de grootse helft van zijn dieren moeten laten afmaken.
En als dan het volgend jaar de Arameeërs een aanval deden…. Ja, voor koning
Achab waren z’n paarden en muilezels zijn grootste zorg. Niet zijn mensen!
Met zijn hofmaarschalk Obadja maakte koning Achab het plan om het hele land
door te reizen op zoek naar bronnen en beken, waar misschien nog gras groeide.
De volgende ochtend reden ze de stadspoort uit. Om meer kans op succes te
hebben reden ze met hun soldaten allebei een kant uit.
Zo ver de koning kon zien lag het land er doods en verlaten uit. De lucht trilde
van de hitte en had een koperen kleur. Bij de dorpen, waar hij langs reed, hoorde
de koning het vee kreunen. De boeren hadden geen werk, want er was op het
land niets te doen.
De mensen zagen hem gaan, hun koning, maar ze hadden de moed niet meer om
hem te groeten. En koning Achab had nog nooit eerder zo goed gevoeld, wat
deze droogte voor zijn volk betekende.
‘Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, de eerstkomende jaren zal er geen
dauw of regen komen.’
Hij hoorde het de profeet Elia nog zeggen. Waarom had hij die profeet ook niet
direct laten doden? Hij was te goed. Zijn vrouw Izébel had het wel anders en
veel beter gedaan. Die was niet zo verdraagzaam! Zij durfde de profeten des
Heren wel aan te pakken. Ze had er zelfs veel laten doden. Maar dat had ook niet
erg veel geholpen! En Baäl heette nog wel de regengod te zijn….
Diezelfde dag dat koning Achab de velden inging om gras voor zijn paarden te
zoeken, was de profeet Elia op reis gegaan, naar de hoofdstad Samaria.
‘Je moet naar koning Achab gaan om te zeggen dat het land weer regen zal
krijgen,’ had de Heer tegen hem gezegd.
Hij was direct op reis gegaan. Het was hier in Sarfath goed geweest. De rust had
hem goed gedaan, maar nu was hij blij dat hij weer terugging naar zijn eigen
land. Nu zou het werk beginnen: het grote werk en de grote strijd!
Al lopend naar de stad Samaria, liet hij zijn ogen gaan over de grote dorre
velden. Dit was het dus geworden van Gods mooie, bloeiende land: één grote
kale wildernis! God in de hemel wist dat het niet zijn schuld was! Hij had
gebeden om droogte, maar alleen om het volk weer terug te doen keren tot God
de Heer. De schuld lag bij Achab, die voor de Baäls knielde en bij Izébel, die de
profeten des Heren gedood had. Nu kon dit verblinde volk zien wat hun afgod
Baäl kon. Baäl, de god van de regen, zoals zijn priesters zeiden!
De Heer of Baäl. Hij zou ze laten kiezen, de dwazen, die dachten dat ze èn de
Heer èn de Baäls konden dienen!
624

Over de velden zag hij een wagen aankomen. Paarden en soldaten en het
zonlicht dat weerkaatste op de speren. Kwam de koning daaraan? Hij mocht
komen! Nergens beter dan in deze dorre wildernis kon hij hem zijn boodschap
zeggen!
Even later zag hij een man op zich afkomen. Het was koning Achab niet, maar
zijn hofmaarschalk Obadja. Elia kende hem wel en wist dat deze man in het
geheim de Heer trouw was gebleven.
Toen Obadja de profeet Elia herkende, maakte hij een diepe buiging en zei:
‘Bent u het, Elia? Bent u het echt?’
‘Jazeker,’ antwoordde Elia. ‘Ga naar je koning toe en zeg tegen hem dat ik hier
op hem wacht.’
Obadja hief zijn armen omhoog en zei: ‘Alstublieft, Elia, doe me dat niet aan! U
wilt toch niet dat koning Achab mij doodt? Mijn meester heeft overal naar u
laten zoeken, in elk land, bij elk volk. Dat is zo zeker als de Heer uw God leeft!
En steeds zeiden zijn boodschappers, dat u daar niet was. Dan moesten ze
plechtig verklaren, dat ze u niet konden vinden.
En moet ik nu aan mijn meester gaan vertellen dat u hier bent? Als ik dat doe,
wordt u door de geest van de Heer meegenomen en weet ik straks niet waar u
bent. De koning zal mij dan zeker doden!
Meneer Elia, ik heb altijd veel eerbied gehad voor de Heer, mijn leven lang.
Heeft u niet gehoord wat ik gedaan heb toen koningin Izébel alle profeten van de
Heer wilde doden? Ik heb honderd profeten verstopt! Vijftig in één grot en nog
eens vijftig in een andere grot. En ik heb ervoor gezorgd dat ze te eten en te
drinken kregen. En nu moet ik aan mijn meester vertellen, dat u hier bent? Dan
zal hij mij zeker doden.’
Elia keek Obadja aan. Een held was hij niet, deze Obadja, maar hij was wel een
heel gelovig man en het was waar, dat hij veel voor de profeten van de Heer
gedaan had. Hij zou niet wegens hem doodgeslagen worden, daar kon hij zeker
van zijn.
‘Zo waar als de Heer leeft,’ antwoordde Elia, ‘ik zal hier niet weggaan. Ik beloof
u, dat ik hier op de koning zal wachten.’
Pas toen durfde Obadja de boodschap aan de koning over te brengen. Niet veel
later kwamen koning Achab en zijn hofmaarschalk Obadja samen op hun
paarden naar Elia aangereden.
‘Zo, ben jij daar schandvlek van Israël,’ schreeuwde Achab. ‘Jij die mijn land in
het ongeluk gestort hebt!’
Elia schudde zijn hoofd en zei: ‘Nee koning, niet ik, maar u heeft door zich niet
te houden aan Gods geboden, uw land aan de rand van de afgrond gebracht. U
heeft de Heer verlaten en bent de Baäls gaan dienen.
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Maar koning, laten wij niet bekvechten over wie de schuldige is. Laat heel uw
volk samenkomen op de berg Karmel. Ook alle vierhonderdvijftig priesters van
de god Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera moeten daar komen. En
dan zullen wij zien wie de echte God is: Baäl of de Heer.’
Koning Achab hoefde er niet lang over na te denken. Nu Elia er was, zou het
spoedig weer gaan regenen. In ieder geval was het niet verstandig om hem nu te
laten doden. En wat betreft een grote volksvergadering op de berg Karmel, dat
kon nooit geen kwaad. Wat kon het hem ook schelen, wie er won, de Heer of
Baäl? Als er maar regen kwam en dan maakte het hem niet uit, wie daarvoor
zorgde.
‘Ik zal de volksvergadering bijeen roepen,’ antwoordde koning Achab.

Hoofdstuk 126
Lieve kleinkinderen,
‘Beste dominee,’ vraagt de 18- jarige Jan, ‘wanneer mag nu iets wel en wanneer
mag iets niet van God? Om eerlijk te zijn weet ik dat niet zo goed.’
De dominee antwoordt: ‘Voor heel veel mensen, ook voor veel kerkgangers, is
dit een heel moeilijke vraag, Jan. Want waar ligt de grens? Vindt God het goed
of verkeerd wat je doet? Ik kan jou alleen maar wijzen op Jezus, hoe Hij met de
mensen omging, toen hij hier op deze wereld was. Vreemd hè, dat je in de bijbel
leest dat er zoveel heel vrome mensen niets van Jezus moesten hebben.’
‘Ja,’ knikt Jan en vraagt: ‘Waarom waren de leiders van het volk Israël
eigenlijk zo boos op Jezus?’
Als antwoord geeft deze dominee: ‘Wanneer mensen met de bijbel in de hand
zelf voor God gaan spelen, en denken dat zij de waarheid in pacht te hebben,
ervan uitgaan dat alleen zij de waarheid bezitten, dan komt het niet goed.’
Lieve kleinkinderen, ik raad jullie aan om het boek ‘Bevrijdend licht’
geschreven door Lynn Austin te gaan lezen. In dit boek gaat het over de
Amerikaanse burgeroorlog. Veel wordt verteld over de slaaf Eli, die bij alles
wat hij doet, zich de vraag stelt, wat zijn Meester Jezus in zijn plaats gedaan zou
hebben. Vaak praat hij in zichzelf en wanneer hem dan de vraag gesteld wordt,
wat hij in zichzelf mompelt, antwoordt hij: ‘Ik praat nu met Meester Jezus.’
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Hoofdstuk 126 - Baäl of God - 1 Koningen 18 : 21 - 46
Elia had voor de grote strijd, geen betere plek kunnen uitkiezen dan de berg
Karmel. Vanouds was het een offerhoogte geweest. Lange tijd had daar een
altaar des Heren gestaan. En onderaan de berg was een waterput, die nooit
opdroogde.
Al vroeg in de ochtend stond Elia op deze offerhoogte en zag de mensen
omhoog klimmen. Dat hij nu hier mocht staan en de strijd aan mocht gaan met
de afgoden Baäl en Astarte. Hoe zou het vanavond zijn, wanneer alles achter de
rug was? Zouden de mensen dan geloven dat de Heer alleen God is? Hij hoopte
het met heel zijn hart en als de Heer hem hielp, dan zou alles zeker goed komen!
Daar zag hij op het bochtige bergpad de vierhonderdvijftig Baälpriesters en de
vierhonderd profeten van de Asjera aan komen lopen. O, hij haatte ze. Dit waren
nu die mannen, die Izébel op had laten halen uit haar geboorteland. De priesters,
die zijn volk verleid hadden om mee te doen aan hun afgodendienst. Wanneer
het hem vandaag niet zou lukken hun macht te breken, dan was zijn eigen volk
voorgoed verloren. Vandaag ging het erop of eronder. Wie verloor zou dat met
zijn eigen leven moeten betalen.
Elia verbeet zijn woede, toen ze langs hem heen liepen, met hun neuzen in de
wind. Het leek wel alsof het een gunst was, dat zij kwamen. Begrepen ze dan
nog niet, dat het om hun leven ging?
Maar het werd tijd om de strijd te beginnen. Zelfs koning Achab was er al en die
stond te wachten op de dingen die zouden gaan gebeuren.
Elia stak zijn hand omhoog en het werd stil op de berg. Al die honderden,
duizenden mensen luisterden, toen Elia met luide stem begon te spreken: ‘Hoe
lang nog blijven jullie, mensen van Israël, treuzelen om een keuze te maken
tussen de Baäls en God de Heer? Als de Heer God is, volg Hem, maar als Baäl
de echte god is, nu volg die god en dien hem!’
Niemand van al die mensen zei ook maar iets. Het leek wel alsof ze niet durfden
te spreken, nu koning Achab erbij was.
Weer nam Elia het woord: ‘Luister beste mensen, ik ben de enig profeet des
Heren, die nog over is. En er zijn vierhonderdvijftig priesters van de Baäl en
vierhonderd profeten van de Asjera hier bij ons op deze berg. Nu moeten jullie
ons twee stieren brengen. De priesters van Baäl mogen er één uitkiezen. Die
moeten ze in stukken snijden en op een stapel hout leggen. Maar ze mogen het
hout niet in brand steken. Ik zelf zal de andere stier slachten en op een stapel
hout leggen. En ook ik zal het hout niet in brand steken. Dan moeten de priesters
van Baäl tot hun god bidden om vuur en ik zal tot de Heer bidden om vuur. De
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God die antwoord geeft en zelf het hout in brand steekt, is de echte, de ware
God.’
De Baälpriesters keken vreemd op. Er zat toch meer in die ruige profeet, dan ze
op het eerste gezicht gedacht hadden. Natuurlijk moesten ze zijn voorstel wel
aannemen. Deden ze dat niet, dan leek het erop of zij de strijd niet aandurfden.
En stel dat hun god Baäl geen antwoord gaf, die God van die profeet zou het
helemaal niet kunnen. In dat geval zou het een gelijk spel zijn en dan wist hun
koningin Izébel wel raad met hem. Maar ze zouden hun best doen.
En terwijl het volk riep: ‘Dat is een goed voorstel. Wij zullen die God dienen,
die zelf het offer aansteekt,’ brachten een paar mannen al twee stieren.
‘Kies jullie maar eerst,’ zei Elia, ‘want jullie zijn met een grote groep.’
De Baälpriesters keken Elia aan. Meende hij nu wat hij zei? Of zagen ze een
spottend lachje om zijn mond spelen? Ze wisten het niet, maar ze namen voor
alle zekerheid maar de beste stier. En die gingen ze heel nauwkeurig slachten,
precies volgens alle wetten en regels die nodig waren. Offeren was heel
nauwkeurig werk en bij het minste of geringste konden de goden zomaar kwaad
worden. Als Baäl hen vandaag maar ter wille zou zijn! En dat die Elia hen maar
niet de hele tijd op de vingers keek! Het kon zo gemakkelijk: een klein kooltje
vuur tussen het droge hout en Baäl kreeg de eer….
Maar Elia had de Baälpriesters door. Hij wist hoe ze het volk bedrogen en
daarom hield hij heel nauwlettend het altaar in het oog. Het hout werd
opgestapeld en de stukken van de stier kwamen erop te liggen. Toen alles klaar
was begon het lange gebed. In lange rijen liepen ze naar het altaar toe en heel
luid riepen ze: ‘Baäl, geef ons antwoord!’
Al luider riepen ze en toen er geen vuur uit de Baälhemel kwam, begonnen ze te
dansen. Wanneer de ene groep moe werd, kwam er een andere groep priesters
dansen en luid zingend bidden. Steeds keken ze omhoog of ze het vuur al uit de
hemel neer zagen dalen.
Het volk stond op korte afstand te kijken en hield de adem in. Dit was bidden!
Tsjonge, jonge, zo hadden ze het nog nooit eerder gezien. Als dit niet hielp, dan
hielp niets meer.
Wat kon Elia hier tegenover plaatsen? Hij was maar alleen en had maar één paar
voeten. Hij in z’n eentje tegen achthonderdvijftig priesters…. Dat lukte hem
nooit! Maar het was zijn eigen voorstel om het zo doen.
De zon kwam al hoger en al wilder dansten en sprongen de Baälpriesters. En
nog luider riepen ze: ‘Baäl, Baäl, luister toch naar ons!’
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Soms viel een priester tegen de grond. De anderen sprongen over hem heen tot
hij van die plek werd weggesleept. Maar hoe er ook gedanst en gebeden werd, er
kwam geen antwoord, geen stem en geen teken, geen vuur.
Het werd middag. De zon stond op z’n hoogste punt en nog altijd ging het
waanzinnige dansen door. Maar het ging niet meer zo enthousiast als eerder die
dag. De stemmen waren hees geworden en hadden niet meer de kracht van die
ochtend.
Elia liep naar hen toe en riep uitdagend: ‘Baäl is toch jullie god? Jullie moeten
harder roepen! Misschien zit hij na te denken of is hij met iets anders bezig. Of
is hij op reis? Misschien slaapt hij wel, dan moeten jullie hem wakker maken!’
De verblinde Baälpriesters voelden de bijtende spot van Elia niet eens meer. Uit
alle macht begonnen ze met een nieuwe dans, waarbij ze zichzelf met zwaarden
en messen sneden, zodat het bloed alle kanten uitspoot.
‘O Baäl, geef antwoord!’
Maar nog steeds kwam er geen antwoord.
Toen de zon al over z’n hoogtepunt heen was zetten de Baälpriesters nog één
keer alles op alles. Ze voelden geen vermoeidheid meer. Als wilde dieren
dansten ze om het altaar van hun dode god. En nog luider als eerder
schreeuwden, ja huilden ze. Maar dit waren geen woorden meer, dit was
geschreeuw als van dieren in nood, niet anders alsof de duivels zongen.
De mannen van Israël stonden erbij en huiverden. Dit kon zo niet lang meer
duren. Dit hield geen mens uit en ook geen god. Nu moest het komen, het vuur
uit de hemel…. Maar er kwam niets. Er was daar alleen het hysterisch gehuil,
de stampende voeten, de zwaaiende armen en de reuk van zweet en bloed.
Maar was dit dan een god, die doof bleef bij zulk bidden? Het werd tijd dat Elia
in actie kwam. Misschien kon hij toch meer, dan deze achthonderdvijftig
afgodspriesters.
Elia keek naar de lucht. De zon begon al weer lager te staan. De Baälpriesters
hadden meer tijd gekregen, dan hen toekwam. Elia stak zijn hand omhoog en de
Baälpriesters stopten met hun dansen.
‘Kom dichter bij mij,’ riep Elia tot het volk. Precies op hetzelfde plek waar
vroeger ook aan God offers gebracht werden, bouwde Elia een nieuw altaar met
twaalf grote stenen. Twaalf, het oude en heilig getal van Jacobs zonen en koning
Achab van het tweestammenrijk stond erbij en durfde niets te zeggen.
En nog was Elia niet klaar. Om het hele altaar heen groef hij een diepe greppel.
Hij wenkte een paar mannen, die hij elk een waterkruik gaf. De mensen zagen
hen naar beneden rennen, naar de waterput. Natuurlijk, Elia wilde eerst zijn
handen wassen, voordat hij tot de Heer ging bidden.
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Maar toen de mannen teruggekomen waren met hun volle waterkruiken, liepen
ze naar het altaar en goten hun kruiken leeg over het vlees en het hout. Maar wat
betekende dit? Elia zou om vuur bidden en in plaats daarvan goot hij water over
het altaar! Tot drie keer toe vulden de vier mannen hun waterkruiken en leegden
die op het altaar. Nu was alles doornat en stond er zelfs water in de greppel. Zo
wilde het toch nooit branden…. En toen begrepen ze het!
Als nu de Heer het offer aanstak, dan kon er nooit iemand zeggen dat Elia het
stiekem aangestoken had. Maar dan moest deze Godsman wel erg zeker van zijn
zaak zijn. Dat hij dit aandurfde….

Dat het volk mag weten dat U Heer, God bent…..
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Nog een keer keek Elia naar de zon. Nu was het de tijd dat de priesters in de
tempel in Jeruzalem het brandoffer aanstaken. Dan was het nu ook zijn tijd. Hij
ging voor het altaar staan en stak zijn armen omhoog naar de hemel. Toen begon
hij te bidden. Hij stond daar heel rustig in groot vertrouwen dat de Heer zijn
gebed zou verhoren, net zoals een kind weet, dat zijn vader hem zal geven, waar
hij om vraagt.
‘Heer, God van Abraham, Izaäk en Jacob,’ bad Elia, ‘laat nu zien dat U de ware
God van Israël bent en dat ik uw dienaar ben. Ik doe deze dingen, omdat U dat
wilt. Geef mij antwoord Heer, geef antwoord! Dan zal dit volk begrijpen dat U
de ware God bent. En dat ze weer naar U moeten luisteren.’
Het was een kort gebed, maar het laatste woorden waren nog niet eens helemaal
gezegd, of een bliksemschicht sloeg op het altaar neer en verteerde het vlees, het
hout en de stenen, met as en al. Zelfs het water in de greppel was helemaal
verdwenen.
Alle mannen van Israël zagen het, vielen op hun knieën en riepen: ‘De Heer is
God, de Heer is God, wij hebben het met onze eigen ogen gezien!’
Hoog en dreigend stond Elia daar voor het verbrande altaar. In zijn ruige
profetenmantel, op blote voeten en met niets op zijn hoofd, leek hij op een
koning, zoals die voor zijn leger ten strijde trekt. En terwijl hij naar de
Baälpriesters wees, riep hij met luide stem: ‘Grijp ze! Laat ze niet ontsnappen!’
En de mannen van Israël, die die ochtend hun monden niet open durfden te
doen, omdat koning Achab ook aanwezig was, kwamen overeind en grepen de
Baälpriesters. Nu zouden ze afrekenen met die mooipraters, die hen zo bedrogen
hadden. Deze priesters, die hun zonen en dochters verleid hadden tot verkeerde
daden tijdens hun offerfeesten en hen in het ongeluk hadden gestort. Dat ze zelf
daar mede schuldig aan waren, dat ook zij ontrouw waren aan God, dat vergaten
ze nu liever!
Toen de mannen van Israël die avond naar huis gingen, waren alle Baäl- en
Asjerapriesters dood. Hun lijken lagen in het dal van de uitgedroogde beek
Kison. Grote vogels, gieren, cirkelden in grote kringen erboven….
Elia was direct na het offer met zijn dienaar hoger de berg opgegaan. Zijn hart
trilde van grote blijdschap. Het volk van Israël had de Heer weer gevonden en
zelfs koning Achab was niet vijandig meer. Er zouden nu goede dagen komen
voor het land en zijn bevolking. Nu moest er eerst regen komen, zoals de Heer
beloofd had. Maar de Heer wilde er wel om gebeden worden. Vandaag had hij al
om vuur gebeden, maar nu moest Elia smekend bidden om regen. Elia geloofde
dat de regen vandaag nog zou komen! Daarom had hij tegen koning Achab
gezegd: ‘Ga nu snel iets eten en drinken. Want ik hoor het ruisen van de regen
aankomen.’
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En terwijl koning Achab vrolijk en blij zat te eten in de schaduw van de bomen,
lag Elia op zijn knieën en bad om regen. Die middag, toen hij met alle mensen
erbij bad om vuur, antwoordde God bijna nog voordat hij erom gevraagd had.
Maar nu in de eenzaamheid moest Elia er zeven keer om bidden. En elke keer
wanneer hij gebeden had, stuurde hij zijn knecht naar het topje van de berg om
te zien of er vanuit de zee al regenwolken aankwamen. Na zes keer kwam hij
nog steeds weer terug met het bericht: ‘Ik zie niets bijzonders. Geen wolkje te
zien.’
Dan boog Elia nog dieper en bad nog intensiever.
Maar toen de knecht voor de zevende keer van het topje van de berg kwam, riep
hij al van ver tot de profeet: ‘Ik heb een wolkje gezien, zo groot als de hand van
een man!’
Elia ging staan. Hij wist dat zijn gebed verhoord was. Tegen zijn knecht zei hij:
‘Ga vlug koning Achab waarschuwen! Zeg tegen hem dat hij snel met zijn
wagen de berg af moet rijden. Anders lukt het niet meer door de harde regen.’
Al heel snel werd de lucht helemaal zwart. Donkere onweerswolken kwamen
dichterbij. Elia was blij. In grote spanning keek hij omhoog. De eerste
regendruppels voelde hij. Even later waren zijn kleren doorweekt. Maar dat gaf
niet.
Vastbesloten gespte hij zijn gordel vast en met grote stappen rende hij de berg
af. Daar wachtte hij in de stromende regen tot de koningswagen eraan kwam. En
voor de paarden uit rende hij, als dienaar van de koning. Het was alsof hij wilde
zeggen: nu de koning niet langer mijn vijand is, wil ik hem eren als mijn wettige
vorst. Laat koning Achab in het vervolg de Heer dienen en het goede zoeken
voor zijn volk, dan zal hij geen trouwer dienaar hebben als mij!
Lang rende Elia voor de wagen van de koning uit, totdat de koningswagen de
weg opdraaide naar Jizreël. Met langzame, zware stappen zocht Elia een huis,
waar hij deze nacht kon slapen. In zijn hele leven was hij nog nooit zo moe
geweest….

Hoofdstuk 127
Lieve kleinkinderen,
Deze keer als inleiding op een verhaal uit de bijbel geen verhaaltje, maar een
gedicht, gemaakt door Nicolaas Beets, dat ik vroeger op de Kweekschool in
Dokkum moest leren.
DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN
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'De moerbeitoppen ruischten;'
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn' vaderarmen
Mij koest’ren en beschermen,
En sluimerde in.
De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij
Hoofdstuk 127
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En heel die lange nacht, terwijl de regen op de aarde neerstroomde, kon Elia niet
slapen. Hij was te moe en had te veel meegemaakt. In gedachten beleefde hij
nog een keer alles wat hij die dag had meegemaakt: het dansen van de
Baälpriesters, het vuur dat uit de hemel kwam, het gejuich van het volk en de
eerste regendruppels. Hoe zou je dan ook kunnen slapen? En toch had
hij zich deze avond en nacht anders voorgesteld. Hij had gedacht dat hij heerlijk
zou slapen en dat de Heer hem in een droom zou verschijnen en hem verder de
weg zou wijzen, wat hij moest doen. In plaats daarvan kon hij niet in slaap
komen en lag hij maar te draaien van de ene zij op de andere. En steeds was daar
het machtig ruizen van de regen. Heel langzaam en onverklaarbaar kwam in
hem de twijfel.
Was het gisteren wel de grote ommekeer geweest? Zou het volk nu wel de Heer
gaan dienen? Of geloofden ze het nu wel weer, nu de regen gekomen was en er
binnenkort weer gezaaid kon worden? En koning Achab, wat zou hij doen? Hij
was wel erg blij met de regen geweest, maar bij een man zoals koning Achab
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wist je het maar nooit. Die dacht toch alleen maar wat goed voor hemzelf was.
Verder gaf hij om God noch zijn gebod. Voor hem was het gelijk, of je nu een
offer bracht aan het gouden kalf in Bethel of aan God de Heer. En zijn vrouw
Izébel zou er alles aan doen om haar Baälpriesters te wreken.
Wat zou ze kwaad zijn geweest, toen ze het hoorde! Jarenlang hadden deze
achthonderdvijftig priesters bij haar aan tafel zitten eten. Nog zag hij hen de
berg opkomen, zeker van hun overwinning op hem. En nu lagen ze daar buiten
in de regen, dood. Als deze regen aanhield, dan zou de beek Kison een wild
bruisende stroom worden en zou het de lijken meenemen naar de Grote Zee. Zo
zuiverde de Heer het land van alles wat onzuiver en onheilig was….
Maar zelf was Elia daar ineens niet meer zo zeker van. Hij had van de Heer geen
opdracht gekregen om deze mannen te doden en was dit wel naar des Heren wil
geweest? Soms was de Heer zo onbegrijpelijk goed voor heidenen….
Met een diepe zucht draaide hij zich nog een keer om. Gisteren was alles zo
eenvoudig: een teken uit de hemel voor Gods kinderen en voor de vijanden de
scherpte van het zwaard. Waarom zag tijdens deze lange, duistere nacht het er
allemaal zo anders uit? En dat de Heer hem nu niets te zeggen had! Het
dreigende zwaard van Izébel hing boven zijn hoofd en een zwijgende God in de
hemel.
De zon kwam al bijna op, toen hij eindelijk in een onrustige slaap viel….
Hevig geschrokken werd Elia wakker. Luid werd er op de deur geklopt.
Buiten klonk een onbekende stem. Dat is om mij, dacht hij. Soldaten van
koningin Izébel! Heer, God in de hemel, waar heb ik dat aan verdiend? Later
wist hij zelf niet meer hoe hij de deur geopend had. Maar er stonden geen
soldaten voor de deur, zoals hij gedacht had, maar slechts één enkele ruiter,
hoog op z’n paard.
In een door de regen doorweekte mantel en met zijn zwaard in de hand vroeg de
ruiter: ‘Bent u Elia, de Godsman uit Tisbe?’
Dit is het laatste, dacht Elia, het laatste dat ik hier op deze wereld zie. Nu ga ik
dood.
‘Ja, dat ben ik,’ antwoordde hij.
‘Luister,’ dwong de vreemde stem. ‘Morgen om deze tijd, zo zegt koningin
Izébel, zult u net zo dood zijn als mijn priesters. Als dat niet zo is, mogen de
goden mij straffen.’
De ruiter trok aan de teugels, liet zijn paard draaien en reed weer weg door de
grijze ochtendschemering. Niet één keer zag hij om, alsof hij zeggen wilde: je
mag wel weglopen, maar vinden doen we jou zeker!
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‘Bent u Elia, de Godsman uit Tisbe?’
De ruiter was al uit het zicht en Elia stond daar nog steeds in de deuropening.
Het hart sloeg hem in de keel. Hij had geen gevoel meer in zijn benen. Zojuist
had hij de dood in de ogen gezien, maar hij leefde nog. Maar hoe moest het nu
verder? Straks kwam hij terug met veel soldaten en dan werd hij wel gedood.
Izébel wilde haar wraak hebben en Achab liet haar geworden. Niemand kon
tegen Izébel op, de koning niet en hij zelf ook niet. En God de Heer liet niets
van zich horen….
Maar hij bleef hier niet! Hij liet zich niet als een offerdier afslachten. Hij ging
weg, het land uit. Vlug riep hij zijn dienaar en zei tegen hem: ‘Maak alles klaar
voor een lange reis. Het gaat om ons leven. Izébel wil ons doden.’
Nog geen uur later vertrokken ze, het zuiden in, naar het land van Juda. Pas bij
de stad Hebron gunde Elia zichzelf een korte rustpauze.
Hebron was een goede plek om tot rust te komen. Maar hier blijven wonen, waar
een dochter van koning Achab getrouwd was met de koning van Juda en dus
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hier de koningin was, nee, dat kon niet. Ook hier zou hij niet veilig zijn voor de
wraak van koningin Izébel. Hij moest verder. Alleen was de vraag waarheen.
Lang hoefde hij niet er niet over na te denken. Niet ver vanaf de poorten van de
stad Hebron begon de grote woestijn, waar vroeger in oude tijden Mozes veertig
jaar lang met het volk Israël rondgetrokken had. Ook Mozes had het niet altijd
gemakkelijk gehad, maar volgens Elia, niet zo zwaar als hij het nu had. Eens,
lang geleden had het volk Israël om het gouden kalf gedanst en Mozes had zijn
Levieten de opdracht gegeven om veel mensen die daaraan meegedaan hadden,
te doden. Nee, spijt had Elia niet meer dat hij de afgodspriesters gedood had.
Mozes zou het niet anders hebben gedaan.
Ineens wist Elia waar hij naar toe wilde gaan: hij ging naar de berg Horeb, waar
Mozes de Heer gezien had en op de plek waar God met zijn volk Israël een
verbond gesloten had. Een gemakkelijke reis zou het niet worden, maar hij had
het zichzelf nog nooit gemakkelijk gemaakt. In ieder geval zou de reis en de
stilte om hem heen goed doen. En op de berg-van-Mozes zou de Heer hem
verschijnen en tot hem spreken. Zijn besluit stond vast: Hij ging naar de Horeb!
Tegen zijn dienaar zei Elia dat hij terug naar huis moest gaan.
Op zijn reis-naar-God moest hij alleen zijn.
De volgende ochtend ging Elia op reis. Hij was nog niet eens goed uitgerust van
zijn vlucht uit Israël en ervaring met reizen door de woestijn had hij niet.
Zo ver hij kon kijken, was er geen mens te bekennen. Hij had nu ook geen verlet
van mensen. Maar nadat hij uren lang gelopen had, begon hij zijn lichaam te
voelen. Maar na de nodige middagrust, toen de zon zijn hoogste stand had
bereikt, zette hij moedig zijn reis voort. Natuurlijk ging hij verder. Hij was geen
man van opgeven. Maar hij liep al langzamer en hij voelde dat langzaam zijn
krachten hem begaven.
Mismoedig liet hij zich vallen onder de takken van een bremstruik. Bitter dacht
hij: dit is het einde. Ik kan niet meer. Nooit zal ik de berg van de Heer bereiken.
Nooit zal ik op de plek staan, waar God met Mozes gesproken heeft, zoals een
man met zijn vriend praat. Het was duidelijk: hij was geen Mozes!
Geen wonder dat de Heer niet naar hem omzag. Hij werd te oud. Zijn worsteling
op de Karmel was zijn laatste krachtinspanning geweest. Uit de grond van zijn
hart bad hij: ‘Heer, het is genoeg geweest, laat mij hier in de wildernis maar
doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Ik ben niet beter dan
mijn voorouders.’
Maar God die barmhartig is verhoorde zijn gebed niet. In plaats dat Elia stierf,
viel hij in een diepe slaap. Pas de volgende dag werd hij weer wakker, omdat
een hand hem aanraakte. Hij hoorde een stem zeggen: ‘Kom overeind en eet.’
Verbaasd keek Elia om zich heen. Droomde hij? Maar naast zich zag hij vers
brood en een kruik met water staan. Dit moest het werk van ene engel zijn
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geweest. Hij dacht op dat moment niet meer aan sterven en doodgaan. Hij at van
het brood en dronk van het water. Het smaakte hem goed. Daarna ging hij weer
liggen en sliep de hele dag en de nacht daarop.
Pas toen maakte de engel hem weer wakker en zei tegen hem: ‘Kom overeind en
eet, want anders zou jouw reis naar de berg Horeb te ver en te zwaar zijn.’
Deze keer stond er meer eten voor hem klaar, dat hij met smaak opat. Toen hij
het ophad, voelde hij zich sterker, dan hij in jaren was geweest. Hij dacht niet
meer aan doodgaan. Hij wist dat hij de Godsberg zou zien en dat de Heer hem
niet vergeten was.
Elia vervolgde reis, maar deze keer liep hij niet zo gehaast als eerder. Hij maakte
korte dagreizen en na veertig dagen bereikte hij de berg Horeb.
Omdat het al laat in de middag was, zocht hij eerst een onderkomen waar hij kon
gaan slapen. In een spelonk vond hij een goed plekje voor de nacht.
De volgende ochtend was hij al vroeg wakker. De lange reis was hem niet zwaar
gevallen. Hij voelde zich gezond en sterk, maar de oude moed en zijn
enthousiasme had hij nog niet weer teruggekregen. Het was goed om hier op
deze heilige berg te zijn, maar hier kon hij niet altijd blijven. En waar moest hij
dan heen? In Israël was gen plek meer voor hem. Zou hij voor altijd een zwerver
moeten blijven?
Daar hoorde hij de stem van de Heer: ‘Elia, waarom ben jij hier?’
Elia schrok niet. En over een antwoord hoefde hij niet na te denken. Dat had hij
tijdens zijn lange reis al gedaan.
Hij zei: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht in mij, voor u
gevochten. Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog is overgebleven. En nu
willen ze mij ook nog doden!’
De Heer wist, zelfs nog beter dan Elia zelf, dat hij de waarheid gesproken had.
Elia had moedig voor de Heer gestreden. Het was waar dat de profeten des
Heren gedood waren. En dat koningin Izébel hem haatte, was ook waar. Maar
toch was de Heer niet tevreden met Elia’s antwoord.
Elia dacht dat het zonder hem in Israël niet meer goed zou komen. Maar, ook als
hij er niet meer was, ook dan zou God zijn volk niet verloren laten gaan.
Elia mocht nooit denken dat het voortbestaan van Israël van mensen afhankelijk
zou zijn.
Nee, het antwoord van Elia kon beter, moest beter! De Heer gaf hem tijd om
over een beter antwoord na te denken. Eerst ging de Heer hem zijn almacht laten
zien. Misschien dat dan Elia beter inzicht kreeg in de grote dingen van Gods
Koninkrijk.
‘Kom uit de spelonk vandaan, Elia en ga buiten op de berg staan.’
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Elia werd erg blij. Nu zou het gebeuren, waar hij zo lang op gewacht had. God
zou hem verschijnen en hem zeggen wat hij moest doen. Eén keer had Mozes,
op deze zelfde berg God van achteren mogen zien. En nu vandaag was het zijn
dag! De lange reis naar de berg Horeb was niet vergeefs geweest. Blij stond hij
daar in de opening van de spelonk. Het kreeg niet eens de gedachte dat hij er
niet klaar voor was om God te ontmoeten, Hem te mogen zien. Elia verwachtte
het nog steeds van macht en geweld, van oordeel en straf. Hier stond hij, Elia, de
profeet uit Tisbe. Hij was er klaar voor: de Heer kon maar komen!
Geheel onverwachts stak er een geweldige stormwind op, die bergen
verscheurde en rotsen verbrijzelde. Zand stoof omhoog en viel als hagelstenen
zo scherp weer naar beneden. Bomen waaiden om. Nog nooit eerder had Elia
zo’n storm meegemaakt. Nu kwam de Heer, nu zou zijn Stem dreunend te horen
zijn, boven het lawaai uit van de hevige storm. Nu zou Hij zeggen, wat Elia
moest doen met dat ongehoorzame volk.
Even onverwachts als de storm gekomen was, was hij voorbij. God sprak niet in
de storm!
Direct daarna was er een aardbeving. De aarde schudde op haar grondvesten.
Maar ook in de aardbeving was God niet. Het viel Elia bitter tegen. Was dit niet
meer dezelfde God van vroeger bij Mozes? En daar kwam het derde teken: vuur!
Nu twijfelde Elia niet meer: God kwam op deze aarde in vuur en bliksem. Het
teken van zijn toorn en straf.
Op de Karmel had God vuur laten neerkomen op het altaar. Dat was een teken
geweest van genade en trouw. Maar dit was het vuur van zijn boosheid.
Elia dacht: Hoe kon ik toch zo dom zijn om te vluchten voor koningin Izébel. Er
is een God, die komt met de bliksem en vuur! Elia was niet bang meer. Alles
zou hij doen wat God van hem vroeg, hoe zwaar en moeilijk het ook zou zijn.
Maar ook in deze vlammen kwam God niet. Het onweer dreef voorbij en in de
opening van de spelonk stond Elia te wachten. Vergeefs….
Hij werd verdrietig, want waarom was God niet, zoals hij dacht dat God was?
Ja, zoals God volgens hem moest zijn!
Waarom kwam God nu niet in een hevige storm? Waarom niet in een
aardbeving of in vuur? God was toch almachtig en strafte de mensen, wanneer
ze dat verdiend hadden!
In de nare, onheilspellende stilte voelde Elia plotseling een zachte suizen van de
wind op zijn gloeiend hete wangen. Hij ging naar buiten en deed de mantel voor
zijn gezicht. Zo wachtte hij op de Here God. Mozes had het licht van Gods
gezicht niet mogen zien. Ook Elia durfde niet met zijn blote ogen naar Gods
Heerlijkheid te kijken.
Weer klonk de Stem van God: ‘Elia, waarom ben jij hier?’
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Elia werd doodsbang. Het was weer dezelfde vraag en hij kon met geen
mogelijkheid een beter antwoord bedenken. Daarom gaf nog een keer precies
hetzelfde antwoord. Dat hij zijn uiterste best voor de Heer gedaan had en dat de
kinderen van Israël hun verbond met de Heer verbroken hadden. Dat alle
profeten gedood waren en dat ze hem nu ook wilden doden.
En als je goed naar de woorden van deze Godsman luisterde, hoorde je ook het
verwijt aan God: had de Heer er nu niet voor kunnen zorgen dat alle plannen van
koningin Izébel mislukt waren?
Nee, Elia antwoordde de Heer met precies dezelfde woorden als de eerste keer.
Hij stond voor wat hij gezegd had!
De Heer vroeg het niet voor de derde keer. Hij werd ook niet boos en sprak zijn
dienstknecht ook niet streng toe. Maar in zijn grote gunst wees de Heer hem de
weg die hij nu moest gaan. En Hij had nieuw werk voor Elia te doen.
‘Jouw leven in gevaar, Elia? Ga naar de woestijn van Damascus en blijf daar tot
Ik jou naar Israël stuur. En dan Elia: jij bent een man van storm en vuur. Jij
denkt dat het niet goed met je volk kan komen, wanneer ik geen oordelen en
rampen stuur. Nu heb jij gelijk. Ik zal ervoor zorgen dat er drie mannen in Israël
komen, die zullen zijn als een hevige storm, met vuur en onweer.
Jij moet nu Hazaël zalven tot koning over Aram. Daarna moet je ook Jehu, de
zoon van Nimsi zalven tot koning over Israël. En tot slot moet je Elisa, de zoon
van Safat zalven als profeet in jouw plaats.
En zo zal het gaan: iedereen die niet gedood wordt door Hazaël, zal gedood
worden door Jehu. En de mensen die niet gedood worden door Jehu, zullen door
Elisa gedood worden.
Maar Elia, denk niet dat alles alleen maar goed kan komen door macht en
geweld, door wraak en oordeel, door storm en vuur. Ik, jouw God ben ook een
God van het zachte suizen van de wind! Jij denkt dat je alleen overgebleven bent
en dat het volk Israël niet kan voortbestaan zonder gewelddadig ingrijpen. Maar
zo is het niet, Elia! Want in het land Israël zijn er nog zevenduizend mensen,
stille vrome mensen die jij niet kent en die de Baäl niet aanbeden hebben. En ik
zal voor hen zorgen, wanneer al dat geweld gaat losbarsten!’
Diezelfde dag begon Elia aan zijn terugreis. Hij was blij dat de Heer naar hem
omgekeken had en dat hij binnenkort weer aan het werk mocht gaan. Hij
schaamde zich dat hij zo weinig stil had gestaan bij Gods liefde voor alles wat in
ogen van mensen onbelangrijk was. Want diezelfde Heer, die de machtigen op
deze wereld, zoals de koning in Aram en de krijgsoverste in koning Achabs
leger, dwingt om zijn wil te doen, diezelfde Heer zorgde ook voor de
zevenduizend vrome mensen, waarvan niemand hun bestaan kende.
De reis naar de berg Horeb was niet vergeefs geweest. Elia durfde zijn werk
weer aan. God zou hem helpen! Met grote, moedige stappen liep hij verder.
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Hoofdstuk 128
Lieve kleinkinderen,
Meer dan vijftig jaar geleden verstuurden jullie omie en ik onze trouwkaarten.
Daar stond op dat wij op 16 oktober 1970 D.V. van plan waren om te gaan
trouwen.
Weten jullie wel wat die letters D.V. betekenen? Het zijn de eerste letters van de
twee Latijnse woorden: Deo Volente.
Ze staan in het Bijbelboek Jakobus, hoofdstuk 4 vers 15. De apostel Jacobus
schrijft daar: ‘zo de Heere wil en wij leven’ of verkort ‘als God het wil’.
Ja, jullie omie en ik wisten dat wij voor ons huwelijk ‘toestemming’ van de Heer
onze God nodig hadden. Misschien is hier toestemming het juiste woord niet, maar
wij wilden wel heel bewust in de kerk een zegen van de Heer voor ons huwelijk
vragen.
Jammer vind ik het dat ik vandaag aan de dag die letters D.V. nog maar zo weinig
zie in kranten, in tijdschriften en ook niet in ons kerkblad.

Hoofdstuk 128

-

Benhadad, de koning van Aram

-

1 Koningen 20

Niet lang na de Grote Droogte raakte het rijk van Israël in oorlog met de
Arameeërs. Met een groot leger trok koning Benhadad vanuit Damascus op naar
Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Zo onverwachts kwam de
aanval dat koning Achab met zijn zevenduizend soldaten in zijn eigen stad
omsingeld werd. Achab begreep dat hij de slag verloren had. Hij was bereid om
aan koning Benhadad een flinke schatting te betalen. Wel was Samaria een
sterke stad en kon hij wel een langdurig beleg doorstaan, maar wat was beter:
betalen of honger lijden?
Het duurde niet lang of de boodschappers van koning Benhadad kwamen bij
koning Achab en zeiden tegen hem: ‘Zo spreekt onze koning: Jouw zilver en
jouw goud, het is van mij. Ook jouw vrouwen en jouw kinderen, ze zijn allemaal
van mij.’
Koning Achab antwoordde: ‘het is zoals u zegt, ik ben van u en ook alles wat ik
bezit, is van u.’
Het leek een heel deemoedig antwoord, maar Achab bedoelde alleen maar dat
hij bereid was om schatting te betalen en hem een aantal van zijn vrouwen en
kinderen te geven. Benhadad moest dan maar zeggen, hoeveel hij wilde hebben
en dan kon hij, Achab, altijd nog afdingen. Zo was dat in die tijden de gewoonte.
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Maar toen Benhadad hoorde dat Achab zo gemakkelijk overstag ging, wilde hij
niet eens meer met hem praten. Hij had het gewonnen en die koning in Samaria
had niets meer te zeggen.
Hij stuurde zijn boodschappers terug naar koning Achab en die moesten tegen
hem zeggen: ‘Zo zegt onze koning: jij denkt dat je er zo gemakkelijk vanaf
komt, maar morgenvroeg zet jij je stadspoorten open en mijn soldaten pakken
alles, wat zij maar willen hebben!’
Achab wist niet wat hij hoorde. Dit was zo gemeen! Hij wilde wel betalen, maar
nu wilde die valse Arameeër de stad leegplunderen en alles meenemen wat zijn
hartje begeerde. Maar dit deed hij niet. Nee, nooit!
Toen Achab met de oudsten van de stad overleg pleegde, gaven zij hem het
advies om dit niet te doen. ‘Hier mag u niet naar luisteren en u mag koning
Benhadad niet zijn zin geven.’
Achab gaf het volgende antwoord aan de boodschappers van Benhadad:
‘Machtige koning, ik zal u alles geven, waar u om gevraagd hebt. Maar wat u nu
wilt, dat gaat te ver.’
Ook deze keer bleef Benhadad het antwoord niet schuldig. Zijn boodschappers
kwamen weer bij Achab en zeiden tegen hem: ‘Het antwoord van onze koning
Benhadad aan jou is: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen, als er
morgen van jouw stad Samaria genoeg stof overblijft om er alle soldaten die
voor mij vechten, een handvol van mee te geven.’
Koning Achab glimlachte fijntjes. Spottend antwoordde hij: ‘Zeg maar tegen
jullie koning dat hij niet te vroeg moet juichen. Hij zal eerst moeten vechten en
dan moet hij dat gevecht ook nog winnen.’
Benhadad werd vreselijk kwaad toen hij de boodschap van Achab hoorde. Hij
zat juist heerlijk in de schaduw samen met andere koningen wijn te drinken en
dit spottende antwoord van Achab viel helemaal verkeerd bij hem. Hij liet zich
door Achab niet de gek aansteken!
‘Aanvallen! Nu direct!’
Het werd een wilde aanval en veel van zijn soldaten sneuvelden, maar de stad
Samaria viel niet. Ja, wie begint te vechten moet niet juichen, voordat hij de slag
gewonnen heeft….
De volgende ochtend kwam er een profeet des Heren bij koning Achab. Sinds
het offer op de berg Karmel durfde koningin Izébel niet meer deze profeten te
doden en velen van hen waren uit hun schuilplaatsen tevoorschijn gekomen.
Toen Achab de Godsman aan zag komen, schrok hij. Wat hing hem nu weer
boven het hoofd?
Maar deze keer had de profeet een goede boodschap voor koning Achab.
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‘Zo zegt de Heer: ‘Achab, heb jij gisteren al die soldaten van Benhadad gezien?
Ik zal ervoor zorgen dat jij ze allemaal verslaat, vandaag nog. Zo zal je weten,
dat ik de Heer ben!’
Achab geloofde het direct. ‘Door wie dan?’ vroeg hij blij en ook verbaasd?
De profeet antwoordde: ‘Door de soldaten van de provinciehoofden.’
Achab knikte en zei: ‘Maar moeten wij dan aanvallen?’
De profeet antwoordde: ‘Ja, u moet beginnen.’
Voor Achab was het bijna te mooi om waar te zijn. Hier zat hij, opgesloten in
zijn eigen hoofdstad, verslagen en vernederd en vandaag nog, zou hij dat hele
machtige leger van Benhadad verslaan. Wat een eer zou dat zijn! Maar dat de
profeet gezegd had: ‘Zo zal je weten, dat ik de Heer ben!’ dat vergat hij liever.
In alle haast begon Achab alles klaar te maken voor de grote veldslag.
Toen de zon zijn hoogste punt had bereikt en niemand van de soldaten van
koning Benhadad aan vechten dacht, ging de stadspoort van Samaria open en
liepen de jongens van de provinciehoofden de stad uit. In totaal waren het er
slechts tweehonderdtweeëndertig. Dat was geen groot leger. En om de vijand
niet argwanend te maken, hadden ze hun zwaarden onder hun mantels
verborgen.
Toen koning Benhadad bericht kreeg dat er een groep mannen de stad verlaten
had, had hij al erg veel wijn gedronken. De mislukte aanval van gisteren moest
hij ‘wegdrinken’.
‘Zo,’ zei hij, ‘daar komt volk uit de stad aan?’ En terwijl hij zijn drinkbeker
weer vulde, zei hij: ‘Of ze nu in vrede komen of om te vechten, grijp ze levend
en breng ze bij mij!’
De jonge mannen van Achab kwamen steeds dichterbij. Het leek net alsof ze
deserteurs waren, die niet wilden vechten, maar naar de vijand overliepen. Maar
toen de Aramese soldaten dichtbij hen gekomen waren en hen gevangen wilden
nemen, trokken ze het zwaard en sloegen er wild op los. Nog voordat de
Arameeërs goed beseften wat er gebeurde, was hun hele voorhoede al verslagen
en stormden de soldaten van Achab naar hun tentenkamp. De officieren deden
hun uiterste best om de vluchtende soldaten een halt toe te roepen, maar toen
koning Achab ook nog met zijn zevenduizend soldaten de berg af kwam rennen,
was de paniek volledig. De wanorde werd zo groot, dat koning Benhadad niet
eens meer op zijn strijdwagen kon komen. Op een paard moest hij in alle haast
vluchten. Groot was de overwinning van koning Achab.
Diezelfde dag nog kwam de profeet opnieuw bij koning Achab . Hij zei:
‘Gefeliciteerd, o koning, maar u moet uw leger nog sterker maken, want volgend
jaar zal koning Benhadad u weer aanvallen.’
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Zodra de winter voorbij was en de wegen weer opgedroogd, viel koning
Benhadad met een groot leger Israël binnen. Hij had zich nu beter voorbereid
dan een jaar eerder. De tweeëndertig koningen, die iets te veel aan zichzelf
gedacht hadden, in plaats van aan hem, had hij vervangen door landvoogden, die
in tijd van oorlog elk vier afdelingen soldaten moesten leveren.
Het was een jaar eerder ook verkeerd geweest met het aanvallen van de stad
Samaria. Het was een sterke stad, dat was algemeen bekend, maar die God van
Israël, die stond erg bekend als een berggod. Nu wilde hij tegen koning Achab
vechten in de laagvlakte. En dan waren de goden van Aram veel sterker, dat wist
hij zeker!
Het lukte Benhadad deze keer niet om ver het land Israël binnen te trekken. Niet
eens zo ver van de grens bij het stadje Afek, wachtte het leger van Achab hem al
op. Koning Achab lag natuurlijk weer in een sterke bergstelling. Zes dagen
lagen beide legers tegenover elkaar. Benhadad wilde alleen maar op het vlakke
veld vechten en Achab wilde maar niet van de berg afkomen.
De zevende dag kwam de profeet weer bij koning Achab en zei tegen hem: ‘Dit
zegt de Here God: ‘De Arameeërs hebben gezegd dat ik een God ben van de
bergen en niet van de vlaktes. Daarom zal Ik ervoor zorgen dat je al die soldaten
zult verslaan. Zo zal je merken en weten dat Ik de Heer ben.’
Achab werd erg blij met deze woorden van de profeet. Wat de heidenen over de
Heer gezegd hadden, interesseerde hem niets, kon hem helemaal niets schelen.
Maar hij vond het wel geweldig dat hij deze veldslag zou winnen! Nu was het
zijn oorlog, ging het over zijn overwinning en over zijn eer! Hij wilde wel de
overwinning uit de hand van de Heer aannemen, maar wat er daarna moest
gebeuren, dat zou hij zelf bepalen!
In een wilde stormloop renden de soldaten van Achab de berg af naar beneden
en begonnen te vechten. De ene afdeling van koning Benhadad na de andere
werd onder de voet gelopen. De Aramese soldaten begrepen het, hier was geen
houden aan. In grote aantallen sloegen ze op de vlucht naar het stadje Afek.
Daar, achter de hoge muren zouden ze veilig zijn voor het leger van die
vreselijke God van Israël, die hen zelfs in de laagvlakte de baas was.
Daar, bij de nauwe stadspoort van Afek ontstond een vreselijk paniektoestand.
Met honderden tegelijk klommen zij tegen de stadsmuren omhoog om toch maar
veilig de stad binnen te komen. Veel soldaten stonden al op de muren, om hun
kameraden te helpen, toen plotseling de muren omvielen. Veel soldaten, die niet
gevochten hadden, vonden hier door vallend puin de dood.
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En nu de stad open lag voor de soldaten van Achab, werd in de smalle straten
van Afek hevig gevochten. Het leger van Benhadad leed een grote nederlaag en
elke soldaat vluchtte voor zijn leven.
Ook Benhadad, de koning van Aram was in het stadje Afek. Met zijn dienaren
vluchtte hij van huis naar huis en van kamer naar kamer. Hij ging er al van uit,
dat zijn laatste uur geslagen had. Al dichter kwamen Achab en zijn soldaten bij
hem in de buurt. Ze hoorden het woeste krijgsgeschreeuw van Achabs soldaten.
In die uiterste nood kwamen een paar dienaren van koning Benhadad bij hem en
zeiden: ‘O koning, er is nog een laatste kans. De koningen uit het huis van Omri
zijn niet wreed. Ze zijn zelfs heel genadig. In de strijd vechten ze vooraan mee,
maar na een overwinning zijn ze wonderbaarlijk mild. Laat ons in uw naam naar
koning Achab gaan en hem om uw leven vragen.’
Koning Benhadad vond het een goed idee. Zou het vandaag dan toch niet zijn
laatste dag op deze wereld zijn?
Niet ver daar vandaan vonden de dienaren van Benhadad koning Achab. Ze
hadden zwarte rouwdoeken over hun hoofden gedaan en een stuk touw om hun
nek. Heel deemoedig vroegen ze aan Achab: ‘Uw slaaf Benhadad vraagt u of u
hem in leven wil laten.’
‘Benhadad?’ vroeg Achab. ‘Leeft hij dan nog? Hij is mijn broer.’
En haastig, net alsof zij met dat woord slaaf zich vergist hadden, antwoordden
ze: ‘Het is zoals wij tegen u zeiden: uw broer Benhadad leeft en vraagt om zijn
leven.’
Achab gebood: ‘Ga heen en haal hem op!’
Nu, dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. Dit was meer dan waarop ze
gehoopt hadden!
In al zijn glorie van deze grote overwinning stond Achab rechtop in zijn
koningswagen Nog geen jaar geleden had Benhadad hem in z’n macht gehad,
nog wel in zijn eigen hoofdstad en nu moest die trotse Arameeër om zijn leven
smeken. Verdiend had hij het niet, maar vandaag zou hij ondervinden hoe
edelmoedig een koning van Israël kan zijn.
Koning Achab glimlachte. Wat een eer was dit! Een verslagen koning die om
zijn leven smeekte en dat hij die overwonnen koning Benhadad zo genadig was.
Dat de Heer hem deze overwinning had gegeven en dat hij in de eerste plaats
Hem de eer moest geven en ook dat hij de Heer moest vragen wat hij met deze
Aramese koning moest doen, die gedachten kwam niet eens in hem op.
Vandaag was het zijn dag, de dag van Achab, de zoon van Omri….
Toen Benhadad heel bedeesd, met neergeslagen ogen naast zijn koningswagen
stond, met een rouwdoek op zijn hoofd en een stuk touw om zijn nek, stak
Achab zijn hand uit en zei heel vriendelijk: ‘Kom naast mij in mijn wagen.’
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Zo zaten ze naast elkaar en reden door de straten van Afek. De slimme koning
Benhadad begreep heel goed dat nu hij schatting moest gaan betalen en haastig,
voordat Achab het kon vragen, beloofde hij de steden terug te geven, die zijn
vader vroeger veroverd had. En de dienaren van Achab kregen het recht om in
Damascus winkelstraten aan te leggen. De beide landen gingen in het vervolg
geen oorlog meer voeren, maar met elkaar handeldrijven. Toen ze het samen
eens waren geworden, namen ze met een ‘tot ziens’, in alle vrede afscheid van
elkaar.
Het was een grote dag in het leven van koning Achab. Aan het hoofd van zijn
leger reed hij terug naar zijn hoofdstad Samaria. In alle steden en dorpen, waar
hij doorheen reed, bracht de bevolking hem hulde.
In lange tijd was hij niet zo blij geweest. De vijand was verslagen en een hele rij
steden kwamen terug bij zijn rijk.
Achab besefte niet dat de Heer slecht over hem te spreken was en dat er aan de
kant van de weg al een profeet hem op stond te wachten om hem het oordeel aan
te zeggen….
Die ochtend had de Godsman tegen één van zijn vrienden gezegd: ‘Sla mij tot
bloedens toe.’ En hoewel het heel duidelijk was, dat deze profeet dit in opdracht
van God moest zeggen, wilde die profeet dat niet doen. Een vriend slaan? Dat
deed je toch niet! Maar als God het gebiedt, dan moet een profeet dat doen.
Streng had de Godsman hem toegeroepen: ‘Jij hebt niet gedaan, wat de Heer
tegen jou gezegd heeft! Daarom zal straks onderweg een leeuw je aanvallen.’
Nog geen uur later, op een stil landweggetje, kwam er inderdaad een leeuw uit
de bosjes tevoorschijn en doodde hem.
Tegen een tweede profeet had de Godsman hetzelfde gezegd: ‘Sla mij.’
Die begreep beter dat het de Heer zelf was, die deze opdracht gaf. Hij gaf de
Godsman een klap, zo erg dat het bloed tevoorschijn kwam.
Met een doek om zijn hoofd ging hij naar een weg, waar koning Achab langs
zou komen. Daar wachtte hij en iedereen die hem zag, dacht dat hij in de strijd
gewond was geraakt en dat hij nu de koning om een gunst wilde vragen.
Niemand kon zien dat hij een profeet was. Zijn profetenmantel had hij niet aan
en het teken op zijn hoofd zat onder het met bloed doordrenkte doek.
Toen de Godsman naar de wagen van de koning toeliep, dat Achab niet anders
dan dat deze man een soldaat van hem was, die hem om een gunst wilde vragen.
Als het half kon, zou hij het doen. Niet voor niets had ook deze man zijn leven
voor hem gewaagd.
‘Spreek,’ zei koning Achab heel vriendelijk. ‘Vraag maar wat je op je hart hebt.’
‘Ach, meneer de koning, ik was met u mee in de strijd tegen koning Benhadad.
En kijk, één van onze officieren kwam naar mij toe en gaf mij opdracht om op
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een gevangene te passen, die hij gevangen genomen had. Hij zei tegen mij: ‘Pas
goed op hem, want het is een belangrijk man. Doe je dat niet, ontsnapt hij, dan
laat ik jou in zijn plaats doden of je moet me een talent zilver betalen.’ Maar
heer koning, de gevangene ontsnapte, terwijl ik heel even ergens anders bezig
was. Een talent zilver heb ik niet. Kan ik dus niet betalen en nu wil die officier
mij doden. O koning, ik smeek u, red mijn leven!’
Koning Achab dacht diep na. Hij kreeg medelijden met deze man die in de strijd
voor hem zijn leven gewaagd had. En nu moest deze soldaat voor zo’n kleine
overtreding gedood worden. Als koning hoefde hij maar één woord te zeggen en
deze man zou vrij zijn. Maar waarom liet deze domkop zijn gevangene ook
alleen? Hij wist toch dat als het mis ging, daar de doodstraf op stond! Vooral in
tijden van oorlog mocht je zoiets niet doen! Het was hard, maar orde en tucht
moest er zijn!
‘Het spijt mij,’ antwoordde Achab, ‘maar ik kan jou niet helpen. Het is je eigen
schuld dat je gestraft wordt: betalen of sterven!’
Snel trok de man de bebloede doek van zijn hoofd. Achab schrok, toen hij zag
dat het geen soldaat, maar een profeet des Heren was. Ineens begreep hij het.
Deze profeet had voor hem een boodschap van de Heer en dat verhaal van
zojuist was een gelijkenis.
Hij hoorde de Godsman zeggen: ‘Zo zegt de Heer, u heeft uw eigen vonnis
uitgesproken! Koning Benhadad had Ik in jouw macht gegeven. En terwijl die
koning mijn Naam bespotte en beledigde, ben jij vriend met hem geworden en
hem vrijuit laten gaan. Daarom zal u in zijn plaats sterven. En uw volk zal
sterven in plaats van zijn volk.’
Zonder nog een woord te zeggen, draaide de profeet zich om en liep weg.
Kwaad reed koning Achab verder naar Samaria. Hij begreep niet eens goed wat
er nu precies verkeerd was gegaan. Wat hij gedaan had, was toch goed voor zijn
eigen volk? Ze gingen veel geld verdienen. En daar draaide het in je leven toch
om? Dat was toch het allerbelangrijkste?
Kwaad was hij op die profeet. Ja, zo waren die Godsmannen. Altijd moesten ze
zijn plezier bederven, dacht hij bitter. Alle blijheid om deze grote overwinning
bedierven ze met hun onheilsspreuken. Somber, met een gezicht als een
onweerswolk, reed hij door de stadspoort Samaria binnen.
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Hoofdstuk 129
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de Amerikaanse droom? Nee? Nu, in Amerika kun je van
krantenjongen miljonair worden. Is dat niet geweldig! Van jongste bediende in
een grote fabriek er zelfs de directeur worden. Van arm, heel rijk worden.
Op zich is daar niets mis mee. Ik zeg vaak dat de weg naar miljonair worden
mooier is, dan miljonair zijn. (Ik spreek niet uit ervaring….)
Maar wanneer je rijk wilt worden ten koste van de ander, word je dan gelukkig?
Ga je letterlijk over lijken om je doel te bereiken? Ik weet zeker dat je daar niet
gelukkig van wordt.
Lieve kleinkinderen, ook ik vraag mij wel eens af of wij hier in Nederland in een
land wonen, waar de sterksten de macht hebben en de rijken zich verrijken ten
koste van de armen.
Wat is het ware geluk in je leven? Als je de reclame op de televisie moet
geloven, dan kun je alleen maar gelukkig zijn, wanneer je veel dingen kunt
kopen. Maar moet geld en bezit het allerbelangrijkste doel in je leven zijn? Mijn
moeder leerde mij vroeger het spreekwoord: het is zaliger te geven, dan te
ontvangen.
Ik denk, weet wel zeker dat dit spreekwoord het geheim is van echt gelukkig zijn.
Onze oud koningin Juliana zei het in haar kerstboodschap van 1973
‘Een ander gelukkig maken is zelf gelukkig zijn.’
Ja, dat is het geheim van gelukkig zijn! Geven, geven en nog eens geven!
En niet alleen met geld kun je geven. Ook zonder geld kun je voor andere mensen
heel belangrijk zijn, door er voor hen te zijn. Ook dat is geven!

Hoofdstuk 129

-

Naboth, boer in Jizreël

-

1 Koningen 21

Niet lang na de geschiedenis met koning Benhadad van Aram, gebeurde er iets
waardoor Gods toorn in alle hevigheid losbrandde over koning Achab en zijn
hele familie.
Omdat de familie van Achab van oudsher uit de stad Jizreël kwam, bezat hij
daar nog een perceel landbouwgrond, dat hij van zijn vader geërfd had. Hij had
er zijn zomerpaleis op laten bouwen. Maar grond voor een siertuin was er niet
meer. En wat is nu een zomerpaleis zonder een siertuin? Graag wilde Achab er
een perceel grond bijkopen. Maar dat lukte niet, omdat de grond om zijn paleis
647

allemaal erfbezit was. Een echte Israëliet verkocht het erfdeel van zijn vader en
zijn grootvader niet. Alleen in uiterste nood deed hij dat en volgens de wetten
van Mozes, kon dat niet eens voor altijd. Eens in de vijftig jaar was er het
jubeljaar en dan moest volgens deze wet alle erfdeelgrond teruggegeven worden
aan de oorspronkelijke bezitter.
In Samaria, de stad die zijn vader gebouwd had, kon de koning alles kopen,
verkopen of zelfs gratis krijgen, wat hij maar wilde. Maar hier in Jizreël had hij
deze rechten niet.
Het ergste van alles was, vond Achab, dat er heel dicht naast zijn zomerpaleis
een perceel grond lag, dat uitermate geschikt was voor zijn bloementuin: de
wijngaard van zijn buurman Naboth.
Maar als er één persoon in heel Israël was, die zich strikt aan de wetten van
Mozes hield, dan was het deze boer Naboth. Hij zou het erfdeel van zijn vader
nooit willen verkopen. Maar daar wist koning Achab wel een oplossing voor.
Die boer kon hem zijn wijngaard toch wel gratis geven? Dat mocht wel, volgens
de wetten van Mozes. En dan gaf hij Naboth later, ook helemaal gratis, een
andere, veel grotere en veel duurdere wijngaard terug. En als hij wilde kon hij
die dan voor veel geld verkopen en er flink aan verdienen.
Dat mocht, want dat was geen erfbezit. En als Naboth nu een beetje schappelijk
was, dan waren ze allebei geholpen en hadden ze de wet van Mozes niet
gebroken. Hij zou het zijn buurman vragen. Achab ging ervan uit dat het wel
goed zou komen.
Op een keer toen koning Achab in Jizreël moest zijn, ging hij voordat hij weer
naar Samaria terugging, even een praatje maken bij zijn buurman Naboth. Hij
deed zijn best om alles zo goed mogelijk duidelijk te maken. Natuurlijk waren er
bezwaren. Volgens de wet van Mozes mocht je dat stukje grond niet verkopen.
Maar als ze het nu eens anders deden? Ze waren toch niet voor niets buren?
Naboth kon zijn oren niet geloven. Dit meende de koning toch niet? Hij zou op
deze manier zijn erfdeel kwijt raken…. Later zou hij veel geld krijgen. Nu als
dat geen verkopen was, dan wist hij het niet meer.
Kort was zijn antwoord: ‘Nee koning, dat doen we niet. Daar mag de Heer mij
voor bewaren, dat ik de grond, die ik van mijn vader geërfd heb, aan u zou
geven!
Het was alsof koning Achab een klap in zijn gezicht kreeg. Hij kreeg een
hoogrode kleur. Nu had hij het zo mooi gezegd, niets gedwongen, geen
dreigementen, hij wilde alleen maar goed en nu werd hij zo behandeld!
‘Dat de Heer mij daarvoor zal bewaren….’ Het was net alsof hij de schuldige
was. Dat kreeg je nu van zo’n vrome man, die zo trouw de Heer diende. Hij had
gewoon geen respect meer voor zijn koning.
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Die heel lange reis van Jizreël naar Samaria was het hem niet uit zijn gedachten.
Hij maakte zich hoe langer hoe kwader en toen hij thuiskwam ging hij op een
divanbed liggen, met zijn gezicht tegen de muur. Zijn dienaren keken de andere
kant uit. Koning Achab had wel vaker van dit soort buien. Ging vanzelf weer
voorbij. Maar toen hij ook niet wilde eten, vertelden ze het aan koningin Izébel.
De koningin kwam direct. Ze vroeg haar man: ‘Wat is er met jou aan de hand?
Waarom ben je zo somber en wil je niet eten?’
Achab draaide zich om en zei wrevelig: Die Naboth, die Jizreëliet! Ik heb hem
gevraagd om zijn wijngaard aan mij te verkopen of desnoods te ruilen, als hij dat
liever wilde. Maar hij weigerde! Als een hond snauwde hij mij af: ‘Dat de Heer
mij daarvoor zal bewaren….’
Izébel kreeg een kleur van kwaadheid. ‘En wat heb jij gedaan?’ vroeg ze.
‘Gedaan?’antwoordde Achab. ‘Niets natuurlijk. Jizreël is Samaria niet.’
Izébel begon luid en spottend te lachen. Jij bent toch de koning van Israël? Voor
de eerste de beste boer die jou beledigt, loop je weg en ga je als een klein,
zeurderig kind op bed liggen, omdat het zijn zin niet krijgt. Vooruit, kom van
dat bed af en ga eten. Ik zorg ervoor dat jij die wijngaard van onze buurman
Naboth krijgt.’
Achab keek haar na. Zijn vrouw, ja ze was een koningin die wist wat ze wilde.
Zo was ze altijd geweest. Dat deed ze ook al toen hij haar als jonge bruid uit
Sidon ophaalde. Altijd ging ze recht op haar doel af. Heel anders dan hijzelf.
Hoe zou zij het nu klaarspelen dat hij die wijngaard van Naboth kreeg? Zou
ze…..? Soms kon ze zo wreed zijn. Moest hij haar nu terugroepen? In haar
geboorteland mocht de koning alles doen, was hij aan een god gelijk. Maar hier
in Israël was dat anders. Maar dat begreep Izébel niet. Hoe spottend had ze
zojuist tegen hem gezegd: Jij bent toch de koning van Israël? Nee, hij moest
haar nu maar niet tegenspreken. Hij was een beetje bang voor haar woorden. Hij
moest haar maar haar gang laten gaan. En Naboth? Ach, het was zijn eigen
schuld. Had hij maar op zijn voorstel in moeten gaan. In ieder geval, Achab wist
nu zeker dat hij die wijngaard zou krijgen.
Hij stond op, waste zich en ging lekker eten. Hij had trek. Aan Naboth dacht hij
al niet eens meer.
De koningin van Israël, Izébel was haar naam, zat in haar kamer een brief te
schrijven naar de oudsten van de stad Jizreël.
‘Kies een vastendag uit, waarop het hele volk bij elkaar moet komen. Organiseer
dan een volksvergadering. Niemand mag op die dag iets eten of drinken. En
zorg dat Naboth vooraan komt te zitten. Tegenover Naboth moeten twee mannen
gaan zitten, die bereid zijn om hem te beschuldigen. Zij moeten plechtig
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verklaren dat hij God en de koning vervloekt heeft. Dan moeten jullie hem en
zijn zonen naar een plek buiten de stad brengen en hem met stenen doodgooien.’
Onder de brief zette ze het koninklijke zegel van haar man Achab.
De oudsten van Jizreël schrokken hevig, toen zij de brief lazen. Om een man te
stenigen was al erg, maar om een onschuldig man, die zij allemaal kenden, eerst
vals te beschuldigen en hem dan te stenigen, dat was verschrikkelijk!
In het diepste geheim kwamen de deftige, voorname en heel vrome mannen bij
elkaar. Niemand van hen zei: ‘Hier doe ik niet aan mee. Gooi die brief in het
vuur.’
In naam van koning Achab had Izébel hun deze opdracht gegeven en wie niet
deed , wat de koningin zei, die was zijn leven niet meer zeker….
Na lang overleg besloten ze om dan toch maar te doen wat de koningin hen
opgedragen had.
Wat de Here God hiervan zou zeggen, daar dachten ze liever niet aan. Die was
zo ver weg. En niemand had hem ooit gezien, maar het scherpe zwaard van
koningin Izébel hadden ze wel gezien en dat was nu heel dichtbij. Na alles nog
een keer goed besproken te hebben, maakten ze alles klaar voor de wrede
moord.
Een paar dagen later waren alle vrije mannen van Jizreël bij elkaar op het plein
bij de stadspoort. Met ernstige gezichten zaten ze om een tafel, met Naboth als
voorzitter vooraan. Niemand wist nog precies wat er stond te gebeuren, maar dat
het om een heel ernstige zaak ging, dat begreep iedereen. En dat er vrij zeker
bloed zou vloeien, dat was zo goed als zeker. Maar wie had zoiets ergs gedaan
dat hij gedood moest worden?
Naboth ging staan en sprak het volk toe. Zelf wist hij ook niet waarom de
oudsten deze extra vastendag uitgeroepen hadden. Maar als vrije burger van de
stad, wilde hij alle medewerking verlenen, om uit te zoeken wie dat grote kwaad
gedaan had. Met luide stem riep hij getuigen op om te gaan zeggen wat zij
gezien en gehoord hadden.
Het werd ijselijk stil op het plein. Je kon een speld horen vallen. Iedereen hield
zijn adem in. Welke naam zou er zo dadelijk genoemd worden? Als het maar
niet uit je eigen familie was…..
Daar kwamen twee mannen naar voren, die naast Naboth gingen staan. Hij
kende ze wel. Het waren nu niet direct de beste figuren van de stad, maar als
vrije mannen hadden zij het recht om te getuigen.
‘Weten jullie er vanaf?’ vroeg Naboth. ‘En hebben jullie bewijs?’
De beide mannen bogen voor Naboth en zeiden: ‘Ja, dat hebben wij.’
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Geen mens kon aan hen zien dat het allemaal verraad was en dat zij hun geld
voor hun leugens al gekregen hadden. Zoals ze daar stonden leken het net twee
heel vrome mannen, die het heel erg vonden, wat zij nu moesten zeggen om de
stad van onheil te redden en om de eer van God de Heer.
Eén van beide verraders nam het woord. Luid en streng klonken zijn woorden
over het plein: ‘Ik beschuldig Naboth, de man die hier voor mij staat, dat hij iets
heel ergs heeft gedaan. Iedereen in de stad die hem kent, denkt dat hij een
fatsoenlijk en vroom man is, maar ik heb hem een paar dagen geleden de koning
en God horen vervloeken. Hij is een groot zondaar, een opstandeling. Ik vind het
heel erg om het te moeten zeggen, maar dit is de waarheid. Mijn vriend en ik
hebben het allebei gehoord en dat willen wij met een eed bevestigen.’
Naboth werd zo wit als een dode. Hij wist dat hij onschuldig was en begreep dat
dit een complot was tegen hem en zijn zonen. Deze beide schurken
beschuldigden hem vals en hij begreep wie hier achter zat. Mensen met geld en
macht. Dit was de wraak van koning Achab, omdat hij zijn erfdeel niet aan hem
wilde verkopen….
Zo ver was het dus in Israël heen, dat hij vermoord werd, omdat hij Gods wet
niet wilde breken. En het was de koning die dit deed! Maar als hij nu moest
sterven, dan zou dat zijn als een eerlijk man.
Naboth sprak zoals nog nooit eerder gesproken had. Het ging nu om zijn leven
en dat van zijn zoons. Maar het gaf niets. De mensen wilden niet eens meer naar
hem luisteren. Dit was de dag van zijn vijanden en zijn medeburgers van de stad
Jizreël durfden niets meer te zeggen.
Na een korte rechtszitting werd Naboth ter dood veroordeeld. Diezelfde dag nog
werd hij buiten de stadsmuren gestenigd.
Nog geen uur later reed een ruiter de stadspoort van Jizreël uit. Hij bracht
koningin Izébel het bericht dat Naboth niet meer leefde. Izébel zelf ging naar
Achab toe om het hem te vertellen.
‘Goed bericht,’ zei ze blij. ‘Ga morgen naar Jizreël en neem de wijngaard van
Naboth in bezit, want hij leeft niet meer!’
De oudsten van de stad Jizreël hadden hun werk goed gedaan. Koning Achab
kon zijn bloementuin laten aanleggen. Izébel had nu toch nog haar wraak
gekregen voor haar Baälpriesters die door Elia waren gedood en de beide valse
getuigen hadden hun bloedgeld gekregen. Dat was geen klein bedrag geweest,
maar de koninklijke schatkist was daar goed voor. In Jizreël zou nog dagenlang
over Naboth nagepraat worden, maar op een gegeven moment zou ook hij weer
vergeten zijn.
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Maar de avond van die vreselijke dag, toen de Heer zijn ogen liet gaan over het
land Israël, zag Hij ook het bloed van Naboth en Zijn toorn laaide op als een
verbrandend vuur tegen Achab en zijn vrouw Izébel….
Een dag na de moord op Naboth en zijn zonen maakte koning Achab de reis van
Samaria naar Jizreël om zijn nieuwe wijngaard in bezit te nemen. Samen met
zijn officieren Jehu en Bidkar reed hij over de paden van zijn nieuwe tuin, naast
zijn zomerpaleis. Aan Naboth dacht hij niet meer. Een boer die hem beledigd
had was gestenigd. Nu, en….? Hij kon zich niet druk maken over elke dode in
zijn rijk. Vrolijk en heel tevreden reed hij door de wijngaard.
Plotseling werd Achab bleek van schrik. Midden op het pad waar hij langs
moest, stond de profeet Elia. Achab zocht naar woorden, maar voordat hij iets
kon zeggen, riep Elia: ‘Koning Achab, u heeft een moord gepleegd! En ik zie
dat u de wijngaard van die man al in bezit heeft genomen. Zo zegt de Heer: ‘Ik
heb gisteravond het bloed van Naboth gezien. En Ik zal jou daarvoor straffen.
Op dezelfde plek waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen
ze ook jouw bloed oplikken!’
Koning Achab huiverde.
‘Mijn vijand, u heeft mij dus gevonden,’ stamelde Achab.
Maar Elia had nog meer te zeggen.
‘Ja,’ antwoordde hij, ‘ik heb u weer gevonden. Want u heeft uw macht misbruikt
om iets te doen wat de Heer slecht vindt. Daarom zal Hij u straffen. De Heer zal
niemand van uw familie in leven laten. Hij zal alle mannen doden, iedereen,
jong en oud.
De Heer heeft tegen mij ook over uw vrouw Izébel gesproken. Zij zal bij de
stadsmuur van Jizreël verslonden worden door de honden! Dat zal ook gebeuren
met uw familie. Sterven zij in de stad, dan zijn het de honden, sterven zij buiten
de stad in het open veld, dan zullen zij opgegeten worden door de roofvogels.’
Elia was al weer weggegaan, toen Achab diep terneergeslagen nog steeds op
dezelfde plek stond. De woorden van de profeet hadden diepe indruk op hem
gemaakt. Het was net alsof hij nu pas begreep, wat hij gedaan had. De
onschuldige Naboth, de valse getuigen, de steniging….
In gedachten zag hij hem liggen. En een stem in zijn binnenste zei: ‘Jij Achab
bent de schuldige! Jouw vrouw Izébel heeft dit in jouw naam gedaan en jij hebt
het haar niet verboden. Waarom, o waarom had hij dit toch toegelaten? Een vrij
man had hij vermoord en dat alleen om een stuk grond!
Achab liet de wagen draaien en ging terug naar zijn paleis in Samaria. Deze
wijngaard, het benauwde hem. Hij kon er niet meer in zijn.
Thuisgekomen scheurde hij zijn kleren. Hij trok rouwkleren aan over zijn blote
lijf. Het kon hem niet meer schelen, wat anderen ervan dachten. Izébel mocht
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hem uitlachen! Maar hij had vreselijk veel spijt. Hij rouwde over Naboth en over
het kwaad dat eenmaal zijn kinderen en kleinkinderen zou overkomen. De hele
dag at en dronk hij niet en zelfs ’s nachts trok hij zijn rouwkleren niet uit.
Somber liep hij door de kamers en gangen van zijn paleis.
De koning deed boete over zijn zware schuld.
Die nacht kwam het woord des Heren opnieuw tot Elia.
De Heer zei: ‘Elia, heb je gezien wat koning Achab doet? Hij laat Mij zien dat
hij berouw, ja erg veel spijt heeft van zijn slecht gedrag. Daarom zal ik hem niet
straffen tijdens zijn leven. Ik zal zijn familie pas doden, als hij opgevolgd is door
zijn zoon.’

Hoofdstuk 130
Lieve kleinkinderen,
Hebben jullie vroeger vaak verstoppertje gespeeld? En speelden jullie ook wel
het spelletje Blikspuit?
Wij speelden dit spel vroeger als kinderen als volgt: één kind was de tikker en de
anderen moesten zich verstoppen. Vond de tikker jou, en je werd door hem
getikt, dan moest je naar de gevangenis. Dat was een plekje, waar met krijt een
grote cirkel omheen getekend was. Maar de andere kinderen mochten dan uit
hun schuilplaats tevoorschijn komen en de gevangen kinderen een tikje geven,
waardoor de gevangen genomen kinderen weer vrij kwamen.
Heel spannend was dat. De tikker kon jou een tik geven en gevangen nemen,
wanneer jij de andere gevangen genomen kinderen wilde bevrijden.
Een buurjongen van ons ging eens tijdens dat spel, zijn huis binnen, trok de
lange jas van zijn vader aan, zette zijn hoed op en liep doodgemoedereerd naar
de gevangenis en bevrijdde alle kinderen. De tikker had hem niet herkend.

Hoofdstuk 130

-

De dood van koning Achab

-

1 Koningen 22

Het was al weer drie jaar geleden dat Achab koning Benhadad, de koning van
Aram verslagen had. Koning Benhadad leefde niet meer. Zijn opvolger, koning
Hadadëzer dacht er niet aan om oorlog te voeren met Israël. Nee, samen met
koning Achab had hij zelfs oorlog gevoerd tegen de machtige koning van
Assyrië. En hoewel Hadadëzer en Achab het verloren hadden, hadden ze het
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leger van Assyrië zoveel schade toegebracht, dat de Assyriërs zich terugtrokken
naar hun eigen land.
Toen koning Achab terugkwam in zijn eigen land, werd hij ondanks zijn verlies,
toch als een overwinnaar gehuldigd.
Josafat, de koning van Juda, maakte zelfs de reis van Jeruzalem naar Samaria
om koning Achab te feliciteren met zijn behouden thuiskomst.
Het was een groots feest, daar in Samaria. Ineens kreeg koning Achab een plan.
Nog altijd waren niet alle steden terug in zijn rijk, waarvan koning Benhadad
beloofd had, om aan hem terug te geven. Eén van die steden was Ramoth in
Gilead. Als hij nu eens om hulp vroeg aan zijn vriend koning Josafat om samen
met hun legers die stad te veroveren? Hij had kortgeleden wel samen met de
koning van Aram tegen de Assyriërs gevochten, maar dat was iets anders. Het
kwam hem nu goed uit, dat het leger van Aram rake klappen had gehad. Er
waren veel soldaten gesneuveld.
In een grote vergadering, waar alle ministers en raadslieden bij aanwezig waren,
stelde Achab deze vraag aan Josafat, de koning van Juda.
Koning Josafat wilde direct maar wat graag meedoen. Vroeger had zijn vader
tegen het tienstammenrijk gevochten, maar hij had een andere mening. Juda en
het tienstammenrijk hoorden bij elkaar.
Hij antwoordde dan ook: ‘U en ik, wij horen bij elkaar. Mijn soldaten zijn ook
uw soldaten, mijn paarden zijn ook uw paarden. Maar voordat wij samen de
strijd aangaan, moet u eerst vragen wat de Heer wil.’
‘Dat is geen probleem,’ antwoordde Achab. ‘Dat ga ik regelen.’
Als Josafat zo nodig een Godsman erbij wilde hebben, dan kon dat. Hij had niet
voor niets zelfs vierhonderd profeten in dienst. Josafat moest niet denken dat hij
een halve heiden was.
Maar vierhonderd profeten waren er teveel om allemaal in de koningszaal te
ontvangen. Gelukkig was er buiten de stad, nog dichtbij de stadspoort, een
dorsvloer en daar was ruimte genoeg.
En zo zaten de beide koningen naast elkaar op de dorsvloer van Samaria en
keken naar het defilé van de profeten. In brede rijen liepen ze naar de beide
koningen toe. Prachtig vond koning Achab dit. Een leger van profeten, die op
zijn bevel profeteerden! Hun leider Sédekia, bleef voor koning Achab staan. Hij
boog diep en vroeg wat de koning voor wensen had.
‘Zeg mij,’ vroeg Achab, ‘moeten wij ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead
of moet ik dat niet doen?’
De beide koningen hoefden niet lang op een antwoord te wachten.
Een schelle stem riep: ‘U moet Ramoth aanvallen. De Heer zal de stad aan u
teruggeven.’
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En daar begonnen alle vierhonderd profeten te schreeuwen: ‘Aanvallen! De
Heer zal de stad aan u teruggeven!’
Blij keek Achab naar Josafat.
‘Heeft u het gehoord?’ zei hij. ‘Ramoth wordt weer een stad in Israël.’
Maar de koning van Juda was niet zo blij met massale antwoord van deze
vierhonderd profeten. Dit klonk wat al te mooi. Hij geloofde niet dat al deze
vierhonderd mannen de Geest van de Heer hadden. Maar als gast van koning
Achab kon hij moeilijk zeggen dat dit bedriegers waren.
Hij zei alleen maar: ‘Is hier misschien nog een andere profeet van de Heer aan
wie wij het ook kunnen vragen?’
Achabs gezicht betrok. Zo’n antwoord was nu precies weer iets voor een man
uit Juda! De antwoorden van zijn profeten waren hem niet genoeg. Maar hij
moest vriendelijk blijven….
‘Ja,’ zei hij, ‘er woont hier nog een profeet. Hij heet Micha, maar ik haat hem,
want hij profeteert nooit iets goeds over mij.’
Achab hoopte dat Josafat nu zou zeggen, dat het niet meer hoefde, maar daar
hoorde hij Josafat zeggen: ‘Goed, hem wil ik ook graag horen.’
Koning Achab stuurde één van z’n knechten naar de profeet Micha om hem op
te halen. In die tussentijd hoefden de beide koningen zich niet te vervelen, want
Sédekia had een paar horens op zijn voorhoofd vastgebonden en zo liep hij al
dansend naar koning Achab toe, terwijl hij schreeuwde: ‘Dit zegt de Heer:
‘Zoals een stier zijn vijanden doodt met zijn hoorns, zo zult u de Arameeërs
doden! Geen van hen zal in leven blijven.’
En direct daarop kwam daar overheen het machtig spreekkoor van de
vierhonderd profeten: ‘Trek op naar Gilead en het geluk zal aan uw kant zijn….’
De dienstknecht van koning Achab had de profeet Micha gevonden. Samen
liepen ze naar de dorsvloer buiten de stad. Het was een goede man, deze dienaar
van de koning. Ook met Micha meende hij het goed, maar van profeteren in de
naam des Heren, had hij weinig verstand.
Heel vriendelijk zei hij tegen Micha: ‘De andere profeten zeggen allemaal dat de
koning de stad Ramoth zal veroveren. Zegt u alstublieft hetzelfde. Voorspel iets
goeds!’
Micha keek hem verbaasd aan en antwoordde: ‘Zo waar als de Heer leeft, ik zal
alleen maar zeggen wat de Heer tegen mij zegt!’
Zwijgend liepen ze verder. De dienstknecht van Achab dacht: wanneer hij van
mij geen goede raad aan wil nemen, nu dan maar niet. Hij zei niets meer en keek
de andere kant uit. Maar dat vond Micha niet erg, want de Geest van de Heer
was over hem gekomen. Tussen de hoge huizen van de stad Samaria zag hij
vreemde, verre visioenen. Hij zag een geopende hemel met engelen die om Gods
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troon stonden. Ze spraken over koning Achab en hoe zij hem ertoe konden
bewegen om naar Ramoth te gaan, naar de strijd en naar zijn dood….
Plotseling veranderde het visioen. Hij zag heel in de verte een stad, ergens aan
de overkant van de Jordaan. Op die heuvels daar zwierven mannen van Israël
rond als een kudde bange schapen, die geen herder heeft.
Toen wist Micha dat koning Achab zou sterven in de strijd om de stad Ramoth.
Zijn gezicht stond ernstig, toen hij de dorsvloer opliep en voor de koningen
Achab en Josafat bleef staan.
Heel vriendelijk vroeg koning Achab: ‘Micha, moet ik samen met koning
Josafat de stad Ramoth in Gilead aanvallen? Of kunnen we dat beter niet doen?’
Micha wilde zijn boodschap van de Heer zeggen, maar achter zich hoorde hij dat
het profetenkoor opnieuw begon te zingen.
‘Wat doe ik hier eigenlijk?’ vroeg hij zich af. Wat voor zin heeft het dat ik hier
ben, terwijl koning Achab naar al deze onzin luistert? Deze koning heeft de
leugen liever dan de waarheid. Waarom zal ik dan de waarheid zeggen? Met een
diepe buiging antwoordde Micha spottend, met precies dezelfde woorden als die
vierhonderd profeten: ‘U moet Ramoth aanvallen. De Heer zal de stad aan u
teruggeven.’
Achab voelde de spot in Micha’s woorden en streng zei: ‘Micha, als je namens
de Heer tot mij spreekt, wees dan eerlijk en vertel mij de waarheid!’
De profeet kwam een stap dichterbij. Dreigend stond hij voor Achabs hoge stoel,
terwijl hij zei: ‘Dit is dan de waarheid: Ik zag heel Israël verdwaald over de
bergen lopen en de Heer sprak tegen mij: ‘Zij hebben geen herder meer. Laat
iedereen in alle vrede teruggaan naar zijn eigen huis.’
Koning Achab wendde zich tot zijn vriend Josafat en zei: ‘Heb ik het je niet
gezegd? Deze profeet profeteert nooit iets goeds over mij, alleen maar het
kwade.’
Maar Micha was nog niet uitgepraat. Als de koning nu echt meende dat zijn
vierhonderd profeten een godswoord hadden gekregen en dat hij, Micha, zo
maar iets zei, dan zou hij nu ook zijn tweede visioen horen, dat hij zojuist gezien
had.
‘Koning Achab,’ riep Micha luid, terwijl zijn stem trilde van kwaadheid:
‘Luister naar het woord des Heren. Ik zag de Heer in de hemel op zijn troon
zitten, terwijl de geesten van de hemelse legers voor Hem stonden, zowel aan de
linker- als aan de rechterzijde. God vroeg aan hen: ‘Wie van jullie gaat ervoor
zorgen dat Achab de stad Ramoth in Gilead aanvalt? Dan zal Achab in het
gevecht sterven.’ De ene geest zei dit en de andere weer iets anders, tot een
leugengeest naar voren kwam en zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat alle vierhonderd
profeten van Achab liegen.’
En zo zal het gebeuren, koning Achab, want de Heer heeft het zelf gezegd!’
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Achab luisterde en werd kwaad. Wat wilde die profeet toch altijd met zijn
slechte voorspellingen? Maar koning Achab was niet de enige, die kwaad op
Micha werd. Sédekia, de leider van de vierhonderd profeten had het ook
gehoord en voordat Achab iets kon zeggen, sprong hij op Micha af en gaf hem
een klap recht in zijn gezicht.
‘Dit is onmogelijk!’ schreeuwde hij. ‘Denk jij nu echt dat de Geest des Heren bij
ons vandaan is gegaan om door jouw mond te spreken? Het is niet waar dat onze
koning zal sterven in de strijd. Wij hebben de waarheid voorspeld!’
De profeet Micha maakte zich niet boos om die onverdiende klap in zijn gezicht.
Niet hij, maar God zelf zou deze man straffen.
En rustig zei hij: ‘Je zult binnenkort wel zien, wie er gelijk heeft gehad en dan
zal je zo bang worden om zelf gedood te worden, dat jij je voor iedereen
verstopt.’
Koning Achab maakte een eind aan dit twistgesprek tussen Sédekia en Micha.
Hij hield het met de vierhonderd profeten, die hem de overwinning voorspelden.
Micha liet hij gevangen nemen en in de gevangenis opsluiten, op water en
brood.
‘Zo lang totdat ik terugkom uit de strijd,’ zei koning Achab streng, ‘zal jij daar
opgesloten blijven.’
Nog één keer waarschuwde de profeet Micha.
‘U komt niet terug uit de strijd.’
Toen brachten zijn soldaten Micha naar de gevangenis. Toen hij door de poort
de gevangenis binnenliep, hoorde hij nog het geschreeuw van de vierhonderd
profeten: ‘Aanvallen! U moet Ramoth aanvallen. De Heer zal de stad aan u
teruggeven.’
Op de dorsvloer zaten de beide koningen na te praten. Achab wilde beslist de
strijd aangaan en wat ging zijn vriend Josafat doen? Ook als de koning van Juda
niet mee wilde doen, dan ging hij alleen.
‘Heb je al een besluit genomen?’ vroeg Achab.
Josafat zat diep na te denken. Na alles wat de profeet Micha gezegd had, leek
het hem geen goed idee meer om de strijd aan te gaan. Maar hij had het beloofd
en hij wilde zijn woord niet breken. Kwam bij, de profeet had gezegd dat Achab
zou sneuvelen en hij niet.
‘Als jij gaat,’ antwoordde Josafat, ‘dan ga ik met je mee.’
Dat viel Achab honderd procent mee. Zelfs Josafat, die zo vroom was en zo
trouw de Heer diende, geloofde niet in de vloekspreuken van Micha. Maar
daarom hoefde je nog niet onvoorzichtig te zijn!
‘Luister Josafat,’ zei hij, ‘we weten allebei dat de Arameeërs het vooral al op mij
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gemunt hebben. Nu heb ik het volgende voorstel: Ik verkleed mij als een
gewoon officier en vecht mee in de voorste gelederen. Jij blijft dan in de
achterhoede en voert het leger van daaruit aan. Dat is ook veiliger voor jou en
hoe het met mij komt….? Als de goden mij willen hebben, nu dan vinden ze me
toch wel.’
En zo gebeurde het. Toen de beide legers optrokken om de stad Ramoth te
veroveren, had koning Achab het uniform aan van een gewone officier. Voor de
vijand was hij niet als koning Achab te herkennen. En dat was voor de
Arameeërs nu juist wel de bedoeling. Het ging hen vooral om Achab, met wie ze
zo kort geleden nog samen hadden gevochten tegen de Assyriërs. Wat een
verrader was die koning Achab, door hun land zo maar binnen te vallen.
De soldaten van koning Hadadëzer deden hun uiterste best om op het slagveld
koning Achab te vinden. Maar hoe ze ook zochten, ze konden hem nergens
ontdekken. Waar zat hij toch, die zoon van Omri en waar was zijn
koningswagen, die ze nog heel goed kenden van toen ze samen streden?
Plotseling zagen ze helemaal in de achterhoede op een heuvel een aantal
officieren staan. En daar tussen de mannen in zagen ze een koningsmantel
schitteren in de zon. Daar was hem dus! Een paar korte bevelen en daar stoof
een ruiterbende in volle vaart op de koning af. Ze omzeilden en aantal
legerafdelingen en toen ging het recht op de heuvel af….
Koning Josafat zag ze op zich afkomen. Hij schrok. Wat kon hij beginnen met
zijn kleine groep soldaten, die hem moest beschermen? Om de aanval van die
wilde ruiterbende af te slaan, waren veel meer soldaten nodig. Maar als hij dan
zou sneuvelen, dan zou dat met eer zijn. Hij zwaaide met zijn zwaard en riep
luidkeels de strijdkreet van het leger van Juda.
Tegelijkertijd was het alsof er een wonder gebeurde. De ruiterbende van de
Arameeërs hield in, draaide zich om en zocht naar andere tegenstanders.
Koning Josafat begreep niet hoe dit mogelijk was. Maar de oplossing was heel
eenvoudig: de Arameeërs ontdekten dat het niet koning Achab, maar koning
Josafat was. Niet de man die zij zochten….
Vergeefs zochten strijdend de soldaten van koning Hadadëzer naar Achab. Ze
konden hem niet vinden. Als Achab niet zou sneuvelen door de vijandige
soldaten dan zou de profetie van de profeet Micha niet uitkomen. Maar de Heer
zelf was er ook nog en Hij vond Achab wel tussen al die soldaten.
Het was laat in de ochtend, toen de strijdwagens van Israël een nieuwe aanval
begonnen. Koning Achab stond op één van de voorste wagens en vocht als een
leeuw. Die Arameeërs zouden hem niet vinden en als ze alles op alles zetten,
dan zouden ze deze veldslag kunnen winnen.
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Een pijl van een boogschutter trof koning Achab, zonder dat hij een bepaald
doel op het oog had, precies tussen twee verbindingsstukken van zijn harnas.
Terwijl koning Achab zijn hand omhoog stak om zijn soldaten aan te vuren,
raakte die pijl hem in zijn oksel. Hij kromp in elkaar van de pijn.
‘Terug,’ hijgde hij. ‘Ik ben geraakt!’
Maar voordat de paardenmenner de strijdwagen kon keren, stond Achab weer
overeind. Hij beet op zijn tanden en trok de pijl uit de wond.
‘Niet vluchten,’ zei hij kort.
Wanneer hij nu uit de slagorde ging, zouden de andere strijdwagens hem volgen
en zou de veldslag verloren zijn. Hij moest volhouden! De hele lange middag
bleef hij op z’n strijdwagen staan. Langzaam voelde hij door bloedverlies zijn
krachten minderen. Zijn bloed drupte langzaam in de bak van zijn strijdwagen.
Hij stond erin, terwijl erge pijnscheuten door zijn hele lichaam trokken.
‘Laten we omdraaien en naar huis gaan, dan kunt u uw wond laten verbinden,’
zei zijn paardenmenner.
‘Nee, ik vlucht niet,’ was het antwoord.
Achab werd al zwakker, al bleker hing hij aan de rand van zijn strijdwagen.
Achabs ‘nee’, werd al zwakker, maar hij bleef koppig: ‘Niet terug!’
Achab kon bijna niet meer. Kwam er dan nooit een einde aan deze veldslag? Hij
werd duizelig en de koorts brandde in zijn lichaam. Het kon niet lang meer
duren. Dus, de God van Micha had toch gelijk gehad. Hij had niet moeten gaan
vechten Die Sédekia met zijn profeten hadden hem dit aangedaan. Hij hoorde
het hem nog schreeuwen: ‘Het geluk zal met u zijn!’
Micha had gelijk gehad. Dat was een kerel!.... Als hij die Sédekia hier bij hem
had…. De zon ging bijna onder. Hij kon ook niet meer. Het werd nacht voor zijn
ogen. Toen zakte hij in elkaar in de bak van zijn strijdwagen….
Zo vlug ze konden reden ze het lijk van koning Achab naar zijn paleis in
Samaria. Daar begroeven ze hem met koningseer in het graf van zijn vader.
Deze koning Achab had veel verkeerde dingen gedaan tijdens zijn leven. Hij
was zijn volk voorgegaan in het dienen van afgoden. Maar hij was wel gestorven
als een koning. Hij had zijn bloed, zijn leven gegeven voor zijn volk. Als hij die
middag in zijn strijdwagen niet volgehouden had, dan hadden de Arameeërs
gewonnen en was de veldslag verloren gegaan.
Het was al donker, toen al het vechten voorbij was. De soldaten konden rustig
teruggaan naar huis. Het was zoals Micha geprofeteerd had: ‘Zij hebben geen
herder meer. Laat iedereen in alle vrede teruggaan naar zijn eigen huis.’
Het woord dat Elia gesproken had, na de dood van Naboth kwam ook uit. Toen
de dienaren van koning Achab zijn strijdwagen schoonspoelden bij de vijver van
Samaria, likten de honden zijn bloed.
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Hoofdstuk 131
Lieve kleinkinderen,
Hoeveel Nederlanders kijken elke ochtend even in de krant om naar hun
horoscoop te kijken? Wat zal deze dag hen brengen? Geluk of iets minder
geluk? Is het zinvol om vandaag nog vlug een lot in de staatloterij te kopen? Je
kunt nooit weten. Of moet je vandaag extra voorzichtig zijn in het verkeer?
Een ongeluk heb je zomaar….
Voor sommige mensen of zijn het er veel, is een horoscoop erg belangrijk.

Hoofdstuk 131

-

‘Vuur van God’

-

2 Koningen 1

Koning Achab, de zoon van Omri was gestorven en begraven. Zijn zoon Ahazia
was koning in zijn plaats geworden. Hij had van zijn ouders een mooie naam
gekregen. Zijn naam Ahazia betekende: God is verheven, de Heer is de
machtige, de HEERE houd je vast.
Maar al heel snel werd duidelijk dat deze koning niets beter was dan zijn vader
en moeder. Hij diende het gouden kalf in Bethel en boog zich voor de onreine
goden van zijn moeder Izébel.
In het tweede jaar van zijn regering stond hij eens in de bovenkamer van zijn
paleis uit het raam te kijken. Hij boog zich een beetje te ver naar buiten en o wat
erg, hij viel vanuit dat venster naar beneden. Met een harde klap kwam hij op de
stenen van het binnenplein terecht. Zijn dienaren droegen hem naar binnen en
legden hem op zijn bed. De dokters kwamen, maar zij konden hem niet helpen
met al hun toverspreuken.
Terwijl hij daar met zoveel pijn op bed lag, dacht hij aan zijn toekomst. Hoe zou
die eruit zien? Hij wilde graag weten wat hem te wachten stond. Daarom stuurde
hij zijn boodschappers erop uit. Nee, niet naar de profeet Micha om een
Godswoord te vragen. Die profeet had zijn vader genoeg ellende bezorgd.
Koning Ahazia stuurde boden naar het land van de Filistijnen, naar de tempel
van Baäl-Zebub, de god van de stad Ekron. Deze god stond tot in verre
omstreken bekend als de god-van-de-muggen. Deze god kon ziektes naar je
sturen, maar ook kon hij je genezen van alle kwalen. Vol spanning wachtte
Ahazia op welk bericht zijn dienaren hem zouden brengen. Maar de reis heen en
terug van Samaria naar Ekron duurde wel een aantal dagen.
Heel verbaasd zag Ahazia zijn dienaren al dezelfde dag terugkomen. Zo snel
hadden ze nooit in Ekron geweest kunnen zijn.
Streng vroeg hij: ‘Waar komen jullie vandaan?’
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‘O koning, u moet niet kwaad op ons worden, maar nog maar net buiten de stad
kwam er een man op ons af die tegen ons zei: ‘Ga terug naar jullie koning en
zeg tegen hem: Zo zegt de Heer, is er dan geen God in Israël dat jij
boodschappers stuurt naar Baäl-Zebub, de god in Ekron? Daarom zal je niet
weer opstaan van het bed, waar jij nu op ligt. Jij zult sterven!’
De koning werd zo wit als een doek en zijn handen trilden toen hij vroeg: ‘Hoe
zag die man eruit, die dit tegen jullie zei?’
‘Koning, hij was een man van dik in de vijftig. Hij had veel haar op zijn
lichaam, droeg een profetenmantel en had een leren gordel om.’
‘Dan moet dat de profeet Elia geweest zijn,’ antwoordde de koning.
Ja, hij wist het wel. Dit was de oude vijand van zijn vader. Hij was een machtige
Godsman en wanneer hij dit vloekwoord van die profeet niet dadelijk stopte, dan
was hij niet meer te redden. Die profeet moest dood! Dan nam hij zijn
vloekspreuk mee zijn graf in.
Nog geen uur later was er een officier met vijftig soldaten op weg om Elia op te
halen.
‘Waag het niet en om zonder die ongeluksprofeet terug te komen!’ was het
laatste bevel dat koning Ahazia gaf.
De officier marcheerde met zijn soldaten naar de plek waar de profeet Elia
moest zijn. Deze officier was een moedig man, die van aanpakken wist en
gewend was om te commanderen. Die profeet Elia moest een machtig man zijn,
maar met zijn vijftig soldaten zou hij hem wel de baas kunnen.
Niet eens zo ver buiten de stad zagen ze Elia op een heuvel naast de weg zitten.
Elia vluchtte niet, toen hij ze zag aankomen. Hij smeekte ook niet om genade.
De officier ergerde zich aan die profeet, die daar zo prinsheerlijk in het zonnetje
zat. Die man, die de koning de zogenaamde waarheid durfde te zeggen! Hij trok
zijn zwaard en met zijn zware soldatenstem schreeuwde hij: ‘Hé jij, man van
God, kom ogenblikkelijk hier!’
Elia hoorde het en werd vreselijk kwaad. Lang geleden had hij zich bang laten
maken door een boodschapper van koningin Izébel, maar dat overkwam hem nu
niet weer. Hij ging niet op de vlucht, zelfs voor geen officier met vijftig
soldaten. En die officier daar beneden op de weg, dacht die nu werkelijk, dat hij
een profeet des Heren kon commanderen?
‘Man van God,’ had hij geroepen, maar zoals hij het in zijn dialect uitsprak,
klonk het net alsof hij ‘Vuur van God’ riep.
Ineens wist Elia wat hem te doen stond. Streng riep hij: ‘Als ik dan een man van
God ben, dan mag er vuur uit de hemel komen en u en uw vijftig soldaten
doden.’
Hij had de woorden nog maar nauwelijks uitgesproken of de bliksem sloeg naar
beneden en doodde de officier en zijn vijftig soldaten.
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Elia zag ze daar liggen en hij voelde zijn hart bonzen. Zo machtig was zijn God!
De Heer hoorde hem, zijn profeet Elia en doodde zijn vijanden met vuur. Nu
kon koning Ahazia en het hele volk zien hoe machtig de Here God was. Niet te
vergelijken met die muggengod van de Filistijnen! Als koning Ahazia nu ook
eens spijt kreeg, net zoals eens zijn vader Achab spijt had gehad, wie weet wilde
God hem dan wel weer beter maken.
Maar koning Ahazia kreeg geen spijt. Nee, in plaats daarvan stuurde hij weer
een officier met vijftig soldaten om Elia gevangen te nemen.
De tweede officier was nog doldriester en onverschilliger dan zijn collega was
geweest. Die profeet daar boven op dat heuveltje kreeg hem niet in z’n macht!
En nog luider dan zijn collega eerder riep hij: Hé jij, man van God, kom
ogenblikkelijk naar beneden!’
Elia gaf precies hetzelfde antwoord als de eerste keer. En weer bliksemde het
vanuit de hoge en doodde het vuur de officier met zijn soldaten.
Nog altijd zat Elia op de heuvel en keek naar al die lijken van de soldaten.
Wanneer zou koning Ahazia inzien, dat alleen God de Heer was? Moesten er
eerst nog meer doden vallen? Zou hij zijn hele leger op hem afsturen? Hoe was
het mogelijk, dat die man Ahazia, die al met één been in z’n graf stond, zich zo
verzette tegen de Heer?
Maar koning Ahazia ging door op zijn zelfgekozen weg. Weer stuurde hij een
afdeling soldaten naar de heuvel, waar Elia was. De profeet zag ze aankomen.
De speren van de soldaten flikkerden wreed in de late zon. Dus de zoon van
Izébel gaf het niet op. Moest hij nu weer bidden om Gods wraak? Moesten er nu
weer vijftig jonge mannen sterven omdat de koning niet wilde buigen voor de
God van Israël? Mocht dit zo wel doorgaan? Jazeker, hij was een man van het
vuur en de storm en de Heer zou zijn gebed zeker verhoren, maar hij durfde
bijna niet meer!
De officier stond stil bij de lijken van de soldaten. Hij schrok. Maar dit kon zo
niet doorgaan. Hij liet zijn soldaten op de weg staan en zelf klom hij bij de
heuvel omhoog. Op gepaste afstand liet hij zich op de grond vallen.
‘O Godsman,’ smeekte hij, ‘u heeft vuur van de hemel gebeden en dat heeft deze
soldaten gedood. Ik smeek u, spaar het leven van mijn soldaten. Dood ons
alstublieft niet.’
Nog voordat Elia een antwoord kon bedenken, sprak de Heer tot Elia: ‘Ga met
deze officier mee en wees niet bang.’
Direct ging Elia met de soldaten mee naar het paleis van koning Ahazia.
Nee, hij was niet bang, toen hij voor het bed van de koning stond.
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Streng zei hij tegen Ahazia: ‘Zo zegt de Heer, omdat jij je dienaren naar BaälZebub hebt gestuurd - alsof er geen God in Israël zou zijn, die jij had kunnen
vragen - daarom zal jij niet meer van je bed afkomen. Jij zult de dood sterven!’
Hoewel koning Ahazia de profeet haatte, durfde hij niets meer te zeggen. Vrij
kon de profeet Elia het paleis uitlopen en gaan waarheen hij wilde.
Niet lang daarna stierf koning Ahazia. Hij werd begraven in het familiegraf in
Samaria. Hij was maar twee jaar koning geweest. Zijn vroege dood was een
teken van God.
De jonge koning had God de Heer verlaten en de afgoden gediend. Nu had God
hem losgelaten en zelfs de mooie naam die zijn ouders hem gegeven hadden,
kon hem niet meer helpen….
Zijn broer Joram werd koning in zijn plaats.

Hoofdstuk 132
Lieve kleinkinderen,
Kunnen jullie je nog herinneren, dat wij elk jaar in Musselkanaal met elkaar
kerstfeest vierden in de serre? Wat was dat altijd mooi en gezellig.
Ik weet van jullie papa’s en mama’s dat jullie dagen van tevoren al vroegen
hoeveel nachtjes jullie nog moesten slapen, voordat jullie naar ons toekwamen.
En als jullie dan allemaal bij ons waren en we met het kerstfeest begonnen, las
omie altijd eerst een kerstverhaal voor en daarna kregen jullie cadeautjes, met
tot slot een envelop, met een beetje geld erin, waar jullie foto op geplakt was.
Konden jullie thuis ook nog een cadeautje kopen, dat jullie dan zelf konden
uitkiezen.
Ja, dat verlangen om bij elkaar te zijn, om met elkaar feest te vieren, wat goed is
dat! En ook, als dat mogelijk is.

Hoofdstuk 132

-

‘Hemelvaart’

1 Koningen 19 : 19 - 21
2 Koningen 2 : 1 - 12

Vanaf de tijd dat Adam en Eva in het Paradijs van de verboden vruchten hadden
gegeten, moesten alle mensen ééns sterven. En dat is nog zo. Mensen houden
van hun leven en zien er tegenop om te sterven. Maar eens, vroeg of laat, komt
de dood. Ook de sterkste mensen verliezen deze strijd.
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De profeet Elia wist dat het met hem anders zou gaan, wanneer zijn profetentaak
beëindigd zou zijn. Hij wist dat hij zou worden opgenomen, maar niet waar en
wanneer dat zou plaatsvinden. Als profeet des Heren ging hij de weg waar de
Heer hem heen stuurde. Hij kon niet zoals veel andere mensen, zijn graf al vast
klaarmaken. Elia ging de weg waar de Heer hem heen stuurde, net zolang
totdat…. En lang zou dat niet meer duren, dacht Elia, want hij voelde zich erg
oud worden en Elia, de zoon van Safat, die hij gezalfd had tot profeet, kon zijn
werk overnemen.
Het was al weer jaren geleden, dat hij Elisa ontmoet had, op het land van zijn
vader, waar hij aan het ploegen was. Elia had hem niet gevraagd of hij ook graag
profeet wilde worden. God riep hem en dat moest genoeg zijn. In het
voorbijgaan had hij gewoon zijn mantel naar Elisa toegesmeten, zoals een heer
zijn slaaf zijn mantel toewerpt, om die voor hem te dragen. Elisa had niets
gevraagd, maar had direct begrepen wat Elia bedoelde. Met de profetenmantel
over zijn arm, was hij de Godsman achterna gelopen. Ik wil uw dienaar zijn en
u volgen, waar u ook heen gaat.
Alleen wilde hij eerst nog graag afscheid nemen van zijn vader en moeder en dat
vond Elia goed.
Elisa slachtte de beide koeien, die hij voor zijn ploeg had staan en deelde het
vlees uit aan de slaven van zijn vader en aan zijn vrienden, die dit afscheidsfeest
meemaakten.
Daarna was hij met Elia meegegaan en zijn dienaar geworden. Vanaf die tijd
bezochten ze samen de dorpen en steden van Israël. Alleen wanneer Elia een
bijzondere opdracht van God had gekregen, zoals toen Naboth vermoord was of
bij koning Ahazia, die ziek op bed lag, ging Elia alleen en nam hij zijn dienaar
Elisa niet mee.
Toen de Heer besloten had Elia in een storm op te nemen naar de hemel, gingen
de beide mannen samen op reis vanuit de stad Gilgal. Ze waren nog maar net
buiten de stad, toen Elia een Godswoord kreeg. Deze keer sprak de Heer niet tot
hem met een luide stem en ze zagen Hem ook niet, maar Elia voelde in zijn hart,
wat God tegen hem gezegd had.
Het was een vreemd, maar ook een blij verrassend woord, dat God voor hem
had: God zou hem opnemen, want zijn tijd was gekomen, maar hij zou niet
sterven, zoals andere mensen. Zonder een doodstrijd, zonder pijn en moeite zou
hij naar de hemel gaan en nooit zou zijn dode lichaam in een duister graf komen.
Elia werd er stil van. Dit was zo groot en zo heerlijk, hier moest hij eerst over
nadenken. En daar kreeg hij de tijd nog voor, want ze moesten nu eerst helemaal
naar Bethel gaan. Dat was een lange reis. Het speet Elia dat hij zijn dienaar Elisa
meegenomen had. Hij wilde nu graag alleen zijn, met zijn diep en groot geheim.
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Hij keek Elisa aan. Die was stil en keek ook heel ernstig. Zou hij het weten? Elia
durfde het hem niet te vragen. Dit was gewoon te groot en te teer om over te
praten.
‘Blijf toch hier,’ zei Elia.
Elisa bleef staan. Ook hij wist wat er stond te gebeuren. De Heer had het hem
geopenbaard en hij wilde daarbij aanwezig zijn. Voordat Elia opgenomen zou
worden, wilde hij eerst nog zijn zegen hebben. Hoe zou hij ooit anders het zware
werk van Elia kunnen overnemen? Hoe zou hij daar de moed voor hebben, als
hij niet zelf Elia had zien opvaren naar de hemel?
Ernstig zei hij tegen Elisa: ‘Zo waar als de Heer leeft, ik blijf bij u.’
Elia durfde zijn dienaar Elisa niet terug te sturen en samen begonnen ze aan de
lange reis. Die nacht sliepen ze in Bethel. De volgende ochtend brachten een
aantal profeten hen een eind de stad uit. Ze durfden niet met Elia te praten, maar
tegen Elisa zeiden ze: ‘Weet u wel, dat de Heer vandaag uw meester Elia bij u
zal wegnemen?’
‘Ja, dat weet ik,’ antwoordde Elisa, ‘maar praat daar maar niet over.’
Ze waren nog niet eens veel verder, toen Elia bleef staan en tegen Elisa zei: ‘Ga
terug naar Bethel, want de Heer stuurt mij nu helemaal naar Jericho.’
Dat was zeven uren lopen, langs smalle bergweggetjes, maar weer zei Elisa: ‘Zo
waar de Heer leeft en u leeft, ik laat u niet alleen gaan!’
Samen liepen ze verder. Ze zeiden niet veel, maar dachten des te meer!
Toen ze in Jericho aankwamen wisten ook daar de profeten wat er stond te
gebeuren. En weer kreeg de profeet Elia een openbaring: hij moest nog verder
gaan, de rivier de Jordaan over.
Nog een keer zei hij tegen Elisa dat hij alleen verder wilde gaan, maar ook de
derde keer verzekerde Elisa hem, dat hij hem niet wilde verlaten. Elia zei er
niets meer over. Het scheen Gods wil te zijn, dat hij zijn laatste reis op deze
wereld niet alleen mocht maken!
Ze kwamen bij de rivier de Jordaan, op een plek waar het water diep was. Je kon
er niet zomaar doorheen lopen. Maar Elia trok zijn mantel uit, rolde die op en
sloeg daarmee op het water. Door het snelstromende water ontstond een smal,
droog pad. De profeten van Jericho, die hen achterna gelopen waren, zagen de
beide mannen over dat pad lopen en aan de overkant uit de rivier klimmen, waar
ze verdwenen achter het struikgewas. Het water in de rivier stroomde gewoon
verder, alsof er geen wonder was gebeurd….
Aan de andere kant van de rivier de Jordaan liepen Elia en Elisa verder. Zo ver
ze konden kijken, waren de velden verlaten en eenzaam. Geen vreemde ogen
zouden Elia op zijn laatste reis zien. Hij voelde dat het niet lang meer zou duren.
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Blij en dankbaar was hij. Wat geen mens overkwam - in heel oude tijden
Henoch uitgezonderd - wilde God de Heer hem nu geven. Alle pijn en angst
voor de dood zou hem bespaard worden. Hij mocht rechtstreeks naar God in de
hemel gaan.
Ineens dacht hij aan Elisa, die naast hem liep. Terwijl hij straks verlost van alle
pijn en verdriet in de hemel was, moest Elisa terug om zijn werk te doen bij een
dwars en verkeerd volk. En hij Elia, had vandaag niets anders gedaan dan
proberen hem kwijt te raken….
Ernstig zei Elia: ‘Wat zal ik voor je doen, voordat ik bij jou weggenomen
wordt?’
Hier in deze wildernis, zo dicht bij God en de hemel en zo kort na dat wonder bij
de Jordaan, geloofde Elisa dat geen wonder te groot zou zijn. Hij kon alles
vragen!
Maar Elisa wenste geen wonder. Hij had maar één verlangen: hij wilde graag
een groot profeet worden en het werk van Elia overnemen.
Hij zei: ‘Laat toch een dubbel deel van uw geest op mij komen.’
Elia begreep direct wat Elisa bedoelde. Een dubbeldeel kreeg in Israël de oudste
zoon als erfenis van zijn vader. Elisa vraagt dus: ‘Laat mij uw eerstgeborene
zijn, ik wil u blijven eren en gedenken als mijn vader.’
Elia antwoordde: ‘Wat jij vraagt is iets dat ik jou niet kan geven. Dat ligt in de
handen van God. Maar het zal geschieden als je mij ziet, wanneer ik van jou
weggenomen wordt. Zie je het niet, dan zal het niet geschieden.’
Direct daarna, terwijl ze nog stonden te praten, gebeurde het grote wonder.
Plotseling was er een hevig onweer en om Elia heen was allemaal vuur. En zie,
een wagen van vuur en vurige paarden maakte scheiding tussen Elia en Elisa.
Elia steeg in een hevige stormwind op ten hemel en Elisa zag het!
Elisa zag het en was blij dat zijn wens in vervulling was gegaan. Elia was er niet
meer en Elisa besefte dat nu hij de strijd aan moest gaan tegen de Baäls en
Astartes. Elia, die meer voor het volk Israël gedaan had dan een heel leger
soldaten, ging heen. Luid riep Elisa: ‘Mijn vader, mijn vader! Strijdwagens en
ruiterij van Israël!’
Als teken van rouw scheurde Elisa zijn mantel in twee stukken. Hij keek om
zich heen. Daar vlak voor zijn voeten lag de mantel van Elia. Blij pakte hij die
op. In het vervolg zou hij de mantel van Elia dragen, als teken dat de geest van
Elia op hem rustte en elke keer, wanneer hij zijn werk zou doen, zou hij denken
aan deze hemelvaart.
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‘Mijn vader, mijn vader! Strijdwagens en ruiterij van Israël!’
Met grote stappen liep hij richting de rivier de Jordaan. Nu was alles anders. Nu
Elia er niet meer was, zou het volk van God bij hem om hulp en heil zoeken. En
nu zou hij de mensen het oordeel aan moeten zeggen of, als het kon, hen helpen.
Hij voelde dat hij tot grote daden in staat was, net zoals eerst Elia.
Elisa kwam bij de rivier de Jordaan. In de verte zag hij de profeten staan. Elisa
trok zijn mantel uit en riep: ‘Waar is de Heer, de God van Elia?’
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Tegelijkertijd sloeg hij met de mantel van Elia op het water en opnieuw vloeide
het water naar links en naar rechts weg, zodat hij kon oversteken. Hij liep naar
de profeten toe. Ze vroegen hem niet waar Elia was gebleven.
Maar één van hen zei wel: ‘Meneer Elisa, wij zijn hier met vijftig sterke
jongemannen. Laat ons toch de bergen ingaan en Elia zoeken. Misschien heeft
de geest van de Heer hem opgetild en hem ergens op een berg of diep dal weer
neergezet.’
Elisa schudde met zijn hoofd.
‘Daar waar Elia is, heeft hij geen hulp van mensen meer nodig,’ antwoordde hij.
Maar ook de andere profeten bleven aandringen om te gaan zoeken.
Ten slotte zei Elisa: ‘Doe dan maar wat jullie willen. Ga maar.’
Drie dagen lang zochten ze, maar ze vonden hem niet.
‘Ik had toch al tegen jullie gezegd, dat jullie beter hier konden blijven,’ zei Elisa
tegen hen bij hun terugkomst. Boos kon hij niet op hen zijn. Ze hadden het goed
bedoeld en de hemelvaart van Elia was ook zo’n groot wonder!
Elisa ging met hen mee naar Jericho en bleef daar een tijd om hen te leren en te
onderwijzen.

Hoofdstuk 133
Lieve kleinkinderen,
Mijn vader, jullie overgrootvader Dirk Jzn Visser was van 1930 tot 1952
onderwijzer aan de Chr. Nat. Lagere School in Kollumerpomp. Schoolmeester
op de Pomp, zoals wij vroeger zeiden.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was er een reünie van oud-leerlingen.
Zelfs vanuit Canada waren ze gekomen, kinderen die bij mijn vader in de klas
hadden gezeten en direct na de oorlog met hun ouders geëmigreerd waren.
Eén van hen vertelde mij dat mijn vader zo mooi en zo spannend kon vertellen.
Ze herinnerde zich nog veel verhalen die ze van meester Visser gehoord had. Ze
vertelde mij het verhaal van Jan van Schaffelaar, die eeuwen geleden in
Barneveld van de toren sprong.
Ook herinnerde zij zich een verhaal van mijn vader uit de Bijbel. Het ging over
een profeet, de naam was zij vergeten. Maar deze profeet liep ergens op een
bergpaadje, toen er plotseling kwajongens uit het bos kwamen, die daar de hele
middag rovertje hadden gespeeld. En nu zagen ze een echte wandelaar, die ze
wel konden overvallen en beroven. Maar, zagen ze het goed? Het was een
profeet. Wij zouden nu zeggen van een dominee of een priester. En wat zeiden
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hun papa’s altijd over dit soort mensen? Juist ja: ‘Dood aan dit soort
bedriegers!’
Hem echt aanvallen durfden deze jongens toch maar niet, maar hem
uitschelden, dat konden ze wel.
‘Hé, kaalkop, moet jij niet naar de kapper? Durf jij hier wel te komen? Kom
maar eens in onze stad, dan zullen we jou mores leren. Ja, dan maken onze
vaders jou wel een kopje kleiner!’
Zo ging het maar door, totdat die profeet er genoeg van kreeg en zei dat God
hen zou straffen.
En ja hoor, op datzelfde moment kwamen er twee beren uit het bos, die al die
kwajongens dood sloegen.
Lieve kleinkinderen, indrukwekkend hè, al dit soort verhalen. Je zou er gewoon
bang van worden.

Hoofdstuk 133

-

Elisa, de Godsman

-

2 Koningen 2 : 13 - 25
2 Koningen 4 : 1 - 17
2 Koningen 4 : 38 - 48

Al heel snel bleek dat er wel degelijk twee delen van Elia’s geest in Elisa aan het
werk waren. In de naam van de Heer deed hij veel wonderen in de dorpen en
steden van het tienstammenrijk. Het begon direct al in Jericho, direct na
wonderbaarlijke doortocht door de rivier de Jordaan.
De mannen van deze stad kwamen bij Elisa en klaagden over het drinkwater in
hun stad. Het smaakte vies en door het drinken ervan werden de mensen en
dieren ziek. Ook maakte het water het land onvruchtbaar.
Het was anders goed wonen in Jericho, maar dat water was een groot probleem.
De profeet Elia wilde direct wel helpen.
‘Zo zegt de Heer,’ sprak hij de mensen toe, ‘breng mij een nieuwe, ongebruikte
schaal met zout erin.’
Dat deden ze. Elisa ging naar de bron waar het water van de stad uit kwam. Hij
gooide het zout erin en zei: ‘Vanaf nu is dit water zuiver. Niemand zal meer
door dit water sterven en alle kinderen worden in het vervolg gezond geboren.’
De mensen keken erg verbaasd. Dat die jongeman dat zomaar durfde zeggen!
Ze konden het bijna niet geloven. Maar toen na een aantal weken bleek, dat
Elisa’s woorden uitgekomen waren, kregen ze veel respect voor deze nieuwe
profeet Elisa, de opvolger van Elia.
Ongeveer in diezelfde tijd werden de mensen in Bethel gewaar, dat Elisa een
machtig profeet was, die niet alleen wonderen deed, maar ook het oordeel
bracht, wanneer dat nodig was.
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Bethel was geen goede plaats voor de profeten des Heren. De tempel van
Jerobeam stond daar, die hij voor de Baäl gebouwd had. Elke dag werden daar
voor het gouden kalf offers gebracht. De mannen van Bethel waren er trots op
dat zij in deze tempelstad woonden en zij moesten niets hebben van zulke
strenge profeten des Heren, zoals Elia er één was.
Toen Elisa eens op doorreis was van Jericho naar de Karmel en langs het
bergpad dat omhoog liep naar Bethel, kwam daar plotseling een groep jongens,
die in het bos gespeeld hadden, tevoorschijn. Ze zagen de profeet des Heren op
dat bergweggetje naar boven lopen en begonnen hem uit te schelden.
‘Kom op, kaalkop! Kom op, kale. Kom op, kaalkop!’
Elisa voelde dat dit geen gewoon kwajongenswerk was. Dit hadden hun ouders
hen geleerd: ‘Haat alles wat met de Heer te maken heeft!’
En ‘Kom op’ betekende hier: ‘Waag het eens om in onze stad Bethel te komen!
Dan maken we je dood!’
En zoals Elia gedaan had, toen die officier van koning Ahazia bij hem kwam om
hem gevangen te nemen, zo deed ook nu Elisa. Het ging hem in de eerste plaats
niet om zichzelf, maar hij kwam op voor de eer van de Heer, zijn God.
Luid riep hij: ‘De Heer zal jullie straffen !’
Op datzelfde moment kwamen er twee berinnen uit het bos en doodden
tweeënveertig jongens. Zo leerden de mensen van Bethel dat de Heer niet met
zich laat spotten. Niemand in de stad Bethel durfde ook maar iets tegen de
profeet Elisa te ondernemen.
Later ging Elisa naar de hoofdstad Samaria, waar hij ging wonen. Van tijd tot
tijd reisde hij door het land, onderwees het volk en bracht de Heer een offer.
Bijna alle mensen hadden respect voor Elisa en vroegen hem om raad, wanneer
ze problemen hadden.
Zo gebeurde het op een keer, toen hij bij een groep profeten was, dat een arme
weduwe bij hem kwam. Haar man was kortgeleden overleden en haar beide
zoons waren nog te jong om voor haar geld te verdienen. En alsof het nog niet
erg genoeg was dat haar man er niet meer was om voor haar te zorgen, was er
een nieuw groot probleem bijgekomen. Er was nog steeds een oude schuld, die
afbetaald moest worden. Maar geld had ze niet. Ze had haar schuldeiser om een
paar jaar uitstel gevraagd om te betalen, tot haar beide zoons oud genoeg waren
om geld te verdienen. Maar die harde, wrede kerel wilde niet eens luisteren. Nu
betalen of anders neem ik jou beide zoons als slaaf. Op die manier zou hij dan
toch zijn geld krijgen….
De arme vrouw was wanhopig, toen zij dit te horen kreeg. Het was wel niet
volgens de wet, maar er gebeurde in Israël zoveel, dat volgens de wet van Mozes
niet mocht. En zoals altijd waren dan meestal de armen het slachtoffer.
Er was nog maar één mogelijkheid: de profeet Elisa moest haar helpen.
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‘O meneer Elisa,’ zei ze. ‘U heeft mijn man nog wel gekend. U weet toch dat hij
een profeet des Heren was?’
En met tranen in haar ogen vertelde ze hem het hele verhaal. Elisa kreeg
vreselijk veel medelijden met haar.
‘Ja,’ zei hij tegen haar, ‘geld heb ik niet, maar wat kan ik voor u doen? Vertel
mij eens wat heeft u in huis?’
De vrouw antwoordde: ‘Ik heb anders niets meer dan een klein kruikje met
olijfolie. Dat is alles.’
En deze profetenvrouw had ook nog iets anders, dat meer waarde had dan
olijfolie. Ze had haar geloof en een sterk vertrouwen in God.
Ernstig zei Elisa tegen deze vrouw: U moet naar uw buren gaan en vragen of u
van hen lege kruiken kunt lenen. Probeer zoveel mogelijk lege potten en pannen
in huis te krijgen. Doe dan de deur op slot en giet vanuit dat kruikje olijfolie dat
u heeft, alle kruiken, potten en pannen vol. Telkens al u één kruik vol heeft,
moet u de volgende vullen.’
De weduwvrouw deed direct wat Elisa haar gezegd had. Korte tijd later had ze
haar hele huis vol staan met lege kruiken, schalen en potten en pannen.
Ze deed de deur op slot en begon uit dat ene kruikje alles vol te gieten. Was één
kruik vol, dan pakten haar beide zoons de volgende. De vrouw keek niet op of
om. Eindelijk hoorde ze haar zoons zeggen: ‘Mama, alle schalen zijn vol.’
En pas toen kwam er geen olijfolie meer uit dat kleine kruikje van haar.
Blij en dankbaar rende ze zo snel mogelijk naar de profeet Elisa en vertelde hem
alles.
Elisa antwoordde haar: ‘Alles is van jou. Verkoop het en betaal jouw
schuldeiser. Van het geld dat je overhoudt, kunnen jij en je beide zoons leven.’
Zo gebeurde het. En het verhaal van dit grote wonder ging door alle dorpen en
steden van heel Israël.
Op een keer kwam Elisa op bezoek bij de profeten in Gilgal. Graag wilden ze
naar zijn wijze woorden luisteren. In een grote kring zaten ze om hem heen. Het
viel Elisa op, dat ze er allemaal erg mager uitzagen. Dat was ook geen wonder,
want er was hongersnood in het land. En de profeten, die vooral van giften
leefden, waren in zulke gevallen de eersten die honger leden.
Kom, dacht Elisa, laat ik deze mannen eens een goede maaltijd voorzetten. Hij
riep zijn dienaar en gaf hem opdracht om een grote pan soep te koken.
De hongerige profeten vonden het prachtig. Het was lang geleden dat zij een
goede maaltijd hadden gehad.
Eén van de profeten wilde graag helpen. Hij ging het veld in om lekkere kruiden
voor in de soep te zoeken. Toen hij terugkwam met zijn kolokwinten, deed hij
die in de pan met soep, om die nog lekkerder te maken.
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Maar me tal zijn goede bedoelingen ging het toch helemaal verkeerd.
Kolokwinten lijken zo op het oog lekker, maar ze zijn erg bitter en zelfs giftig.
Toen de soep klaar was, begon Elisa rond te delen. Maar de eerste profeet die
ervan begon te eten, trok een erg vies gezicht. Dit was niet te eten.
Verschrikkelijk, zo bitter! Een paar anderen proefden ook een lepel vol. Wat zit
er in deze soep? Kolokwinten?
‘O Godsman, de dood zit in de pot!’ schreeuwden ze.
Niemand durfde meer van de soep te eten en dat met honger in je maag….
Maar ook deze keer bracht Elisa uitkomst.
‘Breng me een beetje meel.’
Dat strooide hij in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen jullie
ervan eten.’
En inderdaad, de bittere smaak was volledig verdwenen en de soep was ook niet
giftig meer.
Zo heeft Elisa op zijn reizen door Israël veel meer tekens gedaan. Op een keer
heeft hij een groep van honderd mensen met twintig gerstebroden en vers koren
te eten gegeven. Er bleef zelfs eten over.
En later, toen hij met de profeten van Jericho aan het hout kappen was bij de
rivier de Jordaan, liet hij een ijzeren bijl die in het water was gevallen, weer naar
de oppervlakte komen.
Meestal deed Elisa wonderen om mensen in nood te helpen. Maar zo nu en dan
deed hij ook een teken, die in het hele land, ja zelfs tot ver buiten de grenzen van
Israël bekend werd.
Maar elk wonder dat hij deed, of het nu in het ‘klein’ of in het ‘groot’ was, het
had maar één doel: het volk Israël laten zien hoe groot en machtig de Heer was
en dat er geen einde is aan Gods almacht.

Hoofdstuk 134
Lieve kleinkinderen,
Hoe vaak hebben jullie het volgende zinnetje in je leven gehoord: ‘Het is een
wonder dat…..’
En dan kunnen jullie zelf invullen wat het wonder was, wat je gehoord hebt, of
waar je getuige van was of wat je zelf is overkomen.

672

Wonderen gebeurden vroeger, maar ook vandaag aan de dag gebeuren er
wonderen. Vaak zie je ze niet of ben je je er niet bewust van, maar je kunt wel
zelf zinnetjes afmaken, die beginnen met: Het is een wonder dat….
Probeer het maar eens.
Ook in onderstaand verhaal gebeurde een wonder….

Hoofdstuk 134

-

De vrouw van Sunem

- 2 Koningen 4 : 8 - 37

Op één van zijn reizen door het rijk van Israël kwam Elisa in het stadje Sunem.
Hij kreeg kennis aan een vrouw, die graag wilde dat hij bij haar en haar man
kwam eten. De profeet wilde dat wel en hij vond het er gezellig en goed. De
man van die vrouw, een rijke boer, was veel ouder dan zijn vrouw en had het erg
druk met zijn boerderij. Zijn vrouw praatte heel graag met Elisa over zijn werk
voor de Heer, zijn God. Toen Elisa weer wegging, beloofde hij deze vrouw om
weer bij haar te komen eten, wanneer hij weer in de buurt was. En dat deed hij.
Vrij vaak werd Elisa een welkome gast op de boerderij van deze vrouw en haar
veel oudere man.
De vrouw begreep al vrij snel dat deze Elisa geen gewone profeet was, zoals er
vrij veel woonden in Gilgal en in Jericho. Deze man was een groot profeet, zoals
eerder Elia. Ze vond het erg dat zij hem niet op die manier kon ontvangen, zoals
zij dat graag wilde. Het huis was groot genoeg, maar er was maar één kamer,
waarin ze allemaal met elkaar sliepen. Het zou toch veel mooier zijn dat de
Godsman Elisa een eigen kamertje kreeg, waar hij vrij kon zitten en ook
gescheiden van hen kon slapen?
Ze sprak erover met haar manen die vond het goed dat deze profeet een eigen
bovenkamertje kreeg. Zijn knecht kon dan wel bij hun knechten in de schuur
slapen.
Het duurde niet lang of op het platte dak van de boerderij werd een klein
bovenkamertje gemetseld, waar de vrouw een bed, een tafel en een stoel in zette.
Ook een olielampje voor de nacht.
Heel verbaasd was Elisa toen hij weer bij deze vrouw en haar man op bezoek
kwam. Het was hem bijna te veel. Een eigen kamertje voor die paar nachten in
het jaar, dat hij hier sliep. Toen zijn knecht Gehazi hem de volgende ochtend
zijn ontbijt bracht, zei hij tegen hem: ‘Roep die vrouw toch, zodat ik haar kan
bedanken.’
De vrouw kwam direct naar boven, maar voor de deur van het kamertje op het
platte dak bleef zij staan. Wanneer de profeet met haar wilde spreken, dan riep
hij haar wel binnen. Maar Elisa riep haar niet binnen. In plaats daarvan stuurde
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hij zijn knecht Gehazi naar haar toe met de vraag: ‘Wij zijn u heel dankbaar
voor alles wat u voor ons gedaan heeft, maar wat kunnen wij nu voor u doen?
Kunnen wij misschien een goed woordje voor u doen bij de koning of bij de
bevelhebber van ons leger?’
Ze glimlachte en gaf als antwoord: ‘Ik heb genoeg mensen om mij heen, die
alles voor mij willen doen. En mijn man draagt mij op zijn handen. Hij verwent
mij. Aan de koning heb ik helemaal geen boodschap. Zulke hoge wensen heb ik
niet.’
Stil liep ze de trap af naar beneden en ging weer aan haar werk. De profeet
moest niet denken, dat zij iets terugverwachtte!
Maar Elisa wilde toch graag iets voor deze vrouw doen, maar hij wist niet wat.
Daarom vroeg hij aan zijn knecht Gehazi: ‘Weet jij iets waar we deze vrouw blij
mee kunnen maken?’
‘Zij heeft geen zoon,’ antwoordde hij.
Elisa werd gewoon een beetje kwaad op zichzelf. Dat hij dit verdriet van deze
vrouw niet had opgemerkt.
Plotseling zag hij haar als in een droom, als in een visioen zitten met een baby
op haar arm en met ogen die blonken van groot geluk.
‘Roep haar nog eens,’ zei hij tegen Gehazi.
En weer klom ze, gewoon een beetje verlegen, de trap omhoog. Waarom moest
ze nu weer met alle geweld naar Elisa? Voor zo’n klein beetje werk als dit
kamertje hoefde ze toch niet bedankt te worden?
Deze keer riep Elisa haar om binnen te komen. Hij vroeg haar niets meer, maar
wel zei hij tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u uw zoon in uw armen
houden.’
Ze wist eerst niets te zeggen. Een zoon? Wist hij dan alles, deze Godsman?
Kende hij haar groot verdriet dat zij geen kinderen had gekregen? Ze had het
hem nooit verteld. Maar wat zou dat geweldig zijn. Maar toen dacht ze: het kan
helemaal niet.! Wie ben ik dat de Heer zo’n groot wonder aan mij zal doen? Hij
meende het goed, deze Godsman, maar dit kon hij niet waar maken.
‘Ach meneer,’ antwoordde ze droevig, ‘u bent wel een groot profeet, maar u
moet mij niet voor de gek houden.’
Toen zij later naar beneden ging, moest ze steeds denken aan wat de profeet
Elisa gezegd had: Volgend jaar om deze tijd…. Een zoon. Ze begon het te
geloven. Voor God was niets onmogelijk en wat de profeet tegen haar gezegd
had, zou werkelijkheid worden.
Een jaar later kreeg zij een baby, een zoon!
Het was in de zomer, een paar jaren later. De baby van de Sunamitische vrouw
was een flinke jongen geworden, ongeveer zes jaar oud. Op een dag liep hij naar
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het land naast zijn huis, waar zijn vader druk bezig was om samen met zijn
knechten het koren te maaien. Hij wilde bij zijn vader zijn, maar die had
eigenlijk geen tijd voor hem, omdat hij druk bezig was met het maaien van het
koren. Maar dat was niet erg, het jongetje kon op zijn eigen manier ook wel
helpen met maaien.
Maar toen hij een poosje druk bezig was geweest, werd hij plotseling ziek.
Huilend liep hij naar zijn vader. ‘Papa, mijn hoofd, mijn hoofd doet zo’n pijn,’
klaagde hij. De boer zag wel dat zijn zoontje erge hoofdpijn had, maar hij zag er
de ernst niet van in. Een knecht moest hem maar naar zijn moeder brengen.
De moeder zag wel hoe ziek haar kind was. Zij nam haar zoontje op schoot.
Lang zat ze daar en zag hoe hij steeds maar zieker werd. Ze huilde niet, deze
moeder. Ze had maar één gedachte: Ik heb dit kind van God gekregen, omdat
Elisa het zei. Maar ik kan het niet missen! Ik weet dat één keer de profeet Elia in
het buitenland een dood jongetje weer levend heeft gemaakt. Als mijn zoontje
komt te sterven, dan ga ik naar Elisa. Dan moet ook hij mijn zoontje weer
levend maken. Ik geloof dat dat kan. Ik geloof dat God alles kan en ik zal dan
bidden, net zo lang tot ik mijn zoontje terugkrijg.
Het jongetje stierf, toen de zon zijn hoogste stand bereikt had. Voorzichtig ging
de moeder van het jongetje staan en droeg haar overleden zoontje de trap op en
bracht hem naar het kamertje van Elisa. Daar legde ze hem op het bed van de
profeet. Zelf begreep ze niet hoe wonderbaarlijk kalm zij was. Alles zou toch
nog goed komen. Daar geloofde ze heilig in. Nog één keer boog ze zich over
hem heen en raakte nog even zijn mooie lange haar aan. Toen draaide ze zich
om, ging de kamer uit en sloot de deur zorgvuldig. Niemand mocht hier
binnenkomen, niemand mocht weten dat haar zoontje was overleden, voordat ze
met Elisa had gesproken. Met de profeet die haar zoontje het leven terug kon
geven. Het woordje ‘dood’ kon ze niet over haar lippen krijgen. Ze accepteerde
het woordje ‘dood’ niet, want dan had ze haar zoontje verloren. Ze wilde hem
vasthouden, met haar liefde, met haar geloof, ook al zou ze helemaal naar de
Karmel moeten rijden, waar Elisa was. Een lange weg van vijfentwintig
kilometer.
Zo vlug ze kon liep ze naar haar man en zei: ‘Geef mij een knecht mee en een
ezelin. Ik moet snel naar Elisa, de man van God. Daarna kom ik terug.’
De boer begreep niet waarom zijn vrouw zo dringend naar de profeet moest.
‘Het is vandaag toch geen sabbat of nieuwe maan?’ vroeg hij.
Ongeduldig schudde ze haar hoofd.
‘Het is wel goed,’ zei ze kort.
Met vlugge stappen liep ze terug naar huis. Nu niet naar boven gaan. Sterk zijn.
Als ze nu niet dadelijk op reis ging, kon het voor altijd te laat zijn….
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Daar was de ezelin. Zelf gespte ze de riemen van het zadel vast. Tegen de
knecht die meeging riep ze: ‘Opschieten en drijf de ezel aan, zodat hij nergens
stil blijft staan.’
En toen begon de verre, vreemde reis naar het Karmelgebergte, waar Elisa moest
zijn.
De profeet, hoog op de berg, zag haar reeds van ver aankomen. Hij begreep dat
er iets bijzonders aan de hand moest zijn.
‘Loop haar tegemoet,’ zei hij tegen zijn knecht Gehazi. ‘Vraag haar wat er aan
de hand is.’
Maar de Sunamitische vrouw luisterde nauwelijks naar Gehazi.
‘Het is wel goed,’ fluisterde ze tegen hem.
Maar bij Elisa aangekomen, sprong ze van de ezelin, viel voor hem neer en
omklemde zijn voeten. Gehazi wilde haar wegduwen, maar streng zei Elisa:
‘Laat haar geworden, want ik zie dat zij een groot verdriet heeft en de Heer heeft
mij dat niet geopenbaard.’
De vrouw ging staan en het was alsof ze dat vreselijke woordje ‘dood’ niet in
haar mond durfde nemen, toen ze zei: ‘Ik heb u toch niet om een zoon gevraagd?
Ik heb toch tegen u gezegd dat u mij niet voor de gek mocht houden!’
Ja, toen Elisa haar een zoon beloofde, had ze al gedacht dat een eigen kind te
mooi, te heerlijk zou zijn! Had zij nooit een zoon gekregen, dan was dit vreselijk
verdriet haar bespaard gebleven. Maar haar zoon was wel in haar leven gekomen
op voorspraak van die Godsman. En hier stond ze nu, naast hem en haar ogen
dwongen: Ga met mij mee en geef mij mijn kind terug door uw gebed!
Elisa begreep haar groot verdriet en wist niet wat hij moest doen. Zelfs nu,
terwijl hij naast deze vrouw stond, kreeg hij geen Godswoord. Misschien
wanneer het straks donker was en hij de berg op zou gaan….
Hij draaide zich om en zei tegen zijn knecht Gehazi: ‘Omgord je lendenen, neem
mijn staf mee en ga. Groet niemand onderweg en wanneer een ander jou groet,
blijf dan niet bij hem staan, maar ga zo snel je kunt naar mijn bovenkamer en leg
mijn staf op het gezicht van de jongen.’
Elisa dacht dat de vrouw nu blij zou worden. Dit was toch een teken dat hij zijn
handen niet van haar overleden zoontje aftrok. Hij mocht nu nog niet begraven
worden. En begreep ze dan niet dat hij alles wilde doen om haar te helpen?
Maar de vrouw bleef staan waar ze stond. Zij had deze vreselijke reis niet
gemaakt om de knecht Gehazi op te halen. Die zou haar zoontje niet weer
levend kunnen maken. Dat moest zijn heer Elisa doen. Die moest nu met haar
meegaan, terug naar huis. Te lang was ze al van huis weggeweest….
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Ernstig zei ze: ‘Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet bij u
vandaan!’
Elisa zag dat het haar ernst was. Hij boog zijn hoofd en zei: ‘Ik ga met u mee.’
De Heer kon hem ook onderweg naar Sunem een Godswoord geven. De ogen
van de vrouw lichtten op. Was er hoop voor haar zoontje?
Daar gingen ze samen door de lange, donkere nacht. De Sunamitische vrouw
voelde geen pijn noch vermoeidheid meer: de man van God naast haar, ging nu
samen met haar op reis naar haar zoontje.
Toen ze bijna thuis in Sunem waren, kwam Gehazi hen tegemoet lopen. Het was
hem tegengevallen. Hij had gedacht dat hij een groot wonder zou doen met de
staf van Elisa, maar dat was niet gebeurd. Een beetje teleurgesteld zei hij tegen
zijn meester: ‘Ik heb gedaan wat u tegen mij gezegd heeft, maar het jongetje is
niet wakker geworden!’
Elisa gaf geen antwoord. Hij liep de trap op naar zijn bovenkamer. Op het bed
lag koud en bleek het overleden jongetje en zijn staf lag over hem heen. Gehazi
had zijn werk goed gedaan, maar meer kon hij ook niet! En Elisa zelf? Wat kon
hij? Hij wist het niet. Maar één ding wist hij zeker: de God van Elia leefde en hij
zou bidden, net zoals Elia jaren geleden in een ander bovenkamertje had gedaan.
En net zoals Elia had boog hij zich en ging bovenop het dode jongetje liggen.
Hij had zijn mond op de mond van het kind en zijn warme handen over de koude
handjes en ondertussen bad hij tot God in de hemel.
En nog eens boog hij zich het dode jongetje en weer begon hij te bidden. Ineens
voelde hij dat het kind weer warm begon te worden. Toen Elisa rechtop ging
staan, schrok hij gewoon. Het jongetje niesde zeven keer achter elkaar. Hij deed
zijn ogen open en lachte naar Elisa. Het zoontje van de Sunamitische vrouw
leefde en was gezond!
Elisa riep zijn knecht Gehazi en net zoals de eerste keer dat hij in dit
bovenkamertje geslapen had, zei hij tegen Gehazi: ‘Roep de vrouw.’
Over het platte dak kwam zij aanlopen en door de geopende deur zag zij haar
zoontje op het bed zitten.
Elisa zei tegen haar: ‘U kunt uw zoontje meenemen.’
Maar voordat ze dat deed viel ze voor Elisa’s voeten neer. Ze kon geen woorden
vinden om hem te bedanken. Haar blijdschap was te groot….
Daarna tilde ze haar zoontje op, drukte het stijf tegen zich aan en ging naar
beneden, naar haar man.
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Hoofdstuk 135
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie cabaretier Paul van Vliet? Zo niet, kijk maar eens op internet naar
deze man. Omie en ik hebben hem meerdere keren op televisie gezien en vonden
zijn conferences heel mooi.
Op 10 september 1935 werd hij geboren in Den Haag. Toen 5 à 6 jaar later ook
hier in Nederland de Jodenvervolging begon, werd dit kleine Joodse jongetje
zonder zijn ouders naar een gezin in Friesland gebracht, om te overleven.
Toen hij na de oorlog weer met zijn ouders herenigd werd, verstond hij zijn
eigen papa en mama niet meer, want hij sprak en verstond alleen maar Fries.

Hoofdstuk 135

-

Naäman, de Arameeër

-

2 Koningen 5

Hij was een groot man in de stad Damascus, de krijgsoverste Naäman, de vriend
van de koning. Meer dan één keer had hij grote legers van de koning van
Assyrië verslagen.
Deze Naäman kon alles krijgen wat zijn hart begeerde, wat voor geld te koop
was. Hij was ook een goed en eerlijk man. Zijn soldaten hadden veel respect
voor hem en gingen voor hem door het vuur.
Maar de laatste weken was hij veranderd, niet meer zo vriendelijk en goedlachs
als eerder. De reden was dat hij melaats was geworden. Zijn ziekte was nog niet
in een vergevorderd stadium, hij kon zijn werk er nog wel om doen, maar dit
zou niet lang meer zo blijven. Tegen melaatsheid was geen kruid gewassen en
de duurste dokters konden hem niet helpen. Al verder vraten die witte plekken in
zijn lichaam en over een jaar, hooguit over twee jaar zou hij zijn zwaard niet
meer kunnen zwaaien. En wat had hij dan aan al zijn rijkdom, de gunst van de
koning en alle eer van de mensen?
Het gebeurde in deze tijd dat de vrouw van Naäman een nieuw slavinnetje
kreeg. Een meisje uit het land Israël, dat door soldaten van Naäman op één van
hun rooftochten gestolen was.
Natuurlijk hoorde ook dit meisje dat haar meester Naäman melaats was.
‘Ach,’ zei ze tegen haar meesteres, de vrouw van Naäman, ‘was uw man maar in
Samaria, want daar woont de profeet Elisa, die uw man weer beter kan maken.’
En ze vertelde van alle wonderen die Elisa gedaan had. Hoe hij arme mensen en
wezen hielp. Dat hij dat jongetje in Sunem, dat overleden was, weer levend had
gemaakt en nog veel meer.
De vrouw van Naäman die heel graag wilde dat haar man weer beter werd,
luisterde met grote aandacht. Mocht dit waar zijn, wat geweldig zou dat zijn!
Kon die Godsman in Israël meer dan alle priesters van Aram? Dat was niet
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onmogelijk, want van die God van Israël gingen altijd al van die
wonderbaarlijke verhalen.
Toen later Naäman met zijn koning hierover sprak, vond hij het een uitstekend
idee.
‘Altijd proberen,’ adviseerde de koning, ‘en ik zal je voor de koning van Israël
een aanbevelingsbrief meegeven. Ook moet je voor de koning van Israël en zijn
profeet uit de schatkist een groot geschenk meenemen: goud, zilver en dure
kleren.’
En zo gebeurde het dat Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, met
paarden en wagens op reis ging naar het land Israël om genezing te vinden voor
zijn vreselijke ziekte.
Op zijn reiswagen dacht Naäman, hoe het straks zou gaan. Zou hij weer gezond
en sterk worden? Wat geweldig zou dat zijn. Maar eerst moest hij naar de
koning en zijn Godsman. Na de koning begroet te hebben, zou die profeet heel
eerbiedig voor hem buigen en dan, terwijl hij de naam van zijn God aanriep en
met zijn geneeskrachtig handen over zijn witte, zieke plekken streek, zou hij
genezen En als dank zou hij de profeet flink belonen. Ja, voor wat, hoort wat.
In Samaria werden ze in het paleis van koning Joram heel beleefd ontvangen.
Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten te eten, liet Naäman de aanbevelingsbrief
van zijn koning lezen. Koning Joram zei eerst niets, maar hij verschoot van
kleur. Hij las de brief nog een keer. Daar stond: ‘Met deze brief stuur ik u mijn
dienaar Naäman, zodat u hem van zijn melaatsheid zult genezen.’
Koning Joram ging staan, scheurde zijn kleren en zei: ‘Ik ben God toch niet? Ik
ga niet over leven en dood!’
De maaltijd eindige overhaast en niet al te vriendelijk. Naäman wachtte in het
gastenvertrek, terwijl koning Joram zijn raadslieden raadpleegde hoe het verder
moest.
‘De koning van Aram vraagt van mij het onmogelijke,’ zei koning Joram. ‘Dit is
van hem gewoon een reden om mij de oorlog te verklaren. Wat doortrapt
gemeen. Wat moeten wij doen?’’
De raadslieden wisten het niet. De legers van koning Aram waren veel sterker.
Wat moesten ze nu tegen Naäman zeggen, zodat zijn koning hun de oorlog niet
verklaarde? Terwijl ze hier langdurig over discussieerden, ging het nieuws van
Naäman die hier in Samaria genezing zocht voor zijn melaatsheid, als een
lopend vuurtje door de hele stad.
Ook de profeet Elisa kreeg het te horen en het deed hem pijn, dat de koning hem
niet om hulp vroeg. Maar helpen zou hij Naäman wel. Die Arameeër zou gewaar
worden, dat er een God in Israël was en koning Joram zou weten dat er hier in
Samaria een profeet des Heren woonde.
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Hij riep zijn dienaar Gehazi en zei tegen hem: ‘Ga naar de koning en zeg tegen
hem: ‘Waarom heeft u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan
zal hij merken dat er in Israël een profeet van de Heer woont.’
Elisa wachtte op wat er zou gaan gebeuren. Wanneer die Naäman geloofde dat
de God van Israël wonderen kon doen, dan zou hij beter worden. Maar dan zou
hij ook merken, dat het geen mensen waren, die deze wonderen deden. Niet door
zijn geld, niet omdat hij een belangrijk man was zou hij beter worden, maar
alleen uit genade van God.
Deze vreemdeling uit Aram moest nog leren dat de profeet van de Heer geen
wonderdokter was, die graag goud en zilver wilde verdienen en vooral ook, dat
de gunst van de Heer niet voor geld te koop was.
Daar hoorde Elisa het geluid van wagens en paarden en luide stemmen. Hij keek
naar de deur. Hij was er klaar voor. Naäman kon komen.
Maar Naäman kwam niet. Hoog zat hij op zijn dure wagen en verwachtte dat de
profeet bij hem zou komen. Het was al mooi genoeg dat hij met zijn groot
gevolg hier voor de deur van dit armoedige huisje stond. Als die profeet niet
naar het paleis van de koning wilde komen, prima, maar dan deed hij hem niet
de eer aan zijn burgerhuisje binnen te gaan.
Hè, hè, eindelijk ging de deur open en kwam een jongeman naar de wagen
toelopen. Naäman had zich de persoon Elisa anders voorgesteld, ouder en
wijzer.
Maar ineens begreep hij het: dit was de profeet niet! Hij beet op zijn tanden van
ergernis. Slechts de knecht van de profeet kwam bij hem. Hij hoorde hem
zeggen: ‘U moet zich gaan wassen in de rivier de Jordaan. Zeven keer moet u
kopje ondergaan. Dan zal uw huid weer gezond worden.’
De knecht Gehazi draaide zich om en ging het huis weer binnen. Met een klap
viel de deur achter hem weer dicht.
Het bloed vloog Naäman naar de wangen. Dachten ze nu echt, die mannen van
Israël, dat hij zich zo liet behandelen? Ze hadden hem niet eens in het huis van
de profeet uitgenodigd! Als een bedelaar hadden ze hem bij de voordeur laten
staan. Dit vergat hij nooit weer. Dit zouden ze met bloed betalen, die trotse en
eigenwijze Israëlieten!
En dan, zich zeven keer wassen in de rivier de Jordaan! Daarvoor had hij die
lange reis naar Samaria niet gemaakt! De Jordaan! Alsof er in zijn eigen land
geen rivieren waren! Hoe zou het water van de Jordaan hem beter maken? Dan
waste hij zich nog liever in hun eigen rivieren de Abana de Parpar, die om de
stad Damascus heen liepen en het land erg vruchtbaar maakten.
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Naäman gaf een teken en de paard en wagens werden gedraaid. In wilde galop
reden ze door de straten van Samaria. Kwaad en verbitterd was Naäman.
Ze waren al een heel eind van Samaria vandaan, toen Naäman eindelijk weer
een beetje rustig werd en ze toevallig dichtbij de rivier de Jordaan een rustpauze
hielden.
Eén van zijn dienaren ging naar Naäman toe en vroeg vriendelijk: ‘Meneer,
wanneer die profeet u een heel moeilijke opdracht had gegeven, dan had u dat
gedaan. Maar nu het zo eenvoudig is, voelt u zich beledigd. Meneer, alstublieft,
u kunt vanaf hier het water van de rivier de Jordaan al zien. Was u toch. Doe het
alstublieft. Wie weet, helpt het. Alstublieft, doe het….’
Naäman glimlachte om zijn dienaar, die het zo goed met hem meende. Eigenlijk
had die man gelijk. Hij kon het proberen. In ieder geval zou zijn ziekte er niet
erger door worden. Toen zijn dienaren hem geholpen hadden om in het water te
komen, kreeg hij toch weer een heel klein beetje hoop.
Zes keer wasten ze hem en dompelden ze zijn hoofd onder in het water van de
Jordaan, maar nog steeds voelde hij zich dodelijk vermoeid en zagen ze de witte
plekken op zijn huid. Het kon immers ook niet…. Maar nu hij één keer bezig
was, wilde hij het ook afmaken. En met een diepe zucht ging zijn hoofd voor de
zevende keer onder water….
Toen hij weer boven water kwam, geloofde hij zijn eigen ogen niet.
‘Kijk,’ stamelde hij, ‘die plekken, dat wit….’
Zijn dienaren bogen zich over Naäman heen. Van de zieke plekken was niets
meer te zien en zijn huid was zo gezond als van een pasgeboren baby.
Een paar tellen stonden ze allemaal stil, sprakeloos en stomverbaasd door dit
grote wonder. Toen braken ze los in een luid gejubel en tilden ze Naäman op
hun sterke schouders. In triomf droegen ze hem naar zijn wagen. Pas toen hij
hoog op zijn wagen zat, even sterk als voor zijn ziekte, besefte hij dat hij
genezen was.
Nog één keer keek hij om naar de Jordaan. Het water stroomde alsof er niets
bijzonders was gebeurd. Maar Naäman voelde zich alsof hij uit de dood was
opgestaan!
De paarden reden verder. Nee, niet naar Damascus, maar terug naar Samaria. Hij
was kwaad geweest op de profeet, omdat die hem voor de deur liet staan, maar
nu bleek dat hij het toch goed met hem voorhad. Naäman wilde hem bedanken.
Maar niet alleen wilde hij de profeet bedanken, hij wilde ook meer weten over
die God van Israël, die zulke grote wonderen deed.
Zo vlug ze konden reden ze terug. Bij het huis van Elisa aangekomen, klom
Naäman zelf uit zijn dure wagen en ging het huis binnen. Hij was een ander
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mens geworden, deze Arameeër. Niet alleen zijn dodelijke vermoeidheid was
verdwenen, ook al zijn trots was hij kwijtgeraakt.
Uit de grond van zijn hart zei hij tegen Elisa: ‘Nu weet ik dat er op de hele
wereld geen andere God bestaat, dan alleen die van u. Jammer, ik kan die God
niets geven, maar u bent zijn dienaar. Wilt u van mij een geschenk aannemen?’
Elisa schudde zijn hoofd. Wanneer deze Naäman een Israëliet was geweest, dan
had hij zijn profetenloon mogen aannemen, want een profeet moet leven van het
volk dat hij dient. Maar dit met Naäman was een ander geval. Deze man was een
heiden, die nog moest leren dat bij de God van Israël genade niet te koop is. En
ook, dat een profeet des Heren geen wonderdokter is.
Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik zal van u
niets aannemen!’
Naäman begreep het niet. Nooit had hij geweten dat er ook zulke profeten
bestonden. Het moest wel een groot God zijn, die zulke profeten had. Maar als
hij dan deze Godsman niets mocht geven, dan wilde hij wel die God van hem
hulde brengen.
‘Mag ik van u dan aarde meenemen? Net zoveel als twee muildieren kunnen
dragen? Ik verzeker u, nooit weer zal ik aan andere goden offers brengen. Alleen
wil ik dat doen aan uw God.’
Elisa vond het direct goed. Natuurlijk mocht dat. Deze Naäman wist nog niet dat
je overal op de wereld God offers mocht brengen. Maar dat hij in Damascus op
gewijde grond een altaar voor God wilde bouwen, was goed.
Maar Naäman had nog een vraag: ‘Meneer Elisa, ik hoop dat uw God mij één
ding wil vergeven. Als mijn koning naar de tempel van zijn god Rimmon gaat
om daar te bidden, dan leunt hij altijd op mijn arm. Ik moet dan samen met hem
voor Rimmon knielen.’
Als een Israëliet dit zou doen, dan zou dat heel erg zijn. Maar wanneer Naäman
dit niet meer zou doen, dan was hij de koning ongehoorzaam en als een verrader
behandeld worden. Maar de Heer was barmhartig. Zou Hij, die deze heiden
beter gemaakt had, hem dit ook niet vergeven?
Elisa antwoordde: Maakt u zich hier geen zorgen over.’
Naäman vertrok met al zijn paarden en wagens. Elisa hoorde ze gaan en was blij
en dankbaar dat hij dit grote wonder had mogen doen, tot eer van Israëls God,
die ook de God is van alle volken op deze wereld.
Maar één was er in dat huis, die niet blij was: de dienstknecht Gehazi.
Hij begreep niet dat zijn heer niet beter van de gelegenheid gebruik had
gemaakt. Dat die Arameeër het huis vol wilde laden met goud en zilver en dat
niet mocht doen!
‘Zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik zal van u niets aannemen!’ had
zijn heer Elisa met een eed gezworen. Maar hij, Gehazi had dat niet gezworen.
Hij kon ook zweren, ja dat deed hij. ‘Zo waar de Heer leeft, zal ik Naäman
achterna gaan en ik zal wel iets van hem aannemen!’
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Zo snel hij kon rende hij de paarden en wagens van Naäman achterna. Niet eens
zo ver buiten de stad haalde hij hen in. Naäman zag hem aankomen en liet halt
houden.
Hij sprong van zijn wagen en vroeg: ‘Is alles in orde?’
Als Gehazi nu gezegd had: ‘Ik ben de knecht van de profeet Elisa en ik wil wel
graag een geschenk van u aannemen,’ dan had Elisa het misschien niet eens zo
erg gevonden. Maar hij begon te liegen en uit naam van zijn heer, de profeet
Elisa zei hij: ‘Jazeker, met ons gaat het goed, maar mijn heer Elisa heeft een
boodschap voor u. Er zijn plotseling twee jonge profeten bij hem gekomen uit
het bergland van Efraïm. Wilt u misschien voor hen een talent zilver en twee stel
nieuwe kleren aan mij meegeven?’
Naäman geloofde de dienstknecht van Elisa en zei: ‘Neem dan twee talenten
zilver mee.’
Gehazi vond het bijna te veel. Zo veel zilver? Eén talent was al heel, heel erg
veel en dan kreeg hij nu twee talenten. Maar hoe kreeg dit allemaal thuis? Nu
daar wist Naäman wel raad op. Hij stuurde twee van zijn knechten met Gehazi
mee, die elk een zak met zilver voor hem droegen. En zo, als een machtig heer,
die twee dragers met zich meeneemt, liep hij de stadspoort door.
Het geld verstopte hij in zijn huis en rustig ging hij naar Elisa. Geen mens kon
aan hem zien wat hij gedaan had. Maar Elisa wist het al.
‘Waar ben jij geweest, Gehazi?’ vroeg Elisa.
‘Ik ben nergens geweest,’ antwoordde hij.
Elisa werd vreselijk kwaad, toen hij deze leugen hoorde.
‘Jij bent nergens geweest?’ riep hij luid. ‘Dan was mijn geest dus ook niet bij
jou, toen Naäman van zijn wagen afsprong en jou zilver en dure kleren gaf. Ik
zag jou, toen jij al jouw geld en kleren in je huis verstopte! Wat moet Naäman
wel niet van ons denken….Ik had gezworen dat ik niets van hem aan mocht
nemen! En nu heb jij dit gedaan!’
Gehazi trok wit weg, maar Elisa was nog niet uitgesproken.
‘Jij wilde met al dat geld wijngaarden en olijftuinen kopen, schapen, geiten en
koeien, slaven en slavinnen.
Maar dit is je straf: Naäman is nu gezond. Maar jij en al jouw nakomelingen
zullen dezelfde ziekte krijgen als hij.’
Diezelfde dag nog ging Gehazi, de dienstknecht van Elisa, de stad uit, de
eenzaamheid in, zoals de wet van Mozes dat voorschrijft. Melaatse mensen
mogen niet bij de andere mensen in de stad wonen, omdat melaatsheid erg
besmettelijk is.
Gehazi was een rijk man geworden, maar tegelijkertijd was hij armer dan de
armste slaaf….
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Hoofdstuk 136
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie dat oude vrouwtje dat naar haar bril zocht? Ze kon hem nergens
vinden en ze vroeg aan haar kleindochter: ‘Wil je mij helpen zoeken om mijn
bril te vinden? Ik ben hem kwijt en waar ik ook kijk, hij is nergens.’
‘Maar oma,’ zegt haar kleindochter, ‘kijk toch eens goed. U heeft uw bril
gewoon op uw neus.’
‘O, vandaar dat ik hem niet kon zien. Maar jij begrijpt er ook niets van, want jij
hebt geen bril.’
‘Nee, oma, maar ik heb wel contactlenzen en wanneer ik die kwijt ben, koop ik
gewoon nieuwe.’
‘Ja, ja,’ zegt het heel oude vrouwtje. ‘Contactlenzen, wat zijn dat precies voor
dingen? Kun je daar ook doorheen kijken?’

Hoofdstuk 136

-

Elisa en de Arameeërs

-

2 Koningen 6 : 8 - 23

Niet eens zo lang na die wonderlijke reis van Naäman vielen soldatenbenden uit
Aram opnieuw het land Israël binnen. En deze keer was het niet gewoon een
rooftocht, maar een echte oorlog. De koning was zelf meegegaan en binnen de
kortste keren stond zijn leger voor de grens en maakten ze zich klaar voor de
grote aanval.
Op dat moment kwam de profeet Elisa in actie. Hij ging naar Joram, de koning
van Israël en vertelde hem precies wat het aanvalsplan van de koning van Aram
was. Natuurlijk zorgde koning Joram ervoor, dat dit aanvalsplan van zijn vijand
mislukte.
Daarop maakte de koning van Aram een nieuwe aanvalsplan, maar ook dit plan
vertelde Elisa aan koning Joram en zo ging het steeds maar door. Elke keer
wanneer de koning van Aram zijn slag wilde slaan, vond hij zijn vijand op zijn
weg. Elke keer wanneer hij het leger van Israël aan wilde vallen, kwam hij te
laat. Al zijn aanvalsplannen mislukten.
De koning van Aram werd verschrikkelijk kwaad. Eerst dacht hij nog dat het
toeval was, maar al snel begreep hij dat er iets anders aan de hand was. Hij riep
zijn officieren bij zich en vroeg: ‘Kent één van jullie de verrader, die al mijn
plannen verklikt aan de vijand?’
Eén van zijn dienaren nam het woord.
‘Nee, meneer de koning, het is niet één van ons die het stiekem met Israël houdt.
Maar het is die Godsman Elisa, die al onze plannen kent en het aan koning
Joram vertelt. Hij weet zelfs wat u in uw slaapkamer zegt.’
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Na alles wat de koning van Aram over Elisa en over die God van hem gehoord
had, geloofde hij zijn dienaar ogenblikkelijk. Er was maar één manier om dit
probleem op te lossen: hij moest die profeet in handen zien te krijgen en hem
dwingen om hem, in plaats van koning Joram te helpen. En wanneer hij dat niet
wilde uit angst en ook niet voor geld, nu dan moest hij sterven!.
De koning van Aram stuurde spionnen uit om te weten te komen waar die
profeet Elisa zich bevond. Na een paar dagen kwamen ze terug met het bericht
dat Elisa op doorreis was en dat hij komende nacht in Dothan zou slapen, niet zo
ver bij hen vandaan.
Diezelfde avond nog vertrok een grote legermacht met paarden en wagens naar
Dothan. In het duister van nacht omsingelden ze de stad en wachtten rustig het
daglicht af om Elisa gevangen te nemen.

Hij zag een heel leger engelen.
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Vroeg in de ochtend maakten Elisa en zijn knecht zich klaar om verder te reizen.
En over de stadspoort heen zagen ze om heel de stad Dothan Aramese soldaten
met hun paarden en wagens. De hele stad was omsingeld. Maar Elisa liep rustig
verder, want boven de heuvels zag hij een nog veel groter leger van paarden en
wagens van vuur. Hij zag een heel leger engelen. En zo duidelijk zag Elisa dat
leger, dat hij niet eens door had, dat zijn dienaar die engelen niet zag.
Plotseling hoorde Elisa zijn dienaar naast zich zeggen: ‘Meester, kijk al die
soldaten. Wat moeten wij doen? ‘
Elisa antwoordde: ‘Wees maar niet bang, wij zijn veel sterker dan zij.’
En hij bad: ‘Heer, laat mijn knecht zien hoe groot Uw leger is!’
Toen zorgde de Heer ervoor dat de knecht kon zien wat Elisa bedoelde. Ook hij
zag op de heuvels overal paarden en wagens van vuur.
Rustig liepen ze naar hun vijanden toe. Elisa kreeg plotseling een plan, zo
vreemd en ook zo gevaarlijk, dat de Heer een wonder moest doen om het te doen
gelukken.
‘O God,’ bad Elisa, ‘zoals u zojuist mijn knecht de ogen geopend heeft, wilt u
dan deze Aramese soldaten met blindheid slaan? Laten ze mij niet herkennen.’
‘Halt, sta stil,’ klonk het commando. ‘Is de Godsman Elisa ook in de stad?’
Elisa glimlachte vriendelijk. ‘Als u hem moet hebben, bent u op de verkeerde
weg. Maar ik ken hem goed en als u wilt, volg mij maar. Dan breng ik jullie naar
hem toe.’
De soldaten overlegden met elkaar wat ze gingen doen. Even later kwam er een
officier bij Elisa en gebood: ‘Breng ons naar hem toe.’
Elisa wist dat God zijn gebed verhoord had.
Het werd wel een vreemde mars, de lange weg van Dothan naar Samaria. De
profeet en zijn knecht voorop en achter hen aan, net als een kudde makke
schapen, de Aramese soldaten. Vier lange uren liepen ze en niet één van al die
soldaten kreeg ook maar de gedachte of dit wel goed zou komen.
Ze waren al midden in de stad Samaria, op het grote plein, toen de Heer hun de
ogen weer opende en ze zagen waar ze waren. Ze begrepen dat ze verloren
waren. Het had geen zin meer om te vechten, want uit alle straten en stegen
kwamen soldaten van koning Joram.
Koning Joram stond al bij Elisa. Dit was een grote overwinning…. Hij vroeg
aan Elisa: ‘Vader, zal ik ze slaan? Zal ik ze allemaal doden?’
Maar Elisa schudde zijn hoofd. ‘Nee,’ zei hij, ‘u heeft ze toch niet zelf gevangen
genomen? Geef ze een maaltijd, laat ze eten en drinken. En laat ze daarna
teruggaan naar hun eigen koning. Dan kunnen zij hun koning vertellen dat er een
God in Israël is!’
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En zo gebeurde het. Op het plein van Samaria aten de Aramese soldaten een
koningsmaaltijd. Daarna gingen ze terug, het noorden in, naar hun eigen koning.
Elisa hoefde ze niet meer de weg te wijzen.
De koning van Aram hoorde wat zijn soldaten in Samaria meegemaakt hadden.
Beschaamd trok hij zijn leger terug naar zijn eigen land. En lange jaren durfden
zijn roversbenden niet meer het land Israël binnenvallen.

Hoofdstuk 137
Lieve kleinkinderen,
In het laatste oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog, (1940 – 1945) was de
winter bijzonder streng. Maar dat was niet de reden waarom er toen in de grote
steden van de provincies Noord en Zuid-Holland honger werd geleden. Alle
toegangswegen naar deze provincies voor voedseltransporten, waren door de
Duitse soldaten afgesloten. Naar schatting zijn er tijdens deze hongerwinter in
ons land 20.000 mensen door gebrek aan voedsel overleden.
Toen ik naar de lagere school ging vertelde mijn meester ons dat een paar
weken voor de bevrijding Amerikaanse vliegtuigen Zweeds wittebrood boven
hongerend Holland dropten. Als een groot ‘Geschenk van Boven’ kwam dit
overheerlijk brood aan parachutes vastgebonden, uit de lucht naar beneden
vallen.
Ja, het was alsof er een venster in de hemel geopend werd voor al die honger
lijdende mensen.

Hoofdstuk 137

-

‘Vensters in de Hemel’ -

2 Koningen 6 : 24 - 33
2 Koningen 7 : 1 - 20

Na verloop van tijd werd het toch weer oorlog. Weer kwam de koning van Aram
met zijn groot leger en belegerde de stad Samaria. Het lukte hem niet om de stad
in te nemen. Maar hij had de tijd. Alle toegangswegen worden hermetisch
afgesloten. Geen mens of dier kon de stad meer in of uitkomen.
Het duurde niet lang of het eten in de stad begon schaars te worden. Koning
Joram dacht erover na of het niet beter was om zich over te geven. Misschien
viel er te praten over wat hij voor ‘vrede’ zou moeten betalen.
Maar nog voordat de koning een bericht naar de koning van Aram kon sturen,
kwam de Godsman Elisa bij hem en zei, dat hij dit niet moest doen. Hij en alle
mensen in de stad moesten op de Heer vertrouwen. Dan zou alles goed komen.
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Vanaf die dag droeg de koning onder zijn kleren, op zijn blote vel, een ruig
boetekleed en wachtte op het wonder dat zou gaan gebeuren. Maar de weken,
maanden gingen voorbij en het wonder gebeurde niet….
Wel werden alle aanvallen van de vijand afgeslagen, maar de honger in de stad
was niet te keren. Elke dag was er minder eten te koop en het voedsel dat er nog
wel was, werd schreeuwend duur. Al het vee in de stad was al geslacht en
opgegeten. Zelfs de paarden, op een paar na, die noodzakelijk waren voor de
koning, waren ook al geslacht. Het was een hard gelag, om dit onrein vlees te
eten, maar nood breekt wetten. Sommige mensen slachtten zelfs hun ezels. Maar
die waren er niet veel en tenslotte konden alleen nog de heel rijke mensen vlees
betalen. Er kwam een dag dat een ezelskop - en daar zit beslist niet veel vlees
aan - verkocht werd voor tachtig sjekel zilver en voor een pond duivenpoep,
zoals het plantje vogelmelk ook wel wordt genoemd, zelfs vijf sjekel. Dat was
natuurlijk helemaal geen normaal voedsel, maar ze gebruikten het toch,
misschien wel in plaats van zout.
Het gebeurde in die tijd dat koning Joram een keer over de stadsmuur liep om te
kijken hoe de stand van zaken was. Volgens hem kon deze belegering niet meer
veel langer duren. Zelfs voor zijn soldaten was er bijna geen eten meer. Elisa,
dacht hij bitter, die had gemakkelijk praten. Volgens hem zou de vijand de stad
niet innemen, maar wat had je daaraan, als ze allemaal stierven van de honger?
Ja, als hij niet naar hem geluisterd had, dan was deze oorlog al lang verleden tijd
geweest!
Terwijl hij verder liep, wanhopig en ten einde raad, kwam er een vrouw op hem
toelopen.
‘Help mij koning,’ riep ze, ‘help mij toch!’
Verstoord keek hij haar aan. Alsof hij nog geen kopzorgen genoeg had en deze
vrouw hem ook nog lastig viel!
‘Als de Heer u niet helpt,’ antwoordde de koning, ‘dan kan ik dat al helemaal
niet. Al het graan is op en er is ook geen wijn meer. Maar wat is er precies aan
de hand?’
‘Ach meneer de koning, ziet u die vrouw daar staan? Ze zei tegen mij: ‘Als jij
mij je zoon geeft, dan zullen wij die vandaag opeten. En dan eten we morgen die
van mij!’ Toen hebben we mijn zoon gekookt en opgegeten. De volgende dag
vroeg ik aan haar: ‘Geef mij nu jouw zoon, dan kunnen wij die ook opeten.’
Maar zij heeft haar zoon verstopt.’
Koning Joram liep snel verder. Dit kon hij niet langer aanhoren. Achter zich
hoorde hij het luide gejammer van de vrouw: ‘Doe mij recht, o koning! Help mij
en zeg tegen die vrouw dat zij haar zoon ook moet geven….’
Koning Joram keek niet meer achterom. Een moeder die haar eigen kind
opgegeten had. Daar waren geen woorden voor….
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Dat het zover gekomen was in zijn stad Samaria. En dat was allemaal de schuld
van Elisa. Die profeteerde maar en het wonder gebeurde niet.
Hij bleef staan en uit wanhoop en verdriet scheurde hij zijn koningsmantel en de
mensen om hem heen zagen verbaasd zijn boetekleed op zijn heupen. Hun
koning droeg onder zijn kleren een rouwkleed. Ook al veranderde hun situatie
daardoor niet, het deed hen toch goed.
Maar koning Joram dacht niet meer aan rouw en boetedoen.
‘Die profeet Elisa, door wie wij al deze ellende beleven, zijn hoofd gaat er
vandaag nog af!’ schreeuwde hij tegen alle mensen die het maar wilden horen.
‘Als dat niet gebeurt, dan mag God mij straffen!’
Ja, wanneer de profeet Elisa er niet meer was, dan stuurde hij een boodschapper
naar het kamp van de Arameeërs en dan zouden er in zijn stad geen kleine
kinderen meer geslacht en gegeten worden. Hij riep een soldaat en stuurde die
naar het huis van de Godsman, zodat die niet meer zou ontsnappen.
Maar Elisa dacht er niet aan om weg te lopen. Hij zat rustig in zijn huis en de
oudsten van de stad waren bij hem gekomen met de vraag of hij al een
Godswoord gekregen had. Wanneer kwam de Heer nu eindelijk met zijn oordeel
over de heidenen? Moest de toestand in de stad eerst nog erger worden?
Weer wilde Elisa hen moed inspreken, maar in plaats daarvan zei hij: ‘Vlug, ga
naar de deur, en houd die goed dicht, want nu zie ik dat onze koning, die
moordenaarszoon, een soldaat naar mij toe heeft gestuurd om mijn hoofd eraf te
hakken. Hoor, hij klopt al op de deur. En de koning staat achter hem.’
Daar ging de deur open en de koning stapte naar binnen. Zijn ogen zochten de
profeet Elisa en dreigend zei hij: ‘Al deze ellende komt van de Heer! Waarom
zal ik nog langer wachten, tot jij een Godswoord hebt gekregen? Want die komt
toch nooit.’
De profeet ging staan. Zijn donkere ogen begonnen blij te schitteren. Het was of
hij in de verte blijde visioenen zag en luid riep hij: ‘Luister naar de boodschap
van de Heer: Morgen om deze tijd is alle ellende voorbij. Dan betaal je hier in
Samaria nog maar één zilverstuk, één sjekel voor een hele zak meel of voor twee
zakken gerst.’
Het werd stil in de grote kamer. Dit was dus het wonder, waar zij zo lang op
gewacht hadden. Nog één dag en één nacht wachten en er zou weer volop eten
in de stad zijn. Het was bijna te mooi om waar te kunnen zijn, maar als Elisa het
zei….
Ze keken allemaal naar hun koning Joram. Maar nog voordat die iets kon
zeggen, zei een officier spottend: ‘Dat kan nooit. Zelfs als er vensters in de
hemel geopend zouden worden, waardoor er graan uit de hemel zou regenen,
dan was het nog onmogelijk.’
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En uitdagend keek hij Elisa aan en zei: ‘Nee, door deze Godsman laat ik mij
niets wijsmaken!’
Elisa keek hem strak aan en zei: ‘Je zult het voor je ogen zien gebeuren, maar jij
zult er niets van eten!’
Toen ze allemaal weggegaan waren, bleef Elisa alleen achter in zijn kamer. Hij
wist niet hoe het zou gaan gebeuren. Morgen om deze tijd zou er weer
voldoende voedsel in de stad zijn. Maar hij twijfelde niet. God had het hem laten
zien in een visioen. Nog één nacht slapen en dan kwam de verlossing….
Diezelfde avond, toen het donker begon te worden, vluchtte het hele leger van
de Arameeërs overhaast richting de rivier de Jordaan. De Here God had al die
soldaten een geluid laten horen, alsof er een heel groot leger aankwam om de
stad Samaria te bevrijden. Om hun leven te redden renden ze allemaal zo snel
mogelijk daar vandaan. Alles, alles lieten ze staan. Al hun tenten, paarden, ezels
en wapens, ook hun grote oorlogsbuit lieten ze achter. Niet één soldaat bleef
achter. Weg, weg! Vlucht als je leven je lief is!
En niemand in de stad Samaria wist dat het legerkamp van de Arameeërs door
alle vijandelijke soldaten verlaten was….
In diezelfde nacht zaten vier melaatse mannen dichtbij de stadsmuren van
Samaria. Achter hen zagen ze in het maanlicht de daken van de huizen van hun
stad en voor hen, op de heuvels vrij dichtbij, zagen ze de tenten van de Aramese
soldaten. Al die lange maanden van de belegering van hun stad, hadden ze hier
gebivakkeerd, tussen beide legers in. Ze durfden niet naar de vijand te gaan en
de stad in, dat mochten ze niet. Ze waren onrein en besmettelijk. Het was een
wonder dat ze nog leefden, maar de soldaten op de stadsmuren hadden zo nu en
dan een beetje eten naar hen toegegooid. Maar dat hield nu ook op, want de
soldaten hadden zelf niets meer teeten. Wanneer deze vier melaatsen hier
bleven, zouden ze doodgaan van de honger.
Er was nog maar één kans, een heel klein kansje, om aan eten te komen. Dan
moesten ze naar de Aramese soldaten gaan. Misschien kregen die Arameeërs
medelijden met hen en gaven ze hun een beetje eten. En zo niet: dan stierven ze
van de honger en waren ze uit hun lijden verlost.
Zou dit hun laatste reis worden? Zouden ze door die Aramese soldaten gedood
worden, nog voordat ze iets hadden kunnen vragen? Erg langzaam liepen ze
door de duistere veld. Soms struikelde er één en krabbelde moeizaam weer
overeind. Het was al laat in de nacht, toen ze de eerste tenten bereikten.
Verbaasd en niet begrijpend bleven ze staan. Het was zo stil, hier bij de tenten.
Alleen hoorden ze op afstand het stampen van paarden en zo nu en dan het
gebalk van een ezel. Maar waar waren de soldaten, de schildwacht die hen had
moeten tegenhouden? Hoe verder ze het tentenkamp inliepen, hoe
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wonderbaarlijker alles was. Plotseling begrepen ze het: de vijand was overhaast
gevlucht en had alles, maar dan ook alles achtergelaten.
De vier melaatse mannen gingen één van de tenten binnen, zagen eten op een
kist staan en begonnen als uitgehongerde wolven te eten. Ze aten, tot ze niet
meer konden. Daarna gingen ze op zoek naar goud en zilver en verstopten dat
buiten de legerplaats in de grond.
Toen zij in het maanlicht ook de tweede tent leeggeroofd hadden en alle
kostbaarheden verstopt, begrepen ze pas, waar ze mee bezig waren. Dit was niet
goed, wat ze deden…. Ze dachten alleen maar aan zichzelf, terwijl in de stad
niemand nog wist dat de vijand gevlucht was.
Terwijl de zon bijna opkwam, kwamen ze bij de stadspoort en riepen luid het
goede nieuws naar hun eigen soldaten, die het weer verder vertelden en zo
hoorde de koning het ook.
Maar koning Joram, toen ze hem uit zijn bed klopten, geloofde het niet.
‘Ik zal jullie vertellen wat de Arameeërs van plan zijn,’ zei hij tegen zijn
raadslieden. ‘Ze weten dat wij honger lijden. Daarom hebben zij hun legerkamp
verlaten en zich ergens in de buurt verfborgen. Zij denken dat wij de stad wel uit
zullen komen en dan vallen zij ons onverwachts aan. Zij willen ons levend
gevangennemen en de stad veroveren.’
Eén van Jorams raadslieden nam het woord en zei: ‘Koning, we hebben nog een
aantal paarden over. Laten we die gebruiken en stuur een paar soldaten erop uit
om te zien of het echt waar is. Wij zijn al zoveel paarden kwijt, deze kunnen er
toch wel aan wagen?’’
Dat vond de koning een goed plan en een half uurtje later reden vier ruiters door
de stadspoort het veld in. Het legerkamp van de Arameeërs was inderdaad
helemaal verlaten. Ze reden verder naar de rivier de Jordaan en overal waar de
langs reden, lag de weg bezaaid met kleren en wapens, die de vijand
weggegooid had tijdens zijn overhaaste vlucht.
Pas toen deze ruiters terug waren en verslag hadden uitgebracht aan koning
Joram, liet deze de stadspoort openzetten en het blijde nieuws rondbazuinen in
alle straten van Samaria.
Bij de stadspoort werd het die middag een gedrang van jewelste. Bij honderden
tegelijk wilden de mensen naar buiten, naar het tentenkamp van de Arameeërs
om eten en buit te halen.
De eersten kwamen al weer terug met zakken vol koren, terwijl de laatsten, die
nog niets hadden, ook naar buiten wilden. Het werd een ware veldslag daar in
die smalle stadspoort. Diezelfde officier die een dag eerder gezegd had: Zelfs als
er vensters in de hemel geopend zouden worden, waardoor er graan uit de
hemel zou regenen, dan was het nog onmogelijk’ kreeg van koning Joram de
opdracht om in deze chaos orde te scheppen en ervoor te zorgen dat ieder zijn
deel kreeg.
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Hij deed zijn best, deze officier, maar het was al te laat. Van beide kanten werd
er hevig gedrongen. En achter zich hoorde hij de schelle stemmen van
kooplieden: ‘Eén zak meel voor één sjekel! Twee zakken gerst, ook voor één
sjekel!’
Dit is het woord van Elisa, ging door zijn hoofd. Toen struikelde de officier en
viel op de grond. Het volk liep over hem heen en vertrapte hem, zodat hij stierf.
Zo maakte de Heer, de God van Israël het woord waar, dat zijn dienstknecht
Elisa gesproken had: aan het volk van Samaria, aan de koning van Israël, maar
ook aan de officier die het niet had willen geloven!

Hoofdstuk 138
Lieve kleinkinderen
Nu ik dit verhaaltje voor jullie schrijf, is het 6 juni 2021. Deze datum doet mij
denken aan ‘de langste dag’. Ja, vandaag is het precies zevenenzeventig jaar
geleden dat het D-day was. Een heel, heel groot leger van de Geallieerden stak
het Kanaal over en landde op de stranden van Normandië in Frankrijk.
Dat was het begin van het einde van het goddeloze rijk van Adolf Hitler en zijn
Nazi partij in Duitsland.
Lieve kleinkinderen, naar de mens gesproken had Duitsland de Tweede
Wereldoorlog moeten winnen. Ze waren veel sterker.
Maar het is waar, zoals mijn moeder mij vroeger al leerde: de mens wikt, maar
God beschikt.
Dat gebeurde vroeger, zoals in onderstaand verhaal, en ook in de Tweede
Wereldoorlog. Maar deze spreuk is ook vandaag van toepassing in heel veel
situaties. Daar geloof ik heilig in.

Hoofdstuk 138

-

Jehu, de zoon van Nimsi

-

2 Koningen 9 en 10

Niet eens zo lang na die wonderbaarlijke bevrijding van de stad Samaria was er
al weer oorlog. Maar deze keer was koning Joram de oorlog begonnen. Samen
met zijn oomzegger Ahazia, de koning van Juda, had hij de stad Ramoth in
Gilead ingenomen. Joram was in de strijd vrij zwaar gewond geraakt, zo erg dat
hij naar Jizreël ging om van zijn wonden te herstellen.
Een paar dagen later was koning Ahazia met zijn lijfwacht ook naar Jizreël
gegaan en had Jehu, de zoon van Nimsi, het opperbevel van beide legers op zich
genomen.
Jehu was een moedig soldaat en hij wist wat hij wilde. Het was deze Jehu, over
wie de Heer tegen Elia gesproken had, op de berg Horeb. Jehu moest gezalfd
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worden tot koning over Israël en Hazaël tot koning over Aram. Maar Elia had
deze opdrachten doorgegeven aan Elisa. En die moest ermee wachten tot er een
geschikte tijd voor aangebroken zou zijn. Elisa was al een vrij oude man, toen
hij de verre reis naar Damascus ondernam en daar Hazaël tot koning zalfde. En
Jehu zalven, dat moest altijd nog.
Toen Elisa hoorde dat Jehu in Ramoth was gebleven, terwijl de beide koningen
naar Jizreël waren gegaan, wist hij wat er moest gebeuren. Nu was de tijd rijp.
Maar zelf ging hij niet naar Ramoth, nee, hij stuurde een jonge, onbekende
profeet naar Jehu toe. Koning Joram mocht nooit te weten komen, dat zijn
opperbevelhebber Jehu iets te maken had met een profeet des Heren. Elisa zei
heel nadrukkelijk tegen de jongeman, dat hij alleen zijn boodschap mocht
zeggen en dan direct weer weg moest gaan.
Het was een lange tocht naar Ramoth. Pas de volgende dag kwam hij er aan. De
jonge profeet trof het, want hij was nog maar net door de stadspoort of hij zag
een groep officieren op de buitentrap van een groot huis zitten. Hij begreep dat
ook Jehu erbij moest zijn en luid zei hij: ‘Opperbevelhebber, ik heb een
boodschap van de Heer voor u.’
Jehu, die de hoogste in rang was, antwoordde: ‘Aan wie van ons allemaal?’
De profeet keek hem aan en zei: ‘Alleen aan u, overste.’
Jehu ging staan. Hij was een soldaat en van zulke mannen als deze profeet moest
hij niet veel hebben. Maar nu moest hij wel naar hem luisteren. Maar zijn
collega’s hoefden het nog niet te horen. Daarom liep hij de trap op en wenkte de
profeet hem te volgen. Hij deed de deur achter zich dicht en was benieuwd wat
hij te horen zou krijgen.
De profeet zei eerst niets, maar pakte zijn oliekruikje onder zijn mantel vandaan
en goot de olie over Jehu’s hoofd. Daarna zei hij: ‘Dit zegt de Heer, de God van
Israël: ‘Jehu, Ik zalf jou tot koning van mijn volk Israël. Jij zult de familie van
koning Achab vernietigen, de familie bij wie je nu nog in dienst bent. Zo zal ik
ze straffen. Want Izébel, de vrouw van Achab heeft mijn profeten en al mijn
dienaren gedood. Daarom moet de hele familie van Achab sterven, iedereen,
jong en oud. Izébel zal door de honden opgegeten worden, op de akker bij de
stad Jizreël. Niemand zal haar begraven.’
Jehu stond perplex. Hij wist niet wat hij moest zeggen en terwijl hij nog naar
woorden zocht, was de profeet al weer verdwenen.
Langzaam liep Jehu hem achterna, de trap af. Wat zouden zijn collega’s zeggen?
Dat was erg belangrijk. Wanneer het leger niet achter hem stond, kon hij nooit
koning worden. En dat beslisten zijn officieren. Het was misschien het beste om
eerst nog niets te zeggen. Maar zo gemakkelijk kwam hij er niet vanaf.
‘Kom op,’ zeiden ze, ‘vertel ons wat die vreemdeling tegen jou gezegd heeft.’
Jehu lachte en antwoordde: ‘Niets bijzonders. Jullie weten wat voor praat dit
soort jongemannen hebben.’
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Natuurlijk geloofden ze Jehu niet. Zo’n man maakte niet voor niets zo’n lange
reis naar Jizreël.
‘Maak dat de kat maar wijs. Kom, vertel ons de waarheid.’
Jehu begreep ineens wat hij moest doen. Eens zouden ze het toch moeten weten,
en waarom dan nu niet direct? In korte zinnen vertelde hij alles. Het leek wel of
zijn collega’s hierop gewacht hadden! Niet één van de officieren nam het voor
zijn koning Joram op. Die profeet des Heren had Jehu tot koning gezalfd? Nu,
dan zou hij hun koning zijn! Ze wilden hem direct tot hun koning uitroepen. Ze
keken om zich heen, maar in dit kleine stadje Jizreël was niets dat zij nu nodig
hadden: geen koningshuis, geen gouden kroon, zelfs geen koningstroon, waar hij
op kon zitten. Maar om zulke dingen zou het niet overgaan.
Vlug gingen ze staan, deden hun mantels uit en legden die op de traptreden. En
over die bontgekleurde loper liep Jehu omhoog. Bovenaan de trap ging hij
zitten. Eén van de mannen blies op een trompet en zijn officieren brachten hem
de koningshulde. Maar lang duurde deze plechtigheid niet, want er was nog veel
te doen, voordat Jehu koning zou zijn over heel Israël.
Het eerste wat ze deden was de stadspoort sluiten. Niemand mocht de stad meer
uit om dit bericht van een nieuwe koning stiekem aan koning Joram te vertellen.
En hoe moest het nu verder? Het beste zou zijn dat Jehu met een kleine
legermacht van paarden en strijdwagens naar Samaria zou gaan. Het hele leger
mobiliseren zou te lang duren en was het hele leger wel op zijn hand? Ook om
een bloedige oorlog te voorkomen, moest zo snel mogelijk gehandeld worden.
Kort en duidelijk gaf Jehu zijn bevelen. Nog gen uur later reden ze al het westen
in. Op de voorste wagen stond de nieuwe koning….
In Jizreël waren de beide koningen. Koning Joram van het tienstammenrijk en
zijn oom Ahazia, de koning van Juda. Ze wachten op nieuws van hun legers.
Koning Joram was weer bijna hersteld. Zijn wonden genazen goed. Hij zou snel
weer de oude zijn en verder kunnen gaan met oorlogvoeren.
Plotseling was er nieuws, maar ander nieuws dan de beide koningen verwacht
hadden. Een soldaat, die de wacht hield bij de stadspoort kwam de kamer binnen
en zei: ‘O koning, de schildwacht bovenop de toren ziet uit het oosten een bende
aankomen.’’
Koning Joram wist direct wat hij moest doen. Een bende kon anders niets
betekenen dan dat de strijd opnieuw begonnen was. Het was alleen de vraag of
Jehu gewonnen had of niet.
‘Stuur een ruiter op die bende af,’ zei hij kortaf, ‘en laat hem ogenblikkelijk
terugkomen, zodat ik weet wat er aan de hand is. Goed of slecht nieuws.’
Een minuut later stoof al een ruiter in volle galop de bende tegemoet. De
schildwacht op de toren zag hem steeds kleiner worden, tot hij in de grote
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stofwolk van de naderende bende verdween. Hij was benieuwd wanneer deze
ruiter weer tevoorschijn zou komen. Maar hij kwam niet weer tevoorschijn.
Toen de ruiter zijn paard inhield, vlak naast de strijdwagen van Jehu, en tegen
hem zei: ‘De koning vraagt of alles in orde is,’ antwoordde Jehu vanaf zijn
wagen: ‘Dat is jouw zaak niet. Draai je om en sluit je bij mij aan. Volg mij!’
De boodschapper van koning Joram keek om zich heen. Achter hem lag de stad
en om hem heen was het wijde veld. Het had geen zin om te vluchten.
Deemoedig ging hij achter de bende van Jehu aanrijden. Zojuist was hij nog een
dienaar van koning Joram en nu reed hij met de bende van Jehu ten aanval op
zijn koning. Lang dacht hij hier niet over na. Als Jehu zou winnen, wat te
verwachten was, dan was dit ook maar het beste.
In Jizreël bracht een soldaat de volgende boodschap aan de koning: ‘De wachter
op de toren laat u weten, dat de ruiter de bende bereikt heeft, maar hij komt niet
terug.’
Koning Joram begreep het niet, maar misschien was het paard ineens kreupel
geworden. Hij stuurde nog een ruiter, maar toen die ook niet terugkwam, werd
hij hevig ongerust. Had Jehu zulk groot nieuws, dat hij het hem zelf wilde
vertellen? Of hadden de Arameeërs zo’n grote overwinning behaald, dat deze
kleine bende alles was, wat er van zijn groot leger overgebleven was? Dat kon
bijna niet, mar hij wilde het weten. Hij wenkte een bediende en zei: ‘Haal mijn
strijdwagen. Ik wil weten wat er aan de hand is.’
Ook koning Ahazia liet zijn strijdwagen gereedmaken. Ze pakten allebei zelf de
teugels van hun paarden en reden de bende tegemoet.
Ze troffen Jehu naast het land dat van Naboth was geweest.
‘Is alles in orde, Jehu?’ schreeuwde koning Joram vanaf zijn wagen. Boven het
lawaai van de ratelende wagens uit schreeuwde Jehu terug: ‘Hoe kunt u dat
vragen? Er is helemaal niets in orde! Want de afgoden van uw moeder Izébel
worden nog altijd vereerd en zij gaat maar door met haar toverkunsten!’
Koning Joram begreep alles. ‘Verraad, Ahazia!’ schreeuwde hij. ‘Vlucht!’
Meteen probeerde hij zijn paard en wagen te draaien. Maar het was al te laat.
Jehu spande zijn stalen boog. Juist op het moment dat de paarden weg wilden
rijden, raakte de pijl van Jehu’s boog Joram precies in zijn hart. Hij viel in de
bak van zijn wagen neer. Soldaten van Jehu pakten zijn lijk en gooiden het uit de
wagen, precies op het stuk land dat eenmaal van Naboth was geweest. Daar
hadden jaren geleden de honden het bloed van zijn vader Achab gelikt. En daar
likten nu de honden het bloed van zijn zoon Joram.
Het lukte koning Ahazia om te ontsnappen. Zo snel als maar mogelijk was
renden zijn paarden het noorden in. Hij dacht aan Jehu te kunnen ontkomen,
maar toen hij vrij ver van Jizreël een heuvel opreed, kwamen Jehu en zijn
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soldaten vrij dicht bij hem. Jehu spande zijn boog weer raakte een pijl van hem
een koning. Deze koning kon nog doorrijden, maar Jehu wist dat zijn soldaten
deze klus van hem wel af konden maken. Zelf draaide hij zijn paard en wagen,
want er was in Samaria veel werk te doen. Het gebeurde ook, zoals hij verwacht
had. Na een wilde rit stierf koning Ahazia in de stad Megiddo. Maar toen zat
Jehu al lang op zijn troon in het koningshuis in Samaria.
Al heel snel had koningin Izébel gehoord wat er was gebeurd. Ze begreep dat
haar macht voorbij was en dat dit de laatste dag van haar leven zou zijn. Het
huis van haar man Achab zou verloren gaan en het woord van haar oude vijand
de Godsman Elia zou nu toch nog uitkomen. Heel haar leven had ze gevochten
voor Baäl en tegen de Heer. En nu wonnen zij het toch nog…. O, wat haatte zij
ze, die mannen van God en ook Jehu, die rebel . O, als ze kon…. Maar ze moest
erkennen, zij had de oorlog verloren. Ze moest haar verlies nemen.
Maar Jehu zou haar niet bang zien. Zij zou zich niet voor zijn voeten laten vallen
en om genade smeken. Zij zou zich niet eens in haar paleis verstoppen.
Voor de laatste keer trok Izébel haar mooiste kleren aan, voor de laatste keer
borstelde ze haar mooie haren, voor de laatste keer maakte ze haar grijze
wenkbrauwen zwart. Toen ging zij voor het open raam in haar bovenkamer
zitten. Twee kameniers stonden achter haar en zo wachtte ze op haar vijand, op
de dood die moest komen.
Ze dacht na over haar leven. Hoeveel jaren was het geleden dat zij als jonge
bruid van Achab dit land was binnengekomen? Ze was de tel kwijtgeraakt. Er
was een tijd geweest dat iedereen voor haar toorn beefde. Hoeveel profeten des
Heren had ze laten doden? Ook dat wist ze niet precies meer. Jammer dat die
profeet Elia haar ontkomen was! Ze had geen spijt van alles wat ze gedaan had.
Ze zou het graag nog een keertje overdoen…. Naboth…. Een boer uit Jizreël. Ze
kon niet begrijpen dat die Godsman daar zo’n drukte over gemaakt had. Als een
koning niet eens meer een boer mocht doden, die hem in de weg stond, dan was
er ook niets meer aan om koning te zijn.
Ze boog zich voorover om uit het venster te kijken. Daar waren ze! Paarden….
Het ratelen van wagenwielen…. Een scherp commando. Daar zag ze Jehu staan
op de voorste wagen. Waarom hadden ze hem niet gedood, toen het nog kon? En
zo trots als hij daar stond in de koningswagen! Hij zag haar niet eens, die valse
verrader. Luid, boven het lawaai van de paarden en wagens uit, schreeuwde ze
naar beneden: ‘Hoe gaat het met Zimri, de moordenaar van zijn heer?’
Jehu keek omhoog. Stak die vrouw hem nu ook nog de gek aan? Zimri! Die had
ook zijn koning vermoord, maar was zelf zeven dagen later door de vlammen in
zijn huis omgekomen. Het zal jou vergaan, zoals het Zimri is vergaan, bedoelde
ze! Een wilde, wrede woede laaide in hem omhoog. Hij riep naar haar beide
kameniers: ‘Gooi haar naar beneden! Dit is een bevel!’
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De beide mannen werden bleek en keken elkaar aan. Maar toen pakten ze de
koningin en smeten haar het raam uit. Vlak voor de paarden kwam ze op de
stenen terecht. Het bloed spatte op de muren. De paarden liepen verder en
vertrapten haar lichaam….
In het zomerpaleis van Joram zat Jehu smakelijk te eten met zijn officieren. Na
een heerlijke maaltijd zei Jehu tegen een paar van zijn dienaren: ‘Ga naar buiten
en neem het lijk van die vervloekte vrouw en begraaf haar. Ze was tenslotte de
dochter van een koning.’
De dienaren kwamen al heel snel terug en zeiden tegen Jehu: ‘Wij kunnen uw
opdracht niet uitvoeren, want van het lijk van Izébel is weinig meer over. De
wilde honden hebben haar lijk verscheurd en opgegeten.’
‘Het is goed,’ antwoordde Jehu koel. ‘Dit is volgens het woord van de profeet
Elia, die profeteerde dat op het bolwerk van Jizreël de honden haar lichaam
zouden eten.’
In de dagen die volgden ging Jehu door met zijn bloedig werk. In Samaria liet
hij de zeventig zonen van koning Achab doden. Alle priesters van de Baäl lokte
hij naar de Baältempel en liet ze tot de laatste man doden. Zo zuiverde Jehu, de
zoon van Nimsi het land Israël en zo voerde hij de ban uit, die de Heer over het
huis van Achab uitgesproken had.
Elisa en alle andere profeten des Heren dachten dat Jehu een goede koning zou
worden, die volgens de wet van de Heer zou regeren. Later bleek dat ook koning
Jehu zich niets van de Heer aantrok en helemaal zijn eigen gang ging. Hij diende
de gouden kalveren van Bethel en Dan. Zelfs toen een profeet des Heren hem
waarschuwde, veranderde hij zich niet.
Toen strafte de Heer hem en Hazaël, de koning van Aram veroverde al het land
aan de overkant van de rivier de Jordaan. Wel beleefde Israël nog een tijd van
bloei onder een koning uit het huis van Jehu - Jerobeam was zijn naam - maar
daarna was het voorgoed voorbij met alle weelde en voorspoed en ging ook het
geslacht van Jehu teniet.
De ene koning na de andere werd vermoord, tot tenslotte de vijand de stad
Samaria veroverde en het volk van het tienstammenrijk wegvoerde naar een ver
en vreemd land.

Hoofdstuk 139
Lieve kleinkinderen,
Ik kan mij nog herinneren, dat ik als klein jongetje met mijn vader en mijn grote
broers zondagsmorgens naar de kerk ging. We zaten op lange kerkbanken op de
galerij boven in de kerk. Waar de dominee over preekte, weet ik niet. Wel dat
697

tijdens het bidden mijn vader en ook alle andere mannen gingen staan. Vrouwen
hoefden niet te staan, die bleven gewoon zitten.
Ik, als jongste van negen kinderen mocht bij het raam zitten en ik keek naar
buiten, waar kippen los op een erf liepen. In het weiland daarnaast lagen koeien
te herkauwen. Ook zag ik grazende schapen en een paar paarden. Wat was ik
trots dat ik met mijn vader mee mocht naar de kerk. Ik was al een beetje groot
geworden.
Toen mijn vader overleden was, ging ik elke zondag twee keer met mijn moeder
mee naar de kerk. Kindernevendienst was er niet en op ons dorp Kollumerpomp
was geen zondagsschool. Maar ik vond het mooi om als klein kind naast mijn
moeder en zussen in de kerk te zitten. Het gaf mij een veilig gevoel.
Mijn grote broers zaten op de galerij. Ik weet nog heel goed dat een grote
jongen, zijn naam ben ik vergeten, op een zondagmorgen na de kerkdienst in de
kerk achterbleef. Die zaterdagavond daarvoor had hij een glaasje bier teveel
gedronken, denk ik, maar zittend in een kerkbank op de galerij sliep hij zo vast,
dat hij niet merkte dat de dienst was afgelopen en alle mensen naar buiten
gingen. Hij werd pas wakker, toen het organist stopte met spelen en het stil
werd in de kerk.
Toen ik ouder werd en alleen mijn jongste zus Tiny en ik nog bij onze moeder
woonden, de andere broers en zussen waren allemaal getrouwd, gingen we elke
zondag met zijn drieën naar de kerk.
Na de kerkdienst zei mijn moeder wel eens tegen ons: ‘De duivel is vaker in de
kerk te vinden, dan Jezus.’
Daar bedoelde ze mee dat er ook in de kerk keuzes gemaakt moeten worden. Ja,
de aloude keuze tussen goed en kwaad.
Welke kant kies je, die van de duivel of die van Jezus? Als je naar al die
verschillende kerken in ons land kijkt, dan weet je dat er ook door kerkmensen
vaak verkeerde keuzes zijn gemaakt. Ook in kerkgemeenschappen is de duivel
aanwezig om mensen te verleiden verkeerde keuzes te maken.
Is het alleen maar: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke…., of laat je je leiden
door de boodschap van Jezus om zorg te dragen voor je medemens, dat je voor
iemand anders iets kunt betekenen?
Hoofdstuk 139

-

Jona

-

Jona 1, 2, 3 en 4

Hij woonde in Gath-Hefer, ergens in het noorden van Israël, deze Jona, de zoon
van Amitthai en hij was een profeet des Heren. Hij was niet zo’n bekend figuur
als eerder de profeten Elia en Elisa en hij deed geen machtige wondertekens.
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Maar mensen die hem kenden, wisten dat hij trouw zijn werk als profeet deed en
ook, dat hij zijn volk hartstochtelijk liefhad.
Het zat Jona goed dwars, dat een groot deel van zijn land bezet was door de
Arameeërs. Het was een grote dag in zijn leven, toen de Heer hem openbaarde
dat deze vijand verslagen zou worden en het land bevrijd. Het was voor hem een
teken dat God zijn land en volk weer goedgunstig gestemd was. Jona had weer
hoop voor de toekomst van zijn land.
Maar, Jona zag een nieuw gevaar aankomen: het rijk van Assur met zijn
hoofdstad Ninevé. Een sterk en machtig volk was dat en niet te zeggen hoe
wreed. Hij moest er niet aan denken, dat die legers nog eens zijn land Israël
zouden overvallen en hen mee zouden nemen naar een ver en onbekend land,
wat zij met zoveel andere volken al gedaan hadden. O, hij haatte ze, die wrede
heidenen en hij begreep niet dat de Heer niet ingreep en dat trotse Ninevé door
een aardbeving of ander natuurgeweld van de wereld liet verdwijnen. Waarom
deed de Here God niet hetzelfde met Assur, wat hij in oude tijden met Egypte
had gedaan?
Op een nacht kwam de Heer in een droom tot Jona en zei tegen hem: ‘Ga op reis
naar Ninevé en waarschuw de mensen daar in die grote stad. Want het kwaad
dat zij daar doen is ten hemel schreiend.’
Tot nu toe had Jona altijd gedaan, wat de Heer tegen hem gezegd had. Nog nooit
had hij een opdracht van God in de wind geslagen. Maar deze reis naar Ninevé?
Nee, daar moest hij eerst heel goed over nadenken. Niet om de lange reis en ook
niet om het oordeel, dat hij de mensen in Ninevé moest aanzeggen. Hij gunde dit
goddeloze volk de straf van God wel. Maar Gods waarschuwingen naar dat volk
brengen? Tegen hen zeggen dat zij moesten stoppen met al die verkeerde dingen
te doen!
Hij zag het voor zijn ogen al gebeuren…. De mensen in Ninevé zouden bang
worden. Ze zouden stoppen met hun verkeerde daden. En de Heer zou hen
allemaal vergeven en de stad sparen voor de ondergang. Diezelfde God, die zijn
eigen volk vaak zo streng strafte, was zo onbegrijpelijk genadig en goed voor
heidenen. Jona begreep dat niet. Nu moest hij naar die goddeloze, heidense stad
om de mensen daar te redden. En later zou zijn volk Israël daar het slachtoffer
van worden….
Hij kon die nacht niet weer in slaap komen. Hij wist niet wat hij ging doen.
Wanneer hij Gods bevel niet opvolgde, kon hij niet langer een profeet des Heren
zijn. En dan zou hij zijn eigen land moeten verlaten, want een profeet die de
Heer niet gehoorzaamde, daar was geen plaats meer voor in Israël. Hij zou
moeten vluchten naar en ver land, waar God zich niet mee bemoeide.
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Het was niet gemakkelijk, maar toen de ochtend kwam, stond zijn besluit vast:
hij ging niet naar Ninevé!
Wat de Heer wilde, moest Hij zelf maar weten, maar hij, Jona, ging niet naar
Ninevé om de stad te redden van de ondergang. Het zou gewoon verraad zijn
tegen zijn eigen volk.
Diezelfde dag nog ging hij op reis. De Heer stuurde hem naar het oosten? Goed,
dan ging hij naar het westen! Hij liep naar de havenstad Joppe en vond een schip
dat naar Tarsis ging. Dat kwam goed uit. Tarsis lag helemaal aan het einde van
de wereld, in een land dat Spanje heette en na dat land kwam er niets meer. Daar
hield de wereld op. Hij ging dadelijk aan boord en toen hij aan de schipper zijn
reis betaald had, ging hij naar beneden. Nee, hij bleef niet boven aan dek, want
je kon maar nooit weten wat er tussenbeide kwam. Als ze maar één keer in volle
zee waren, dan kon hij niet meer terug.
Het was mooi dat het goed weer was en de wind uit het oosten kwam. Toen de
matrozen de touwen losmaakten en het schip wegvoer, ging hij op de houten
vloer liggen en viel in slaap. Hij was zo moe van alles, dat hij direct in een heel
diepe slaap viel….
Uren en uren later werd Jona wakker van een luide stem vlak bij zijn oor, die
riep: ‘Lig jij hier nog te slapen? Vooruit, ga staan en bid tot jouw God om hulp.
Misschien kan jouw God ons helpen, anders verdrinken wij allemaal.’
Jona schrok vreselijk. Waar was hij? Plotseling wist hij weer alles. Hij was op
reis naar Tarsis en vluchtte voor de Here God. Hij begreep het…. Deze storm
was om hem! Dit is mijn straf omdat ik ongehoorzaam ben aan de Heer. Achter
de schipper aan klom hij naar boven. Op het gladde dek moest Jona zich aan een
touw vasthouden. De kust was niet meer te zien. Hij zag alleen nog maar grote,
dreigende en heel hoge golven. De masten kraakten en de wind woei door de
touwen. En boven het geweld van de storm uit riep de schipper: ‘Wij hebben
allemaal tot onze eigen God gebeden, maar dat heeft niets geholpen. Onze dure
vracht hebben al overboord gegooid en nu weten we niet hoe het verder moet.
Misschien dat uw God?’
Jona schudde heftig met zijn hoofd en zei: ‘Ik kan niet bidden, want ik ben op de
vlucht voor mijn God. Ik kan hem niet om gunsten vragen!’
Terwijl de schipper overleg pleegde met zijn bemanningsleden, keek Jona naar
de hoge golven. God had hem dus toch gevonden! De boot waarop hij voer zou
vergaan en ze zouden allemaal verdrinken. Geen begrafenis in zijn vaders graf.
Dat was een hard gelag, maar hij had geen spijt. Hij wilde wel sterven, als de
stad Ninevé maar vernietigd zou worden.
De schipper wenkte hem. Nu gaat het gebeuren, dacht Jona. Nu gooien ze mij
overboord, om hun eigen leven te redden. Hij was niet bang. Wie eenmaal een
700

keuze in zijn leven gemaakt heeft, moet daar ook voor staan. Maar niemand stak
een hand naar hem uit.
‘We zullen loten,’ zei de schipper, ‘dan weten wij wie dit onheil over ons
gebracht heeft.’
Jona knikte. Ook zonder het lot te werpen kende hij de uitslag al. Maar deze
zeelieden wilden zekerheid hebben. Wild dansten de dobbelstenen over het
natte dek. Het lot viel op Jona.
Toen vertelde hij de mannen alles. ‘Ik ben een Hebreeër en ik heb eerbied voor
de Heer, de God van de hemel, die de zeeën en het droge gemaakt heeft. En ik
ben een profeet van hem. Maar nu heeft de Heer mij een opdracht gegeven, die
ik niet wil doen en ben ik voor Hem gevlucht. Maar Hij heeft mij op jullie schip
gevonden en deze hevige storm is mijn straf.’
De schipper keek hem aan en zei: ‘Wat moeten wij met jou doen, zodat deze
storm voorbij gaat?’
Zonder zich te bedenken antwoordde Jona: ‘Pak mij maar en gooi me maar
overboord. De zee is dan weer rustig en jullie zullen dan niet verdrinken.’
Maar de zeelieden durfden Jona nog niets te doen. Een dienstknecht van zo’n
machtig God in zee gooien, zodat hij verdronk? Nee, dat moest maar niet. Ze
probeerden weer uit alle macht de kust te bereiken, maar het lukte niet. Toen
stak de schipper zijn hand omhoog en met elkaar kwamen ze op Jona af. Maar
voordat ze Jona pakten, gingen ze eerst bidden. Niet tot hun eigen goden, maar
tot de Heer, de God van Jona.
‘Ach Heer,’ baden ze, ‘laat ons niet doodgaan, wanneer we deze man in zee
gooien. En straf ons niet, wanneer hij onschuldig is. U bent de Heer en alles gaat
zoals U het wilt.’
Daarna pakte ze Jona beet en namen hem mee naar de reling van het schip. Een
ogenblik hing hij boven de kolkende golven en toen lieten ze hem los en Jona
verdween in de diepte…..
Bijna op hetzelfde moment viel de wind stil en brak er een waterig zonnetje door
de bewolking. Over het gladde water voer het schip, alsof er nooit een storm was
geweest. Weer begonnen de zeelieden te bidden. Weer niet naar hun eigen
goden, maar de Heer, de God van Jona om die te bedanken voor hun
wonderbaarlijke redding. Van de weinige dieren die mee aan boord genomen
hadden, slachtten ze er één en offerden dat als dank aan God.
Nog heel vaak moesten ze tijdens hun lange zeereis denken aan die profeet Jona,
die zo raar aan zijn eind was gekomen.
Ja, de zeelieden zullen gedacht hebben dat Jona verdronken was. En terecht
dachten ze dat. Maar van dat grote wonder, dat drie dagen later plaatsvond,
zullen zij vermoedelijk nooit geweten hebben. Volgens hen was Jona dood,
opgegeten door die grote vis.
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Bijna achthonderd jaar later zou Jezus zeggen, dat Hij net zoals Jona, drie dagen
in het graf zou liggen en na drie dagen weer zou opstaan uit de dood.
Het graf kon Jezus niet vasthouden. Zo ook spuugde de grote vis Jona uit, die
dood in de maag van die vis gelegen had. Door Goddelijk ingrijpen kwam Jona
levend op het strand te liggen, ergens aan de kust van Israël.
Lang zat hij daar op het strand en liet zijn natte kleren drogen. Voor hem ruiste
zacht de blauwe zee en boven zich zag hij de hoge hemel. Hij begreep niet, dat
hij niet meer dood in de maag van die grote vis, maar dat hij weer levend hier op
de goede grond van het land Israël zat.
God was hem genadig geweest. Hij was levend begraven, ja dood in de maag
van die grote vis geweest. God had hem teruggehaald uit zijn ‘zwemmend graf’
en teruggebracht.
Het was dwaasheid geweest om voor God de Heer te vluchten. Geen mens kan
de Almachtige ontlopen! Nee, dit deed hij nooit weer. En die reis naar Ninevé?
Nee, hij was niet van mening veranderd. Maar als de Heer hem daar weer naar
toestuurde, nu dan zou hij nu wel gaan.
Over al die andere zaken, hoe de toekomst van Ninevé eruit zou zien, daar wilde
hij niet denken. Hij leefde weer en na al die eindeloze uren in het dodenrijk - of
waren het dagen? - wilde hij God danken voor zijn redding. Hij keek omhoog
naar de blauwe lucht en begon te bidden. Alles wat hij de laatste dagen
meegemaakt had kwam weer naar boven en zonder dat hij het zijn bedoeling
was, werd zijn gebed een psalm, een lied van leed en verlossing.
‘….Want U o God,
gooide mij in de diepte van de zee.
Het water was overal.
Hoge golven rolden over mij heen.
Mijn hoofd zat vast in waterplanten,
Ik ging naar de diepte….
Maar U, Heer, trok mij levend uit het graf.
O Heer, mijn God….’
Jona ging staan en zocht een slaapplek voor de nacht. Het had hem goed gedaan,
om uit te rusten bij de zee, net zoals het hem goed had gedaan, dat hij zijn hart
bij zijn God had uitgestort.
Die nacht sprak de Heer in een droom weer tot Jona. Hij moest direct naar
Ninevé gaan. Jona kreeg niet eens de gedachte om te weigeren. Diezelfde
ochtend begon hij aan zijn lange reis naar Ninevé.
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Nooit had hij kunnen denken dat de stad Ninevé zo groot was. Eén grote zee van
witte huizen, waar een hoge muur omheen stond. Jona liep door de brede, rechte
straten en over de grote pleinen. Wat zag hij veel mensen: burgers, kooplieden,
soldaten en slaven. Hij begreep dat zo’n groot en machtig land als dit, veel
buurvolken overwonnen had. Tegen de grote legers van dit land was niet te
vechten….
Hij maakte zich zorgen om zijn eigen land. En zijn haat tegen de vijanden van
zijn eigen mensen kwam in alle hevigheid weer naar boven. Dat hij nu juist hier
het woord van God moest brengen!
Zodra Jona voldoende uitgerust was van zijn vermoeiende reis, begon hij met
zijn werk. Hij doorkruiste alle straten, kwam op alle grote pleinen en ook in de
grote parken, ja overal vertelde hij zijn boodschap: ‘Nog veertig dagen en dan
wordt de stad Ninevé helemaal verwoest!’
Hij zei geen woord meer, dan door de Heer hem opgedragen was. Volgens Jona
hoefden deze mensen niet te weten, dat God barmhartig en genadig was. En ook,
dat de stad misschien nog behouden kon worden. Jona hoopte maar één ding en
dat was dat deze mensen niet naar hem zouden luisteren, en dat de Heer de stad
Ninevé wel zou verwoesten. Toen hij overal geweest was, en iedereen zijn
boodschap gehoord had, ging hij de stad uit. Een heel eind buiten de stad, in het
open veld, bouwde hij een soort van hut. Hij had zijn werk in Ninevé gedaan.
Trouwens, veel hoop dat de stad verwoest zou worden, had hij niet meer. Maar
je kon nooit weten en als het op de veertigste dag vuur zou gaan regenen, dan
wilde hij dat met zijn eigen ogen zien.
En terwijl de ontevreden en boze Godsman in zijn hut-van-takken zat te wachten
op de ondergang van Ninevé, raakten de mensen in deze stad helemaal
overstuur. Deze korte sombere woorden van die vreemde profeet ‘Nog veertig
dagen en dan wordt de stad Ninevé helemaal verwoest!’ had hen diep geraakt.
Dat moest wel een machtig God zijn, die zijn boodschapper uit zo’n ver land
naar hen toestuurde. De schrik sloeg hen om het hart en al het werk in de stad
lag stil. Waarom zou je vandaag nog werken, als binnen veertig dagen je hele
stad met al zijn inwoners vernietigd zou worden?
Ook de koning van Ninevé hoorde deze boodschap van het komende oordeel en
hij werd doodsbang. Hij moest denken aan al het onrecht dat hij veel mensen
had aangedaan, aan het onschuldig bloed dat door hem vergoten was.
Hij klom van zijn hoge troon en scheurde zijn kleren. Hij deed rouwkleren aan
en ‘in zak en as’ ging hij op de grond zitten. Hij stuurde boodschappers door de
stad, die moesten zeggen: ‘Zo zegt de koning: Niemand mag meer iets eten of
drinken, ook de dieren niet. En iedereen moet rouwkleren gaan dragen, ook de
dieren. Bid allemaal tot God. En laat niemand meer geweld gebruiken of iemand
onrecht aandoen. Misschien zal deze God zijn plannen wijzigen.’
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En zoals de koning het bevolen had, zo gebeurde het. Vanuit de stad Ninevé
steeg een gebed omhoog nar de Heer: het roepen van de mannen, het weeklagen
van de vrouwen en het gehuil van de kinderen. En boven alles uit hoorde je het
geblaat van de schapen en het geloei van de koeien. (Zij kregen immers geen
voer en drinken?) Een machtig geluid van mens en dier steeg omhoog tot in de
hemel voor Gods troon. De Heer hoorde het gebed van de mensen in Ninevé. Hij
zag dat ze berouw hadden van alle verkeerde dingen die ze gedaan hadden en
Hij zei tegen Jona: ‘Ik heb berouw van het kwaad dat ik de stad Ninevé
aangezegd heb. Ik zal de stad niet van de aardbodem laten verdwijnen.’
Jona had niet anders verwacht. Maar nu hij het wist, viel het hem toch tegen.
Hoe kon de Heer nu zo’n beslissing nemen? De mensen in Ninevé hadden zich
bekeerd. Ze hadden spijt, ja voor hoelang? Over een paar jaar, wanneer ze over
de ergste schrik heen waren, zouden hun grote legers er weer op uittrekken en
zou ook Israël daaronder te lijden hebben. Gaf de Heer dan niets meer om zijn
eigen volk? Waarom gebeurde dit allemaal?

Jona had toch nog hoop, dat de stad Ninevé vernietigd zou worden….
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Vanuit zijn broeierige hut ging Jona naar buiten en stond in de gloeiend hete
zon. ‘Ach Here,’ zei hij verwijtend, ‘had ik het niet gezegd, toen ik nog thuis
was? Ik wist het…. Om die reden ben ik naar Tarsis gevlucht, want ik wist wel
dat U een God bent, die genadig en liefdevol is, geduldig, trouw en
vergevingsgezind.
Heer, nu U Ninevé gespaard heeft, laat mij maar sterven, want ik ben liever
dood, dan dat ik zo verder moet leven.’
Nu zal ik wel gestraft worden, omdat ik dit gezegd heb, dacht Jona. Maar er
gebeurde niets. De Heer is niet alleen barmhartig over heidenen, maar ook over
zijn opstandige en niet luisterende kinderen. Die ene les, dat een profeet niet
mag weglopen voor zijn opdracht van de Heer, had hij geleerd. Maar nu moest
Jona ook nog leren, dat ook een profeet barmhartig moet zijn! Als God goed
voor de mensen wil zijn, dan mag een profeet daar niet tegenin gaan.
Om die reden stelde de Heer Jona een vraag: ‘Jona, heb jij echt een goede reden
om zo kwaad te zijn?’
Maar Jona wilde over deze vraag helemaal niet nadenken. In zijn ogen deed God
zijn eigen volk onrecht aan. Het kon toch niet waar zijn dat de Heer streng was
voor Israël en goed voor Ninevé?
Naast zijn hut, gemaakt van takken lag een zaadje in de grond. En in die nacht,
terwijl Jona er niets van merkte, want hij sliep, groeide er uit dat ene zaadje een
wonderboom. Toen Jona de volgende ochtend wakker werd, lag hij in zijn hut,
onder een grote boom. Heerlijk koel zat hij de hele dag in de schaduw van die
wonderboom. Zijn humeur werd er een stuk beter door. Ja, de Heer was toch
goed voor hem en heel misschien, ja heel misschien zou Hij de stad Ninevé toch
nog vernietigen en mocht hij, Jona, in de schaduw van deze boom, daar getuige
van zijn.
Maar die nacht sprak God niet tot Jona in een droom. De zon stond al hoog aan
de hemel, toen Jona wakker werd door zonnestralen, die hem in het gezicht
schenen. Hoe kon dit? Zijn wonderboom….? Maar toen hij naar buiten ging zag
hij het: De boom was in één nacht helemaal verdord en doodgegaan. Al het blad
was eraf gevallen en de dode takken gaven geen schaduw meer. Vreselijk kwaad
werd Jona. Dit deed de Heer alleen maar om hem te plagen.
De hele ochtend zat hij in zijn hut te mokken. De zon brandde op zijn hoofd en
toen begon er ook nog een hete woestijnwind te waaien. Dit was niet uit te
houden! Hij vroeg aan de Heer of hij mocht sterven: ‘Ik ben liever dood dan
levend.’
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Terwijl Jona daar zo wanhopig in zijn hut zat, hoorde hij de stem van de Heer,
die zei: ‘Heb jij Jona, echt een goede reden om zo boos te zijn over die dode
wonderboom?’
Jona vergat de hitte om zich heen. Hij sprong overeind en schreeuwde uitdagend
en met zijn handen omhoog: ‘Jazeker heb ik die! Ik ben woedend!’
Nog één keer nam de Heer het woord. Hij sprak niet als een rechter tegen Jona,
maar als een vader, die zijn ongehoorzaam kind terechtwijst.
‘Jona, jij wilde niet dat deze wonderboom doodging. Die boom groeide vanzelf,
daar hoefde jij niets voor te doen. Hij groeide in één nacht en ook ging hij in één
nacht dood. Maar jij wilde dat die boom bleef leven!
Begrijp jij dan niet dat Ik wilde dat de mensen in Ninevé zouden blijven leven?
In die stad wonen meer dan honderdtwintigduizend kinderen die het verschil niet
eens weten tussen hun linker en rechterhand. En denk ook eens aan al dat
onschuldig vee.’
Meer zei de Heer niet, maar meer hoefde er ook niet gezegd te worden.
Plotseling gingen Jona’s ogen open. Ineens zag hij in dat hij verkeerd bezig was
geweest. Als hij zijn zin had gekregen, dan was er vuur uit de hemel neergedaald
en zou de stad Ninevé totaal vernietigd zijn, en al die mensen zouden een wrede
dood gestorven zijn. Het waren heidenen, vijanden van zijn volk. Maar het
waren wel mensen, zoals hijzelf ook was! Ja, mensen zoals zijn eigen volk
Israël. En waren de mensen van zijn eigen volk zoveel beter dan deze mensen
uit de stad Ninevé? In Israël diende men elke dag de gouden kalveren in Bethel
en Dan en had men in de tijd van koning Achab en Izébel niet de Baäls gediend!
Hij, Jona, was kwaad, omdat de Heer genadig en barmhartig was geweest voor
de inwoners van Ninevé. Maar als de Heer niet barmhartig en geduldig was, zou
zijn eigen volk Israël dan nu nog bestaan?
Jona wist wat hem te doen stond. Hij ging terug naar huis en zou zijn volk
vertellen van zijn wonderbaarlijke reis naar Ninevé en hoeveel spijt de mensen
van deze stad hadden gehad. Maar zouden ze naar hem willen luisteren? Zou
koning Jerobeam van zijn troon afkomen, rouwkleding aantrekken en stoppen
met de goddeloze kalverendienst in Bethel en Dan?
‘O Heer,’ dacht Jona, terwijl hij naar zijn eigen land liep, ‘mijn eigen volk is nog
slechter dan deze mensen van Ninevé. Zij hebben uw wetten gekregen en ze
hebben profeten, die Uw Woord vertellen. Zij konden het veel beter weten dan
deze blinde heidenen En ik Heer, ik ben kwaad geweest, omdat U barmhartig
bent. Vergeef mij alstublieft en luister naar mij nu ik om Uw barmhartigheid
vraag voor mijn eigen mensen.
Zo kwam Jona, de zoon van Amitthai, terug uit het land Assur, een wijzer en
beter man, als toen op de heenweg.
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Hoofdstuk 140
Lieve kleinkinderen,
Op 18 januari 1963 deed ik mee aan de Elfstedentocht op de schaats. Ik was
ongetraind en nog maar 18 jaar oud. Ik was één van de laatsten die mocht
starten. Ik schaatste midden in een heel lange rij, heel dicht achter elkaar aan.
Vol goede moed probeerden wij de 200 kilometer lange schaatstocht uit te
rijden. Voor 12 uur ’s nachts moesten we weer terug in Leeuwarden zijn om het
felbegeerde zilveren kruisje te verdienen.
Direct na Sneek stopte plotseling de schaatser voor mij en ik botste tegen hem
aan. Ik viel achterover op mijn rug. Dat deed pijn, maar ik schaatste wel door in
die lange, lange rij.
Toen ik daar zo schaatste moest ik plotseling denken aan de film ‘Doctor
Zhivago’. In die film zag je ook een heel lange rij mensen die zich door de
sneeuw heen bewogen. Maar dat waren vluchtelingen, die moeizaam door de
sneeuw liepen en ik schaatste daar voor mijn plezier.
Even voor de volledigheid, toen ’s middag om 12 uur die hevige sneeuwstorm
begon, ben ik een uurtje later in Molkwar, (Molkwerum) een klein dorpje voor
Hindeloopen van het ijs gestapt. Ik was juist op tijd weer thuis om bij onze buren
de familie Jongbloed, op de televisie te zien hoe Reinier Paping deze
Elfstedentocht won.

Hoofdstuk 140

-

Einde van het rijk Israël

-

2 koningen 17

Er waren veel jaren voorbijgegaan, sinds Jerobeam, de zoon van Joas, de
Arameeërs verslagen had en het land van Gilead bevrijdde. Hij had veertig jaar
geregeerd, langer als één van zijn voorgangers en het leek alsof het
tienstammenrijk een tijdperk van bloei tegemoet zou gaan. Maar deze koning
Jerobeam was nog maar net overleden, of één van de hoge officieren pleegde
een staatsgreep en vermoordde de hele familie van Jehu.
Vanaf die tijd is er bijna geen koning meer in het tienstammenrijk geweest, die
niet vermoord werd. De laatste uit deze rij was Hoséa, de zoon van Ela. Ook van
deze koning kon dat bittere woord gezegd worden: ‘Hij deed wat kwaad was in
de ogen des Heren’.
Maar niet alleen de koning deed dit. In het hele land gold het recht van de
sterkste en niemand hield meer rekening met de ander.
Terwijl de koning offers bracht aan de gouden kalveren in Bethel en Dan, diende
het volk de Baäls en Astartes. Veel mensen gaven zich over aan dronkenschap,
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prostitutie en zedeloosheid. Moord en doodslag waren heel normaal geworden.
Niemand vroeg meer naar recht en wet. Wie de macht had, gebruikte die en
misbruikte zijn buurman. De rijken leefden in overdadige weelde en de kinderen
van de armen werden als slaaf verkocht. Wezen en weduwen werden bestolen en
zelfs de rechters in Israël waren voor geld te koop. Niet de rijke, die een
misdaad had gepleegd kreeg straf, maar de arme, die nergens hulp kon krijgen.
Steeds maar weer stuurde de Heer zijn profeten om de mensen te waarschuwen,
maar men wilde niet luisteren en ging zijn eigen, zelfgekozen weg.
Naar de profeet Jona had men niet willen luisteren en ook de waarschuwingen
van de andere profeten sloeg men in de wind.
Ten slotte kwam het zo ver dat God de Heer dit volk in de macht gaf van de
koning van Assyrië. In de stad Ninevé waren ze de profeet Jona al lang vergeten.
In Assyrië heerste nu de wrede koning Tiglat-Pileser. Op een keer trok deze
koning met zijn geweldig groot leger naar het westen en kwam ook bij de
grenzen van Israël.
Koning Hoséa begreep dat hij niet opgewassen was tegen deze grote overmacht.
Hij ging naar Tiglat-Pileser om hem hulde te brengen. Zo kwam het dat de
oorlog aan Israël voorbijging, maar er moest elk jaar wel een flinke schatting
aan vee en geld betaald worden.
Een aantal jaren bleef Hoséa een trouw vazal van Assyrië en betaalde trouw zijn
tribuut. Maar toen Tiglat-Pileser stierf en Salmanasser hem opvolgde, nam
Hoséa zijn kans waar en betaalde geen belasting meer. Hij dacht dat de nieuwe
koning toch niet direct zou komen, maar dat viel vies tegen. Nog datzelfde jaar
kwam Salmanasser met een groot leger. In alle haast trok koning Hoséa het
noorden in, om de nieuwe koning hulde te brengen. Met dure eden zwoer hij
trouw aan de koning van Assyrië en beloofde hem voortaan zijn trouwste
dienaar te zijn en op tijd zijn tribuun te betalen. Hij praatte zo mooi, dat ook
deze koning hem geloofde en hem als zijn vazal accepteerde.
Maar een paar jaar later brak hij zijn belofte en betaalde niets meer. Stiekem had
hij boden gestuurd naar de Farao van Egypte en die had beloofd om hem te
helpen, wanneer Salmanasser met zijn leger zou komen om hem te straffen.
Natuurlijk kwam de koning van Assyrië met zijn soldaten en deze keer hoefde
Hoséa niet bij hem te komen om hem hulde te brengen en proberen zich met
mooie praatjes schoon te praten. Kwaad was Salmanasser en hij had maar één
doel: deze leugenaar en bedrieger zou de doodstraf krijgen en heel dat
koninkrijk van hem zou hij van de aardbodem laten verdwijnen.
Toen het erop aankwam kwam er van de Farao van Egypte geen hulp en in het
begin van de oorlog werd Hoséa gevangen genomen en gedood.
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Maar ook al was de ongehoorzame vazal gedood, daarmee was de oorlog niet
voorbij. Stad na stad en dorp na dorp werd veroverd en geplunderd en tot slot
werd de stad Samaria belegerd. Het lukte Salmanasser niet om deze stad in te
nemen. Maar zijn besluit stond vast: deze opstandige stad zou veroverd worden
en met een gedeelte van zijn groot leger omsingelde hij Samaria. Pas na drie
jaar, toen al het eten op was en ook de soldaten bijna verhongerd waren, gaven
ze zich over en zetten de stadspoorten open.
Salmanasser, die al zo lang gewacht had, kende geen genade. Dit volk, dat hem
met een eed trouw had beloofd, maar stiekem met Egypte een verbond had
gesloten, zou weten hoe een Assyriër straft.
Dagen lang moorden en plunderden de wrede heidenen de stad. Vrouwen noch
kinderen werden gespaard. Pas toen zijn soldaten moe werden van het moorden
en plunderen gebood Salmanasser dat de hele bevolking, voor zover ze nog in
leven waren, weggevoerd moesten worden naar Assyrië.
De soldaten wisten wel hoe ze dit moesten doen. Ze hadden al vaker hele
volksstammen uit hun land weggevoerd. Als kuddes geiten en schapen, zo
dreven ze het volk van Israël bij elkaar. Geen stad en dorp sloegen ze over.
Alleen een klein aantal van de allerarmste mensen sloegen ze over. Die mochten
in de lege dorpen achterblijven en nog een klein stukje grond bebouwen. Zij
zouden niet op het idee komen om in opstand te komen. Maar alle anderen, die
iets meer waren en de vijand haatten, moesten mee. Zij zoude in een ver en
vreemd land wonen en mochten nooit weer terugkeren. En op de lange duur
zouden ze hun eigen taal en hun eigen godsdienst vergeten en helemaal opgaan
in het volk van de Assyriërs. Zo strafte Salmanasser wie in opstand kwam tegen
zijn troon!
Toen het volk bijeengedreven was, werden ze in groepen ingedeeld en in lange
rijen opgesteld. Iedereen kreeg een ijzeren enkelband en werd met een ketting
vastgeketend aan zijn buurman voor hem. Toen klapten de wrede zwepen en de
lange, zware mars was begonnen. Uren en urenlang liepen ze in een wolk van
stof en na en korte rustpauze moesten ze weer verder. ’s Avonds vielen ze
dodelijk vermoeid in slaap en ’s morgens in alle vroegte schrokken ze wakker
van luid trompetgeschal.
Zo reisden ze weken, maanden lang over de wegen van Israël, door de dorpen
van Aram, al maar verder het noorden en het oosten in. Door grote, groene
grasvelden, over heuvels en hoge bergen, door smalle paden en door de
eindeloze steppen. Elke dag was er weer iets anders te zien, maar de meesten
hadden niet de moed om te kijken. Ze liepen met gebogen hoofden en zagen
niets anders dan de voeten van de man die voor hem liep en de weg, waar maar
nooit een einde aan kwam.
Er waren jonge sterke kerels bij, maar ook oude mensen en zwakke vrouwen,
moeders met kleine kinderen, die huilden van honger en dorst. Ook zieke
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mensen moesten mee en mensen die bijna verhongerd waren, als die maanden,
jaren in Samaria.
De soldaten, hoog zittend op hun paarden, hadden geen medelijden. Wie niet
snel genoeg liep, kreeg met de zweep en wie helemaal niet meer kon, werd
losgemaakt en aan de kant van de weg neergegooid…. Hoog in de lucht, boven
deze karavaan van ellende, zweefden op hun brede vleugels de hongerige
gieren, die wel raad wisten met de uitvallers.
Wie half kon strompelde door op zijn blote, zere voeten en bloedende enkels.
Want op deze ellenlange reis gold maar één wet: lopen of sterven!
Na maanden bereikten ze eindelijk het land van de vijand en elke groep kreeg
een dorp toegewezen, waar ze mochten wonen. Zwaar moesten ze werken in de
bloedhete zon. Maar na die bloedige mars was zelfs het zwaarste werk een zegen
en na verloop van tijd wende het.
Jaren later vergaten ze hun eigen land. Van hun kinderen leerden ze de vreemde
taal spreken. Slechts weinigen bleven heimwee houden naar hun oude land
Israël. Nog minder mensen bleven de Heer dienen.
Later stierven de ouderen en de jeugd wist niet veel meer van dat kleine, verre
land tussen de rivier de Jordaan en de Grote Zee.
Israël en de God van Israël was niets meer dan een oud verhaal dat oude mensen
’s avonds vertelden, na een dag hard werken op het land. Tot ook dat ophield en
het volk van het tienstammenrijk geheel opging in het vreemde volk van de
Assyriërs. Het rijk van de tien stammen was opgehouden te bestaan.
Alleen in het kleine Juda, met als hoofdstad Jeruzalem, had de Heer nog zijn
eigen volk. Daar, in de tempel van Salomo, werden nog wel elke dag offers aan
de Heer gebracht. Daar regeerde nog altijd een koning uit het geslacht van
David. Maar ook hier ging het niet meer zoals in de dagen van koning David. Er
zou een tijd komen dat ook dit volk weggevoerd zou worden, zelfs nog veel
verder weg, dan naar het land Assyrië. En dat zou ook gebeuren omdat het volk
van Juda God de Heer vergat en zijn eigen wegen ging, waarin geen rekening
gehouden werd met Gods wetten.
De eerste jaren na de val van Samaria lag het land er wild en verlaten bij. Het
onkruid groeide hevig en de wijngaarden werden niet meer onderhouden. De
overgebleven huizen vielen in puin en ’s nachts zwierven de wilde dieren door
de dorpen.
Op een gegeven moment kreeg het lege en verlaten land weer nieuwe bewoners.
Salmanasser liet er overwonnen volksstammen heenbrengen. Zij moesten dit
door god en mens verlaten land weer bewoonbaar maken. Ze bouwden weer
huizen, bewerkten de grond, weidden hun kuddes schapen en geiten, snoeiden
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de wijngaarden en leefden er sober van, want het beste van de oogst moesten ze
als belasting naar Ninevé brengen.
Natuurlijk konden ze niet direct het hele land weer in cultuur brengen. Daarvoor
waren ze met te weinig mensen. Grote stukken land lagen braak en daar huisden
wilde dieren. Vossen, jakhalzen en leeuwen hadden vrij spel. Deze wilde dieren
werden een ware plaag voor de bevolking. Soms vielen leeuwen zelfs mensen
aan en verscheurden die. De mensen offerden aan hun goden en baden om hulp,
maar dat hielp niet en wapens om op jacht te gaan, hadden ze niet.
De enkele Israëlieten die nog in het land overgebleven waren, konden ook niets
tegen deze ware plaag van wilde dieren doen. Ze zeiden tegen de nieuwkomers:
‘Vroeger, toen ons eigen volk hier nog woonde, waren hier geen leeuwen.
Misschien is onze God wel boos, omdat jullie hier nu wonen en andere goden
dienen.’
Dat was misschien wel de reden, waarom er zij zoveel last van wilde dieren
hadden. Ze wilden de ‘god-van-dit-land’ ook wel offers brengen, maar ze wisten
niet hoe ze dat moesten doen.
Ze stuurden een boodschapper naar Ninevé met de vraag of er niet een priester
die naar Assyrië was weggevoerd, terug mocht komen. Dat vond de koning goed
en hij stuurde een priester die op de hand van de Assyriërs was, terug naar
Israël. Hij was natuurlijk niet een echte priester des Heren, want die woonden
alleen maar in Jeruzalem. Dit was een priester die in Bethel, in de tempel van
Jerobeam offers gebracht had.
De man was erg blij dat hij terug mocht. Thuis gekomen stelde hij meer priesters
aan, maar hij bleef natuurlijk wel de hogepriester en leerde de bevolking de
offerdienst van het gouden kalf.
De mensen waren tevreden. De god-van-het-land kreeg zijn offers en ook hun
eigen goden, die ze meegenomen hadden, vergaten ze niet. Ze gaven elke god
het zijne en verwachtten dat de goden hen nu wel moesten zegenen.
Dat de dienst van het gouden kalf de Heer in de hemel een gruwel was, dat
konden zij niet weten.
Later hield de plaag van de leeuwen op en dat was volgens de mensen een teken
dat alles nu goed was en dat de god-van-dit-land niet meer kwaad op hen was.
Na verloop van jaren voelden de nieuwe bewoners zich thuis in hun nieuwe
land. Soms probeerden ze vriendschap te sluiten met het volk van Juda. Maar
zij wilden niets met hun buren, deze heidenen te maken hebben. Zij waren Gods
eigen volk! Dat zij zelf ook offers brachten aan de Baäls en niet leefden volgens
Gods wetten, daar dachten ze dan maar even niet aan….
Al die eeuwen dat deze beide volken naast elkaar woonden, het volk van Juda
en de Samaritanen, bleef die oude haat en vijandschap bestaan.
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Hoofdstuk 141
Lieve kleinkinderen,
Hoe oud was ik, toen ik met mijn eerste rapport van de Muloschool thuiskwam?
Ik denk van twaalf jaar. Lieve kleinkinderen, zo oud waren jullie ook, toen jullie
na de basisschool naar de middelbare school gingen.
Mijn moeder keek in mijn rapport en zag dat ik op Bijbelse Geschiedenis en ook
op Kerkgeschiedenis een 8 had gehaald. En wat zei ze?
‘Eelke, ik ben trots op jou. Jij heb een goed rapport.’
En zag ze dan niet al die onvoldoendes, die vieren op Frans, Duits en Engels?
Jawel, maar die achten op godsdienst waren voor haar veel belangrijker, dan al
die andere slechte cijfers.
Niet voor niets leerde ze mij en ook mijn broers en zussen, dat wanneer je geld
verdiende en het uitgaf, je eerst geld moest geven aan de kerk en aan de
zending. Pas daarna mocht je voor jezelf geld uitgeven….

Hoofdstuk 141

-

De kleine prins

-

2 koningen 11 en 12

Vanaf de tijd dat de tien stammen in opstand waren gekomen tegen hun wettige
heer en een apart rijk hadden gesticht onder koning Jerobeam, hadden de
mannen van Juda altijd een beetje op hen neer gekeken. Dat koninkrijk van
Israël kon niet in de schaduw staan van het koninkrijk Juda, dat nog altijd een
koning had uit het oude en roemruchte huis van David. En in Jeruzalem stond
nog altijd de heilige tempel, waar elke dag offers aan de Heer werden gebracht.
Daar woonde ook de hogepriester uit het geslacht van Aäron.
Niet het tienstammenrijk Israël was het eigen volk van God. Nee, dat was Juda,
de stam die de Heer uitgekozen had. Het verbaasde hen ook niets, dat het in het
tienstammenrijk misging. Dat daar de ene na de andere koning vermoord werd
en dat ze ten slotte in ballingschap weggevoerd werden naar Assyrië.
Zoiets kon met het rijk van Juda niet gebeuren! De Heer zou zijn volk, zijn ark
en zijn tempel nooit in handen laten vallen van de heidenen.
Er waren wel een aantal mensen in het land van Juda, die inzagen en begrepen
dat ook zij het oordeel van God niet zouden ontlopen, als zij op dezelfde weg
om de Baäls te dienen, door zouden gaan. Maar zij geloofden ook dat God
genadig voor hen zou zijn en dat Zijn belofte om uit hun midden de Verlosser te
sturen, door zou gaan.
Ook in het land van Juda ging het niet goed. Veel mensen offerden aan de Baäls.
Ook koningen deden daaraan mee. En één keer ging dat zo erg, dat het leek alsof
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het huis van David voor altijd uitgestorven was en dat de beloofde Verlosser
nooit meer zou kunnen komen….
Toen Josafat, de vrome koning van Juda was overleden, volgde zijn zoon Joram
hem op. Hij was een totaal ander persoon dan zijn vader. Hij zat nog maar net op
de troon of hij liet al zijn broers vermoorden, omdat hij bang was dat één van
hen in opstand zou komen. De vrouw van deze koning Joram heette Athalia en
zij was de dochter van koning Achab en koningin Izébel uit het tienstammenrijk
van Israël. Deze koningin Athalia deed haar uiterste best om de Baälgodsdienst
in het land Juda als staatsgodsdienst in te voeren.
De straf voor koning Jorams wrede broedermoorden bleef niet lang uit. Een
bende Arabieren en Filistijnen vielen plunderend het land binnen en bereikten
zelfs de muren van Jeruzalem. De koningszonen namen ze gevangen en doodden
hen. Slechts één koningszoon Ahazia kon ontsnappen. Vrij snel na die zware
ramp stierf koning Joram en zijn zoon Ahazia volgde hem op.
Ook deze nieuwe koning Ahazia regeerde op de manier zoals zijn vader gedaan
had. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij liep de Baäls achterna
en deed zijn mensen veel onrecht aan. Hij was net zo erg als zijn moeder. Lang
heeft hij niet geleefd, want toen hij een keer bij zijn familie in het
tienstammenrijk op bezoek was, werd hij door Jehu gedood. Ook doodde Jehu
veertig van zijn familieleden. Toen men het lijk van koning Ahazia naar
Jeruzalem gebracht en hem begraven had, was er geen prins die hem kon
opvolgen. Alle prinsen waren te jong om koning te worden.
En toen sloeg Athalia, de dochter van Achab en Izébel, haar slag. Zij benutte
haar kans om voorgoed koningin te worden. Toen haar zoon Ahazia koning was,
had zij al veel in de melk te brokkelen gehad, maar nu kon ze zelf alle macht
grijpen. Verdriet om haar zoon, die zo jong gestorven was, had zij niet. Zij dacht
alleen aan zichzelf en ze had maar één begeerte: macht. Zelf de scepter zwaaien,
zelf zeggenschap hebben over leven en dood. Al het andere kon haar niets
schelen. Het was niet haar bedoeling om slechts een paar jaar koningin te zijn en
dan plaats te maken voor een prins, die dan oud genoeg zou zijn om koning te
worden. Nee, zij wilde voor altijd de kroon dragen. De kleine kinderen, die een
bedreiging voor haar konden worden, die moesten dood! Dan kon niemand van
hen later tegen haar in opstand komen. Ze riep een officier en gaf hem de
opdracht alle prinsen te doden. Dat het haar eigen kleinkinderen waren, haar
eigen vlees en bloed, dat interesseerde haar niets.
De officier en zijn soldaten voerden direct het bevel van Athalia uit. Ze haalden
de prinsjes op en maakten hen koelbloedig dood. Niemand van die soldaten
durfde te weigeren. Maar toen ze de kleine lijkjes telden, sloeg de schrik hen om
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het hart: er was één te weinig. De kleine Joas, bijna een jaar oud, ontbrak. Ze
durfden het niet tegen koningin Athalia te zeggen en meldden haar, dat ze haar
opdracht uitgevoerd hadden. De wrede vrouw lachte. Nu was het koninkrijk van
haar. Geen prins zou ooit meer het zwaard kunnen trekken om haar te doden en
zelf koning worden….
Toen het nieuws in Jeruzalem bekend werd, huiverden de mensen. Een vrouw
die kleine kinderen als dieren liet slachten, een grootmoeder die haar eigen
kleinkinderen vermoordde, dat was zo vreselijk, daar waren geen woorden voor.
Maar niemand durfde er iets van te zeggen. Al die laffe mannen van Juda bogen
zich onder het juk van Athalia. Maar wat gaf het ook om in verzet te gaan? Alle
zonen uit het huis van koning David waren er niet meer. Het koningschap van
David had afgedaan….
Ondertussen zat de kleine prins Joas veilig verborgen in het huis van de
hogepriester, in één van de bijgebouwen van de tempel in Jeruzalem. De dag
toen alle prinsen gedood werden, was Joséba, de vrouw van de hogepriester, in
het koningshuis. Ze kwam daar wel vaker, want zij was een prinses, de dochter
van koning Joram. ‘Toevallig’ hoorde zij wat er ging gebeuren. Ze begreep dat
deze moorden het werk van Athalia was. Natuurlijk kon zij niets tegen de
soldaten beginnen, maar haar eerste gedachte was: Ik moet er één redden!
Anders zal het geslacht van David uitsterven! Mijn man zou het mij nooit
vergeven, wanneer ik nu mijn kans niet greep, om er één te redden. De kleine
Joas bracht ze vlug met zijn voedster naar de linnenkamer en verborg ze daar
samen. Later toen in het koningshuis alles weer rustig was geworden, smokkelde
ze het kleine prinsje en zijn voedster naar haar eigen huis bij de tempel.
Jojada, de hogepriester was erg blij dat hij de kleine prins mocht opvoeden, hoe
gevaarlijk dat ook was. Zes lange jaren verzorgde en begeleidde hij dit jongetje,
alsof het zijn eigen zoon was. Nooit mocht dit prinsje met andere kinderen
spelen en wanneer er bezoek kwam, dan moest hij met zijn voedster de kamer
uit.
Toen het kleine prinsje zeven jaar oud werd, nam hogepriester Jojada het besluit
om hem koning te maken. Hij was nog wel erg jong, maar zo kon het niet
verder. Elke dag kon het geheim uitkomen en dan zou koningin Athalia hem
alsnog doden. En dan was alle zorg en moeite voor niets geweest. Hoe moeilijk
het ook zou zijn, het moest nu gebeuren. En God de Heer, die David beloofd had
dat er altijd een zoon van hem koning in Jeruzalem zou zijn, die zou het kleine
prinsje beschermen. Maar ook al vertrouwde Jojada op de Heer, hij nam wel alle
nodige voorzorgsmaatregelen. Wanneer de kleine Joas koning werd, dan moest
Athalia sterven. Maar ook daar wilde de hogepriester verantwoordelijk voor te
zijn. Het ging ten slotte om Davids huis, om Gods beloften en die wrede
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koningin had de dood meer dan verdiend. Gedurende de zes jaren dat zij
geregeerd had, had zij meer kwaad gedaan dan haar moeder Izébel in haar hele
leven. Het volk haatte haar en wanneer hij de zaken goed aanpakte, dan zou
geen mens haar verdedigen.
Op een goede dag nodigde hogepriester Jojada alle officieren van de lijfwacht
van koningin Athalia uit om in de tempel te komen en vertelde hun het geheim.
Ze waren allemaal direct bereid om de hogepriester te helpen om zijn plan uit te
voeren. Met een dure eed in de naam van de Heer beloofden ze alles te doen wat
de hogepriester hun zou vragen.
Ze spraken een dag af. Daarna werden in heel Juda vertrouwde en vrome
mannen opgeroepen om die dag in de tempel aanwezig te zijn. Die dag viel juist
samen met een feest. Het zou dan ook niet opvallen, dat er dan zoveel mensen
van buiten de stad ook in Jeruzalem waren.
Op de afgesproken dag was het in de vroege ochtend al heel druk op het
tempelplein. Iedereen zag dat het geen gewone sabbat was. Wat voor bijzonders
zou er vandaag gebeuren?
De soldaten van de wacht stonden op het plein van het Voorhof en bij het paleis
van de koningin, waar anders altijd de meeste soldaten waren, stond er nu niet
één. Alle soldaten droegen een schild en een scherpe speer en wie te dicht bij
hen kwam, werd teruggestuurd.
Plotseling gingen de brede deuren van de tempel open en Jojada, de hogepriester
kwam naar buiten. Hij was in vol ornaat, zoals dat hoorde op hoge feestdagen.
Naast hem liep een klein jongetje van een jaar of zeven in een kleine
koningsmantel. Hij zag bleek en keek verschrikt om zich heen. Wat stonden daar
veel soldaten om hem heen.
Het werd stil op het tempelplein. Alle ogen richtten zich op dat vreemde, stille
jongetje met zijn grote, donkere ogen. De mensen zagen hoe de hogepriester dit
kind bij de hand nam en hem naar de grote gouden pilaar bracht, waar een klein
podium was. Daar stonden ze samen, hogepriester Jojada en dat kleine jongetje,
juist op de plek waar altijd koningen gezalfd werden.
Wat wilde de hogepriester toch met dit kind? En kon dit allemaal zomaar zonder
koningin Athalia? De mensen zagen hoe de hogepriester zich over de jongen
heen boog. Zijn grijze baard raakte de zwarte haarlokken van het kind. Hij
haalde een kruikje tevoorschijn en goot olie over het hoofd van het kind. Over
het stille tempelplein en over de hoofden van al die zwijgende en heel verbaasd
kijkende mensen, klonken zijn wonderbaarlijke woorden: ‘Vandaag zalf ik in de
naam van de Heer, tot koning over Juda, Joas, de zoon van Ahazia, uit het huis
en geslacht van David!’
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Hogepriester Jojada zette het jongetje de koningsmuts op zijn hoofd, de bonte
muts met de gouden koningsplaat. Om zijn smalle schouders bond hij een brede
sjerp, waarop de Wet-van-God geborduurd was. Hij gaf een teken en over het
tempelplein klonken luide trompetten.
En nog stond het volk verbaasd te kijken en begreep niet goed wat er gebeurde.
Een nieuwe koning? Maar kon zo’n klein jongetje wel koning worden? Hadden
ze zijn naam wel goed verstaan? Joas uit het huis van David? En toen begrepen
ze het! Dus niet alle prinsen waren gedood. Er was één prinsje ontsnapt. Er was
nog toekomst voor het land van Juda! Plotseling klonk er een groot gejuich en
klapten alle mensen op het plein voor hun nieuwe kleine koning. God had zijn
volk dus niet vergeten! Koning Athalia en haar Baäls hadden het dus niet
gewonnen. En al luider klonk het gejuich, zodat het zelfs in het koningshuis te
horen was.
Koningin Athalia hoorde het ook en ze voelde dat er gevaar dreigde. Vlug ging
ze naar het tempelplein om te zien wat er aan de hand was. Weer werd het stil.
Nog werd er ruimte voor haar gemaakt. De mensen waren erg bang voor haar.
Wild keek Athalia om zich heen. Tussen de schilden en speren door zag ze de
nieuwe koning staan. Het was nog maar een klein jongetje in een
koningsmantel…. En op datzelfde moment begreep ze alles. Ze hadden haar
voorgelogen! Niet alle prinsjes waren gedood….
In wanhoop scheurde ze haar kleren en huilde: ‘Verraad! Verraad!’
Streng en dreigend kwam het antwoord van de hogepriester: ‘Grijp haar en
breng haar buiten de tempel.’
Soldaten stonden al om haar heen en grepen haar. Door de Paardenpoort
brachten ze haar naar het koningshuis, waar ze haar doden.
Op het tempelplein, voor het altaar van de Heer, sloten Joas en de oudsten van
het volk een verbond. In het vervolg zou er geen Baäl meer gediend worden.
Juda zou weer het heilig volk van God worden. Diezelfde dag nog werd de
tempel van Baäl in de stad Jeruzalem afgebroken en alle Baälpriesters gedood.
Zo lang als koning Joas te jong was om zelf te regeren, hielp hogepriester
Jojada hem. Toen Joas volwassen was geworden, bleef Jojada zijn eerste en
belangrijkste raadsheer. Joas luisterde naar de hogepriester.
Maar na de dood van Jojada veranderde veel en niet ten goede. De vorsten van
Juda haalden hun koning over om de Baäls weer te dienen. Joas wist heel goed,
dat dit niet goed was. Maar hij durfde die belangrijke mannen dit verzoek niet
weigeren.
Meer dan één keer stuurde de Heer een profeet naar koning Joas, maar hij wilde
niet luisteren. Ten slotte kwam de priester Sacharia, de zoon van Jojada bij de
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koning. Maar liet de zoon van de man, aan wie hij alles te danken had, op het
tempelplein stenigen.
Toen was de maat vol, van Gods geduld vol met koning Joas. Hij gaf de
ondankbare koning over aan zijn vijanden. Met een groot leger trok Joas naar
een kleine bende Arameeërs. Maar omdat God niet met hem was, verloor hij de
strijd. Zwaar gewond werd hij naar zijn paleis in Jeruzalem teruggebracht, waar
een paar van zijn dienstknechten tegen hem in opstand kwamen en hem
vermoordden.
Zo stierf deze koning Joas, die in zijn jonge jaren op zo’n wonderbaarlijke
manier door de Heer gered was, omdat God zijn beloften aan zijn dienstknecht
koning David waarmaakte.

Hoofdstuk 142
Lieve kleinkinderen,
Een paar weken voordat onze zoon Dirk-Jelmer werd geboren, dat was op 14
april 1974, kreeg mijn schoonvader Jelmer Zandt een erge hartaanval. In het
UMCG in Groningen onderging hij de eerste open hartoperatie in Nederland.
De operatie slaagde en een aantal maanden later mocht hij weer naar huis.
Jammer was het dat hij in het ziekenhuis een bacteriële infectie had gekregen
waardoor hij veel medicijnen moest innemen. Het gevolg hiervan was dat zijn
nieren niet meer goed functioneerden. Twaalf jaar later is mijn schoonvader
overleden als gevolg van deze nierziekte.
Tijdens zijn begrafenisdienst in de kerk in Loppersum vergeleek de dominee Jelmer
Zandt met koning Hizkia. Toen deze koning doodziek op zijn bed lag en te horen
kreeg dat hij zou sterven, kreeg hij even later van de profeet Jesaja de boodschap,
dat hij nog vijftien jaar in leven zou blijven.
Het verhaal uit de bijbel van koning Hizkia kunnen jullie in het volgende hoofdstuk
lezen.

Hoofdstuk 142

-

Hizkia

-

2 koningen 18, 19 en 20

Weer gingen er jaren voorbij en de ene na de andere koning beklom de troon
van Juda. Er waren jongere en oudere, verstandige en onverstandige, vrome en
goddeloze, maar vanaf de eerste tot de laatste waren ze allemaal uit het huis van
David. De Heer hield zijn belofte dat David altijd en lamp brandende zou
houden in Jeruzalem. Het was ook alleen om dat woord, dat de Heer het huis
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van David in stand hield. Niet omdat al die koningen de Heer dienden en leefden
naar zijn wetten. Er zijn in Juda koningen geweest, die erger waren dan koning
Achab en zijn goddeloze koningin Izébel.
Eén van de allerergste was Achas, de zoon van Jothan. Hij was twintig jaar oud,
toen hij koning werd en hij heeft zestien jaar geregeerd. Hij heeft tijdens zijn
regering de Heer meer getergd dan ooit een andere koning in Juda en Israël
gedaan heeft. Want niet alleen liet hij gegoten beelden maken voor de Baäls, hij
offerde zelfs één van zijn eigen zonen aan de god Moloch. Een kinderoffer….
Later, toen de koning van Assyrië de stad Damascus veroverd had, ging hij
daarheen om koning Tiglat-Pileser hulde te brengen en liet hij in Gods heilige
tempel in Jeruzalem een altaar plaatsten voor Rimmon, de oorlogsgod van
Aram. En alsof dit alles nog niet erg genoeg was, aan het einde van zijn leven
liet hij op alle pleinen van de stad een altaar voor de Baäl bouwen en liet hij de
tempel van de Heer dichtspijkeren.
Maar weer, toen het zo erg was geworden, kwam de Heer tussenbeide. De
goddeloze koning Achas stierf en Juda kreeg een koning, die de Heer boven
alles lief had en die er alles voor over had om Gods wet te doen en te leven in de
voetsporen van koning David. Zijn naam was Hizkia.
Ook Hizkia was nog niet oud, toen hij koning werd. Nog maar vijfentwintig jaar.
Hij luisterde niet naar de raadgevingen van de goddeloze vorsten van Juda, maar
hij ging zijn eigen weg. Met alle energie die hij in zich had, begon Hizkia goed
te maken, wat zijn vader Achas kapot gemaakt had. Hij was nog geen maand
koning, toen de deuren van de tempel van Salomo weer opengemaakt werden.
En het duurde niet lang of Gods huis was weer helemaal gereinigd.
In het heilig huis van God, voor het rokend altaar, vernieuwden de koning en
zijn volk het oude verbond met de Heer. Vanaf die blijde dag was Juda weer wat
het moest zijn: Gods eigen, heilig volk. Toen de tempel gezuiverd was, wilde
koning Hizkia ook weer het Paasfeest vieren. Zijn boodschappers trokken door
het hele land om de mensen uit te nodigen om dit oud en heilig feest in
Jeruzalem te vieren. Ook naar het tienstammenrijk gingen de boden van koning
Hizkia. De meeste mannen lachten hen uit. Maar toch kwamen er een aantal
mensen uit de stammen Aser en Zebulon om met elkaar het Paasfeest in de
tempel in Jeruzalem te vieren. Het werd een geweldig mooi Paasfeest. Het leek
erop alsof de oude glorietijd van koning Salomo opnieuw zou beginnen.
Toen de zeven feestdagen voorbij waren, besloten ze om dit mooie Paasfeest
met zeven dagen te verlengen. Het werd een dankfeest voor al het goede dat zij
van de Heer gekregen hadden. Na dit feest trok het volk door alle dorpen en
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steden en vernielden alle Baäls beelden. De gewijde stenen sloegen ze kapot en
de Asjera palen hakten ze omver.
Maar al was koning Hizkia een koning die de Heer diende en het volk zijn
verbond met God vernieuwd had, politiek gezien stond het er in het land niet zo
best voor. Donkere wolken kwamen opzetten uit het oosten. Wat de profeet Jona
in zijn tijd al zag aankomen, dat werd nu werkelijkheid. Het leger van de
Assyriërs had de stad Samaria veroverd en het volk van het tienstammenrijk in
ballingschap gevoerd. Tijdens de regering van koning Achas was Juda al in de
macht van de koning van Ninevé gekomen. Elk jaar moest er een flinke
hoeveelheid goud en zilver naar Assyrië gebracht worden.
Koning Hizkia, de trouwe dienstknecht van Israëls God, was een vazal van een
heidense koning. Dit kon toch niet! Hij hoopte dat hij nog eens met hulp van
andere volken en vooral met hulp van de Farao in Egypte, zijn land vrij te
vechten.
De profeet Jesaja, die ook in Jeruzalem woonde en vaak bij de koning op bezoek
kwam, waarschuwde hem dat hij niet op Egypte moest vertrouwen, maar dat hij
beter de jaarlijkse schatting aan de koning van Assyrië kon betalen. Koning
Hizkia kon dit maar moeilijk geloven. De Heer zou hem toch wel helpen,
wanneer het om de vrijheid van zijn volk en ook om de tempel ging? Op een
keer, toen de kans op slagen gunstig leek, kwam hij in opstand en betaalde hij
geen schatting meer. Dat kwam zo:
Op zekere dag werd Hizkia ziek. Ergens in zijn lichaam zat een gezwel en hij
werd steeds maar zieker. Zelf geloofde Hizkia dat hij weer beter zou worden,
want hij had nog geen zoon. Hij kon toch niet sterven, als hij nog geen zoon
had? Er zou toch altijd een zoon van David koning in Juda zijn!
Maar de profeet Jesaja, die hem kwam opzoeken zei tegen hem: ‘Zo zegt de
Heer: ‘U zult niet weer beter worden. Maak uw laatste wilsbeschikking op, want
je sterft zeer binnenkort.’
Het was alsof Hizkia een klap in zijn gezicht kreeg. Nu zou het huis van David
toch nog uitsterven. Wat bleef er nu over van Gods beloften? Hij kon het niet
geloven. Hij draaide zich in zijn bed om en met zijn gezicht tegen de muur
begon hij te bidden. Zou de Heer naar hem luisteren en zou hij in leven mogen
blijven?
Hizkia was nog aan het bidden, toen Jesaja al weer bij zijn bed stond. Zijn ogen
blonken, toen hij tegen de koning zei: ‘Zo zegt de Heer, de God van uw
voorvader koning David: Ik heb jouw gebed gehoord en jouw tranen gezien. Ik
zal je beter maken. Over drie dagen zal je opstaan en weer naar de tempel gaan.
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Nog vijftien jaar zal jij regeren en wanneer jouw vijand komt, de koning van
Assyrië, dan zal Ik jou en alle inwoners van deze stad beschermen en bevrijden.
En nu moet je een plak gedroogde vijgen laten halen en die op je pijnlijk gezwel
leggen….’
Hizkia werd blij. Nog vijftien lange jaren leven…. Hij kon er bijna geen
woorden voor vinden. Het was te mooi…. Maar hij voelde zich nog erg ziek. Hij
had hoge koorts. Kon hij over drie dagen helemaal beter zijn? O Heer, dacht hij,
U zegt dat ik beter zal worden, maar U zei ook, dat ik zou sterven. Wat moet ik
nu geloven? Eerbiedig vroeg hij of God hem een teken wilde geven.
Weer kwam de profeet Jesaja bij het bed van koning Hizkia en zei: ‘De Heer zal
u een teken geven, dat uw gebed verhoord wordt. Kiest u maar wat gaat
gebeuren: Moet de schaduw op de zonnewijzer tien graden vooruitgaan of tien
graden achteruit?’
Hizkia antwoordde: ‘Laat de schaduw maar tien graden achteruit gaan.’
Diezelfde dag nog gebeurde dit machtig teken. Het was al laat in de middag en
de schaduwen werden al lang, Op de zonnewijzer viel de schaduw al bijna
helemaal onderaan. Toen was het alsof de Here God de zon terugplaatste aan de
blauwe hemel en de schaduw op de zonnewijzer liep tien graden terug. De
mensen in Jeruzalem begrepen maar niet, waarom deze dag zo vreselijk lang
duurde.
Drie dagen later was koning Hizkia hersteld en bracht hij de Heer in de tempel
een dankoffer.
Het wonder van de zonnewijzer en de wonderbaarlijke genezing van koning
Hizkia werd bekend tot ver over de grenzen van Juda. Zelfs de koning uit het
verre Babel stuurde boden naar Hizkia om hem geluk te wensen met zijn
genezing en ook wilde hij graag meer weten over dat vreemde
natuurverschijnsel. Maar dat niet alleen. De boden moesten ook het volgende
vragen: Zou koning Hizkia en verbond met hem willen sluiten? Babel en veel
andere volken wilden graag tegen Assyrië in opstand komen en of Hizkia mee
wilde doen.
En dit was nu juist datgene, waarop Hizkia al zo lang zat te wachten. Natuurlijk
wilde hij meedoen. En hij liet de boden van de koning van Babel alles zien wat
hij had: zijn goud en zilver, zijn soldaten en strijdwagens, ja hij liet zien hoe
sterk hij was. Met het verre, sterke Babel als bondgenoot, durfde hij alles aan….
En weer kwam de profeet Jesaja bij koning Hizkia om hem te waarschuwen.
‘U heeft de boden van Babel alles laten zien,’ zei hij, ‘maar er komt een tijd dat
al jouw schatten en ook jouw zonen en dochters weggevoerd zullen worden naar
ditzelfde Babel.’
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Koning Hizkia boog deemoedig zijn hoofd en zei: ‘Wat u nu in de naam van de
Heer tegen mij gezegd heeft, is goed. Maar ik heb mijn woord gegeven en daar
houd ik mij aan.’
Niet lang na dat bezoek van de boden uit Babel, toen er in Assyrië een nieuw
koning aan de macht kwam, de wrede Sanherib, kwam Hizkia in opstand tegen
Assur. Een paar jaar ging alles goed. Er gingen geen grote karavanen met goud,
zilver en vee meer naar Ninevé. Het leek erop dat Juda voorgoed vrij was.
Maar in het derde jaar van zijn regering, trok Sanherib met zijn legers het
westen in en viel hij ook Juda aan. Het hele platteland roofde hij leeg en wel
honderdduizend mensen uit Juda voerde hij af het noorden in. En terwijl
Sanherib met zijn hoofdsmacht de stad Lachis belegerde, stuurde hij een veel
kleiner leger naar Jeruzalem. Koning Hizkia kreeg spijt dat hij niet naar Jesaja
geluisterd had, maar daar was het nu te laat voor.
Hij stuurde boden naar koning Sanherib en beloofde hem dat hij in het vervolg
een trouw vazal zou zijn en alles wel wilde betalen om oorlog te voorkomen.
Sanherib vond het voor deze keer goed, maar zei dat Hizkia dan wel moest
betalen. En dat was zo’n hoog bedrag, dat zelfs het goud van de tempeldeuren
afgesneden moest worden, om alles te kunnen betalen.
Het was maar wat goed, dat Jeruzalem een sterke stad was en dat Hizkia de
laatste jaren de muren en poorten versterkt had. Het leger van de Assyriërs viel
de stad Jeruzalem niet aan, maar ze hadden ook geen tijd voor een lang beleg.
Ze waren bang dat de Farao van Egypte met een groot leger zou komen om
Hizkia te helpen. Veel soldaten van hen waren al gesneuveld en ze waren zo ver
van huis. Ze waren kwetsbaar. Maar wanneer zij het handig aanpakten, dan
konden ze misschien de Judeeërs zo bang maken, dat ze hun stad zonder te
vechten, over zouden geven.
Kort na het beleg van de stad Jeruzalem stond de grootvizier van koning
Sanherib met een paar andere hoge ambtenaren voor de poort van Jeruzalem.
Het was duidelijk dat ze niet kwamen om te vechten, maar ze hadden een
boodschap van hun koning. Hizkia wees drie mannen aan om met hen te gaan
praten, boven op de stadsmuur.
De grootvizier deed zelf het woord. Met opzet schreeuwde hij zo luid, dat alle
soldaten op de muur hem ook konden verstaan. Om eerlijk te zijn, was zijn
boodschap ook niet in de eerste plaats voor koning Hizkia bestemd, maar voor
Hizkia’s soldaten. Hij wilde ze bang maken, zodat ze in opstand zouden komen
en niet meer naar koning Hizkia luisterden en hem gehoorzaamden. Het klonk
mooi, de valse woorden, die hij sprak: ‘Waarom zijn jullie toch zo bang voor de
grote koning Sanherib? Waarom hebben jullie de stadspoorten gesloten en staan
er zoveel soldaten op de muren? O, ik begrijp het al. Jullie zijn bang dat koning
Sanherib jullie ook gaat wegvoeren naar Assyrië, net zoals hij gedaan heeft met
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het volk van Israël. Maar was dat zo erg? Onze grote koning heeft hen
meegenomen naar een land dat niet minder vruchtbaar is dan hun eigen land
was. Waar ze nu wonen is ook een land, overvloeiende van koren, druiven, olie
en honing. Ook in hun nieuw land hebben ze grote kuddes vee en wijngaarden.
Het gaat hen goed in hun nieuwe vaderland. Ook jullie kunnen dat allemaal
krijgen, maar hier in Jeruzalem wacht jullie de dood.
Of beste mensen van Jeruzalem, geloven jullie koning Hizkia nog steeds? Hij
heeft jullie wijsgemaakt dat jullie hulp zullen krijgen uit Egypte. Mooi niet,
hoor. Dat is gewoon om te lachen. Egypte kun je vergelijken met een gebroken
rietstengel, die als je erop leunt, dwars door je hand heen snijdt!
Zegt jullie koning dat hij op de Heer vertrouwt? Geloof dat maar niet. En het
helpt hem ook niets, want hoeveel volken heeft mijn koning Sanherib al niet
overwonnen? Als de goden van al die landen het niet konden winnen van mijn
koning Sanherib, hoe zou jullie onzichtbare God dat dan wel kunnen?
En dat niet alleen…. Is de God van jullie koning misschien wel boos op jullie
allemaal? Straft hij jullie? Heeft jullie eigen God mijn koning Sanherib hierheen
gehaald om jullie te straffen, wat dan?
Beste mensen van Jeruzalem, hoor wat ik tegen jullie te zeggen heb: Het is het
beste dat jullie niet meer naar Hizkia luisteren en dat jullie de stadspoorten
opendoen en jullie onderwerpen aan de scepter van Assur!’
Het werd stil, toen de grootvizier zijn boodschap gezegd had. Niemand durfde
een woord terug te zeggen, maar wat hij gezegd had, maakte wel diepe indruk.
Als het nu eens waar was, wat die Assyriër gezegd had?
De drie mannen die door Hizkia gestuurd waren, scheurden hun kleren en
gingen terug naar het paleis en vertelden wat de grootvizier gezegd had.
Hizkia schrok hevig, toen hij het hoorde. Hij begreep zijn eigen soldaten heel
goed. Wat zouden ze twijfelen aan zijn woorden, aan zijn beloftes. Hizkia zag
maar één uitweg: hij moest bidden tot God de Heer.
Ook hij scheurde zijn kleren en met een rouwdoek om zijn heupen ging hij naar
de tempel en stortte zijn hart voor de Heer uit.
Daarna stuurde koning Hizkia een bode naar de profeet Jesaja met de vraag of
hij ook een Godswoord gekregen had.
Jesaja gaf het volgende antwoord: ‘Zo zegt de Heer: Wees niet bang voor de
koning van Assyrië, want ik zal hem naar zijn eigen land terug doen gaan, waar
hij door het zwaard zal sterven.’
Hizkia wist dat zijn gebed verhoord was en rustig wachtte hij af, wat de Heer
zou doen.
Het Godswoord dat de profeet Jesaja gekregen had, werd werkelijkheid. Zo snel
hij kon ging de grootvizier naar zijn koning, want het gerucht ging dat de Farao
722

van Egypte met een groot leger eraan kwam en nu moest hij weten wat hij moest
doen.
Nog één keer probeerde Sanherib het met Hizkia. Deze keer liet hij hem brieven
brengen, waarin hij de Heer lasterde en zijn heilige Naam door het slijk haalde.
Hizkia ging met deze brieven naar de tempel en legde ze daar bij het altaar voor
God neer. Koning Hizkia bad om hulp. De Heer was toch veel machtiger dan
alle afgoden van de heidenen bij elkaar! Goden van steen en hout, die door
mensen zelf gemaakt waren.
Toen Hizkia terugkwam in zijn paleis was daar de profeet Jesaja, die een
Godswoord gekregen had.
‘Over Sanherib, de koning van Assyrië zei de Heer het volgende: Omdat hij Mij
belachelijk gemaakt en beledigd heeft, stuur Ik hem terug naar zijn eigen land.
Hij zal nog geen pijl over de stadsmuur van Jeruzalem heen schieten. Hij zal
deze stad niet binnenkomen. Hij zal weer teruggaan langs dezelfde weg als die
hij gekomen is.’
Diezelfde nacht stuurde de Heer zijn boodschapper, een engel door het
legerkamp van Sanherib. Deze engel van God doodde
honderdvijfentachtigduizend soldaten.
Toen de volgende ochtend in de legerkampen van Sanherib bij Jeruzalem, bij
Lachis, in het land van de Filistijnen, ja overal waar Sanheribs soldaten waren,
de trompetten klonken, werden de meeste soldaten niet wakker. In elke tent
waren doden en van het machtige leger van koning Sanherib was weinig meer
over.
Met angst in zijn hart ging koning Sanherib terug naar zijn eigen land. Hij had
de Heer, de God van Juda belachelijk gemaakt. Nu had hij gezien hoe groot de
macht van de God van Juda was.
In de stad Jeruzalem en in het paleis van koning Hizkia, ja in heel Juda was
grote blijdschap over deze wonderbaarlijke verlossing.

Hoofdstuk 143
Lieve kleinkinderen,
Mijn moeder was een gelovige vrouw. Zij vertelde mij eens, dat toen zij in 1928
samen met mijn vader naar Canada was geëmigreerd en daar in grote armoede
verkeerde, zij geleerd had om echt te bidden voor haar dagelijks brood.
‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’
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Ja, want eten was er niet in het huis (de hut in de binnenlanden) waarin zij
samen met mijn vader woonde.
Maar toch kwam er steeds weer uit onverwachte hoek eten op tafel.
Toen mijn vader in 1952 stierf, moest mijn moeder van een heel klein
pensioentje rondkomen. Mijn vader had maar weinig pensioenjaren opgebouwd.
Van een boer op Kollumerpomp, die geen lid was van onze kerk, kreeg zij eens
zomaar een wintervoorraad aardappelen.
Hulp krijgen van mensen, van wie je het niet verwacht, dat gebeurt vaker.

Hoofdstuk 143

-

De laatste koning

-

2 koningen 23, 24 en 25

Na de dood van de vrome koning Hizkia volgde zijn zoon Manassa hem op. Hij
was nog maar twaalf jaar, toen zijn vader overleed. Maar al heel snel werd
duidelijk, dat hij in niets op zijn vader leek. De offerhoogten, die zijn vader had
laten afbreken, bouwde hij weer op en in de tempel van Salomo plaatste hij
beelden van de zon, maan en sterren.
Maar hij deed nog veel erger dingen: Overal in het land stelde hij waarzeggers
aan. Hij liet zich in met duivelskunstenaars en het ergste was dat hij zelfs in het
dal van Hinnom zijn eigen kinderen offerde aan de god Moloch.
Hij was goddelozer dan welke koning in Juda en in Israël ooit was geweest.
Door hem ging het volk totaal de verkeerde kant uit. Slechts enkelen bleven de
God van Israël trouw en brachten hem offers. Maar zulke mensen werden met de
nek aangekeken en minderwaardig behandeld. Ja, ze werden zelfs onderdrukt en
vervolgd. De straf bleef niet uit.
Koning Manasse, die jaren lang een trouw vazal van de koning van Assyrië was
geweest kwam in opstand, maar dat mislukte. Hij werd als gevangene, met een
haak door zijn neus, naar de stad Babel gebracht, waar in die jaren de Assyriërs
ook de baas waren. Daar kreeg hij berouw en bekeerde zich. Toen hij later in
Jeruzalem terugkeerde en daar ook weer koning werd, deed hij zijn best om het
land weer te zuiveren van alle vreemde altaars, die hij zelf opgericht had. Maar
het lukte hem niet zijn volk zich ook tot de Heer terug te laten keren. Zelf werd
hij behouden, maar de mensen in Juda bleven de afgoden dienen. Het naderend
onweer van Gods toorn kwam steeds dichterbij.
Steeds kwamen er profeten die het komende oordeel aankondigden en het volk
waarschuwden, maar de mannen van Jeruzalem luisterden niet naar hen. Zij
geloofden eenvoudig niet dat de Heer hen zou overgeven in de macht van de
heidenen. Zij waren toch Gods eigen volk? En zijn tempel en zijn heilige ark
waren toch bij hen! Wanneer het land Juda ten onder zou gaan, dan had de Heer
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geen eigen land en geen eigen volk meer. En wat is nu een God zonder land en
volk?
En daar kwam nog bij: Had de Heer niet aan David beloofd, dat er altijd een
koning uit zijn geslacht op de troon in Jeruzalem zou zitten? En diezelfde
mensen die God tot het uiterste tergden en zich van Gods Woord niets
aantrokken, durfden ook nog te zeggen: ‘Wij zijn Gods eigen volk en Hij zal ons
beschermen en optreden tegen onze vijanden!’
De zoon van Manasse, Amon, was niet veel beter dan zijn vader. Hij is slechts
twee jaar koning geweest en toen werd hij vermoord. Weer hing de toekomst
van Davids huis aan een zijden draadje. De kroonprins, die nu zijn vader op
moest volgen, was nog maar acht jaar oud. De moordenaar kreeg geen kans om
zelf koning te worden, want het volk maakte de kleine Josia koning en zijn
dienaren regeerden het land, net zolang tot hij zelf het bewind over kon nemen.
Toen bleek dat de jonge koning geen aardje naar zijn vaartje had. Hij leek in
niets op zijn vader, maar diende trouw de Heer en liep in de voetsporen van
koning Hizkia.
Met strenge hand begon hij het land te zuiveren. Waar hij zelf bij stond werden
altaars op offerhoogten omgekapt en afgodsbeelden werden met mokers
stukgeslagen. Zelfs over de grenzen heen, in het land van de Samaritanen in
Bethel brak hij het altaar af en sloeg het gouden kalf aan gruzelementen. Zo
maakte hij het Godswoord waar, dat in de tijd van koning Jerobeam over dit
altaar gesproken was.
Toen koning Josia het hele land van de afgoden gezuiverd had en de tempel
gereinigd was, riep hij het volk op om naar Jeruzalem te komen. Met elkaar
sloten ze opnieuw een verbond met de Heer. Zo was Juda nog één keer, zoals
het in oude tijden was geweest: het volk van God en het leek erop, alsof alles
nog goed zou komen.
Maar nog niet eens veertig jaar oud, stierf koning Josia in de strijd tegen Necho,
de Farao van Egypte. Na hem is er niet weer een koning in het land van Juda
geweest, die de Heer diende. De goed dertig jaar van Josia’s regering was voor
dit ongehoorzame volk de laatste kans geweest. Maar de vorsten van Juda
wilden niet anders, dan de afgoden dienen. Na de dood van koning Josia keerden
ze zich voorgoed af van de Heer.
De zoon van Josia, Joahaz, is maar drie maanden koning geweest. De Farao van
Egypte nam hem gevangen en bracht hem naar Egypte. Zijn broer Jojakim
volgde hem op. Elf jaar lang zat deze zoon van de vrome Josia op de troon en
deed alleen maar wat kwaad was in de ogen des Heren. Elk jaar moest hij en
zware schatting naar Egypte brengen. En terwijl het volk zwaar uitgemolken
werd om die schatting bijeen te brengen, leefde de koning met zijn vrienden in
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grote weelde. De armen werden verdrukt, de slaven mishandeld en in Jeruzalem
werd onschuldig bloed als water vergoten.
En toen kwam de straf: uit het verre Babel kwam een jonge veldheer met zijn
leger en omsingelde de stad Jeruzalem. Tevergeefs vroeg koning Jojakim om
hulp uit Egypte. In de strijd buiten de poorten van de stad Jeruzalem viel hij in
handen van de vijand. Zijn zoon Jojachin volgde hem op. Slechts drie maanden
kon hij het volhouden en toen gaf hij zich over aan de hoge ambtenaren van
Nebukadnezar. Voor het eerst trokken de Chaldeeën - zo werden de inwoners
van de stad Babel genoemd - Jeruzalem, de stad van God binnen.
Nebukadnezar verwoestte deze sterke vesting niet. De stadsmuren werden niet
afgebroken. Deze stad Jeruzalem zou hem misschien nog eens van pas komen in
zijn strijd tegen Egypte.
De broer van Jojachin, zijn naam was Mattanja, werd door Nebukadnezar
aangesteld als de nieuwe koning van Juda. Natuurlijk moest hij de koning van
Babel onderdanig zijn. Precies doen wat die wilde. Ja, dat had Nebukadnezar
hem goed ingeprent. Nooit mocht hij de Farao van Egypte om hulp vragen. Hij
moest de koning van Babel trouw blijven. Als hij gehoorzaamde, dan zou hij tot
zijn dood toe, als koning in Jeruzalem blijven wonen. Maar, deed hij dat niet,
dan zou hij sterven en de stad Jeruzalem verwoest worden. Hij had maar te
kiezen….
Mattanja beloofde alles. Om zeker van zijn zaak te zijn, liet Nebukadnezar hem
met dure eden in de naam des Heren zweren dat hij zich aan zijn beloftes zou
houden. En omdat hij zijn beloftes nooit zou vergeten, gaf Nebukadnezar hem
een nieuwe naam: Sédekia, wat betekende: ‘de Heer is mijn gerechtigheid.’
Nebukadnezar reisde met een gerust hart terug naar zijn eigen land. Dat kleine
landje Juda, onder leiding van zijn nieuwe koning, zou voor hem een ver
vooruitgeschoven verdedigingspunt zijn tegen het land Egypte. Sédekia zou
nooit tegen hem in opstand komen. Iemand die zulke beloftes heeft gedaan, en
die met dure eden in de naam van zijn eigen God heeft bevestigd, die breekt zijn
woord niet!
Ja, dat dacht Nebukadnezar, maar hij wist niet dat veel koningen van Juda heel
vaak hun beloftes aan de Heer niet nakwamen. Een heiden, zoals hijzelf, die
gehoorzaamde zijn goden, maar de mannen van Israël deden vaak, wat de Heer
hun God verboden had!
Ook Sédekia verbrak de eed-van-trouw die hij gezworen had. Hij maakte zich
los van Babel. Boden van hem gingen naar de Farao van Egypte en vroegen om
hulp. Natuurlijk beloofde de Farao alles, wat Sédekia vroeg. Hij was toch niet
van plan om dat kleine landje Juda te helpen. En dan kun je gemakkelijk van
alles beloven.
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Toen Nebukadnezar hoorde dat Sédekia tegen hem in opstand was gekomen,
kon hij het eerst gewoon niet geloven. Kon een koning, die in de naam van zijn
eigen God zo gezworen had, zijn woord breken? Toen hij de bewijzen in handen
kreeg, werd hij vreselijk kwaad. Die valse verrader…. Hij kreeg hem wel en de
stad Jeruzalem zou hij met de grond gelijk maken! Dat zou misschien niet zo
gemakkelijk gaan, want de stad was op een berg gebouwd, maar ook al zou het
jaren duren, hij zou rechtsdag houden over die eedbrekers!
Nebukadnezar was ondertussen koning van Babel geworden. Met zijn groot
leger trok hij het westen in. Er waren meer koningen tegen hem in opstand
gekomen en die wilde hij nu allemaal weer onderwerpen.
Het was de tiende maand van het negende jaar dat Sédekia regeerde, toen
Nebukadnezar de stad Jeruzalem omsingelde en alle wegen afsloot.
In zijn paleis zat koning Sédekia op zijn troon en sidderde voor de wraak van de
Chaldeeër Nebukadnezar. Waarom was hij toch ook in opstand gekomen? Ja,
waarom? Hij had spijt als haren op zijn hoofd. Hij wilde dat hij nooit naar zijn
raadgevers, naar de vorsten van Juda geluisterd had! Zij hadden hem bewerkt
om met Babel te breken en hulp te vragen aan Egypte. Maar de Farao kwam
niet!
Als dit nu eens het einde zou worden, het begin van zijn ondergang? Hij had de
profeet Jeremia laten komen en gevraagd om een Godswoord. Maar was het wel
een Godswoord, dat hij te horen had gekregen? Volgens zijn raadgevers was
deze profeet een leugenaar en een zwartkijker. Hij had gezegd dat ze de poorten
open moesten zetten en Nebukadnezar hulde brengen. Deden ze dat niet, bleven
ze zich tot het einde toe verzetten, dan zou de stad verwoest worden en de
koning en zijn helpers zouden door het zwaard gedood worden!
Eigenlijk wilde Sédekia het advies van Jeremia wel opvolgen, maar zijn
raadslieden moesten daarover mee beslissen. En zij wilden er geen praat over
horen. Nu nog, met de Chaldeeërs voor de poorten van de stad, geloofden zij
vast en zeker dat alles goed zou komen. Juda was het oude volk van God, de
tempel was het huis van God, de Heer zou zeer zeker tussenbeide komen en die
heidenen doden, net zoals Hij al zo vaak gedaan had!
En het Godswoord van de profeet Jeremia? Dat was een leugen. Jeremia was een
verrader, die het stiekem met de vijand hield. Misschien werd hij er wel voor
betaald!
Een paar weken later leek het erop dat de vorsten van Juda gelijk zouden
krijgen. De soldaten op de stadsmuren zagen de Chaldeeërs wegmarcheren, het
zuiden in. De vorsten van Juda lachten vergenoegd. Waar bleef die profeet
Jeremia nu met zijn praatjes? De vijand was weg en Jeruzalem was vrij! Hij
most zich schamen, die Godsman, dat hij zulke praatjes de wereld in stuurde.
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En toen Jeremia op zekere dag de poort uitliep, omdat hij voor zaken naar
Bethlehem moest, hielden ze hem aan.
‘Jij wilt naar jouw vrienden, de Chaldeeërs,’ zeiden ze tegen hem. ‘Jij wilt
overlopen naar de vijand.’
Maar wat Jeremia ook zei, ze geloofden hem niet. Ze namen hem gevangen en
sloten hem op in de gevangenis. En koning Sédekia durfde er niets van te
zeggen.
Korte tijd later kreeg de profeet toch gelijk: het leger van Nebukadnezar kwam
terug en omsingelde opnieuw de stad Jeruzalem. Maar hun ongelijk bekennen en
Jeremia vrijlaten? Nee, ze brachten hem zelfs naar en andere gevangenis, een
soort van diepe kelder met diepe kuilen erin. Het was een vreselijke plaats om in
gevangen te zitten. Geen straaltje zonlicht kwam naar binnen en als je een
verkeerde stap deed, viel je in zo’n diepe kuil, waar je stierf in het zuigende
slijk. Jeremia durfde bijna geen stap te verzetten. Zelfs als hij op de grond lag te
slapen, durfde hij zich bijna niet te bewegen.
Maar ook hier in zijn diepe ellende vergat de Heer hem niet.
Op zekere dag liet koning Sédekia de profeet Jeremia uit de gevangenis ophalen.
Hij vroeg hem of er nog hoop op bevrijding was. Het antwoord van Jeremia
was: ‘Koning, er is een Godswoord. U zult door de soldaten van Nebukadnezar
gevangen genomen worden. Wanneer u zich nu overgeeft, zal hij uw leven
sparen. Maar wanneer u de poorten van de stad gesloten houdt, dan zult u een
wrede dood sterven!’
Sédekia huiverde. Als hij maar durfde, maar de vorsten van Juda zouden hem
uitlachen en zijn besluit ook niet goedkeuren.
Maar misschien was deze profeet wel te pessimistisch en viel alles nog wel mee.
In ieder geval zou hij hem niet straffen. De man meende het wel goed, dat
geloofde hij zeker. En toen Jeremia hem heel nadrukkelijk vroeg om in ene
andere plek opgesloten te worden, vond hij dat goed. Jeremia werd overgebracht
naar de Voorhof van de gevangenis, waar hij bewegingsvrijheid had. Hij kon
praten met zijn bewakers en ook met mensen die in de gevangenis een
boodschap hadden.
Het duurde niet lang of de vorsten van Juda hoorden dat Jeremia profeteerde
tegen de mensen in de stad. Kwaad gingen ze naar de koning en zeiden: ‘Kan
dat allemaal nu zomaar? Die verrader stookt het volk op om naar de vijand over
te lopen. Tegen iedereen die het maar wil horen zegt hij dat ze naar de
Chaldeeërs moeten gaan, omdat ze anders zullen omkomen door het zwaard, de
honger of de pest. Terwijl wij in een strijd gewikkeld zijn op leven en dood, valt
deze man ons in de rug aan. Die verrader moet sterven!’
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Sédekia zuchtte. Diep in zijn hart had hij respect voor de profeet, maar om
eerlijk te zijn, hij was ook bang voor hem. En tegen deze vorsten van Juda
durfde hij ook niet in te gaan. Ook voor hen was hij bang.
‘Doe maar met hem wat jullie willen,’ zei hij vermoeid en zachtjes voegde hij
daaraan toe: ‘Ik kan toch niet tegen jullie op.’
Diezelfde dag nog haalden ze Jeremia op en sleepten hem naar de diepe kuil, die
in het Voorhof was. Maar deze keer zouden ze er niet op wachten of hij wel in
die diepe kuil viel. Ze duwden hem naar de rand en smeten hem er overheen.
Er stond geen water in de diepe put, maar op de bodem lag een dikke laag weke
modder. Eén keer zou hij door vermoeidheid, honger en dorst omvallen en dat
was dan het einde…. En het ergste was nog dat zijn eigen volk, dat hij zo
hartstochtelijk lief had, hem dit aandeed.
Terwijl Jeremia in die donkere put wachtte op zijn dood, was er boven in het
paleis iemand druk bezig om hem te redden. Het was geen Judeeër, niet iemand
van zijn eigen volk, die met zijn lot begaan was, maar een Moorman, een neger
die in dienst was bij de koning. Toen deze man hoorde dat Jeremia in
levensgevaar was, ging hij direct naar koning Sédekia en zei: ‘O koning, die
mannen, die Jeremia in de put hebben gegooid, hebben het niet goed gedaan. Hij
gaat dood van honger en dorst. Geef mij een bevel en dan haal ik hem eruit.’
De weifelende koning luisterde nu ook naar deze neger.
‘Het is goed. Doe maar.’
Op zijn bevel hadden de vorsten van Juda Jeremia in de put gegooid en op bevel
van de koning haalde de neger Ebed-Mélech hem eruit. Met touwen trokken ze
hem uit de weke modder en Jeremia mocht zich weer vrij bewegen in de
Voorhof van de gevangenis. En elke dag brachten ze hem een brood uit de
Bakkerstraat.
Maar toen kwam er een dag dat de bakkers in Jeruzalem niets meer hadden om
te bakken. Het laatste meel was op. De honger was niet meer te dragen. Moeders
hadden niets meer voor hun huilende kinderen. De rijken zochten op de
vuilnisstortplaatsen of er nog iets eetbaars te vinden was. Er waren zelfs
vrouwen, die hun eigen kinderen slachten.
En nog wilden de vorsten van Juda de stad niet overgeven. Net zoals in de dagen
van Hizkia zou, ja ‘moest’ de Heer hun helpen. Elke man die overliep naar de
vijand werd bij de stadspoort gedood. Elke dag stierven er meer mensen. De pest
brak uit en de doden konden niet meer begraven worden.
Het gebeurde op een dag in de vierde maand, dat de Chaldeeërs een bres sloegen
in de stadsmuur. De uitgehongerde soldaten konden hen niet meer keren en
iedereen vluchtte naar de bovenstad, waar een tweede muur omheen stond. Het
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kon nooit lang meer duren, want er was geen eten voor al die mensen en de
Chaldeeërs beukten op de binnenmuur.
Pas toen konden de vorsten van Juda het geloven dat ze verloren waren en
dachten ze aan de woorden van Jeremia. Zij hadden de Heer verlaten: nu verliet
Hij hen. En zelfs nu hadden ze niet de moed om zich over te geven. In die nacht,
toen de maan niet scheen, en de Chaldeeërs op de Noorderpoort beukten,
vluchtten de koning en zijn belangrijke dienaren door de Zuiderpoort. In deze
uiterste nood lieten zij hun volk in de steek.
De vijand merkte al snel wat er aan de hand was en zette met hun verse en
weldoorvoede paarden de achtervolging in. Dicht bij de rivier de Jordaan kregen
ze koning Sédekia en zijn dienaren te pakken en sloegen hen in de boeien. Ze
werden allemaal naar Ribla gebracht, waar koning Nebukadnezar wachtte op de
val van de stad Jeruzalem.
Met zijn grote zonen stond koning Sédekia voor koning Nebukadnezar. O, wat
wilde hij graag, dat hij nooit in opstand was gekomen. Dat hij geluisterd had
naar de profeet Jeremia en dat hij niet zo bang was geweest voor zijn
raadslieden, de vorsten van Juda. Maar dat was nu voorgoed te laat!
Ze namen zijn zonen en doodden die voor zijn ogen. Daarna staken ze hem zijn
ogen uit en voerden hem af naar de stad Babel….
Ondertussen hielden de soldaten van Nebukadnezar rechtsdag in Jeruzalem.
Weken aaneen ging het moorden door en vloeide er veel bloed in de straten van
de stad. De tempel van Salomo werd leeggehaald en al het goud en zilver werd
naar Babel gebracht. De stadsmuur werd helemaal afgebroken en alle huizen
werden in brand gestoken. De hele stad werd één grote puinhoop en de mensen
die nog leefden, werden als vee bijeengedreven en naar de stad Babel gebracht.
Alleen de allerarmsten mochten in het land blijven. Koning Nebukadnezar
stelde over hen een stadhouder aan: Gedalja, de zoon van Ahikam. Ook de
profeet Jeremia mocht in zijn land blijven en hoefde niet mee naar Babel. De
Moorman Ebed-Mélech bleef ook in leven.
Later, toen Gedalja vermoord werd, vluchtte iedereen die in Juda was
achtergebleven naar Egypte. Daar zijn ze allemaal gestorven Ook de profeet
Jeremia is in Egypte overleden.
Zo was dan van het oude volk van God niets overgebleven in het land dat God
de Heer aan hun voorvaderen gegeven had.
Het tienstammenrijk was verloren gegaan en de bewoners opgegaan in Assyrië.
Niets was van hen overgebleven. En nu zag het land van Juda er ook doods en
verlaten uit. Er woonden geen mensen meer….
En toch was er bij alle ellende een troost voor die mensen die in God geloofden:
deze ballingschap zou niet voor altijd zijn! Meer dan één profeet had
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geprofeteerd dat eens de Heer zijn volk terug zou brengen uit dat vreemde land
vandaan. De stad Jeruzalem zou weer opgebouwd worden en er zou weer een
nieuwe tempel komen. Nee, deze ondergang was niet het einde. Eens zou er een
ommekeer komen, een nieuwe stad Jeruzalem en een nieuwe tijd van bloei.
En wie dat geloofde, wie zich vasthield aan Gods beloften, ging niet zonder
hoop op mars naar Babel. Natuurlijk werd de mars er niet korter door en de
schande niet lichter, maar het was wel een troost om te weten dat het volk van
Juda eens weer terug zou komen en dat hun kinderen nog een toekomst zouden
hebben.
Slechts een enkeling, wanneer hij zich omdraaide en naar de puinhopen van zijn
stad keek, kon door zijn tranen heen lachen. Het zou toch weer Gods stad
worden, het oude Jeruzalem….
Maar van al die duizenden die op mars gingen naar dat verre land, waren er niet
veel die het op deze manier konden zien….

Hoofdstuk 144
Lieve kleinkinderen,
Klein Jantje gaat voor de eerste keer naar de basisschool.
Moeder zegt tegen hem: ‘Jan, zal jij goed je best doen? En zal je lief zijn voor de
juffrouw? En geen ruzie maken met de andere kinderen, hoor!’
‘Beloofd, mama!’
Klein Jantje is groot geworden en mag voor de eerste keer een avond naar de
disco.
Zijn vader zegt tegen hem: ‘Jan, jij bent voor twaalf uur thuis!’
‘Beloofd, papa!’
Lieve kleinkinderen, kunnen jullie je nog herinneren dat wanneer jullie met
jullie papa’s en mama’s bij ons in Musselkanaal op bezoek kwamen en dat ik bij
het weggaan, terwijl jullie al op de achterbank in de auto zaten, altijd tegen
jullie papa’s zei: ‘Niet inhalen, want dat is gevaarlijk!’
‘Doen we niet, papa Eelke. Beloofd!’

Hoofdstuk 144

-

De vier pages

-

Daniël 1

De eerste keer toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverd had, in de dagen van
Jojakim, de zoon van Josia, had hij jongens naar Babel laten brengen, om ze op
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te leiden tot de dienst in zijn paleis. Natuurlijk had hij genoeg dienstknechten en
slaven. Maar machtige koningen in die tijd vonden het een eer om prinsen en
edellieden uit andere landen in hun eigen paleis in dienst te hebben. En dan kon
Nebukadnezar, die al zoveel volken overwonnen had, niet achterblijven.
Daarom had hij Aspenas, de overste van zijn paleisbedienden de opdracht
gegeven om jongens uit te zoeken, die gezond van lijf en leden waren en ook
nog met een knap gezicht en een helder verstand, die familie van de koning of
tenminste van adel waren. Die moesten mee naar Babel en daar nog drie jaren
studeren, voordat Nebukadnezar ze als zijn pages kon gebruiken.
Deze jongens waren een jaar of veertien, toen ze afscheid moesten nemen van
hun ouders in Jeruzalem. Helemaal naar Babel moesten ze. Wanneer zouden ze
hun ouders terugzien?
Maar juist omdat ze zo jong waren, en hun tranen opgedroogd, lokte het
avontuur. Aspenas zorgde goed voor de jongens en onderweg naar dat verre
Babel was er zoveel te zien en zoveel te beleven. Ze hadden geen tijd om lang
heimwee te hebben.
Bij de grote groep jongens die naar Babel gebracht werden, waren ook vier
jongens die thuis bij hun ouders in de dienst van de Here God opgevoed waren.
Hun namen waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Ze hadden hun ouders
beloofd om ook in Babel de Heer trouw te blijven dienen. Het zou voor hen niet
gemakkelijk zijn om aan het hof van een heidense koning zich aan de wet van
Mozes te houden. Maar ze geloofden dat de Heer ook in dat verre Babel was en
dat Hij hen zou helpen.
Onderweg spraken ze er met de andere jongens over, maar die lachten maar een
beetje. De wet des Heren, daar hadden ze zich in Jeruzalem al niet aan
gehouden, waarom dan nu in Babel wel? Ze wilden proberen om in hun leven
vooruit te komen en dan moest je de Chaldeeërs tot je vriend houden. Misschien
moesten ze de god Bel wel dienen. Dat moest een machtig god zijn. Ja, want
anders had Nebukadnezar nooit zoveel landen kunnen veroveren.
Direct de eerste dag in het paleis van de koning moesten de vier jongens al een
gewetensvraag beantwoorden. Het ergste was nog niet eens dat Aspenas hun
nieuwe namen had gegeven en dat zij in het vervolg Beltsasar, Sadrach, Mesach
en Abed-Nego genoemd zouden worden. Dat zou wel wennen, hoe vreemd die
nieuwe namen hen ook in de oren klonken.
Maar de dienstknechten van Aspenas zetten het eten op tafel: brood, met vlees
en een beker wijn. Het brood mochten ze wel eten, maar het vlees was
offervlees, aan de afgoden gewijd en de wijn was offerwijn. De andere jongens
lieten het zich goed smaken, maar Daniël, Hananja, Misaël en Azarja mochten
er volgens de wet van Mozes niet van eten. Als zij het deze eerste dag wel
zouden eten, dan konden ze later niet meer terug.
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De vier jongens keken elkaar aan en toen nam Daniël een beslissing. Hij ging
staan en liep naar de kamerheer toe, die hen moest bedienen. Moedig stond hij
daar. Hij vroeg of hij en zijn drie vrienden vrijgesteld mochten worden om
offervlees te eten en offerwijn te drinken. Dit mochten zij niet doen, volgens de
wetten van hun eigen God.
‘Mogen wij in plaats van vlees en wijn, groenten en water hebben?’ vroeg
Daniël.
De kamerheer keek vreemd op: zulk lekker eten, hetzelfde waar koning
Nebukadnezar ook van at! Maar het was toch flink van deze jonge jongen dat hij
zo voor de eer van zijn eigen God opkwam. Dat hij dit durfde te vragen.
Hij wilde er zijn best wel voor doen, zei hij tegen Daniël, maar toen hij later
hierover met Aspenas sprak, wilde deze er niets van weten. De koning had zelf
voorgeschreven wat deze jongens moesten eten en dat mocht hij zomaar niet
veranderen. Dat zou hem zelfs zijn leven kunnen kosten. Ja, Nebukadnezar was
erg streng, wanneer hij merkte, dat zijn dienstknechten zich niet aan zijn wetten
hielden.
Maar de jonge Daniël liet het er niet bij zitten, Hij ging ook naar Aspenas en
vroeg hem of ze het tien dagen mochten proberen. Als hij en zijn drie vrienden
er na tien dagen minder goed uit zouden zien, dan zouden het vlees gaan eten en
de wijn drinken.
Aspenas glimlachte. Deze vier jongens, daar zat pit in. En inderdaad, tien dagen
lang alleen groenten eten, dat kon nooit geen kwaad. Hij liet het offervlees en de
offerwijn weghalen en groenten en water op tafel zetten.
Nog nooit hadden deze vier vrienden zo lekker gegeten, zelfs niet bij hun ouders
thuis in Jeruzalem.
Toen de tien dagen voorbij waren liet Aspenas alle jongens op een rij naast
elkaar staan. Nee, deze vier jongens zagen er niet slechter uit. Eerder gezonder,
steviger en sterker dan de anderen. Aspenas gaf toestemming dat zij in het
vervolg altijd groenten mochten eten en water drinken.
De vier jongnes waren erg blij. Ze zagen het als een teken, dat de Heer hen hier
in dit vreemde land wilde zegenen.
De volgende drie jaren van hun opleiding deden ze erg goed hun best. Het was
niet weinig, wat ze allemaal moesten leren. In de eerste plaats de taal van de
Chaldeeërs en ook om het te schrijven. Daarnaast moesten ze de wetenschap van
de duivelskunstenaars kennen, het geheimschrift van de sterren, ja alles wat in
de boeken van Babel stond. In die oude tijd kon je nog alles leren, wat in de
wetenschap bekend was.
Na die drie jaren van opleiding bracht Aspenas de vier jongens zelf naar koning
Nebukadnezar. Eén voor één sprak hij met hen. Al heel snel kwam hij er achter
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dat deze vier jongens meer wisten dan alle andere jongens, ja en wat betreft
bepaalde onderwerpen zelfs meer dan hun leermeesters.
Alle vier kwamen ze als pages in dienst van de koning en die had voor Daniël,
Sadrach, Mesach en Abed-Nego meer respect dan voor alle anderen.
De Heer zegende het werk van deze vier jongemannen en Daniël gaf hij de gave
om visioenen te zien en dromen uit te leggen.
Zo had Nebukadnezar, zonder dat hij het zelf wist, een profeet des Heren aan
zijn hof.

Hoofdstuk 145
Lieve kleinkinderen,
Dromen jullie vaak? En hebben jullie wel eens een nachtmerrie gehad?
Ik kan mij herinneren dat ik als klein jongetje een keer een nachtmerrie had. Ik
zat op het hek voor de bijenstal van mijn vader en ik kon mij helemaal niet meer
bewegen. Ik wilde naar binnengaan, naar mijn vader en moeder, die voor het
raam in huis naar mij stonden te lachen. Maar ik kon niet meer lopen….
Jaren later, toe ik naar de kweekschool in Dokkum ging, heb ik drie keer achter
elkaar dezelfde droom gehad. Met een schok werd ik wakker, want ik droomde
dat in onze woonkamer kolendampvergiftiging was. Gelukkig was het loos
alarm. Onze schoorsteen was goed geveegd en alle giftige stoffen gingen door
de schoorsteen de buitenlucht in.
Ik vroeg aan onze leraar pedagogiek of hij ook een idee had, wat deze drie
precies dezelfde en toch een beetje angstige dromen konden betekenen. Hij kon
mij geen antwoord geven.

Hoofdstuk 145

-

Daniël, de Profeet

-

Daniël 2

Het gebeurde ongeveer in het twaalfde jaar van zijn koningschap dat koning
Nebukadnezar op een avond niet in slaap kon komen. Hoeveel schaapjes hij ook
telde, de slaap wilde maar niet komen. Steeds moest hij aan later denken,
wanneer hij er niet meer zou zijn. Wat zou de toekomst van zijn groot rijk zijn?
Hij had al zijn vijanden verslagen en er waren op de hele wereld geen koningen
meer, die geen schatting (belasting) aan hem betaalden. Zijn oude vijand Assyrië
had hij voorgoed verslagen en geen koning durfde tegen hem in opstand te
komen.
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Maar, zouden de goden hem een opvolger geven, en zoon die net zo wijs,
verstandig en sterk was als hijzelf? Zou zijn stad Babel wel de hoofdstad van de
hele wereld blijven? Zouden zijn paleizen en tempels de eeuwen trotseren?
Soms was hij daar niet zo gerust op. Het gebeurde wel vaker dat een zoon kapot
maakte, wat zijn vader met veel moeite opgebouwd had.
Natuurlijk kon hij zijn wijze mannen hier naar vragen, zijn waarzeggers en de
geleerden die in de sterren konden lezen wat de toekomst ging brengen, maar
was het waar, wat ze tegen hem zeiden? Kenden zij de verborgen wil van de
goden, de geheimen van de toekomst? Of bedachten ze maar iets, dat ze hem
dan als waarheid voorspelden? Ze konden het mooi zeggen, die geleerde
mannen. En ze aten en dronken er goed van, maar hij vertrouwde ze maar half!
Zo lag hij maar te denken in zijn stille slaapkamer, bij het licht van het gouden
olielampje. Het was al laat toen hij eindelijk in slaap viel. De volgende ochtend
was hij al heel vroeg klaarwakker. Hij zweette vreselijk en het hart sloeg hem in
de keel. Hij had gedroomd…. Nee, niet zomaar een droom, ook geen
nachtmerrie, maar wat hij gedroomd was zo vreemd, zo onwerkelijk, deze
droom moest een betekenis hebben! Zou het met zijn toekomst te maken
hebben? Daar moest hij zijn wijzen naar vragen. Die had hij niet voor niets in
dienst.
Maar ineens kreeg hij een idee. Dit was een mooie gelegenheid om te weten te
komen of zijn wijzen hem voor de gek hielden, ja of nee. Als ze hem nu eerst
eens moesten vertellen, wat hij gedroomd had? Op die manier konden ze hem
geen rad voor ogen draaien.
Terwijl zijn dienaren de wijzen ophaalden, dacht Nebukadnezar erover na, wat
hij precies tegen hen zou zeggen. Als zij zijn droom niet konden vertellen, dan
stonden zij niet in verbinding met de goden, zoals zij altijd zeiden. Dan hadden
zij hem al die jaren bedrogen. Dan wilde hij hun niet langer de kost geven. Dat
kostte hen dan maar het leven. Maar vertelden zij hem wel zijn droom, nu dan
zou hij hen belonen, zoals alleen een groot koning als hij dat kon doen.
Nebukadnezar zat op zijn hoge troon, toen de lange rij wijzen de koningszaal
binnenkwam. Iedereen keek heel ernstig. Dat mocht ook wel, dacht
Nebukadnezar, want vandaag ging het om hun leven.
Toen de wijzen de nodige eerbewijzen gebracht hadden zei Nebukadnezar: ‘Ik
heb vannacht een heel angstige droom gehad en ik wil weten wat die droom
betekent.’
‘O koning, leef in eeuwigheid,’ antwoordde de leider van de wijzen. ‘Wat heeft
u gedroomd? Vertel het ons en wij zullen u vertellen wat uw droom betekent.’
De koning keek hen scherp aan. Had hij het niet gedacht? Zij kenden zijn droom
niet!
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Streng zei hij: ‘Nee, eerst moeten jullie mij vertellen wat ik gedroomd heb.
Daarna leggen jullie mij de droom uit. Als jullie dat niet doen, dan laat ik jullie
in stukken hakken en jullie huizen afbreken. Maar als jullie doen wat ik vraag,
dan krijgen jullie van mij een grote beloning.’
De wijzen, hoewel zij bijna stierven van schrik, vertrokken geen spier. Ze deden
net alsof zij de koning niet goed hadden begrepen. Heel rustig zei hun leider:
‘Laat de koning ons zijn droom vertellen, dan zullen wij u vertellen, wat de
droom betekent.’
Nebukadnezar wist genoeg. Deze mooi pratende mannen dachten dat het wel
een beetje mee zou vallen en dat hij, de grote koning, niet meende wat hij zei.
‘Ik hoor het al,’ zei hij bitter, ‘jullie willen tijd winnen. Maar mijn besluit staat
vast. Vertel mij mijn droom en zo niet, dan laat ik jullie allemaal doden. Mijn
vonnis staat vast!’
De wijzen begrepen dat de eis van de koning vaststond en dat het echt geen zin
meer had om hun voorstel te halen. Nog één keer probeerden ze Nebukadnezar
op andere gedachten te brengen.
‘De droom, o koning,’ zei de leider van de wijzen, ‘de droom die u gedroomd
heeft, kunnen wij u niet vertellen. Geen mens weet wat een ander gedroomd
heeft. U mag dat niet van ons vragen. Geen mens kan weten wat u gedroomd
heeft. Dat weten alleen de goden. Maar die wonen niet bij ons op aarde. Wat u
wilt is onmogelijk.’
Toen koning Nebukadnezar dit hoorde, werd hij vreselijk kwaad. Altijd hadden
ze hem dus wijsgemaakt, dat zij de geheimen van de goden kenden en nu
durfden ze hem zelfs in het gezicht te zeggen, dat hij het onmogelijke vroeg!
Maar nu was zijn geduld op. Deze mensen waren het niet waard dat zij zijn
brood aten. Diezelfde dag nog werd er een nieuwe wet bekend gemaakt, dat alle
wijzen van Babel gedood moesten worden. Arjoch, de commandant van de
lijfwacht van de koning kreeg de opdracht om deze wet ten uitvoer te brengen.
En zo gebeurde het dat nog diezelfde dag Arjoch en zijn soldaten op de deur van
de woning van Daniël klopte om hem gevangen te nemen. Daniël mocht dan
geen lid van het gilde van wijze mannen zijn, hij was wel een wijs man en hij
had geleerd. In korte woorden vertelde Arjoch wat er was gebeurd en beval
Daniël om met hem mee te gaan.
De profeet schrok hevig toen hij het wrede vonnis hoorde, maar hij wilde toch
een poging wagen om zijn eigen leven en dat van alle wijze mannen in Babel te
redden. Misschien dat de Heer hem zou willen redden.
Hij boog diep voor Arjoch en zei dat hij bereid was om te sterven. Maar zijn
God was machtig en had hem wel eerder dromen geopenbaard. En als dat vonnis
één dag kon wachten, misschien wilde God hem komende nacht de droom van
Nebukadnezar en ook de uitleg daarvan wel vertellen.
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Arjoch vond het goed. Nebukadnezar zou wel niet meer zo kwaad zijn als
vanochtend en wanneer hij morgen met een wijze bij de koning zou komen, die
hem de droom vertelde, wie weet kreeg hij dan ook wel een beloning.
Hij nam Daniël mee naar het paleis van Nebukadnezar en inderdaad hij gaf een
dag uitstel van executie. Daniël mocht vrij weer naar zijn huis gaan.
Thuis gekomen liet Daniël ogenblikkelijk zijn drie vrienden komen en tot laat in
de avond riepen zij de Heer aan. Het was laat toen Daniël ging slapen.
En wat zij zo ernstig gevraagd en gehoopt hadden, gebeurde die nacht ook. De
Heer liet Daniël in een visioen zien wat Nebukadnezar gedroomd had en ook de
betekenis daarvan. Ja zelfs waar de koning aan gedacht had, voordat hij in slaap
viel, kende Daniël nu.
Toen hij wakker werd dankte Daniël God de Heer voor zijn grote genade.
Daarna ging hij naar Arjoch en zei: ‘Stop ogenblikkelijk met het doden van de
wijzen, want ik zal de koning zijn droom vertellen en ook de uitleg daarvan.’
Arjoch liet er geen gras over groeien. Zo snel hij kon bracht hij Daniël bij
koning Nebukadnezar. Hij vergat niet even terloops te zeggen, dat hij deze
dromenuitlegger gevonden had.
Nebukadnezar zag de Godsman verbaasd aan. Wist deze man uit dat kleine Juda
nu zoveel meer dan zijn wijzen in Babel? En nieuwsgierig vroeg hij: ‘Kun jij mij
vertellen wat ik gedroomd heb? En weet jij wat mijn droom betekent?’
Daniël boog en zei: ‘Koning, niemand, nee geen mens kan u dat vertellen. Maar
er is een God in de hemel, die u kan vertellen wat voor de mensen geheim is. Hij
heeft u in uw droom iets laten zien, wat er in de toekomst gaat gebeuren.
U lag op uw bed, koning en u dacht na over de toekomst. Toen heeft God in de
hemel u in een droom laten zien wat er zal gaan gebeuren. En diezelfde God
heeft mij weer laten zien, wat u gedroomd heeft en de betekenis van die droom
bekend gemaakt.
Koning, in uw droom zag u een groot beeld. Een groot glanzend beeld. Het
stond vlak voor u en het was angstig om te zien.
Het beeld had een hoofd van zuiver goud. Zijn borst en zijn armen waren van
zilver. Zijn buik en zijn heupen waren van brons. Zijn benen waren van ijzer en
zijn voeten waren van ijzer en klei.
Toen u het beeld zag, kwam er plotseling een steen aanrollen. Niemand had die
steen aangeraakt. Die steen kwam hard tegen de voeten van het beeld aan. Die
voeten waren in één klap kapot. Daarna viel het hele beeld in stukken. De
stukken van ijzer en klei verdwenen in een wolk van stof. Dat gebeurde ook met
de stukken van brons, zilver en goud. Het begon te waaien en de wind nam alles
mee. Er bleef niets van het beeld over.
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Maar de steen die tegen het beeld was aangekomen, werd steeds groter. Die
steen werd een hoge berg. En op het laatst was die berg zo groot als de hele
aarde.
Dat was uw droom koning en nu zal ik uw droom uitleggen. Het hoofd van
goud, dat bent u! want u bent de belangrijkste van alle koningen. De God in de
hemel heeft u koning gemaakt. Door Hem bent u zo machtig en beroemd
geworden. Hij laat u regeren over alle mensen en ook over dieren en vogels.
Na uw koninkrijk zal er een ander koninkrijk komen. Dat is het zilver. Dat
koninkrijk zal niet zo machtig zijn als dat van u.
Dan komt er een derde koninkrijk. Dat is het brons. Dat koninkrijk heeft de
macht over de hele wereld.
Ten slotte komt er een vierde koninkrijk. Dat is zo hard als ijzer. Net zoals ijzer
alles stukslaat, maakt dat koninkrijk de eerdere koninkrijken stuk.
U zag ook de voeten en de tenen van het beeld. Een deel was van ijzer en een
deel was van klei. Dat betekent dat dit koninkrijk niet één geheel is. Voor een
deel is het zo sterk als ijzer, maar voor een ander deel is het zo zwak als klei.
Dat komt doordat de koningen hun kinderen laten trouwen met prinsen en
prinsessen uit een ander land. Omdat die niet bij elkaar passen, valt het
koninkrijk uit elkaar.
In de tijd dat de koninkrijken verdwijnen, zal de God van de hemel een nieuw
koninkrijk maken. Een rijk dat nooit verdwijnt. Niemand anders zal erover
heersen. Dat rijk zal alle andere koninkrijken vernietigen. Maar zelf blijft het
voor altijd bestaan. Dat rijk is de steen die u gezien hebt. De steen die zomaar
aan kwam rollen en die het beeld van ijzer, brons, klei, zilver en goud
vernietigde. Zo heeft de grote God in de hemel aan u, koning, de toekomst laten
zien. Dat was uw droom en u kunt vertrouwen op de uitleg.’
Terwijl Daniël sprak, had koning Nebukadnezar geen oog van de Godsman
afgehouden en had hij geen woord gemist. Nooit had hij kunnen denken dat deze
man uit Juda zo duidelijk zijn droom kon navertellen. Niets had hij vergeten.
Zelfs wat hij die avond op bed had liggen denken, kende deze man. Ineens vloog
het hem aan: maar dit was geen gewoon mens! Dit moest een god zijn, die uit de
hemel neergedaald was om hem te oordelen…. Zonder dat hij het wist had hij
een god in zijn paleis gehad.
En voordat Daniël goed begreep wat er gebeurde, was Nebukadnezar van zijn
hoge troon afgeklommen en lag hij in aanbidding languit op de grond voor
Daniëls voeten. Maar hij sprong al weer overeind en gaf zijn dienaren bevel om
offers te halen. ‘Wij gaan Daniël goddelijke hulde brengen,’ riep hij.
Maar zover kwam het natuurlijk niet. Toen Daniël begreep wat de koning wilde,
maakte hij hem duidelijk dat niet hij, niet door zijn wijsheid, maar dat God in de
hemel in een visioen de droom van Nebukadnezar aan hem geopenbaard had.
Niet Daniël, maar de God van Daniël moest alle eer en lof krijgen.
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En in zijn hoge troonzaal, waar al zijn dienaren bij aanwezig waren, bracht
koning Nebukadnezar God de Heer hulde.
‘Nu weet ik dat jullie God de God der goden is en de Koning van alle koningen
is,’ erkende koning Nebukadnezar.
Daarna gaf hij Daniël grote geschenken en maakte hem tot zijn grootvizier en
gaf hem de leiding over alle wijzen in Babel.

Hoofdstuk 146
Lieve kleinkinderen,
Heel vaak heb ik mensen horen zeggen, wanneer er iets ergs was gebeurd:
‘Waar was God?’ Waarom wordt de ene mens wel gered en verongelukt de
ander? Waar was God in de concentratiekampen van Hitler en waar is God
vandaag in de vluchtelingenkampen verspreid over de hele wereld? Waar is
God als je hem nodig hebt? Ook heb ik vaak horen zeggen en gelezen dat God
dood is.
Lieve kleinkinderen, het enige dat ik jullie op al deze vragen kan zeggen is dat
God geen mens is. Dat staat meerdere keren heel duidelijk in de bijbel.
‘Ik ben God en geen mens!’
En bij al dit soort vragen van ons, ‘waar is God?’ dan doen wij net alsof God
een mens is, die het goede beloont en het kwade straft.
Bij al die waaromvragen en die ‘waar was God’ vragen, denk dan maar aan
Jezus, die hangende aan het kruis op Golgotha het uitschreeuwde: ‘Waarom
God heeft U mij verlaten?’ Ook onze Here Jezus kende deze vragen.
In onderstaand verhaal redt God drie mannen uit het vuur, maar ook hier in
Nederland werden vroeger ketters op de brandstapel verbrand, omdat ze in de
Here Jezus geloofden. Voor ons mensen onbegrijpelijk. Maar wij zijn ook geen
God!

Hoofdstuk 146

-

Het gouden beeld

-

Daniël 3

Nadat Daniël het hoogste ambt in Babel gekregen had, werden ook zijn
drie vrienden Sadrach, Mesach en Abed-Nego in hogere functies geplaatst. Met
hun drieën kregen zij het bestuur over de provincie Babel.
Veel jaren gingen voorbij en koning Nebukadnezar was over deze drie mannen
erg tevreden. Hij vond het ook helemaal niet erg dat deze drie vrienden de goden
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van Babel niet dienden, maar dat ze de God van Daniël trouw bleven. Zelf
diende hij de afgoden van het land, want dat hoorde zo. Maar de God van
Daniël, ja dat was een machtig God, daar was hij ten volle van overtuigd. Hij
was de dag nog niet vergeten toen Daniël hem zijn droom vertelde en uitlegde!
‘U bent het gouden hoofd!’ En kwam dat niet elke dag uit? Nog steeds groeide
zijn rijkdom en werd zijn koninkrijk steeds machtiger en verrees in zijn
hoofdstad het ene na het andere gebouw.
Vaak moest Nebukadnezar eraan denken dat hij het gouden koninkrijk was. En
op zekere dag kreeg hij het plan om als teken van zijn heerlijkheid een gouden
beeld te laten maken, waar al zijn mensen voor moesten buigen.
De kundigste vakman in zijn land gaf hij de opdracht en toen het beeld klaar was
en op een voetstuk in de vlakte van Dura stond, werd hij er zelf stil van. Dertig
meter was het beeld hoog en drie meter breed. Van onderen tot boven was het
met het duurste goud overtrokken. Hierbij viel alles bij in het niet, van wat hij
tot nu toe gebouwd had.
Door heel het grote land van Babel reden zijn koningsboden op hun paarden en
riepen Nebukadnezars dienstknechten op voor het feest van de inwijding.
Ook Sadrach, Mesach en Abed-Nego kregen het bevel om naar de Dura-vlakte
te gaan en het beeld te aanbidden. Nebukadnezar had er geen idee van dat deze
drie mannen zich voor dit gouden beeld niet mochten buigen. Elk volk had zijn
eigen goden, wist hij, maar daarom kon je nog wel het fatsoen opbrengen om
respect te hebben voor de goden van een ander land!
Dat de Heer, de God van Israël, de enige echte God was die zijn eer niet met
door mensen gemaakte afgoden wilde delen, dat begreep hij als heiden niet.
Toen de drie vrienden Sadrach, Mesach en Abed-Nego het bevel gekregen
hadden om naar de vlakte van Dura te gaan, gingen zij direct op reis. Wel was
het voor hen een uitgemaakte zaak: zij zouden dat beeld niet aanbidden. Zij
waren wel dienaren van koning Nebukadnezar en zij hadden alles aan hem te
danken, maar hij mocht niet van hen eisen dat zij voor zijn goden zouden
buigen.
‘….. Jij mag voor beelden niet knielen of hen vereren, want Ik de Heer, uw God,
ben een jaloers God…..’ Zo stond het in de wet van Mozes en daar hielden ze
zich aan!
En zo brak de grote dag aan van het grote inwijdingsfeest in de vlakte van Dura.
Zo ver je kon zien was daar het groene gras onder de blauwe lucht en midden op
die grote vlakte stond daar op een hoog voetstuk het gouden beeld dat
Nebukadnezar gemaakt had. Zelf zat hij ernaast op zijn koninklijke stoel, met
een prachtige koningsmantel om zijn schouders en onder zijn zwarte haren
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droeg hij de gouden diadeem. Achter hem, aan het einde van het grasveld, kwam
rook uit de grote brandende oven….
Koning Nebukadnezar wenkte en een heraut kwam naar voren. Het werd stil op
die grote grasvlakte en over al die duizenden mensen klonk zijn luide stem:
‘Luister allemaal. Dit zegt de koning! Waar jullie ook vandaan komen, welke
taal jullie ook spreken: luister goed! Straks horen jullie muziek van fluiten,
harpen, en andere muziekinstrumenten. Dan moeten jullie knielen en dit gouden
beeld aanbidden Wie dat niet doet, wordt onmiddellijk in de grote brandende
oven gegooid.’
Weer werd het stil op die grote grasvlakte. Alle ogen gingen naar de oven, waar
grote rookwolken uitkwamen. Wie in die grote vlammenzee werd gegooid was
op datzelfde moment dood. Maar dat was misschien niet eens het ergste, want de
mensen van toen geloofden dat wanneer je lichaam verbrand werd, je ziel in het
dodenrijk geen rust kon vinden. En dat maakte een dood in het vuur vele malen
erger…. Maar natuurlijk, geen mens durfde het te wagen om het bevel van
Nebukadnezar niet op te volgen.
Daar begon de muziek te spelen en het was alsof er een hevige stormwind over
de vlakte blies, zo vielen alle mensen bij duizenden tegelijk op de grond en
aanbaden het gouden beeld.
Koning Nebukadnezar zag het gebeuren en was nog nooit zo trots op zichzelf
geweest! Uit alle provincies van zijn groot rijk waren ze gekomen en op zijn
bevel vielen ze allemaal in aanbidding neer voor het beeld dat hij gemaakt had.
Alle de mensen eerden ze zijn god. Zoiets geweldigs was nog nooit eerder
gebeurd! Dit was nog veel mooier dan zijn grootste overwinning op het
slagveld. Dit vergat hij zijn leven lang niet weer! Met al die biddende mensen
voor zich had hij niet eens gemerkt, dat er ergens aan de zijkant van het veld een
paar mannen rechtop waren blijven staan….
Maar wat Nebukadnezar niet zag, dat hadden zijn dienaren des te beter gezien.
Haastig liepen ze naar hun koning en zeiden: ‘O, wat erg majesteit, maar daar
zijn drie mannen, die niet voor uw beeld geknield hebben. En dat zijn nog wel
Sadrach, Mesach en Abed-Nego, die mannen uit Juda, die u aangesteld heeft tot
onze leiders in onze provincie.’
Nebukadnezar wist niet wat hij hoorde en kon het ook niet geloven. Dit moest
een misverstand zijn.
‘Breng ze direct bij mij,’ gebood hij. Hij wilde ze nog een kans geven om het
goed te maken. Tenslotte waren het zijn beste dienaren en om die nu direct de
doodstraf te geven?
Maar toen ze voor zijn troon stonden en hij ze zo zag staan, begon hij te
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twijfelen. Wilden deze drie mannen alleen maar buigen voor hun eigen God en
was zijn gouden beeld bij hen niet in tel?
Streng keek hij hen aan en dreigend zei hij: ‘Sadrach, Mesach en Abed-Nego,
hebben jullie bewust niet geknield voor mijn gouden beeld? Ik geef jullie nog
één kans. Ik laat zo dadelijk de muziek weer spelen en knielen jullie, dan is alles
goed. Maar doen jullie dat niet, willen jullie mijn beeld niet aanbidden, dan laat
ik jullie in de brandende oven gooien. En waar is dan jullie God, die jullie zou
kunnen redden?’
Nebukadnezar verwachtte niet anders dan dat de drie mannen voor hem op hun
knieën zouden vallen en om genade zouden smeken. Maar in plaats daarvan
keken ze hem recht in de ogen en zeiden: ‘Majesteit, wij kunnen op deze vraag
van u geen antwoord geven. Wij weten niet of onze God, die wij aanbidden, ons
zal redden uit het vuur of dat hij ons gaat verlossen uit uw macht. Maar u moet
weten, dat wij van onze God niet voor beelden mogen knielen en die gaan
aanbidden.’

‘Maak het vuur zeven keer zo heet als anders!’
742

Het werd heel angstig stil daar op dat grote veld. Zelfs de Chaldeeërs, die hen
naar de koning gebracht hadden, huiverden bij deze woorden. Nog nooit had een
mens de koning tegengesproken en nog nooit hadden ze Nebukadnezar zo
kwaad gezien. Het bloed vloog hem naar de wangen en wit blonken zijn tanden
in zijn donkere baard toen hij het vonnis uitsprak: ‘Steek de grote oven aan en
maak het vuur zeven keer zo heet als anders. Bind deze mannen vast met een
touw en gooi ze in het vuur.’
Nebukadnezar ging staan en kwaad liep hij met grote stappen naar de oven toe.
In grote haast sleepten een aantal slaven hem zijn koningsstoel achterna….
Voor de ingang van de oven ging hij breeduit op zijn hoge stoel zitten. Die drie
Joden zouden het gewaar worden dat hij, de grote koning van Babel, niet met
zich liet spotten! Hij keek naar zijn slaven die korven vol brandhout aan
kwamen dragen. Hij wachtte net zo lang dat er geen rook meer was te zien en de
vlammen hoog de schoorsteen uitkwamen.
Toen wenkte Nebukadnezar de soldaten. Drie lenige, sterke kerels gooiden hun
mantels en hun wapens op de grond en tilden de drie gevangenen op hun ruggen.
Zo snel ze konden renden ze met hun vracht op de rug via de trap omhoog, naar
de ingang van de oven. Nebukadnezar hoorde boven het loeien van de vlammen
uit, hun voetstappen en hun gehijg. Hij lachte. Maar toen zag hij hoe zijn
soldaten stil bleven staan en weifelden om verder te gaan. Door de gloeiende
hitte werden ze achteruit geduwd.
‘Bij alle goden!’ schreeuwde Nebukadnezar, ‘gooi ze in het vuur!’
De drie soldaten bogen hun sterke ruggen en gehoorzaamden hun koning.
Wanhopig zetten ze de laatste stappen en over de gloeiend hete stenen rand
gooiden ze de drie mannen in het vuur. Maar voordat deze soldaten zich weer
konden omdraaien, vielen ze dood neer op de hete stenen vloer.
Koning Nebukadnezar dacht al niet meer aan hen. Wat gaf de grote koning nu
om drie soldaten meer of minder? Hij keek naar de open deur van de grote oven.
Kon hij nog iets zien van die drie mannen die hem tegengesproken hadden?
Op hetzelfde moment trok hij wit weg. Van schrik stak hij zijn handen in de
hoogte. Schoorvoetend liep hij dichter naar de oven toe. Zag hij het goed?
Tegen zijn dienaren stamelde hij: ‘We hebben toch drie mannen met touwen
vastgebonden in het vuur gegooid?’
‘Jazeker, majesteit,’ zeiden zijn dienaren verbaasd.
‘Kijk,’ zei Nebukadnezar, ‘daar lopen vier mannen in het vuur. Het zijn Sadrach,
Mesach en Abed-Nego en die vierde, die man naast hen lijkt op een God uit de
hemel!’
Nog dichter liep Nebukadnezar naar de oven toe.
‘Sadrach, Mesach en Abed-Nego’, schreeuwde hij, ‘jullie dienstknechten van de
allerhoogst God, willen jullie wel uit de oven, bij mij komen?’
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Terwijl de drie vrienden uit de oven klommen, voer de engel vanuit de vlammen
omhoog naar de hemel….
Toen ze even later allemaal om de drie mannen heen stonden, bleek dat het vuur
hen niets gedaan had. Hun haren waren niet geschroeid en hun kleren stonken
niet eens naar rook en vuur. Nebukadnezar, de grote koning, schaamde zich.
Luidop, zodat iedereen het kon horen, loofde hij de God van Sadrach, Mesach
en Abed-Nego, die zijn engel gestuurd had om zijn dienstknechten te redden.
Diezelfde dag nog maakte hij een nieuwe wet, waarin stond dat alle mensen die
iets verkeerds zeiden over de God van deze drie mannen, in stukken zouden
worden gehakt en hun huizen afgebroken.
Daarna gaf Nebukadnezar deze drie mannen nog meer macht in de provincie
Babel.

Hoofdstuk 147
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de gelijkenis van de talenten nog? Jezus vertelde aan ons mensen
dit mooie verhaal. Lees het nog maar een keer. Het staat in de bijbel in
Mattheüs 25 : 14 – 30
Jezus vertelde dat alle mensen bij hun geboorte één of meerdere talenten van
God krijgen. Daar mag je, nee daar moet je in je leven iets mee doen. En als je
iets goeds met jouw talent hebt gedaan, dan mag je daar best trots op zijn. Maar
vergeet nooit dat je jouw talent van God gekregen hebt.
Hoofdstuk 147

-

De hoogmoedige gestraft

-

Daniël 4

Jaren na dat grote wonder in het dal van Dura, werd in het grote koninkrijk van
Nebukadnezar in alle dorpen en steden een proclamatie van de koning
afgekondigd. Deze keer ging het niet over een grote overwinning van zijn leger
of over de bouw van de grote tempel in Babel, maar was het een verheerlijking
van de allerhoogste God.
De heraut van de koning las met luide stem voor: ‘De koning Nebukadnezar laat
aan alle volken en naties op de hele wereld, welke taal zij ook spreken en waar
zij ook wonen het volgende bekend maken: Mensen, moge uw voorspoed groot
zijn. Het heeft mij, koning Nebukadnezar behaagd, de tekenen die de hoogste
God mij gegeven heeft en de wonderen die Hij gedaan heeft, aan u allemaal
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bekend te maken! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn
heerschappij duurt van generatie tot generatie altijd door! Daar komt geen eind
aan.’
En de laatste woorden van deze lange proclamatie waren: ‘Alle eer komt toe aan
de allerhoogste God in de hemel omdat Zijn woorden de waarheid zijn. Hij heeft
de macht om mensen die hoogmoedig zijn te vernederen.’
Er werd over dit bijzondere staatsstuk veel gepraat. Mensen die de hele
proclamatie gelezen hadden, begrepen dat het niet over de gewone goden van de
koning ging, maar dat met de ‘God-van-de-hemel’, de God van Daniël bedoeld
werd.
Het was al eerder gebeurd dat koning Nebukadnezar de God van Juda geëerd en
geloofd had, maar dat was in besloten kring geweest, in zijn paleis bij zijn
vrienden en dienaren. Maar deze koninklijke boodschap werd bekend gemaakt
tot in alle uithoeken van zijn groot koninkrijk.
Er moest wel iets zeer bijzonders gebeurd zijn, wilde een heidense koning een
proclamatie zoals deze de deur uit laten gaan….
Na die wonderbaarlijke redding van Sadrach, Mesach en Abed-Nego dacht
Nebukadnezar nog dikwijls na over die machtige God van dat kleine landje
Juda. Volgens hem bereikte je het meeste wanneer je de goden van je eigen land
vereerde, maar die God van die drie vrienden was toch wel erg, erg machtig! Hij
zorgde er wel voor om niet nog eens die God te beledigen.
Maar toen de jaren voorbij gingen, vergat hij de heilige God van Juda. Koning
Nebukadnezar deed hoe langer hoe meer verkeerde dingen. Hij onderdrukte zijn
arme mensen en gaf helemaal geen aandacht aan mensen in nood. Ja, soms
vergoot hij zelfs onschuldig bloed.
Hoe groter zijn macht en zijn rijkdom werd, des te trotser werd hij op zichzelf.
De hoogmoed straalde van zijn gezicht af. Soms dacht hij dat niet alleen de
mensen er voor hem waren, maar ook dat de goden in de hemel zijn wil moesten
doen en hem op zijn wenken moesten bedienen.
God de Heer wilde deze trotse koning nog één keer waarschuwen en hem leren
dat de heerser, de dictator van het grote Babel ook maar een nietig mens was, en
dat alles wat hij had, zijn rijkdom en de macht over zijn vijanden, niets anders
was dan de gunst van God.
En zo gebeurde het dat Nebukadnezar eens heel angstig droomde. In een visioen
zag hij een grote boom, die een mens bleek te zijn en daarna in een beest
veranderde. Toen hij midden in de nacht wakker schrok, lukte het hem niet om
weer in slaap te komen. Hij geloofde vast en zeker, dat de één of andere god
hem deze beelden in een visioen had laten zien. Veel goeds zou deze droom niet
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betekenen…. Maar hoe bang hij ook was voor het naderende oordeel, hij wilde
weten waar hij aan toe was en in de vroege ochtend liet hij zijn wijzen komen.
Toen Nebukadnezar met trillende stem zijn droom verteld had, kon niemand
hem de betekenis daarvan vertellen.
Plotseling dacht hij terug aan Daniël en liet hem roepen. Die had hem al eerder
de juiste uitleg van een droom gegeven en dat zou hij nu zeker weer doen!
Daniël kwam zo snel mogelijk bij de koning. Deze keer vertelde Nebukadnezar
hem wel de droom. ‘Ik was buiten de stad op het veld en daar zag ik een boom
die zo hoog was, dat hij zelfs de hemel aanraakte. Alle mensen op de wereld
konden deze prachtige boom zien. Hij had mooie bladeren en er zaten heel veel
vruchten aan. De dieren in het veld zochten zijn schaduw en de vogels bouwden
hun nesten in zijn takken. En alle mensen, zelfs uit verre landen aten van zijn
vruchten.
Toen kwam er een engel uit de hemel en die riep: ‘Kap de boom om, haal al het
blad eraf en verstrooi zijn vruchten, zodat niemand meer ervan eet, de dieren
vluchten en de vogels wegvliegen.
Maar laat een klein stukje van de wortelstomp staan. Zet daar omheen een band
van ijzer en brons, met een ketting liggend in het gras. Laat dan zijn hart
veranderd worden, zodat hij geen mens meer is, maar een beest. Hij moet zeven
jaren lang gras eten, net zoals de wilde dieren, opdat alle mensen op deze wereld
zullen weten dat de Allerhoogste de Heerser is over alle koninkrijken op aarde
en koning maakt, wie Hij wil.’
Uitgeput ging Nebukadnezar op zijn troon zitten.
‘Daniël, dit heb ik gedroomd, maar niemand van de wijzen weet wat deze droom
betekent.’
Daniël wachtte een poosje, voordat hij antwoord gaf. Terwijl de koning sprak,
zag hij alles voor zich gebeuren en de Heer liet hem weten, wat de betekenis
ervan was. Er zou een verschrikkelijk oordeel over de koning komen. Hij zou
erger vernederd worden dan ooit een koning voor hem. Daniël kreeg ontzettend
veel medelijden met hem.
Koning Nebukadnezar begreep maar al te goed, dat Daniël geen goede
boodschap voor hem had, maar hij wilde het weten.
‘Beltsasar,’ zei hij ernstig, ‘vertel mij alles.’
Daniël keek de koning aan. Met geweld dwong hij zichzelf om te spreken.
‘Mijn heer, de koning,’ zei hij, ‘ik wilde wel dat al uw vijanden zou overkomen,
wat u te wachten staat.’
En toen Daniël verder sprak, was hij niet meer de vriend van de koning, die
medelijden met hem had, maar was hij de strenge profeet des Heren, die zegt
wat God hem beveelt en die met zijn woorden geen mens spaart.
Door de grote koningszaal klonk streng en dreigend Daniëls stem: ‘Die boom,
die u in uw droom gezien heeft, dat bent u. Uw rijk is groot en ook uw macht is
groot. U hoorde de engel uit de hemel die zei dat de boom gekapt moest worden,
746

maar een klein stukje van de stam moest blijven staan. En dat kleine stukje van
de boomstam moest zeven jaren lang vastgebonden worden met een ijzeren
ketting. Dit betekent dat de mensen u zullen verstoten en dat u zult wonen bij de
dieren in het veld. U zult gras eten als de koeien. Dan zullen er zeven jaren
voorbijgaan en pas dan zult u erkennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft
over alle koninkrijken op deze aarde en koning maakt, wie Hij wil.
Maar dat de engel zei dat een klein stukje van de boomstam in de grond mocht
blijven zitten, dat betekent dat uw ziekte niet dodelijk is, maar dat u weer koning
van Babel mag worden, als u erkend heeft, dat God in de hemel ook boven u
verheven is, dat u erkent dat God de baas over u is.
O koning, luister toch naar mij en word niet boos, wanneer ik u nu een goede
raad geef: stop met het offeren aan de afgoden. Wees rechtvaardig en genadig
voor de arme mensen in uw rijk. Als u oog krijgt voor mensen in nood, mensen
die uw hulp nodig hebben, dan zal deze erge ramp u niet overkomen en zult u en
uw volk in vrede leven.’
Nebukadnezar was diep onder de indruk van Daniëls woorden en de eerste
weken leek het wel of hij een ander mens was geworden. Hij deed zijn best om
voor zijn volk het goede te doen. Hij strafte zelfs zijn onderdanen niet, die
onschuldige mensen onrecht aandeden.
Maar toen er maanden voorbijgingen en er niets bijzonders gebeurde, vergat hij
Daniëls woorden en viel hij terug in zijn oude verkeerde gewoontes. Daniël was
zeker een wijs man, daar hoefde je niet aan te twijfelen en zijn dromen had hij
heel goed uitgelegd, maar nu was hij toch een beetje te zwartgallig geweest. Of,
had die God van hem zich bedacht en hem gespaard?
Een jaar later leefde Nebukadnezar weer precies zoals hij altijd gedaan had. Op
zekere dag stond hij op het platte dak van zijn paleis. Zo ver hij kon kijken, alle
kanten uit, zag hij zijn bouwwerken, zijn parken en zijn tuinen. Heel trots dacht
hij: Wat een stad en wat een geweldig rijk heb ik gemaakt! Luid riep hij, zodat
al zijn dienaren het konden horen: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik door mijn
grote macht gebouwd heb en tot eer van mijn majesteit?’
Nog maar nauwelijks had hij deze vraag gesteld of het antwoord was er al. Uit
de blauwe hemel boven hem kwam de stem: ‘Koning Nebukadnezar, uw
koninkrijk is bij dezen van u afgenomen. Uw plaats zal in het vervolg zijn bij de
dieren in het veld en u zult gras eten, zoals zij doen. Zeven jaren zal dit duren.’
En op hetzelfde moment knapte er iets in Nebukadnezars hoofd. Hij was niet
meer goed bij zijn hoofd….
Hij scheurde zijn keren van zijn lichaam. Helemaal naakt stond hij daar en zijn
dienstknechten konden niets met hem beginnen. Nebukadnezar luisterde niet
naar hen. Het was net alsof hij niet meer kon praten. Hij maakte geluiden als een
koe en schopte en sloeg naar iedereen die hem wilde helpen. Geen dokter of wie
dan ook kon hem helpen. Deze ziekte van Nebukadnezar werd alleen maar erger
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en erger. Hij gruwde van lekker eten. Hij at alleen nog maar gras en kruiden, die
op het veld groeiden.
Hij kon niet in zijn paleis blijven wonen. Met een lange ketting werd hij
vastgebonden en buiten in het gras vastgezet. Dat was voor hem het beste
plekje, zolang er maar niemand bij hem in de buurt kwam. Zijn haren en baard
werden erg lang. Ze leken op de manen van een leeuw en zijn nagels werden als
de klauwen van een roofvogel. Het was een vreselijk gezicht om Nebukadnezar
daar zo te zien zitten….
Maar toen, zoals de engel gezegd had, de zeven jaren voorbij waren, gaf de Heer
Nebukadnezar zijn verstand terug. Hij schaamde zich diep, toen hij zichzelf daar
naakt en zo vuil, met verwilderde haren en aan een ijzeren ketting vastgebonden
zag staan. Wie ben ik? dacht hij. Hoe kom ik hier? Ineens wist hij alles weer. Hij
stond op het dak van zijn paleis en roemde over alles wat hij gebouwd had. Hoe
trots dat hij was geweest! Hij herinnerde zich wat Daniël gezegd had: Na zeven
jaren zou hij weer beter worden en op de troon van Babel zitten.
Blij werd hij. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en dankte de Heer, Daniëls
God, die hem zijn koningschap terug wilde geven.
Hij keek om zich heen en wenkte zijn dienaren. Rustig zei hij: ‘Maak mij los. Ik
ben weer beter.’
Zijn dienaren zagen aan zijn ogen dat het waar was en blij brachten ze hem het
paleis binnen. Ze wasten en schoren hem. Nadat hij gezalfd was, zat
Nebukadnezar weer op zijn troon en deed zijn koningswerk. Geen mens, die het
niet wist, zou geloven dat deze koning in zijn prachtige koningsmantel, die
ochtend nog als een koe gras gegeten had.
Koning Nebukadnezar heeft deze schande, die over hem gekomen was, nooit
weer vergeten. Na zijn vernedering was hij gewoon een andere man geworden.
Veel rustiger en vooral ook nederiger. Wel bleef hij tot zijn dood toe een heiden
en diende hij de goden van Babel. Maar hij zorgde er wel voor dat de toorn des
Heren niet weer over hem zou komen. Zijn devies werd: ‘Eerlijkheid en
gerechtigheid voor alle mensen’.
De Heer zegende Nebukadnezar. Tot aan zijn dood toe was er vrede in zijn groot
koninkrijk.
Dat de koning veranderd was en zich schaamde voor zijn hoogmoed kon je
lezen in zijn proclamatie die in alle provincies van Babel bekend gemaakt werd.
Koning Nebukadnezar loofde en dankte de Heer en erkende dat er maar één God
was, aan wie hij alles te danken had!
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Hoofdstuk 148
Lieve kleinkinderen,
Kennen jullie de uitdrukking: ‘Kom, laten we feestvieren, na ons de zondvloed?’
Ik hoop niet dat iemand van jullie ooit aan dit soort feesten gaat meedoen.
Het betekent dat je alleen maar aan jezelf denkt en dat wat later komt, jouw zorg
niet is. Na jouw dood mag het wel helemaal verkeerd gaan. Dan mogen de
dijken wel breken en jouw kinderen en kleinkinderen verdrinken. Want dat is
jouw zorg niet.
Mensen die dit soort uitspraken doen, van ‘na ons de zondvloed’, hebben
weinig, zeg maar totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn of haar
medemensen. Het is weer: ‘Ikke, ikke, ikke en wie na ons komt kan stikke….’

Hoofdstuk 148

-

Mené, Mené, Tékel, Ufarsin

-

Daniël 5

Direct na de dood van de grote koning Nebukadnezar raakte het rijk van Babel
erg in verval. En juist in die tijd kwam het volk van de Meden en Perzen sterk in
opkomst. De opvolgers van Nebukadnezar konden hun rijk niet in stand houden.
In vijf jaren tijd regeerden zelfs drie koningen in Babel. En tijdens het zwakke
bewind van koning Nabonides slaagden de legers van de Perzen en Meden erin
om de grenzen van Babel te komen en het hele land te bezetten. Zelfs de oude
koningsstad trokken ze binnen, zonder dat er om gevochten hoefde te worden.
Het rijk van zilver had het gouden rijk van Nebukadnezar overwonnen.
Maar zelfs toen de Meden en Perzen de stad Babel bezet hadden, was de strijd
nog niet voorbij. Een deel van de stad, dat tussen zware verdedigingsmuren lag
en waar ook het paleis van de koning stond - gewoon een vesting in de stad
Babel - daar hield Belsassar, de zoon van koning Nebukadnezar moedig stand
tegen de grote overmacht. Deze jonge koning Belsassar was een totaal ander
persoon dan zijn vader. Hij geloofde nog steeds dat de goden van Babel hem
zouden helpen om de vijand te verslaan. Zo durfde hij het ook aan, met de
soldaten van de Meden en Perzen voor de poorten van zijn paleis, een
feestavond te organiseren voor duizend genodigden. Het werd een wild en
vrolijk feest in de grote koningszaal. Eén lange avond wilden ze allemaal alles
vergeten. Nu even niet denken aan de gevaarlijke vijandige soldaten, die op de
muren van het paleis beukten.
Toen het tijd was om aan de wijn te gaan, ging de jonge koning staan. Zijn ogen
glinsterden toen hij tegen zijn dienaren zei: ‘Ga naar de tempel en haal uit de
schatkamer van mijn god de gouden en zilveren bekers, die mij vader
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Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem opgehaald heeft. Vanavond willen wij
wijn drinken uit de gewijde bekers van die grote God van Juda, die wij met onze
wapens verslagen hebben. Van die God, wiens tempel in Jeruzalem wij met de
grond gelijk hebben gemaakt.’
Er waren mensen in de koningszaal, die het niet goed vonden, wat de koning
wilde. Had zijn vader niet problemen genoeg gehad met die God van Juda?
Het voelde niet goed om deze God uit te dagen. Maar ze durfden niet tegen hun
koning in te gaan en allemaal dronken ze uit de gouden en zilveren bekers en de
wijn was lekker.
En steeds weer begonnen ze een loflied te zingen voor de goden van Babel, die
hun land groot had gemaakt en ook nu in deze grote nood, uitkomst zou
geven….
Ineens werd het stil in de grote koningszaal. De muziek viel stil en niemand
zong meer, terwijl de koning zo wit werd als een dode. Met veel moeite ging hij
staan, terwijl hij zwaar op de tafel leunde. Zijn hele lijf trilde van angst.

En die hand begon te schrijven….
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Op de witte muur, recht voor hem, was een hand zichtbaar geworden.: vier
woorden in vreemde, onbegrijpelijk letters. Iedereen keek ernaar. De op de muur
geschreven woorden was het ergste niet, maar die hand, die losse hand, die daar
voor de witte muur hing, dat was erger. De goden schreven een boodschap, nu
wie zou dan niet bang worden?
In de bekers zat de donkere wijn, maar niemand durfde nog te drinken.
Koning Belsassar was de eerste die weer iets durfde te zeggen. Door de stille
zaal klonk zijn stem: ‘Laat dadelijk alle wijzen van Babel hier komen!’
Hij ging weer zitten en wachtte. Het kon natuurlijk ook zo zijn dat de goden hem
wilden helpen. Het was vaker voorgekomen dat een kleine, doldrieste bende
soldaten een groot en machtig leger versloeg….
Maar toen de wijzen voor hem stonden en naar de witte muur keken, schudden
ze hun wijze hoofden. Deze letters kenden ze niet, laat staan dat ze wisten wat
deze vier woorden betekenden.
Weer werd de jonge koning bleek en ook niemand van de gasten wist iets te
zeggen. Verslagen zaten ze allemaal bij elkaar in de feestzaal en het had geen
zin om hun angst met wijn weg te drinken. De deur van de troonzaal ging open
en een vrouw liep statig naar de koning toe.
Het was zijn moeder en de koning boog diep voor de hoge koningin. Waarom
kwam zij op dit wilde feest, dat op zo’n nare manier verstoord werd? Hij wenkte
dat zij vrijuit kon spreken en luisterde naar haar woorden.
‘O koning,’ sprak ze, ‘leef in eeuwigheid! Maak u toch niet zo bang voor die
woorden op de muur. De wijzen wisten niet wat ze betekenen, maar er is in uw
rijk een man, die met de goden in contact staat. Hij heeft de geest van de heilige
goden in zich. Meer dan één keer heeft hij de dromen van uw vader uitgelegd.
Hij kan wat in het verborgene gebeurt, aan het licht brengen. Om die reden heeft
uw vader hem tot hoofd van alle wijzen gemaakt. Laat die man roepen en hij zal
u zeggen, wat deze woorden betekenen.’
Belsassar had wel eerder van Daniël gehoord, de profeet uit Juda, die in de
dagen van zijn vader Nebukadnezar zo’n hoog ambt had bekleed, maar later aan
de kant was gezet en in het vergeetboek was geraakt. Hij wist ook wel dat deze
man dromen kon uitleggen, maar tijdens de eerste schrik van die wonderlijke
hand had hij niet aan hem gedacht. Hij was blij dat zijn moeder hem aan deze
man had herinnerd en liet Daniël ogenblikkelijk ophalen.
Toen de koning hem liet roepen, kwam Daniël direct. Rustig liep hij de feestzaal
binnen. Jaren geleden had hij voor koning Nebukadnezar gestaan. Maar toen
was het koninkrijk van Babel nog groot en machtig geweest. Nu was het niet
meer dan een stukje grond in de stad, met de vijand voor de poorten.
Nebukadnezar was ondanks zijn trots en hoogmoed een wijs en verstandig man
geweest, maar welke koning ging nu feestvieren met de vijand voor de
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stadspoorten? Het zou geen mooie boodschap zijn, die God in de hemel voor
Belsassar had.
‘Daniël,’ zei de koning, ‘ik heb gehoord dat de geest van de goden in jou is.
Volgens mij kun jij lezen wat de goden op de muur hebben geschreven. En
wanneer je mij de betekenis van deze woorden vertelt, dan zal ik jou koninklijk
belonen. Jij zult dan gekleed worden in een purperen mantel, je krijgt een
gouden ketting om je hals en je zult de derde heerser in mijn koninkrijk zijn.’
Weer werd het stil in de grote troonzaal. Daniël draaide zich om en las de vier
woorden die op de muur stonden. Hij wist direct wat deze woorden betekenden
en wat zijn God te zeggen had.
Ernstig sprak hij: Koning, u mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een
ander geven. Maar ik zal de woorden voor u lezen en u zeggen wat er staat.
Luister koning, de allerhoogste God gaf uw vader grote macht en eer. Daardoor
werd hij heel machtig. Alle volken op deze wereld hadden respect voor hem. Als
hij iemand wilde doden, dan deed hij dat. En als hij iemand in leven wilde laten,
dan deed hij dat. Maar op een dag werd uw vader te trots. Hij vond zichzelf
belangrijker dan iedereen. Daarom mocht hij geen koning meer zijn. Hij werd
als een dier gelijk en de mensen hadden geen respect meer voor hem. Hij at gras
als een koe en lag ’s nachts buiten in de kou. Dat duurde zeven jaar. Toen moest
hij toegeven dat de allerhoogste God macht heeft over alle koningen. God beslist
wie koning is.
U, o koning Belsassar, hoewel u dit allemaal wist, u vond u zelf belangrijker dan
de God van Juda, want u heeft zijn bekers uit de tempel gehaald en er wijn uit
gedronken. De goden door mensen gemaakt van hout en steen heeft u geprezen
en geëerd, maar de God die u het leven heeft gegeven, vond u niet belangrijk. En
het is juist die God, die deze woorden op de muur heeft geschreven. Dit zijn de
vier woorden: Mené, mené, tékel, ûfarsin. Dat betekent: geteld, geteld, gewogen
en te licht bevonden.
Mené: uw dagen zijn geteld en God heeft er een eind aan gemaakt.
Tékel: Hij heeft u gewogen en u ben te licht bevonden.
Ufarsin: uw koninkrijk is gebroken en aan de vijand gegeven.’
Meer had Daniël niet te zeggen. Eens had hij koning Nebukadnezar
gewaarschuwd om te stoppen met alle verkeerde dingen die hij deed. Maar voor
koning Belsassar, die de Heer op dit feest getergd had, was geen genade meer.
Zijn dagen waren geteld, zijn daden gewogen en zijn koninkrijk gebroken. Nu
moest hij zelf maar weten, wat hij met deze boodschap wilde doen. Ook al zou
hij nu zijn kleren scheuren en in zak en as gaan zitten ten teken van spijt, het zou
niet meer helpen.
Maar koning Belsassar dacht er niet aan om zich te vernederen en schuld te
bekennen. Nu hij de woorden op de muur kende, was het net alsof het niet zo erg
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meer was. Het kon immers nog meevallen: die God uit Juda woonde zo ver weg.
Wat had die nu te maken met zijn oorlog tegen de Meden en Perzen? Vanavond
was het feest en de wijn in die gouden bekers smaakte voortreffelijk!
Maar, wat Daniël gedaan had, dat was een knap stukje werk en daar zou hij voor
beloond worden!
Belsassar ging staan en gaf een teken aan zijn dienaren. Die trokken Daniël een
prachtige purperen mantel aan en hingen een zware gouden ketting om zijn hals
en voor alle gasten riepen ze uit dat Daniël nu de derde heerser was in het
koninkrijk van Babel.
Daniël was er niet blij mee. Hij was een profeet des Heren en dan telt geen goud
en eer van een koning. En wat stelde nu de eer voor van een koninkrijk dat op
instorten stond? Deze eerbewijzen was voor Daniël een teken dat de koning zijn
woorden in de wind sloeg en hem niet geloofde. En dat is het ergste wat een
mens een profeet aan kan doen….
In de ochtendgloren van diezelfde nacht braken de Perzen en de Meden door de
laatste verdedigingslinie heen en vielen het paleis van koning Belsassar binnen.
In een wild gevecht in de straten van Babel werd de koning gedood.
Uit zijn wonden liep het bloed, net zo rood en donker als de wijn in Gods
gouden bekers….

Hoofdstuk 149
Lieve kleinkinderen,
Hoe intens laag en gemeen kan een mens zijn, om er zelf beter van te worden?
Hoeveel drugsdoden moeten er nog vallen, voordat de drugsbaronnen genoeg
geld verdiend hebben? En de drugsdealers? Zij gaan over lijken….
Ik leerde mijn leerlingen vroeger: 800 tot 1000 – invallen van de Noormannen
in ons land. En waarom stopten die rovers met moorden en plunderen?
Antwoord: Ze bekeerden zich tot het Christendom.
Lieve kleinkinderen, ik geloof, ja ik weet zeker dat er maar één weg is dat alle
mensen op deze wereld in vrede en gerechtigheid met elkaar kunnen leven en
dat is wanneer alle mensen zich houden aan de belangrijkste wet die Jezus ons
geleerd heeft: God lief hebben boven alles en je naaste (je medemens)
liefhebben als jezelf.
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Hoofdstuk 149

-

Daniël bij de leeuwen

-

Daniël 6

Het eerste jaar na de val van Babel, regeerde Darius de Meder over het grote
Perzische rijk. Hij was al over de zestig, toen hij koning werd. Darius was een
totaal ander man dan Nebukadnezar was geweest: die wist wat hij wilde en
volgde zijn eigen weg. Maar Darius luisterde naar zijn raadgevers en deed
meestal wat zij hem adviseerden. En dat was niet altijd in het landsbelang of in
het voordeel van de koning. Zijn raadgevers dachten in de eerste plaats aan
zichzelf!
Het was maar goed dat er één van de hoogste dienaren van de koning een trouw
en eerlijk man was en die ook nog uitblonk in wijsheid en verstand: dat was de
Judeeër Daniël.
Het was al lang geleden dat hij als een ongeveer veertienjarige jongen de reis
van Jeruzalem naar Babel had gemaakt. Hij was nu bijna negentig jaar, maar
gelukkig nog altijd goed gezond en scherp van verstand.
Koning Darius had zijn rijk onderverdeeld in honderdtwintig provincies met elk
een stadhouder. En boven deze stadhouders had hij drie vorsten aangesteld, die
ervoor moesten zorgen dat de belastingen op tijd betaald werden en dat de
koning zijn deel kreeg. Eén van die drie was Daniël en omdat hij zijn werk
bijzonder trouw deed, dacht koning Darius erover om hem de algehele leiding te
geven.
Natuurlijk vonden die beide andere vorsten dat niet leuk en ook de
honderdtwintig stadhouders waren niet zo wijs met Daniël. Het was al erg
genoeg, dachten ze, dat die Judeeër zo’n hoge functie had. Hij keek hen altijd
op de vingers en als hij nu nog meer macht kreeg, dan konden ze nooit meer iets
extra’s voor zichzelf regelen. Zulk leuk werk was het niet om voor de koning
belasting te innen, en als er dan nooit eens iets extra’s voor hen was, nu dan
mocht een ander voor hen dit werk wel doen! Een stadhouder moest binnen een
paar jaar rijk zijn, dat was altijd zo geweest en als dat niet meer mocht, nu dan
hield alles op.
De beide andere vorsten hadden er niets op tegen, dat zij zichzelf zo nu en dan
iets extra’s toe-eigenden - die zorgden er wel voor dat ze ook genoeg kregen!
- maar die Daniël gunde hen niets. En waarom niet? Hij werd er persoonlijk
toch niets minder van, wanneer zij een beetje geld achterover drukten? Ook die
Judeeër zelf mocht er wel beter van worden. Dat hadden ze hem al vaker als één
keer laten weten!
Maar Daniël luisterde niet naar hen. Hij strafte hen zelfs, wanneer hij hen op
diefstal betrapte. Ten einde raad maakten ze een plan om hem bij de koning aan
te geven. Ja, maar waarvoor? Dat moesten ze nog uitvinden. Natuurlijk deed
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Daniël ook wel iets dat niet door de beugel kon. Dat doet ieder mens. Maar hoe
ze Daniël dag en nacht ook in de gaten hielden, ze konden niets onrechtmatigs
bij hem ontdekken. En ze konden toch moeilijk bij de koning een klacht over
Daniël indienen omdat hij eerlijk en rechtvaardig was….
Je zou toch denken dat ze respect voor hun vijand Daniël zouden krijgen, maar
nee, hun haat werd alleen maar groter. Een man op zo’n belangrijke post en dan
helemaal eerlijk? Dat kon geen kant uit! Ze waren het met elkaar over één ding
eens: Daniël moest dood. De vraag was alleen: hoe?
Eindelijk kregen ze een ‘geweldig’ idee. Die Judeeër, die zo nauwkeurig was in
zijn werk en zo trouw aan de koning, was natuurlijk ook trouw aan zijn God en
heel nauwgezet in zijn godsdienstplichten.
Ze wisten dat Daniël drie keer daags naar zijn kamer met het platte dak ging om
te bidden. Iedereen kon hem dan daar zien zitten, voor het open raam, terwijl hij
de kant van Jeruzalem uitkeek.
Als er nu eens een wet gemaakt werd, dat zulk bidden verboden zou zijn, op
straffe van de dood? Dan hadden ze hem….
Met z’n allen gingen ze naar koning Darius en bogen diep voor hem.
‘Koning, wij wensen u een lang leven toe. Omdat u zo’n geweldige koning voor
ons bent, hebben wij een wens. Wij allemaal willen graag dat u een nieuwe wet
maakt, dat dertig dagen lang alle mensen alleen maar aan u iets mogen vragen
en ook alleen aan u offers mogen brengen.
Natuurlijk willen wij de goden niets tekort doen, maar wanneer die dertig dagen
voorbij zijn, kan iedereen aan zijn eigen god wel een extra offer brengen. Maar
wilt u alstublieft voor één maand lang onze god zijn? Dan zullen alle mensen
weten wat een geweldige koning u bent en het rijk van Perzië zal sterker zijn als
ooit tevoren. Koning, wanneer u die wet maakt, schrijf er dan ook in dat
iedereen die zich niet aan deze wet houdt, in de kuil van de leeuwen gegooid zal
worden. Maar eigenlijk is dat overbodig, want geen mens zal het durven wagen
om zich niet aan deze wet te houden….’
Koning Darius begreep niet het dat de bedoeling van deze ‘mooipraters’ was om
Daniël te doden. De noodzaak om zo’n wet te maken, daar was hij niet zo van
overtuigd, maar het was wel een hele eer. En niet lang daarna zette hij zijn naam
en ook zijn zegel in de weke was onderaan het papier.
Zo was het een ‘Wet van Meden en Perzen’ geworden, die niet meer veranderd
of ingetrokken kon worden. En de trotse koning wist niet dat hij zojuist met
eigen hand het doodvonnis had getekend van zijn trouwste dienaar en zijn beste
vriend.
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Een dag later stonden dezelfde mannen al weer voor koning Darius troon. Ze
bogen nog dieper dan de eerste keer.
‘O koning, leef in eeuwigheid,’ zeiden ze. ‘U heeft gisteren toch een wet
ondertekend dat deze maand behalve aan u, geen mens iets mocht vragen of aan
zijn god een offer mocht brengen,?’
De koning antwoordde: ‘Dat is een uitgemaakte zaak. Het is een wet van Meden
en Perzen, die niet ongedaan gemaakt kan worden.’
‘O Koning, wat erg,’ antwoordden ze, ‘uw dienaar Daniël heeft toch zijn God
aanbeden, zelfs drie keer. En was hij nu en gewoon burger geweest, dan hadden
wij het misschien door de vingers gezien, maar zo’n belangrijk persoon moet
toch het voorbeeld geven! Hij moet gestraft worden.’
Na deze woorden drong het pas tot de koning door, dat deze hele wet een vals
complot was geweest om Daniël ten val te brengen.
Dat hij zo naïef, zo onnozel had kunnen zijn. Maar nu was het te laat! O, hij
haatte ze, die hele bende voor zijn troon met hun schijnheilige gezichten. Maar
hij kon niets meer doen. Het was een wet van Meden en Perzen en zelfs hij, de
koning, kon die wet niet veranderen!
Maar hij liet het er niet bij zitten. Zijn vriend Daniël zou niet sterven door zijn
dwaasheid. Heel de dag was hij bezig om en uitweg te zoeken. De knapste
rechtsgeleerden zette hij aan het werk, maar alles was vergeefs. Hoe kon hij ooit
weer een misdadiger straffen, als hijzelf zich niet aan de wet hield?
Diezelfde namiddag kwamen de stadhouders nog een keer bij de koning en
eisten de dood van Daniël. Het kon niet anders…. Koning Darius liet Daniël
komen en las hem het vonnis voor.
En zo stond de oude profeet voor de koning, rechtop en moedig. Hij wist dat hij
niets verkeerds had gedaan. Hij was een oude man en wanneer het nu zijn tijd
was, dan zou hij rustig sterven. Maar zo niet, Daniël wist dat God machtig
genoeg was om hem redden van de wilde dieren. Hij geloofde dat hij in Gods
hand was. Hij klaagde niet, toen hij het harde vonnis hoorde. Hij wist wel dat de
koning hem graag had willen redden, maar dat dat niet kon vanwege de wet van
de Meden en Perzen.
Toen ze Daniël wegbrachten, liep de koning zelfs met hem mee door het grote
park, naar de leeuwenkuil. In zijn bitter verdriet zei hij: ‘Daniël, ik hoop dat
jouw God, die jij zo trouw dient, jou redt.’
Het was alsof deze heidense koning een wonder verwachtte van de God van
Israël. Toen namen de stadhouders Daniël beet en gooiden hem in de kuil voor
de hongerige leeuwen. Ze lachten. Deze Judeeër zou hen nooit weer op de
vingers kijken.
Het leek of de koning nog hoop had, maar zij wisten wel beter. Uit deze diepe
kuil was nog nooit een mens levend uitgekomen….
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Toen de leeuwenkuil met een zware steen afgesloten, en met de zegelring van de
koning verzegeld was, gingen de stadhouders terug naar hun huizen en de
koning naar zijn paleis. Die nacht sliep de koning niet. Ook at en dronk hij niet.
Met zijn gedachten was hij bij zijn vriend Daniël. Soms dacht hij: Het kan niet,
er bestaat geen God, die Daniël kan redden bij die hongerige leeuwen, maar dan
moest hij weer denken aan die oude verhalen, die Daniël hem verteld had. Over
de wonderen, die de God van Israël gedaan had. En dan hoopte hij weer, zelfs
tegen beter weten in.

De volgende ochtend, de zon
was nog niet eens opgekomen,
stapte koning Darius uit zijn
bed, trok vlug zijn kleren aan en
liep de tuin in. Hij was nog niet
eens bij de ingang van de
leeuwenkuil toen hij al riep:
‘Daniël, dienaar van de levende
God! Heeft je God, die jij zo
trouw dient, je kunnen redden
van de leeuwen?’

‘Mijn God heeft de bek van de leeuwen toegesloten!
Met zijn oor dicht bij de steen, luisterde hij. Het kon niet, het was onmogelijk!
Maar toen kwam de stem van Daniël diep uit de leeuwenkuil: ‘Mijn God heeft
zijn engel naar mij in de leeuwenkuil gestuurd. Die engel heeft ervoor gezorgd
dat de leeuwen hun bek niet open konden doen. Ze hebben mij niets gedaan.
God weet dat ik onschuldig ben en ook koning, dat ik niets van u gestolen heb.’
Nog nooit in zijn hele leven was koning Darius zo blij geweest als nu, maar hij
had ook nog nooit in zijn leven zo’n groot wonder gezien. Hij riep zijn
dienstknechten en zo snel als maar mogelijk was werd Daniël uit de leeuwenkuil
gehaald. Hem mankeerde niets. Het in- en ingemene plan van de stadhouders
was mislukt en de gevolgen daarvan kwamen nu op hun eigen hoofden neer.
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In plaats van Daniël werden ze zelf met hun vrouwen en kinderen in de
leeuwenkuil geworpen en deze keer was er geen engel om hen te beschermen.
Allemaal werden ze verscheurd door de wilde dieren.
Zo nam koning Darius wraak over wat de stadhouders gedaan hadden en net
zoals eerder koning Nebukadnezar, gaf ook hij een proclamatie uit tot eer van
Daniëls God.
Na deze gebeurtenis van Daniël in de leeuwenkuil heeft koning Darius niet lang
meer geleefd, maar ook zijn opvolger koning Kores hield Daniël in ere en
luisterde naar zijn raadgevingen.
In het laatst van zijn leven kreeg de oude profeet nog een openbaring van de
Heer. De ballingschap in Babel zou niet lang meer duren. Binnenkort zou het
volk van Juda weer teruggaan naar het oude land Israël. In dat blijde weten, oud
en der dagen zat, is de vrome Godsman rustig gestorven in het vreemde land.

Hoofdstuk 150
Lieve kleinkinderen,
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw emigreerden veel Pomsters naar
Canada, Argentinië of Nieuw-Zeeland.
Pomsters zijn inwoners van mijn geboortedorp Kollumerpomp. Je woont in
Kollumerpomp, maar wanneer je gevraagd wordt waar je woont, dan zeg je:
‘Op de Pomp.’
De Christelijke Nationale Lagere school in Kollumerpomp bestond in het jaar
2002 honderd jaar. Er werd in september van dat jaar een grote reünie
georganiseerd. Veel oud-leerlingen en oud-onderwijzers en oudonderwijzeressen waren gekomen. Natuurlijk waren wij als broers en zussen
daarbij ook alle negen aanwezig. Het was één grote happening, waar we met het
meeste plezier aan terugdenken. Wat was het een groot feest!
Uit het hele land en van ver daarbuiten waren oud leerlingen gekomen.
Ook uit Canada waren oud leerlingen van mijn vader aanwezig. Wat vond ik het
mooi om van hen te horen, dat mijn vader zo mooi en zo spannend kon vertellen.
Ik heb nooit bij mijn vader in de klas gezeten, mijn broers en zussen wel.
Goede herinneringen hadden die oud leerlingen aan mijn vader, vertelden ze
me. En welk kind vindt het niet mooi om goede dingen over zijn of haar vader te
horen?
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Ook vertelden die emigranten uit Canada mij, dat ze eigenlijk hun leven lang
heimwee hadden gehad. Heimwee naar hun geboortedorp Kollumerpomp, maar
nu ze hier waren, hadden ze toch ook weer heimwee naar Canada, waar hun
kinderen en kleinkinderen woonden.
‘Een emigrant,’ zei één van hen tegen mij, ‘voelt zich nooit meer ergens
helemaal thuis. Altijd dat ‘nare gevoel’ dat je in wezen nergens thuis hoort. Niet
meer in je geboortedorp, maar ook niet in je nieuwe land, waar je met je familie
woont. Altijd blijft er iets knagen….

Hoofdstuk 150

-

Het tweede Huis

-

Ezra 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Over het grote rijk van Perzië regeerde nu koning Kores of zoals hij ook vaak
genoemd werd, Cyrus. Hij was een kundig en dapper krijgsheer, die veel volken
overwonnen had. Maar hij was ook een wijs en groot koning. Hij regeerde heel
anders dan eerder de wrede koningen van Assyrië en Babel.
Deze koning wilde geen volken uit hun land wegvoeren naar vreemde,
onbekende streken. Elk volk dat hij onderworpen had, liet hij in hun waarde en
de mensen mochten hun eigen goden dienen. Soms, als het zo uitkwam, liet hij
zelfs hun verwoeste tempels weer opbouwen, op voorwaarde dat de mensen daar
ook voor hem zouden gaan bidden en offers brengen.
Om die reden zou het volgens hem ook goed zijn, dat de tempel in Jeruzalem
herbouwd zou worden. Die God van dat kleine Juda moest een bijzonder
machtige God zijn. En die kon je maar beter te vriend houden.
Kores besprak dit punt met zijn raadsheren en kort daarna werd er in alle delen
van zijn groot rijk een proclamatie bekend gemaakt, waarin stond: ‘Zo zegt
Kores, de koning van Perzië: de Heer, de God van de hemel heeft mij alle
koninkrijken op deze wereld gegeven. En nu heeft deze God tegen mij gezegd,
dat ik een tempel voor hem in de stad Jeruzalem moet laten bouwen. Wie van
zijn volk is overgebleven, laat die naar Jeruzalem teruggaan en het Huis van de
Heer, de God van Israël bouwen. Alle mensen die teruggaan naar het land van
Juda moeten geholpen worden met goud, zilver en alles wat nodig is voor het
Huis van de God, die in Jeruzalem woont.’
Het was voor de ballingen in Babel een grote dag, toen zij de proclamatie van de
koning lazen. Hoe vaak hadden ze niet met tranen in de ogen teruggedacht aan
hun oude land, aan de tempel van koning Salomo, waar God de Heer boven de
cherubs woonde. Herinneringen aan hun land, waar eens de Messias zou heersen
over alle volken op deze aarde. Altijd hadden ze geloofd, dat ze eens terug
zouden keren en nu was het zover! Zelfs zonder dat ze erom gevraagd hadden.
Nu mocht het! Ze konden het bijna niet geloven, maar het stond er, zelfs met het
zegel van de koning eronder.
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Natuurlijk begrepen ze dat het niet gemakkelijk zou om daar in het kleine Juda
een nieuw bestaan op te bouwen. In Babel hadden ze bijna vijftig jaar gewoond
en als ze hier weggingen, dan moesten ze veel achterlaten. En vooral voor de
jonge mensen, die hier in Babel geboren waren, zou het niet gemakkelijk
worden. Maar toch wilden ze gaan. Niet in de eerste plaats om zichzelf gingen
ze en al helemaal niet om de koning, die dacht dat hij met een paar offers in
Jeruzalem de gunst van de Heer kon kopen. Nee, het ging om de toekomst van
hun volk, het ging om de Heer, die zijn mensen opriep om zijn heilig werk te
doen. Voor hem moest alles aan de kant worden gezet. Nee, het was niet de
koning van Perzië, maar het was de God van Israël die hen als een verdwaalde
kudde schapen weer thuis wilde brengen. Hij was zijn volk niet vergeten! En
daarom klopte het hart zo wild en blonken er tranen van blijdschap in hun ogen.
Maar toen de grote blijdschap van het mogen terugkeren naar Jeruzalem een
beetje gezakt was, wilde lang niet iedereen terug naar het land van Juda. Hier in
Babel hadden ze hun werk en bedrijven en dat kon je toch niet zomaar allemaal
achter je laten! Anderen waren erg rijk geworden en wilden hun rijke leventje
niet opgeven, voor een armoedig bestaan in het land van hun voorvaderen. Weer
anderen, hier in Babel geboren, voelden er niets voor om naar Jeruzalem te gaan
en daar die strenge en machtige God te gaan dienen.
Ja, je kon over emigreren naar het land van Juda gemakkelijk praten, maar je
wist wat je hier in Babel had en niet wat je in Jeruzalem zou krijgen!
Toen de families die wel gingen, zich hadden ingeschreven, werd het toch nog
een hele karavaan. Met de vrouwen en kinderen meegerekend waren het er zo’n
veertigduizend. Hogepriester Jozua, de zoon van Josadak ging ook mee en met
hem vierduizend priesters. Ook een aantal Levieten en poortwachters en
tempelslaven. Het waren er meer dan genoeg om de tempeldienst weer te
beginnen, wanneer de tempel weer opgebouwd zou zijn.
De meeste anderen waren gewone mensen, zoals boeren, ambachtslieden en
kleine kooplieden, die de armoede van Jeruzalem verkozen voor de schatten van
Babel.
Er gingen slechts enkele rijke mensen mee. Er waren slechts zesduizend ezels en
een paar paarden en kamelen. Ver weg de meeste mensen moesten lopen, vijf
maanden lang. Maar dat vonden ze niet erg. Het was toch geweldig dat ze terug
machten gaan naar hun oude land! En ze kwamen ook niet met lege handen.
Want al het goud en zilver, dat Nebukadnezar had meegenomen, alles wat in de
tempel van God thuishoorde, had koning Kores hun weer teruggegeven.
En ook van familie en vrienden hadden ze voor onderweg veel eten en andere
dingen meegekregen.
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Onder leiding van Zerubbbabel, de kleinzoon van Jojachin, de voorlaatste
koning van het koninkrijk Juda, begonnen ze aan de terugreis. Ook de nieuw
benoemde landvoogd Sjesbassar ging natuurlijk mee.
Na een lange reis kwamen ze moe, maar ook blij in Jeruzalem aan. Maar direct
beginnen met de herbouw van de tempel, dat ging natuurlijk niet. Er lag veel
verwilderde grond om de stad heen en de beste stukken grond waren in bezit
genomen door mensen die daar tussen de bergen woonden. Het waren de heel
arme mensen, die van Nebukadnezar daar hadden mogen blijven wonen. Maar
er woonden nu ook veel Samaritanen en Edomieten, een ruig volk dat hier was
gaan wonen. Deze mensen dienden hun eigen afgoden en zo nu en dan brachten
ze ook een offer aan het gouden kalf in Bethel. Ze moesten natuurlijk ook de
goden van het land waar ze woonden een offer brengen. Ze dachten dat zij de
oudste rechten hadden en de ballingen uit Babel werden argwanend met scheven
ogen aangekeken. Het duurde maanden voordat iedereen een eigen stukje grond
had, waar ze van konden leven.
Maar toen eindelijk alles met veel pijn en moeite geregeld was kon het werk
beginnen. Alle mannen die een stuk gereedschap konden dragen, gingen naar
Jeruzalem. Als eerste werd het grote brandofferaltaar gebouwd, precies op
dezelfde plek waar het ook in de tempel van Salomo had gestaan. Toen het klaar
was - er was heel wat te zuiveren en op te ruimen! - werd het dadelijk
ingewijd en vanaf die dag rookten alle dagen weer de offers tot eer van God en
werden de heilige feesten in ere hersteld, zoals voorgeschreven stond in de wet
van Mozes.
En toen begon het grote werk: de bouw van de tempel. Net zoals in de dagen
van koning Salomo, reisden de boden naar Tyrus en Sidon en bestelden daar het
beste cederhout. Bomen werden gekapt op de Libanon en daarna in grote vlotten
over de grote zee naar Joppe gevaren.
Vanuit die havenstad werd het met grote inspanning naar Jeruzalem gesleept.
Het duurde maanden voordat de eerste vracht hout daar aankwam. Maar in die
tussentijd zaten ze in Jeruzalem niet stil. Ze waren begonnen om de
fundamenten van de oude tempel bloot te leggen en daarop te bouwen. Stenen
waren er genoeg in de omgeving van Jeruzalem en er lagen ook nog stenen
genoeg van de eerste tempel. In korte tijd waren de fundamenten voor de te
bouwen tempel klaar en in het tweede jaar, in de tweede maand, werd de eerste
steen gelegd van het nieuwe tempelgebouw.
Zo’n blijde dag kon je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Alle mensen
gingen naar Jeruzalem. Er werden veel offers gebracht en er was muziek van
trompetten en cimbalen. En toen de priesters met luide stem de Heer geprezen
hadden, begon het hele volk te juichen. Ver klonk het over de bergen. Wat was
dit mooi….
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Maar er waren ook mensen die niet mee juichten. Dat waren de oude mensen.
Zij hadden de ondergang van de eerste tempel nog meegemaakt en waren de
ellende van die dagen nog niet vergeten. Hier stonden ze bij de fundamenten van
de tweede tempel en ze waren de Heer heus wel dankbaar, dat ze dit nog mee
mochten maken, maar in gedachten zagen ze weer de vlammen tijdens de
verwoesting van de eerste tempel.
Om hen heen was het gejuich van het volk, maar het was alsof ze weer de wilde
strijdkreten van de Chaldeeërs hoorden, het wapengekletter, het gedreun van de
bijlen op de deuren en poorten.
Natuurlijk gunden ze het volk hun blijdschap, maar zelf zingen konden ze niet.
Het was alsof ze opnieuw de mars naar Babel moesten maken, dat ze de zweep
weer voelden, wanneer ze te langzaam liepen.
En toen de muziek al luider werd, konden ze zich niet meer goedhouden. Ze
begonnen te huilen, eerst zachtjes, maar al luider en heftiger. Maar in het gejuich
van de anderen ging het geluid van hun huilen verloren….
De volgende dagen ging het werk door. Langzaam maar zeker verrezen de
muren van de tempel. Elke man werkte zo hard hij kon. Wat gaf het dat de zon
zo onbarmhartig brandde, dat de dagen zo lang en de nachten zo kort waren? Ze
hadden maar één doel: de tempel moest klaar en dan had God weer een eigen
huis te midden van zijn volk.
En toen kwam er iets tussen, waardoor het hele bouwwerk stil lag! De mensen
die al jarenlang in dit land van Juda woonden, de Edomieten en de Arabieren en
ook de Samaritanen, die in het noorden woonden, kwamen met de vraag of zij
mee mochten doen met het bouwen van de tempel. Zij woonden hier nu al zo
lang. Zij hoorden er volgens hen ook bij en zij wilden best ook de Heer dienen
en hem offers brengen. Dat zij tegelijkertijd ook hun afgoden wilden blijven
dienen en ook dat zij al deze jaren nog nooit iets gedaan hadden om de tempel
van Salomo weer op te bouwen, dat zeiden ze er niet bij!
De Samaritanen zeiden er nog bij, dat zij al heel veel jaren de Heer trouw
dienden. Maar niet, dat zij dat deden volgens de regels van de dienst van het
gouden kalf in Bethel, iets waar de Heer van gruwde.
Zerubbbabel en hogepriester Jozua zeiden kort maar krachtig van nee. Jullie
mogen ons niet komen helpen. Was de reden dat Israël in ballingschap was
geraakt niet juist dat hun voorvaderen altijd maar weer èn de God van Israël èn
de afgoden allebei wilden dienen! Wilden ze nu in hun oude kwaal terugvallen
en zich weer niet houden aan de strenge, maar ook heel duidelijk wet van
Mozes?
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En daar kwam nog bij: koning Kores had alleen aan hen de opdracht gegeven
om de tempel te herbouwen en niet aan hen. Had hij niet al dat goud en zilver
aan hen toevertrouwd? En aan niemand anders?
De Samaritanen waren niet alleen teleurgesteld, dat ze niet mee mochten doen,
ze werden ook vreselijk kwaad. Wat dachten die nieuwkomers wel niet! Waren
zij zoveel minder dan die teruggekeerde ballingen uit Babel? Zij woonden hier
nog maar twee jaar en deden alsof zij alleen de baas hier waren. O, en als zij niet
mee mochten doen, dan zou God misschien hen gaan straffen met ziekte en
hongersnood. Nee, wanneer zij niet mee mochten doen, dan was het veel beter
dat er helemaal geen tempel kwam! En daar zouden zij wel voor zorgen….
Vanaf deze tijd begonnen ze de mannen van Juda te plagen en zoveel mogelijk
in hun vaarwater te zitten. Maar toen het werk wel gewoon doorging, kochten de
Samaritanen een paar hoge ambtenaren van de koning om en die verboden toen
om verder te bouwen. Zo kwam het hele bouwwerk stil te liggen. Als een
schandpaal stonden daar de kale niet afgebouwde muren. En zo lang als koning
Kores regeerde over Perzië en ook nog na hem koning Cambyses werd er niet
verder gebouwd. Het leek alsof dat de tempel nooit afgebouwd zou worden en
dat de Heer, de God van Israël, nooit weer een tempel in Jeruzalem zou krijgen!
Maar toen de jaren verstreken en de ballingen uit Babel de moed al lang hadden
opgegeven, dacht God aan zijn volk en gaf Hij uitkomst.
Twee profeten, Haggai en Zacharia begonnen het volk moed in te spreken en
wezen het volk op hun plicht.
‘Ga naar de bergen!’ riep Haggai. ‘Haal daar hout vandaan en bouw Mijn huis
weer op, zegt de Heer. Dat zal Mijn wens zijn, zegt onze God, want dan kan Ik
door jullie weer vereerd worden.
Jullie dachten dat jullie veel graan zouden oogsten. Maar jullie hebben maar
weinig binnengehaald. En dat kleien beetje heb Ik ook nog vernietigd. Weten
jullie wel waarom Ik dat heb gedaan? Waarom er gen regen is gevallen en er
niet genoeg te eten is? Omdat er van Mijn huis niets meer over is en jullie alleen
maar bezig zijn met jullie eigen dingen. Met jullie land en huizen, en dat terwijl
Mijn huis in puin ligt.’
De mannen van Juda schaamden zich en zonder zich verder nog te storen aan
hun tegenstanders, begonnen met nieuwe moed weer te bouwen.
En voor alle mannen die bang waren en klaagden dat het bouwwerk nooit klaar
zou worden, had de profeet Zacharia een heerlijk Godswoord: ‘De handen van
Zerubbbabel hebben dit huis gegrondvest en zijn handen zullen dit huis ook
afbouwen, zodat jullie zullen weten, dat de Here God mij naar jullie gestuurd
heeft.’
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Nog één keer probeerden de tegenstanders om de bouw van de tempel te keren.
Het gevolg daarvan was dat de landvoogd van ‘Over-de-Rivier’, de provincie
waar Juda in die jaren bij hoorde, hoogstpersoonlijk zelf naar Jeruzalem reisde
om te zien hoe de zaken ervoor stonden.
Zerubbbabel en zijn helpers vertelden hem dat een paar jaar eerder koning Kores
de opdracht had gegeven om deze tempel in Jeruzalem te herbouwen. In één van
de regeringsgebouwen moest dat koninklijk edict wel te vinden zijn. De
landvoogd stuurde een bode naar Babel en inderdaad, in de archieven van het
paleis kwam dit besluit weer tevoorschijn. De ballingen in Jeruzalem hadden
geen woord teveel gezegd. Vanaf die tijd was er niemand meer die de bouw van
de tempel in Jeruzalem in de weg durfde te staan.
En dat niet alleen, Alle inwoners van het land moesten meehelpen met jongvee,
rammen, zout, olie en wijn, ‘zodat aan de God van de hemel elke dag voldoende
offers gebracht konden worden en daar gebeden moest worden voor de koning
en zijn kinderen.’
En zo is het toen verder gegaan: geen landvoogd noch Samaritaan durfde nog
naar de ballingen een vinger uit te steken. Geen Edomiet noch Arabier diende
meer een klacht tegen hen in. In het zesde jaar van de regering van koning
Darius was alles klaar en werd de nieuwe tempel ingewijd met zang en muziek
en heel veel offers.
Dat jaar werd voor de eerste keer weer in Jeruzalem het Paasfeest gevierd, zoals
het hoorde volgens de wet van Mozes….
Bij de ballingen uit Babel was de blijdschap groot, toen de tempel klaar was. Het
was bijna twintig jaar geleden sinds de grote karavaan uit Babel teruggekomen
was. Maar nu had de Here God weer zijn Huis in Jeruzalem. Nu wilde Hij weer
wonen te midden van zijn volk.
Wat gaf het dat deze tweede tempel niet zo mooi was als de tempel van Salomo?
Had de profeet niet gezegd dat de heerlijkheid van deze tweede tempel groter
zou zijn als die van de eerste? Zeker, het moest allemaal nog komen en op dit
moment leek het er niet veel op, maar ze twijfelden niet meer. Eens zou het
grote rijk van koning David in ere hersteld worden. Nu was Juda nog een heel
klein stukje land in het grote Perzische rijk in de verste uithoek van de provincie
van ‘Over-de-Rivier’, maar eens zou Jeruzalem de hoofdstad worden van de
hele wereld. Dan zou er weer een koning uit het geslacht van David op de troon
zitten, die ‘de heidenen met een ijzeren scepter zou regeren.’ En hoe snel zou dat
al zijn?
En terwijl de mannen van Juda droomden over hun Messias, die in zijn
koningsheerlijkheid zou komen, en van wilde heidenvolken, die zich allemaal
zouden buigen voor hun Heer, de God van Israël, stond er in de koningsstad
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Susan een machtig vijand op, die heel het volk van Israël, zowel in Perzië als
ook in Juda, als ongedierte wilde vernietigen….

Hoofdstuk 151
Lieve kleinkinderen,
Ik heb meerdere keren tegen jullie papa’s en mama’s gezegd: ‘Tijdens
vergaderingen, en ook wanneer je belangrijke beslissingen moet nemen, geen
druppel alcohol! En na een vergadering, wanneer je gezellig met elkaar een
biertje drinkt, pas goed op en weet wat je zegt. Alcohol maakt je loslippig!
Zeg geen dingen, waar je later spijt van hebt!’
Lieve kleinkinderen, ook mijn advies aan jullie is: Geen druppel alcohol bij
belangrijke zaken in jullie leven. En ook voor iets waar je misschien
zenuwachtig voor bent, geen biertje of iets anders drinken, waar alcohol in zit.
Ga je geen moed indrinken, wanneer je weet dat er iets belangrijks staat te
gebeuren.
Jullie kenen toch die slogan: Alcohol maakt meer kapot dan je lief is?
En jullie weten niet half hoe waar dit is….

Hoofdstuk 151

-

Esther, koningin van Perzië

-

Ester 1 en 2

Koning Darius regeerde al veel jaren over het grote Perzische rijk. In de loop der
jaren had hij veel vijanden verslagen, maar van dat kleine landje Griekenland
kon hij het maar niet winnen. Zijn grote oorlogsvloot was door de Grieken
verslagen. Terwijl hij druk bezig was met de voorbereidingen om voor de
tweede keer Griekenland aan te vallen, stierf hij. Zijn zoon Ahasveros volgde
hem op.
Deze nieuwe koning wilde direct wraak nemen op de Grieken, maar door een
opstand ergens in zijn eigen rijk, kon hij pas in het derde jaar van zijn regering
hiermee beginnen. Maar dat ging niet zo gemakkelijk! Veel raadslieden van hem
voelden niets voor een nieuwe oorlog, vooral om reden dat die duur was en al
het nodige geld voor die oorlog via belastingen opgebracht moest worden. En
dat lukte niet altijd.
Maar Ahasveros wist wel een manier om zijn zin te krijgen. Alle hoge
ambtenaren en officieren en ook alle stadhouders liet hij naar zijn hoofdstad
765

Susan komen en honderdtachtig dagen lang gingen ze vergaderen over een
mogelijke oorlog tegen Griekenland. En dat hele lange halfjaar waren er elke
avond maar weer grote feesten. De koning liet aan zijn onderdanen al zijn macht
en rijkdom zien. Ze raakten daarvan zo onder de indruk, dat ze zich niet langer
durfden verzetten tegen de plannen van de koning: de oorlog tegen de Grieken
zou doorgaan en allemaal zouden ze hun koning voor de volle honderd procent
helpen.
De koning lachte breed, toen het besluit gevallen was. Het ergste was achter de
rug, dacht hij: van de overwinning was hij nu al zeker!
Maar nu zou er eerst nog een groot volksfeest in de stad gehouden worden, waar
iedereen welkom was. Er was in de hele stad Susan geen zaal groot genoeg voor
alle gasten, maar dat was geen probleem: het feest werd gewoon in het grote
koninklijke stadspark gehouden, waar een grote feesttent geplaatst werd.
De belangrijke gasten van de koning lagen in die tent op gouden en zilveren
divanbedden en de wijn stroomde overvloedig. Niemand van de feestgangers
mocht tekort komen aan eten en drinken.
Ook koning Ahasveros kwam niets tekort. Op de zevende dag van het feest was
hij bijna dronken. Half bezopen begon op te scheppen over zijn macht en
rijkdom, over zijn goud en zilver, en op het laatst over zijn vrouwen en zelfs
over zijn jonge vrouw koningin Fasti.
‘Ik zal jullie haar laten zien!’ riep hij luidkeels. ‘Voor jullie, mijn trouwe
dienaren, heb ik alles over. Ik wil alles met jullie delen. Ik laat Fasti ophalen en
dan kunnen jullie zien, hoe mooi en hoe lief ze is.’
Hij wenkte naar een paar kamerjonkers en die gingen koningin Fasti uit het
vrouwenpaleis ophalen. Zij moest meekomen naar het mannenfeest, waar
normaal gesproken geen vrouwen bij aanwezig mochten zijn.
Diep bogen de kamerjonkers zich voor koningin Fasti, en zo voorzichtig
mogelijk zeiden ze hun boodschap. Of de koningin haar kroon op haar hoofd
wilde zetten en direct mee naar de koning wilde gaan: de koning verwachtte
haar en wilde met haar pronken, haar laten zien aan al zijn gasten.
De jonge vrouw ging staan. Haar wangen gloeiden en haar donkere ogen
schoten vuur. Haar hele lichaam trilde van kwaadheid. Wat meende de koning
wel? Zij was geen slavin die je kon laten showen op een dronken mannenfeest?
Wanneer hij, koning Ahasveros dan niet wijzer was, dan zou zij, de koningin
wijzer zijn.
En hoog en koel, zodat al haar vrouwelijke gasten het konden horen zei ze: ‘Ga
terug naar de koning en zeg hem dat ik, koningin Fasti, niet wil komen!’
Daarna ging ze weer zitten en het feest ging door, alsof er niets gebeurd was.
De kamerjonkers stonden perplex. Dit kon de koningin toch niet menen? Nog
nooit had iemand tegen de koning durven zeggen: Ik wil niet! En nu deed zijn
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eigen vrouw dat! Het was wel niet mooi wat de koning haar vroeg te doen, maar
daarom hoefde je nog niet te weigeren? Wat de koning zegt, dat moet doorgaan.
En nu zij weigerde, kon het haar leven kosten.
Nog één keer vroegen de kamerjonkers het haar. Bijna smekend….
Maar weer kregen ze hetzelfde antwoord: ‘Ga en doe wat ik tegen jullie gezegd
heb.’
Even later stonden ze in de mannenfeesttent en zeiden tegen de koning dat zijn
vrouw Fasti niet wilde komen….
De koning schaamde zich niet. Hij begreep niet eens dat zijn vrouw hem deze
schande wilde besparen. Hij dacht op dit moment maar aan één ding: zijn vrouw
was hem ongehoorzaam en dat moest hij afstraffen. Hij vroeg aan zijn dienaren
wat hij met zijn vrouw moest doen. Nu, daar hoefden ze niet lang over na te
denken. Wat koningin Fasti gedaan had, was erg, ja heel erg. Want het was niet
alleen dat zij haar man en koning ongehoorzaam was geweest, zij had dit gedaan
op een feest, waar alle belangrijke vrouwen van de stad Susan bij aanwezig
waren geweest. Als dit kwaad niet gestraft werd, dan zouden morgen alle
vrouwen in de stad in opstand komen tegen hun man en daar zou veel ellende uit
voortkomen.
‘Onze raad is, koning,’ antwoordden ze, ‘u moet Fasti afzetten als koningin en
dat moet een wet van Meden en Perzen worden, zodat uw besluit niet herroepen
kan worden.’
En zoals de kamerjonkers hun koning geadviseerd hadden, zo viel de volgende
ochtend het besluit van de koning in een wet van de Meden en Perzen. Koningin
Fasti werd uit haar paleis opgehaald en in en kamer van het tweede
vrouwenpaleis opgesloten. Daar moest ze blijven, eenzaam en verlaten, tot haar
dood toe. De koning heeft haar nooit weer gezien….
Het was een paar jaren later. De tocht naar Grieken land was geen groot succes
geweest, zoals koning Ahasveros gedacht had. Het was op een grote nederlaag
afgelopen, met een groot verlies aan mensen en geld.
Dagenlang zat koning Ahasveros kwaad en bitter in zijn paleis, omdat hij de
oorlog verloren had. Nu, in zijn kwaadheid en ook in zijn verdriet, zou hij graag
zijn vrouw Fasti weer willen zien. Wat was zij een flinke vrouw geweest! Hij
schaamde zich over wat hij haar had aangedaan. Soms had hij het stille
verlangen om haar bij hem te laten komen en dat het dan weer helemaal goed
tussen hen beiden zou zijn. Maar dat kon niet. Daar was een wet van Meden en
Perzen, die hijzelf ondertekend had….
Maar steeds moest hij vaak aan haar denken, met als gevolg dat hij dan niet te
genieten was. Voor de mensen om hem heen had hij geen goed woord over.
Die hadden trouwens al lang gemerkt wat er bij de koning aan scheelde. En ze
waren het er met elkaar over eens: hier moest iets aan gedaan worden. Ze
maakten een plan, gingen naar de koning en vroegen hem toestemming om
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overal in heel zijn rijk op zoek te gaan naar mooie, jonge vrouwen, waar hij dan
één uit kon kiezen, die, op de plek van Fasti, de nieuwe koningin zou worden.
De koning vond het een goed plan en zijn dienaren trokken door het hele land en
brachten overal vandaan, erg knappe jonge meisjes naar het paleis. Hégaï, de
harembewaker kreeg al deze meisjes onder zijn hoede. Eén jaar lang verzorgde
hij hen met het lekkerste eten en de duurste schoonheidsmiddelen. Wanneer ze
er dan fris en gezond uitzagen, bracht Hégaï hen voor één nacht naar de koning.
Soms riep de koning zo’n meisje voor de tweede keer bij zich, maar de meeste
keren vergat de koning hen en wachtten ze tevergeefs op een tweede of derde
uitnodiging van de koning. Ze werden gewoon als gevangenen opgesloten in de
harem van de koning en zagen hun ouders en hun broers en zussen nooit
weer….
Tussen al die meisjes, die in de stad Susan opgehaald waren, was ook een
Jodinnetje, een wees, die Hadassa heette. Later werd zij Esther genoemd. Toen
haar ouders gestorven waren had haar neef Mordechai haar aangenomen als zijn
dochter en had altijd als een vader voor haar gezorgd. Hij had nooit anders
gedacht dan dat Hadassa zou trouwen met een Joodse jongeman, die ook hier in
ballingschap het oude volk Israël en zijn God niet vergeten was. En nu eisten de
dienaren van de koning zijn pleegdochter op voor koning Ahasveros. En
Mordechai wist maar al te goed dat het hof van de koning geen goede plek was
voor een jong meisje zoals Hadassa. Maar hij kon dit niet verhinderen. De
koning was baas en wanneer die jouw dochter opeiste, dan moest je haar laten
gaan.
Maar één ding had hij zich vast voorgenomen: hij zou ook wanneer zijn
pleegdochter in het paleis woonde, haar vertrouwenspersoon blijven. Dat mocht
natuurlijk niet, maar hij kende wel een mogelijkheid om dat te doen. Streng had
hij tegen haar gezegd, dat ze tegen niemand mocht zeggen dat Mordechai
familie van haar was en ook niet dat zij een Jodinnetje was.
En zo vertrok Hadassa naar de harem van de koning. Bedroefd was ze om het
afscheid dat ze moest nemen van Mordechai, haar enige vriend en helper, haar
pleegvader, maar ook een beetje trots. Ze moest wel erg knap zijn dat de
dienaren van de koning haar ophaalden…. Koningin zou ze wel niet worden….
Maar toch? Het kon soms raar gaan in je leven.
Hégaï had al veel jonge vrouwen zien komen en gaan: trotse en verlegen, brutale
en ingetogen meisjes, maar toen hij Hadassa voor de eerste keer zag, kreeg hij
direct een zwak voor haar. Hij gaf Esther, zoals hij haar nu noemde, de mooiste
kamer van het vrouwenhuis en omringde haar met de beste zorgen en toen hij
haar een jaar later naar de koning liet gaan, ging hij zelf mee om haar
persoonlijk aan de koning voor te stellen. Zonder veel sier en opsmuk van goud
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en zilver stond ze voor hem en Hégaï geloofde vast en zeker dat de koning haar
uit zou kiezen.
En het kwam uit, zoals Hégaï verwacht had. Van alle jonge vrouwen die bij de
koning waren geweest, vond hij Esther het liefst. Het duurde niet lang of het
werd in de stad Susan bekend gemaakt dat Esther koningin zou worden in de
plaats van Fasti. Er werd in het hele land feest gevierd. De koning deelde veel
geschenken uit en al het werk lag deze feestdag stil.
Natuurlijk was Esther erg blij. Dit was wel veel beter dan levenslang als een
vogeltje opgesloten te zitten in een gouden kooi, de harem van de koning.
Maar al was het arme weesmeisje nu koningin geworden, de koningin van het
grote Perzië, zij vergat haar komaf niet en ze luisterde trouw naar de wijze raad
van haar pleegvader Mordechai.

Hoofdstuk 152
Lieve kleinkinderen,
Op 20 januari 1942 werd in een statige villa aan de Wannsee in Berlijn een
vergadering gehouden door hoge nazi-ambtenaren en SS-officieren om te
discussiëren over een oplossing voor het ‘Joodse probleem’.
Op deze vergadering werd beslist dat alle Joden gedeporteerd moesten worden
naar concentratiekampen in Polen, waar ze vermoord moesten worden.
Antisemitisme is zo oud als de wereld en ik maak me zorgen omdat de Jodenhaat
ook vandaag hier in Nederland opnieuw begint. In Amsterdam moeten Joodse
gebouwen bewaakt worden. Wat zal de toekomst ons allemaal brengen?

Hoofdstuk 152

-

Haman

-

Ester 3

Zo woonde Esther dan in het paleis van de koning en kreeg ze alles wat haar
hartje begeerde. De koning was gelukkig met haar en overlaadde haar met
cadeaus.
Alleen was er één ding wat Esther niet mooi vond en dat was dat haar
pleegvader Mordechai in het paleis zulk nederig werk deed. Maar daar was
niets aan te doen, want als het uitkwam dat zij familie waren, dan zou er beslist
geen mogelijkheid meer zijn om stiekem elkaar boodschappen te doen
toekomen.
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Op zekere dag gebeurde het dat Mordechai het leven van de koning redde. Twee
officieren van de wacht maakten plannen om de koning te vermoorden en heel
toevallig hoorde Mordechai hiervan. Hij vertelde dit aan de commandant van de
lijfwacht van de koning en beide officieren werden opgehangen. Dit voorval
werd opgeschreven in de boeken van de koning en Mordechai zijn naam werd
met ere genoemd. Koningin Esther verwachtte, dat Mordechai nu als beloning
een betere baan in het paleis zou krijgen, maar de dagen gingen voorbij en er
gebeurde niets.
In plaats daarvan verhoogde koning Ahasveros in die tijd één van zijn
dienstknechten, Haman, die een Amalekiet en een felle Jodenhater was. Het viel
Esther erg tegen en het stak Mordechai ook. Niet dat hijzelf zo op eer en een
grote beloning uit was, maar hij had tenslotte de koning het leven gered en die
Haman had nog nooit iets voor een ander gedaan. Ja, hij kon heel mooi met de
koning praten, maar hij dacht alleen aan zichzelf. En dan een Amalekiet! Vanaf
oude tijden was Amalek de vijand van het volk Israël geweest. En nu, in de
figuur van die valse Haman stak die vijandschap tussen beide volken de kop
weer op. Wie wist wat de Joden nu weer te wachten stond….
Het leek erop dat Haman de koning volledig in zijn macht had. Wat hij wilde
hebben, kreeg hij en wat hij bedacht, daar maakte de koning een wet van Meden
en Perzen van. Op zekere dag werd in het paleis bekend gemaakt dat alle
dienstknechten van de koning voor Haman moest buigen. Natuurlijk
gehoorzaamde iedereen. Nee, niet iedereen. Die ene die niet voor Haman boog
was Mordechai. Hij kon er niet toe komen om voor een man te buigen, die zijn
volk zo haatte en op wie van oudsher de vloek van God op rustte.
Die avond, toen Haman het paleis verliet en naar zijn eigen huis ging, en
iedereen op zijn knieën op de grond viel om voor Haman diep in het stof te
buigen, ging Mordechai vlug naar binnen. Dat deed hij in het vervolg steeds
weer. Maar wanneer dat niet lukte, bleef hij gewoon rechtop tegen de muur
staan. Haman merkte het niet, zo vol was hij van zichzelf. Geweldig vond hij
het om al die voor hem buigende ruggen te zien. Maar de dienstknechten van de
koning zagen het wel. Ze spraken Mordechai erop aan en waarschuwden hem.
Ze zeiden: ‘Die Haman staat hoog in de gunst van de koning, maar denk erom,
hij is erg wreed voor zijn ondergeschikten en als hij het merkt….’
Mordechai zei hun ronduit zijn mening: ‘Ik ben een Jood en de vloek van God
ligt op alle kinderen van Amalek. Zou ik mij voor hem buigen? Nooit!’
Mordechai draaide zich om en liep bij hen vandaan.
De dienstknechten van de koning zagen hem gaan, zo trots en zo uitdagend. Net
alsof hij graag de strijd met Haman aan wilde gaan. Dit hadden ze nog nooit
eerder meegemaakt en dat van een Jood, die helemaal geen hoge positie aan het
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hof had! Dat wilden ze dan wel eens zien. Zou die Mordechai voet bij stuk zou
houden en durfde hij tegen een man als Haman de strijd aangaan?
Ze hadden hem met de beste bedoelingen gewaarschuwd, maar als hij hun
advies in de wind sloeg, hoefden ze hem ook niet meer te sparen. Direct gingen
ze naar Haman en vertelden hem alles. Haman lachte spottend. Hij bedankte hen
en vond het mooi, dat zij voor zijn eer opkwamen, maar hij kon zich niet druk
maken over een slaaf die zijn plek niet kende! Maar toen ze hem de reden
vertelden, waar Mordechai niet wilde buigen, dat hij een Jood was, toen lachte
Haman niet meer. Een Jood, dacht hij bitter, één van dat oude volk Israël, dat
zijn volk al zoveel kwaad had gedaan. Hij moest denken aan al die oude
verhalen van Mozes en Jozua, van Samuël en Saul. Steeds maar weer hadden zij
het verloren…. Maar nu had hij de macht! En terwijl hij met grote stappen naar
huis liep, nam hij zijn besluit: hij ging de strijd aan, niet tegen deze enkele Jood,
die niet voor hem wilde buigen, maar tegen dat hele volk en tegen die God van
de Joden. En deze keer zou Amalek de overwinning behalen!
Met zijn vrienden en wijzen raadpleegde hij die avond over zijn plannen. Het
zou het beste zijn dat er een wet van Meden en Perzen gemaakt zou worden,
waarin stond dat alle Joden op één en dezelfde dag gedood moesten worden.
Natuurlijk besliste de koning daarover, maar die weigerde zijn vriend Haman
nooit iets. Dat zou hij nu ook niet doen. Maar de vraag was: welke dag zou
hiervoor de beste zijn? Voor zo iets belangrijks moest je de goden wel
raadplegen.
Die dag was het de twaalfde van de eerste maand. Toen de wijzen het lot
wierpen, was Haman bang dat de goden hem niet gunstig gestemd waren, want
het duurde lang, voordat er de juiste dag van de vernietiging van de Joden
vastgesteld werd. Pas de dertiende dag van de twaalfde maand, wees het lot aan.
‘Dertien Adar,’ zuchtte Haman, ‘dat duurt nog elf maanden!’
Maar wat gaf het ook, als hij zijn wraak maar kreeg.
Zo snel als maar mogelijk was, begon hij er over tegen de koning. Dat hij erg
boos op Mordechai was en dat hij daarom alle Joden uit wilde roeien, dat
noemde hij niet. Nee, de koning moest niet weten dat het om zijn eigen wraak
ging, maar wat hij hem vertelde, moest in het belang van de koning zijn.
‘Koning,’ zo begon Haman, ‘er is een volk in uw groot rijk, dat zijn eigen
wetten heeft en zich daarom niet houdt aan uw wetten. Dat kost u veel geld en
het is ook nog gevaarlijk voor uw koninkrijk. Het zou goed zijn om dat hele volk
van de aardbodem te doen verdwijnen, voordat ze in opstand komen en er een
burgeroorlog ontstaat. En opdat u er geen schade van zult ondervinden zal ik
tienduizend talenten zilver in uw schatkist storten.’
Koning Ahasveros lachte breed. ‘Dat zilver heb ik niet nodig. Dat mag je
houden. En wat dat volk betreft, ik vind het goed. Doe maar.’
Hij trok zijn zegelring van zijn vinger en gaf die aan ‘zijn vriend’ Haman.
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‘Maak er maar een wet van,’ zei hij. ‘Ik vertrouw jou en jij weet wat het beste
voor mijn koninkrijk is.’
Toen begon de koning over iets anders te praten. Dat hij zojuist een heel volk
aan de dood verkocht had, mensen die hem helemaal geen kwaad hadden gedaan
liet vermoorden, daar lag hij niet wakker van.
Haman liet er geen gras over groeien. Diezelfde dag nog maakte hij thuis met
zijn vrienden een doodswet voor alle Joden en zette er het zegel van de koning
onder. Zo werd het een wet van Meden en Perzen, die niet meer veranderd kon
worden….
In het paleis van de koning las Haman zijn nieuwe wet voor aan alle schrijvers:
‘…… om alle Joden te doden, te vernietigen, vanaf de jongste baby’s tot de
alleroudste mannen en vrouwen toe. Kleine kinderen, mannen en vrouwen,
allemaal op één en dezelfde dag, dat is de dertiende van de twaalfde maand, dat
is de maand Adar. En al hun hebben en houden, al hun goud en zilver is voor
ons, die deze wet ten uitvoer zullen brengen.’
De schrijvers aan de lange tafels schreven alles heel nauwkeurig op, en
vertaalden het ook in alle talen die in Perzië gesproken werden.
Later kwamen de herauten van de koning. Ze kregen allemaal een afschrift en
reden naar alle steden van het grote Perzische rijk. En overal waar Joden
woonden, werd de proclamatie voorgelezen. Ook in het land van Juda, in de stad
Jeruzalem, waar de ballingen uit Babel woonden. Op de muren van de nieuwe
tempel werden plakkaten geplakt, waar de doodswet op stond. Over het oude
Godsvolk viel de donkere schaduw van de dood….
Alle mensen in de hoofdstad Susan raakten overstuur. Als dit vandaag de Joden
kon overkomen, kon dit morgen een ander volk treffen. Wie was er dan nog
veilig in het land Perzië?
In de straten waar Joden woonden was het werk stil gevallen en alle winkels
waren gesloten. In de huizen huilden de moeders en op alle pleinen van de stad
zaten de mannen in zak en as bij elkaar. Was de Heer zijn volk vergeten? Werd
dit het einde van zijn volk? Maar waar bleven dan zijn beloften en hoe kwam
het dan met de Messias, die zou zitten op de troon van koning David? Was God
dan een man die leugens vertelde? En al hoger hieven ze hun handen ten hemel
en al luider werden hun jammerklachten, maar er kwam geen stem van God. De
Heer gaf geen antwoord….
En ondertussen, in het paleis van de koning, lagen ze daar samen, de koning en
zijn vriend Haman, elk op zijn eigen divanbed. Het eten smaakte lekker en de
wijn was heerlijk. Buiten was het volk overstuur en huilden de Joden luid, maar
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daar besteedden zij geen aandacht aan. Langzaam werden beide mannen
dronken….

Hoofdstuk 153
Lieve kleinkinderen,
Vroeger op de lagere school leerde ik het volgende versje:
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
Wat een mooi vers, met een geweldige inhoud. God zal voor jou zorgen, ook in
moeilijke, ja zeg maar hopeloze situaties. Daar geloven omie en ik in.
Maar waarom gebeurt dat heel vaak niet? Waarom moesten er eerst 6 miljoen
Joden, zigeuners en homo’s vermoord worden in de concentratiekampen van
Hitler, voordat in 1945 een kleine groep overlevenden door de geallieerde
soldaten bevrijd werd? Waarom gebeurt er ook nog vandaag zo verschrikkelijk
veel onrecht op deze wereld?
Lang geleden gaf een dominee ons het volgende voorbeeld: Op de achterkant
van een borduurwerk zie je niet wat voor moois er aan de voorkant geborduurd
is. Zo zie je ook in dit leven niet wat voor moois ons mensen, die in Jezus
geloven, na onze dood te wachten staat.

Hoofdstuk 153

-

Mordechai, de strijder

-

Ester 4 en 5

Maar waar bleven in deze grote nood de wijzen van Israël, de vromen en de
bidders? Zij zaten in zak en as te huilen op alle hoeken van de straten en God
kende de reden daarvan. Maar konden tranen het volk Israël redden van een
zekere dood? Was er dan van alle Joden in de stad Susan niet één die op God
vertrouwde? Wisten ze dan nog niet, die mannen van Juda, dat Israël niet zou
ondergaan en dat dit volk niet uitgeroeid kon worden? Zo lang als de profetieën
van de profeten nog niet uitgekomen waren, zo lang als de Messias nog niet op
deze aarde was gekomen, zo lang zou de Here God zijn volk bewaren en niet
verloren laten gaan.
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Het was vaker voorgekomen dat de toekomst er heel duister uitzag, maar altijd
weer, wanneer de nood op z’n hoogst was, stond er een redder op en Mordechai
geloofde vast en zeker, dat het nu weer zo zou gaan.
Hijzelf was maar een gewoon man, zonder macht en geld, maar als het moest,
dan durfde hij de strijd met Haman wel aan. God zou hem helpen! En als er dan
geen verlosser, geen profeet op zou staan om het volk te redden, dan zou hij het
doen.
Er was slechts één ding dat hij kon doen: naar Esther gaan en haar de opdracht
geven om naar de koning toe te gaan. Zelf werd hij niet toegelaten in het paleis,
maar Esther was de koningin en Ahasveros was gelukkig met haar. Alleen
Esther zou bij de koning voor haar eigen volk in de bres kunnen springen. En
terwijl hij met gescheurde kleren en met de zwarte rouwdoek om door de straten
van Susan liep, kreeg hij weer hoop. Had de Heer in de plaats van Fasti Esther
koningin gemaakt met de bedoeling om zijn volk te redden van de ondergang?
Was zij misschien de enige die het oude Godsvolk moest redden uit de handen
van de wrede Haman? Het zou niet de eerste keer zijn, dat God al voor een
redder gezorgd had, lang voordat de vijand toesloeg.
Bij de buitenpoort van het paleis bleef Mordechai staan. Een man in rouwkleren
mocht niet verder gaan, want dan bestond de mogelijkheid dat de koning hem
zou zien en dat mocht niet. De koning wilde alleen maar blijde gezichten zien.
Het duurde niet lang of de dienaren van koningin Esther zagen Mordechai en
vertelden haar dat Mordechai in rouwkleren voor de poort stond. Esther stuurde
een kamerheer naar Mordechai met een mantel en een muts, die hij over zijn
rouwkleren aan moest doen en dan binnen moest komen. Mordechai weigerde.
Hij wilde geen andere kleren aantrekken, voordat Esther had beloofd, om hem te
helpen.
Esther schrok hevig. Wat was er gebeurd? Waarom droeg hij rouwkleren? Direct
stuurde ze Hatach, haar vertrouwde dienaar, naar de poort. Hij moest aan
Mordechai vragen wat er aan de hand was en wat zij voor hem kon doen. In
korte zinnen vertelde Mordechai alles. Niet verzweeg hij en heel nadrukkelijk
vroeg hij of Esther naar de koning wilde gaan, om genade voor haar volk te
smeken.
De jonge koningin werd bleek, toen zij de boodschap hoorde. Dat een man als
Haman dit kon bedenken, ja dat kon je van hem verwachten. Maar vond de
koning dan alles zomaar goed? En tegenover haar had de koning er met geen
woord over gesproken. O, wat wilde ze nu graag naar Ahasveros toegaan en op
haar knieën liggend hem vragen om het leven van haar volk te sparen. Maar
Ahasveros had haar al in geen weken bij zich laten komen. Den de wetten in het
paleis waren erg streng. Iedereen, die zonder toestemming naar de koning
toeliep, werd gedood. Of de koning moest wanneer hij hem of haar zag, zijn
gouden scepter toesteken. Maar dat gebeurde niet vaak en van tevoren kon je dat
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ook niet weten. Nee, zij kon haar jonge leven niet op het spel zetten door zomaar
naar de koning te gaan. Hatach moest nu direct Mordechai gaan en het hem
uitleggen. Hij wist trouwens ook wel dat het niet mocht.
Mordechai begreep heel goed dat Esther het niet durfde. Ze was jong en mooi.
Ze wilde nog niet dood. En als het niet om zijn en ook om haar volk was gegaan,
dan had hij het haar niet gevraagd. Maar nu kon het niet anders, ze moest de gok
wagen. Zij was de koningin en volgens de wetten van Perzië stond zij ver boven
hem, maar volgens de wet van Mozes moest Esther doen wat hij, haar vroeg.
Hatach moest het heel duidelijk tegen de koningin zeggen: hij, Mordechai vroeg
het haar niet, hij gaf haar het bevel! En hij vroeg het niet alleen voor hun volk,
maar ook voor haarzelf. Zij was een Jodin en viel ook onder de doodswet van
Haman. Als zij nu niet haar leven in de waagschaal stelde, dan zou ook zij op
dertien Adar gedood worden. En kon het ook zo zijn dat God haar koningin had
gemaakt om deze ramp te voorkomen?
De jonge koningin Esther begreep dat Mordechai gelijk had. Zij mocht niet
weigeren.
‘Ik zal gaan,’ zei ze moedig, ‘maar roep alle joden in Susan bij elkaar. Spreek af
dat jullie drie dagen lang niet zullen eten en drinken. Doe dat voor mij. Eet niet
en drink niet, overdag niet en ’s nachts ook niet. Mijn dienaressen en ik zullen
ook niet meer eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al is dat
tegen de wet. Kom ik om, dan kom ik om. Als ik moet sterven, dan is het maar
zo.’
Drie dagen gingen voorbij en alle Joden in de stad Susan baden en vastten. Op
de ochtend van de derde dag maakten de dienaressen van de koningin haar klaar
om naar de koning te gaan. Esther was niet bang meer. Het ging om haar volk.
En alle Joden in de stad waren nu bij elkaar om God biddend om hulp voor haar
te vragen. Dat geeft moed, te weten dat er voor jou gebeden wordt.
En zo liep koningin Esther door de lange gangen en over de grote binnenplaats.
Voor zich zag ze de openstaande deuren van de koningszaal. En daar helemaal
achterin, zittend op zijn troon, zag ze haar man koning Ahasveros. Vanuit de
felle zon liep ze de hoge, koele zaal binnen. Het hart sloeg haar in de keel, maar
ze bleef niet staan. Nu was ze zo dicht bij hem, dat ze alles beter kon zien: het
goud van zijn diadeem, zijn purperen mantel en zijn zwarte baard. Als de koning
nu niets deed, zouden zijn soldaten op haar toespringen en haar de koningszaal
uitbrengen, haar laatste reis op deze wereld….
En toen zag Esther dat de hoge heerser glimlachte en zijn gouden scepter haar
toestak, Eén seconde stond haar hart stil. Toen bonsde het met felle, blijde
slagen. De gouden scepter…. Dus, hij schonk haar het leven! O goede, goede
koning…. Met vlugge stappen liep ze op hem toe en raakte de gouden scepter
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aan. Het was als kwam de stem van de koning mijlenver van haar vandaan, toen
hij zei: ‘Koningin Esther. Wat is er aan de hand? Wat wil je graag hebben?
Vertel het mij en ook al was het de helft van mijn koninkrijk, ik zal het u geven.’
Gespannen keek de koning haar aan, terwijl hij op een antwoord wachtte. Nog
nooit had hij haar zo ernstig gezien, nog nooit zo bleek en tegelijkertijd ook nog
nooit zo mooi…. Het moest wel om een heel belangrijke zaak gaan, dat zij er
zelfs haar leven voor in de waagschaal zette.
En daar hoorde hij zijn vrouw Esther zeggen: ‘Koning, ik heb een feestelijke
maaltijd klaargemaakt en ik vraag u: wilt u vanmiddag samen met Haman bij
mij komen eten?’
Er trok een schaduw over het gezicht van de koning. Zette zijn vrouw haar leven
op het spel voor zo’n vraag? Maar toen begreep hij het. Haar echte vraag wilde
zij niet zeggen, waar al zijn dienaren bij waren.

Esther zag dat de hoge heerser glimlachte en haar zijn gouden scepter toestak.
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Vanmiddag, wanneer zij met z’n drieën gezellig aan tafel zaten, dan zou zij hem
alles vertellen. Zo lang moest hij dus nog wachten.
Hij knikte Esther vriendelijk toe en zei dat hij graag bij haar wilde komen eten.
En terwijl hij haar weg zag gaan vroeg hij zich af, waarom zijn vriend Haman
mee moest komen. Zij was niet zo ingenomen met hem, dat had hij wel gemerkt.
Zou Esther een klacht over Haman hebben? Zou hij haar te na zijn gekomen?
Nee, dat kon niet, dat was onmogelijk. Maar om heel eerlijk te zijn, was hij
vanmiddag toch liever alleen naar zijn vrouw Esther gegaan
‘Zeg tegen Haman dat hij zich klaar moet maken voor de maaltijd, vanmiddag
bij koningin Esther.’
Het was net alsof zijn stem niet zo vriendelijk klonk als anders, nu hij de naam
van Haman noemde….
Die middag in de eetkamer van Esther liet Haman zich het eten lekker smaken.
Hij was zo blij en zo trots, dat hij soms niet eens hoorde wat Ahasveros en
Esther samen bespraken. Dat hij nu van alle mannen in de woonvertrekken van
de koningin mocht komen eten. Wat een eer! Niet alleen de koning was wijs met
hem, maar nu bleek zelfs ook de koningin. Hij glimlachte in zijn baard toen hij
eraan dacht dat hij haar nogal als koel en uit de hoogte had beoordeeld!
Maar in tegenstelling tot Haman, luisterde de koning wel naar alles wat zijn
jonge vrouw Esther hem te vertellen had. Hij had nooit geweten dat zij zo
verstandig en met kennis van zaken kon praten, zelfs over onderwerpen, waar hij
niets van wist. Had hij Haman misschien het laatste jaar toch teveel zijn gang
laten gaan? Die had iets over zich, wat hem plotseling tegenstond. Van Esther
gingen zijn ogen naar zijn vriend en zonder dat hij het doorhad, verschenen er
rimpels op zijn voorhoofd. Haman zag het niet, maar Esther merkte het wel.
Toen zij gegeten hadden en nadat de bedienden de wijn ingeschonken hadden
vroeg Ahasveros: ‘Koningin Esther, wat is er? Wat is uw wens? Ik wil alles voor
u doen en u alles geven, al was het de helft van mijn koninkrijk.’
Esther werd nog bleker dan ze al was en smekend antwoordde ze: ‘Wat ik u wil
vragen, wat ik wens...., o koning, als ik genegenheid heb gevonden in uw ogen,
kom dan morgen nog een keer bij mij eten, samen met Haman. En ik beloof u,
dan zal ik tegen u zeggen, wat mijn grootse wens is.’
Bang keek Esther naar haar man Ahasveros. Hoe zou hij reageren? Het was
misschien niet goed om hem nog een dag te laten wachten, maar ze had gemerkt
hoe hij begon te twijfelen aan zijn grote vriend Haman. En dan kon het geen
kwaad, dat hij hierover nog een nacht nadacht.
Het viel Ahasveros wel een beetje tegen. Nu wist hij nog niets meer als deze
ochtend, maar hij wilde ook niet weigeren. Het leek haar wel heel erg moeilijk te
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vallen, om hem een gunst te vragen! Wist ze dan niet dat hij haar graag wilde
helpen?
Heel vriendelijk zei hij: ‘Morgen komen Haman en ik weer bij u eten.’
En dan zou hij haar wens in vervulling doen gaan en als het in zijn macht lag,
zelfs meer!
Diezelfde avond liep Haman, de vriend van de koning, blij en trots naar zijn
eigen huis, naast het paleis van de koning. Wat zouden zijn vrouw en vrienden
opkijken, wanneer ze zouden horen, dat hij bij de koningin gegeten had en ook,
dat hij voor morgen al weer uitgenodigd was. Er kwam geen einde aan zijn eer
en macht!
En toen, terwijl hij langs al die buigende wachtsoldaten liep, zag hij Mordechai
staan, rechtop naast al die gebogen ruggen. Hij beet op zijn tanden. Nu boog die
vervloekte Jood nog niet voor hem! Hoe durfde hij! En dat voor een man die al
met de dood in zijn sandalen liep! Hij tastte naar zijn dolk in zijn gordel. Eén
stoot…. Maar toen bedacht hij zich. Hij, de hoge Haman, de tweede in het
Perzische rijk kon geen ruzie maken met een gewone dienstknecht! Nog sneller
liep hij om deze grove belediging te vergeten.
Thuis bij zijn vrouw Zeres en zijn belangrijke vrienden vertelde hij opgetogen
wat hij vandaag bij de koningin meegemaakt had. Zijn vrienden trokken hem
bijna zijn woorden uit de mond. Zo’n vriend, die zo hoog bij de koning in de
gunst stond, mocht je wel in ere houden.
Plotseling, middenin een zin, hield Haman zijn mond dicht.
‘Wat is er?’ vroeg zijn vrouw.
Met een gezicht als een onweersbui zei hij: ‘Maar wat geeft mij deze
koningsgunst, alle eer en macht, zolang die Jood Mordechai niet voor mij wil
buigen?’
Zijn vrouw en zijn vrienden begonnen te lachen. Maar dit was toch al te gek!
Een man als Haman had geen plezier meer in zijn leven, alleen om zo’n stomme
Jood! Op de dertiende Adar gingen alle Joden eraan, maar daarom kon deze ene
Jood toch wel eerder gedood worden.
‘Ga morgenvroeg naar de koning en vraag toestemming om die Mordechai op te
hangen. En laat vannacht nog jouw slaven een paal van vijfentwintig meter hoog
in je tuin zetten. Dan kunnen morgen alle mensen in de stad zien hoe jij met je
vijanden afrekent! En als die Jood dan aan die paal hangt, wat zul jij dan samen
met de koning lekker eten bij de koningin.’
De grote Haman kon weer lachen. Dat hij dit zelf niet eerder bedacht had.
Natuurlijk zou de koning hem dit niet weigeren. Die weigerde hem nooit iets.
Morgenvroeg zou Mordechai, die niet voor hem wilde buigen, gespietst worden
aan een scherpe paal en de dertiende van de maand Adar, dan ging dat hele volk
778

van de Joden eraan. En terwijl Haman met zijn vrienden tot diep in de nacht
zwetsten en zopen, zetten zijn slaven de doodspaal op….
Na een korte slaap was hij al weer wakker. Nog nooit had het ontbijt hem zo
goed gesmaakt. Langzaam liep hij naar het paleis van de koning. Het was nog
veel te vroeg, maar thuis had hij geen rust meer.
Maar hij was nog maar net in het voorportaal of er kwam een dienaar van de
koning naar hem toe. Of hij ogenblikkelijk bij de koning wilde komen.
Haman glimlachte. Zo vroeg kon hij niet in het paleis zijn, of de koning had hem
nodig! Onmisbaar was hij.
Als hij geweten had, deze trotse Amalekiet, waarom de koning hem zo vroeg in
de ochtend nodig had, dan had hij niet gelachen….

Hoofdstuk 154
Lieve kleinkinderen,
Je leven kan plotseling totaal veranderen. Vandaag voel je je nog kerngezond en
morgen moet je naar het ziekenhuis voor een ernstige operatie.
Vandaag heb je geen geldzorgen en morgen staan plotseling de deurwaarders
bij je op de stoep.
Of net andersom: je hebt de hoofdprijs in de staatsloterij gewonnen en je bent
van de ene op de andere dag multimiljonair geworden.
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan met voorbeelden, hoe jouw leven
plotseling helemaal kan veranderen.
Dat overkwam ook de personen in de verhalen van koningin Esther. Het kan ons
allemaal overkomen, met welke persoon in dit verhaal je ook vergeleken wordt.
Voor ons is het belangrijk te weten, waardoor jij je laat leiden, door haat, zoals
Esther deed of door de wet van de liefde, zoals Jezus die ons voorgedaan heeft.

Hoofdstuk 154

-

Ahasveros

-

Ester 6 en 7

Koning Ahasveros had die nacht bijna niet geslapen. Steeds maar weer als hij
wakker schrok, moest hij aan Esther denken. Wat was er toch met haar aan de
hand? En wat wilde ze eigenlijk met die Haman? Hij zou haar toch niets
aangedaan hebben? Wat had Haman het laatste jaar in zijn naam allemaal
uitgespookt? Hij kreeg spijt. Hij had hem nooit zijn zegelring moeten geven:
niet elk persoon kun je alle macht toevertrouwen. Het werd tijd dat hij zelf weer
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de leiding van zijn regering op zich nam. En voordat hij morgen naar zijn vrouw
Esther zou gaan, wilde hij precies weten wat er in zijn paleis het laatste jaar
allemaal gebeurd was.
Erg vroeg in de ochtend was hij klaarwakker. Het had geen zin om zich nog een
keer om te draaien. Slapen kon hij toch niet meer en hij kon zijn tijd beter
besteden.
‘Koning, het is nog geen tijd op te staan….’
Ahasveros glimlachte. ‘Laat een voorlezer komen,’ zei hij, ‘met het jaarboek
van het laatste jaar.’
Het was stil in de koninklijke slaapkamer. Alleen de lampen bewogen zachtjes
heen en weer en wierpen schaduwen op de witte muren. Door het vertrek klonk
de stem van de voorlezer. Hij las het verhaal van de beide wachtofficieren, die
een aanslag wilden plegen op de koning. Zij waren beiden opgehangen…. En de
Jood Mordechai, die poortwachter was, had het complot ontdekt….
Daarna ging het verhaal over iets anders.
De koning had stil zitten luisteren. Nu wist hij alles weer!
‘Niets overslaan!’ zei hij korzelig. ‘Welke beloning heeft Mordechai gekregen?’
De voorlezer keek aandachtig in zijn boek. Nee, er stond niets meer in over een
beloning voor Mordechai. Wel over Haman, die in diezelfde tijd werd verhoogd.
Eén van de kamerdienaren ging staan en zei tegen de koning: ‘Mordechai doet
nog altijd zijn werk in de poort, net zoals voorheen!’
Ahasveros dacht diep na. Dus Mordechai had zijn leven gered en hij had geen
beloning daarvoor gekregen. Zelfs geen bedankje. En Haman wel! Hoeveel had
die man wel niet van hem gekregen? Maar zijn hoofd stond er op dit moment
niet naar om nog meer over Haman te horen. En die zaak met Mordechai, dat
zou hij vandaag nog in orde maken. Een hoog ambt en eer en geld zou hij
krijgen. Zo’n man hoorde niet in de poort te zitten. Hij zag door een raam de zon
opkomen.
‘Er is zeker nog geen raadsheer in het paleis,’ zei hij tegen zijn kamerheer.
‘Ik heb zojuist gezien, dat Haman het paleis kwam binnenlopen,’ antwoordde de
kamerheer. Natuurlijk! Die man scheen te denken dat hij ook ’s nachts in het
paleis nodig was! Maar in deze zaak kon Haman hem geen raad geven, die dacht
te veel aan zichzelf. Of…. Als hij nu eens Haman om raad zou gaan vragen,
zonder tegen hem te zeggen dat het over Mordechai ging? Ja, dat zou hij doen.
‘Roep Haman,’ gebood hij kort.
De kamerheren van de koning keken elkaar aan. Nu zou het mooi worden.
Mordechai was Hamans grootste vijand en nu moest hij advies geven hoe de
koning Mordechai zou gaan belonen. En de koning wist van niets! Ze konden
hun lachen bijna niet inhouden.
En daar was de grote Haman al, de grote vriend van de koning.
780

Zijn vraag: ‘Zal ik de Jood Mordechai spietsen op de paal in mijn tuin’, brandde
hem op de tong, maar hij wist te goed hoe het hoorde. Eerst moest de koning
zijn vraag stellen.
‘Haman,’ zei de koning ernstig, ‘er is in de stad Susan een man die ik wil eren,
maar ik weet niet hoe. Geef mij advies, welke beloning ik deze man kan geven,
want ik heb hem erg dankbaar.’
Haman dacht diep over deze vraag na. Wat een vreemde vraag. En wie wilde de
koning zoveel eer en een grote beloning geven? Dat kon niemand anders zijn
dan hemzelf. Natuurlijk, de koning wilde hem iets geven, maar wist niet wat. En
nu mocht hij het zelf zeggen. In ieder geval geen geld, want dat had hij genoeg.
Ook geen ambt, want het hoogste ambt bezat hij al. En ook geen titel, want de
hoogste titel had hij ook al van de koning gekregen. Maar koningseer, dat had
hij nog nooit gekregen. En dit was zijn kans…. Voor een kort moment zou hij
net zo machtig zijn als Ahasveros, als de koning zelf!
En met een diepe buiging zei hij: ‘Die man, o koning, aan wie u een grote
beloning wilt geven, die moet men uw koninklijke mantel aantrekken, en dan
moet hij op uw eigen paard door de stad rijden, en dan moet het paard de
koninklijke kroon dragen en één van uw belangrijkste ministers moet voor hem
uitlopen en luid roepen, zodat alle mensen het kunnen horen: ‘Dit krijgt
iedereen, aan wie de koning eer wil bewijzen.’
Haman zweeg en keek heel deemoedige naar de koning. Maar ondertussen
klopte het hart hem trots in de keel. Nog eventjes en hij zou de gelijke van de
koning zijn. Hij zag zichzelf al zitten op het witte paard van de koning en in de
straten de mensen allemaal voor hem diep in het stof buigen. Hij zag een hoge
minister luid schreeuwend al voor zijn paard uitlopen….
De dienstknechten van de koning hielden hun adem in. O domme, doldrieste
Haman! Wat ben je toch verblind door je eigen ijdelheid en trots. Dacht je nu
werkelijk waar dat de koning jou bedoelde? Wat zou hij zo dadelijk lelijk op zijn
neus kijken….
Koning Ahasveros lachte niet. Nu wist hij pas goed, wat voor een man zijn beste
vriend Haman was. Luid en heel nadrukkelijk zei hij: ‘Haal direct mijn mantel
en mijn paard en vergeet dat kroontje voor het paard niet. En doe dit alles aan de
Jood Mordechai, die in de poort zijn werk doet. En vergeet niet één woord van
wat je gezegd hebt!’
En daar stond de machtige Haman, als aan de grond vastgenageld. Zijn hele
lichaam begon te trilden en zijn benen weigerden dienst. Hij kon geen stap meer
verzetten. Dit meende de koning toch niet? Was dit een misplaatst grapje?
Nee, aan het gezicht van de koning te zien, meende hij elk woord van wat hij
zei. Haman begreep ineens dat hij zijn vraag niet kon stellen, nu niet en later
niet, maar hij moest zijn doodsvijand alle eer geven. Smekend keek hij de
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koning aan. Maar die zei streng: ‘Komt er nog wat van? Ga heen en doe wat ik
je gezegd heb!’
Met gebogen hoofd verliet Haman als een gebroken man de slaapkamer van de
koning. Deze ochtend was de bitterste in heel zijn leven. Als hij durfde…. Maar
het was zinloos om in opstand tegen de koning te komen.
Met zijn hart vol wraakgedachten haalde hij Mordechai op en boog diep voor de
Jood, die niet voor hem wilde buigen.
Hij deed Mordechai de koningsmantel aan en hielp hem op het paard van
Ahasveros. En zo reden ze door de straten van de stad Susan. Mordechai hoog
op het witte paard en Haman lopend ervoor, terwijl hij luid riep: ‘Dit krijgt
iedereen, aan wie de koning eer wil bewijzen.’

‘Dit krijgt iedereen, aan wie de koning eer wil bewijzen.’
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En in de verte, hoog boven de huizen van de stad, stond een hoge paal, waar de
Jood Mordechai nooit aan zou komen te hangen. De grote Haman was begonnen
te vallen en de ster van Mordechai ging omhoog….
In het huis van Haman zaten zijn vrouw en vrienden te wachten op de gevangen
genomen Mordechai, de Jood die zo dadelijk zou hangen. De koning zou toch
niet weigeren? Dat had hij nog nooit gedaan. Die deed alles, waar Haman om
vroeg.
En toen zagen ze hem komen: Haman alleen, zonder soldaten en zonder zijn
vijand Mordechai. Maar waarom liep hij zo terneergeslagen en waarom had hij
een zwarte rouwdoek omgedaan? Dit was niet best! Allemaal luisterden ze naar
zijn droevig verhaal. Hij vertelde alles: hij kon niet eens meer iets verzwijgen.
Alles wat hij de afgelopen bittere uren opgekropt had, moest eruit. En zijn
vrouw en zijn vrienden zouden hem troosten en deze schande met hem mee
dragen.
Maar de vrienden van Haman dachten er niet aan om hem te troosten. Stiekem
keken ze elkaar aan. Ze moesten oppassen om niet samen met hem in ongenade
van de koning te vallen. Zijn eer en glorie, daar hadden ze graag in meegedeeld,
maar zijn schande, daar voelden ze niets voor.
En spijtig zeiden ze: ‘Haman, als jij nu al gevallen bent voor deze ene Jood, dan
zal het met je plannen voor dertien Adar ook niets worden.’
En terwijl ze nog spraken over die smadelijke tocht door de straten van Susan,
klopten de dienstknechten van de koning op de deur.
‘Haman, vergeet u uw afspraak bij de koningin niet?’
Zuchtend stond hij op en sloeg zijn mantel om zijn schouders en met een
bezwaar gemoed ging hij opnieuw naar het paleis.
Door alle ellende van deze ochtend was hij de uitnodiging voor het etentje bij
koningin Esther helemaal vergeten…. En gisteren was hij er nog zo blij me
geweest!
Weer zaten ze met z’n drieën aan tafel, de koning, Haman en de jonge koningin.
Deze keer smaakte het eten Haman niet. Het gezicht van de koning stond strak
en zelfs de koningin keek hem soms zo vreemd, bijna dreigend aan. In de
prachtige eetkamer hing een vreemde spanning.
En weer, nadat na het eten de dienaren de bekers met wijn gevuld hadden, vroeg
Ahasveros: ‘Wat is nu jouw verzoek, Esther? Vraag het maar en ook al is het de
helft van mijn koninkrijk, jij krijgt het.’
Over de tafel heen keek Esther naar haar man. In zijn donkere ogen zag zij
tranen. En toen ze dat zag vergat ze alles om haar heen en luid en hartstochtelijk
pleitte ze voor haar volk: ‘O koning, als ik genade heb gevonden in uw ogen, als
u echt van mij houdt, laat mij en mijn arm volk in leven. Want wij zij verkocht
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om vernietigd te worden. Had men ons als slaaf verkocht, ik zou u niets
gevraagd hebben, maar nu zullen wij allemaal vermoord! Worden!’
Haman wist niet wat hij hoorde. Wat betekende dit allemaal? Wie wilde nu de
koningin doden? Hij keek naar Esther en in haar donkere ogen zag hij alleen
maar haat. ‘Laat mij en mijn arm volk in leven….’

‘De verschrikkelijke vijand van mij en mijn volk is Haman,
daar, aan de andere kant van de tafel.’
Plotseling begreep hij het. De koningin was een Jodin. Ook over deze jonge
vrouw had hij in zijn blinde haat het vonnis uitgesproken! Nu was alles verloren,
nu ging het om zijn eigen leven!
Naast hem stond de koning. Streng en dwingend zei Ahasveros: ‘Esther, zeg mij
wie is die man die jou wil doden!’
Esther wees naar Haman en zei: ‘De verschrikkelijke vijand van mij en mijn
volk is Haman, die grote ellendeling daar, aan de andere kant van de tafel.’
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Ahasveros wist niet wat hij hoorde. Het werd hem gewoon even te veel. Weg
moest hij, hier vandaan. Hij ging de kamer uit en liep de tuin in. Hij moest
frisse lucht hebben, tot zichzelf komen, voordat hij Haman naar de keel zou
vliegen. Met grote, driftige stappen koelde hij zijn woede af. Langzaam werd hij
weer rustiger. Hij draaide zich om. Hij moest weer terug naar zijn vrouw Esther
en rechtspreken over die dwaas, die zijn vrouw en haar volk wilde vermoorden.
In zijn wilde woede dacht hij er niet aan, dat hijzelf medeschuldig was aan deze
doodswet voor de Joden. Zijn naam en zijn zegel stond onder deze doodswet van
Meden en Perzen….
Toen even later de koning de eetkamer weer binnenkwam vloog het bloed hem
naar het hoofd. Op de divan van Esther met zijn handen aan haar jurk, lag
Haman. Stond die schurk dan nergens voor? Wilde hij nu de koningin aanranden
in haar eigen huis? De koning kon geen woord uitbrengen van kwaadheid. Luid
stampte hij met zijn voet op de grond en zijn dienaren kwamen de kamer binnen.
Op een teken van Ahasveros grepen ze Haman en sleepten ze hem de kamer uit.
Eén van hen zei nog: ‘Weet de koning wel dat Haman in zijn tuin een paal heeft
staan van vijfentwintig meter hoog om Mordechai daar op te spietsen?’
Pas toen kon de koning weer woorden vinden: ‘Spiets hem zelf daar op! Nu
dadelijk!’
Ze voerden hem af, de brede gangen door, over het plein naar de poort, waar
deze keer de wachtsoldaten niet meer bogen….
In haar kamer, hijgend en met fonkelende ogen, stond koningin Esther. Ze wist
wel dat Haman haar geen kwaad wilde doen. Hij lag op haar divan om genade te
smeken. Als zij het direct gezegd had, had de koning misschien nog zijn leven
willen sparen. Maar Esther zei niets. Voor deze man wilde zij geen goed
woordje doen bij de koning. Haman had de Joden tot de dood toe gehaat, maar
feller als ooit een man zijn vijand kan haten, haatte deze jonge vrouw Haman.
Alle leed die deze man haar volk had aangedaan, alle angst van deze laatste
dagen, ja de grote angst van alle Joden in het grote Perzische rijk, wilde ze
wreken aan deze Amalekiet. Dit was haar dag, de dag van haar wraak!
Dat men je vijanden moet vergeven, zoals Jezus ons leerde, dat wist Esther nog
niet….
En hoog boven de huizen van de koningsstad Susan, op een scherpe paal,
bevond zich het gespietste lichaam van Haman, de vijand van de Joden. In de
stille, door de maan verlichte nacht was zijn lichaam vaag zichtbaar tussen
hemel en aarde.
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Hoofdstuk 155
Lieve kleinkinderen,
Het lot bepaalt…. Ja, volgens Haman had je de goden nodig om het lot voor jou
de goede kant op te laten gaan. En hij had het niet eens zo ver mis.
Lieve kleinkinderen, jullie omie en ik geloven niet in het lot. Mijn moeder zei
vroeger altijd tegen mij: ‘Eelke, het heeft zo moeten zijn.’
Nu omie en ik dichter bij de tachtig, dan bij de zeventig zijn en wij samen op ons
leven terugkijken, dan weten wij dat niet het lot heeft beslist dat wij elkaar
hebben leren kennen. Ook al koos ik die ene brief, omie’s brief, uit die hele
stapel brieven, ik weet zeker, ja ik geloof voor de volle honderd procent dat dat
zo heeft moeten zijn.

Hoofdstuk 155

-

Dertien Adar

-

Ester 8, 9 en 10

Na de dood van Haman gaf de koning al zijn bezit, zijn huis, zijn vee en zijn
slaven aan Esther en zij gaf het weer aan Mordechai. Want Mordechai, de Jood,
deed niet meer zijn eenvoudig werk in de poort van het paleis, maar hij was
eerste minister geworden, op de plaats van zijn oude vijand.
Esther had de koning verteld dat Mordechai haar neef was en dat hij lange jaren
haar pleegvader was geweest. Koning Ahasveros had hem toen direct het ambt
van Haman gegeven. Nu had Mordechai de zegelring van de koning en bogen
alle dienaren voor hem, voor de man van Juda.
Maar met al die eer en rijkdom van Mordechai was het volk van de Joden niet
gered. Nog altijd was daar die doodswet, die niet veranderd en ook niet
ingetrokken kon worden.
Esther was weer, en nu voor de tweede keer, naar de koning gegaan. Al huilend
had ze hem gevraagd of hij die doodswet niet kon intrekken. Moest die gedode
Haman het nu toch nog winnen?
Natuurlijk kon de koning de doodswet niet intrekken. Een koning in Perzië kon
alles doen, behalve dat ene: een wet van Meden en Perzen veranderen. Maar
Mordechai had nu de ‘koningsring’ en er was niets op tegen dat hij een nieuwe
wet maakte. En dat gebeurde. In alle steden en dorpen van het grote Perzische
rijk werd bekend gemaakt dat op de dertiende Adar ook de Joden hun vijanden
mochten doden.
De eerste wet bleef van kracht, maar iedereen begreep dat de koning het nu met
de Joden hield. Het gevolg was dat niemand het oude volk van de Joden durfde
aanvallen.
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Toen de dertiende dag van de twaalfde maand aanbrak, grepen de Joden hun
wapens en gingen tegen hun vijanden ten aanval. Een oorlog kon je het niet
noemen, want de vijand durfde de strijd tegen de Joden niet aan. Alleen al in de
stad Susan werden vijfhonderd vijanden gedood. Daar waren ook de tien zonen
van Haman bij.
De koning zelf vertelde aan Esther hoe het in de stad Susan was gegaan en hij
vroeg haar of zij nog een wens had. De jonge koningin wist maar al te goed wat
ze graag wilde. Vijfhonderd dode vijanden was voor haar wraak niet voldoende.
Ook werden de tien zonen van Haman gedood en koningin Esther vroeg de
koning: ‘Mogen we nog een dag hebben om met onze vijanden af te rekenen?’
Ook daar gaf de koning toestemming voor. Een dag later, op veertien Adar
vielen er in de stad Susan nog eens driehonderd doden.
Een dag later, de vijftiende Adar, was het voor de Joden een feestdag. Twee
dagen lang hadden ze bloed vergoten en hoewel er nog lijken van hun vijanden
op straat lagen, was het feest er niet minder om. Moesten ze niet blij en
dankbaar zijn, nu de Heer alles voor hen ten goede had gekeerd? Haman had het
lot geworpen om een goede dag te kiezen voor de vernietiging van de Joden,
maar het lot was Haman niet goedgunstig geweest! De heidenen wierpen het lot,
maar de uitkomst was van de Heer.
Het lot werd in het Hebreeuws ‘poer’ genoemd. En vanaf die dag vierden de
Joden elk jaar het Poerimfeest. Het feest van het lot. En vrome Joden in Israël en
ook over de hele wereld vieren dat Poerimfeest nog steeds.
Maar ook wij mogen blij en dankbaar zijn dat God die dag zijn oude volk gered
heeft van de dood. Want als Haman en zijn vrienden het gewonnen hadden, dan
was het volk van de Joden ten onder gegaan. Dan was er geen speciaal volk-vanGod meer op deze wereld geweest en dan was de Christus, onze Here Jezus niet
geboren uit het oude verbondsvolk, en dan was er voor ons geen redding
gekomen.
De wrede Haman kon het niet weten, maar dit volk van de Joden mocht en kon
niet uitsterven, omdat God er een bedoeling mee had. Niet omdat het allemaal
zulke goede en brave mensen waren. Niet om Mordechai en ook niet om Esther
had de Heer uitkomst gegeven, maar alleen om de eer van zijn grote Naam en
om de toekomst van zijn Zoon Jezus.
De wegen van God zijn voor ons mensen altijd wonderbaarlijk en niet te
begrijpen. Hij gebruikte in dit verhaal een heidense koning om zijn heilsplan uit
te voeren. Slechte mensen gebruikte Hij om de weg voor te bereiden voor Hem,
die zonder zonde was. En die felle koningin Esther, die haar vijanden tot de
dood toe haatte en die zelfs de tien zonen van Haman liet doden, moest de komst
voorbereiden van Hem, die hangend aan het kruishout nog voor zijn beulen
bad….
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Hoofdstuk 156
Lieve kleinkinderen,
En dit is dan het laatste hoofdstuk uit de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ die
ik voor jullie vanuit het Fries in het Nederlands heb vertaald. Ik hoop dat jullie
eens allemaal deze twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament gaan lezen.
Maar nog belangrijker is het, dat jullie de bijbel gaan lezen. Laat deze
kinderbijbel maar een eerste begin zijn.
En dan kunnen jullie je afvragen waarom ik dit allemaal gedaan heb. Nu, ik
wilde jullie heel graag vertellen van de blijde boodschap die ruim tweeduizend
jaar geleden de Here Jezus aan ons mensen vertelde en hoe kon ik dat beter
doen dan op deze manier?

Hoofdstuk 156

-

Jeruzalem

-

Ezra 7, 8, 9 en 10
Nehemia 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 13

Zo was dan het oude Godsvolk gered uit de handen van zijn wrede vijand en
zolang als Ahasveros leefde hadden de Joden het goed in Perzië. Niemand
durfde hen kwaad te doen. Toen koning Ahasveros vermoord werd en zijn zoon
Arthahsasta hem opvolgde, werd het er voor de Joden niet beter op. Niet dat hun
leven in gevaar kwam, maar de ballingen in Juda kregen toch moeilijkheden met
de nieuwe koning.
Nadat de nieuw gebouwde tempel ingewijd was, waren de ballingen, die nu
weer in en rondom Jeruzalem woonden, begonnen met de opbouw van de
verwoeste stad. Koning Kores had hun daartoe wel niet de opdracht gegeven, en
ook later koning Darius niet, maar je kon de nieuwe tempel toch niet zo
onbeschermd in een verwoeste stad laten staan? Een stad zonder poorten en met
grote bressen in de muren, waar de vijand zo doorheen kon lopen! En vijanden
waren er genoeg om Jeruzalem heen!
Nog altijd haatten de Samaritanen het oude volk en als zij niet bang voor de
koning waren geweest, dan hadden ze allang een aanval gedaan en de tempel
vernield. Maar al konden, durfden ze de stad niet met geweld van wapens in te
nemen, ze konden de Joden wel zoveel mogelijk tegenwerken.
Met behulp van een hoge ambtenaar in het Perzische rijk dienden ze een klacht
in tegen de mannen, die de muren van Jeruzalem weer opbouwden.
De koning mocht zich wel zorgen maken, schreven ze in hun brief, want de stad
Jeruzalem was altijd een opstandige stad geweest. En wanneer de muren weer
klaar waren met sterke poorten erin, hoefde de koning er niet meer op te rekenen
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dat er ooit weer belasting betaald zou worden. Ja, als het zo door ging met die
Joden, dan kon hij wel eens de hele provincie ‘Over-de-Rivier’ voor altijd kwijt
raken.
Koning Arthahsasta liet onderzoek doen naar de geschiedenis van Israël in de
oude boeken, de kronieken van zijn rijk. En daarin stond te lezen dat in de tijd
van koning David en zijn zoon koning Salomo, de stad Jeruzalem de hoofdstad
was geweest van een zeer machtig rijk. De koningen van Assyrië en Babel
waren vaker dan één keer de strijd met hen aangegaan. Koning Arthahsasta
schrok hiervan en gaf bevel om ogenblikkelijk te stoppen met de bouw van de
muren van Jeruzalem.
De dienst in de tempel moest wel doorgaan en elke dag moest daar geofferd en
voor de koning gebeden worden, maar de stad moest blijven, zoals hij nu was:
geen stadspoorten en de bressen in de muren mochten niet gedicht worden!
Het was een klap in het gezicht van de Joden, maar hun vijanden waren blij. Er
zou nog wel eens een tijd komen, verwachtten ze, dat zij de stad Jeruzalem
konden innemen en een eind maken aan de macht van dat eigenwijze en trotse
Jodenvolk!
Zestig jaar na de inwijding van de tweede tempel kwam er eindelijk verandering
in de hele situatie zoals die in Jeruzalem was. Er kwam een nieuwe leider die
het volk van Juda nieuwe moed gaf en ervoor zorgde dat Jeruzalem weer een
sterke vesting werd met nieuwe stadspoorten en dat alle bressen in de muren van
de stad gedicht werden. Ezra heette deze man. Hij kwam uit het geslacht van
Aäron en kende de wetten van Mozes heel goed.
Ezra woonde in Susan, de hoofdstad van Perzië. Hij had zoveel gehoord over de
ballingen in Jeruzalem, over de tempel die zij daar gebouwd hadden, dat hij ook
naar Jeruzalem wilde gaan. Hij vroeg koning Arthahsasta om toestemming en
die vond het een goed plan. Ja, deze koning wilde graag dat ook in de tempel in
Jeruzalem voor hem geofferd en gebeden werd. Dat de mannen van Juda deze
tempel van de Heer nog mooier en rijker maakten en dat de mensen daar hun
eigen God trouw zouden dienen. Hij gaf Ezra de opdracht om veel goud en
zilver mee te nemen en dat hij ervoor moest zorgen dat de mensen in Jeruzalem
zich aan de wetten van Mozes zouden houden.
Ezra kreeg niet alleen toestemming van de koning om terug te keren naar
Jeruzalem, nee, de koning benoemde hem tot landvoogd van Juda en mocht
zoveel Joden meenemen als er maar Joden waren, die ook mee terug wilden naar
hun oude land Israël.
En zo trok de Schriftgeleerde Ezra aan het hoofd van een grote karavaan naar de
stad Jeruzalem. Zeventienhonderd vrije mannen gingen met Ezra mee en dan
waren er ook veel vrouwen, kinderen en slaven bij. De koning wilde Ezra nog
een afdeling soldaten meegeven om hen te beschermen, maar dat wees Ezra af.
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Nee, de God die Ezra in het hart gegeven had om terug te gaan naar zijn oude
land, zou hem en zijn mensen ook beschermen op hun lange en moeilijke reis
naar Jeruzalem. Voordat zij op reis gingen baden ze om bescherming en ruim
vier maanden later waren ze allemaal in het land van Juda.
Voor de ballingen in Juda was het geweldig dat Ezra met al zijn mensen
gekomen was. Zij voelden zich nu veel sterker ten opzichte van hun vijanden en
bovendien: Ezra was een kundig Schriftgeleerde die hen kon onderwijzen in de
oude wetten van Mozes en een eind kon maken aan veel wantoestanden. En dat
hij hoog in de gunst stond bij de koning, die hem zelfs tot landvoogd van Juda
had benoemd, maakte hun positie tegenover de Samaritanen alleen maar sterker.
Al heel snel bleek dat er voor een man als Ezra, die zeer nauwkeurig leefde
volgende de wetten van Mozes, veel te doen was in Jeruzalem. Hij hoorde dat er
vrij veel mannen waren die een vrouw getrouwd hadden van buiten de grenzen
van hun eigen land, uit de heidense buurlanden. Zelfs sommige priesters en
Levieten hadden dat gedaan. Ezra was er diep van onder de indruk. Het stond zo
duidelijk in de wet van Mozes dat dit niet mocht!
Ezra scheurde zijn kleren en at en dronk niet. De hele dag liep hij in rouwkleren
om wat deze mannen gedaan hadden. Zelfs zo’n wijs man als koning Salomo,
was door het trouwen met vreemde vrouwen, vervallen tot de afgodendienst.
Later was hij er zwaar voor gestraft. En nu deden deze mannen het weer, en nog
maar zo kort na de bittere ballingschap….
Toen het tijd was voor het avondoffer en er veel mensen om Ezra heen stonden,
bad hij intens tot de Here God. Hij vertelde van de zware schuld en smeekte om
vergeving van het kwaad.
Dit bidden maakte zo’n diepe indruk op de mensen, dat veel mannen bij Ezra
kwamen en zeiden dat ze hun vrouwen met hun kinderen wel terug wilden
sturen naar het land waar ze vandaan kwamen.
Drie dagen later waren alle mannen van Juda in de stad Jeruzalem, waar een
grote volksvergadering werd gehouden. Dit gebeurde juist in de regentijd en
bang en huiverend van de kou in hun natte kleren, luisterden ze naar de strenge
woorden van Ezra, die hun de opdracht gaf om alle niet Joodse vrouwen terug te
sturen naar hun geboorteland, naar het land waar hun eigen ouders woonden. Op
enkele mannen na, verklaarden ze allemaal dat ze Ezra zouden gehoorzamen. Er
werd een commissie van oudsten ingesteld, die alle gevallen apart zou
onderzoeken. En er zou gehandeld worden, zoals die commissie van wijze, oude
mannen zou besluiten. Het duurde lang voordat alles uitgezocht was en het viel
veel mannen zwaar om hun vrouwen en kinderen te zien vertrekken naar het
buitenland. Maar zij hielden zich aan hun gegeven belofte. Zo werd door de
strenge leiding van Ezra, de Schriftgeleerde, het volk van Juda gezuiverd.
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En ook verder in veel andere zaken leerde het volk om trouw te zijn aan de
dienst van de Heer en zich te houden aan zijn wetten en voorschriften.
Toen Ezra al een aantal jaren in de stad Jeruzalem druk bezig was geweest,
kreeg hij hulp van een nieuwe leider uit de verre koningsstad Susan. Het was
Nehemia, de zoon van Hachalja, de schenker van de koning. Hij had gehoord dat
het er met de opbouw van de stad Jeruzalem slecht voorstond. Jeruzalem was
nog steeds een open stad, zonder stadspoorten en met veel bressen in de muren.
Nehemia wilde graag naar Jeruzalem om daar te helpen bij de wederopbouw.
Maar eigenlijk durfde hij van zijn plannen niets tegen de koning te zeggen. Op
zekere dag, toen de koningin er ook bij aanwezig was, stelde hij toch zijn vraag
en de Heer zorgde ervoor dat koning Arthahsasta hem liet gaan.
Met een dankbaar hart ging Nehemia op reis naar de Godsstad. Hij was een man
die wist wat hij wilde en liet niet snel zijn moed zakken. Hij was een echte
doorzetter.
In Jeruzalem aangekomen zag hij tijdens een nachtelijke inspectietocht dat er
veel vernield was, maar ook, dat in betrekkelijk korte tijd veel hersteld kon
worden. Wanneer iedereen meehielp en zijn best deed, dan moest het lukken om
alles te herstellen. Hij riep het volk op en moedig begonnen ze het puin te
ruimen en de bressen dicht te maken. Het werk ging zo snel dat Nehemia
verwachtte dat binnen enkele weken de hele klus geklaard zou zijn.
Maar het werk was nog maar nauwelijks goed bezig of de tegenstanders, de
vijanden van de Joden kwamen opzetten: Sanballat, de stadhouder van Samaria
en Tobias, de leider van de Ammonieten en Gezem de Arabier.
Met bittere spot vroegen ze de bouwlieden of ze echt dachten dat de muur ooit
af zou komen. Wilden ze in opstand komen tegen koning Arthahsasta? Dat
moesten ze dan maar even tegen hen zeggen, dan wilden ze wel helpen….
En die muur, die jullie nu bouwen, die wordt zo zwak dat een vos die wel om
kan duwen.
Nehemia stoorde zich niet aan hun honende woorden. Moedig zei hij: ‘De God
van de hemel zal ervoor zorgen dat dit bouwwerk zal slagen. Wij zijn zijn
dienstknechten in opdracht van de Heer gaan wij door met bouwen….’
Toen Sanballat en zijn vrienden zagen dat hun woorden niets uithaalden en het
werk aan de muur doorging, probeerden zij het op een andere manier. Ze
maakten alles klaar voor een onverhoedse aanval op de stad, maar door Gods
gunst mislukte dit valse plan: Nehemia hoorde van hun plannen en plaatste
gewapende mannen in de bressen van de muur.
De bouw ging gestaag door, maar nachten achterelkaar kregen ze de kleren niet
uit en sliepen ze met het blote zwaard naast zich.
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Nog weer later schreven ze brieven naar Nehemia om hem de stad uit te lokken
en te doden. Op een keer stuurden ze een zogenaamde profeet naar Nehemia met
de bedoeling dat hij hem zou verleiden om de wet van Mozes te overtreden.
Deed hij dat, dan zou hij de gunst van zijn eigen mensen verliezen.
Maar al deze aanslagen mislukten en op een gegeven moment waren de
herstelwerkzaamheden klaar en werden de muren en de stadspoorten met een
groot feest ingewijd.

‘…. kregen ze de kleren niet uit en sliepen ze met het blote zwaard naast zich.’
Groot was de blijdschap in Jeruzalem en in de dorpen daar direct omheen. Na
lange, lange jaren was Jeruzalem weer een veilige vesting en stond de tempel op
een veilige plaats. Niemand kon zomaar meer bij de tempel komen en hem kapot
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maken. Natuurlijk, vanuit de verte zag het er nog lang niet uit zoals het vroeger
in de gloriejaren van David en Salomo was geweest. Nog steeds lagen veel
huizen in de stad in puin en was het land van Juda niets meer dan een heel klein
stukje land van het grote Perzische rijk.
Maar onder leiding van Ezra vernieuwden ze het verbond met de Heer en ze
waren ervan overtuigd, ja ze geloofden vast en zeker dat er betere tijden zouden
komen en dat de heerlijkheid van dit tweede Huis-van-God groter zou zijn dan
die van de eerste tempel van Salomo.
En zo is het ook gegaan. Maar wel heel anders dan Ezra en zijn mannen, ja de
hele bevolking van Jeruzalem het zich voorstelden.
In dit oude Jeruzalem zou geen aards koning ooit weer op de troon van David
zitten en geen vorst van Juda zou weer de scepter zwaaien over andere volken.
Maar Jezus Christus, de Zoon van God, zou neerdalen vanuit de hemel en in
deze tweede tempel zijn, waar Hij de mensen zou leren, zou vertellen over God,
zijn Vader in de hemel. Dat zou de heerlijkheid zijn van dit Godshuis, deze
tweede tempel, waar de ballingen uit Babel zo trots op waren.
Na Jezus’ kruisdood en zijn opstanding uit de dood zou er geen door
mensenhanden gemaakte tempel meer nodig zijn, want de Geest van God zou
wonen in de harten van mensen, die in Jezus geloven.
Maar eerst moesten er nog eeuwen voorbijgaan, lange eeuwen van strijd en
onderdrukking, voordat de Here Jezus op deze wereld kwam.
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