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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. 

De oudsten van Israël begrepen dit niet. Als God hen dan niet wilde helpen, dan 

kenden zij wel een middel om hem te dwingen hen te helpen!  

Die avond, toen zij na de nederlaag terug in het 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…. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heilige ark des Heren. 
 

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?’ 
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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 

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…. 

 

De vier priesters vielen dood neer en hun bloed spatte tegen het donkere kleed 

dat over de ark heen hing.  

De Godsman had gezegd dat Hofni en Pinehas op dezelfde dag zouden sterven 

en Gods voorspellingen (profetieën)  komen altijd uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods profetieën komen altijd uit. 
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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 

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. 
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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: Gods voorspellingen 

(profetieën)  komen altijd uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een harde klap viel Eli op de grond. 
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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 

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.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 weren in brand gestoken. Ook 

het Godshuis werd 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. 

 

 

 


