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VOORREDE BIJ DEN EERSTEN DRUK.

Eenige nadere verklaring van deze uitgave is niet overbodig.
De Heer D. A. DAAMEN, te Rotterdam, is de tegenwoordige eigenaar van

een Hollandsche bewerking van „STocK's" Handboek voor het onderwijs in
de Bijbelsche geschiedenis, onder toezicht van Dr. E. BARGER. Van deze
uitgave verscheen reeds de 4e druk , wel een bewijs, hoezeer dit boek in een
bepaalde behoefte voorziet, en aan de voor het onderwijs in de Bijbelsche
Geschiedenis te stellen eischen beantwoordt. Toch heeft dit boek de voor velen
groote schaduwzijde, dat het in de voorstelling van de leer der waarheid hier en
daar afwijkt van de Gereformeerde opvatting, en het daardoor niet in alle deelen
bruikbaar is voor hen, die de Gereformeerde Belijdenis zijn toegedaan.

Een nieuwe bewerking van dit boek van Stock c.s., bepaald ten behoeve
van het Gereformeerd Bijbelsch Onderwijs, is daarom gewenscht.

Op verzoek van den Heer D. A. DAAMEN heeft ondergeteekende deze taak
op zich genomen, in het vertrouwen, dat hierdoor een reeds lang uitgesproken
verlangen van velen zal worden vervuld. Zoo nauw mogelijk sluit deze be-
werking zich in de wijze van behandeling bij STOCK'S uitgave aan, en de
lijnen, door hem getrokken, worden geregeld hierin gevolgd.

Het getal hoofdstukken blijft ook hetzelfde. Kortom, het voor ons doel
vele goede en uitnemende van STocK's Lessen wordt in deze bewerking
behouden, terwijl bovendien met den arbeid van anderen op dit gebied
winste is gedaan.

't Is terecht gezegd: ons yolk moet zijn Bijbel kennen. En zal dit het geval
zijn, dan moet de Bijbelsche Geschiedenis den kinderen onzes yolks diep en
scherp worden ingeprent, en dient het onderwijs daarin zoo leerzaam mogelijk
te zijn. Tevens moet daarbij altijd worden bedacht, dat het onderwijs in de
Bijbelsche Geschiedenis gegeven wordt aan de kinderen der Gemeente, die
in den Naam van den Drieeenigen God zijn gedoopt, die alzoo in zijn
Verbond zijn opgenomen en tot zijn dienst zijn aangewezen.

Het groote doel van het Bijbelsch onderwijs moet altijd zijn, om onder
den zegen Gods de kinderen wijs te maken voor dit en het toekomende
leven. Vooral het geschiedkundig gedeelte der Heilige Schrift is daartoe zoo
bijzonder geschikt.

Het laat ons zien, wat God in den ouden Dag gedaan heeft ter voor-
bereiding van het beloofde heil; het laat ons ook zien, wat God in het
Nieuwe Verbond gedaan heeft in de vervulling zijner beloften tot zaligheid
van zondaren door Jezus Christus,

De geschiedenissen van het Oude en het Nieuwe Testament vormen in dit
opzicht een heerlijk geheel; zij laten ons God aanschouwen, zooals Hij de
Bingen schept en stuurt tot vervulling des Raads-, dien Hij omtrent zijn
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Koninkrijk heeft genomen, en zooms Hij het welbehagen door Zijn hand,
trots het werken en woelen der menschen, gelukkiglijk doet voortgaan.

In het Bijbelsch onderwijs mag men daarom niet bij het bloote verhaal
blijven staan, maar dient ook aangewezen te worden, welke waarheden en
welke openbaringen in het verhaalde liggen opgesloten en welke lessen daaruit
of te leiden zijn. Deze zullen ons alleen dan duidelijk voor den geest staan,
als wij het verhaal zelf hebben !eeren beschouwen in het licht, dat van de
bijzondere openbaring Gods in haar geheel daar op valt.

Daarbij moet evenwel niet worden vergeten, dat het onderwijs aan kinder en
wordt gegeven, die de „waste spijze" nog niet kunnen verdragen, maar met
de „melk des Woords" moeten worden gevoed, om het in de taal der Heilige
Schrift te zeggen.

De onderwijzer nu, die zoo zijn taak opvat, ziet zich tot een ernstige
voorbereiding gedrongen, waartoe deze Handleiding hem de behulpzame hand
wil bieden.

Met het oog daarop worden eerst gegeven de „gedachten voor den Onder-
wijzer", die elke Schets van de les voorafgaan, en die bestemd zijn om de
gedachten van den onderwijzer op te wekken en te oefenen, hem te helpen
denken, niet om hem de moeite van het denken te besparen.

De „Schets van de Les" voorts is om te dienen tot leiddraad bij het
onderwijs en om onderwijzers te helpen zich voor het onderwijs voor te
bereiden. Die schets moet niet woord voor woord gebruikt worden. Taal en
vorm moeten naar de vatbaarheid der kinderen zijn, en wanneer de „Schets"
meer stof bevat, dan in een les gebruikt kan worden, dan moet de onder-
wijzer zien wat hij het be!angrijkst en het best geschikt vindt voor zijn klasse.

De „Aanteekeningen" hebben ten Joel om in beknopten vorm inlichtingen,
op- en aanmerkingen te geven, die nuttig kunnen zijn voor den onderwijzer
als onderzoeker der Heilige Schrift en ook nog van belang voor het onderwijs
kunnen zijn. Zij moeten met het oordeel des onderscheids gebruikt worden,
en de onderwijzer dient wel te onderzoeken, wat in deze „Aanteekeningen"
voor hem en wat voor de kinderen dienstig is.

Dat ook de „Motto's en Teksten" om te leeren niet willekeurig genomen,
maar met zorg gekozen zijn, behoeft zeker niet te worden gezegd. \ Toth-
ondergeteekende deze voorrede eindigt, spreekt hij nog een woord van har-
telijken dank uit aan den Heer M. PIEPER, Gereformeerd hoofdonderwijzer,
voor diens welwillende medewerking in dezen arbeid ten dienste van het
Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. Gebiede de Heere onze God er
rijkelijk Zijn onmisbaren zegen over ; Zijn Geest leide, verlichte en helpe
ieder, die van dezen leiddraad gebruik maakt.

W. B. RENKEMA.



WOORD VOORAF BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Voor enkele weken ontving ik van den Uitgever het verrassend bericht,
dat reeds nu een tweede druk van het Handboek voor de Beoefening der
Bijbelsche Geschiedenis van E. Stock e. a. (bewerkt ten behoeve van het
Gereformeerd Bijbelsch Onderwijs) ter perse moest worden gelegd.

Wel blijkt daaruit, dat een dergelijke bewerking in een dringende be-
hoefte voorziet en dat mijn Hooggeleerde Vriend en Adviseur indertijd gelijk
heeft gehad, toen hij een bewerking van Stock's Handboek voor het onder-
wijs in de Bijbelsche Geschiedenis ten behoeve van hen, die de Gerefor-
meerde Belijdenis zijn toegedaan, „een rijkloonenden arbeid" heeft genoemd.

Op verzoek van den Uitgever heb ik dan ook gaarne de taak op mij
genomen, dezen tweede druk te maken tot een „herzienen en vermeerder-
den" druk.

Hier en daar toch waren sommige uitdrukkingen te wijzigen, enkele ge-
deelten te veranderen en te verbeteren, terwijl ook nog twee nieuwe Hoofd-
stukken aan het werk zijn toegevoagd, het eene aan het einde der Oud-
Testamentische, het andere aan het einde der Nieuw-Testamentische Geschie-
denis, die een niet overbodige aanvulling geven.

Een woord van hartelijken dank voeg ik hierbij nog voor de vele blijken
van belangstelling in dezen arbeid ondervonden en voor de welwillende
beoordeelingen, die door de Gereformeerde pert in het Vaderland, in Belgie,
in Amerika en in Oost-Indie over dit Handboek ten beste zijn gegeven, en
waaruit zeker voor een groot deel de buitengewone aftrek van dit boek moet
worden verklaard.

Met de opmerkingen en vingerwijzingen uit deze beoordeelingen is bij dezen
tweeden druk zoo veel mogelijk rekening gehouden en goede winste gedaan.

Moge de Heere God voorts dit Handboek voor het Onderwijs in de Bij-
belsche Geschiedenis tot een zegen steilen voor het Huis- en School- en
Catechetisch onderricht; make Hij dat Onderwijs rijkelijk vruchtbaar voor de
eere Zijns Naams en voor het waarachtig Neil van de Kinderen des Verbonds.

R. r Juni 1909.	 W. B. RENKEMA.



Deze derde druk is geheel als de tweede druk. Alleen de letter, die er voor
gebruikt werd, is een andere en naar wij hopen een betere, omdat ze jets
grooter en duidelijker is.



Les I. — De Schepping.

„Gt./ hebt alle dingen geschapen, en door Uwen wil zijn zij,
en zijn zij geschapen."

Te leven: Gen. I : 1-26. Gen. II 71-3.
Te leeren: Hebr. XI : 3 ; Ex. XXXI : 13; (Ps. 19 : 1; Ps. 103 : i I.).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De Schepping is de aanvang en grondslag van alle openbaringen Gods, het
fundament van alle godsdienstig en zedelijk leven. In het eerste,Sehriftwoord
(zie Aant. 1) openbaart God niet alleen Zijn Schepping, maar ook Zichzelf
ais dengene, die vOar alle dingen is, en door wien alle dingen zijn.

God is de eenige en volstrekte oorzaak van al wat is; Hij is daarom ook
de onbeperkte bezitter van hemel en aarde, wien alles dienen moet op Zijn
wenken.

De leer der Schepping, die in de Heilige Schrift zulk een groote, alles-
beheerschende plaats bekleedt, wordt alleen uit de bijzondere openbaring
gekenld. De natuurwetenschap kan zonder het licht van Gods Woord den
oorsprong der dingen niet verklaren.

Zal het onderwijs over de Schepping aan zijn doel beantwoorden, dan
moeten de dingen altijd bij het licht van Gods Woord worden bezien.

God onderwijst ons allereerst door Zijn Woord, opdat het onderwijs in Zijn
Schepping niet ijdel en onvruchtbaar zoude zijn.

God schiep in den beginne den hemel en de aarde; Hij schiep engelen en
menschen (zie Aani. 2), die oorspronkelijk met elkander vereenigd waren,
maar door de zonde gescheiden zijn, en door Christus wederom tot een
vergaderd worden (Efeze I: 1o).

Bij de beschouwing der Schepping mogen wij niet in het schepsel blijven
hangen, maar hebben wij op te klimmen tot Hem, die de Formeerder aller
dingen is.

Het is de zonde der heidenen geweest, dat zij het schepsel hebben geeerd
boven den Schepper, die te loven en te prijzen is in der eeuwigheid, en die
altoos het voorwerp van ons geloof en van onze aanbidding, van onze hoogste
verlustiging en van onze algeheele toewijding moet zijn.

SCHETS VAN DE LES.

Met het verhaal van het groote werk I aarde vangt de Heilige Schrift aan. Zip
Gods der Schepping van hemel en zegt ons op haar eerste bladzijde, hoe
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het gansche Heelal uit Gods hand is
te voorschijn gekomen.

Ik geloof in God, den Vander, den
Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde. Zoo belijdt de Christelijke Kerk
van de vroegste tijden af. Met die
belijdenis vangt ook de Bijbel aan.

Dit eerste artikel der Apostolische
Geloofsbelijdenis is ook het fundament
van alien waren godsdienst.

Geen mensch is bij de Schepping
tegenwoordig geweest, maar God heeft
deze groote gebeurtenis ons geopen-
baard in Zijn Woord. Hij zelf heeft ons
den oorsprong alter dingen verklaard.
Wel mogen wij Hem daarvoor dank-
baar zijn. (Zie Aant. 3).

I. De Schepper van hemel en
aarde.

Dc wereld kon zich zelf niet maken.
lemand moet haar gemaakt hebben, en
die lemand moet almachtig en alwe-
tend en alomtegenwoordig geweest zijn.
Uit het werk leeren wij den werkmeester
kennen.

(Voorbeeld: De ruimten in de Schep-
ping zijn onmetelijk. De sterren aan
het firmament zijn ontelbaar. De krach-
ten der elementen in de natuur zijn
onbegrijpelijk. Daarbij heeft alles in de
Schepping zijn bepaald doel. Er moet

,derhalve een Eerste Oorzaak van alle
dingen zijn, die almachtig en aiwetend
en alomtegenwoordig is.)

God bestaat altijd. Hij is de lk ben.
(Ex. III : 14. Verg. Openb. I : i8). Hij
is die Eerste Oorzaak van alle dingen,
en daarom ook het eerste voorwerp
van ons geloof.

Deze God is Een, maar uit den aard
der zaak is Zijn Wezen voor ons ver-
borgen en kan Hij slechts in zooverre
van ons gekend worden, als Hij Zich
in Zijn werken en in Zijn Woord heeft
geopenbaard. Hij alleen kan ons van
Zich zeif spreken.

(Voorbeeld : De zon wordt gezien
bij haar eigen -licht, zij kan niet recht-

streeks gezien worden, moet door een
of ander bedekt of weerkaatst worden.)

II. Het Scheppen van hemel en
aarde.

Het woord „Scheppen" drukt in onze
taal het werk Gods uit, waardoor alles
is ontstaan. Wij kunnen dit niet vol-
komen begrijpen.

Stel u voor: eerst was er niets, in
het geheel niets.

Doch op eens, daar komen hemel en
aarde uit het niet te voorschijn. God
wilde, dat alles er zijn zou en toen was
het er. Al kunnen wij dit niet verklaren,
wij hebben hieromtrent zekerheid door
het geloof. (Nebr. XI : 3).

(Voorbeeld : De timmerman maakt
een tafel. Hij heeft daartoe hout noo-
dig. De smid maakt een kachel. Zonder
ijzer kan hij dit niet doen. De mensch
moet altijd grondstoffen hebben, zal hij
iets maken. Doch God is zoo machtig,
dat Hij uit niets den hemel en de aarde
heeft geformeerd. Daarin openbaart
Hij Zijn heerlijkheid.)

Wanneer is de wereld geschapen ?
V66r ongeveer zes duizend jaren.

„In den beginne", d. w. z. toen voor
het eerst er jets werd. (Tijd is het na
elkander zijn der dingen.) Eerst was de
nacht, toen kwam le dag. Daarom
beginnen de Joden den dag 's avonds
met den ondergang der zon.

V66r den vierden dag wisselde op
Gods bevel licht en duisternis elkander
af, en daardoor ontstonden de dagen
en de nachten.

Op den vierden dag gaf de Heere
aan de zon haar licht en zoo kwam
vervolgens met haar opgang de dag
en met haar ondergang de nacht. (Zie
Aant. 4).

Er is onderscheid tusschen wat God
„in den beginne" heeft gedaan en wat
Hij sprekende in de zes scheppings-
dagen heeft verricht.

In den beginne bracht God hemel en
aarde voort uit niets; in de zes dagen
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is Hij met de vorming van hemel en
aarde werkzaam geweest, waarbij Hij
Zich bediende van de reeds voorhan-
den zijnde stof, opklimmende van het
lagere tot het hoogere, en dat wel in
twee reeksen, nl. van den eersten tot
den derden, en van den vierden tot
den zesden dag.

In de eerste reeks begon God met de
Schepping van het licht, en eindigde
Hij met de voortbrenging van de plant,
nadat zij in lucht en bodem datgene
had gekregen, wat nu voor haar be-
staan onmisbaar is.

In de tweede reeks ving God aan
met het te voorschijn roepen van de
lichten des hemels ; zette voort met
lucht en water te bevolken met bezielde
wezens, en eindigde met de formeering
van het gedierte op den aardbodem en
met de schepping van den mensch.

Daarmede waren volbracht de hemel
en de aarde en al hun heir. Welk een
aangrijpend schouwspel zal het geweest
zijn, toen voor het eerst het licht zijn
stralen wierp over Gods. Schepping.

Wat werd de aarde op eenmaal
prachtig versierd, toen zij bedekt werd
met het tapijt van smaragd-groen gras;
toen God planten en bloemen en
struiken en boomen uit haar te voor-
schijn riep !

Hoe liefelijk zullen de eerste rozen
hebben gebloeid ; hoe zoet en teeder
zullen de eerste zangvogels hun lie-
deren hebben gekweeld.

't Is terecht gezegd : met iederen
morgen gaf God aan een nieuwe we-
reld het aanzijn en door een zesmaal
vernieuwden arbeid heeft Hij het gan-
sche Heelal tot bestaan gebracht.
(Chaos—Kosmos). (Zie Aant. 5).

III. Op welke wijze is de wereld
geschapen ?

I. Door Gods Woord. God zeide.
God sprak. God noemde de dingen
en bracht ze uit het niet of uit de
ongevormde stof te voorschijn.

Wanneer wij spreken, drukken wij
door onze woorden hoorbaar onze ge-
dachten uit; zoo drukte alles wat ge-
schapen werd, zichtbaar Gods gedachte
en wijsheid uit. „Hij spreekt en het is
er; Hii gebiedt en het staat er."

2. Door Gods Geest.
De Gees* des Heeren zweefde op de

wateren : Hij is de scheppende kracht,
die ,,het gelaat des aardrijks ver-
nieuwt". Uit Zijn arbeid kwamen orde
en schoonheid voort.

„Door Zijn Geest heeft Hij de
hemelen versierd" (Job XXVI : 13).

3. De opklimming in het werk der
Schepping.

De dingen zijn niet uit elkander ge-
worden, niet door geleidelijke ontwik-
keling ontstaan, maar zij zijn bijzon-
derlijk geschapen, alles „naar zijn
aard". Toch is er opklimming in het
scheppingswerk. Eerst komt het licht.
Dan het uitspansel en de wateren. Daar-
na de aarde en de planten, vervolgens
lichten of lichtdragers, vogels en vis-
schen ; vervolgens dieren van allerlei
aard en ten laatste van alles, de
mensch. Hierin is plan, doel en orde.
(Zie Aant. 6).

Wij lezen dan ook, dat God zag al
wat Hij gemaakt had en zie, het was
zeer goed. Toen kwam de Sabbath, als
God ophield met scheppen, en Hij zich
verlustigde in het werk Zijner handers.
(Zie Aant. 7).

Iv. Het doel der Schepping van
hemel en aarde.

Waartoe schiep God de wereld en
alles wat daar in is?

Tot Zijn eer en heerlijkheid.
Van eeuwigheid heeft God besloten

de wereld te scheppen, opdat daar-
door de luister Zijner deugden en
volmaaktheden tot openbaring zou
komen. De zonde kwam dit doel Gods
in den weg treden, doch het zal vol-
komen bereikt zijn, als de Schepping
door de verlossing van Christus ten
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voile verheerlijkt zal zijn geworden.
Dan zal de eeuwige Sabbath (de
eeuwige ruste van Gods yolk) gekomen
zijn, waarin al Zijn werken God zul-
len loven.

Wat leeren wij uit het Scheppings-
verhaal ?

a. Het schetst ons de verhouding,

waarin wij als menschen tot God staan.
b. Het wekt ons op, in God te ge-

looven als den Almachtige, door wien
alles bestaat, en om met heiligen eer-
bied voor Hem vervuld te zijn. Het
spoort aan tot vertrouwen in God, die
altijd helpen kan, en tot grootmaking
van Zijn Naam.

AANTEEKENINGEN.

1. Het eerste boek des Bijbels draagt den
naam : Genesis, d. w. z. oorsprong, wording,
geboorte. Men heeft Genesis dan ook wel het
„Boek der geboorten" genoemd. De Joden
noemen het boek „Bereschith", naar het eerste
woord in het Hebreeuwsch, dat n in den be-
ginne" beteekent.

Het eerste Schriftwoord leert ons de een-
heid van hemel en aarde en daarmee de een-
heid van heel het scheppingswerk Gods.

2. De engelen behooren bij den hemel, ge-
lijk de mensch krachtens zijn schepping
behoort bij de aarde. God schiep in den be-
ginne den hemel en al zijn heir, d. w. z. de
engelen. Nadere bijzonderheden omtrent de
Schepping der engelen worden in het Schep-
pingsverhaal niet gevonden. Het boek Job
zegt ons, dat de engelen juichten bij het
gronden der aarde.

3. In de geschiedenis der Godsopenbaring
treedt de Schepping telkens weer op den
voorgrond. Daaruit blijkt ons het gewicht en
de heteekenis van de leer der Schepping,
zooals zij ons in Genesis I wordt mederedeeld.
Er is geen rechte verhouding tot God 'lenk-
baar dan op haar grondslag. Wie de leer der
schepping loslaat voor de evolutie-theorie, ver-
liest ook den vasten grondslag voor het gods-
dienstig en zedelijk leven.

4. De vraag, of de Scheppingsdagen voor
tijdperken van duizenden jaren moeten worden
gehouden, dient bii het onderwbs over de
Schepping met stilzwijgen te worden voorbij-
gegaan.

Het is onpaedagogisch, quaestie's aan de
orde te stellen, die zoo licht twijfel wekken
in het kinderhart. God zelf spreekt in Zijn
Openbaring van dagen ; hieraan hebben ook
wij ons te houden. De natuurwetenschap kan
nooit tot aan het scheppingsverhaal toekomen ;
zij staat 17 anzelf op den grondslag van het
geschapene ; zij kan constateeren, wat zij
waarneemt, maar de oorsprongen er van niet
anders dan vermoeden. Scheppingsgeschiede-
nis kan de Geologie (Aardkunde) ons nooit
leveren.

5. Door chaos verstaan wij bier niet een
„alles-dooreen-warrende massa", maar den ge-

' heel onontwikkelden, ongevormden toestand
van hemel en aarde, waaruit in de volgende
scheppingsdagen bet Heelal is geformeerd.

Wij merken hierbij tevens op, dat het
Scheppingsverhaal ons slechts een zeer kort
overzicht geeft van het groote werk, dat God
in den beginne heeft verricht. Aileen het
voornaamste van iederen Scheppingsdag wordt
ons genoemd. Het natuuronderzoek leert ons
allerlei schepselen kennen, allerlei chemische
elementen, vele delfstoffen en planten, en on-
derscheidene soorten van dieren, insecten enz.,
waarvan in het scheppingsverhaal niets te
vinden is, en die toch ook geschapen zijn.

En zoo komen wij tot deze slotsom, dat het
Scheppingswerk op iederen dag veel grooter
en rijker is geweest, dan Genesis ons in zijn
eenvoudig verheven verhaal bericht.

6. Een goed bouwmeester maakt eerst het
bestek gereed van het gebouw, dat onder zijn
leiding zal worden opgericht. Tot in de bij-
zonderheden is alles betreffende den bouw
daarin opgenomen. Om zoo te zeggen : eerst
maakt lib het gebouw in teekening en be-
schrijving gereed, en daarna in werkelijkheid.

Zoo heeft ook de Heere God van eeuwigheid
het plan voor de Schepping uitgedacht en
vastgesteld, niet alleen voor het geheel, maar
ook voor al de deelen, en overeenkomstig dat
plan en dat voornemen heeft Hij het gansche
Heelal geformeerd.

In zijn planmatig handelen is de mensch
een navolger Gods. „Zijn God onderricht hem."

7. Het rusten Gods op den zevenden dag
wil niet zeggen, dat God vermoeid was van
het scheppen van hemel en aarde. „De Schep-
per van de einden der aarde wordt noch moede
noch mat."

Dit rusten wil ook niet zeggen, dat God
ophield met werken en bet geschapene aan
zich zelf overliet. De Heere Jezus heeft ge-

- zegd : „Min Vader werkt tot nu toe."
Op het werk der Schepping is teratond

gevolgd het werk der Goddelijke Voorzienig-
heid. Hoe had anders alles staande kunnen
blb ven ?

Het rusten Gods geeft alleen te kennen,
dat God ophield met nieuwe schepselen to
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formeeren ; dat Hij op den zevenden dag de
voltooide schepping met welgevallen aan-
schouwde, en zich daarin verkwikt heeft.
(Ex. XXXI : 17.)

God heeft tevens den rustdag gezegend en
geheiligd d. w. z. Hij heeft hem in onder-
scheiding der andere dagen een bijzondere

plaats en beteekenis gegeven, en Hem tot
den beste van al de dagen gemaakt.

Ook wij hebben deswege den rustdag te
heiligen, en daardoor zullen wij den zegen
van dien dag deelachtig worden. (Waarom
rusten wij op den eersten en niet op den
zevenden dag ?)

Les II. — De eerste Menschen.

„Ten dage als God den mensch schiep, maakte Hij hem naar de vlijkenisse Gods."

Te leven: Gen. I : 26-31; II : 7-25. Ps. VIII.
Te leeren: Hand. XVII : 28;,1 (Ps. 8 : 5 Ps. ioo : 2.)

VOOR DEN ONDERWJJZER.

Bij het onderwijs over den mensch, zooals hij door God geschapen is,
dient nadruk gelegd op het feit, dat hij het voornaamste schepsel Gods is.
Hij is de kroon der Schepping, het meesterstuk der werken Gods. In hem
is de Schepping tot haar slotsom gekomen. Geschapen naar het beeld des
Heeren, is hij van Gods geslacht, en heerlijker dan de engelen des hemels.

Tevens moet gelet op de gansch eenige positie van den eersten mensch,
die hoofd en vertegenwoordiger was van het gansche menschelijke geslacht
en in wien alien waren begrepen. Van hem hing het lot en de toekomst of
van al zijn nakomelingen ; hij zou beslissen over de vraag, of gerechtigheid
en leven, dan wel zonde en dood, heerschappij zouden voeren over de
menschheid. Als zoodanig heeft hij slechts een, die hem gelijk is, n.l. den
twecden Adam, Christus.

Met het oog op zijn plaats en bestemming richtte God Zijn Verbond op
met den eersten mensch (Hos. VI : 7) en gaf Hij hem het proefgebod.
(Zie Aant. 1).

Het doel daarvan was : den mensch in den weg van gehoorzaamheid in
zijn staat te bevestigen, hem onveranderlijk goed te maken en hem de erfenis
van het eeuwige leven te doen verwerven.

SCHETS VAN DE LES.

De zesde dag was de laatste Schep-
pingsdag. Op dien dag hebben er nog
groote scheppingswerken plaats gehad.
Allereerst is op dien dag heel het
aardrijk met bezielde wezens bevolkt.
En ook van die dierenwereld getuigde
God, dat zij goed was. Toen trad er
op dien zesden dag een zekere pauze
in. Er stond iets groots te gebeuren.
Nu zou het wezen worden geformeerd,

in welks hand het lot van heel de
schepping zoude worden gelegd, n.l.
de mensch. Hij was het doelwit van
den zesdaagschen arbeid des Heeren,
gelijk uit de toebereiding der aarde
duidelijk

I. De raadslag Gods.
„En God zeide : Laat ons menschen

maken." Deze uitdrukking wijst heen
naar de Drievuldigheid Gods. Eer Hij
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tot de Schepping van Zijn evenbeeld
overgaat, spreekt God Zich-zelf toe;
houd't Hij raadslag met zichzelf. Al-
dus openbaart God een meerheid in
de eenheid van Zijn wezen. (Zie Aant.
2.) „Drie ziin er, die getuigen in den
hemel, de Vader, het Woord, en de
Heilige Geest; en deze Drie zijn Een."

Deze raadslag Gods is ook een
bewijs van de belangrijkheid van de
schepping des menschen. Niet slechts
zal God andermaal Zijn kracht naar
Zijn wil doen werken en weer een
hooger schepsel aan de schepselen
toevoegen, maar Hij zal nu een schep-
sel formeeren, waarin de Schepping
haar hoogtepunt, haar volmaking vindt,
ja, waarin God zelf Zijn gelijkenis
aanschouwt.

II. Het beeld Gods.
„Laat ons menschen maken, naar

ons beeld en naar onze gelijkenis."
(Zie Aant. 3). Eer God den mensch
schiep, bepaalde Hij, wat de mensch
naar de bedoeling Gods moest zijn.
Een openbaring Gods ; een afspiege-
ling van Zijn Wezen ; Gode gelijkende.

Hierin ligt opgesloten, dat de mensch
als kind van God is geschapen ; als
kind Gods draagt de mensch Zijn
beeld, is de mensch Gods beeld in
de Schepping. God is een Geest;
vandaar dat het beeld Gods Zijn zetel
heeft in de ziel des menschen. Toch
is ook het lichaam als een schoone
lijst, waarin het beeld Gods is gezet,
en behoort het mede tot het beeld
Gods. Dat lichaam formeerde God
uit het stof der aarde ; de ziel werd
onmiddellijk door Hem geschapen.
God blies in zijn neusgaten een adem
des levens en alzoo werd de mensch
tot een levende ziel.

III. De heerschappij over alles.
God zegende den door Hem ge-

schapen mensch, en gaf hem heer-
schappij over de visschen der zee,
en over het gevogelte des hemels, en

over het vee, en over de geheele
aarde en over al het kruipende ge-
dierte. Deze heerschappij was een
onafscheidelijk gevolg van de schep-
ping naar Gods beeld. Onder God
was de mensch koning over alle
dingen. Ook het geven van namen
aan de landdieren was een bewijs van
des menschen heerschappij. De dieren
noemende naar hun aard, heerschte
de mensch door zijn kennis over hen..

„Gij hebt hem met eer en heerlijk-
heid gekroond; Gij doet hem heerschen
over de werken uwer handen ; Gij
hebt alles onder zijn voeten gezet.'
(Ps. VIII : 6 en 7).

IV. In het Paradijs en in het
Verbond met God.

Tot het beeld Gods behoorde ook
het wonen in het Paradijs. Heiligheid
en Zaligheid hooren bijeen. Het Para-
dijs was een aangename, vruchtbare
hof, liggende in het landschap Eden.
De rivieren van Eden worden ons
met name genoemd, en aangezien de
Hiddekel en de Phrath dezelfde zijn
als de Tiger en de Eufraat, geven zij
ons eenige aanwijzing aangaande de
ligging van Eden en van het Paradijs.
(Zie Aant. 4). Hoe hoog de eerste
mensch ook geplaatst was, het, hoogste
had hij nog niet. Het eeuwige leven
was hij nog niet deelachtig; hij kon
nog dwalen, zondigen, vallen, sterven.

Zijn verhouding tot God was van
lien aard, dat hij in de gemeenschap
met God toenemen, maar ook daaruit
nog vervallen kon.

Zijn gehoorzaamheid werd daarom
op de proef gesteld in het gebod, dat
hij niet mocht eten van den boom
der kennis, des goeds en des kwaads.
Op de ovcrtreding van dit gebod
stond de dood, de eeuwige dood,
maar zoo stond ook bij tegenstelling
op de onderhouding daarvan het leven,
het eeuwige 'even.

Er was geloof noodig bij de eerste
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menschen, om naar dit gebod te
leven, omdat hun de reden niet ge-
zegd werd, waarom juist het eten van
dezen boom hun niet vergund werd.

Dit moest bij hen vaststaan : God
weet wel, waartoe Hij ons dit gebod
gegeven heeft.

(Voorbeeld : een vader eischt van
zijn zoon, dat hij in de binnenkamer
niet komen mag. De vader zegt er
echter niet bij, om wat reden hij dit
eischt. On voorwaardelij ke gehoorzaam-
heid verlangt hij van zijn zoon niet
alleen, maar ook wat men noemt
blinde gehoorzaamheid. De zoon heeft
te doen wat vader zegt, zonder iets
te vragen.)

In het wezen der zaak was het
gebod, aan Adam gegeven, een ver-
bond, omdat het bedoelde, aan Adam
in den weg van gehoorzaamheid het
eeuwige 'even te schenken. (Zie Aant 5).

God kan nooit de schuldenaar wor-
den van den mensch, tenzij Hij Zich
zelven daartoe verplicht. (Waarom
niet?) Dit verbond strekte zich ook
uit tot Eva, de vrouw, op wondervolle
wijze door God uit Adam geformeerd
en aan hem tot een hulpe gegeven
(zie Aant. 6), evenals tot al zijn
nakomelingen.

Het werd verzegeld en bevestigd door

den Boom des levens. (Zie Aant . 7).
Wat wij hieruit leeren ?
Ten eerste, dat God den naar Zijn

beeld geschapen mensch tot het hoog-
ste geluk en tot de eeuwige zaligheid
wilde voeren.

Terecht zegt de Prediker „Aileen-
lijk ziet, dit heb ik gevonden, dat
God den mensch recht gemaakt heeft,
maar zij hebben vele vonden gezocht."

Ten twee*: de groote verantwoor-
delijkheid, die op den eersten mensch
gelegd was. Met hem stond en vier
alles.

Hij was profeet, priester en koning
(zie Cat. Zond. 3) om voor zich en zijn
nageslacht het eeuwige leven te verwer-
ven. Had hij die verantwoordelijkheid
maar altijd gevoeld en begrepen !

(Voorbeeld Een koning heeft een
gewichtige plaats en een hoogen stand
en rang in het midden zijns yolks.
Welk een verschil bestaat er in dit
opzicht tusschen hem en de breede
rij van zijn onderdanen. Doch dien-
tengevolge is zijn verantwoordelijk-
heid ook zoo veel grooter en zwaarder,
en heeft zijn doen en laten zulke
beteekenisvolle gevolgen.

Een onberaden stap van den vorst
kan het ongeluk zijn van het gansche
yolk.)

AANTEEKENINGEN.

1. Ofschoon de mensch als „zoon van God"
geschapen was, ofschoon hij goed geformeerd
was, toch wilde God hem ook verder volma-
ken. Met bet oog daarop heeft God hem ook
het proefgebod gegeven.

Achter het proefgebcd lag de zedelijke wet,
die van den mensch eischte, God lief te heb-
ben boven alles en Hem in alles gehoorzaam
te zijn.

2. Reeds de naam Gods : „Elohim" duidt
de Godheid aan in haar volheid en rijkdom
van leven.

Ms God in bet meervoud van Zich zelven
spreekt, is dit geen z.g. pluralis majestatis,
geen meervoud van majesteit, zooals een koning
zegt: „Wij". Bij de oude vorsten en koningen
was deze majesteitsvorm niet in gebruik, en

ook in de Heil!ge Schrift komt hij niet voor.
Nebukadnezar b.v. zegt altijd : , Ik Nebukad-
nezar." Ook mag de uitdrukking : „Laat ons
menschen maken" niet beschouwd worden als
tot engelen gesproken. Daaruit toch zou voort-
vloeien, dat deze hemelgeesten mee de men-
schen hebben gemaakt, en dat zij ook naar
hun beeld en gelijkenis geschapen zijn.

Van oudsher heeft de Christelijke Kerk in
dezen Goddelijken raadslag een openbaring
van een meerheid in de eenheid van het
Goddelijk wezen gezien, merle in verband
met wat God daaromtrent in Genesis I heeft
geopenbaard.

3. Beide uitdrukkingen : „beeld en gelij-
kenis", beteekenen in zeker opzicht hetzelfde,
schoon met eenige wijziging van gezichtspunt.
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De gelijkenis is een nadere bepaling, een
versterking en aanvulling van het beeld.
Wezenlijk en zakelijk onderscheid is er echter
niet tusschen aan te wijzen.

Uit de vernieuwing des menschen in de
wedergeboorte, gelijk deze in Ef. IV : 24 en
Col. III : 10 beschreven wordt, blijkt ons, dat
het beeld Gods zich bij de eerste menschen
openbaarde in de deugden van kennis, ge-
rechtigheid en heiligheid, waarmede de mensch
terstond geschapen werd. In de herschepping
toch wordt de gevallen mensch naar dit beeld
Gods vernieuwd. Bij de behandeling van de
leer van het beeld Gods moet in overeen-
stemming met de H. Schrift altjjd op den voor-
grond staan, dat de door God geschapen mensch
niet het beeld Gods draagt of heeft, maar dat
hij het beeld Gods is.

4. „Eden", (vreugde, vreugdeland) is niet
hetzelfde als het „Paradijs", (omtuining, af-
gesloten terrein, lusthof).

Het Paradijs heet daarom de ,,hof van Eden",
ook wel hof Gods en hof des Heeren. Een
enkele maal wordt in de Schrift het Paradijs
met Eden vereenzelvigd.

Van de landstreek Eden ging een stroom
nit, om den hof te bewateren ; en vandaar,
d. i. van dien hof uit verdeelde hij zich in
vier hoofden of takken, die de namen van
Pison, Gihon, Hiddekel en Phrath dragen.
Over de beide eerste rivieren is altijd verschil
van meening geweest ; de beide laatste zijn naar
het a]gemeen gevoelen de Tiger en de Eufraat.
Hieruit vloeit voor, dat in Azle de oorspronke-
lijke woonplaats van den mensch is te zoeken,
dat Azie de bakermat der menschheid is.

5. Dit Verbond draagt bij de Gereformeer-
den den naam van „Werkverbond". Dezen naam

heeft het, wijl het eeuwige levee in dit ver-
bond alleen te verkrijgen was in den weg
van werken, d. i. van de onderhouding van
Gods geboden. Als zoodanig vonnt het een
tegenstelling met het verbond der genade.

Er is geen religie in den hoogen zin van
dit woord denkbaar bij den mensch, tenzij de
verhouding tusschen hem en zijn God het
karakter heeft van een verbond. Want dan
moet God .neerdalen van Zijn hoogheid, Zich
neerbuigen tot den mensch, ja, wonen bij hem.
Dit geldt niet alleen na, maar evengoed voor
den val.

6. God achtte het niet goed voor den mensch,
alleen te zijn. Daarom schiep Hij den mensch
niet alleen naar Zijn beeld, maar ook man en
vrouw schiep Hij ze. Het huwelijk is van
scheppingswege een heilige instelling Gods.
Toen Adam zijn vrouw Eva uit Gods handen
ontving, werd de dichtergeest vaardig over
hem, en bezong hij in een lied (het eerste
dat wij in den Bijbel vinden) het groote
geluk, dat hem ten deel was gevallen.

7. Welke vrucht er groeide aan den Boom
des levens, wordt ons niet gezegd. Dat deze
vrucht in zich zelve de kracht had om haar
gebruikers het leven te schenken is een mee-
ning, die beslist moet worden verworpen. Zij
toch maakt het leven en den flood onaf han-
kelijk van het al of niet gehoorzamen aan
Gods gebod, wat geheel in strijd is met de
duidelijke uitspraken der Heilige Schrift ; zij
vermengt ook het natuurlijke en het geeste-
lijke met elkander.

De Boom des levens is het bewijs, dat God
gewoonlijk Zijn Woord en Zijn belofte van
een teeken en zegel doet vergezeld gaan.
Denk aan de Sacramenten.

Les III. — De Zondeval.

„De Springader des levenden waters hebberz zij verlaten."

Te lezen: Gen. III. Jak. I :14, 15.
Te leeren: Rom. V : 12. (Ps. 13o : 2, Ps. 65 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het bestaan van „zedelijk krmad" (zonde) en zijn vreeselijke gevolgen
zijn te duidelijk, om door iemand met grond geloochend te worden. Bij alle
menschen op den aardbodem wordt dit kwaad gevonden. De volstrekte
algemeenheid der zonde is dan ook buiten de bijzondere openbaring erkend.
De diepste oorsprong der zonde is een groote verborgenheid.

God is rechtvaat dig en heilig en kan daarom de oorzaak der zonde niet
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zijn. Al staat de zonde onder het bestuur Gods, zij heeft haar oorsprong
toch niet in God, maar in den wil van het redelijk schepsel.

De wortel van alle zonde is twiffel en ongeloovigheid; de zonde zelf is
ongehoorzaamheid, ongerechtigheid; de overtreding van de geboden des
Heerep.

Het verhaal van den val zegt ons, dat de door God geschapen mensch
tot het kwade is verleid geworden door een slang, die daarbij, gelijk de
Schrift ons in het vervolg leert, het instrument was van het hootd der
gevallen engelen. (Zie Aant. i).

Uit de zonde der eerste menschen is voortgekomen de verdorvenheid van
het gansche menschelijke geslacht. De gevallen Adam gewon een zoon „naar
zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld," (niet naar het beeld en de gelijkenis
Gods). (Zie Aant. 2).

Uit het oordeel Gods over de zonde der eerste menschen blijkt de schrik-
kelijkheid der zonde ; de belofte Gods, in hetzelfde verband uitgesproken,
wijst heen naar den strijd der eeuwen tusschen het rijk des lichts en der
duisternis, waarbij de menschheid en de wereld de buit is, om w elke tusschen
God en Satan, tusschen hemel en hel wordt gekampt, en die eindigen zal
met den vollen triomf des Heeren.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe verschillend giet een plaats
er uit, wanneer men haar met zonne-
schijn of op een somberen, regen-
achtigen dag ziet ! Wat kan een
groote aardbeving een sierlijke stad
in een puinhoop veranderen !

Welk een ommekeer in het Paradijs,
toen geschiedde, hetgeen ons in Gene-
sis III wordt medegedeeld. Het licht
der vreugde verdween. De zon des
geluks ging onder. De schaduw der
zonde bedekte den schoonen hof van
Eden. De dood deed zijn intrede
aldaar. Eerst waren man en vrouw
zoo gelukkig, in reine liefde met el-
kander verbonden, levende voor de
verheerlijking Gods.

Nu zijn ze schuldig en zondig, af-
gunstig en zelfzuchtig, elkander aan-
vallende en aanklagende. Vanwaar
dat verschijnsel ?

Zij luisterden naar den Verleider,
in plaats van God te vertrouwen en
Hem te gehoorzamen.

I. De verzoeker.
De duivel spreekt door een slang.

RENKEMA.

Zij was listiger dan al het gedierte
des velds, daarom had de Satan haar
tot zijn instrument uitgekozen. (2 Cor.
XI : 3). Voor Eva was het vreemd,
haar te hooren spreken. Ofschoon ze
tegen de woorden Gods inging, sprak
zij met menschelijke stemme. Dit
maakte de verleiding des te grooter.

Dat de duivel door middel van de
slang het eerst tot Eva kwam, ge-
schiedde niet, wij1 zij zedelijk zwakker
was dan Adam, maar wijl Eva het
proefgebod niet rechtstreeks van God
had ontvangen. Haar man had het
haar medegedeeld. (Zie Gen. II :16, i 7).

(Voorbeeld : Een vader laat door
den knecht aan zijn kinderen zeg-
gen, dat zij op de een of andere
plaats niet mogen komen. Deze aan-
zegging van den knecht weegt voor
hen niet zoo zwaar als het bevel
uit den mond van den vader zelf.)

In zijn aanval op de vrouw trachtte
de duivel allereerst het gebod des
Heeren te verzwaren. „Is het ook,
dat God gezegd heeft: Gijlieden zult

2
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niet eten van alien boom dezes hofs ?"
(Zoo laat de stem der verleiding

zich nog altijd hooren. Wie vroom
wil zijn en den Heere vreezen, Zegt
ze, die heeft bier op aarde niets meer
om te genieten. Hij mag hier niet
komen en hij mag daar niet komen ;
van alle boomen moet hij afblijven.
Is dat waar?)

De booze weerspreekt Gods woord;
maakt God tot een leugenaar ; stelt
God voor als iemand, die zijn schep-
selen het geluk niet gunt; en wekt
wantrouwen en hoogmoedige gedach-
ten en begeerten in Eva's hart op
(verzen 4 en 5).

('t Was de heerlijke roeping der
eerste menschen, dat zij in den weg
der gehoorzaamheid Godegelijkvormig
moesten worden.

De duivel wijst hun een korteren
weg : wees ongehoorzaam en gij zult
als God zijn. Zoo wist hij het aan-
knoopingspunt bij den zondeloozen
mensch te vinden, teneinde den lust
tot het kwade bij hem te voorschijn
te roepen. Zoo noemt de booze dik-
wijIs in zijn verleidingen iets goeds,
om voorts langs den weg der zonde
den mensch, zoo het heet, tot dat
goede te brengen. Hoe bedrogen komt
deze dan uit !)

II. De overtreding.
Wat beteekent overtreding? „Over

de gestelde grenzen treden." God had
gezegd : „Van de vrucht des booms,
die in het midden des hofs is, zult
gij niet eten, noch die aanroeren,
opdat gij niet sterft." (Zie .A ant. 3.)
Ziedaar de gestelde grens.

Eva luisterde, zag, begeerde, nam
het verbodene, (vers 6).

Zij had niet /mar de slang moeten
luisteren, toen deze twijfel omtrent
Gods goedheid en waarheid opwekte;
zij had zoo snel als zij kon die plek
moeten ontvluchten.

Haar oor openende voor de taal der

slang, werd zij in haar net getrokken ;
kreeg de zonde aantrekkelijkheid en
bekoorlijkheid voor haar, en zoo viel
ze en haar val was groot.

(Lang op iets zondigs zien, lang
over iets verkeerds denken, is altijd
gevaarlijk. Redeneeren met iemand,
die ons tot . het kwade wil verlokken,
is niet minder gevaarlijk. De zonde
begint er langs dien weg altijd eenigs-
zins hevallig uit te zien. „Proef de
verboden vrucht maar eens, dat zal
toch zoo erg niet zijn." En zoo komt
men van kwaad tot erger.)

Zonde baart zonde. Eva gevallen
zijnde, verleidt Adam en ook hij valt.
Zijn val was nog schrikkelijker dan
die van Eva. Waarom ? (Zie Aant. 4).

En was die zonde nu zoo groot:
een enkele verboden vrucht te eten ?
Zeker, de overtreding van een licht
gebod kan een groote zonde zijn.

Hoe weinig . zelfverloochening be-
hoefde het den eersten menschen te
kosten, om Gode gehoorzaam te wezen.
(Denk hierbij eens aan de verzoekiog
des Heilands in de woestijn!)

Zij waren toch geeri onnoozele
kinderen ; zij wisten wat zij deden.
Hoevele zonden ook lagen in die
eerie zonde reeds opgesloten. Twiifel„
ongeloof, begeerlijkheid, zelfverheffing,,
hoogmoed, doodslag, diefstal enz.

Die eerste zonde, zij is de bron
geworden van alle ongerechtigheden
en gruwelen ; van alle rampen en on-
heilen , van alle krankheid en dood.
Of zij ook een groote en schrikkelijke
zonde. moet heeten !

III. Het oordeel.
Al spoedig merkten de eerste men-

schen, dat de duivel een „leugenaar''
was, die hen had bedrogen en onge-
lukkig gemaakt.

Arme Adam en Eva! Was dat nu
Godegelijkvormigheid? (Zie Aant. 5).

Met hun rust was het gedaan..
Hun onschuld hadden . zij verloren,
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en sehaande was er voor in de plaats
gekomen. Zij waren nu bevreesd voor
God en hang er voor Hem to ont-
moeten. Al spoedig echter verscheen
de Heere God aan hen. Als rechter.

Hem ontvluchten ging niet. Adam
wierp de schuld op Eva ; Eva wierp
de schuld op de slang. Beiden hadden
van den verboden boom gegeten ;
over beiden werd het „schuldig" uit-
gesproken.

En zoo hoort de vrouw het uit
Gods mond, dat haar leven vol ver-
driet en smart, vol moeite en ver-
nedering zal zijn. In plaats van een
„hulpe" wordt zij een „slavin". (Zie
Aant. 6.)

TerwijI het den man aangezegd
wordt, dat hem een leven van arbeid,
van ingespannen en afmattenden ar•
beid is wachtende, wijl om zijnentwil
het aardrijk vervloekt is.

En het einde der menschen zou nu
zijn : de ontbinding, de dood. Tot
stof zouden zij wederkeeren.

En wat zou voorts hun eeuwigdu-
rend lot zijn, indien zij in de zonde
stierven ? Dat zij naar de bedreiging
Gods „den dood" zouden sterven,
d.w.z. stervende zouden sterven, zou-
den sterven den eeuwigen dood.

Terstond had God hen aan lien
eeuwigen dood kunnen overgeven. In
Zijn oordeel sprak God evenwel ook
nog van verlossing; Zijn gericht ging
nog van genade vergezeld. De slang
als instrument des duivels werd ver-
vloekt, en aangekondigd werd de strijd
tusschen het zaad der vrouw en het

rijk der helle, waarin de duivel over-
wonnen zoude worden door het zaad
der vrouw.

Vriendschap met den booze had
den mensch in de ellende gebracht;
God zou vijandschap zetten. De vrouw
was het eerst in overtreding geweest;
God zou een verlosser (Zijn lieven
Zoon, onzen Heere Jezus Christus)
zenden, „geworden uit een vrouw,
geworden onder de wet, opdat Hij
degenen, die onder de wet waren,
verlossen zoude, en wij de aannerning
tot kinderen zouden verkrijgen."

Door Hem treedt de mensch op de
oude slang, op den duivel, en wordt
„meer dan overwinnaar" door den
Heiland, die stierf (de verzenen ver-
morzeld), opdat wij en onze kinderen
zouden leven en zalig worden.

Hij geeft aan arme, schuldige,
naakte zondaars het kleed zijner ge-
rechtigheid (waarvan de rokken van
vellen een zinnebeeld waren) en
schenkt aan de verlosten, in plaats
van het verloren aardsche, het hemel-
sche en eeuwigblijvende Paradijs, met
den nieuwen Boom des levens, en het
leven tot in eeuwigheid. (Zie Aant. 7.)

Leering: a. Houd u vast aan Gods
woord; wil niet wijs zijn boven ver-
mogen ; luister niet naar de stem der
verleiding van buiten en der booze
lusten in u.

b. Heb oprecht berouw over de
zonde; strijd in Gods kracht tegen
alle ongerechtigheid, en verwacht de
yolk omene verlossing alleen van Gods
genade in Jezus Christus den Heere.

AANTEEKE NINGEN.

1. De eerste zonde is bedreven in de wereld
der engelen. 'Louder verleiding is een deel
der engelen van God afgevallen. Hoogmoed
en opgeblazenheid is hun zonde geweest.
(1 Tim. III : 6.) Zij hebben een opperhoofd,
Satan of duivel geheeten. Met het bestaan van
zulk een booze geestenwereld waren de eerste
menschen wel eenigszins bekend, aangezien

zij den Hof niet alleen bebouwen, maar ook
bewares moesten. De dd ivel was de vijand
van den mensch, omdat hij een vijand van
God was en dientengevolge ook van den beeld-
drager Gods.

2. De zonde, die van Adamswege het deel
van alle menschen wordt, noemen wij ge-
woonlijk erfzonde. Zij wordt verdeeld in erf-
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schuld en erfsmet. De erfschuld is de toerekening
van Adams zonde aan al zijn nakomelingen.

De erfsmet is daarvan het gevolg. Omdat
alien in Adam als zondaren gerekend worden,
worden zij ook alien uit hem in zondigen
toestand geboren. (Zie Rom. V : 12 en 18;
Ps. LV : 7.)

Op dezelfde wijze, als zonde en flood uit
Adam ons toekomen, verkrijgen wij uit Christus
gerechtigheid en het leven.

Adam is een type van Christus.
3. „De boom der kennis des goeds en des

kwaads," was een door God gestelde beproe-
ving van 's menschen gehoorzaamheid, en zou
aantoonen, of hij door gehoorzaamheid en
onderwerping aan Gods wil het „goede" zou
bereiken, of door ongehoorzaamheid en wan-
trouwen op het pad des „kwaads" komen.
Sommigen hebben gedacht dat het een „ver-
giftige boom" was, dock dit kan nit de Schrift
niet bewezen worden.

4. Omdat Adam het hoofd was van het
Verbond, en al zijn nakomelingen in hem
begrepen waren. Zoo had God de menschheid
geformeerd. In de engelenwereld staat elke
engel op zich zelf; in de menschenwereld
daarentegen zijn alien met elkander verbonden,
en het hoofd beslist over de toekomst en het
geluk van alien, die uit hem voortkomen. Nu.
Adam viel, viel met hem het gansche mensche-
lijke geslacht. „In welken alien gezondigd
hebben."

(Voorbeeld : Een wijs koning brengt wel-
vaart in het gansche land ; een dwaas koning
brengt zijn onderdanen in de ellende. Een
goed vader maakt vrouw en kinderen geluk-
kig; een slecht vader maakt ze rampzalig.)

5. De slang had gezegd, dat de mensch door
het eten van den verboden Boom aan God
gelijk zoude worden. In zekeren zin is dat
ook geschied, zooals de Heere God zelf zegt :
,,de mensch is geworden als onzer een, ken-
nende het goed en het kwaad."

Doch peen, door die kennis waren zij niet
gelukkig, maar diep ongelukkig geworden.
Dat was niet de echte Godegelijkvormigheid.
Hier zien wij, dat al wat wij zouden kunnen
verkrijgen in een weg, van God verboden, ons
nooit tot zegen kan strekken.

6. ,Tot uw man zal uwe begeerte zijn, en
hij zal over u heerschappij hebben." Het is
de „natuurlijke" toestand voor de vrouw, om
ondergeschikt te zijn aan den man (1 Cor.
XI : 7-9), maar dit is voor haar alleen een
gezegende toestand, als er ook eenheid van
gevoel en wederzijdsche of hankelijkheid is.

De natuurlijke (oorspronkelijke) toestand
werd door de zonde verdorven. De vrouw
werd verradertijk, trouweloos, verdorven ; de
man werd heerschzuchtig, onbezonnen, zelf-
zuchtig. (Het Christelijk -beeld van het
Hu welijksleven vindt men in 1 Petr. III : 1-7.)

7. De „Boom des Levens" is verbonden aan
den gevallen en weerspannigen mensch. Nu
hij de belofte Gods verzondigd had, had hij
ook geen recht meer op wat die belofte ver-
zegelde.

Adam en Eva zijn verjaagd uit den Hof,
waarin God hen geplaatst had, en God stelde
Cherubim tegen het Oosten des Hofs van
Eden, en een vlammend lemmer eens zwaards,
dat zich omkeerde, om te bewaren den weg
van den boom des levens.

Deze Cherubim (de uitgang ins is het
Hebreeuwsche meervoud) zijn een bepaald
,soort van engelen, wier taak het ook is, de
heiligheden des Heeren te bewaren. Wij lezen
in Ps. XCIX: (n.l. de Heere) zit tusschen
de Cherubim." Zij zijn ook volgens Ezechiel
Gods wagentroon. Met een vlammend zwaard
vormden zij een door God gestelden grenspaal,
om den mensch te beletten, tot het Paradijs
en tot den boom des levens te naderen.
,Zoo was de verdrijving uit het Paradijs

ook een tuchtiging op de zonde, die de eerste
menschen hadden begaan. De zondige mensch
wordt gestraft door uitsluiting van Gods on-
middellijke nabijheid en heerlijkheid en den
vrede, daaraan verbonden.

En sinds is het Paradijs van deze aarde
verdwenen.

't Is voor den mensch een „verloren
Paradijs" geworden. Wij zoeken het dan ook
niet meer kier op aarde, maar in den hemel ; een
nieuw Paradijs met een nieuwen Boom des
Levens, door den Heere Jezus geopend voor
alien, die in Zijn naam gelooven.
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Les IV. — Kain en Abel.

„De Deere weegt de geesten."

Te lezen: Gen. IV : r—r 6.
Te leeren: Spr. XXI : 27; i Joh. III : 15. (Ps. 133 : r en 3 ; i's. 84 : 6.)

VooR DEN ONDERWIJZER.

Het eerste, dat ons in deze Les treft, is de blijde verwachting van Eva
bij de geboorte van Kain, tegenover een werkelijkheid, die zoo verschrik-
kelijk was.

Het tweede, dat ons in deze Les treft, is het onderscheid in Godsvereering.
Voor den een is zij slechts een norm, voor den ander een openbaring van.
geloof. Hebr. XI : 5 toont aan waarin Kahl en Abel (Zie Aant. i) hoofd-
zakelijk van elkander verschilden. Abel heeft door zone offerande getuigenis
bekomen, dal hij rechtvaardig- was. Dat hij in de rechte verhoudinq tot God
stond, kwam in zijne offerande aan den dag. Kain, hoewel toen naar het
uiterlijk een aanbidder, was dit niet in den vollen zin des woords. Hij had
geen „geloof" ; hij aanbad niet in „geest en in waarheid". Dat het geloof
van Abel in verband stond met een specifiek onderscheid in de offers —
dat van Kain bestond alleen uit veldvruchten en dat van Abel uit een ge-
slacht dier — kan niet met zekerheid bevestigd worden. „God gaf over zijne
gave getuia.crenis," alzoo zegt ons de brief aan de Hebreen. Hij zag zijn offer
aan, d.w.z. Hij nam het in gunste aan, en gaf doarvan een duidelift blijk.

De dood van Abel, als van iemand, lien men den eersten Martelaar
noemen kan, staat tegenover de vreeselijke zonde van Kain als den eersten
Moordenaar. Hier staan de „natuurlijke" en de „geestelijke" mensch tegen-
over elkander ; de zelfzuchtige, afgunstige Kain en de arglooze, onschuldige
Abel. Kain is niet alleen moordenaar des broeders, maar ook moordenaar
des heiligen. Hier zien wij ook de ontzettende doorwerking der zonde. De
duisternis haat het licht, .en zoo wijst Abels dood reeds been naar den kruis-
dood van Christus. Het gesprek tusschen God en Kain leert ons, dat onder
het licht der waarheid niemand ongewaarschuwd verloren gaat. Het geheele
verhaal bereidt ons voor op de scheiding tusschen de afstammelingen van
Kahl en die van Seth, die naderhand Abels plaats innam, en waarin de
Paradijsbelofte Naar aanvankelijke vervulling kreeg.

SCHETS VAN DE LES.

Deze les handelt over Kain en Abel.
Waar wordt van hen in het Nieuwe
Testament gesproken ? (Matth. XXIII:
35 : ,,des rechtvaardigen Abels"; I Joh.
III : 12 : Kain „die uit den booze was";
in Judas : 1 1: „den weg van Kain,"
als verkeerd beschouwd. Lees Hebr.
XI : 4). Een treurig onderscheid. Kain,

de eerstgeborene, de gewenschte, wiens
geboorte een oorzaak van vreugde
was, wendt zich tot het booze. Abel,
rechtvaardig, door God aangenomen,
leeft slechts kort. In deze les zien wij
hen in hun godsdienstige hande-
lingen. Beiden brengen een offerande,
maar zij zijn verschillend in Gods oog.
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Omdat Hij niet aanziet wat voor
oogen is, maar wat in het hart is.
(Voorbeeld. — David gekozen, Eliab
verworpen. Lees r Sam. XVI : 7.)

I. De twee offeraars.
Kahl en Abel hadden beiden geleerd,

God te dienen. Dezelfde ouders. De-
zelfde omgeving. De „vruchten des
lands", die Kaki aankweekte, de scha-
pen en bokken, die Abel verzorgde,
waren gaven van God, den Schepper
en Verzorger. Hoe dankbaar moesten
zij zijn ! Offers een teeken van dank-
baarheid (zie Aunt. 2). God ziet niet
de uiterlijke teekenen, rnaar de inner-
lijke gesteldheid des harten aan ; God
zag niet alleen aan wat zij brachten,
maar wat zij dachten. ( Voorbeeld 
Kinderen komen in de kerk, gedragen
zich ordentelijk, maar sornmigen denken
niet aan God, zooals zij moesten ;
schijnen te bidden, maar bidden niet
met hurt hart.) Uit wat later volgt,
leiden wij af, dat Kahl zorgeloos,
eigengerechtig, ongeloovig was; naar
uiterlijke vormen God dienende, maar
niet in oprechtheid Gods gunst zoe-
kende. Abel daarentegen was nederig,
ernstig, vervuld met de begeerte om
God te dienen.

II. Abel aangenomen.
God „zag het offer van Abel aan",

dat is : „nam het aan". Misschien
door eenig uiterlijk teeken. Misschien
kwam er vuur van den hemel. (Verg.
Levit. IX : 24. I Kon. XVIII : 38.
I Kron. XXI : 26. 2 Kron. VII : i.)
In elk geval heeft God ook door Zijn
openbarend Woord getuigenis gegeven,
dat Abels offer Hem welbehagelijk
was; het spreken Gods tot Kain is
hiermede in overeenstemming. Waar-
om nam God het aan ? Abels offer
was ,,een meerdere offerande", omdat
hij ,,geloof" deelachtig was. Wij kun-
nen God alleen behagen, wanneer wij
Hem volkomen vertrouwen (Hebr.
XI : 6). Het was niet het offer, dat

Abel rechtvaardigde, maar het geloof,
dat Abel drong dit offer te brengen,
was God bekend en daarom zag de
Heere het aan en betoonde Zijn goed-
keuring. Welke aanbidders ziet de
Heere aan ? (Joh. IV : 23, 24). Abels
hart was tot den Heere gekeerd. Hij
gaf het beste, dat hij had. Hij bracht
geen offer uit gewoonte of op bevel,
maar omdat hij den Heere werkelijk
liefhad en zijn vergeving en zijn
gunst zocht.

III. Kaki verworpen en bestraft.
Kahl was gekomen zonder oprecht

geloof, en met wantrouwen in het
hart. .God ziet zoowel de drijfveer
des harten als de gave aan. Hij door-
ziet alle uiterlijke teekenen van aan-
bidding. (Verg. Matth. XV : 7-9;
XXIII : 25-28). God zag daarom het
offer van Kain niet aan, zijn gave
was den Heere niet welgevallig. Kali)
was zeer ontstoken, zijn hoogmoed
was bitter gekrenkt, dat het offer van,
zijn jongeren broeder werd aange-
nomen en het zijne verworpen. Kain
had zich moeten velootmoedigen,
maar in plaats van berouw te toonen,
werd hij verbitterd en verviel zijn
aangezicht. De Heere bestraft hem en
zegt : „is er niet, indien gij weldoet,
verhooging, en zoo gij niet wel doet,
de zonde ligt aan de deur". Gij moet
niemand beschuldigen, maar er naar
streven, de verzoeking te bestrijden,
inplaats van de zonde te laten heer-
schen (zie Aani. 3). Laten wij daarom
den Heere vragen, oiize harten oprecht
voor Hem te maken, opdat wij Hem
behagen molten; want waar dit niet
het geval is, zien wij de vreeselijke
gevolgen, zoo duidelijk voor oogen
gesteld in de verdere geschiedenis
van Kahl.

IV. De Broedermoord.
sprak met zijn broeder Abel."

Waarover ? Wellicht over het offer
en waarom God aan Abel zijn gunst
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betoond had. Misschien heeft Kain
vriendelijk tot zijn broeder gesproken
om hem te bedriegen (verg. Joabs
verraderlijken kus, 2 Sam. XX : 9, io),
of misschien is hij driftig geweest ;
hoe dan ook, Kain was „jaloersch"
(1 Joh. III : 12). Daarna werd hij
toornig en toorn leidt tot moord.
Merk op, hoe de zonde begint met
een boozen lust, alvorens in een booze
daad te eindigen. Wat zeide Jezus
aangaande den toorn ? (Matth. V : 21,
22). Misschien denken velen uwer,
dat zij Dimmer het zesde gebod over-
treden zullen. En toch zijn toorn en
haat de wortelen van doodslag. Wij
hebben behoefte telkens de bede te
herhalen : ,,Leer ons uwe wet be-
trachten". (Lees Eph. IV : 31, 32 en
zie wat niet in uw hart moet zijn.)

V. Gods oordeel en Kains ver=
antwoording.

God spreekt nogmaals tot Kain en
vraagt hem, waar zijn broeder is.
Kahl, aldus ondervraagd, spreekt een
leugen, en weigert te erkennen, dat
hij verantwoording aan God schuldig
is. „Ben ik mjjns broeders hoeder ?"
Merk op in deze vraag (r) verzei
iegen God; het is alsof hij zegt :
„Waarom vraagt Gij mij dat ? Welk
recht hebt Gij, mij dat te vragen ?"
(2) Veraehting van de menschheid‘ De
zondaar is altijd zelfzuchtig. Wanneer
de menschen in de ellende zijn, ver-
ontschuldigt men zich door te zeggen :
wat gaat het ons aan, of andere men-
schen lijden, en bewandelt dan in den
waren zin des woords den weg van Kain.

Kain mag zijn zonde ontkennen,
maar voor God kon zij niet verborgen
blijven. Al weigert hij zijn schuld te
belijden, Abels bloed „roept" van den
aardbodem. De alomtegenwoordige
God ziet alles en eischt rechtvaardige
wraak over den moordenaar. Zijn
straf is tweeledig : vruchteloos is zijn
arbeid, rusteloos zijn leven.

Kahl, de bebouwer des aardbodems,
is vervloekt van den aardbodem (zie
Aant. 4), de aarde zal hem zijn moeite
niet vergoeden. Ook zal hij zwervende
en dolende op de aarde zijn (zie Aant.
5); hij zal het land verlaten, waar hij
geboren en opgevoed is, en in vreemde
landen zwerven. (Lie, hoe God zorg
draagt voor degenen, die Hem lief-
hebben. Ps. LXXII: 13, 14; CXVI :15).

1)e vrees van gedood te worden
vervolgt nu den man, die zijn broeder
het leven benom.en heeft. Misschien
bevolkte zijn geweten de aarde en de
lucht met vijanden, die er niet waren;
of hij vreesde voor de andere kinderen
van Adam, die niet in de Schrift
vermeld staan (zie Aant. 6). Hij zegt
tot den Heere : „mijne schuld is grou-
ter, dan dat zij gedragen worde." (Zie
Aant. 7.) Maar nergens wordt ver-
meld, dat Kain om vergeving vraagt.
Toch geeft God hem in Zijn alge-
meene genade nog levensverlenging,
stelt een „teeken" ,(zie Aant. 8) aan
hem, opdat hij niet tot wanhoop ver-
valle. Wat dit was, weten wij niet.
Hoeveel geeft ons dit te overdenkenl
Vraag u eens af, hoe gij u met uw
broeders of zusters of schoolmakkers
onderling gedraagt. Misschien is een
uwer broeders of zusters of school-
makkers een goed kind, knapper,
vriendelijker dan gij, wordt meer ge-
prezen. Zijt gij dan verbitterd of boos?
Laat die gevoelens niet over u heer-
schen, drijf ze uit. Vraag aan den
Heere gedachten van liefde in uw
hart te geven. Kahl deed bet niet en
zijn toorn werd erger en erger, en
hoe langer hoe meer haatte hij Abel,
totdat hij hem doodsloeg.

Hoe dikwijls geven hooge woorden
aanleiding tot vechten (Spr. XV : I).
Zegt gij ooit bittere woorden, die
anderen tot toorn verwekken, denk
dan aan Kain. Soms is het zeer moei-
lijk, geen scherp antwoord te geven,
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maar denk \Vie u hoort (Ps. CXXXIX :
4). Welk gebed bezigde David (Ps.
CXLI : 3) ? Het is een zeer goed gebed

voor ons alien. God spreekt tot u
door zijn Woord en Geest, luistert gij
dan en keert gij u tot Hem ?

AANTEEK ENINGEN.

1. De naam Ken beteekent in het He-
breeuwsch „aanwinst" of „bezit". De naam
Habel beteekent „damp" of „ijdelheid". Wel-
licht werd de eerste naam gegeven in een
voorbarige uitbarsting van vreugde, toes Eva
dacht, dat de belofte, haar gedaan over haar
zaad, terstond zou vervuld worden. „Ik heb
een man verdragen van [Hebreeuwsch „met"
of „door de hulp van"] Jehovah". De andere
naam werd wellicht gegeven in een tegen-
overgestelde stemming ; in een gevoel van
teleurstelling en verdriet.

2. Of het gebruik van het offer voortge-
komen is uit een onmiddellijke openbaring
van God, of dat het de uiting was van een
natuurlijk, menschelijk gevoel, is een punt
van verschil. Yobr de eerstgenoemde opvat-
ting is veel te zeggen. Niet Kan, maar Adam
is zeker de eerste offeraar geweest. De een-
voudigste gedachte in het offer vervat is: iets
te geven als erkenning van Gods goedheid.
Hiermede staat in verband het denkbeeld van
zelftoetvijding van hem, die offert. Ook sche-
mert er de gedachte in door van gunst te
verkrijgen door een geschenk of den toorn
te stillen, n.l. de gedachte van verzoening , en
van plaatsvervanging, waarbij het offer de
plaats van den boeteling inneemt.

3. Het laatste gedeelte van Gen. IV : 7 is
moeilijk te verklaren. De beteekenis schijnt
te zijn : „De zonde zoekt u" (Verg. „Satan
heeft begeerd u te ziften", Luk. XXII : 31),
„waar gij zult over hem heerschen" (d. i.
hem onderwerpen).

4. Deze uitdrukking wordt verschillend
uitgelegd. De bedoeling is, dat de Heere Kahl
vervloekt, en de aardbodem vereenigt zich
met dezen vloek des Heeren tegen Kan. De
aarde neemt het op voor den rechtvaardige;
zij keert zich af, zij verzet zich tegen den
misdadiger, zij kan hem niet meer verdragen
en keert haar vermogen tegen hem en spuwt
hem uit.

5. Deze uitdrukking schijnt te beteekenen
„de omgeving van Eden" waar Adams huis-
gezin leefde en waar eenige bijzondere open-
baringen Gods plaats hadden. Vandaar de
gelijkluidende uitdrukking „het aangezicht
des Heeren". „De adamah" [Nebr. voor „aarde"

of „grond"], van Wiens aangezicht Kan ver-
jaagd was door de vervloeking van Jehovah
(verg. vers 16), was Eden, waar hij zijn land-
bouw had voortgezet en waar God Zijn aan-
gezicht, d.i. Zijn tegenwoordigheid, getoond
had aan de menschen na de verjaging uit
den Hof.

6. Onnoodige moeilijkheden zijn gerezen
over den oorsprong van deze vrees van Ken,
alsof er geen menschen waren om voor hen
bevreesd te zijn. Maar, ten eerste, is er geen
reden, te veronderstellen, dat Kan nauwkeurig
wist, hoeveel bewoners er op de aarde waren
en zijn getroffen geweten kon gemakkelijk
„eenigen" tot een „groot aantal" maken. En,
ten tweede, wij weten dat Adam nog andere
kinderen had, die niet in de Schrift vermeld
zijn. „Ken is klaarblijkelijk bevreesd", zegt
een uitlegger, „voor wraak van de betrek-
kingen van den vermoorde, dat is te zeggen,
nakomelingen van Adam, die reeds bestonden
of nog geboren moesten worden." (Een
dergelijke moeilijkheid, namelijk hoe Ken
een vrouw kreeg, valt weg, als men zich
herinnert, dat Adam nog andere kinderen had
dan die met name genoemd worden, beide
„zonen en dochters". In de vroegste tijden
van het menschelijk geslacht was „bloed-
verwantschap" geen hinderpaal voor het
huwelijk.)

7. „Mijn misdaad is grooter dan dat zij
vergeven worde." Vergiffenis wordt door
Ken niet gevraagd ; de vloek des Heeren
sluit verootmoediging uit. De geheele zin van
hetgeen Ken zegt, doet uitkomen, dat hij
meer dacht aan het grievende van de straf
dan aan de afschuwelijkheid van de misdaad.
Zijn vermetele trotseering van God wordt
door sombere wanhoop gevolgd.

8. „Het teeken", dat God aan Ken stelde,
moet niet beschouwd worden als een merk
op zijn lichaam, zooals de Rabbijnen en
anderen denken, maar als een eigenaardig
teeken, dat hem voor wraak beschermde,
ofschoon het onmogelijk kan worden beslist,
waarin het bestond.

De broedermoordenaar had den dood ver-
diend; maar God wilde zelf de wreker van
het bloed des heiligen Abels zijn.
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Les V. — De Zondvloed.
„Hij komt, om de aarde le richten."

Te lezen: Gen. IV : 16; VI : 13, 17 ; VII : 4, II, 12,17-24
Te leeren: Ps. XXXVII : 37, 38 ; 2 Petr. II : 9. (Ps. 1: 4; Ps. 73 : 14)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer moet uit de hierboven aangehaalde gedeelten van de ge-
schiedenis der nakomelingen van Ken en Seth den kinderen duidelijk maken,
hoe de wereld langzamerhand voor het vreeselijk oordeel Gods, „den Zond-
vloed", nip werd. Het groote verschil, dat er tusschen Kain en zijn broeder
bestond, kan men ook bij hun afstammelingen waarnemen. Van de kinderen
van Kain wordt gezegd, dat zij een hooge trap van beschaving bereikten,
maar in weelde en boosheid voortleefden, zonder eenigen godsdienst; terwijl
van Seths na komelingen gezegd wordt, dat zij „den naam des Heeren be-
gonnen aan te roepen". .Da H. Schrift geeft voor de ontaarding van het
godsdienstig karakter der menschen als reden op, dat het kwaad de overhand
krijgt over het goede door zijn verbintenis met wereldsche macht en kennis,
en daardoor een toestand veroorzaakte, die den Zondvloed noodzakelijk
maakte. De personen van Lamech uit de Kainietische lijn en van Henoch
uit de Sethieten, kunnen als vertegenwoordigers gelden ieder van hun geslacht.
De toepassing van de les is dan de keuze tusschen wereldschgezindheid en
godsvrucht.

Het menschelijk geslacht was meer en meer tot jammerlijke boosheid ver-
vallen, die Gods oordeel eischte. Maar Noach vindt genade in Zijn oogen
en wordt de groote „Prediker der gerechtigheid" voor zijn geslacht. De
onderwijzer lette er wel op, dat eerst de Waarschuwing komt, daarna het
Oordeel, en dan, met de voltrekking van het vonnis tegen de goddeloozen,
de beloofde Verlossing voor hen, die hun vertrouwen in God stellen en Hem
gehoorzamen. Eerst „de dag des welbehagens" voor alien, dan „de dag des
ondergangs" voor de ongeloovigen, tegelijk met dezen „de dag der zaligheid"
voor hen, die naar Gods stem hooren en Zijn aangewezen middel tot be-
houdenis gebruiken.

Bij het onderwijs kome vooral uit, dat „de Zondvloed een oordeel over de
zonde" was. De geheele wereld was verdorven voor Gods aangezicht, en een
wereldomvattend oordeel was noodzakelijk geworden. De zonde der menschen
bleek hardnekkig en moedwillig te zijn, niettegenstaande bijzondere open-
baringen en waarschuwingen. Zoo wordt de Zondvloed, met zijn tooneelen
van volslagen verwoesting en vernieling, een treffend voorbeeld van Gods
toekomstig oordeel over onboetvaardige zondaren. Het is opmerkelijk, dat er
in de vroegste geschiedenissen van bijna alle volken van peen grooten zond-
vloed of overstrooming gesproken wordt.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe bedroefd moeten Adam en Eva
geweest zijn bij den dood van Abel.

Hun jongste zoon dood en de oudste
als dood voor hen, verbannen van voor
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Gods aangezicht; naar een ander ge-
deelte der aarde gegaan, een zwerve-
ling vanwege zijn zonden. Maar . Eva
baarde nog een anderen zoon en gaf
hem een naam, waarmede zij te ken-
nen gaf, dat zij hem als een bijzonder
geschenk van den Heere beschouwde.
\Vat beteekent Seth ? (Hebr. „Sheth"
beteekent „in de plaats gestelde".)
(Lees vers 25.) God vergeet Zijn be-
lofte niet, noch verlaat hen, die op
Hem vertrouwen. (Ps. LXXXIX : 34).
In hoofdst. V vinden wij een la.ng ge-
slachtsregister van aartsvaders, die van
Seth afstammen, terwijl in hoofdst.
IV : 16-24 gesproken wordt van de
afstammelingen van Kahl. (Vandaar
de uitdrukking S!thieten en Kainieten)
Vele namen worden genoemd, maar
weinig wordt van die alien verteld.
Uit wat wij lezen blijkt evenwel, dat
de kinderen van Kalil de wereld lief-
hadden, terwijl de kinderen van Seth
den Heere dienden en ,,den naam
des Heeren begonnen aan te roepen"
(vers 26) [zie Aant. r.]

I. De ontwikkeling der zonde.
Wij lezen, dat Kan een „stall"

(zie Aant. 2) bouwde en haar den
naam zijns zoons gaf Wij mogen ver-
onderstellen, dat zijn nakomelingen
andere steden bouwden; verder lezen
wij van een zekeren Lamech, een be-
roemd man voor zijn tijd, die eenige
kinderen had, welke zich ook een
naam maakten. „Jabal" werd be-
schouwd als de vader der tentenmakers
en veehoeders, d.w.z. hij was de eerste,
die met zijn kudde rondging en zich
in tenten legerde. ( Voorbeeld: de lar-
taariche stanzmen in Midden.Azie.)
„Jubal" was een liefftebber der muziek,
hij vond eenige rhuziekinstru menten
uit (zie Aant. 3). „Tubal Kaln" schijnt
een smid (zie Aant. 4) geweest te zijn.
Naema, hun zuster, verkreeg dezen
naam misschien vanwege haar schoon-
heid. Wij merken op, dat van Lamech

gezegd wordt „dat hij twee vrouwen
nam", in strijd met de oorspronkelijke
wet, door God gegeven. Behalve deze
veelwijverij schijnt hij een woest
mensch geweest te zijn, zich verheu-
gende in het bezit van wapenen (zie
Aant. 5). Al deze uitvindingen en
kunsten kunnen zeker bijdragen tot
welvaart, als zij maar goed gebruikt
worden ; maar hebben zij eenige blij-
vende waarde zonder de kennis en
vreeze Gods? (Verg. Jes. II : 12-17 ;
Openb. XVIII : 21-24). Weelde, ge-
not, macht, Lamech kan dat alles
gehad hebben, en toch was hij niet
waarlijk gelukkig, omdat hij God niet
gehoorzaamde en niet diende. Wij
lezen verder in hoofdstuk VI, dat de
boosheid der menschen „menigvuldig
was op de aarde". Daar waren mach-
tige en sterke mannen en schoone
vrouwen (zie Aant. 6) en zeker vele
wereldsche vermaken, kunsten en
pracht. Maar de „aarde was vervuld
met wrevel" (Gen. VI : II, 13). Dit
woord geeft onderdrukking, tirannie,
vervolging van goede menschen, on-
rechtvaardigheid en wreedheid te ken-
nen. God za; onder al die uiterlijke
grootheid den waren staat . van de
maatschappij en zag de harten der
menschen (Gen. VI : 5). Het smartte
den Heere en Hij besloot, na zekeren
tijd dit verdorven menschengeslacht
van de aarde te verdelgen (zie Aant. 7).

Onder de afstammelingen van Seth
treffen wij echter den naam van een
man aan, van wien niet veel gezegd
wordt, maar dat weinige is zeer be-
langrijk, Henoch. Waar wordt van
hem in het Nieuwe Testament ge-
sproken ? (Hebr. XI : 5 ; Judas: 14, 15).
Ilij wana'elde met God; hij hing den
Heere aan (Deut. XIII : 4). Hij vol-
hardde in het geloof en in het dienen
van den Heere. Om zich heen zag
hij veel dat boos was; Judas zegt in
zijn brief, dat Henoch „het oordeel
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Gods" profeteerde; en daarom konden
de booze menschen hem niet uitstaan;
zij bedreigden hem met den dood.
Maar toen nam de Heere het voor
hem op ; en zoo lezen wij van hem:
„en hij was niet meer, want God nam
hem weg." God bracht hem bij Zich
in den Hemel, ,,opdat hij den dood
niet zien zou". (Hebr. II : 5). Op be-
trekkelijk jeugdigen leeftijd ging hij
alzoo in in de rilste en in de heerlijk-
heid des Heeren. Zijn wegneming
wijst heen naar het heil, dat de over-
gebleven geloovigen zullen ontvangen
met de wederkomst van Christus, als
het sterfelijke bij hen onsterfelijkheid
zal aandoen en zij zullen opgenomen
worden, den Heere tegemoet in de
lucht.

Zijn wegneming wierp tevens een
troostrijk licht over de doodschadu-
wen van lien tijd, en getuigde van een
leven na dit leven, en van een betere,
heerlijker, onzienlijke wereld.

II. De prediking van het Gor-
deel.

Evenals Henoch, vond nog een af-
stammeling van Seth genade in de
oogen des Heeren. Wij lezen van
Noach, dat hij „rechtvaardig was", d.
i. hij trachtte te doen, wat recht was
in de oogen des Heeren en wat recht
was jegens zijn medemenschen ; hij
was „oprecht in zijn geslacht", d. i.
hij leidde een onberispelijk leven te
midden van zijn yolk en was een
voorbeeld van godsvrucht (zie Aant.
8). Evenals van Henoch, wordt van
hem gezegd, dat hij „met God wan-
delde", d. i. hij had den Heere lief,
vertrouwde en diende Hem. Wij lezen
verder, dat „hij genade vond in de
oogen des Heeren" d. i. hij was den
Heere welgevallig, de Heere nam hem
aan, hij vond „genade bij Hem".
(Verg. deze uitdrukking met Ex.
XXXIII : 12, 13 9 16, 17 en 2 Sam.
XIV : 22). De verborgen drijfveer van

Noachs rechtvaardigheid was zijn ge-
loof, en Gods trouw (Hebr. XI : 7).
Terwiji het yolk rondom hem aan het
tegenwoordige dacht en aan de dingen,
die gezien worden, zag Noach vooruit.
Hij was bevreesd (zie Aant. 9) voor
hetgeen God hem had verteld en sprak
van het oordeel dat komen zou. Dit
deed hij niet alleen door woorden,
maar ook door laden, door het bou-
wen van de ark. Maar de waarschu-
wing werd gedaan, als voor doove
ooren en gesloten harten. De wereld
was toen als die, van welke de Psalmist
zegt in Ps. LVIII : 5, 6 : „Zij zijn als
een doove adder, die hare ooren toe-
stop, opdat zij niet hoore naar de stem
des belacers." De stem der wijsheid
sprak tot hen, waarschuwde, dreigde,
maar zij wilden niet luisteren (Spr.
I : 24). ( Voorbeeld: de Ninevieten hoor-
den en bekeerden zich en werden gered.)
In Hebr. XII : 25-27 vinden wij eel'
waarschuwing aan de Christenen. Een
lange tijd van „uitstel" werd verleend,
nl. honclerd en twintig jaar (hoofdst.
VI : 8), en nu aan het einde van dit
tijdperk, even voor dat de vloed kwam,
toen de ark voltooid was en daar
stond als een getuige van de waarheid
van Noachs prediking en als een
laatste waarschuwing van het naderend
oordeel, wachtte God ncg „zeven
dagen''. Deze dagen dienden om al
het gedierte in de ark te verzamelen
en terzelfder tijd was het een laatste
gelegenheid voor de menschen om
naar Noach te luisteren en zich te
bekeeren, eer het te laat was. Som-
migen zullen misschien iets vermoed,
gevreesd hebben, anderen hebben wel-
licht gespot met wat zij de dwaasheid
van den aartsvader noemden en heb-
ben de geheele zaak voor een her-
schenschim gehouden. ( Voorbeeld: Fes-
tits zei a'e, dal Paulus made.) Merk in
dit uitstel van het oordeel Gods ver-
draagzaamheid en lankmoedigheid op
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(2 Petr. III : 9). Vergelijk de gelijkenis
van den onvruchtbaren vijgeboom
(Luk. XIII : 6- 9). Wij moeten niet
uitstellen ons hart aan God te geven,
onzen wil aan den Zijnen te onder-
werpen, zeggende : „Later zal er nog
tijd genoeg zijn. Wij behoeven nu nog
niet God te dienen." (Verg. Felix en
Paulus. Hand. XXIV : 24). Iederen
dag komt het oordeel nader (Rom.
XIII : I I, 12 ; Hebr. X : 25). Heden,
zoo gij Gods stemme hoort, verhard
uw hart niet.

III. Het oordeel gekomen.
De dagen van genade waren nu

voorbij. Het dreigend oordeel kwam.
God deed zooals hij gezegd had(' Sam.
XXV: 29; Ezech. XXIV : 1 4). Al de
fonteinen des grooten afgronds werden
opengebroken en de sluizen des hemels
geopend (zie '0). De vloed
duurde 4o dagen en 4o nachten, dus
bijna zes weken. Men kon aan het
oordeel niet ontkomen. Gedurende
eenige oogenblikken hebben de men-
schen wellicht gedacht, dat de regen

zou ophouden, dat het water niet
hooger dan tot zeker punt zou rijzen,
dat de heuvelen een schuilplaats
zouden aanbieden. Maar de vloed
steeg hooger en hooger, er was geen
ontkomen mogelijk. (Verg. de be-
schrijving in Jes. XXIV : 17-2o.) Het
oordeel ging over alien. Welk een
aanblik van verwoesting moet dit
geweest zijn. Een eindelooze uitge-
strektheid water, waarop de ark alleen
een schuilplaats voor mensch en dier
was. Al de dieren verdronken, al de
vogelen stierven, uitgenomen zij, die
met Noach en zijn huisgezin gespaard
werden. Petrus spreekt (2 Petr III:
5-7) van deze verdelging als van een
tijdperk van voorafschaduwing van
het toekomend oordeel. „Door welke
de wereld, van den zondvloed bedekt
zijnde, vergaan is."

De toepassing voor ons zelven is
duidelijk. Laat ons naar Gods waar-
schuwingen luisteren ; laat ons niet
spotten met Gods lankmoedigheid; laat
ons het toekomend oordeel ontvlieden.

AANTEEK ENINGEN.

1. Gen. IV : 26. Hier hebben wij een ver-
haal van het begin van die vereering Gods,
die bestaat in openbaar gebed, lof en dank
of in de publieke erkenning en vereering van
de genade en hulp van Jehovah. Terwijl
de kinderen van Kain door de oprichting
van een stad en de uitvinding. en verbetering
van wereldsche kunsten en werkzaamheden
den grondslag legden voor het koninkrijk
dezer wereld, begonnen de kinderen van Seth
door gemeenschappelijk aanroepen van den
God der genade de gemeente Gods tot open-
baring te brengen.

2. Men moet de stad van Kahl niet gelijk-
stellen met hetgeen wij thans een stad noe-
men. Haar muren waren waarschijnlijk van
kem of losse steenen, of een heg van doornen,
zooals men thans nog rondom Oostersche
dorpen en huizen ziet. Maar het wil zeggen,
dat Kens huisgezin en zijn nakomelingen
een aanzienlijke volkplanting stichtten in
een omheinde plaats en een maatschappij
op zichzelf vormden.

3. De Hebr. woorden voor „harp" en
orgel" duiden waarschijnlijk niet antlers aan

dan snaar- en blaasinstrumenten. Het „orgel"
was mogelijk een soort van blaasinstrument,
dat uit rietstokken van verschillende lengte
bestond.

4. Tubal-gain wordt genoemd „een leer-
meester van alien werker in koper en ijzer"
of „vervaardiger van koperen en ijzeren in-
strumenten".

5. Lamechs lied is, wat beteekenis en taal-
kunde betreft, moeilijk te verklaren. De beste
uitlegging is wel deze, dat het gehouden
wordt voor een uitdagende en pochende uiting
van Lamech, in verband met de uitvinding
van .een nieuw wapen.

„Ada en Zilla, hoort mijne stem,
„Gij vrouwen van Lamech, neemt mijne

rede ter oore.
„Ik sloeg een man dood om mijne wonde
,En een jongeling om mijne buile.
„Kan zal zevenvoudig gewroken worden,
„Maar Lamech zeventig maal zeven maal."
Lamech beroemt er zich op, dat hij een

man had gedood of zou dooden (maar doende
alsof hij hem reeds gedood had), wie het ook
zij, die hem aanviel. En hij verheugde zich,
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dat hij in zijn wapenen (welke Tubal-Kain
kan gemaakt hebben), een zekerder verdedi-
gingsmiddel had, dan zijn voorvader Kan in
het „teeken", dat God aan hem gesteld had,

6. De tegenstrijdige uitdrukkingen „Gods
zonen" (letterlijk zonen van de-Elohim) en
„dochteren der menschen" (letterWi dochters
van de-Adam) zijn opmerkelijk. Verschillende
uitleggingen worden hiervan gegeven. De beste
opvatting is, dat „zonen Gods" de godsdienstige
nakomelingen van Seth beduiden, terwijl de
„dochteren der menschen" de nakomelingen
van Kan aanwijzen. Het schijnt, dat het bederf
steeds grooter werd onder de menschen, maar
vooral snel toenam onder de nakomelingen
van Kan, en zich wijd en zijd verbreidde.
De lijn der Sethieten, een kleine kerk Gods
te midden van de duisternis der wereld, ver-
meld in hoofdst. V, schijnt alleen zuiver ge-
bleven te zijn. Deze kleine kerk kon „zonen
Gods" genoemd worden, daar deze uitdrukking
in de Schrift geenszins bepaald wordt tot de
heilige engelen. Zij waren het zout der aarde,
en als dat zout smakeloos werd, zoude alles
bederven. Als dus eenige van deze zonen Gods
uit hun tiring gingen, om huwelijken te sluiten
met de heidensche stammen rondom hen, dan
worden de elementen van het bederf uit de
wereld in de kerk gebracht en de kerk zelf
werd verdorven.

Het woord „reuzen" in vers 4 en in Num.
XIII : 33 is van twijfelachtige beteekenis. Het
woord schijnt verwant te zijn met het He-
breeuwsche woord, dat „vallen" beteekent en
wellicht wil zeggen „op iemand vallen'', d. i.
„iemand aanvallen of berooven". Het geheele
vers zou aldus vertaald kunnen worden: „Er
waren heroen (krachtmenschen van hooge gestal-
te, onweerstaanbaren) op de aarde in die dagen,
en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren
der menschen ingegaan waren, hebben deze
ook hun reuzen gebaard ; deze zijn de geweldi-
gen, die van ouds geweest zijn, mannen van
name."

7. Hoofdst. VI : 3 bevestigt zoowel het be-
staan als de gestelde grens van Gods verdraag-
zaamheid, en de reden, waarom het oordeel
over de menschen komen zou. „Mijn geest zal
niet in eeuwigheid twisten met den mensch,
dewijl hij ook vleesch is; maar zijne dagen
milieu zijn honderd en twintig jaren." De
strijd tusschen den Goddelijken Geest en de
vleeschelijke neigingen van den bedorven
mensch (verg. Gal. V : 17, enz.) kon niet altijd
bestaan. De mensch moet buigen, of God moet
straffen. Maar de strijd moet gedurende een
bepaalden tijd als proeftijd voortduren. De
uitdrukkingen in vers 6 zijn menschvormig
en kunnen vergeleken worden met 1 Sam.
XV : 11 ; 2 Sam. XXIV :16.

8. Het Hebreeuwsche woord ,,volmaakt" is
op andere plaatsen vertaald door „oprecht",
„zonder vlek", „geheel". Het beduidt een
leven, geheel ingenomen door den dienst van
God. Het is belangrijk, de aanhaling van
Noach (als een „oprecht" man) op te merken
in Ezech. XIV : 14.

9. Het Grieksche woord, gebruikt in Hebr.
XI, beteekent ,.godvruchtige eerbied" en duidt
aan die voorzichtigheid van wandel, die voort-
komt uit geloof in God en verbonden is met
aanbidding van God. Het beteekent Been be-
vreesdheid of slaafschen angst, maar dat ontzag
voor God en Zijn geopenbaarde waarheid, die
het geweten van den mensch prikkelt en hem
aanzet' om tot God te vlieden, om bescherming
voor de kracht der zonde bij het gevoel van
eigene boosheid en zwakheid.

10. Met het „openbreken" van de fonteinen
van „den afgrond" schijnt aangeduid te wor-
den, dat er groote schokken in de natuur
plaats hadden, als bij een aardbeving (verg.
„Gib hebt de rivieren der aarde gekliefd."
Hab. III : 9). De uitdrukking „vensteren des
hemels" (verg. met 2 Kon. VII : 2, 19; Mal.
III : 10) is een sterke beeldspraak, om het neer-
zenden van stroomen regens uit de wolken des
hemels te kunnen te geven.

Les VI. — De Ark en de regenboog.

„Wij hebben ook in den we; laver gerichlen, U, o Reeve, verwachi."

Te lezen: Gen. VI : 14-2 2 ; gedeelte van Gen. VII; VIII en IX: 1-17.
le leeren : Ps. XXXII : 6, 7 ; Num. XXXIII : 19. (Ps. 103 : I; Ps. 46 : 1.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Niet alleen gerechtigheid, ook genade kwam in den Zondvloed tot
openbaring.
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Na ons met den ondergang te hebben beziggehouden, gaan wij over tot
de verlossing, van de beschouwing van Gods „oordeel" tot de beschouwing
Zijner „genade". De „wereld" vergaat, maar Gods „uitverkoren yolk", de
„weinige getrouwen", worden gered. Deze verlossing komt van God op een
door Hem zelf bepaalde wijze. Hij openbaart de middelen tot redding, en
degenen, die tot Zijn yolk . behooren, vertrouwen op Hem. Deze les snag niet
eenvoudig een uiteenzetting zijn van het verhaal van de Ark. De kinderen
moeten vooral gewezen worden op de gedachte en plannen Gods, die aan
deze gebeurtenis ten grondslag liggen. Bij het vertellen moeten vele bijzonder-
heden in de beschrijving worden uitgelegd, maar de aandacht der kinderen
moet hooger gaan dan den vorm van de ark of haar vreemde lading van
levende schepsels, enz. God redt Noach en zijn huisgezin, om de belofte aan
Eva, in den beginne gegeven, gestand te doen, om Zijn heilsraad te vervullen,
om het menschelijk geslacht te behouden.

In het tweede gedeelte van deze les moet de onderwijzer trachten, den
kinderen een diepen indruk te geven van Gods getrouwheid in de oprichting
van een verbond met Noach en met alle schepselen nevens hem. De wereld
schijnt als 't ware opnieuw te beginnen voor het menschelijk geslacht. Gods
voorzienige wetten en Zijn genadenrijke beloften worden opnieuw verkondigd.
De mensch -- verlost, aangenomen, begenadigd — wordt wederom uitgezonden
om de aarde te vervullen en over haar te heerschen. En om nu het gevaar
van een nieuwe vervloeking en verdelging des aardrijks te voorkomen, geeft
God aan Noach het verbond der Natuur en belooft hij hem, dat de aarde
niet meer door water zal worden verdelgd. Zoo zou er altijd op haar bodem
plaats zijn voor het yolk Gods en voor het Koninkrijk der hemelen. Door
het teeken van den regenboog bevestigde God dit verbond ; op dat teeken
zou God zien, telkens als de stem Zijns toorns uit de wolken sprak en 's hemels
sluizen dreigend zich openden. Dan zou Hij Zijn verbond gedenken en den
hemel door den regenboog doen getuigen van Zijn trouw,

Toch brengt ook dit verbond zijn wet met zich mede, en wel deze, dat
ieder verplicht is het leven van den naaste heilig te houden. Op straffe des
doods verbiedt God den mensch het bloed van zijns gelijke te vergieten,
omdat de mensch naar Gods beeld is gemaakt. Zoo beschermt God het
menschelijk geslacht; Hij waakt voor de uitroeiing daarvan.

Wel toont dit gebod echter ook des menschen diepe verdorvenheid. Uit
zijn hart komen voort booze bedenkingen, dieverij, moord, doodslag, enz.

Tevens blijkt hieruit, dat God zich niet alleen met ieder mensch in het
bijzonder bezighoudt, maar ook met de geheele samenleving der menschheid.

SCHETS VAN DE LES.

De ark was gereed. Terwijl de tijd
van den Zonthloed genaakte, kwamen
de dieren, door de beschikking Gods,
toeloopen (zie Aant. 1). Daarna ging
Noach met zijn huisgezin in de ark
en „de Heere sloot die achter hem
toe". Door het water gedragen dreef

dit groote schip (zie Aant. 2) dan
hier dan daar, totdat het na vijf
maanden rustte op een berg in Ar-
menie (zie Aant. 3). Toen wist Noach,
dat God „zijner gedacht" en de vloed
zoude ophouden. Maar hij moest nog
eenigen tijd wachten. Met tusschen-
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ruimten van zeven dagen zond hij
eerst een raaf, daarna een duif uit,
om te zien, of .het land gedroogd was.
Eindelijk deed hij het deksel der ark
of en „zag toe, en ziet, de aardbodem
was gedroogd". Dit is een wonder-
volle geschiedenis. God toont ons
hierin, hoe Hij handelt met hen, die
op Hem betrouwen. Noachs huisgezin
is, als het ware, een beeld van „Gods
yolk" door alle eeuwen heen. De ark
zelf kan beschouwd worden als een
beeld van Christus' „kerk", waarin
God hen behoedt, die door Hem ver-
lost zijn van zonde en voorbereid
voor „lien nieuwen hemel en die
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid
woont". De ark kan ook als een beeld
van Christus zelf beschouwd worden,
want „in Hem" te blijven is ons
behoud, onze vrede, onze hoop. Wij
kunnen alleen leden der ware kerk
zijn, als we leden van Christus zijn.

I De ark.
(a). Redding. In tijden van gevaar

bewaart God de zijnen (2 Petr. II : 9).
Zij zijn „Zijn eigendom" (Ex. XIX :
5). De deur, die de ontrouwen en on-
geloovigen buitensluit, verbergt in
een veilige schuilplaats hen, die naar
Gods stem luisteren en haar gehoor-
zamen (Ps. XXVII : 5). [ Voorbeeld: De
zenjze inzagden, die ingincen en de
dwaze, die buitengesloten werden.
Matth. XXV : io.] Vergelijk hetgeen
de Heere Jezus gezegd heeft van de
voorzichtige en dwaze toehoorders.
De slagregens en de waterstroomen
konden het huis van den godvruch-
tigen man niet doen instorten (Matth.
VII : 24, enz.). Maar waarom waren
Noach en zijn huisgezin veilig ? DewijI
zij den door God aangewezen weg
ter Reding gevolgd hadden. Noach
ging in de ark, welke God hem ge-
zegd had te bouwen en waarvan de
Heere de inrichting bepaald had.
Evenzoo zegt God tot ons : geloof in

den Heere Jezus, leef in de kerk en
met hen, die de woorden van Jezus
Christus gelooven en Hem gehoorza-
men. Dan zijn wij gered ; want de
beloften van Jezus zijn, dat „de poor-
ten der her (d. i. de macht des doods
en des duivels) Zijn kerk niet zullen
overweldigen.

(b) Vrea'e. Alles rondom was flood
en verschrikking, bruisende golven,
droevige teekenen van verwoesting.
Maar de ark „rees boven de aarde"
en „ging op de wateren". Binnen in
dit beschermende bolwerk heerschte
kalmte en vrede des gemoeds. Noach
en de zijnen moisten, dat God hun
helper was. Hun harten betrouwden
op Hem en daarom hadden zij vrede
(Jes. XXVI : 3). Nog een voorbeeld
van vrede toen anderen in onrust
waren ? (Het land Gosen in Egypte.
FX. VIII : 22; IX : 4, a6; X : 23).

(c) Hoop. Zij zagen op het einde
van den vloed en op den tijd, dat
hun hoop vervuld zou worden. Zij
verwachtten een „nieuwe wergild",
waar zij voile vrijheid zouden hebben,
en waar nieuwe zegeningen van hun
Redder hun zouden toestroomen. God,
die hen veilig geborgen en in vrede
bewaard had te midden der algemeene
verwoesting, zon zekerlijk hun red-
ding voltooien. Is dat vertrouwen ook
bij ons? Christenen moeten op Gods
tijd wachten, en dikwijls geeft God
hun teekenen van bemoediging. De
Heilige Geest wordt het „onderpand
onzer erfenis" genaamd (Eph. I : 14),
omdat Hij ons nu reeds Gods liefde
doet ondervinden en ons een voor-
smaak geeft van een volmaakt geluk
hiernamaals (voorbeeld : de duif met
den oliffiak). Hier hebben wij dus
een beeld der volkomen behoudenis
van hen, die op God betrouwen. Zij
worden van het bederf bewaard ; zij
worden te midden van het oordeel
behouden ; zij zijn erfgenamen van
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een heerlijke toekomst. Zullen wij
het dan met de verlossing niet ernstig
opnemen ? Daar is slechts eene Ark.
Laat ons den dag der zaligheid niet
verachten. Wat zeide P.etrus, toen
Jezus zijn discipelen vroeg of zij, gelijk
de anderen, ook niet weg wilden gaan?
(Joh. VI : 68, 69).

II . De regenboog.
(a) Het offer. Toen Noach uit de

ark kwam en weder op vasten grond
stond, was hij dankbaar en verheugd.
Aan God, aan diens leidingen, diens
genade en zorg, was hij het behoud
van zichzelven, zijn huisgezin en de
levende wezens, die met hem in de
ark waren, verschuldigd. Daarom
bouwde Noach den Heere een altaar.
De Heere nam het offer aan. „Hij
rook den lieflijken reuk", d. i. het offer
was Hem welgevallig (zie Aant. 4).
Zekerlijk gingen gedachten van boete
gepaard met Noachs dankbaarheid.
Waarom toch was de vloed gekomen ?
Om de zonde der menschen. Waartoe
was hij gespaard? Om God te dienen.
Daartoe gaf hij zich met zijn gezin
aan den dienst des Heeren. Welk een
glans van geluk en verootmoediging
moet over dat offer verspreid zijn ge-
weest, in dat uur van waarachtige dank-
zegging ( Voorbeeld: .Het gybed van het
huisgezin, als alien to zzmen danken
voor Gods zegeningen en om hull) en
leiding vragen).

(b) Bet Verbond. Toen God Noach
en zijn huisgezin gezegend had, maakte
God een verbond met hem. Dit is
wat God had beloofd te doen (Gen.
VI : 18). In hetgeen God tot Noach
zeide, merken wij verscheidene din gen
op. Daar is, allereerst, een vernieuw-
ing der eerste zegeningen (Hfdst. IX :
I, 2); ten tweede zegt God, da‘dier-
lijk voedsel mag gebruikt worden,
met uitzondering van eenige bepa-
lingen (zie Aant. 5); ten derde wordt
een duidelijk gebod tegen doodslag

gegeven, zeggende, dat voor iedere
daad van geweld de mensch verant-
woording verschuldigd is jegens God
en jegens zijn medemenschen (zie
Aant. 6); en eindelijk wordt door
God een belofte gegeven, dat Been
vloed de aarde meer Lou verwoesten
(verzen 9, ro, I r ; Verg. Gen. VIII :
22). In dit verbond mogen wij twee
dingen opmerken : Gods zorg voor
den mensch en 's menschen verplich-
tingen jegens God.

(c) Het teeken. (Hfdst. IX : 12 -17.)
God wil aan de menschen Zijn mede-
doogen en Zijn goedheid bevestigen
en hun Zijn belofte herinneren. Daar-
van stelt Hij den regenboog tot een
teeken. Hij belooft dien regenboog
aan te zien en Zijn verbond te ge-
denken. Wanneer wij dien aanzien,
verzekert Hij ons van Zijn trouwe.
Wanneer zien wij den regenboog?
Het is het licht der zon in een voor-
bijgaanden storm. De zon schijnt op
de regendroppels en een heldere,
veelkleurige boog omspant den hemel.
Dat is een blijmoedig, hoopvol teeken.
En daarom is het een bijzonder ge-
schikt beeld van genade en van hoop.
Profeten en Apostelen zagen een
regenboog te midden van de gezich-
ten, die Gods heerlijkheid openbaar-
den (Ezech. I : 28 Openb. IV : 3;
X : Merk op, hoe God aldus onze
voorstelling van Hem als den God
der natuur, verbindt met die van den
God der genade.

De vreeselijke storm rolt boven onze
hoofden; de hemel is duister ; de
regenstroomen vallen. En terwijl de
storm wegdrijft, wordt ons oog ge-
troffen door den schoonen „Boog der
Belofte". Zoo is het in tijden van
droefheid en moeite. God verkwikt
ons door het licht Zijner beloften, dat
telkens en telkens weder schijnt te
midden der ernstige waarschuwingen
en der bestraffing voor de zonde,
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waarvan wij in den Bijbel lezen.
( Voorbeeld Beschrijving van een onweder
in Ps. XXIX en de les•van vertrouwen,
waarntede die eindigt.)

Wij zien hoe getrouw de Heere is.
Hij verlaat niemand, die op Hem
betrouwt. De mensch moge gedurig
zondigen, God gaat voort te helpen,

te zegenen alien, die zich aan Zijn
leiding onderwerpen. Laat ons van
dit offer leeren : zelfovergave aan onzen
Reiland; van dit verbond gehoor-
zaamheid aan God en liefde jegens onzen
naaste ; van het heerlijke teeken van
trouw een onsterfelijke hoop op Zijn
genade, die blijft tot in eeuwigheid.

AANTEEK ENINGEN.

1. Noach moest de dieren in de ark ,.doen
komen" (vers 19), toch zouden ze „tot hem
komen" (vers 20), en we lezen dat „zij kwa-
men" twee aan twee tot Noach (hfdst. VII : 9).
Men mag hieruit veronderstellen, dat er van
het komend onheil bij hen een voorgevoel was,
dat aan Gods invloed moet worden toegeschre-
ven. De orde der dieren in Gen. VII : 2, 3,
verduidelijkt de orde aangegeven in Gen. VI:19
Het onderscheid tusschen „rein" en „onrein",
was waarschijnlijk het onderscheid tusschen
de dieren, die ,,voor de offers, en die er niet
voor gebruikt worden. Onder de eersten be-
hoorden de schapen en runderen, die onmis-
baar waren voor den mensch. Van dezen wer-
den er „zeven en zeven" genomen in plaats
van 66n paar; men meent, dat het onevene
voor de offers was. Sommigen beweren, dat er
zeven paar bedoeld wordt.

2. De Ark moet niet zoo zeer beschouwd
worden als een schip om te varen, wel als
een drij vend gebouw, bestemd tot toevluchts-
-oord en woning. Twee dingen moesten er bij
het bouwen in het oog worden gehouden : ten
-eerste, dat het een ruime bergplaats moest
zijn en ten tweede, dat het moest zijn „drij-
vende op de wateren". Zij was gebouwd met
drie verdiepingen, en had een groot aantal
kleine vertrekken (letterlijk „nesters" Gen.
VI : 14). Het is opmerkelijk, dat in het jaar
1609 te Hoorn de Mennoniet P. Jansen een
soort van schip maakte naar het voorbeeld
van de ark, maar verkleind, waardoor hij be-
wees, dat, hoewel het geen model was voor
,een schip, dit zeer goed kon drijven en meer
kon bevatten dan een gewoon model van gelij-
ken kubieken inhoud.

3. Ararat is, in de Schrift, de naam van
een landstreek ; het onbestemde van de uit-
drukking in den tekst maakt het onwaarschijn-
lijk, dat de hooge berg, welke nu Ararat heet,
bedoeld wordt. In 2 Kon. XIX : 37 wordt ge-
sproken van Ararat, en in Jer. LI : 27 lezen
-wij van de koninkrijken van Ararat, Minni
en Askenaz, waarvan de uitleggers verklaren,
-dat zij gedeelten van dat land zijn, dat nu Ar-
,menie heet ; die hoogvlakte, vanwaar de rivie-
,ren de Euphraat, Tigris, Araxes en Acampsis

haar wateren in verschillende richtingen
nederzenden; de eerste twee naar de Perzi-
sche golf; de laatste twee naar de Caspische
en de Zwarte zee.

4. Deze uitdrukking is klaarblijkelijk figuur-
lijk. Zij wordt dikwij is gebruikt voor een offer.
Het Hebreeuwsch beteekent letterlijk „een
reuk van behagen" of „een reuk van dank-
bare rust", waarmee bedoeld wordt: iets van
een vreedzaam welbehagen. Wij kunnen deze
uitdrukking ook vinden in het Nieuwe Tes-
tament (zie Ef. V : 2; Philip. IV : 18).

5. Deze vergunning tot het gebruik van
dierlijk voedsel is beschouwd geworden als
„een concessie aan de menschelijke zwakhe-
den en behoeften", daar de mensch in het
begin alleen van plantaardig voedsel leefde.
De uitzondering (omtrent het eten van bloed)
schijnt te bedoelen, (1) om ruwe en vreemde
gewoonten, bijv. om een Bier levend te eten
of het vleesch rauw te eten, te voorkomen;
en (2) om de heiligheid van het leven sterk
in te prenten — daar leven nauw verbonden
is met bloed. (Verg. de latere gegevens om-
trent het offer. Lev. XVII : 11, 14).

6. In Gen. IV : 5 staat, dat God zal „eischen"
d. nauwkeurig in rekening brengen zal, het
bloed des menschen. De beesten, die de men-
schen schaden of dooden, moeten gedood wor-
den (Verg. Ex. XXI : 28. En de man, die zijn
medemensch doodt, zal aan God verantwoor-
ding doen van de misdaad, een doodslag be-
dreven te hebben. Maar de mensch zelf heeft
de macht gekregen, den moordenaar te straffen
en het Goddelijk recht uit te oefenen van zoo
iemand ter dood te brengen (vers 6). Uitleg-
gers merken terecht op, dat hierin is vervat
de grondslag van elk burgerlijk bestuur. God
stelt in zekere mate Zijn eigen rechterlijke
macht in de hand des menschen. Luther zegt:
Hier is de fontein, waaruit elk burgerlijk- en
volkenrecht welt. W ant als God aan den mensch
macht geeft over dood en leven, geeft Hij
hem stellig recht over hetgeen minder is, als :
bezit, huisgezin, vrouw, kinderen, bedienden,
land. Al deze dingen wil God onderwerpen aan
de macht van zekere menschen, opdat zij de
schuldigen zouden kunnen straffen.

RENKEMA.
	 3
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Les VII. — Noachs zonen en de torenbouw van Babel.

„Hij heeft de landpalen der volken gesteld."

Te lezen: Gen. IX : 18 enz.; X gedeelt.; XI : 1-9.
Te leeren: Ex. XX : 12 ; Ps. XXXIII : io, ri. (Ps. 19 : 7 ; Ps. 2 : I.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met de nieuwe wereld is ook een nieuwe tijd gekomen. In het tijdperk
van den Zondvloed werkt God met machtige hand in in de wereldgebeurte-
nissen ; daardoor gaat de historie des Neils meer rechtstreeks op Naar doel af.

Op tweeerlei wijze is God nu werkzaam in de geschiedenis der mensch-
1eid. Verkiezing en Verstrooiing maken de hoofdgedachten uit. God trekt
zekere lijnen, waarlangs het menschelijk geslacht zich zal ontwikkelen. Zelfs
bestuurt Hij de zonden en hartstochten der menschen, opdat Zijn wijze en
rechtvaardige oogmerken bereikt worden. Wij moeten toch vooral opmerken,
dat de belofte aan Sem, hoewel eenigszins onbepaald, dezelfde „Messiaansche"
belofte was, waarvan de aanvang in Eden gegeven werd, die ook in Noachs
naam lag opgesloten, en later in het geheele Oude Testament door zinnebeeld
en profetie zou ontwikkeld worden.

In Gen. X, XI vinden wij een kort overzicht van de onmiddellijke na-
komelingen van Noach, hetwelk aanduidt dat de geheele wereld bevolkt was
door verschillende stammen, die na den vloed uit Armenie en Mesopotamia
verhuisden. Tegelijk merken wij op, dat de pen der gewijde historie zich
van Noach af kennelijk beweegt naar Abrahams leven ; ras toch laat zij
Noach en de uit hem voortgekomen menschheid los, en gaat naar Abraham
toe, met wien de historie van het „Godsrijk" een aanvang zou nemen. Met
hem werd de belofte Gods vastgemaakt door een verbond, zooals wij later
zullen zien.

In de verstrooiing der volken, die God bestemd had om de aarde opnieuw-
te „vervullen", zou een beslissende crisis komen. De neiging om zich te
verspreiden was tot nog toe misschien bedwongen door de begeerte van
sommige stammen, om vereenigd en op een plaats te blijven, om macht
te verkrijgen en veroveringen te maken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
„het koninkrijk te Babel gesticht door Nimrod, den zoon van Cush, den
zoon van Cham", in verband heeft gestaan met de poging, om de stad en.
den toren van denzelfden naam in de vlakte van Sinear te bouwen. In elk
geval is er een zichtbare zedelijke samenhang tusschen deze ondernemingen.
Evenals de boon, door Cham zijn vader aangedaan, het eerste, groote, per-
soonlijke verzet was tegen patriarchaal gezag, zoo was Nimrods koninkrijk
de eerste, openlijke opstand tegen patriarchaal bestuur ; en de onderneming,
der bouwlieden van Babel was een georganiseerde opstand in denzelfden
geest, die zelfs de macht van God wilde trotseeren. Zeker is het, dat de-
onderneming dezer lieden goddeloos was, en het is zelfs waarschijnlijk, dat
er eenige vorm van afgoderij te bespeuren is in de bouworde van den hoogen.
toren (zie Aant. 5).

Door de inlassching van dit verhaal tusschen de geslachtsregisters wordt ons.
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duidelijk geleerd, dat Gods oogmerken niet worden verijdeld door 's menschen
oproerigen eigenwil en ijverzucht. De Heere, en geen menschelijke bestuurs-
of regeeringsvorm, beschikt het lot der menschen. De menschen moesten
over verschillende landen verstrooid worden, zooals het God behaagde, en
wat de Heere wilde, dat, en dat alleen, zou geschieden.

SCHETS VAN DE LES.

Noach en zijn gezin togen aan het
werk om de aarde te bebouwen. Wij
lezen, dat Noach een wijngaard plantte,
en daarna volgt een treurige ge-
schiedenis van zijn dronkenschap.
(Merk op, de Bijbel bedekt de zonden
der vromen niet.) Na den zondvloed
werden kinderen aan Noachs zonen
geboren. Verschillende geslachten ont-
stonden, de bevolking groeide aan,
en al meer en meer werd het naburig
land door hen bezet. Maar al de
verschillende stammers kwamen voort
uit de drie zonen van Noach : Sem,
Cham en Jafeth (Gen. IX : 19; X : 32).
In Gen. X komt een lange lijst van
namen voor, waarvan wij weinig weten.
Nimrod wordt afzonderlijk genoemd
als zijnde „geweldig op de aarde",
een krijgsman (zie Aant. 1), maar
van de andere namen weten wij wei-
nig ; alleen, dat sommigen van hen
heenwijzen naar verschillende landen.
Maar God kende ze alien en wist
waarom deze bier en gene daar woonde.
Zoo wist Hij ook van den beginne,
welk het lot van de drie zonen van
Noach zijn zoude. Noach, in een
oogenblik van diepe ontroering, sprak
als patriarch des gezins (zie Aant. 2)
woorden van profetischen inhoud en
beteekenis. Hij had berouw en was
beschaamd over zijn zonden ; hij was
verontwaardigd over de oneerbiedig-
heid en onbeschaamdheid van zijn
zoon ; en hij keurde de bescheiden-
heid en den kinderlijken eerbied zijner
twee andere zonen goed. In diepe
ontroering sprak Noach een vloek
uit over Kanaan, den zoon van Cham,

en een zegen over Sem en Jafeth.
(Lees Gen. IX : 25 - 2 7).

I. Het huisgezin van Noach.
De vloek van Kanaan was diens/.

baarheid. Een knecht der knechten
zou hij zijn broederen zijn. Driemaal
wordt de vloek herhaald. En wat zien
wij in de geschiedenis ? Dat de Kana-
anietische volken meestal een onder-
geschikte plaats hebben bekleed in
de rij der volken ; de ellende der
slavernij hebben zij eeuwenlang moe-
ten dragen.

De zegen van Sem was een gods-
dienstig voorrecht. Sems nakomelingen
zouden een bijzondere kennis van
God bezitten. Dit wordt afgeleid uit
de woorden van Noach „gezegend zij
de Heere, de God van Sem". Wij
weten, dat Israel alleen stood te midden
der andere volkeren ten opzichte van
hun bijzondere kennis van God.
Uit dit Semietische yolk zou later
de „wet" en het „Woord" van God
voortkomen (Jes. II : 3), dat alle vol-
ken tot God brengen zoude. De
zaligheid zou nit de Joden zijn (Joh.
IV. : 22). Denk aan de schrijvers van
den Bijbel, denk aan Mozes, David,
Iesaja, aan Johannes den Evangelist,
aan Paulus den apostel der Heidenen,
die zich zelf een Hebreer uit de
Hebreen noemde. Denk aan Jezus
Christus, die, wat het vleesch aangaat,
een afstammeling van Abraham was
(Rom. IX : 5), en zie, wat de wereld
verschuldigd is aan de afstammelingen
van Sem als bijzonder gezegend door
den Heere.

De zegen van Jafeth was uitbreiding.
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Flier is een zinspeling op Jafeths
naam die „wijd-uitstrekkende" betee-
kent. De nakomelingen van Jafeth
zouden groote volkplanters zijn en
in de eene richting zich over Europa,
in de andere over Perzie en India
uitbreiden. Er wordt ook voorspeld,
dat Jafeth in „Sems tenten zal wonen".
Dat wil zeggen, de Jafethische volken
zullen in nauwe betrekking komen
met de Semieten en in hun geestelijke
zegeningen deelen. (Zia Aant. 3.)

(De onderzedjzer kan hier spreken
over de Zending- onder de Heidenen,
en aantoonen, dat de verspreiding van
het Evangelie het groote werk is van
Gods yolk in dezen tija.)

IL Der menschen plan.
Hebt gij ooit van de groote be-

roemde stad Babylon gelezen ? Wijs
op .Nebukadnezar en zijn hoogmoed
(Dan IV : 30). Lang voordat zij de
groote stad was, waarop Nebukadnezar
zich beroemde en waar Daniel woonde,
waren de menschen begonnen, een
stad te bouwen in de vlakte van Sinear
en waren er trotsch op. Eenigen tijd
na den zondvloed trokken „de kin-
deren der menschen" (Gen. XI : 5)
naar het Oosten of Zuid-oostwaarts
en vonden een laagte, waar zij dachten
zich te vestigen, een groote stad
bouwen wilden, zich beroemd maken
en hun vijanden trotseeren (vers 4).
Wat was echter Gods wil ? Dat zij

,zich in verschillende richtingen zouden
verspreiden en de aarde bevolken.
Maar zij verachtten dit bevel en wilden
hun ei een weg gaan. Daarom maakten
zij tichels en gebruikten een snort
van lijm, dat hun tot leem diende,
bitumen genaamd (zie Aant. 4), en
bouwden een zeer hoogen toren (zie
Aant. 5). Maar hun stoute plannen
baatten niet. God maakte een einde
aan hun werk, op een plotselinge en
wonderdadige wijze „hun spraak
verwarrende". Zij zagen, dat zij el-

kander niet verstonden en waren dus
genoodzaakt, uit elkander te gaan en
hun grootsche onderneming onvol-
tooid te laten.

Deze bouwlieden wenschten zich
een naam te maken en machtiger te
worden dan hun naburen. Hun
voornemen werd hun door eerzucht
ingegeven (Voorbeeld: Alexander de
Groote, _Napoleon). Misschien was
de toren, dien zij begonnen waren
te bouwen, een afgodstempel. Hun
stad zou het middelpunt van macht
en geweld worden. In dit plan lag
„wereldwijsheid", maar God zag, hoe
onder deze „wijze" plannen hoogmoed
en eigenwil verborgen waren. Daar
was een zucht naar „wereldsche
macht". (Vergelijk de beschrijving
van den koning van Babylon in Jes.
XIV : 13, 14). Drieerlei zonde kwam
alzoo in Babels torenbouw tot open-
baring, n.l. ongehoorzaamheid, hoog-
moed en heerschzucht. En al werd
dit werk door God verbroken, 't is
later dikwijls opnieuw aangevangen
door de afvallige geslachten. Bijna al
wat groot is op staatkundig en weten-
schappelijk gebied is er altijd weer
op uit zich zelven een naam te maken,
maar om den Naam en de Eere Gods
bekommert men zich niet.

En als wij steeds voor ons zelven
leven, altijd ons zelven zoeken, be-
geerig en geheel met onze eigen plan-
nen vervuld zijn, en vergeten wat
God ons bevolen heeft ten nutte van
anderen te doen, gelijken wij dan ook
Diet op de bouwlieden, die een stad
voor zichzelf bouwen? (Zie Jes. V: 8, 21).

III. Gods beschikking.
Maar God zag dit alles. Deze samen-

rotting van booze lieden kon plannen
smeden, zich op groote Bingen be-
roemen en hooge muren bouwen,
maar God bleef Koning, en hoe groot
hun macht ook ware, zij konden
Hem niet verslaan (Ps. II : 4). „De
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vreugde des huichelaars is voor een
oogenblik ; wanneer zijn hoogheid
tot den hemel opklomme en zijn
hoofd tot aan de wolken raakte, zal
hij in eeuwigheid vergaan." (Job XX :
4-9. Verg. Ps. XXXVII : 35, 36).
„De Heere kwam neder om te bezien"
(XI : 5 ; verg. Ps. XXXIII : 13, 14;
XI : 4 XIV : 2). God wordt voorge-
steld als met zich zelf te rade gaande
(vers 6) en besluit, een einde te maken
aan dit trotsch verzet tegen zijn vast-
gesteld doel. Zij mogen gezegd hebben:
„Weet God het ? Is er kennis bij den
Allerhoogste ? Ik zal Been tegenspoed
zien" (Ps. X : 4-6). Maar al dien
tijd merkte God wat zij zeiden en
deden. (Verg. Gen. XVIII : 20, 21).
God trad tusschenbeide (d. i. God
plaatste zich tusschen hen en hun
plannen). God „voer neder" en ver-
warde hun spraak. Dit wonder was
„een oordeel" over den hoogmoed
der bouwlieden ; het was ook een
„machtig werk" ten opzichte van de
vervulling van Gods doeleinden. Waar
was nu al hun wijsheid? Hoe stond
het nu met hunne trotsche plannen?
Zij zagen elkander verwonderd aan
en moesten den arbeid staken. De
stad werd een stad der „verwarring"
(Babel; zie Aant. 6). De Heere ver-

strooide alzoo de hoogmoedigen en
noodzaakte hen, Zijn wil te doers.
Zoo is het altoos. God beteugelt het
booze en maakt het dienstbaar aan
Zijn doel (Ps. LXXXVI : io). Hij be-
stiert alles. Tot op zekere hoogte
wordt het kwade geduld, en dan laat
God het Zijn wil volbrengen. (Voor-
beeld: Farao's onderdrukking van de
Isradieten. Ex. IX : i6). -- De boozen
komen ten slotte bedrogen uit. De
hoop der boozen wordt afgesneden.
(Spr. X : 28). De eenheid, waarnaar
de bouwlieden streefden, maakte plaats
voor „verwarring en verstrooiing".
Vertel mij nu van een wonder, tegen-
overgesteld aan deze spraakverwar-
ring ? „Bet Pinksterfeest en de gave
der taal." Hierin zien wij een waar-
borg van geestelijke eenheid, die God
kon tot stand brengen, maar niet een
mensch. Droomen van een algemeen
wereldrijk zijn altoos in rook opgegaan,
Maar Christus' rijk zal heerschen over
al de koninkrijken der aarde. Leer,
niet eigenwillig, trotsch of heersch-
zuchtig te zijn. Wij moeten ons steeds
aan Gods wil onderwerpen en steeds
op Zijn liefde en wijsheid vertrouwen.
Waar zouden wij ons anders op ver-
laten ? (Jes. II : 22). Lees en over-
denk Jer. IX : 23, 24.

AANTEEKENINGEN.

1. Nimrod wordt genoemd peen geweldig
jager voor het aangezicht des Heeren" (Gen.
x : 9). Waarschijnlijk beteekent dit, dat hij

Diet alleen was een jager van wilde beesten,
maar ook van menschen ; en dat zijn ruwheid
reden gaf tot het spreekwoord : „gelijk Nim-
rod een geweldig jager tegen den Heere". (De
Hebr. uitdrukking „voor het aangezicht des
Heeren", is mogelijk alleen gebruikt om de
kenteekening van „een geweldig jager" te ver-
sterken).

2. In den oorspronkelijken staat der maat-
schappij was het bestuur alleen patriarehaal.
De patriarch — d. i. het hoofd van den stam
zoo lang hij leefde — had over zijn kinderen
en kindskinderen de geheele macht van den
lateren honing; hij was hun priester en daar-

om zagen wii Noach offeren ; en onder hen,
die den waren godsdienst bewaarden, was hij
ook hun profeet.

3. Dit „wonen in Sems tenten" wordt op
twee wijzen uitgelegd : (1) dat de nakome-
lingen van Jafeth later zich zouden ver-
spreiden en wonen in de landen, tevoren door
de „Semieten" bewoond ; (2) dat zij in gods-
dienstige gemeenschap met den God van Sem
zouden komen en deelen in de geestelijke
zegeningen, die God aan zijn geslacht schenken
zoude. Deze laatste opvatting vindt haar steun
in de geschiedenis, die ons leert, dat Jafeth
eerst als huisgenoot van Sem God tot zijn
God verkrijgt. (Efez. II :19). Bijna al de vol-
ken, wier geschiedenis en taal toonen, dat zij
van Jafeth afstammen, zijn bekend geworden
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met den dienst van den God van Sem en
hebben dezen godsdienst aangenomen.

4. Dit „bitumen" (dat een betere vertaling
voor het woord „lijm" zoude zijn) wordt nog
gevonden in de nabijheid van \den Euphraat.
Sommige stukken van bouwvallen, die be-
weerd worden te behooren tot de overblijfsels
van Babylon, zijn samengesteld uit een soort
van in de zon gedroogde steenen, gelegd in
bitumen, waardoor muren van groote sterkte
en duurzaamheid gevormd worden.

5. Deze „toren" (Het Hebr. gebruikt voor
versterkte torens, zooals in Richt. VIII : 9 ;
Ix : 47 en andere plaatsen) zou wellicht de
citadel" der stall hebben moeten zijn. Het11	 .

is niet onwaarsd4nlijk, dat hij in verband
stond met den afgodsdienst der hemellicha-
men. De Birs Nimr1d, een rubne, die de
ligging aanduidt van een tempel van Nebo to
Barsippa, ofschoon het de toren van Babel
zelf niet zijn kan, kan toch genomen worden
om den vorm en bet karakter van den bouw
aan to toonen. Dit gebouw schijnt een soort
van schuine pyramide met zeven inspringende
verdiepingen geweest to zijn. Op de zevende
verdieping was waarschijnlijk de ark of taber-
nakel geplaatst, die 15 voet hoog schijnt ge-
weest to zijn en dus bijna de geheele zevende
verdieping zou gevuld hebben. Eon belangrijk
wigvormig inschrift is gevonden to Barsippa,
waarin gezinspeeld wordt op den toren van
Babel (.Barsip of Barzipa beteekent vermoe-
delijk „toren der talen"). Dit inschrift her-
denkt Nebukadnezars werk in het herstellen
van den toren. Verder komen in het inschrift
deze woorden voor : „Wij zeggen voor het

Huis van de zeven Lichten der Aarde, het
oudste gedenkteeken van Barsippa : Een vroe-
gere koning bouwde het: zij rekenen 42 jaar
maar hij voltooide zijn opperste niet. Sinds
lawn tijd liet men het werk liven, hunne
woorden vern,ard uitsprehende. Sedert lien tijd
heeft de aardbeving en de Bonder het in de
zon gedroogde leem doers vergaan ; de steenen
van het gebouw zijn gebarsten en de aarde
van binnen is in hoopen gevallen. Merodach,
de groote heer, zette mij aan om dit werk
to herstellen. Ik veranderde het aanzien niet
en nam de grondslagen niet weg". Wij kun-
nen ons nauwolijks voorstellen, dat de toren
gebouwd zou zijn (zooals sommigen vermoe-
den) met het Joel om als toevlucht to dienen
bij een toekomstigen vloed — want de bouw-
lieden waren van het bergland in de vlakte
gekomen. De uitdrukking ovelks opperste in
den hemel zij", is klaarblijkelijk overdrach-
telijk (Verg. Dent. 1: 28 ; IX : 1).

6. Het Hebreeuwsche Babel op deze plaats
is verwant aan het werkwoord Balal„ver-
warren", en is een naam samengetrokken uit
het woord Balbel „verwarring".

Het wonder der spraakverwarring is eenigs-
zins to vergelijken met de uitwerking van
een panischen schrik op een verzameling
menschen. Een voorbeeld hiervan vindt men
in 2 Kron. XX : 23, waar de legers van Am-
mon, Moab en de inwoners van het gebergte
Sell-, die tegen Josaphat optrokken, zich eens-
klaps tegen elkander keerden. Ook dit was,
evenals de spraakverwarring, een wonder
Gods ; vrucht van zijn machtig ingrijpen in
den gang der gebeurtenissen.

Les VIII. — De roeping van Abram.

„Abraham greloofa'e God."

Te leven: Gen. XII.
Te leeren: Hebr. XI: 8; 2 Cor. VI: 17. (Ps. 25: 2 ; Ps. 105: 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met degeschiedenis van Abraham vangt een nieuw tijdperk aan in de
geschiedenis des hells. Dat blijkt reeds uit de wijze van beschrijving. Wat
in de twee duizend jaren na de Schepping is gebeurd, wordt ons in de
Heilige Schrift op enkele bladzijden medegedeeld.

Met groote uitvoerigheid echter is het leven van Abraham door de pen
des Heiligen Geestes te boek gesteld. Aan de beschrij ving der geschiedenis
van Abraham is meer werk besteed dan aan die der geschiedenis van de
heele wereld, van de Schepping of tot Abraham toe. (Zie Aant. r.)
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En de verklaring van dit feit ligt hierin, dat het rijk Gods in Abraham,
den Hebredr (Zie Aant. 2), een langzamerhand zich ontwikkelend uitgangs-
punt op aarde heeft verkregen. Uit hem zoude groeien een yolk Gods, en
uit dit yolk het Koninkrijk Gods. In zijn zaad zou op Gods tijd de verlossing
geopenbaard worden voor al de volken der wereld.

Op den voorgrond moet bier gesteld de vrijmachtige verkiezing des Heeren,
waardoor Abraham deel kreeg aan het Neil des Heeren en waardoor hij
groote beteekenis kreeg voor de geschiedenis des heils. (Zie Aant. 3 ) Zijn
verkiezing en zijn roeping was enkel genade.

De rijkste en heerlijkste beloften worden hem door den Heere gedaan ;
van hem werd niets geeischt dan geloof.

Abrahams roeping en verkiezing brachten afzondering en afscheiding voor
hem met zich mede, en zijn geloof werd voortdurend beproefd.

Groot was zijn geloof, al had het ook nog zwakke zijden, want Abraham
stond daarmede alleen tegenover de gansche wereld. In Christus Jezus is de
zegening Abrahams tot de Heidenen gekomen (Gal. III : 14) en zoo zijn in
hem alle geslachten des aardrijks gezegend geworden.

SCHETS VAN DE LES.

Wie is er onder ons, die nog nooit
van Abraham heeft gehoord ? Zijn
naam is in de gansche wereld bekend.
Israelieten en Arabieren hebben hem
van overoude tijden of als hun stam-
vader geeerd, en Joden en Moham-
medanen noemen nu nog zijn naam
met den diepsten eerbied.

De Christenen roemen hem als den
vader der geloovigen en den vriend
van God.

Eerst was zijn naam eenigszins
anders. Wie legde die naamsverande-
ring hem op, en met welk doel ge-
schiedde ze ? Wie waren bij hem ?
(Zie Aant. 4). Hoe heette de vader
van Abraham ? Waar kwam hij van-
daan ? Abraham moest een lange reis
maken ; op welke wijze geschiedde
zulk een reis? (Heel anders dan in
onzen tijd! Beschrijf een karavaan.)
Hoe kwam Abraham er toe, zulk een
groote reis te doen ?

1. De roeping Gods.
De HEERE, Jehova, openbaarde Zich

aan Abraham. Hij sprak tot Abraham
in een verschijning en zeide tot hem
dat hij zijn geboorteland moest ver-

laten, waar het yolk naast God vreemde
goden diende.

(Deze afgoden waren de z.g. Terafim,
schutsgoden van afzonderlijke familien,
waarvan men welvaart en huiselijken
zegen verwachtte. Zie Jozua XXIV :
2, is). Kan men God en de afgoden
tegelijk dienen ? 't Was daarom ook
een verlossende roeping, waarmede
de Heere tot Abraham kwam. Zoo
zegt ook de Heere Jezus tot Zijn
discipelen : „Volgt Mir.

Uit zich zelf zou Abraham er niet
toe gekomen zijn, Mesopotamia te
verlaten, maar de Heere God riep
hem daartoe. Eerst in Ur der Chaldean,
later in Haran. (Zie Aant. 5.)

Deze roepstem was een bepaald
bevel ; 't was ook een zware eisch.
Abraham moest zooveel opgeven, dat
hem dierbaar was.

Land, maagschap, vaderlijk huis
(welk een opklimming in dezen drie-
voudigen eisch) moest hij voor den
Heere ten offer brengen. Deze zware
eisch was noodzakelijk voor het doel,
dat de Heere met Abram had. Er
moest een scheidsmuur komen tus-
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schen Abram en de overige volken,
zou de kennis en de dienst van God
bij hem en zijn geslacht bewaard
kunnen blijven. Hoe duidelijk was de
noodzakelijkheid daarvan reeds ge-
bleken v66r den zondvloed ; alle ver-
menging van Godvreezenden en God-
deloozen liep nit op ondergang van
den waren godsdienst.

(Nog altijd moeten zij, die den
Heere volgen, zich zelven verloochenen
en veel verlaten. Zie Matth. X : 37 en
Luk. XIV : 26. Het yolk van God
dient zijn eigene, afgezonderde plaats
te hebben in deze wereld ; al is het in
de wereld, 't is toch niet van de wereld.
„Zoo iemand de wereld lief heeft, de
liefde des Vaders is niet in hem".)

De roeping Gods ging echter ook
met vele heerlijke belo/ten gepaard.

a. Een ander land werd hem toe-
gezegd, God zou het hem wijzen. God
zou dus ook Zijn leidsman, Zijn hulp
en sterkte zijn.

b. God zou hem tot een groot yolk
maken. Sarai, Abrams huisvrouw, was
kinderloos. God alleen kon zulk een
belofte geven. „Hij zet de eenzamen
in een huisgezin". (Ps. LXVIII : 7).
Deze belofte sluit zich ook zeer nauw
aan bij de Paradijs-belofte van het
vrouwenzaad, waardoor de verlossing
van de zonden zou worden aangebracht.

c. God beloofde hem roem en eere.
Hij zou zijn naam groot maken. Wel
is die belofte vervuld geworden. Zelfs
Perzen en Hindoes en andere volken
der oudheid zijn met Abraham bekend
geworden.

d. God zoude hem zegenen, en tot
een zegen stellen.

Tijdelijke en geestelijke zegeningen
zou hij van den Heere ontvangen, en
daardoor zou hij zegenrijk werkzaam
wezen voor alle geslachten des aard-
rijks. De gedachtenis van hem zou
tot zegening zijn al de eeuwen door
tot aan het einde der wereld.

Honderdvoudig zou de Heere hem
dus de opofferingen vergoeden, die hij
zich om Gods wil moest getroosten.

Dat doet de Heere God nog altijd
bij Zijn yolk. De Heere Jezus heeft
gezegd : „Wie zal verlaten hebben
huizen, of broeders, of zusters, of
vader, of moeder, of vrouw, of kinderen,
Gf akkers, om Mijns naams wil, die
zal honderdvoudig ontvangen, en het
eeuwige leven beerven."

II. Abrahams geloof.
De Schrift zegt : „Abraham geloofde

God." Dat was het eigenaardige van
de verhouding tusschen God en Abra-
ham, dat God steeds beloofde en dat
Abraham steeds geloofde. En het
geloof deed hem gehoorzaam zijn.
Zoo ging hij eerst naar Haran, waar
zijn vader stierf (Handel. VII : 4) en
trok toen verder, „zooals de Heere
hem bevolen had."

Abraham hoorde Gods stem; ver-
trouwde op Gods woord.

Dat was geloof, want van alles wat
God gezegd had, zag hij Diets ; het
lag nog in de toekomst verborgen.

Hij ging „niet wetende" waarheen,
gerust, nu God hem den weg wees.
Hij trok van plaats tot plaats, „hoe-
w el de Kanadnieten in het land waren'',
en hij zelf gedwongen werd naar
Egypte te gaan.

Hij was een vreemdeling in een
„vreemd land" (Hebr. XI' : 9) „maar
hij verwachtte de stad, die funda-
menten heeft, welker kunstenar en
bouwmeester God is."

Abraham dacht op iedere rustplaats
op zijn tocht aan God. (Verg. 7, 8).

Hij bouwde op iedere plaats een
altaar en riep den naam des Heeren aan.

Abrahams geloof werd hem gerekend
tot gerechtigheid, heel zijn zaad tot
een voorbeeld van den weg ter recht-
vaardiging. Door zijn geloof was hij
Gode welbehagelijk ; het geloof verving
bij hem de verdienste. Niet nit de



DE ROEPING VAN ABRAM.	 4 r

werken der wet, maar uit genade was
hij voor God rechtvaardig en alzoo
een erfgenaam des eeuwigen levens.

Dit is een zeer leerzame geschie-
denis.

Abraham is voor ons alien een
heerlijk voorbeeld.

RoeAt God ons ook niet ?
Wat zegt Hij ons te doen ? Wat

belooft Hij ? Gelooven zoodat wij
gehoorzamen en aanbidden óók ? Ge-
looven wij, zoodat wij in de rechte
verhouding tot God staan óók, en al
ons heil en al onze zaligheid alleen
van Zijn genade verwachten?

(Het leven op aarde moet een pel-
grimstocht wezen. De hemel is het
beloofde land voor Gods yolk.)

Als wij door het geloof in den dienst

van God leven, dan zijn ook wij kin-
deren van den vader aller geloovigen;
dan zullen wij niet alleen „gezegend"
maar ook een ,,zegen voor anderen"
zijn. Door ons en door onze kinderen
na ons zal de naam des Heeren be-
kend gemaakt en de dienst van
Christus over de wereld verspreid
worden.

leder echt Christelijk huisgezin is
als een opgericht altaar, als een offer,
gebracht aan de eere van God.

Anderen zien, wiens wij zijn en wien
wij dienen, en wij worden een zegen
voor het land, waar wij wonen.

(Over het Christelijk voorbeeld en
de offers zie Fil. II : 14, 15; Hebr.
XIII : 15, 16.)

AANTEEK ENINGEN.

1. Men merke op, dat wij in Hoofdst. XI:
10, enz. een tweede geslachtstafel hebben van.
de „Semieten", die onze aandacht voorname-
lijk op dat afzonderlijke huisgezin vestigt,
waaruit Abraham is voortgekomen. In de ge-
slachtstafel in Hfdst. X : 21, enz. schijnt Heber
de voornaamste persoon te zijn, want Sem wordt
genoemd „de vader aller zonen van Heber".
In Hfdst. X : 25 worden twee takken van
Hebers geslacht genoemd : dat van Peleg en.
van Joktan, maar de zonen van Joktan wor-
den alleen genoemd. In Hfdst. XI : 10, enz.
wordt het geslacht van Peleg gevolgd en een
afzonderlijke opnoeming van Terah's huis-
gezin wordt er bijgevoegd. (Verg. 27-32).

Nog wordt de aandacht gevestigd op het
verschil van ouderdom voor en na den zond-
vloed. Na den zondvloed nemen de levens-
jaren allengskens af, totdat een menschen-
leeftijd den duur bereikt, waarvan door den
Psalmist (Ps. XC : 10) gesproken wordt.

Welk een verschil van ouderdom voor en
na den zondvloed. Methusalem weld 969 jaar ;
Abraham 175 jaar. De hooge leeftijden voor
den Zondvloed moesten ook dienen, om de
Godsopenbaring zuiver voort te planten. Adam
heeft nog 56 jaren geleefd met Lamech, den
vader van Noach. Methusalem stierf in het
jaar van den zondvloed, 1656 jaar na de schep-
ping. Toch heeft ook Noach nog 56 jaar met
Abraham geleefd.

2. Dit is de naam waarbij Abraham in Ka-
naan bekend was (Gen. XIV : 13). De naam
„Hebreer" is of afgeleid van den eigennaam

„Heber", dat „overhalen" beteekent, of, hij
wijst op Abrams „overtrekken" van de groote
rivier, den Euphraat ; en vereenigt dus twee
denkbeelden, dat van verknizende van Meso-
potamia en inwonende in het land der Ka-
nadnieten.

3. De vermelding van Abraham in het
Nieuwe Testament toont, welk een belang-
rijke plaats hij in de Joodsche en Christelijke
geschiedenis inneemt. In Matth. I : 1, 2 wordt
hij beschouwd als het voorvaderlijk Hoofd
van het Joodsche yolk ; en in Hand. VII:
1 wordt zijn „roeping" van God beschouwd
als het begin der Joodsche geschiedenis. De
Joden beroemden er zich op, van hem af to
stammen (Matth. III : 9. Verg. Joh. VIII :
33). Dat beroemen wordt door den Heere be-
straft, daar Hij aantoont, dat de ware „kinderen
van Abraham" zij zijn, die God lief hebben
en gehoorzamen. Een zedelijke en geestelijke
verwantschap geeft roem en niet alleen een
lichamelijke afkomst (Joh. VIII : 39, 40).
In hetzelfde Hfdst, spreekt de Heere van
Abraham, als zich verheugende om zfin dog
to zien (vers 56), en van zijn eigen bestaan
voor Abraham (vers 58).

4. Gen. XII : 5. De „have" ziet op al de
bezittingen; de „zielen" op de personen die
aan Abraham behoorden. „De zielen die zij
verkregen hadden" in Haran, beduidt al de
volgelingen, die zij aan zich verbonden had-
den, hetzij slaven of andere af hankelijke
mannen, vrouwen en kinderen. Vergelijk de
uitdrukking „menschenzielen" in Ezech.
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XXVII : 13, gezet tegenover andere koopwaren.
5. Vers 1. „De Heere • had gezegd" .—

Ivanneer? (Zie Hand. VII : 3. Gen. XV : 7).
Het is geen wezenlijke tegenstrijdigheid om
de „roeping van Abram" tot twee tijdvakken
te brengen ; want in beide plaatsen kan God
zoo tot hem gesproken hebben. Daar de eerste
roeping van Abram in Ur niet wordt uit-
gesloten door de tweede roeping in Haran, zegt
een uitlegger, zoo wordt in de uitvoering daar-
van, de tweede roeping in Haran niet uitge-
gesloten door de eerste in Ur. De eerste roe-
ping was duidelijk aan Abram en zijns vaders
huis. In deze roeping wordt hem gezegd : ga
uit urns vaders huis, terwijl zijn varier met de
overigen in Haran moesten bib vett.

6. De gebiedende vorm van deze belofte
(en Wees een zegen) bewijst zijn zekerheid.
Het is een „gebod van God". — In Zach.
VIII : 13 worden de woorden ,,vloek" en
,,zegen" in een lijdenden vorm gebruikt =
„vervloekt" en „gezegend" : maar dat in deze
plaats de bedrijvende zin van „zegen" bedoeld
wordt, blijkt duidelijk uit den laatsten zin
van vers 3.

7. Door den onderwijzer kan vluchtig de
schets van een kaartje getrokken worden, de

verschillende plaatsen aanduidQnde, welke in
dit hoofdst. genoemd worden. De plaats „Si-
chem" = de plaats waar Sichem later lag.
rHet Eikenbosch More" (verg. Gen. XIII:
18). „Het zuiden" in vers 9 (verg. XIII : 1,
waar klaarblijkelijk de richting der reis niet
bedoeld wordt) is het zuidelijk gedeelte van
Palestina „een land rijk aan weiden" (verg.
Ps. CXXVI : 4). Abram reisde rond om weiden
te vinden voor zijn kudde en een plaats
om zich te vestigen. Het was moeilijk, omdat
de „Kanaanieten" in het land waren. Hij was
door hongersnood genoodzaakt, naar Egypte
te gaan, zooals later zijn afstammelingen, de
zonen van Jacob. Zelfs Kanaan kon geen brood
aan Abram leveren, alhoewel hij gelooven
moest, dat het zal overvloeien van melk en
honig voor zijn nakomelingen. Rede moet
zwichten voor geloof. Wee onzer, als Ng onzen
toekomstigen toestand beoordeelen naar den
.tegenwoordigen. Egypte geeft Abram wat Ka-
naan niet kan. In uitwendige Bingen varen
Gods ganden beter dan zijn vrienden. Drie-
maal heeft Egypte de kerk van God bewaard,
in Abram, in Jacob, in Christus. God bedient
Zich dikwijls van de wereld ten behoeve van
Zijn yolk.

Les IX. — Abraham en Lot.

„Door oohnoea'igheia' achte de .een den ander uitnetnender dan zich zelven."

Te lezen: Gen. XIII en XIV : 10-24.
Te leeren: Fil. II : 3, 4 ; Ps. CX : 4. (Ps. 72 : 4; Ps. 133 : I).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Genesis XIII geeft ons in de eerste plaats een beeld van Abrams nederigheid
en geduld in tegenstelling met Lots hebzucht en wereldzin; voorts vermeldt
het, in nauw verband met het onbaatzuchtige gedrag van Abram, de ver-
nieuwing der beloften Gods. Het eerste gedeelte van Genesis XIV geeft ons
een korte beschrijving van „den eerst-vermelden inval in Palestina" van den
kant van Assyrie. Zekere „koningen", of opperhoofden, uit het verder gelegen
Oosten, deden een inval in de vruchtbare vlakte met haar steden. Gedurende
twaalf jaren waren de koningen „der vijf steden" onderworpen aan den koning
van Elam, doch „in het dertiende jaar stonden zii tegen hem op". Toen had
de slag plaats „in het dal Siddim" (dat waarschijnlijk beteekent „Dal der
vlakten"). Daarop volgt het terugtrekken der overwinnaars met den buit en
de gevangenen in het dal van den Jordaan, de achtervolging door Abram,
zijn voorspoedige bevrijding van Lot, en zijn vervolging van den vluchtenden
vijand tot „ver in de vlakte van Damaskus" (zie Aant. 4).

Dit verhaal van Abrahams overwinning op de aanvallers van Palestina is
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een bewijs, hoe hij bij toeneming een persoon van gewicht werd in het land;
zijn welslagen was een heenwijzing naar de toekomst, waarin Gods beloften,
volgens welke hij het land erfelijk bezitten zou, in vervulling zouden gaan.
Doch juist in deze oogenblikken van voorspoed ontmoet de zegevierende
patriarch in Melchizedek van Salem een Priester-Koning. Het onderhoud
tusschen dezen man en Abram is een belangrijk feit in Abrams geschiedenis.
Het geschiedkundi g belang kan op het eerste gezicht Bering schijnen, doch
de bijzondere wijze waarop Melchizedeks naam in Psalm CX vermeld is, de
wijze, waarop van dit op zich zelf staand bericht aangaande hem in Genesis
gebruik gemaakt, en in den brief aan de Hebreen toegepast wordt, wijzen
ons op een typisch verband van het hoogste belang en de grootste waarde.

Aan het geheele verhaal ligt de gedachte ten grondslag, dat het dengenen
wel gaat, die zich door God laten leiden en niet hebzuchtig zijn. Lots keuze
scheen goed (van een „wereldsch" standpunt gezien), doch wij weten, hoe
slecht zij uitviel.

SCHETS VAN DE LES.

De Bedouinen (zwervende Arabische
stammen) reizen nu nog evenals Abram
en Lot rond met hun „kudden en
tenten" (Beschriff eenkamftement.Ten-
ten opgeslagen ; kudden schaften en
g eiten wor den op de heuvelen ver sprei d ;
de herders hier en daar, , eeni gen dr agen
zorg voor het vee, anderen praten of
iwisten met elkander). Waarover twist-
ten de dienaren? Over de beste weiden,
over het water? (Verg. Gen. XXVI :
15-22).

Misschien vertrouwden Lots dienst-
knechten op de groote vriendelijkheid
van Abram voor zijn neef, en „tracht-
ten" zij het beste deel van de weiden
voor zich te verkrijgen. Of misschien
zeiden de dienstknechten van Abram
dat hun meester het beste kiezen
mocht. Hoe dan ook, er was geen
voldoende plaats voor al het vee (vers
6) [zie Aant. 1 J en de twist was hevig.
Abram vernam dit, misschien heeft
hij verwacht, dat Lot toegeven zoude;
of dat Lot eerst aanbieden zou om
elders te trekken. Abram was vrien-
delijk en edelmoedig en liet Lot doen,
wat hem het beste toescheen.

1. Abrams edelmoedigheid.
Abram zeide tot Lot, dat hij zou

rondzien, en kiezen, naar welk land
hij trekken wilde ; voor zich zelf wilde
hij niet kiezen, hoewel hij alle recht
had, ouder en hoo,ger staande. „Is niet
het gansche land voor uw aangezicht?
Zoo gij de linkerhand kiest, zal ik ter
rechterhand gaan, en zoo gij de rech-
terhand kiest, zal ik ter linkerhand
gaan."

Wij merken al dadelijk op, dat
Abram een vredestichter was. Hij
wenschte een einde aan den twist te
maken, om verderen strijd te voor-
komen. Wat zegt Jezus van den vre-
destichter? (Matth. V : 9, vreedzame
beteekent bier vredestichter). Als
Abram twistgierig geweest ware, dan
zou de strijd tusschen de herders tot
boosheid en haat tusschen hem en zijn
neef geleid hebben. Twist is aanste-
kelijk, maar een zachtmoedige, ge-
duldige natuur kan den twist voor-
komen. (Zie Spr. XVII : r4; XXVI :
2 1 ; XX : 3). [ Voorbeeld: — een vonk
in de krullen gevallen. De eene jongen
tart den anderen ; zijn beiden opvlie-
gend, dan volgen er slagen en een
gevecht ontstaat ; maar is een van hen
bedaard en zachinwedig, dan word/ de
strijd voorkomen.]
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Abram was onbaatzuchtik. Hij gaf
zijn recht prijs in plaats van er op te
staan. Dit was, zooals Jezus deed (zie
Mark. X : 4a--45; verg. 2 Cor. VIII
: 9). Dikwijls worden rijke en mach-
tige menschen overmoedig en hoog-
moedig, en denken, dat iedereen voor
hen buigen moet. Met Abram was het
niet zoo ; wij mogen van hem leeren,
dat het verkeerde niet ligt in rijk te
zijn, maar hierin, dat men de schatten
te lief heeft, naar meer haakt en on-
geneigd is om anderen te helper..

Maar hoe kwam het, dat Abram
niet tw isten wilde en zoo edelmoedig
aan Lot overliet, wat Lot geen recht
had te eischen? Dit kwam, doordat
Abram het van boven verwachtte.
Hij wist, dat Gods belofte vervuld
zou worden. God zou voor hem zor-
gen. Hij wachtte op Gods tijd. Hij
wilde niet van het oogenblik gebruik
maken, want hij wist, dat „ter gelege-
ner tijd" God hem alles schenken
zoude wat goed voor hem was.

II. De zelfzucht van Lot.
Hoe verschillend van den oom was

de neef. Lot schijnt er niet over ge-
dacht te hebben, wat aan Abram toe-
kwam of wat recht was, maar enkel
en alleen, wat voor hem het voordee-
ligst was. „Hij hief zijn oogen op",
zag rond, zag de vruchtbare vlakte
(zie Aant. 2) en koos 't meest
belovende land. Het was het natuur-
lijkst dit te doen ; toch had Lot het
niet moeten doen.

Lot zocht zichzelf. Hij dacht het
eerst aan zijn eigen belang. Wat zegt
de Heere van de gierigheid ? (Luk.
XII : 15). Wat zegt Paulus van hen,
die begeerig zijn rijk te worden? (I
Tim. VI : 9, io). Lot was door Abram
geholpen en beschermd geworden,
maar nu wil hij alleen voor zichzelf
zorgen en toont geen dankbaarheid
jegens zijn bloedverwant te voelen.
(Voorbeeld: — ondankbare kinderen,

die vergeten wat hun ouders of hun
betrekkingen voor hen gedaan hebben,
en van hen weggaan zonder dank te
betoonen of vriendelijk te zijn jegens
hen, die hen in het leven voortgehol-
pen hebben.)

Lot was wereldschgezind. Abram
en hij zullen zonder twijfel dikwijls
gesproken hebben over Gods belof-
ten, over de aanbidding van den waren
God, over de zondigheid en de afgo-
derij van het yolk rondom. Maar nu
ging Lot zich afscheiden van zijn
bloedverwant, in het gevaar loopen
van niet in den dienst des Heeren te
volharden (vers 13). Hij stelde in
zijn gedachte de „wereld" voorop,
en hoewel hij geweten moet hebben,
dat de manners van Sodom en van
de steden in de vlakte zeer boos waren,
verkoos hij lien weg te gaan, verleid
door de vruchtbaarheid van het land
en door de hoop van handel te drijven.

Lot was haastig in zijn keuze.
Voor zoover wij weten, nam hij geen
tijd van beraad en zocht hij voor deze
zaak het aangezicht des Heeren niet.
Hij dacht niet genoeg, noch aan zijn
verplichting tegenover Abram, noch
aan de leiding van den Heere.

„De voorzichtige man overdenkt
zijn weg" maar „woog Lot wel den
gang zijns voets"? (Spr. IV : 26). Zijn
haast, om van Abrams edelmoedig
aanbod gebruik te maken, liet hem
geen tijd, te vragen naar de leiding,
die hij behoefde. „Hij vertrouwde op
zijn eigen hart" (Spr. XXVIII : 26).
Hoe verschillend hiervan is de be-
schrijving bij den Psalmist van den
godvreezenden mensch ! (Ps. CXLIII
: 8, 9, io).

En was Lots keuze nu waarlijk
een goede? Wij zullen hem een wei-
nig later in treurige verlegenheid yin-
den ; eerst, een gevangene, door zijn
vijanden medegevoerd; dan, ternau-
wernood zijn leven reddende uit de
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verwoeste steden in de vlakte. Hij
kreeg zijn wensch, maar hij ondervond
dat, al werd zijn wensch vervuld, het
verdriet niet uitbleef.

III. De groote zegen.
Abram moet bedroefd geweest zijn

over de noodzakelijkheid der scheiding
en over den strijd, welke daartoe aan-
leiding gaf. Ook zal hij bedroefd ge-
weest zijn over de hebzucht, waar-
mede Lot zijn hand uitstrekte naar
de vruchtbare vlakte, die oogenschijn-
lijk zoo heerlijk was, maar verdorven
door de zonden van haar bewoners.

God gal in dezen tijd van beproe-
ving bizondere bemoediging aan zijn
getrouwen dienstknecht. De Heere
zeide tot Abram, die voor zichzelf
geen keuze gedaan had, zijn oogen
op te heffen en „noordwaarts en zuid-
waarts" te zien, dat de Heere al dat
land geven zoude aan hem en aan
zijn zaad na hem. Aan den kinder-
loozen man werd een nakomelingschap
beloofd, ontelbaar als het stof der
aarde. Den man, wien geen stukje
grond toebehoorde (en die juist aan
Lot toegestaan had voor zich te
kiezen) werd al het land condom toe-
gezegd.

Zoo werden Abrams ootmoed, ge-
duld en geloof beloond. Het is een
juist spreekwoord : Hebt gij de din-
gen des Heeren lief, zoo zal God zich
over uw zaken ontfermen.

Wij moesten ons altijd herinneren,
dat de zekere toekomst van den ge-
loovige beter is dan de onzekere be-
zittingen van den wereldschgezinden
mensch (Zie Ps. XXXVII : i-5, 9, 22,
23, 28, 29). Abram had het beter bij
de eikenbosschen van Hebron (zie
Aant. 3), dan Lot in de vruchtbare,
rijk bevochtigde vlakte van Sodom
en Gomorra, waar zijn ziel zich
voortdurend moest kwellen. (2 Petr.
II : 8).

Merk op : wie handelde nu edel-

moediger ? en wie was gelukkiger ?
Abram of Lot ? Volg liever het voor-
beeld van hem, die edelmoedig en
vertrouwend was, dan dat van hem,
die zelfzuchtig en wereldschgezind was.
Geloof in Gods belofte is beter dan
voorbijgaande rijkdommen. Denk aan
I Petr. I : 8, 9 en laten wij ons ver-
heugen over de Bingen, die niet ge-
zien worden; als wij ware zonen van
Abram zijn, dan bezitten wij reeds,
hoewel nog bier op aarde zijnde, het
Beloofde Land; terwijl wij ons vader-
land zoeken, bezitten wij het. Laat ons
Abram in zijn geloof trachten na te
volgen. Er is een spreuk die duide-
lijk maakt de tegenstelling in deze
les voorgesteld. (Lees Spr. XI : 28).
Zullen wij vallen of groenen ?

Iv. De ontmoeting met Melchi-
zedek.

Wij zagen, hoe Abram trachtte, alien
strijd te vermijden en vrede wenschte
te stichten. Nu zien wij, hoe hij in
oorlog gewikkeld is, met een handvol
gewapende mannen (zie Aant. 6) de
vijanden vervolgt, gevangenen bevrijdt
en weder buit maakt, wat in den
slag genomen was. (Hoe spoedig kun-
nen onze omstandigheden veranderen
en ons andere verplichtingen opleggen).
Oorlog is altoos een ramp; maar
hij is / somtijds noodzakelijk en ver-
dedigbaar. De vreedzame man kan
een strijder worden, als plicht en liefde
hem roepen. Waarom stelde Abram,
zich aan het hoofd zijner dienstknech-
ten en voerde hij hen ten strijde ?
(Wijs op het .r2a7e vers en 'I begin van
het hoofa'st.)

Lot began de bittere vruchten van
zijn zelfzuchtige keuze te plukken.
De winst, die hij gezocht had, werd
de prooi van een vijand. Hij werd
zelf gevangen genomen. Abram koes-
terde geen wrok jegens zijn neef. Hij
was getrouw aan de banden van bloed-
verwantschap en aan zijn vroegere
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gemeenschap met Lot. Hij kwam hem
te hulp, versloeg den vijand en keerde
in triomf terug (vers 16). Denkt gij
dat hij hoovaardig was ? Hij was zoo-
als David (Ps. XLIV : 6, 7, 8). Twee
koningen kwamen uit, hem te gemoet.
De een was de koning van Sodom;
wij weten zijn naam niet. Wie was
de andere ? Zijn naam beteekent „Ko-
ning der Gerechtigheid" en de naam
van zijn stad (Salem) „vrede".

Wie was hij ? Wij weten Diets meer
van hem, dan wat wij in dit verhaal
lezen. Sommigen meenen, dat hij, als
Kanainietisch Koning, tot de nako-
melingen van Cham behoorde, en als
vroom en geloovig man een uitzon-
dering maakte op de woeste en ver-
dorven menschen, die hem omring-
den. Vreemde dingen zijn van hem
gedacht geworden (zie Aant. 7), maar
alles, wat wij van hem weten, staat
in de verzen 18-2o te lezen. Hij
was „Koning van Salem" en „een
priester des Allerhoogsten Gods". (zie
Aant. 8). Als historisch persoon weten
wij dus van dezen Koning, dat hij
de zuivere overleveringen van den oor-
spronkelijken godsdienst bewaarde, in
tegenstelling van den hem omringen-
den afgodendienst. (Voorbeelden. Een
met wolken bedekte lucht, donker en
woest. Een heldere ster schijnende
door de wolken.. Hoe heerlijkl) Maar
wij moeten vooral achtslaan op zijn
persoon als type. Dit wordt ons ge-
leerd in den brief aan de Hebreen.
Hij wordt „met Christus vergeleken",
d. i. is een type van Christus. ( Wat
wordt onder type verstaan? Niet een
bloote gelijkenis, maar eenopzettelijk
beeld van wat later dui deliiker zal ge-
openbaardworden. (V oorb eeld : —
Pascha). Sommige menschen zijn „O-
pen" ; zooals hier Melchizedek—later
David en Salomo). Het werk van
Christus werd als in voorafschaduwing
door Melchizedek gedaan. Hij was de

Koning der Gerechligheid, dit is de
beteekenis van zijn naam. (Zie de be-
schrijving van den Messias, Ps. XLV :
7, 8), en hij was een Vredevorst ;
„Salem" beteekent vrede (verg. den
naam Vredevorst in Jes. IX : 5, 6).

Melchizedek regent Abram en ze-
gent God, d. hij spreekt uit, dat de
aartsvader in het bijzonder door „den
allerhoogsten God" is aangenomen,
en hij looft God voor Zijn genade,
aan Abram betoond (zie Aant. 9).
Wij kunnen dit vergelijken met de
wijze, waarop Jezus Simon Petrus
zalig spreekt, toen hij belijdenis deed
van zijn geloof (Match, XVI : 17).
Dit bewijst, dat Abram Melchizedek
als Priester en als Koning erkende.
Het toont ook aan, dat Abram dank-
baar was aan God en een dankoffer
wenschte te brengen (zie Aant. 1o).
Abram was niet trotsch of ondank-
baar in dit uur van overwinning (verg.
hoe David zijn overwinningen aan
God toeschreef, Ps. XVIII : 3o-5o).
Merk ook op met welken geest van
ernst en dank Abram zijn overwin-
ningen beschouwde. Hij had niet voor
buit of roem gevochten. Terwijl hij
eer bewees aan den Priester-Koning
van Salem, wilde hij niet het gering-
ste nemen van den Koning van So-
dom. Lot keerde terug naar Sodom en
naar zijn droomen van wereldsch
gewin. Maar Abram verklaart duide-
lijk, reeds dadelijk na zijn ontmoeting
met Melchizedek, zijn vaste voorne-
men — bekrachtigd met een plech-
tige gelofte aan den Heere God 

—(zie Aant. 1) om zich onder geen
verplichting te stellen door buit aan
te nemen van den Koning van So-
dom. Abram doorzag, dat dit ook
aan de eer Gods te kort zoude doer,
(opdat gij niet zegt: Ik heb Abram
rijk gemaakt!) Het was tot God, dat
Abram om hulp en belooning uitzag
en niet naar een mensch (Gen XV
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I). Maar tegelijkertijd deed hij, wat
recht was voor zijn medestrijders.
„Laat hen hun deel nemen''. Angst-

vallig en nauwgezet voor zich zelf,
was Abram mild en oplettend voor
anderen.

AANTEEK ENINGEN.

1. (Gen. XIII : 6). „Het land droeg hen
niet," d. het , land liet hun niet toe, samen
te wonen. Daar was niet genoeg weide voor
de talrijke schapen en runderen. De Kanad-
nieten en Ferezieten bewoonden waarschijnlijk
de vruchtbaarste plaatsen. Het aantal van
Abrams en Lots bedienden was vermeerderd,
zoodat een scheiding noodzakelijk was. De
twist tusschen de herders besliste deze zaak.

2. (Gen. XIII : 10). „De vlakte der Jordaan"
-was de vruchtbare strook laagland, die de
Jordaan omzoomde, en door zijn rijken plan-
tengroei een in het oog vallende tegenstelling
vormde met de „Woestijn" en het bergland.
„Lot zag de vlakte van de Jordaan," besproeid
door vele rivieren, nog niet in hun loop ge-
stoord door de overstrooming van de groote
Zoutzee, overvloediglijk bevochtigd, gelijk het
land van Egypte dat hij kortelings verlaten
had, waar de NO den grand besproeide en
de hongersnoodplaag niet bekend was. Niet
geleerd door de gevaren, lichamelijke en
geestelijke, die hem in Egypte omringd had-
den, vreesde hij niet de nabijheid van de
machtige en weelderige bewoners van Sodom
en Gomorra, maar vond hun land liefelijk
als den „thin des Heeren". Hij koos de -Ike
weiden der vlakte en liet Abram de minder
voordeelige, maar, zooals later bleek, veiliger
erfenis van het gebergte van Judea. Het was
een zelfzuchtige en, zooals blijken zou, een
slechte keuze.

3. „De eikenbosschen van Mamre" (zie
Les VIII, Aant. 7), zoo genoemd naar „Mamre
den Amoriet", Abrams „bondgenoot" (Gen.
XIV : 14), lagen dicht bij Hebron. De oor-
spronkelijke naam van deze stad is mogelijk
veranderd geworden in dien van Kirjath-
Arba (stad van Arba, Gen. XXXV : 27; Joz.
XV : 15) door de Enakieten en hersteld door
Caleb. In Num. XIII : 22 wordt ons verhaald,
dat „Hebron zeven jaar gebouwd was voor
Zoar in Egypte". Het was de eerste woon-
plaats van Abraham en de patriarchen, en
doorloopend hun rustplaats, als zij het her-
dersleven verwisselden voor dat van den land-
bouwer. Het wordt nu genoemd El Khalil
„de vriend" d. i. het huis van den vriend
van God.

4. Hier moet weder de kaart gebruikt war-
den. De inval van de verbonden koningen
began in het noorden. Smear, Ellasar en Elam
vertegenwoordigen de streken van Babylonie
en Assyrie. De „volken" verwijzen mogelijk

naar het noordelijk gedeelte van Syrie. (Verg.
„Galilea van de Heidenen" en Joz. XII : 23 ;
Richt. IV : 2)

Deze koningen verwoestten het Oosten van
de Jordaan en versloegen verscheidene stam-
men. De „Refeeten", een „stain van reuzen
van hooge gestalte" in Bazan ; de „Zuzieten"
(mogelijk dezelfden „als „Zamzummieten" Deut.
II: 20); de „Emieten", die toen het land be-
woonden, dat later als Moab bekend was ; de
„Horieten" (nbewoners van holen"), die de
oorspronkelijke bewoners van Edam waren ;
de „Amalekieten", dat zijn de stammen in het
zuiden tusschen Palestina en Egypte, en de
„Emorieten" in Hazezon-Thamar („hetwelk is'
Engedi" 2 Kron. XX : 2) werden allen achter-
eenvolgens verslagen door Kedor-Laomer en
zijn bondgenooten.

Daarna vielen zij „de vijf koningen" in de
vlakte aan, met het gevolg verhaald in Gen.
XIV. Het „dilin van Siddim" met zijn „lijm-
putten" of beter „bitumenputten" (verg. den
lateren naam van de Doode zee, Laces Asphal-
tites) beteekent waarschijnlijk „het dal der-
weiden", en wordt algemeen geacht gelegen
te hebben aan het zuidelijk uiteinde van de
Doode zee, waar men nu de voornaamste op-
hoopingen van zout en bitumen ziet. De Jig-
ging van „Dan", genoemd in vers 14, wordt
betwist ; eenigen beweren, dat het de plaats
was, eerst bekend onder den naam van Le-
sem (Joz. XIX : 47. Richt. XVIII : 29), anderen
dat het dezelfde plaats is als Dan-Jaan (2
Sam. XXIV : 6) behoorende bij Gilead. Hoba
was gelegen ten noorden van Damaskus. De
windstreken werden genoemd naar de plaat-
sing van iemand, die met zijn gelaat naar
het Oosten stand.

5. De woorden over Melchizedek in den
brief aan de Hebreen zouden aldus kunnen
samengevat warden:

Christus wordt „van God genaamd een
Hoogepriester naar de ordening van Melchize-
dek" (Hebr. V : 6, 10; VI : 20) gelijk de
Psalm zegt (Ps. CX : 4). Want deze oude
Koning en Priester zegende Abram en ont-
ving tienden van hem; hij droeg de titels
van „Koning der gerechtigheid" en „Koning
des vredes" ; wij hooren geen bizonderheden
van zijn geslacht en van geen overgave van
zijn ambt aan een ander ; en alzoo is hij ge-
schikt om te zijn een type van Gods Zoon,
als een priester die „blijft in eeuwigheid"
(Hebr. VII : 1-3).
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Het feit, dat Abraham, van wien de pries-
terlijke stam van Levi voortsproot, in Melchi-
zedek een priester erkent, aan wien tienden
moesten gegeven worden, toont aan, dat het
Levietische priesterschap geacht mag worden,
een ondergeschikten rang to bekleeden (Hebr.
VIII : 4-10).

Dit wordt ook aangetoond uit het feit, dat
het priesterschap van Melchizedek door den
Psalmist wordt genoemd als doelende op den
Messias, die uit den stam van Juda en niet
uit den stam van Levi is. Dus is er een
„verandering van het priesterschap"; een
verwisseling van hetgeen r tijdelijk was en
verzekerd door uitroendige bepalingen", voor
een, dat de kracht zou bezitten des onvergan-
kelijken levens. En hierdoor hebben wij den
toegang tot God, die het „Wettelijk"
terschap ons niet kon verzekeren (Hebr. VIII
: 11-19). Dit priesterschap van Jezus is be-
krachtigd door . Gods eed, in den Messiaan-
schen Psalm aangehaald, en is (met afwijking
van het Levietische) niet overgaande van den
een op den ander (Hebr. VII : 24). Zulk een
hoogepriester betaamde ons — geen opvol-
ging van zondige, sterfelijke menschen, —
maar een — die „altijd leeft" en „in der eeu-
wigheid geheiligd is" (Hebr. VII : 20-28).

6. Het bestaan van vijandige en roovende
stammen maakt het noodzakelijk, de herders
„te oefenen" in het gebruik van wapenen.

7. De bizondere plaats, aan Melchizedek
toegekend, met het oog op zijn naam, op
de Messiaansche profetie (Ps. CX) en het
Christelijk onderwijs (Hebr. V—VII), heeft
tot gissingen omtrent zijn persoon geleid, die
bijna bijgeloovig kunnen genoemd worden.
Zoo heeft men gemeend, dat hij een „engel"
,was; dat hij „Henoch" was ; ook, dat hij een
Nerschijning van den Christus was, voor zijn
Vleeschwording. Een oude Joodsche over-

,levering zegt, dat hij de patriarch Sem was.
Maar daar is geen voldoende grond voor
eenige andere gedachte dan die door het ver-
haal uitgedrukt is, nam.: dat hij de koning
was van een Kanadnietische stad. Of hij
van Cham dan wel van Sem afstamde, wordt
,niet verhaald. Een gelijkluidende naam van een

lateren „koning van Jerusalem" Adoni-zedek
(d. „Heer der Gerechtigheid") leidt tot de
veronderstelling dat de naam Melchi-zedell
(„Koning der Gerechtigheid") een konink-
lijke titel geweest is en geen eigennaam.

8. „De Allerhoogste God" is in het Hebr.
„El Elkin". (Deze laatste uitdrukking komt
weer voor in Num. XXIV : 16, gebruikt door
Bileam. Mozes gebruikt haar ook in Dent.
XXXII : 8 en zij wordt dikwijls gevonden in
latere geschriften.) Melchizedek bewaarde een
kennis van den eenen God, oppersten Heere
en Schepper. Men heeft opgemerkt, dat de
Pheniciers Elion gebruiken als een naam voor
de godheid. — een overblijfsel wellicht van
het oude patriarchale geloof, dat zij verbas-
terden.

9. Het woord „gezegend" is een woord van
yelabvensching tegenover Abram, en een woord
van dank tegenover God, in deze verzen. (Voor
de uitdrukking van dank aan God, in verband
met zegen voor den mensch, verg. Gen. IX :
26.) Melchizedek, dus Abram „zegenende",
erkent in hem een geliefden dienstknecht van
den „allerhoogsten God" en zinspeelt op zijn
verder gezegend worden.

10. Deze vermelding van „tienden" en de
vermelding daarvan in Jacobs geval (Gen.
XXVIII : 22) toont aan, dat de gewoonte om
een deer van den eigendom of van den buit
of te zonderen, een voor-lifozai•sek gebruik
was. Veelvuldige voorbeelden kunnen bijge-
bracht worden van den invloed van dit ge-
bruik op vele natien. De gift van de tienden
van den buit was een heiliging van den
oorlog en de overwinning, en was een for-
m@ele erkenning van Melchizedeks priester-

ambt.
11. Het opbeffen van de hand was een

gewone vorm voor het afleggen van een
getuigenis. Het wordt p ier voor het eerst in
den Bijbel genoemd. De zedelijke invloed
van Abrams karakter vertoont zich bij deze
gebeurtenis op bizondere wijze. Ilij is een
voorbeeld van edelmoedigheid, rechtvaardig-
heid, onbaatzuchtigheid, vroomheid, en zoo
wordt hij een onmiskenbaar getuige van den
godsdienst, lien hij beleed.
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Les X. — Net verbond met Abraham.

„Want u komt de belofte toe en uwen kinderen."

Te lezen: Gen. XV en XVII gedeeltelijk.
Te leeren: Rom. IV : a0; Hand. II : 39. (Ps. 97 : 7; Ps. 105 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij hebben in deze les te spreken over het verbond, dat de Heere God
met Abram heeft opgericht.

Vele beloften had God hem gegeven, en Abram had ze vertrouwvol aan-
genomen, maar nu kwam de Heere die beloften ook nog door een verbond
aan hem bevestigen. De naaste aanleiding daartoe was het verlangen van
Abram naar een teeken, waardoor de vervulling van de belofte Gods hem
voldoende werd gewaarborgd en verzegeld.

't Was niet uit twijfelzucht, dat Abram een teeken verlangde ; hij deed het
tot versterking van zijn geloof. Vandaar, dat God ook aan zijn verlangen voldeed.

Hij gebood Abram, een offerande te brengen van bijzonderen aard, ten
einde zijn verbond met hem te sluiten. Op die wiize werden destijds bij de
menschen de verbonden gesloten, zoodat Abram zeer goed de bedoeling des
Heeren begreep. De zin aan het begin van het Hoofdst. XV vereischt bij-
zondere aandacht : „Het woord van den Heere geschiedde tot Abram in een
gezicht" (zie Aant. I). Abram blijkt in zekeren nacht in gemeenschap met
God gesteld te zijn geworden ; den geheelen volgenden dag bij de gedoode
slachtoffers gewaakt te hebben ; in een „diepen slaap" te zijn gevallen (verg.
Gen. II : 21), toen de zon onderging; en daarna, na een voorspelling omtrent
zijn nakomelingschap gehoord te hebben, een zinnebeeld van Gods tegen-
woordigheid en de aanneming van het verbondsoffer te hebben gezien. De
verzen 18-21 zijn een verkorting van Gods belofte aan Abram, in. een
herhaling van de grondgedachte, nam. het bezit van het beloofde land door
Abrams zaad. De namen van tien volken worden genoemd als de bewoners
van het land tusschen den Euphraat en de rivier van Egypte (zie Aant. 2).
De les geeft den Onderwijzer aan de hand, eerst de volgorde te bespreken,
waarin Gods openbaringen plaats vonden, om daarna het geloof van Abram
als middelpunt te nemen, waardoor hij voor God rechtvaardig was. Dit ge-
loof sloot geen begeerten, wenschen en vragen buiten ; doch het was waarlijk
oprecht en is als zoodanig door God aangenomen. God sterkte zijn ge'loo-
vigen en wachtenden dienstknecht, beide, door wat Hij tot hem sprak en
door wat Hij hem toonde.

SCHETS VAN DE LES.

Abram wachtte langen tijd, maar de
belofte van „zaad" scheen niet ver-
vuld te zullen worden. Wanneer toch
zou God hem meer bekend makers?

RENKEMA.

Abram had het aanbod van den Ko-
ning van Sodom afgeslagen (zie vorige
les); had zich onbaatzuchtig betoond,
evenals toen hij de keuze aan Lot

4
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overliet. En nu geeft de Heere zijn
getrouwen, geloovigen dienstknecht
een aanmoediging. Abram had „een
gezicht". God sprak met hem, toonde
hem den hemel met sterren bezaaid,
gebood hem een verbondsoffer in ge-
reedheid te brengen en gaf hem een
bijzonder teeken Zijner tegenwoordig-
heid. (Deze openbaringen schijnen
twee nachten en een dag geduurd te
hebben). [Jacobs droom, Gen. XXVIII,
P etrus' vertrekking van zinnen, Hand.
X, Paulus' verrukking, 2 Cor. XII,
kunnen alle dienen als voorbeeld van
een gezicht, waarin bijzondere open-
baringen aan de menschen gedaan
werden] (zie Awl/. I).

I. De onzekerheid. (Verzen 2 en 8).
Abram twijfelde nooit aan God,

maar zijn geloof werd beproefa'. Hij
was rijk en voorspoedig; hij had veel
vee, schapen, runderen en ezels; vele
dienstknechten en een getrouwen op-
zichter ; maar geen zoon, geen voor-
uitzicht op „het zaad", dat God hem
beloofde, toen hij hem beval uit „Ur
der Chaldeen" te gaan.

Abram zal dikwijls daarover ge-
peinsd hebben. God wist, dat hij be-
moediging noodig had, en nu komt
in een gezicht „het woord des Hee-
ren" als een versterking tot hem.

Misschien zat Abram in of aan de
deur zijner tent te peinzen, toen hij
een geheimzinnige stem hoorde :
„Vrees niet". (Hierbij kan men er
op wizen, hoe dikwijls deze uitdruk-
king in den Bijbelvoorkomt). „Ik ben
u een schild, uw loon zeer groot."

Herinner u, dat Abram juist door
God in den oorlog was beschermd
geworden. ( Waartoe werd een .child
gebruikt? Om de glen en speren of
te wenden. Wordt God nog elders
een schild genaamd? Ps. XVIII : 3 ;
LXXX[V : IO, 12; CXV : 9—I I ;
CXIX : 114). Abram had op God en
niet naar de menschen gezien „om

loon". Dit „woord van God" versterkte
dus Abrams geloof, zegt hem voort
te gaan, zooals hij gedaan heeft, met
te vertrouwen op God , zelf. Maar
Abram verstout zich, aan den Heere
te vragen, hem iets meer te zeggen.
Wat meende God met „het beloofde
zaad" ?

Zooals de zaken nu stonden, zou
Eliezer Abrams bezittingen erven ;
want Abram was kinderloos en „wat
zou God hem meer geven", als het
geschenk van een zoon niet naar zijn
wil was? Abram murmureert niet,
maar zijn vraag (vers 2) is inderdaad
een gebed om meer licht, zooals hij
later (vers 8) een teeken ter verzeke-
ring van den Heere vraagt. De „be-
proeving" van Abrams „geloof" had
zeker „geduld" gewerkt, maar hij
gevoelde, dat het hem aan „wijsheid
outbrak" en daarom vroeg hij ze van
den Heere (Jac. I : 3, 4 en 5).

II. Het geloof.
Wat deed God? Hij leidde Abram

naar buiten, uit de tent (vers 5), en
zeide hem, de sterren te tellen, die
helder schitterden aan den wolkeloo-
zen hemel. Zijn nakomelingen zou-
den ontelbaar zijn als de sterren en
zij zouden afstammen van een zoon
van hem (vers 4). God sprak &gide-
lijk. Abram was oud, zijn vrotw
was kinderloos, jaren waren verloo-
pen, sedert hij zijn geboortegrond
verlaten had. Maar God zeide, dat hij
een zoon zou hebben. Abram geloofde.
„Welke tegen hoop op hoop geloofd
beep', d. i. hoopte, hoewel alles tegen
zijn hoop inging. (Zie Rom. IV : i8,
19). En hij geloofde, dat bij God niets
onmogelijk was, en dat zijn beloften
waar moesten zijn. Zijn geloof bestond
alleen daarin, dat hij eenvoudi g op
Gods Woord vertrouwde. Abram ver-
wierp alien twijfel, die zijn ouder-
dom, zijn omstandigheden, zijn lang
wachten te voorschijn mochten roe
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pen. (Een stervenil Christen zeide: de
weg tot een groot geloof is niets van
zichzell te denken). Zijn geloof behaag-
de God. God rekende het hem tot ge-
rechtigheid, d. i.: zijn geloof plaatste
hem op het standpunt van een recht-
vaardig man. (Zie Hab. II : 4, 5, waar
de rechtvaardige, die op God ver-
trouwt en op de vervulling zijner be-
'often wacht, gesteld wordt tegenover
den hoogmoedigen, eigengerechtigen
man) (zie Aant. 3). Het oprechte
geloof is de eenige weg voor den zon-
daar, om voor God rechtvaardig te
zijn. Het is ook de wortel van alle
goede werken.

III. De verzekering.
Om Abram te bemoedigen gaf God

hem bijzondere bevelen omtrent een
offer (vers 9), waarmede op plechtige
wijze het verbond tusschen God en
hem gesloten zou worden (Zie Aant. 4).

En Abram waakte, wachtende op
eenig teeken van God. De slachtoffers
waren gereed, gedeeld en tegenover
elkander gelegd en Abram wachtte,
wachtte.

Dat was een nieuwe beproeving
van zijn geloof. ( Voorbeeld: — een
goed vriend heeft beloofd bij u te
komen en u iets zeer belangrijks te
vertellen. Gij wacht hem at. Gij kunt
niets anders doen. Uren verloopen,
een geheele dag gaat voorbij en nog
komt hij niet). Eindelijk overvalt een
„diepe slaap" den wachtende. Mis-
schien stond dit gedeeltelijk in ver-
band met Abrams vermoeidheid. Maar
Gods tijd is er vaak dan, wanneer
zijn dienstknecht eigen zwakheid het
meest gevoelt. ( Voorbeeld: — Jezus
komt in de laatste nachtwake bij den
storm op de Galileesche zee). Na de
dikke duisternis komt het licht (Jes.
L : io). God licht een gedeelte van
den sluier op, die de toekomst voor
Abram verborgen houdt; zegt hem,
dat in de volgende jaren zijn zaad

aan zal groeien tot een yolk en het
land zal bezitten. Daar zou verder
verbanning en dienstbaarheid zijn,
maar, na een vastgestelden tijd, groote
uitkomst (Zie Aant. 5). Abram wordt
een gezegende ouderdom en een ge-
lukkig sterfbed beloofd. En dan staat
God aan Abram toe, een symbool van
Zijn Goddelijke tegenwoordigheid te
zien (vers 17). Twee dingen worden
bekend gemaakt. Gods heerlijkheid
[verg. de vuur- en wolkkolom (Ex.
XIII : 21, 22, zie Aant. 6) en de aan-
neming van het offer als bekrachti-
ging van het verbond].

Wij leeren hieruit, hoe wij wachten
moeten op den Heere (Ps. XXVII :14).
Sams mogen wij vermoeid zijn, maar
wij moeten niet denken, dat God ons
vergeet (Jes. XL : 27-31). Te zijner
tijd zal God ons Zijn waarheid te
aanschouwen geven en ons dan nieuwe
teekenen Zijner liefde doen toekomen.
(Geloof alleenlijk. Mark. V : 36). Hebt
geloof op God. Mark. XI : 22, 23).
Wij wandelen door geloof, niet door
aanschouwen, en toch versterkt ons de
Heere in tijden van beproeving door
bijzondere teekenen Zijner gunst.

Wij hebben geen „gezichten" zoo-
als Abram, maar wij zien God door
Jezus Christus; en als wij zien op
Gods heerlijkheid, in het Evangelie
van Zijn lieven Zoon afgespiegeld, dan
zien wij een heerlijke toekomst voor
ons : vrede in de ure des doods en
een eeuwig Leven. (Beelden van het
geloof. Geloof is gelijk he/ oog van
de ziel, dat tot God opziet ; gelijk de
hand van de ziel, die zich naar Gods
beloften uitstrekt ; gelijk een slat' voor
de ziel, om op te steunen als wij
hemelwaarts reizen. Geloof zet tot
bidden aan, brengt het geduld tot vol-
making en houdt de hoop levendig.)

IV. De eisch.
Hier gelijk reeds elders zien wij, dat

de Goddelijke belof te gepaard gaat met
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menschelijke verplichting. God zegt tot
Abram: „wandel voor mijn aange-
zicht" en „wees oprecht". ( V oorbeeld :
— T/Vijs op llenoch en Noach). „Voor
Gods aangezicht te wandelen" wil
zeggen : in Zijn gemeenschap te leven,
zich in Hem te verheugen en altoos
te trachten, Hem te dienen (Verg. I
Sam. II : 35;, XII : 2 ; 2 Kon. XX : 3;
Ps. LVI : 15 ; Luk. I : 6). God zegt
verder, dat Abrams zaad na hem
„Zijn verbond zal houden" (Gen. XVII :
9). Welke belofte wordt bij den doop-
ten behoeve van het kind gedaan ?
Gods heiligen wil en Gods geboden
te houden. Wat beteekent dit? „Op te
merken en te doen" (Verg. Deut IV :
6; V : I en de uitdrukking : ,. Onder-
houdi den Sabbatdag"). Wij spreken
van menschen, die de wet houden en
verbreken. Evenzoo wordt gezegd van
hen, die God ongehoorzaam zijn en
Zijn geboden niet bewaren, dat zij
Zijn verbond verbreken (vers 14).

V. Het Teeken.
Een teeken voor Abram was het,

dat zijn naam en die van zijn vrouw
werden veranderd in Abraham en
Sara. Abram beteekent „Machtige"
of „Machtige Vader", maar Abraham
wil zeggen „ Vader der volken" (Lees
vs. 6). Sarai beteekent waarschijnlijk
„m ij n vorstin" (of misschien alleen
„edel") terwijl Sara ,,vorstin" betee-
kent in den vollen zin van het
woord. In vs. 16 wordt van haar ge-
zegd, dat „zij tot volken worden zal,
koningen van volken uit haar zullen
worden". Welke koningen stamden
van Abraham en Sara af? (David, Salo-
mo, Christus). Zie de geslachtslijst in
Matth. I : 2-16.

God gaf echter nog een ander tee-
ken, dat wij kunnen noemen het

sacrament van de oude bedeeling.
Daar moest een uitwendig tee-

ken zijn aan hen, die behooren tot
Gods ,,uitverkoren yolk". Een teeken
in het vleesch zou het teeken van
innerlijke reinheid en toewijding zijn.
De besnijdenis herinnerde hun, die
haar als een godsdienstig gebruik,
door God ingesteld, beschouwden,
drie dingen : (a) Af schei ding- van de
wereld. Zoo is ook ons Christelijk
sacrament van den doop het teeken
van „een nieuw leven", dat door God
gegeven won't en waarvan de gedoop-
te moet getuigen naarmate hij meer
van Gods belofte en zijn plichten ver-
staat. De instelling van het sacra-
ment is het zegel van den zegen Gods
en een pand van de verplichting des
menschen. (b) 7 oewijding aan God.
Zij, die het merkteeken, door God
ingesteld, drbegen, waren geroepen
„voor Gods aangezicht te wandelen",
zich aan Zijn dienst te wijden, zich
Zijn beloften en openbaringen te
herinneren. (c) Huiselijken godsdienst .
(Verg. wat God later aan Abram
zeide: Gen. XVIII : 19). Kinderen,
dienstknechten, het geheele gezin
moest tot het verbond behooren en
het moest overgaan van geslacht op
geslacht.

Dit moet niet alleen een touter ge-
schiedkundig verhaal voor ons zijn,
maar ook een . les ; eery les waarin
wij Goddelijke genade en menschelijke
ver antwoordelijkheid zien ; en wat de
uiterlijke teekenen bet,-eft, zij dienen
om ons te doen zien, wat God geeft
en hoe wij Hem dienen moeten.

Zulke instellingen met een geloovig,
ootmoedig en ernstig hart beschouwd,
zijn zegels van en wegen tot zegen
van den God des Verbonds.

AANTEEKE NINGEN.

1. In Gen. XV hebben wij een opsomming
van openbaringen door „het mord van God",

„in een yezicht”. Pit is de eerste keer, dat in
den Bijbel de uitdrukking voorkomt, later zoo
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dikwijls gebruikt : „het woord van Jehovah".
In hoofdst. XII : 7 wordt het eerst melding
gemaakt van een duidelijke verschijning van
den Heere aan den mensch. In hoofdst. XVI : 7
hooren wij van „den Engel des Heeren" en nog
dikwijls daarna. Dit gezicht is wellicht gezien
in een toestand van spanning of slaap (Gen.
XV : 12). „Gezichten" en „droomen" worden
in Num. XII : 6 voor elkander genoemd, en
worden onderscheid en van een onmiddellijk en
openlijk spreken met God, zooals het bijzonder
voorrecht van Mozes was.

Maar op welke wijze deze openbaringen ook
geschiedden, toch hielden zij in Gods booth
schap ter waarschuwing, tot troost, of wel een
bevel. Aldus k wain het „woord des Heeren"
tot de menschen, als vrucht van de bijzondere
openbaring des Heeren. Als de werking alleen
op het gebied van het innerlijk leven, ziel en
geest, plaats had en niet door de zintuigen was
waar to nemen, dan heet zulk een openbaring
subjectief. In sommige gevallen, waarin „de
Engel des Heeren" genoemd wordt, als on-
middellijk optredend, niet in een droomgezicht,
daar moet aan een objectieve verschijning van
God gedacht worden. Voorts vernemen wij nog
van zinnebeeldige teekenen van Gods tegen-
woordigheid en heerlijkheid (zie Aant . 6).

2. (Gen. XV : 18). „De rivier van Egypte"
hier renoemd, wordt door velen gehouden voor
dezelfde als de „beek van Egypte" (Num.
XXXIV : 5 ; Joz. XV : 4; J es. XXVII : 12)
nu genoemd de „ Wady-el Arisch", liggende
aan de zuidelijke grenzen van Israel. Het
woord voor „rivier" hier gebruikt is een ander
dan dat, gebruikt in de opgenoemde plaatsen.

3. Het groote evangelische beginsel van
rechtvaardiging uit het geloof is vervat in
hetgeen hier verhaald wordt van Gods aan-
neming van den geloovenden Abram. Abram
gaf alien eigenwil en zelfvertrouwen op door
een daad van onvoorwaardelijk vertrouwen
op Gods belofte, ook al wist hij nog niet, Tangs
welken weg de belofte haar vervulling zou
erlangen. Door het geloof klemde hij zich aan
Gods rechtvaardigheid en genade; hij was
rechtvaardig voor God, omdat hij eenvoudig
steunde op Gods belofte. Het was een „recht-
vaardiging uit het geloof" en niet „uit de
welken". 't Was een rechtvaardig verklaren,
een rechtvaardig rekenen, en zoo werd hij het
groote voorbeeld en de geestelijke voorvader
van alien, die, zonder eisch of verdienste voor
zichzelf, „gelooven in Hem, die den godde-
looze rechtvaardigt" (zie Horn. IV).

4. De plechtigheid van het offer, door Abram
volbracht, had de beteekenis van een plechtig
verbond. Jer. XXXIV : 18, 19 heeft betrekking
op het gebruik van de partijen, die een ver-
bond maken, om tusschen de verdeelde stukken
door to gaan. De verdeelde stukken stellen de
twee partijen voor, en het doorgaan tusschen

de stukken, hun verbond met elkander. In
dit geval was het Abram, die in persoon
tusschen de stukken doorging, terwb1 de ge-
openbaarde tegenwoordigheid van God onder
het beeld van vuur hetzelfde deed. Reeds in
Oud-Babylonie was deze symbolische wijze
van verbondsluiting in gebruik, die ook in
het Oosten en bij de Grieken gebruikelijk bleef.
Het moge opgemerkt worden, dat de genoemde
dieren de offerdieren van den Levietischen
eeredienst zijn. Het toekomstig bezit van Ka-
naan word to voren voorgesteld in de offers
van Kanaan. De roofvogels wijzen heen naar
den strijd, die daaraan verbonden zou zijn.

5. Het tijdperk van „vier honderd jaar" is
mogelijk hier slechts een rood getal. In Exod.
XII 40 wordt er gesproken van „vierhonderd
dertig" jaar als den tijd van Israels verblijf
in Egypte. En in Gal. III : 17 noemt Paulus
dit getal als de tusschenruimte tusschen ,de
belofte" en de wetgeving.

6. Het woord ,fakkel" beduidt waarschijn-
lijk vlam, of tong van vuur". De roo-
kende oven staat gelijk met het brandende
Bosch en de vuurkolom van Mozes (Verg. ook
Ex. XXIV : 17). Dit symbolisch verschijnsel
sluit in zich het denkbeeld van geheimzinnig-
heid, macht en heerlijkheid.

De Rabbijnsche naam voor het symbool van
Gods tegenwoordigheid, zooals het in het Oade
Israel wordt , voorgesteld, hetzij op den tocht
door de woestijn, of in den tabernakel en
tempel (2 Kron.VII : 1-3 ; verg. Ezech. XI : 22,
23) was de Shechinah. Dit wordt afgeleid
van den Hebr. wortel shakhan „woven"; en,
wordt gebruikt in uitdrukkingen als : ,,En
ik zal monen onder de kinderen Israels";
wolk rustte daarop en de heerlijkheid des
Heeren vervulde den tabernakel".

7. Het is de vraag, of de besnijdenis het
eerst word bekend gemaakt en bevolen aan,
Abraham, dan of zij misschien een gewoonte
was, reeds b andere volken in gebruik, als
de Egyptenaren, en nu door God tot hooger
einde en beteekenis geheiligd. Dat doze vreemde
gewoonte bij andere volken of stammen voor-
komt, is aan verschillende oorzaken toege-
schreven geworden, maar het is hier de plaats
niet om over dit onderwerp to handelen. Het is
voldoende, to zeggen, dat, indien het historisch
bewozen is, dat de Egyptenaren (of eenig ander
yolk) de besnijdenis gebruikten met het oog
op hun eigen belangen, dit ons niet behoeft
to verhinderen om haar godsdienstige waarde
en de bepaalde bestemming, door God er aan
gegeven ten opzichte van Abraham, to erken-
nen. In den Christelijken doop, die met de
besnijdenis eenigszins overeenkomt, wordt ook
aan een uitwendige en door de wet voorge-
schreven wassching een bepaald geestelijke
beteekenis gehecht, als zijnde met het oog
op Christelijk leven toegediend.
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Les XI. — Gods beloften en oordeelen.
„Rechtvaardig, zit Gij, o God!"

7'e lezen: Gen. XVIII; XIX : 15-29.
7'e leeren: Hebr. XIII : 2; Ps. CXLIV : 15. (Ps. Io5 : 24 ; Ps. 68 : r).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les hebben wij met een nieuwe openbaring, les Heeren te doen.
Van „de Brie mannen", die bij Abraham komen, wordt er blijkbaar een als
de voornaamste beschouwd door den patriarch. Deze voert ook het woord
(behalve in vers 9, waar wij lezen: „en zij zeiden"); van dezen wordt ge-
sproken ander den naam van Jehovah („de Heere", vers 13, 17, 20, 22).

Wij moeten ook opmerken, dat het geheele verhaal wordt voorafgegaan door
het bericht, dat Jehovah „verscheen" (vers i). Het ontga ook onze aandacht
niet, dat- er in hoofdst. XIX : 1, dat een vervolg is van het verhaal in hoofdst.
XVIII, alleen sprake is van twee engelen (lett. de twee engelen) die te Sodom
kwamen. Hieruit volgt dus, dat Abraham een bezoek ontving van den Engel
des Heeren, vergezeld van twee (geschapen) engelen (verg. hoofdst. XIX : 13).

Uit den tekst blijkt duidelijk, dat Abraham terstond het hemelsch karakter
van zijn gasten begrepen heeft en dat hij zich ten voile bewust was, dat de
Heere hier aan hem verscheen.

Het doel der Godsopenbaring was, om de belofte van izaaks geboorte
duia'eliiker en nadrukkelijker te maken (hoofdst. XVII : 19), in Sara een
nieuwe levende hope te wekken een haar uit des Heeren mond de belofte
,aangaande een zoon te doen hooren; en om een bijzondere mededeeling te doen
van het oordeel, dat Hij over de schuldige steden der vlakte ging brengen.

Op deze mededeeling volgt het gebed van Abraham voor de steden Sodom
en Gomorra. Zijn optreden als voorspraak bij Jehovah is zeer indrukwekkend
en geeft veel stof tot overdenking. De onderwijzer moet vooral wijzen op de
tegenstelling en tevens op het verband tusschen beide onderwerpen, die in
deze les worden behandeld. Daar plechtige, ernstige, stille gemeenschap met
God, stilte voor den storm; hier een overhaaste vlucht, waardoor de zwakke,
doch welmeenende Lot met moeite van de gevolgen zijner wereldschgezind-
heid wordt gered; en dan de vreeselijke verwoesting, die bewees, dat zelfs
geen tien rechtvaardigen zich in de steden der vlakte bevonden, — dat
Gods verdraagzaamheid nu ten einde was en dat (evenals bij den Zond-
vloed), ,,de dag des oordeels" was gekomen.

In Lot zien wij een merkwaardig voorbeeld van 't gevaar „der wereld
gelijkvormig te worden". (Zie de vermaning van den Apostel Paulus in Rom.
XII : 2). Wij moeten gelooven, dat Lot voor zichzelf begeerde, onbesmet en
oprecht te zijn, maar de mate zijner „gerechtigheid" en „Godsvrucht" was
zeer gering (Aant. 3). Doch God in zijn groote barmhartigheid merkte dit
zijn zwak geloof aan ; verhoorde Abrahams gebed voor hem; en redde hem,
hem als 't ware uit het vuur „grijpende" (Judas : 23).

Wig hebben hier dus een beeld van Genade te midden van het Oordeel
en tegelijkertijd een ontzaglijke openbaring van Gods oordeel over onboet-
vaardige zondaren.
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SCHETS VAN DE LES.

Het was op het heetst van den dag.
Abrahams tent was onder een boom
opgeslagen (de boom, zie vers 4 en
8). De aartsvader zit in de deur der
tent, peinzende of uitrustende. Mis-
schien denkt hij wel aan de verander-
de namen van zichzelf en zijn vrouw ;
of aan Gods belofte omtrent Ismael
of aan den nog niet geboren zoon,
die Izaik (zie Aant. r) zou genaamd
worden. Op eens slaat hij de oogen
op en ziet drie mannen naderen. Hij
loopt hun tegemoet, om hun beleefd
zijn gastvrij dak aan te bieden, buigt
voor den voornaamste van de drie,
en biedt verfrisschingen aan.

I. De onverwachte gasten.
Hoe gastvrij is Abraham ! Waar

wordt in het N. T. van gastvrijheid
gesproken ? (Rom. XII : 13, r Petr.
IV : 9). (Lot was gastvrij, toen hij de
engelen te Sodom ontving Hebr.
XIII : 2 kan ook op hem toegepast
worden). Een goed, vriendelijk mensch
is altjd geneigd tot iets vriendelijks.
Abraham was verblijd, toen hij op
eens tot dit heerlijk werk der gast-
vrijheid geroepen werd, en hij zag
niet op tegen den arbeid of de onkos-
ten om een vriendelijke daad te
verrichten. Hij betoonde zich „gereed
tot mededeelzaamheid en herberg-
zaamheid" (schets de beschrijving in
de verzen 6-8). Gezegend door God,
wilde hij ook gaarne tot een zegen
zijn. Zoo komen dikwijls onverwachte
zegeningen tot ons ; en door onze
plichten getrouw in acht te nemen
ontvangen wij onverdiende zegeningen
van den Heere. De gasten worden
„mannen"genaamd, maar' zie, hoe
twee van lien in het begin van het
volgende hoofdst. „engelen" (of „ge-
zanten", nl. van God) genaamd wor-
den. Van den derden wordt gespro-
ken als van Jehovah ; die moet „de

Engel der, Heeren" geweest zijn. Na
den maaltijd onder den boom doen
de gasten een vraag aan Abraham,
betreffende zijn vrouw. Welke was
zij ? Dan zegt de voornaamste der
drie hem op zeer stelligen toon aan,
dat Sara binnen het jaar een zoon
zal baren. (Zie Aant. 2).

Sara, die in de tent was, hoort dit.
Eerst kan zij het niet gelooven. Zij
„lacht" over deze belofte, alsof zij niet
waar kon zijn. Maar de Engel des
Heeren herhaalt de belofte en bestraft
Sara's twijfel door te vragen „Zou
jets voor den Heere le wonderkk
zijn r' (Verg. Jer. XXXIII : 17 ; Math.
XIX : 26 ; Luk. I : 37).

II. De Voorspraak.
Een andere bijzondere aankondi-

ging werd aan Abraham gegeven door
den Heere, toen twee der engelen
naar Sodom gegaan waren (verg. de
verzen i6 en 22 met hoofdst. XIX :
r). Hem werd geopenbaard, dat God
een heilige, rechtvaardige straf over
Sodom en Gomorra brengen zoude.

En zoo lezen wij vervolgens, dat
Abraham „stond voor het aangezicht
des Heeren". De twee andere gezan-
ten waren huns weegs gegaan. Maar
de Engel Gods schijnt op Abraham
te wachten. (God is altoos gereed
naar ons gebed te hooren ; zelfs Nib&
dat wij begonnen zijn onze gedachten
of wenschen uit te drukken). Deze
plechtige aankohdiging had grooten
indruk op Abraham gemaakt.

Hij wordt een Voorspraak. Wat
wil dat zeggen ? Iemand die voor een
ander de zaak bepleit. (Verg. de uit-
drukking Middelaar, Pleilbezorger.)
(Voorbeelden: Mozes, Ex. XXXII :
11-14, Samuel, I Sam. VII : 9; Ne-
hernia, Neh. i : 4-11). Door alzoo
voor anderen te bidden is Abraham
een type van Christus. Welke gelij-
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kenis leert ons iets van Jezus' voor-
bede ? (Luk. XIII : 1-9. Andere tek-
sten : Joh. XVII : 9, 20 ; Hebr. VII :
25).

Abraham „trad toe". Hij stond niet
alleen in de tegenwoordigheid van
den Heere, maar hij ging tot Hem.
Hij had „toegang" tot God, d. i. hij
had het voorrecht, Hem te naderen,
in een nauwe gemeenschap met Hem
te treden. (Hoe kunnen wij nu dezen
„toegang" hebben? Niet zichtbaar,
maar geestelijk , Ef. II : x8).

Abrahams voorbede was ootmoedig.
Deze „vriend van God" neemt zich
„stof en asch". Al Gods getrouw yolk
is ' ootmoedig !voor Hem (Voorb. :
jesaia, die zich noemde „een man
van onreine lippen"; Paulus, die be-
tuigt te zijn, „de minste onder de
heiligen"). Zij erkennen Gods heer-
lijkheid, terwijl zij Zijn gunst afsmee-
ken. Want hun vertrouwen is geen
vermetele of stoute gedachte van zich-
zelf, maar rust alleen op Gods genade
en welbehagen.

Abrahams gebed was ernstig. Diep
gevoel spreekt duidelijk nit zijn woor-
den in vers 25, en nit de herhaling
van zijn bede. Hij bepleit zijn zaak
als een, die sterk moet aandringen.
Verg. de uitdrukking : „te allen tijd
strijdende voor u in de gebeden"
(Col. IV : 12).

Abrahams gebed was volhardend.
Hij ging voort met bidden, hoewel
hij iederen keer beyreesd was, het
geduld van den Heere uitgeput te
hebben. Wat leert Jezus ons van de
volharding in het gebed ? (Zie Luk.
XI : 5-1o; XVIII : 7). Welk voor-
beeld hebben wij in het Evangelie
van volharding in het gebed ? (De
Syr ofthenicische of Kananeesche vr ow .
Matth. XV : 22 —28).

Abrahams gebed was vertrouwend.
Hij was verzekerd, dat God „de Rech-
ter der geheele aarde", slechts doen

zoude, wat recht en goed is ; dat,
indien genade kon verleend worden,
het gebeuren zoude ; dat God niets
verkeerds of onrechtvaardigs zou laten
geschieden.

De Heere stond aan Abraham toe,
voort te gaan. Wat meer zegt. Hij gaf
aan Abrahams herhaalde pleitrede ge-
hoor, en zeide, dat Hij de stad spa-
ren zoude, indien er slechts tien recht-
vaardigen gevonden werden. Merk nu
hierin op (a) een rechterlijke kalmte
en (b) een groote lankmoedigheid van
de ziide van God.

(a) Wanneer een mensch toornig
is, wordt hij dikwijls ongeduldig,
haastig, onbillijk. Soms kan iemand
reden tot toorn hebben, maar dikwijls
zou zijn oordeel nog gewijzigd wor-
den, als hij zich maar beter wilde
laten voorlichten. Nu is Gods toorn
over de zonde niet gelijk aan die van
een driftig man of van een willekeu-
rig despoot. Gods toorn is rechivaar-
dig% Hij is een rechtvaardig Rechter,
die een veroordeeling uitspreekt na
een gedaan onderzoek (Verg. vers 21).

(b) God heeft geen lust in den dood
der goddeloozen. Hij is „lankmoedig
in zijn toorn" (Ps. CIII : 8). Hij geeft
den mensch gelegenheid tot berouw
(Ezech. XVIII : 30-32). Het oordeel
wordt opgeschort tot het laatste oogen-
blik, opdat niemand dan de hard-
nekkigen omkomen zouden (2 Petr.
III : 9). Het geringste neemt Hij goed
in aanmerking. Tien rechtvaardigen
zouden Sodom gered hebben (maar
deze hoeveelheid zout was er niet, om
de rest van verderf te vrij waren).
Merk op, welk een bescherming en
zegen op elke plaats Godvreezende
menschen en huisgezinnen zijn kun-
nen. Jozef werd tot zegen voor het
huffs van Potifar. (Gen. XXXIX : 3).
De tegenwoordigheid van Paulus en
de gebeden van den Apostel redden
het leven van alien die op het schip
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waren — 276 zielen (Hand. XXVII:
24, 37)-

III. De Verwoesting.
(a) Lot. Waar wordt van Lot in

het N. T. gesproken? De Heere Jezus
wijst op „de dagen van Lot" (Luk.
XVII : 28, 29) en op Lots vrouw
(Luk. XVII : 32). Petrus spreekt van
zijn bevrijding en van zijn karakter
(2 Petr. II : 7-9). Maar was Lot even
getrouw en vropm als Abraham ?
Zeker niet. En toch zag God hem in
genade aan, en zorgde voor zijn be-
houd. Hij zat op zekeren dag in de
poort van Sodom. (De poorten der
Oostersche steden zijn dikwijls plaat-
sen van samenkomst) [Zie Aant. 4].
Misschien heeft Lot de vreemdelingen
willen waarschuwen voor de boosheid
der stad. In elk geval, toen de enge-
len kwamen, ontving hij ze gastvrij,
beschermde hen tegen geweld en her-
bergde hen in zijn huis tot den vol-
genden morgen. De engelen verkon-
digden aan Lot, waarom zij gekomen
waren (vers 13) en waarschuwden
hem, deze plaats te verlaten, eer het
te laat was. Lot sprak tot zijn schoon-
zoons (zie "Ian/. 5), maar te ver-
geefs. Gelijk Noach voor den Zond-
vloed, zoo smeekte en dreigde Lot,
voor dat het vuur van den hemel kwam.

De morgen kwam. Alles scheen als
naar gewoonte te gaan : „zij aten, zij
dronken, zij kochten, zij verkochten,
zij plantten, zij' bouwden". Bij het
goddelooze en zorgelooze yolk ont-
wa.akte geen heilzame vrees. Maar
Gods gezanten zeiden tot Lot : „St a
op". Was hij gereed om te gaan ?
Wij lezen dat hij „vertoefde". Hoe
vreemd en toch — hoe natuurlijk
Vreemd, als wij denken aan hetgeen
de engel gezegd had. Natuurlijk,
wanneer wij denken aan Lots huis;
zijn arbeid, zijn kennissen, enz. Het
valt zwaar, geestelijke en onzichtbare
belangen te stellen boven hetgeen ge-

zien wordt en tijdelijk is. Hunkerde
Lot nog naar zijn rijkdommen en
.bezittingen ? Twijfelde hij aan de
snelheid van het dreigend oordeel ?
Misschien trachtten zijn vrouw en
dochters hem te verhinderen. Maar
de Heere betoonde genade aan Lot.
De Heere had medelijden met hem.
„De mannen grepen zijn hand, enz,"
Lot was bijna vergaan ; hij werd als
't ware uit het vuur getrokken, toen
de vlammen hem al haast verschroeid
hadden (Judas : 23, verg. Amos IV :
I I). Wellicht vond hij het hard, aldus
weggevoerd te worden ; maar door
jets langer te toeven zou het te laat
geweest zijn. (Voorb. — lemand be-
vindt zich in een kamer vol schatten,
schilderijen, boeken. De aangrenzende
kamer staat in brand. Hij wil nog jets
langer blijven am nog wat te redden
van zijn schatten. Een vriend, die
wed, hoe dit dralen het gevaar vet--
hoop`, komt binnen en sleept hem mede
van de plaats des onheils). Zelfs nog
buiten de stad moeten de engelen
hem voortdrijven. „Behoud u om uws
'evens wil". Met een „ontvlucht den
naderenden toorn" moeten de gezan-
ten Gods hem herhaaldelijk waar-
schuwen.

(b) De vrouw van Lot. Lot was
wankelmoedig, maar niet zonder ge-
loof. Zijn vrouw was niet alleen wan-
kelmoedig, maar ook „dubbelhartig" .
Wij veronderstellen, dat zij eenige
liefde had voor haar man, eenigen
afschuw voor de grove zonden van
de booze stad, eenigen eerbied voor
hetgeen Lot haar van God geleerd
had. Maar zij had geen diepe, gods-
dienstige overtuiging, die haar gewe-
ten wakker hield, en haar wereldsche
begeerten beteugelde. Zij trachtte
God en Mammon te dienen ; zij ging
een eindweegs met de engelen ; maar
haar hart was bij hetgeen zij verlaten
had. Zij zag achterwaarts ondanks het
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uitdrukkelijk bevel, en bracht een
haastig verderf over zich. Zij werd
tot een „zoutpilaar". Roe dit ge-
schiedde wordt ons niet gezegd. Maar
wij mogen veronderstellen, dat, toen
zij achterwaarts zag, zij door den
vuurregen of door de zwaveldam-
pen overvallen werd en haar flood
lichaam, overdekt werd met een korst
van een zoutachtige zelfstandigheid
(zie Aant. 6).

De Heere zegt ons uitdrukkelijk,
te gedenken aan dit treurig voor-
beeld (Luk. XVII : 32) van iemand,
die begon te ontvluchten, maar die
door gebrek aan beslistheid en door
wereldschgezindheid toch in het ver-
derf liep. Daarom vermaant ons de
Heere, als zijn discipelen waakzaam
te zijn en ons geheele hart aan zijn
dienst over te geven.

(c) De verwoeste steden. De ver-
woesting van de steden in de vlakte
was voor het land een treffend oor-
deel. Vreeselijk de oorzaak, vreeselijk
de voltrekking, vreeselijk de gevol-
gen • (verzen 24, 25, 28) [zie Aant.
71. Merk op dat de verwoesting ver-
diend was. Evenals bid den zondvloed,
zoo wordt ons ook bier duidelijk ge-
zegd, dat de „verwoesting" der steden
geen toevallige werking der natuur,
maar een bepaalde straf was over
de zonde, van God gezonden. Hun

zonde was „zeer zwaar", „hun geroep"
zeer groot.

Maar deze verwoesting was befterkt.
Zoar werd gespaard. Lots gebed werd
verhoord. Dit toont ons hoe barm-
hartig de Heere is, zelfs te midden
der strengste oordeelen. Hij verbreekt
„het gekrookte riet" niet.

De verwoesting moet ook dienen
tot leering en waarschuwing voor
alien, die het hooren en de gevolgen
er van zien zouden. Sodom en Go-
morra worden in de Schrift dikwijls
als voorbeeld van ongerechtigheid en
van daaropvolgend oordeel aange-
haald (zie Aaht. 8).

Laat ons het volgende leeren uit
de geschiedenis van Lots vlucht uit
Sodom :

God toont Zijn barmhartigheid aan
al Zijn yolk, ook aan de kleinen, de
zwakgeloovigen.

Uitstel in godsdienstzaken is ge-
vaarlijk.

Besluiteloosheid en wankelmoedig-
heid in den dienst des Heeren zijn
noodlottig.

De zonde moet gestraft worden en
het oordeel is onvermijdelijk.

Hoe zullen wij dan ontkomen ?
Luister naar Gods woorden. Doe af-
stand van de ,,wereld" en „vleesche-
lijke gezindheid", en zoek den Heere
Jezus.

AANTEEK ENINGEN.

1. Door velen wordt het lachen van Abra-
ham — Zie Gen. XVII : 17 — beschouwd
als een „lachen van vreugde en niet van on-
geloof". Calvijn zegt: Abraham spotte niet met
Gods belofte, behandelde die niet als een fabel
of verwierp haar niet; maar het gebeurt dik-
wijls, dat, als er dingen plaats hebben, die
men het minst verwacht had, men in een
lachen uitbarst, omdat men gedeeltelijk ver-
vuld wordt met vreugde en gedeeltelijk buiten
zich zelf is van verwondering. De naam Izaak
beteekent ,Gelach,", en doelt op de vroolij ke
verwondering, die Abraham beving, toen hij
God's belofte hoorde, dat Sara een noon zoude
hebben. Abrahams lachen van verwondering

wordt gevolgd door Sara's lachen van twijfel ;
maar dit veranderde weder in een lachen van
vreugde en dankbaarheid, toen Gods belofte
aan haar vervuld werd.

2. De woorden in Gen. XVIII : 10,14 ver-
taald door „omtrent dezen tijd des levens"
(lett. „als de tijd levend is") beduiden waar-
schijnlijk : „wanneer het jaargetijde terugkomt",
d. i. rals lente of zomer weer daar is" ( Verg.
Gen. XVII : 21).

3. Het karakter en de loopbaan van Lot
vormen een vreemd bestanddeel in de heils-
geschiedenis. Dat hij „rechtvaardig" was wordt
door Petrus gezegd ; maar in deze deugd der
rechtvaardigheid was hij nog zeer zwak en
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daarin kan hij niet als een Abram ten voor-
beeld gesteld worden. In het verhaal van zijn
ontvangst van de engelen zien wij gunstige
trekken in Lots karakter. Hij is gastvrij,
klaarblijkelijk verlangend, zijn gasten te
vrijwaren voor beleediging, en misschien ge-
reed, vreemdelingen voor de gevaren en mis-
daden van die plaats te waarschuwen. Zijn
zonderling en misdadig voorstel, om zijn
gasten te redden ten koste van zijner dochters
eer, doet zien, hoe vreemd hetgeen eerzaam
en edel is in hem vermengd was met verkeerde
zedelijke begrippen. De wijze, waarop de bur-
gers van hem spreken — „Deze is gekomen
om als een vreemdeling hier te wonen en zoude
hij alleszins rechter zijn ?" — schijnt een
scheiding aan te duiden tusschen hen en Lot,
die, in weerwil van het feit, dat hij waar-
schijnlijk een geborene van Sodom huwde,
gevoeld werd als een protest tegen hun
goddelooze . en losbandige gewoonten. In het
verhaal van Lot's vlucht zien wij zwakheid
n flauwhartigheid, en we mogen besluiten,

dat „onbeslistheid" zijn ongeluk is geweest
gedurende zijn verblijf in Sodom. Hij kon er
niet toe besluiten, „de tenten der goddeloos-
heid" te verlaten, alhoewel zijn leven, ,,een
leven van ergernis en kwelling" was. De
treurige geschiedenis van de bloedschande,
waartoe hij verleid werd, toen hij, in een
andere vlaag van wantrouwende vrees, Zoar
verlaten had — de plaats, die hij als toevlucht
gekozen had — toont tot welk een diepen val
een, overigens oprecht man komen kan, als hij
deelgenoot wordt van zondige en wereldsche
gewoonten.

4. De poorten waren altijd helangrijke plaat-
sen van de Oostersche steden. Omtrent deze
en de verschillende doeleinden, waarvoor zij
gebruikt worden, wordt het volgende mede-
gedeeld. (1) Zij waren ,,plaatsen van openbare
bijeenkomst, hetzij voor zaken, hetzij voor
het yolk, om te praten en wat nieuws te hoo-
ren". (2) Zij waren ,,plaatsen voor openbare
beraadslagingen, rechterlijke handelingen en
het in gehoor ontvangen door Koningen, re-
geerders en gezanten". (3) Zij waren openbare
markten. (Voorbeelden over deze verschillende
gebruiken van ,,de poorten eener stad" vindt
men in Gen. XXIII :10; t Sam. IV : 13,
18; 2 Sam. XVIII : 24 en XIX : 8; 1 Kon.
XXII : 10; 2 Kon. VII : 1).

,5. Het is de vraag, of de ,,schoonzoons",
in vers 14 genoemd, inderdaad gehumd waren
met andere dochters van Lot dan die, waarvan
gesproken wordt in vers 15; of wel dat zij
verloofd waren met de twee dochters die ont-
kwamen. De woorden : ,,die zijn dochters nemen
zouden" kunnen zeer goed slaan op aanstaande
schoonzoons, voor dat zij werkelijk gehuwd
waren.

6. Wij moeten niet denken, dat de vrouw

van Lot terstond in „zout" veranderde, maar
dat zij, na gedood te zijn door de vurige en
zwavelachtige dampen, waar de lucht merle
vervuld was, versteende en daarna met zout
overdekt werd, waardoor zij geleek op een
zoutpilaar; ook nu nog worden, door de zout-
dampen van de Doode Zee, voorwerpen in de
nabijheid spoedig bedekt met een korst van
zout. Een belangrijk gedeelte in het (apokryphe)
Boek der Wijsheid, hoofdstuk X : 6, 7, spreekt
aldus over de verwoesting der steden en den
vreemden dood van Lots vrouw :

,,Deze, (d, de wijsheid) als de goddeloozen
vergingen, heeft den rechtvaardige verlost,
als hij vlood voor het nedervallende vuur
der vijf steden. Van welker boosheid nog is
een getuigenis het rookende woeste land, en
de boomen, die ontijdige vruchten dragen,
en de zoutpilaar, staande tot qedachtenis van
de ongeloovige ziel."

Joephus, die den dood van Lots vrouw aan
haar nieuwsgierigheid toeschrijft („onophou-
delijk omkijkende om de stad te zien, waar
zij vandaan liepen en nieuwsgierig zijnde,
wat er van worden zoude"), zegt, dat hij de
„zoutpilaar" gezien heeft ( p en zij blijft tot op
dezen dag"). Clemens van Rome zegt ook, dat
de zoutpilaar tot op dezen dag gebleven is.
Zijn aanhaling is opmerkenswaard. De vrouw
van Lot wao met haar man uitgegaan, maar
was van een andere gedachte en niet in over-
eenstemming met hem ; daarom werd zij tot
voorbeeld gesteld, zoodat zij een zoutpilaar
werd, opdat het voor alien bekend zou worden,
dat de dubbelhartigen en zij, die aan Gods
macht twijfelen, veroordeeld zijn en een teeken
worden voor alle geslachten.

Het onhoudbare denkbeeld, dat de wezen-
lijke ,,zoutpilaar", die het lichaam van Lots
vrouw voorstelt, nog staat in de buurt van
de Doode Zee, is waarschijnlijk gegrond op
de kolomvormige zoutblokken, die nog ge-
vonden worden bij den berg Usdum (Sodom)
aan het zuidwestelijke gedeelte dier zee. (Een
merkwaardige zoutpilaar, ongeveer veertig voet
hoog, is gevonden tusschen de zoutbergen van
Usdum door de Amerikaansche expeditie onder
Lynch).

7. Of het vuur uit den hemel bliksem was,
die het bitumen deed gloeien en de geheele
landstreek in vlammen zette, dan wel een
groote vulkanische uitbarsting, die al de
steden der vlakte overstroomde, of dat er
eenvoudig een wonderbare regen van brandende
zwavel neerviel, zijn vragen, die verschillend
beantwoord zijn geword en. Men moge onzeker
zijn over het middel, voor dit onheil gebruikt,
er is geen twijfel omtrent het rechtvaar-
dig Joel en de wonderbare tusschenkomst
Gods.

Het tegenwoordig aanzien van de Doode
Zee en zijn nabuurschap is uiterst treurig.
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In de wateren dezer zee en aan haar oevers
sterft alle dierlijk en plantaardig Leven,

8. De volgende plaatsen kunnen geraad-
pleegd worden:, Deut. XXIX : 23, waar Adama
en Zeboim (zie Gen. XIV : 2) genoemd worden
te zijn „omgekeerd" met Sodom en Gomorra.

Dent. XXXII : 32. Jes. 1 : 9, 10; III : 9;
XIII : 19. Hos. XI : 8. Amos IV : 11. Zef.
II : 9. 2 Petr. II : 6. Judas : 7.

Ps. XI : 6 en Ezech. XXXVIII : 22 schijnen
zinspelingen te zijn op den „vuurregen",
waardoor de steden verwoest werden.

Les XII. — Hagar en Ismael.

„God heel/ naar de stem van den jongen gehoord."

Ye lezen : Gen. XVI : 7-16 en XXI : 9-21.
Te leeren: Ps. CIII : 8; L : r5. (Ps. 1o7 : 5; Ps. 146 : 5).

VOOR DEN ONDERWUZER,

Bij het behandelen van deze les doet de onderwijzer wel, eerst in 't kort
de oorzaak te verhalen van Hagars vlucht. [Het ongeduld van Sara, dat
aanleiding gaf tot het voorstel, door haar aan Abraham gedaan, om Hagar
als een tweede vrouw te nemen (zie Aant.2), haar daarop volgende jaloersch-
heid en Hagars dwaze hoovaardij]. Dan beschrijve men den nood, waarin
Hagar verkeerde, om daarna aan te toonen, welk een beeld van Goddelijke
Voorzienigheid en Barmhartigheid wij hebben in hetgeen ons verhaald wordt
van den Engel des Heeren.

De zoon der dienstmaagd kan niet op gelijke lijn worden gesteld met het
beloofde zaad. Aan Ismael worden de bijzondere voorrechten onthouden,
die naar Gods voornemen aan Izaaks nakomelingen verleend zullen worden ;
maar ook hij en zijn afstammelingen zijn begrepen in de algemeene bedee-
ling der Goddelijke genade, en worden niet geheel aan zichzelf overgelaten.
De geschiedenis van Ismael en zijn moeder geeft ons een voorbeeld van
twee grondregelen van Gods Bestuur, die in de Heilige Schrift herhaaldelijk
op den voorgrond treden, nam, de bijzondere uitverkiezing, waaruit Gods
vrijmachtig welbehagen blijkt, en de algemeene voorzienigheid, waarin wij de
waarheid zien, dat God, onverminderd het ondoorgrondelijk geheim van Zijn
uitverkiezende genade, voor alle menschen zorgt. Wij hebben reeds vroeger
gezien, dat de afzondering van Izaak en zijn zaad tot de ontvangst van
bijzondere voorrechten, bepaald als de wil van God was bekend gemaakt
(Gen. XVII : 19), en dat tegelijkertijd aan Ismael een werkelijke, hoewel
mindere zegen werd geschonken.

De duidelijkste en eenvoudigste les, welke wij uit dit verhaal kunnen
trekken en aan de kinderen leeren, is het groote Mededoogen van God
met de in nood verkeerende moeder en haar kind, niettegenstaande zij
schuldig waren en naar Gods bevel door Abraham waren weggezonden.

SCHETS VAN DE LES.

Wat is een „woestijn"? (Een woes/
onbebouwd oord, dikwijls zandiq, dik-

wijls rotsachtig of met eert woesten
plantengroei bedeeld).
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Waarom was Hagar in de woestijn?
Zij „was vluchtende voor het aange-
zicht harer vrouw Sara". Misschien
trachtte zij naar Egypte terug te keeren,
want zij was een „Egyptische", en de
woestijn „Sur" (Gen. XXV :18) lag
op den weg naar Egypte (zie Aant. 3).
Sara had Hagar hard behandeld, maar
Hagar was ook niet zonder schuld.
Het was een dwaze twist en een dwaze
vlucht.

1. Hagar alleen in de woestijn.
Zij was alleen en vermoeid. Zij had

een plaats verlaten, waar zij gelukkig
en gt eerd was door haar meester.
Hoogmoed had haar tot drift en over-
haasting geleid. Nu is zij eenzaam en
hulpeloos. Waar moet zij heen ? Wat
moest zij doen ? Haar verlatenheid
deed haar aan God denken, want
zonder twijfel zullen Sara en Abraham
haar van den waren God verteld
hebben. Droefheid en eenzaamheid
geven den menschen dik wills tijd tot
denken en verlangen naar bidden.
(Voorb.	 Een man ligt ziek in een
gastlutis. De predikant zegt : Wel
vriend, nu hebt ge tijd tot nadenken.
.Ach /a, mijnheer, is het antzvoord,
als alles goed gaat dan vliegen de
ernstige gedachten weg als de vogels,
men denkt er even over maar dan
verdwijnen zij, nu ,?chter blijven zij).
En wat meer is, terwiil Hagar om huip
bad, zal zij berouw gevoeld hebben
over gedane zonden en misslagen.
Zij kon niets van God eischen. Mis-
schien durfde zij nauwelijks de oogen
opheffen (zooals de tollenaar in de
gelijkenis) of tot God stamelen. Smart
kan zijn een gebed zonder woorden,
dat door God verstaan wordt (Ps.
CVII : 4-7 ; LXIX : 34). God ziet
wanneer wij ons verootmoedigen, al
kunnen wij slechts stamelen (Ps. CII :
i8).

De Engel des Heeren vond Hagar
bij een waterfontein. „Engel" beteekent

„gezant" en wordt in het bijzonder
in den Bijbel gebruikt om de hemel-
sche afgezanten van God aan te duiden.
Zie, hoe van dezen gezant gesproken
wordt. Hagar noemt hem „de Heere,
die tot haar sprak" (vers 13). Het
was dus een verschijning van den
Heere aan Hagar in tijd van nood.
Wij lezen „dat de Engel des Heeren"
haar vond. Zij begon den Heere te
zoeken en God betoonde haar Zijn
barmhartigheid en hielp haar. (Verg.
de g-elijkenis van den verloren zoon ;
de varier, die uitging hem tegemoet).
God moet Hagars oogen geopend
hebben, opdat zij den Goddelijken
gezant aanschouwen kon (Verg. Luk.
XXIV : 31). Zij was zeer verbaasd
over dit gezicht (vers. 13), [zie Aant.
4] en gaf aan den put een beteekenis-
vollen naam (zie Aant. 5). Zij zag
dat God harer gedacht hoewel zij
Zijn gunst onwaardig was, en dat de
Heilige God ook genadig was. Mis-
schien vreesde zij eerst en was ont-
roerd, maar de Engel des Heeren kwam
om haar te bevrijden. (Verg. Matth.
XIV : 26, 27). In hetgeen God tot haar
zeide, merken wij een "berisping, een
bevel, een belofte op.

Een berisping. De vraag in vers 8
doet deze veronderstellen. Het was
alsof tot haar gezegd werd : Wat doet
gij bier ? Waarom hebt gij de plaats
verlaten, waar het uw plicht was te
blijven? De plaats te verlaten, waar
God ons geplaatst heeft, is verkeerd,
zelfs wanneer wij er door lijden.
(V oorb Fen soldaat , die moedi g op
zijn post blijft, al weet h#, dat de
dood zeker is).

Hagars plicht was, de dienstmaagd
van Sara te zijn ; hoewel Sara ver-
keerd handelde, verontschuldigde dit
Hagar niet. Merk op, dat, al redt de
Heere ons van de gevolgen onzer
dwaasheid en zonden, Hij de zonden
zelf veroordeelt en ons tot berouw
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roept. Hij is tot hulp en troost gereed
maar Hij wil ons niet met ons. zelf
ingenamen laten. Hij vernedert al-
vorens te verhoogen. (Jes. LXVI : 2).

Een bevel. Aan Hagar werd bevolen,
terug te keeren en „zich te onderwer-
pen". Zij moest Sara met eerbied
bejegenen en „zich vernederen onder
de handen barer vrouw". Dit wil zeker
ook zeggen, dat zij geduldig moest
lijden als zij streng behandeld werd.
(Het Hebr. woord voor „vernederen"
in vers 6, en „vernederen" in vers 9
zijn vormen van hetzelfde werkwoord).

Hagar moest toonen, dat zij werke-
lijk berouw had over haar misslag.
(Voorb. Een dienstmeid heeft on-
vriendelijk tegen haar meesteres ge-
sproken. Zij szvordt weggezonden. Een
vriendin zegt tot haar, dat, indien zij
werkelijk bedroefd is, zij terugkeeren
moet en haar meesteres vergeving
vragen, en in het vervolg- nederiger
en geduldia..-er zijn. [Zie Cat. Zondag 39].

De woorden van den Engel des
Heeren behelsden ook een belofte.
Aan Hagar werd een zoon beloofd
en zij moet Item noemen, dat
wil zeggen : „God hoort". Hij zal een
talrijke nakomelingschap hebben. Hij
is niet het beloofde zaad van Abraham,
maar zijn' afstammelingen zullen vrij
en machtig zijn. De Arabieren, die
van Ismael afstammen, zijn altoos
woeste, zwervende harden geweest,
die voortdurend op roof uitgaan (zie
Aant. 6).

II. Hagar met Ismael in de
woestijn.

Toen Izaak geboren werd, was
Ismael ongeveer 14 jaar oud. Het
„groote feest", ter eere van het spenen
van het kind gegeven, had wellicht
2 a 3 jaar later plaats. Wii mogen
veronderstellen, dat in meer dan een
tent „een kalf teeder en goed" en
een „geitenbokje" geslacht is en dat
„koeken" gebakken werden. Daarna

kwamen al Abrahams dienstknechten
en veehoeders, om den „jongen mees-
ter", den erfgenaam van het huis,
geluk te wenschen. Het was waar-
schijnlijk te midden van de drukte
van het feest, dat Sara Ismael zag
„spotten". Zij was niet onredelijk boos.
Misschien gedacht zij ook aan Hagars
drift v6Or Ismaels geboorte. Zij vertelt
Abraham wat er gebeurd is. Hij is
bedroefd „vanwege zijn zoon". De
vroolijke jongeling was den varier
klaarblijkelijk dierbaar. Maar God
doet aan Abraham weten, dat Sara's
vraag met zijn bijzondere plannen
overeenstemde (vers i 2), en nu maakt
Abraham geen tegenwerping meer
en gehoorzaamt haastelijk Gods bevel.
Dit alles moet Hagar diep bedroefd
hebben gemaakt. Misschien was zij
ook oneerbiedig tegen haar meesteres
geweest; zij heeft misschien haar zoon
aangemoedigd om te spotten, of in
ieder geval hem niet teruggehouden,
en zij heeft van Abrahams vriendschap
vertrouwd, dat hij deze beleediging
over het hoofd zou zien. Maar Sara
werd bijzonderlijk geleid, naar het
scheen, tot het aandringen op de
scheiding van Ismael en Izaak. (Verg.
de aanhaling van Gen. XXI : io met
wat Paulus in Gal. IV: 30 zegt).
„Kunnen twee te zamen gaan, waar
zij niet le zamen stemmen ?"

Abraham geeft Hagar eenig brood
en een kruik water (misschien een
garden kruik, misschien een lede-
ren zak), en zendt haar weg met
den jongen Ismael. .Hij gaf wellicht
genoeg voor e'en degreize, in de hoop,
dat God nog zou toestaan, dat zij
terugkeerde. Zie nu, waarom zij uit-
gedreven werden.

Ismat'ls schuld. Hij was zeer oneer-
biedig en gedachteloos geweest, mis-
schien was hij ook wel nijdig en ja-
loersch. Hij vindt het niet aangenaam,
wat op te geven voor dit kleine kind,



HAGAR EN ISMA1L.	 63

een jongeren broeder, die het hoofd
van het gezin zou worden na Abra-
hams dood. (Voorb. Kains jaloersch-
heid tegen Abel).

Sara's Morn. Zij, die eerst ongeloo-
vig gelachen had bij de gedachte, in
haar ouderdom nog een zoon te krijgen,
was • er nu zeer op gesteld, dat zijn
rechtmatige aanspraak werd erkend.
Misschien was Sara wat haastig in haar
toorn, maar het gevoel, dat Ismael
moest worden weggezonden, was ge-
grond op de juiste waardeering van
Izaaks rechten.

Gods besluit. God had aan Abra-
ham gezegd : „In Izaak zal uw zaad
genoemd worden" (Aant. 7). Abraham
heeft dus niet te kiezen, wat gedaan
moet worden. God beveelt, wat het
beste is. Hij had alreeds gezegd, dat
Ismael plaats moest maken voor Izaak.
Gods wil' gaat boven alle menschelijke
schikking. (Verg. Jacob gekozen boven
Ezau. juda uit de zonen van Jacob.
David uit de zonen van Jesse, tot
den gezalfde des Heeren). Hagar
schijnt, door verdriet verblind, haar
weg verloren te hebben. Zij en haar
zoon trokken verder, misschien spra-
ken zij eerst op klagenden toon tot
elkander en waren boos. Zij verliezen
den rechten weg. De jongen wordt
moede, misschien door de hitte, mis-
schien door het heen en weer loopen
om den weg te vinden. Eindelijk kon
hij niet meer. Hagar legt hem onder
een struik en zet zich op eenigen af-
stand neder, bevreesd hem te zien
sterven, en toch wil zij hem niet geheel
verlaten. Waar is nu haar hoogmoed,
haar onbeschaamdheid, haar jaloersch-
heid, haar drift? Zij ziet hoe dwaas
zij geweest is. Zij, die Izaak door
haar zoon liet bespotten, heft nu haar
stem op en weent, als zij den ver-
moeiden slaper beschouwt en voor den
naderenden dood vreest. Zij is wan-
hopig. Heeft zij dan haar vroegere

bevrijding vergeten ? Bidt zij God om
hulp? I)it wordt ons niet gezegd.
Misschien durft zij niet om hulp vragen,
voelende, dat zij die niet verdient.
De woorden van den Psalmist be-
schrijven hier duidelijk den toestand
van moeder en kind : „Rongerig en
dorstig versmolt hunne ziel".

Vanwaar zou de hulp komen ? Lou
er geen reiziger voorbijgaan met een
zak water en zich over den jongeling
ontfermen ? Daar is, behalve zijn hul-
pelooze en wanhopige moeder, geen
menschelijk oog, dat hem ziet, geen
menschelijk oor, dat zijn zuchten en
hijgen hoort, geen menschelijke hand
om hulp te bieden. Maar God hoorde
naar de stem des joncens (Ps. X : 17.
Jes. XLI : 17, 18). Hagar hoort een
stem, uit den hemel en ziet, dat de
goede God haar niet verlaten heeft.
Hij is medelijdend, traag tot toorn,
en van groote barmhartigheid. De
Engel des Heeren zegt haar niet te
vreezen, God heeft naar de stem van
Ismael gehoord, juist waar hij ligt,
op de plaats waar zijn moeder hem
in wanhoop verlaten heeft (Ps XXVII :
io), juist waar de ellende het grootst
en de dood het dichtst nabij scheen.
Hij zendt de moeder naar den jongen
terug (Verg. Jezus, die aan de weduwe
van 'Vain haar zoon terup,:geeft) met
nieuwe hoop, vertrouwen en dank-
baarheid.

God opende haar oogen. Zij was
nu niet langer verbijsterd, zij vond
den weg; alle zorg, alle moeite was
nu voorbij. Zij haastte zich de water-
kruik te vullen en bracht drinken aan
haar zoon, die door deze verfrissching
tot nieuw leven en kracht terugkeerde.
Verder lezen wij, dat God met den
jon gen was. Zoo werden dus de be-
loften aan Abraham en Hagar ver-
vuld. Ismael werd groot. Hij woonde
in de woestijn Paran (zie Aant. 8).
Hij huwde een vrouw uit het geboor-
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teland zijner moeder en had twaalf
zoons, (Gen. XXV : 12-16). Het is
belangrijk op te merken, dat hij met
Izaak bij de begrafenis van hun va-
der Abraham tegenwoordig was (Gen.
XXV : 9).

Wij worden door deze geschiedenis
op Gods Voorzienigheid gewezen
en op Gods regeerende hand in het
wedervaren en het lot der menschen.
Daarenboven wijst zij ons ook op

Gods barmhartigheid. Wij zien, hoe
God met zondige en bedroefde men-
schen handelt. Hij ziet hun ellende,
hun zonde. (De wereld is de
woestijn). Hij bezoekt hen in hun
verdriet. (Jezus Christus is de Ge-
zant). Hij hoort hun gebed. Het
Evangelie is de boodschap, behelzen-
de : Een veroordeeling van onze
zonden, een bevel om God te dienen,
en een belofte van toekomstig geluk.

AANTEEK ENINGEN.

1. Op' verschillende plaatsen in het Oude
Testament, meest in de oudste boeken, wordt
van een persoonlijk, bovennatuurlijk Wezen
gesproken als van den „Gezant des Heeren",
die spreekt en handelt, alsof hij Goddelijk
is. Godgeleerden verschillen in de meening,
of deze „Engel" beschouwd moet worden als
.een Iverkelijke Theophanie, d.i. dat God in
hem verschenen is, of dat het een geschapen
engel was, die God v oorstelde. Daar zijn vier
voorname redenen voor de eerste opvatting.
(1) De „Engel" vereenzelvigt zich met Jehovah.
(2) De heilige schrij vers spreken van hem
als van Jehovah. (3) Zij, aan wie hij verschijnt,
erkennen en aanbidden hem als Goddelijk.
(4) Hij neemt aanbidding en offerande aan.

Nog mogen wij bij deze redenen, gegrond
op een vergelijking van al de plaatsen der
Schrift, waar deze „Engel" genoemd wordt,
de volgende opmerkingen voegen. Ware de
Engel een geschapen engel, dan zou engelen-
dienst een reden van bestaan hebben, maar
dit is volkomen in strijd met alles, wat in
de Schriften over Gods rechten wordt gezegd.
Dan, zulk een voorafbeelding van het mysterie
der Vleeschwording is een voorbereidende
trap voor de zelfopenbaring Gods aan de
menschen. Ten derde, de later geopenbaarde
leerstelling van de Drievuldigheid in Eenheid
valt samen met die openbaring van Een „van
God gezonden", die terzelfdertijd den is met
God. De plaatsen, die moeten bestudeerd en
vergeleken worden, zijn Gen. XVI : 7; XVIII :
1, 22; XXI : 17; XXII : 15 ; XLVIII: 16 ; Ex.
III : 2, 5; XXIII: 21. „Mijn _Yawn is in het
binnenste van hem"). Richt. II : 1-5 ; XIII :
S, 18; Zach. XII : 8. Vergelijk ook de nit-
drukkingen : „de Forst van het Heir des
Heeren" (Joz. V : 14; verg. VI : 2), de „Engel
Zijns aanyezichts" (Jes. LXIII : 9) en de
„Engel des Verbonds" (Mal. III ; 1).

De Heere Jezus zelf legt nadruk op het feit,
.da,t 14 is de Goddelijke Gezant, de van den
Vader Gezondene". En het is het meest in

overeenstemming met wat ons van Gods natuur
in den Btjbel geopenbaard is, om te gelooven,
dat elke vroegere openbaring van het God-
delijk Wezen, zichtbaar gemaakt voor den
mensch, een soort van voorspel der Vleesch-
wording was.

2. Sara was ongeduldig ten opzichte van
de vervulling der Goddelijke belofte aan haar
man. Zij had de hoop, een kind van zich zelf
te hebben, opgegeven, en zoo verzon zij een
merkwaardige list, die ons vreemfl toeschijnt,
maar die zich waarschijnlijk geheel aansloot
bij de toen bestaande gebruiken, welke nog in
Indie en China bestaan. Zij stelde voor, dat
Abraham haar dienstmaagd als een soort van
tweede vrouw zou nemen, zoodat, als er uit
deze vereeniging kinderen zouden voortkomen,
deze kinderen van haar dienstmaagd als de
hare konden worden beschouwd.

3. De „woestijn van Sur" ligt tusschen
Egypte en het zuiden van Palestina. Zij wordt
menigmaal tezamen met Egypte genoemd.
(Gen. XXV : 18; Ex. XV : 22; 1 Sam. XV : 7
en XXVII : 8). Sur beteekent „een muur".
Prof. Palmer zegt: Als wij staan te Ayun
Musa en over de woestijn been zien naar de
Jebels er Rahah en Et-Tih, aan het eind der
schitterende vlakte, bemerken wij terstond,
hoe deze lange, muurachtige heuvels de grootste,
zoo niet de eenige sprekende eigenaardigheid zijn
van dit gedeelte der woestijn ; en het ver-
wondert ons niet, dat de Israelieten deze

'merkwaardige plaats genoemd Jiebben naar
zijn meest kenmerkende gedaante, de woestijn
van Sur of den muur.

Hagar was waarschijnlijk bij Abrahams
huisgezin gevoegd gedurende zijn verblijf in
Egypte. En zij trachtte nu terug te gaan naar
haar geboorteland.

Een bron in de Wady el Muweilih wordt
verondersteld dezelfde te zijn als de put van
Hagar. Door de Arabieren Moi-lahhi Hadiar
genoemd (Moi of Mai beteekent „water").

4. Gen. XVI : 13. De letterlijke vertaling
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luidt aldus: „En zij noemde den Naam des
Heeren die tot haar sprak : Gij God des aan-
ziens ! Want zij zeide : heb ik ook hier gezien
naar die,,, die mij aanziet?" De Engel wordt
door Hagar beschouwd als de tegenwoordig-
heid van God. De beteekenis schijnt te zijn :
Gij hebt mij bespied in deze treurige wildernis,
waar ik dacht, dat niemand mij zag en waar
ik zonder pulp en hoop moest sterven ; daar
hebt GVe gezien en heb ik U yezien, mijn
Helper en mijn God.

5. Beer-lahai-roi beteekent n de put van het
leven van aanzien", of, beta. nog, bron van
den levende, die naar mij ziet.

6. „Een woudezel van een mensch." Dit
vers is een bijztonder nauwkeurige beschrijving
van het Ismablietische karakter, dat nog steeds
gezien wordt in de Arabische stammen. De
woudezel is bekend door zijn sterkte, vlugheid,
ontembaarheid; hij zwerft in de woestijn road
met die onafhankelijkheid en vrijheid, die het
kenmerk zijn der Arabieren (Verg. Job
XXIV : 5; Jes. XXXII : 14).

„Voor het aangezicht van al zijn broe-
deren." Dit ziet waarschijnlijk op de leef-
wijze der Bedouinen; zij leven overal in de
dichte nabijheid van hun verwante stammen,
zwerven rondom hen, maar vermengen zich nooit
met hen. Het zoude ook vertaald kunnen worden
met: „tegen het oosten van al zijn broederen".

7. In zijn zendbrief aan de Galatiers (hfdst.
IV : 21—V : 1) wijst de apostel Paulus op deze
,gebeurtenis en op de diepere beduidenis
daarvan. Hij ontkent niet de historische
waarheid van het verhaal, maar veronderstelt
-een tweede beteekenis. Gal. IV : 22, enz. zou
aldus kunnen worden omschreven : Daar staat
geschreven, dat Abraham twee zonen had, een
mit de dienstmaagd (Hagar) . en een uit de
vrije (Sara). Maar de eerste is geboren op
„natuurlijke wijze"; de laatste door de kracht
-der Goddelijke belofte. Deze feiten kunnen

typisch worden toegepast en uitgelegd.
Want men kan aannemen, dat deze twee
vrouwen twee verbonden voorstellen; (1) een
van den berg Sinai, waarvan de kinderen
alien dienstbaar zijn. Deze is Hagar. Zij komt
overeen met het aardsch Jeruzalem, dat in
de slavernij der Wet is met haar kinderen.
Maar (2) het hemelsch Jeruzalem [overeen-
komende met Sara] is vrij en is de moeder van
ons, die gelooven. Nu broeders, gelijk IzaRk zijt
gij kinderen der Belofte. Gelijk hij, die op na-
tuurlijke wijze geboren werd, hem vervolgde, die
volgens den Geest geboren werd, zoo is het ook nu.
Maar wat zegt de Schrift ? nWerp de dienstmaagd
uit, enz." (Gen. XXI : 10 wordt aangehaald
met de verandering ,,mijn zoon Izaak t' in
„de zoon der vrije"). Deze Bingen alzoo zijnde,
laat ons onze voorrechten gedenken en vast
staan in de vrijheid, waarmede Christus ons
heeft vrijgemaakt.

8. De woestijn van Paran is hoogst waar=
schijnlijk dezelfde als de woestijn van Et-TM
(Woestiju der omzwervingen). Zij lag tusschen
Edom, Midian en Egypte (zie 1 Kon. XI : 18).
Ten noorden grensde zij aan het zuidelijk
gedeelte van Palestina. Zij reikte tot aan de
Elanitische golf ten zuidoosten. El paran
(dd. De eik, of terpentijnboomgrot van Paran)
in Gen. XIV. : 6 genoemd als ,,aan de woestijn"
of „bij den ingang der woestijn" is waar-
schijnlijk het oude Elath of Aileh, aan het
noordelijk uiteinde der Elanietische golf. De
bergen van Et-Tih (die beginnen bij de Ela-
nietische golf en voortgaan in een onafge-
broken kromme liju tot in de nabijheid van
de golf van Suez) met de bergketen Jebel-
er-Rahah vormen de zuidelijke en zuidweste-
lijke grens van de woestijn van Paran.

Dus was Ismael in deze woestijn op den
weg van Palestina naar Arabic, waar zijn
nakomelingen de „Hagarenen" en Arabische
stammen hun woonplaats vonden.

Les XIII. — Abrahams Offerande.

„Heb God lief boven alles."

Te leven : Gen. XXII : 1-19.
Te leeren Hebr. XI : 17— 19 Joh. XX : 29. (Ps. 42 : 3; Ps. 2 7 7).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Wij mogen gerust zeggen, dat in de proef, waarop Abrahams geloof ge-
steld werd, zooals in Gen. XXII verhaald worth, dit geloof het hoogsle punt
bereikte. Alles liep te zamen om deze proef zoo zwaar mogelijk te maken.
De aard van het gebod (zie Aani. I), het schijnbare contrast tusschen Gods
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menigmaal herhaalde beloften en dit vreemde bevel, Abrahams bijzondere
liefde voor Izaak, de gedachte, welke uitwerking het bericht van Izaäks
dood, op zulke wijze veroorzaakt, op Sara zou kunnen hebben; dit alles
moet Abrahams ziel met smart en onrust vervuld hebben. Doch zijn vol-
komen en onvoorwaardelijk geloof in God den Heere doorstond zelfs deze
vreeselijke beproeving (zie Aant. 2). In zijn volkomen overgave aan den
geopenbaarden wil van God blijft Abraham ten alien tijde het beeld van „den
geloovige", die erkent, dat er in hetgeen God openbaart, gelooft en gebiedt,
de beste zekerheid te vinden is van hoop en verlossing, die door den mensch
kan bereikt worden; en dat geen nooden of moeilijklieden ons moeten ver-
hinderen, ons volkomen vertrouwen in Gods genade en waarheid te stellen,
of Hem ten koste van alles te gehoorzamen. Hij houdt God aan zijn Woord ;
en overlegde, „dat God machtig was, hem ook uit de dooden te .verwekken ;
waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft" (Hebr. XI :17-19).
God zweert hem nu een „eed" (zie Aant. 3), die alles bevestigt, wat hem
,vroeger in den vorm van belofte was gegeven en waardoor hij met Gods
trouw werd bekroond.

De . zinnebeeldige beteekenis van Izaäks offerande en de profetische strek-
king van Abrahams woorden in vers 8 kunnen wij eerst goed begrijpen
door het offer van Christus voor de zonde der wereld.

SCHETS VAN DE LES.

Wij hebben gezien, dat Ismael uit
Abrahams tent werd weggezonden,
en wij veronderstellen, dat nu alles
met Abraham en Sara gedurende
eenigen tijd vreedzaam en voorspoe-
dig ging. Izaak werd groot en was
de eenige zoon van Abraham, die
bijzonder door God aangewezen was
als „het zaad", waaraan de belofte
gegeven was. Op eens doet zich een
nieuwe en zware beproeving voor
Abrahams geloof voor. Het scheen,
alsof God Izaak van hem weg Wilde
nemen en dat langs een vreeselijken
weg. ( Voorb. — E'en a/ gebeden kind,
dal plotseling doodelijk krank word/.
Roe raadselachti g. is dan de handel-
wijze des Heeren.) Denk hierbij aan
de geschiedenis van de Sunamietische.
2 K011. TV : 20-28.

I. De beproeving van het ge=
loof.

God „verzocht Abraham", d. i. be-
proefde hem (zie .Aant. 4), om te

zien, of zijn geloof hem in staat stelde,
God te gehoorzamen in een harde
zaak, die hij niet verstond en die hem
zeer moeilijk viel. than Abraham worth
gezegd, zijn zoon met zich te nemen
naar een bP•paalde plaats, naar het
land Moria (zie Aant. 5), en hem te
offeren als een brandoffer op een be-
paalden berg, dien God zou aanwijzen.
Abraham moet verbaasd en ontroerd
geweest zijn van zulk een bevel (zie
Aant. 6).

Hoe! Izaak offeren ; den zoon,
waarop hij zoo lang gewacht had;
dien hij zoo teeder beminde; die op
een wonderdadige wijze aan hem en
Sara door God zelf gegeven was; en
door wien God beloofd had: „in Izaak
zal u zaad genoemd worden" en voor
wien Ismael verwijderd was?

Kunnen wij ons een grootere be-
proeving dan deze voorstellen ? Zeker
niet. Abrahams hart moet eerst zeer
bezwaard geweest zijn, toen hij dit
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vreemde bevel van God vernam. Maar
hij bleef op God vertrouwen en het
Woord des Heeren gaf hem licht in
de duisternis. (Lees Job XXIII : 8—
12. Verg. r Petr. 1 : 5-7).

IL De gehoorzaamheid van het
geloof.

Abrahams geloof was niet alleen
een bloote betuiging van geloof (Jaco-
bus II : 21-23). Hij gehoorzaamde
onmiddellijk, („stond 's morgens vroeg
op") en murmureerde niet; geduldig
trok hij verder, waar God hem henen-
zond. Het verwonderde Izaak mis-
schien, waar zij heengingen en wat
zij doers gingen. Niets kan de een-
voudige levendigheid der beschrijving
der reis van vader en zoon, „die bei-
den te zamen gingen" naar den aan-
geduiden berg, evenaren.

Abrahams woorden in vers 5: „ Wij
zullen tot u wederkeeren" toonden,
dat hij „hoopte tegen hoop". En
Izaaks eenvoudige vraag in vers 8
bewijst, dat hij geduldig den wil des
Heeren afwachtte. Eindelijk moet hij
toch aan Izaak het droevige en vree-
selijke nieuws mededeelen. Izaak on-
derwierp zich gewillig (zie plant. 7)
en het vreeselijke oogertblik naderde,
dat de oude vader het mes nam om
zijn geliefden zoon te dooden. Zoo
bereid, zoo geduldig, zoo volkomen
was de gehoorzaamheid van den ge-
loovigen Abraham.

III. De belooning van het ge=
loof.

Op het laatste oogenblik hoorde
Abraham (o! met welk een dankbaar-
heid), de Goddelijke stem, die hem
zeide, dat het nu genoeg was. De
beproeving was voorbij. Abrahams
oprechtheid en volkomen geloof was
nu duidelijk bewezen. En met nog
meer nadruk dan ooit bevestigt God.
al Zijn beloften, en toont Zijn welbe-
hagen in Abrahams geloof en ge-
hoorzaamheid. De beproeving was

voorbij, de belooning kwam. Abraham
kreeg de hoogste verzekering van
Gods guns/. Wat wil de Heere van
ons ? Ons geheele hart, ons volkomen
vertrouwen (Spr. XXIII : 26). Hij wil
niet, dat wij lauw zijn in zijn dienst
(voorb. de ,,,remeente van Laodicea).
Op alien, die in Hem vertrouwen en
Hem dienen, stort Hij Zijn gunst uit.
„Well gij getrouwe en goede elienst-
knecht, ga in de vreugde uws Ileeren
(verg. Joh. XII : 26). God openbaarde
aan Abraham, wat hem zoo vreemd
toegeschenen had. God had nimmer
gewild, dat Abraham werkelijk Izaak
zou dooden. Maar Abraham verkeer-
de gedurende eenigen tijd in een
hevige beroering des gemoeds, en de
oplossing van het vraagstuk vond hij
in de overtuiging, dat de almachtige
God dooden tot het leven terug kan
brengen. Wij verstaan niet altoos Gods
weg of Zijn leiding (voorb. Simon Pe-
trus, teen de Heere de voeten der
discipelen wiesch, wat zeide de Heere
tot hem? Joh. XIII : 7). Maar ter ge-
legener tijd wordt ons geloof beloond
door de wetenschap, dat God wijs en
goed handelde, in al wat Hij met ons
deed. Abraham ontving Gods plech-
tige verzekering, opdat hij vertroost
en verheugd zijn zou. God zwoer bij
zichzelf (zie Hebr. VI : 13, enz.). Abra-
hams hoop was gelijk aan een anker
in vasten grond. Hij kon nu niet meer
twijfelen of ontmoedigd worden. Zoo
ontvangt de geloovige Christen de
innerlijke verzekering van Gods liefde,
als zijn geloof de proef doorstaan
heeft (verg. Rom. V : 3-5).

Abrahams geloof werd volkomen
bekroond ; daarom gaf In) in zijn dank-
baarheid aan deze plaats den naam
van Jehovah-Jir=eh, „de Heere zal
voorzien" (d. i. zal voorzien in al wat
noodig is, zal ter gelegener tijd zich
openbaren, het duistere ophelderen en
de moeilijkheid wegnemen).
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IV. Het offer van Izaak als type
van den dood van Christus.

Wij, aan wie het Evangelie van
Gods liefde in Christus volkomen ge-
openbaard is, kunnen niet nalaten,
eenige opmerkelijke punten van over-
eenkomst te zien tusschen den offer-
dood van Jezus Christus en het offer
van Izaak op den berg Moria. God
nam bij Abraham den wil voor de
daad. Maar zeJf heeft God zijn eenig-
geboren Zoon overgegeven tot in den
vervloekten dood des kruises, opdat
zondaars zouden leven door Hem.
Op die wijze ging het woord des ge-
loofs van Abraham op gansch heer-
lijke wijze in vervulling „min zoon,
God zal zich zelven een lam ten
brandojer voorzien." •

(a) Het was een voorgeschreven offer.
God beval het. Abraham zou er niet
aan gedacht hebben. Het was een
vreemde daad, maar zij werd verricht
in gehoorzaamheid aan Gods bevel en
overeenkomstig Zijn wil. Vergelijk wat

Johannes de Dooper zeide van Jezus:
„zie het lam Gods," enz.

(b) Bet was een vrijwillige (zelf-)
offerande. Izaak was geen onwillig
offer. Hij gaf zich over aan zijn vader,
zooals zijn vader zich aan den wil
van God overgegeven had. Vergelijk
de woorden onzes Heeren over Zijn
dood (Joh. X : r7) en den nadruk,
gelegd op het vrijwillige van Christus'
dood in tegenstelling met de bloot
dierlijke offers, in Hebr. X : 7-1o.

(c) Het was een verborgenheid van
Zaligheid. In Izaaks redding van den
dood lag de hoop „Israels" vox de
toekomst en alzoo van den zegen voor
alle volken. In Jezus' dood en opstan-
ding uit de dooden ligt de hoop der
kerk en der wereld. En Abrahams
liefde was als het ware een afscha-
duwing der Goddelijke liefde, die „Zijn
eigen Zoon" niet gespaard heeft, maar
Hem voor ons alien heeft overge-
geven.

AANTEEKENINGEN.

1. Sommigen hebben getracht, te bewijzen,
dat Gods bevel „alleen betrekking had op de
yeestelijhe offerande van Izaak" (d.i. op den
geheelen afstand van hem als een zoon volgens
de natuur, opdat hij terug mocht ontvangen
worden als een zoon der belofte en genade),
maar dit is een gedwongen uitlegging der
zaak. Het was zijn voornemen niet, dat Abra-
ham werkelijk zijn zoon zou dooden en daarom
is er geen verandering in zijn doel of wil.
Het was nu Gods doel, om de zwaarste proef
van zijn geloof te nemen, die alleen lion be-
staan in de overgave aan Gods wil van wat
hem het dierbaarste was. Daartoe beveelt hij
den Patriarch, zijn zoon als een brandoffer te
offeren. Toen de daad in het hart was volbracht
en op het punt stond, werkelijk volbracht te
worden, was het bewijs geleverd : de gehoor-
zaamheid des geloofs openbaar ; de geheele
stand der zaken veranderd. En zoo was er
vanzelf ook een verandering in het uitge-
sproken bevel, maar geen verandering in
het doel.

2. Dit was het toppunt van al de beproe-
vingen en leidingen in Abrahams leven. Eerst
werd hij geroepen, zijn land en vrienden te

verlaten ; daarna had hij geleerd, in den zoon
van zijn dienstmaagd, die slechts een natuur-
lijke en vleesclrelijke zoon was, zijn natuur-
lijke liefde aan het geloof over te geven ; en
nu is hij voldoende voorbereid op de grootste
en vreeselijkste aller beproevingen ; hij moet
den zoon der belofte van zijn hart scheuren,
en hem uitwerpen, niet alleen zooals Ismael,
uit zijn huis, maar uit het land der levenden;
ook heeft hij nu niet den troost der Goddelijke
belofte, welke hem gegeven werd, toen Ismael
werd uitgeworpen. Maar Mk in dit geval
triomfeert de held des geloofs door het geloof,
over al de moeilijkheden en twijfelingen,
die vleesch en bloed moeten hebben opge-
worpen.

3. De „eed" van Jehovah, als een bijzonder
plechtige verzekering, welke God zich ver-
waardigde aan Abraham te geven, wordt
aangehaald in Hebr. VI : 13-17. Dit is het
eenige voorbeeld, dat God bij zich zelven
zweert in zijn omgang met de Patriarchen ;
een bewijs, dat dit onderwerp van geheel
eenig belang is. De herinnering aan dezen
eed werd als een schat bewaard in het geheu-
gen van alle toekomende • geslachten. Gen.
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XXIV : 7; XXVI : 3 L : 24 ; Ex. XIII : 5, 11 ;
XXXIII : 1, en zooals Luther opmerkt, alles
wat van David is gezegd (Ps. LXXXIX : 35;
CX : 4; CXXXII : 11), is op dezen eed gegrond.
Zie Luk. 1 : 73.

4. Het Hebr. woord voor „verzoekeu"
wordt ook vertaald door „toetsen", onder-
zoeken", „beproeven". Verzoeking beteekent
een onderzoek of proef, en kan uit tweeerlei
oogpunt beschouwd worden, nam.: dat van
verleiden tot het hmaad en dat van beproeving
van ons yeloof. Spreken wij van tegenspoeden
als van „beproevingen", dan beteekent het,
dat zij de hoedanigheid van ons geloof beproe-
yen ; maar terzelfder tijd kunnen zij ons
vervoeren tot trouwbreuk, murmureering, enz.
(Verg. Jac. I : 12).

5. De naam Moria, die gegeven wordt aan
de streek, wan' de berg lag, waarop Abraham
zijn zoon offerde („het land Moria"), komt
ook voor in 2 Kron. III : 1, waar hij gebruikt
wordt voor den berg, waarop de tempel was
gebouwd. In beide gevallen heeft de naam
het lidwoord voor zich en is verwant aan
het Hebr. werkwoord voor „zien" of „verschij-
nen", zoodat het vertaald kon worden door
„het gezicht" of „de Verschijning" of „de
Openbaring" van 'Jehovah. Hier, in dit deel
van Genesis, schijnt het gebruik van den naam
vooruit te loopen op de verklaring in vs. 14.

Sommigen hebben gedacht, dat het tafereel
van Abrahams geloofsdaad een „natuurlijk
altaar was op den top van Gerizim", en zeggen,
dat More hetzelfde is als Moria. Maar de
aannemelijkste voorstelling is die, welke over-
eenkomt met de Joodsche overlevering, die
den Tempelberg noemt als dien, waarop
Abraham zijn zoon offerde.

6. Dat zulke offers in later tijden algemeen

waren is zeker, maar in het verhaal van
Genesis ontbreekt ieder teeken, dat zoodanige
offers in Abrahams dagen reeds in Kanaan
voorkwamen.

De menschenoffers moeten bij de afgodische
volken opgekomen zijn uit het besef, dat de
mensch het eigenlijke offer is, dat gebracht
moet worden (zie Micha VI : 6, 7) maar de
Schrift noeret ze offers aan de duivelen,
God zulke offers niet wilde (Ps. CVI : 37). Zij
zegt ons ook uitdrukkelijk, dat Abraham door

' God verzocht werd.
7. Izaak was oud genoeg om het hout te

dragen, en verstandig genoeg om naar de
schijnbare afwezigheid van het offer te vragen.
Hij kon toen niet meer een kleine jongen
geweest zijn, en het is niet onwaarschijnlijk,
dat hij den jongelingsleeftijd reeds bereikt
had.

8. Het offeren van een ram in de plaats
van Izaak sprak van plaatsvervanging, als
behoorende bij een rechte beschouwing van
het offer. De dierenoffers ontvingen alzoo
tegenover het menschenoffer hier nieuwe be-
teekenis, een goedkeuring van God. Zij werden
daardoor bestemd om te wijzen op een soort
van offer, van hooger waardij en van dieper
zin ; zij werden zoo het type van een mysterie,
dat alleen geopenbaard werd in den dood van
Christus. Het type wees naar het antitype in
de toekomst, wanneer de eeuwige liefde des
hemelschen Faders volbrengen zoude wat zij
had gevraagd van Abraham ; dat wil zeggen,
dat God Zijn eenigen Zoon niet sparen zoude,
maar Hem werkelijk overgeven in den dood,
dien Izaak alleen in den geest onderging,
opdat wij ook geestelijk met Christus zouden
sterven en met Hem opstaan tot een eeuwig
leven.

Les XIV. — De dood van Sara en het huwelijk van Izaak.

„Ken den Deere in al uwe wegen."

le lezen: Gen. XXIII en XXIV (gedeeltelijk).
le leeren: I Kron. XXIX : 15; Spr. III : 5, 6. (Ps. 73 : 12; Ps. 84 : 6.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het eerste der twee hoofdstukken, die voor ons liggen, is bijzonder be-
langrijk in tweeerlei opzicht; ten eerste, omdat er in gesproken wordt van
Abrahams eerste „grondbezit" in Kanaan, en ten tweede, omdat het ons
zoo duidelijk de oude wijze voor oogen stelt, waarop kooper en verkooper
onderhandelden bij een verkoop of overdracht van land. De onderwijzer
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moet trachten, de gedachten der kinderen van het belangwekkende, dat deze
geschiedenis als zoodanig bezit, over te brengen op de gewichtige lessen
die er in vervat zijn. Hoewel deze lessen bij een oppervlakkige beschouwing
niet terstond in het oog vallen, doen zij zich aan onzen geest voor, wanneer wij
over den dood van Sara nadenken en ons in Abrahams smart trachten te
verplaatsen.

Het verhaal van Izaaks huwelijk is zeer merkwaardig door zijn ongekun-
stelden eenvoud en overvloed van kleine bijzonderheden.

De leiding van God maakt de hoofdgedachte er van uit. De gansche loop
der gebeurtenissen — alle zeer natuurlijk, en gedeeltelijk wat wij „toevallig"
noemen — wordt blijkbaar door hooger hand alzoo bestuurd. Het geloof
van Abraham ; de gebeden van zijn voorzichtigen en getrouwen dienstknecht ;
de onverwachte en spoedige ontdekking van Rebekka en Abrahams maag-
schap in het verre land; Labans kenmerkende begeerlijkheid (wij kennen
hem uit latere voorvallen als een hebzuchtig mensch) — wien§ gastvrijheid
in niet geringe mate schijnt te zijn opgewekt op het gezicht der oorringen
en der armbanden aan de handen zijner zuster ; de vastberadenheid van
Rebekka; de reis naar Kanaan ; het bidden en de stille vreugde van Izaak ;
dit alles vormt een reeks van omstandigheden, waarin wij de Voorzienigheid
Gods voortdurend werkzaam zien in alle menschelijke aangelegenheden, ge-
dachten en wenschen. „De raad des Heeren die zal bestaan".

SCHETS VAN DE LES.

1. De dood van Sara.
De dood komt tot alien, zoowel in

de tent van den aartsvader als in de
hut van den herder. Sara leefde lang,
lang genoeg om Izaak tot een man te
zien opgroeien, doch de „dagen des
levens van Sara" naderden hun einde.
Abrahams „Vorstin" stierf. Het is
een groote beproeving, van een fami-
lielid beroofd te worden. Het bekende
gelaat is niet meer, de bekende stem
klinkt niet meer in de ooren, de plaats
is ledig. Het meest van alien moeten
man en vrouw bedroefd zijn, als zij
van elkander gescheiden worden,
vooral, als de vereeniging gelukkig
was en beiden een aeloof deelden.
Sara was heengegaan, de moeder van
Izaak, de metgezellin zijns levens,
met wie hij zoo dikwijls Gods belof-
ten besprak. Abraham bedreef rouw
en beweende „zijn doode".

De droefheid van den echtgenoot
was oprecht en groot. Maar hij moet

al dadelijk uitzien naar een begraaf-
plaats voor haar, die hij liefgehad en
geeerd had. Abraham had geen vaste
bezitting ; hij was nog steeds een
vreemdeling en bijwoner in het be-
loofde land. Wat moet hij doen ?
Hebt gij wel eens een grot of spelonk
gezien ? De Joden en andere volken
gebruikten spelonken om er hun
dooden in te begraven (zie Amt. r).
Dikwijls waren deze begraafplaatsen
bijzondere eigendommen in een hof
of veld (verg. het graf des Heeren.
Joh. XIX : 41 ; Matth. XXVII : 59,
6o). „De spelonk van Machpela" (zie
Aant. 2) werd door Abraham als een
erf begraaf plaats gekocht. Zij werd,
wat wij nu zouden noemen, een „fa-
miliegraf" (zie Gen. XXV : 9, ro ;
XLIX : 29-3x ; L : 13) en is tot op
dezen dag beroemd (zie Am'. 3).

Abrahams tenten waren dicht bij
Hebron bij de eikenbosschen van
Mamre opgeslagen (XXIII : 17). De
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kinderen Heths waren toen bezitters
van Hebron. Ephron schijnt de scheik
of het opperhoofd van het yolk van
dat land geweest te zijn. Abraham
gaat met groote vriendelijkheid en
voorzichtigheid te werk. Hij erkent
het recht van de inwoners in tegen-
stelling met zijn eigen toestand als
„vreemdeling" (vers 4 ) . De vergade-
ring der inwoners, aan de poort ver-
zameld, biedt Abraham met groote
bereidwilligheid en eerbied de keuze
aan van een hunner begraafplaatsen.
Zij spreken Abraham aan met den
titel van „vorst" (zie Aant. 4). Maar
Abraham wil geen geschenk van hen
aannemen. Hij wenscht onaf hankelijk
te zijn en een erfbegraafplaats te
bezitten, en daarom verzocht hij hun,
aan Ephron te vragen hem de spe-
lonk Machpela aan het eind van diens
akker te verkoopen. Abraham be-
loofde hem daarvoor „het voile geld",
de geheele waarde te betalen. Ephron
wil hem van spelonk en akker een
geschenk maken (zie Aant. 5). Abra-
ham slaat dit beleefdelijk of en dringt
er op aan, er voor te betalen. Ephron
noemt een groote som, maar Abraham
maakt geen tegenwerping en weegt
oogenblikkelijk het geld uit (zie dant.
6). Toen aan alle verplichtingen vol-
daan was, werd de akker met al zijn
boomen en de begeerde spelonk aan
Abraham als een „bezitting bevestigd".
Wonderlijke bezitting, „de eerste" in
het beloofde land, een plaats om de
dooden te begraven. Merk evenwel
op, hoe deze koop ook een daad van
geloof was en een onderpand voor
de toekomstige vervulling van Gods
beloften.

Toen Abraham „zijn doode van
voor zijn aangezicht begroef", zag hij
toen niet verder dan het graf, had
hij geen hoop ? En toen hij later zelf
„tot zijn volken verzameld werd",
naar hetgeen God beloofd had, „gaan-

de tot zijn vaderen met vrede en in
goeden ouderdom begraven", (XV: 15)
waren toen Abrahams gedachten al-
leen op de spelonk gevestigd, waar
Sara's lichaam rustte, of waren zijn
gedachten op hoogere Bingen gericht ?
Wij, die aan de ingeving der Schrift
gelooven, kunnen niet aannemen, als
wij de geschiedenis der aartsvaderen
in . dit tijdvak nagaan, dat een geloo-
vige als Abraham op zulk een laag
standpunt stond. (Lees Hebr. XI:
13----16). Wij mogen geen gehoor ver-
leenen aan hen, die beweren, dat
onze aartsvaderen slechts uitzagen naar
vergankelijke beloften. Hun kennis
der „onsterfelijkheid" en hun hoop
der „opstanding" waren natuurlijk
Diet zoo helder als onze kennis en
onze hoop, nu wij weten dat
Jezus Christus Leven en onsterfeltjk-
heid door het Evangelie aangebracht
heeft, doch ook zij bouwden hun ge-
loof op een zaligheid, door Goddelijke
waarheid beloofd en die eenmaal door
Goddelijke genade zou bevestigd wor-
den. Vergelijk het treffende woord
van Jacob op zijn sterf bed (Gen.
XLIX : 20. [Aanhalingen, als in Ps.
XVI : 1o; XVII : 15; XLIX : 16, geven
te kennen hoedanig de heiligen in
het Oude Verbond geleerd hadden,
uit te zien naar een leven na dit leven.
Ook zal het: „en Henoch was niet
meer" aan Abraham niet onbekend
geweest zijn.]

Wij Christenen, aan wie meer licht
gegeven is aangaande het leven Da
dit leven, aangaande „de hemelsche
stall'', wij zien nu door het geloof in
Jezus Christus en Zijn Evangelie onze
vreeze des floods en onze droefheid
over de zalig afgestorvenen in hoop en
dankbaarheid veranderd. In Christus'
Dood, Begrafenis en Opstanding
zien wij een opgaanden weg naar het
eeuwige leven. De dood is voor Gods
yolk overwonnen. Het „Paradijs" is
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de vreedzame rustplaats voor hen, die
in „Jezus ontslapen zijn". De Hemel
is de verzadiging van vreugde.

II, Het huwelijk van Izaak.
Na Sara's dood wenschte Abraham

natuurlijk zijn Izaak gevestigd te zien,
onafhankelijk, als erfgenaam van al zijn
bezittingen (XXIV : 36, verg. XXV :
5) en als hoofd van het gezin. Abra-
ham wenscht hem gehuwd te zien,
maar schrikt terug bij de gedachte,
hem een vrouw te geven van de
heidensche volken rondom hem. Hij
zendt daarom een vertrouwd dienst-
knecht naar het land zijner maagschap,
waarmede hij nog steeds in eenige
betrekking stond (zie XXII : 20, enz.),
om van daar een geschikte vrouw voor
Izaak te nemen. Hij wist maar al te
goed — want hij was getuige geweest
van de verwoesting . van Sodom en
Gomorra en van de naburige steden
— - hoe verdorven de zeden der hei-
denen waren, en hoe noodlottig Lots
omgang met hen, ook voor het Gods-
dienstige, geweest was. Abraham had
een vast vertrouwen 'op Gods beloften
en Zijn Voorzienigheid welke moeilijk-
heden dan ook ontstaan mochten.
Izaak mocht niet naar Mesopotamia
terugkeeren. God had immers gespro-
ken. Zijn beloften zouden zekerlijk
vervuld worden. Zijn Engel zou nu,
Abraham was daarvan vast overtuigd,
zijn dienstknecht geleiden, om de hem
opgedragen taak tot een goed einde te
brengen. De Engel, die Hagar in de
woestijn versterkt had, die met Abra-
ham in zijn tent en op het veld en
van uit den hemel gesproken had, in
wien Abraham de Goddelijke tegen-
woordigheid en bescherming erken-
de, zou nu over Gods dienaren waken
in hun werk, en hen op Gods weg
leiden. [Verg. wat Jacob zeide : „de
Engel, die mij verlost heel(' van alle
kwaad" (XLVIII : 16)]

Schooue beschrijving van een dienst-

knecht; volkomen trouw in zijn werk.
Merk op, dat zij, die God het meest
liefhebben en vreezen, ook de men-
schen het best dienen. Ware Gods-
vrucht maakt den mensch nederig,
vergenoegd, trouwhartig, vlijtig, zorg-
vuldig, acht gevende op zijn werk,
waar hij ook henengaat en onder alle
omstandigheden. In de eerste plaats
merken wij bet gebed van den dienst-
knecht • op (vers 12-15). Hoe een-
voudig, hoe oprecht is het geloof van
dien man ! Hij smeekt om de onmid-
dellijke hulp van God en vertrouwt
daarop, niet op zijn eigen bemoei-
ingen. „Doe weldadig-heid", letterlijk
„laat het gelukken", smeek ik U (d. i.
bekroon . den uitslag). Hij erkent, dat
God alle Bingen leidt. Hij wenscht
door Hem geleid te worden en niet
door zijn eigen gebrekkig oordeel.
(Vraag. IF at is uw da,o-,elijksch g-ebed?
Vraagt gij eenvoudig en oprecht en
vertrouwend, door God geleid te wor-
den gedurende den dag, op refs ; beveelt
gij uwe wegen aan den Heere?)

Wij merken verder Eliezers g-eduld
op (vers 21). Hij zette geen spoed
achter de zaak. Hij was niet onrustig,
gejaagd, ongeduldig. Hij wachtte op
het teeken, waarom hij gevraagd had.
Welk was dat teeken ? (Dat de maagd
meer zou doen dan hij vroeg, en
daardoor vriendelijkheid en bereid-
willigheid ten toon spreiden.)

Wij kunnen ook nog zijn dank op-
merken (verg. vs. 26, 27, 52). Zijn hart
was vervuld met dankbaarheid jegens
den Heere, die Hem „leidde" en hem
een goeden uitslag gaf. Hij vergat
niet in de uren van geluk, zooals
zoovelen onder ons doen, de uren van
verslagenheid en angst, maar dankte
den Heere voor de hulp, waar hij om
gevraagd had.

Wij merken nog op, hoe voorzicht4;
de dienstknecht was. Eerst werden
eenige geschenken aan de maagd ge-
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spoor geleid, veilig bewaard geworden
op reis, in zijn onderhandeling gehol-
pen geworden, zoowel als op de terug-
reis.

Het was zooals Izaak begeerde.
Hij schijnt (uit het weinige dat wij

van hem weten) een man met een
stil, liefhebbend gemoed geweest te
zijn; misschien eenigszins peinzend
en melancholiek van inborst, eerder
dan bedrijvig van aard. Het is be-

wel eenigszins kennen, namelijk haar langwekkend, na te gaan, welke zijn
schoonheid („zeer F. choon van aange- i gedachten waren, toen hij uitging om
zicht"), haar vriendelijkheid, haar be- te bidden (zie Aant. 9). Izaak was
slistheid en haar vastberadenheid. overtui d van den ernst der zaak ;

bij wilt, dat een goede huisvrouw
„van den Heere" is; daarom ging hij
uit om te bidden. Evenals Abraham
en Eliezer gedaan hadden, zoo heeft
ook hij gedaan : ,,hij kende den Heere"
in dezen weg.

En nu verwelkomde hij Gods ge-
schenk, plaatste zijn bruid in de
„tent van zijn moeder Sara", en was
getroost. (Zie .Aant. to).

In deze geheele les zien wij duidelijk
hoe persoonlijk en genadig Gods Voor-
zienigheid werkt.

„Iiij werd op den rechten weg
geleid" is wel hetgeen wij boven al
deze onderhandelingen over Izaaks
huwelijk mogen plaatsen. Vertrouwen
wij biddende, en, terwijl wij om Gods
hulp smeeken, geven wij dan nauw-
lettend acht op onze plichten, welke
die ook zijn mogen? Als wij ouder
worden en voor ons zelven of voor
anderen in vele opzichten zorgen
moeten, laten wij dan nooit vergeten,
dat het ware geheim van welslagen,
van een veiligen weg en van vol-
doening te smaken, is op God te
vertrouwen en Hem te vragen, altoos

AANTEEKENINGEN.

geven. Daarop volgt een duidelijke
uiteenzetting van de zaak, zeer voor-
zichtig gesteld. En als dan eindelijk
eenige dagen van uitstel voorgesteld
worden, wil hij daar niet in bewilligen.

Laban en Bethuel schijnen de zaak
niet zoo zeer aan te trekken, maar
Rebekka stemt er in toe, dadelijk te
vertrekken ; en Eliezers zending is
volkomen gelukt.

Uit het verhaal leeren wij-Rebekka

Hoe beleefd („mijnheer"), hoe vrien-
delijk („zij haastte zich en lief haar
kruik neder"), met welk een ijver („zij
haastte zich en liep wrier en putte"),
en hoe blijmoedig deed zij al wat
behoorde bij het vooruit bepaalde
teeken. En als de vraag van al of niet
onmiddellijk vertrekken gedaan wordt,
hoe haast zij zich met te zeggen : „Ik
zal trekken", en toont daardoor een
vasten wil en een beslist karakter.

De karavaan haast zich, de reis naar
huis te ondernemen. En de blijde ont-
moeting van Izaak met zijn bruid
besluit het nauwkeurig verhaal van
Eliezers reis ten behoeve van zijn
meester en diens zoon (zie Aant. 7).
Zijn zending werd met een spoedigen
en volkomen goeden uitslag bekroond.
De uitslag was, zooals Abraham g-e-
wenscht had. Rebekka was van zijn
maagschap (zie Aant. 8) en rein van
den gruwelijken afgodendienst der
Kanaanieten. Zij was gewillig en zon-
der uitstel gekomen.

Het was geschied, zooals Eliezer
in zijn gebed gevraagd had. God had
hem geholpen en hem den geheelen
weg over geleid. Hij was op het rechte met ons te zijn.

I. De volgende regels uit Tomson's the
Land and the Book lichten dit punt toe.

„Zijn er geen graven om Sidon ? Talloos
vele. Al deze Oostersche heuvels zijn er vol
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van. Zij hebben allerlei vormen en de in-
wendige inrichting is zeer verschillend. De
meeste bestaan nit een vierkante of lang-
werpige ruimte; in de zijwanden zijn boven
elkaar de nissen voor de lijken, ongev. 5 of
6 voet in de rots gehouwen. Ik heb er 16 in
een enkel vertrek geteld, maar wij behoeven
niet te denken, dat ze alle terzelfder tijd of
in dezelfde eeuw werden gehouwen. Een huis-
gezin zocht een grot uit; als er een gevonden
werd, die het konde gebruiken, dan maakten
zij haar vierkant en hieuwen er zooveel nissen
in, als zij dachten noodig te hebben. Hun
nakomelingen hieuwen er andere in, zooals
de omstandigheden het vorderden ; als het
oorspronkelijke vertrek vol was, maakten zij
er een daar achter of daar naast, en zoo
gingen zij door met vergrooten, van geslacht
tot geslacht. Dit was geschied, zooals ik be-
greep, met de spelonk van Machpela, die door
Abraham voor familiegraf gekocht was. Jacob
stierf in Egypte, maar liet Jozef zweren hem
te begraven „in mijn graf, dat ik mij in het
land Kanaan gegraven heb" (zie Gen. L : 5).
Jacob nu kon zich alleen een graf graven in
de spelonk van Machpela, door een afzonder-
lijke nis uit te houwen. Abraham maakte er
een voor Sara, en een andere werd voor
hem zelf gemaakt. Izaak maakte er een voor
zich en Rebekka ; en daar zegt Jacob, dat
Lea begroef."

2. De Septuagint vertalen dezen naam door
„de dubbele spelonk". De naam is waarschijnlijk
.ontleend aan den vorm van de grot, die mis-
schien twee ingangen of twee uitgangen had ;
maar het was waarschijnlijk een eigennaam
geworden, daar niet alleen de spelonk, maar
ook het aangrenzende land zoo heet.

3. De ligging van deze oude begraafplaats
is vrijwel met zekerheid te bepalen. Nu staat
een moskee op den grond, dien men gelooft,
dat de graven bedekt. De Haram, het heilige
gebied van de moskee, is omringd door een
muur, welken men gelooft dat ouder is dan
iets anders, in Palestina gevonden. Deze
plants wordt in eere gehouden door Joden,
Muslemieten en Christenen. De grot is eenige
jaren geleden door den Prins van Wales en
zijn gevolg inwendig bezien. Stanley, die de
vergunning kreeg de spelonk in te gaan, zegt :
het heiligdom ziet er uit, zooals het Bijbelsche
verhaal het ons doet denken, en het is klaar-
blijkelijk, dat de Mahomedanen deze heilige
plaatsen nauwgezet bewaakt hebben en zij
staan daar als de bevestiging van ons Chris-
telijk geloof.

4. „Forst Gods". Dit kan enkel een ver-
sterkende uitdrukking, als „zeer machtige" of
„vorst", of een aangenomen eeretitel (zooals :
„uwe Hoogheid", „zijne Excellentie") betee-
kenen, maar het kan ook uitdrukken, dat
de Hethieten Abraham hielden voor iemand,

bijzonder begunstigd door God, en in zijn staat
de kenmerken zagen van een, dien God eerde
en verhief.

5. Dit was een wending van zaken, die
nog in het Oosten voorkomt. Het doel was,
in zoover het wezenlijk gemeend was, hetzij
dat men een geschenk terug zou ontvangen,
dat rijkelijk de waarde vertegenwoordigde,
of, wat nog meer gebeurde, om elke verlaging
van den gevraagden prijs te voorkomen. Dit
plan komt hier duidelijk uit in den eigen-
aardigen vorm, waarin Ephron den prijs
noemde, in antwoord op Abrahams herhaalde
verklaring; dat hii besloten was het stuk land
te koopen : „een stuk lands van 400 sikkelen
zilvers, wat is dat tusschen mij en tusschen
u ?" Abraham vatte het zoo op en woog hem
den gevraagden prijs toe.
6. Gestempelde munten waren niet in gebruik,

maar stukken metaal (misschien in den vorm
van ringers, zooals bij de oude Egyptenaren)
waren in het han delsverkeer gehruikelijk
en deze stukken waren van een zeker gewicht,
dat daarop was aangegeven ; maar het was
noodig, deze stukken te wegen, om bedrog te
voorkomen.

7,400 sikkelen zilvers" staat gelijk met een
som van 630 gulden ; voor dien tijd een zeer
aanzienlijke som voor zulk een stuk land.

7. In het Hebreeuwsche woord voor oudste
is een overgang van het denkbeeld van ouder-
dom tot dat van ambt; den ouderen werd
hooger ambt toevertrouwd (verg. L. : 7, „al
de bedienden van Faraii, en de oudsten van
zijn huis en al de oudsten van het land van
Egypte"). Vergelijk bet ambtelijk gebruik van
het Grieksche woord presbyter (waarvan ons
woord ouderling) en het Latijnsche woord
senior.

In dit geval echter moet de dienstknecht
Eliezer nevens zijn hoogen ambtelijken rang
toch ook zeer oud geweest zijn, want meer
dan 60 jaar waren verloopen sinds de gebeur-
tenis, verhaald in XV : 2.

8. Rebekka was de kleindochter van Abra-
hams broeder Nahor. Zoo zien wij, dat een
persoon van het derde geslacht van Nahors
kant van overeenkomenden leeftijd gevonden
wordt voor iemand van het tmeede geslacht
van Abrahams kant. Dit komt geheel overeen
met een feit, ergens anders besproken, maar
hier niet aangeroerd, dat Sara, de vrouw
van Abraham, langen tijd onvruchtbaar was
en geen kind had, totdat zij reeds op jaren
was.

9. Het, woord vertaald door „bidden",
wordt verschillend verklaard, als ,overpeinzen"
of „ket gebed te doen" of „om te beiveenen".
Velen nemen het laatste als de waarschijn-
lijkste beteekenis, zoodat dan „het verlies
van zijn moeder Sala" het onderwerp was
van Izaiiks treurige overdenking. Dit wordt
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gestaafd door de weinige woorden, waarmede	 van Sara duidde aan, dat zij hierdoor was
dit hoofdstuk eindigt (was yetroost na zyner	 ingeleid als ,,de vrouw des huizes" en hooger
In oeders dood).	 rang en waardigheid bekleedde dan eenige

10. Het brengen van Rebekka in de tent 	 andere vrouw.

Les XV. — Jacob en Ezau.

„Wandel voor nzijn aangezicht en wees oprecht."

Te lezen : Gen. XXV : 27-34 en XXVII gedeeltelijk.
7e leeren: Gal. VI : 8; Spr. XIX : 21. (Ps. 25 : 10 ; Ps. 86 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Dit is een moeilijke, maar zeer belangrijke les. De onderwijzer moet vooral
trachten den toestand van al de betrokken personen volkomen duidelijk te
maken, opdat hij wijselijk twee uitersten vermijde : nam. om volstrekt geen
goed in Jacob te zien of om het bedrog, door hem gepleegd, bij na geheel
te verontschuldigen. Wij twijfelen er niet aan, of Jacob had een veel dieperen
indruk van de beteekenis van Gods belofte en verbond dan Ezau. Dat hij
in Rebekka's list toestemde, niettegenstaande zijn angst voor ontdekking,
bewijst zijn sterk verlangen naar den „zegen van Abraham". Omdat hij
hierdoor een goed doel dacht te bereiken en de uitvoering van Gods plannen
te verhaasten, was evenwel zijn bedrog niet minder zondig en getuigde zijn
gedrag niet minder van gebrek aan grootmoedigheid.

Wat was eigenlijk aan het „reek' van eerstgeboorte" verbonden ? Dit moet
ons goed duidelijk zijn om het verhaal te begrij pen. Waren er ook al „tijdelijke
voordeelen aan verbonden, als : een dubbel aandeel in het vaderlijk erfgoed
of het bekleeden van de eerste plaats bij den stam, — in het geslacht van
Abraham was het meest gewaardeerde voorrecht de belofte van het bezit van
Kanaan, met het oog op het bijzondere verbond met Jehovah, waarbij aan
Abraham verzekerd was, dat in zijn zaad alle geslachten der garde gezegend
zouden zijn. In dit laatste lag wel de hoofdzaak. I)aarom was Ezau's gering-
schatting van het eerstgeboorterecht een bewijs van zijn geestelijke onver-
schilligheid. De Schrift noemt hem een „onheilige".

Alle handelende personen in dit pijnlijke „drama" (indien men het zoo
noemen mag) deden op de een of andere wijze verkeerd. Ezau was losbandig,
eigenzinnig, ongodsdienstig geweest (het verkoopen van zijn recht van eerst-
geboorte en zijn huwelijk, XXVI : 34). Izafik was partijdig, helde over tot
zinnelijk genot en was blind voor Ezau's ongeschiktheid om de erfelijke
waardigheid van Patriarch en den zegen der eerstgeboorte te ontvangen en
te bezitten. Rebekka was ongeduldig, niet eerlijk en te haastig ; en Jacob
gaf gehoor aan den slechten raad zijner moeder. Doch de alwijze, alles be-
sturende wil van God had bij deze opeenhooping van kwaad de ontwikkeling
van Zijn doel in het oog. Wij zien niet alleen den „stillen en zekeren voort-
gang der Goddelijke roeping en uitverkiezing te midden van alle verwarring,
door 's menschen verblindheid veroorzaakt", maar, indien wij de omstandig-
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heden oplettend gadeslaan, zien wij ook, hoe het kwaad in geen enkel geval
wordt goedgekeurd of ongestraft gelaten. De onderwijzer moet trachten, de
kinderen ten sterkste van de gedachte te doordringen, dat er verband bestaat
tusschen Jacobs bedriegelijke handelwijze bij deze gelegenheid en de vele
beproevingen, die hij in zijn later leven ondervond ; en er op wijzen, dat
zijn zonde niet ongetuchtigd werd gelaten. Ook moet men aantoonen, dat
Izaak en Ezau zich tegen den wil van God verzetten, door aan Jacob den
beloofden zegen te onthouden, en dat Gods wil over alle menschelijke
tegenkanting triomfeert.

SCHETS VAN DE LES.

Broeders uit hetzelfde gezin zijn
dikwijls zeer verschillend van karakter.
Hier ook. Ezau is sterk, een ruw man,
die gaarne op de jacht gaat en zijn
arbeid buitenshuis zoekt (zie Aanl. 1).
Jacob is stiller, vriendelijker van aard,
meer huiselijk in zijn neigingen (zie
Aant. 2). De vader heeft een bijzondere
liefde voor zijn mannelijken, ouderen
zoon en eet gaarne van het wildbraad,
dat hij hem brengt. De moeder ver-
kiest den stillen Jacob (zie "Ian/. 3).

Op zekeren dag komt Ezau uitge-
hongerd thuis (zie Aant. 4). Er was
geen eten voor hem gereed. Nu smeekt
hij om een kooksel, dat Jacob juist
bereid had. Jacob trekt partij van het
ongeduld zijns broeders en doet het
wonderlijk voorstel, dat Ezau hem
voor dezen schotel zijn recht van
eerstgeboorte verkoopen zoude.

I. De koop.
(a) Jacob was schuchter van karakter

en denkelijk bevreesd voor de on-
stuimige natuur zijns broeders. Toch
bemerkt hij, dat, als Ezau niet met
geweld gedwarsboomd wordt, hij ge-
makkelijk te overwinnen is. Hij moist,
dat Ezau niet veel verder dacht dan
aan tijdelijk genot en niet, zooals hij
zelf, voor de toekomst zorgde. Waar-
0171 begeerde Jacob het recht van eerst-
geboorte ? Waarschijnlijk had R ebekka
hem de wonderlijke voorspelling bij
de geboorte van hem en zijn tweeling-
broeder verteld, Ook is het niet on-

mogelijk, dat beiden, Ezau en Jacob,
eenig onderricht van den eerwaar-
digen Abram ontvangen hebben ( zie
Aant. 5). En terwijl nu Ezau zich
weinig over de beloften der toekomst
bekommerde en er geen bijzonder
acht op sloeg, peinsde Jacob daarover
en dacht na over wat in de toekomst
de „zegen van het zaad" zijn zoude,
zoo plechtig aan Abraham toegezegd.

Dit verlangen naar iets, dat uitging
boven tijdelijk genot, dit verlangen
naar de vervulling van de Godde-
lijke beloften was een goede trek in
Jacobs karakter. Maar zijn geloof was
nog zeer zwak ; ook later gebruikte
hij slechte middelen om tot een goed
doel te geraken.

Wat was verkeerd in Jacobs gedrag?
Hij was zelfzuchtig en ongeduldig.
Zelfzuchtig, omdat hij niet dacht aan
het welzijn van zijn broeder, maar
aan zich zelf. (Zie het ware beginsel
van handelen in Filipp. II : 4). Onge-
duldig, omdat hij niet op Gods tijd
wachtte. Het was zijn plicht, in Gods
hand de vervulling van Gods beloften
en van zijn eigen hoop en wenschen
in verband met die beloften te laten.
Maar hij had nog niet geleerd, op
de rechte wijze God te vertrouwen.
En daarom zoekt hij door „listige,
onbetamelijke middelen" het Godde-
lijk plan te verhaasten.

Keurde God Jacobs handelingen
goed? Neen. Hij, die nu zijn broeder
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bedroog, en later zijn vader, werd
zelf door Laban en zijn eigen kinderen
bedrogen. Hoewel Jacob later een
ander mensch werd, had hij geheel
zijn leven veel verdriet en moeite.

(b) Ezau. Terwijl wij Jacob om
zijn laagheid laken, moeten wij niet
uit medelijden vergeten, hoe schuldig
Ezau was. Welke waren zijn groote
fouten ?

Zinnelijkheid. Hij had het vleesche-
lijke te lief; hij had bij deze gelegen-
heid wel op voedsel kunnen wachten.
Maar hij was gulzig zoowel als
hongerig, en was vleeschelijk geneigd
tot de verzadiging zijner lusten (Rom.
XIII : i4; I Petr. II : II). Ezau's
onmatigheid doet hem een groot voor-
recht prijsgeven. Hoe velen van ons
gaan door hetzelfde kwaad ten ver-
derve.

Werela'schgezindheid. „Zie, ik ga
sterven" zegt Ezau „en waartoe is mij
dan de eerstgeboorte?" Dit was zeer
lichtzinnig gesproken en toont aan,
dat Ezau alleen aan het tegenwoor-
dige dacht en wat daarbij behoort.
Wat zeide de Heere, dat het ware
kenmerk van het heidendom was (Matth.
VI : 32)? De Heidenen zochten hun
tijdelijke behoeften te voldoen zonder
hooger en verder te zien. (Met Gods
yolk mag dit niet zoo zijn.) Als een
mensch slechts liefheeft wat gezien
wordt en tijdelijk is, kan hij Gode
niet welbehagelijk zijn.

Zie ook, hoe zorgeloos Ezau was.
Hij dacht aan geen plicht. Hij schatte
zijn hoogere plaats airs oudere broeder
gering. Hij dacht niet na over de
Goddelijke beloften of over het ver-
bond, dat God met Abraham gemaakt
had. Hij telt dit alles zeer licht, en
zegt : Geef mij dat roode, ik tel mijn
eerstgeboorterecht niet.

Vergeet niet, dat gedachteloosheid
een groote plaats inneemt bij ongods-
Aienstigheid. De menschen kunnen,

evenals Ezau, een uiterlijke edel-
aardigheid hebben, krachtig en man-
nelijk zijn, en toch geen diepe ge-
dachten hebben. En als dan het uur
der beproeving komt, worden zij een
rassche proof der verleiding en doen
„zonder denken" zeer slecht en dwaas.

Wat leert dit alles ons ? Het moet
een ernstige waarschuwing zijn (Hebr.
XII : 15). Welk is ons eerstgeboorte-
recht ? Dat wij kinderen des Verbonds
zijn. Dat wij het merk- en veldteeken
van koning Jezus dragen. Dat wij van
de kinderen der ongeloovigen onder-
scheiden en in de Christelijke kerk
ingelijfd zijn. (Cat. Zond. 27, yr. 74.
Bel. des Geloofs, art. 34.) Moeten wij
niet onzer „roePing" waardiglijk wan-
delen (Ef. IV : I verg. i Thess. II :12)?
Vergelijk het Fransche spreekwoord:
„Noblesse oblige", d. i. rang legt ver-
plichtingen op: hij, die hoog geplaatst
is, heeft *belangrijke plichten te ver-
vullen. (Voorb. — e'en grins, erode-
naam van den Croon, trod, indien hij
waardiWijk, naar zijn roefting, wan-
delen wil, achl geven, niels le doen,
wat zijn naam kan schaden). Hoe
droevig is het, dat zoo velen, die
belijden, Christenen te zijn en zich
zoo noemen, het niet van harts zijn,
en meer prijsstellen op de ijdelheden
en de eer der wereld, dan op de
belofte Gods en den dienst van Christus.

H. De zegen.
(a) De vader. Het was verkeerd van

Izaak, om Ezau, blijkbaar in het ge-
heim, te willen zegenen, in afwijking
van Gods uitdrukkelijken wil. Rebekka
en Jacob deden verkeerd door te
denken; dat zij den Heere dienden
met hun listigheid. Ezau handelde
verkeerd door zijn broeder een boos
hart toe te dragen. Toch werd Gods
doel bereikt. Rebekka en Jacob werden
voor hun bedrog getuchtigd en Izaak
schijut zijn dwaling te hebben inge-
zien, Gen. XXVIII : 1-4. Ezau droeg
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de straf van zijn wereldschgezindheid.
Rebekka moet dikwijls aan haar

man het Goddelijk antwoord voor-
gehouden hebben op haar vragen voor
de geboorte van de tweelingbroeders,
waar gezegd werd, dat de „oudere"
den „jongere" zou dienen (zie Aant. 6).
Maar Izaak voelde zich tot den man-
nelijken .ruwen Ezau aangetrokken,
en schatte Jacob te laag, den stillen,
huiselijken man. Hij was ook gevoelig
voor Ezau's oplettendheden. Hij „at
gaarne van het wildbraad".

Izaak stierf eerst 43 jaar later. Maar
hij was oud en zwak, en dacht, dat
hij sterven ging. Daarom zegt hij tot
Ezau, dat hij hem wenscht te zegenen
„voor het aangezicht des Heeren"
(vers 7). Dit schijnt een geheel bij-
zondere zegen te beduiden (zie Aant. 7).
Misschien wenschte Izaak buiten weten
van Rebekka en Jacob hem zijn zegen
te geven. Dit was niet volgens Re-
bekka's wensch en naar haar meening
niet wat God bedoelde. Rebekka
„hoorde toe als Izaak tot zijn zoon
Ezau sprak". Vat zou zij doen ? Izaak
scheen vast besloten, zijn zegen te
geven aan Ezau in plaats van aan
Jacob, en zijn natuurlijke neigingen
te stellen boven hetgeen Rebekka
hem had voorgehouden aangaande de
beteekenis van wat God gezegd had.

(b) Het bedrog-. Rebekka gebruikt
haar „vrouwelijke scherpzinnigheid",
om Izaaks plan in duigen te laten
vallen. Zij beraamt, wat zij misschien
houdt voor een „vroonz bedrog." (zie
Aant. 8). Haastig en beslist vormt
zij een plan, waardoor zij denkt, dat
Izaak bewaard zal worden voor de
gevolgen van zijn blinde ingenomen-
heid met Ezau, en Gods doel met
Jacob zal bereikt worden. Zij „ver-
beidde niet den tijd des Heeren", maar
deed, wat zij wist dat verkeerd was,
haar geweten tot zwijgen brengende
door tot zich zelf te zeggen, dat zij

een „kleine zonde" beging, om een
„groat kwaad" te verhoeden.

Jacob aarzelt, haar raad op te volgen,
eer uit vrees van ontdekt te worden
dan uit bezwaar tegen de rol, die hij
te spelen zal hebben. Maar zij spoort
hem aan. Izaak, niettegenstaande de
vermomming (zie Aant. 9) en zijn
gebrekkig gezicht, is in twijfel als hij
Jacobs stem hoort, maar de plechtige
zegen wordt uitgesproken, en Jacob
ging van voor het aangezicht zijns
vaders uit, den zegen gestolen heb-
bende, waarop hij gewacht zou hebben
als hij een volkomen geloof had gehad.
Jacobs zonde was veelv uldig. Hij gaf
voor te zijn wat hij niet was. Hij sprak
leugen en bedreef bedrog. Hij gebruik-
te ijdellijk Gods naam. Hij bedroog
zijn ouden, blinden vader. Welk een
waarschuwing ! Hoe leidt een ver-
keerde stap tot andere ; wie weer, waar
hij ophouden zal, die van de waarheid
en oprechtheid begint of te wijken.

(c) De gevolgen. De list gelukte;
maar hoe treurig waren de gevolgen !
Het huisgezin, door de voorliefde der
ouders, ieder voor een ander kind,
reeds verdeeld, gaat nu uiteen. lzaaks
g,roote verschrikkinq, Ezau's moord--
dadige plannen, Rebekka's vrees voor
Naar geliefden zoon, Jacobs haastige
vlucht zijn alle bewijzen voor de dwaas-
heid van den mensch, die in de God-
delijke Voorzienigheid wil ingrijpen,.
hetzij door verzet (zooals Izaak en Ezau
deden) hetzij door te denken, haar met
eigen plannen te kunnen vooruitloopen
(zooals Rebekka en Jacob deden).

Izaak zag zijn hoop omtrent Ezau
den bodem ingeslagen. Hij laakte
Jacobs sluwheid, maar hij voelde, dat
zelfs door booze middelen God zijn
doel bereikte (vers 33 „Ook zal hij
gezegend wezen"). Hij zag, dat hij,
zonder het te weten, niet naar zijn
eigen wil gezegend had, maar naar
de beschikking van Gods wil.
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Ezau's bittere kreet, een kreet van
woede en teleurstelling, toont ons den
man aan, die te laat ontdekt, hoe
dwaas hij gehandeld heeft door den
rechten weg te verachten (Hebr.
XII :17).

Rebekka ziet, dat zij een ander
plan maken moet, dat niet pet haar
wenschen strookt. Zij moet Jacob in
veiligheid brengen voor Ezau's wraak
(lees vers 43-46) ; zij vreest, dat
Izaak zal sterven en Jacob gedood
worden. De „eenige dagen" waaraan
Rebekka dacht, werden 20 jaar en
zij zag Jacob nooit in dit leven terug.

Jacob, inplaats van te blijven bij
zijn vader, die hem ten laatste als
erfgenaam van den gewenschten zegen
erkende, verlaat als zwerveling het
huis en moet menige teleurstelling,
beproeving en verdriet ondervinden.

Wat moeten wij nu voor ons zelven
hieruit leeren?

(I). Ons niet zooals Izaak tegen
Gods wil te verzetten. Somtijds denken
wij, het beter te weten, maar als wij
naar Gods stem luisterden, zouden wij
niet doen, wat wij misschien het liefst
deden.

(2). Niet zooals Ezau Gods gunst
en zegen te verbeuren. Het waren
Ezau's roekeloosheid en wereldsch-
gezindheid, die hem den zegen deden
ontgaan. Hij toonde gebrek aan ernst
en aan ware Godsvrucht.

(3). En niet gelijk Rebekka en Jacob
het kwade te doen, opdat het goede
er uit voortkome. Gods beloften zullen
te gelegener tijd vervuld worden. Maar
wij moeten ^noch murmureeren, noch
vooruitloopen (verg, Hab. II : 3).

AANTEEKENINGEN.

1. Ezau was nverstandig op de jacht" d.i.
een bekwaam jager. (Verg. hetzelfde woord
in Ex. XXVI : 1; XXVIII : 15, vertaald door
„allerkunstelijkst"). En hij was een „veldman,"
d.i. hield er van, de weiden en de kudden te
verlaten om het wild te jagen. Het „wildbraad"
beteekent waarschijnlijk het vleesch van de
wilde geit.

2. Het woord, door „oprecht" vertaald, is
hetzelfde, dat gebruikt wordt om Noach's
onberispelijk karakter aan te duiden (zie Les

Aant. 8). Een „eenvoudige, stille man",
geneigd tot het buiselijke, gehoorzaam, oplet-
tend, nadenkend, schijnt het te willen zeggen,
in tegenstelling met den onrustigen, driftigen,
ruwen Ezau. Luther vertaalt het door „een
Godyruchtig man". Het „wonende in tenten"
wordt vermeld in tegenstelling met Ezau's
jagen. Jacob bleef te huis. De vreedzame, be-
scheidene, schuchtere, opmerkzame Jacob is
gehecht aan de tent en de weiden ; hij laat
zich door zijn moeder leiden en is haar zeer
behulpzaam in de zorg voor het huiselijk
leven.

3. Het is menigmaal opgemerkt, dat men-
schen zich juist aangetrokken gevoelen tot
hen, die een geheel verschillend karakter
hebben. Zoo verkiest de rustige, vreedzame
Izaak den willen, onrustigen Ezau; terwijl
de ijverige, bedrijvige Rebekka den stillen en
minder manlijken Jacob verkiest. Dit laatste

vindt misschien zijn reden in het feit, dat
Rebekka Jacob beschouwde als den door God
begunstigde, en dat zij hem in de huiselijke
bezigheden nuttig vond. Izaak voelde zich
misschien tot zijn oudsten zoon aangetrokken,
omdat deze bezat, wat hij miste. Zelf zoo
teruggetrokken, zoo vreedzaam, zoo stil, worit
zijn hart getrokken tot den stouten, dapperen,
ondernemenden Ezau. Hij luistert met belang-
stelling naar de verhalen van de verre jacht-
velden, van wilde jachttochten of gevaarlijke
ontmoetingen. Hij is ook niet ongevoelig voor
het wildbraad, voor hem bereid ; hij houdt
van een lekkere bete.

4. Het Hebr. woord, door „slorpen" ver-
taald, schijnt te moeten uitdrukken een ver-
slindenden honger voor de geurige spijze, door
Jacob bereid. Zij was van die roode linzen
gemaakt, die nu nog zulk een hoogst smake-
lijke spijze opleveren in Syriii en Egypte.
Ezau, in onwetendheid of in haast, noemt die
niet bij den goeden naam, maar zegt tot Jacob :
„laat mij slorpen van dat roode, dat roode
daar". Hierdoor wordt de naam van „Edom"
(d. i. rood) zeer toepasselijk. Om twee redenen
kon Ezau dezen naam dragen ; vooreerst, omdat
hij rosachtig was, en ten tweede om zijn
vreugde op het zien van die roode spijzen.

5. Als wij Abrahams ouderdom bedenken,
toen hij stierf, en lien vergelijken met den,
ouderdom van Izaak, toen zijn zonen geboren
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worden, dan zien wij,' dat Abraham hen nog
17 of 18 jaar oud heeft zien worden, zoodat
er geen twijfel aan is, of zij hebben met hun
eerwaardigen grootvader gesproken.

6. „Zij ding om den Heere te vragen"
(XXV : 22). Beteekent dit alleen, dat Rebekka
vuriglijk bad ? Het kan zijn, maar het kan
ook meer beduiden. Bijzondere nadruk wordt
er, in elk geval, op gelegd ; en het antwoord,
dat Rebekka ontving, was een bijzondere
openbaring.

Het gewichtigste van de boodschap, aan
Rebekka gegeven, was, dat van de tweelingen, die
geboren zouden worden „de meerdere den min-
dere zon dienen". Aldus toont God de souvereine
Beschikker van de gebeurtenissen te zijn, en
daarbij rekening te houden met hetgeen door
Hem te voren bepaald was. Gelijk Izaak ge-
boren was tegen de natuurlijke verwachting
en den natuurlijken loop der zaken in, en tot
het „verkoren zaad" gemaakt was, zoo ook
zijn Gods doel en Gods voorkennis geopenbaard
in de aankondiging van hetgeen gebeuren
zou, in strijd met den gewonen en natuurlijken
loop der zaak.

7. Izaak wil, in de uitoefening van zijn
patriarchale en vaderlijke macht, vormelijk
en plechtig het recht van eerstgeboorte aan
zijn geliefden zoon Ezau geven. Terecht is
4opgemerkt, dat er een vreemde vermenging
van vleeschelijkheid en geestelijkheid is
in de wijze, waarop Izaak aan Ezan vraagt,
hem een „smakelijke spijze" te geven, alvorens
den zegen over hem uit te spreken.

8. Dit is de naam, gegeven aan bedriege-
lyke handelingen met een goed doel, alsof het
goede doel het kwaad kon bedekken en ver-
ontschuldigen, dat men doet, wanneer men
niet naar waarheid en recht handelt. Van.,
4aar de spreekwoordelijke uitdrukking : „het

doel heiligt de middelen". Het is best moge-
lijk, dat Rebekka dacht, dat zij haar plicht
deed. Wetende, dat de zegen, dien Izaak aan
Ezau geven wilde, volgens Gods plan aan
Jacob toekwam ; dat hij er ook een recht op
had als deel van het gekochte geboorterecht,
kon zij gemakkelijk gissen dat zij kwaad
voorkwam, en alleen kwaad deed om er het
goede uit te doers voortkomen. Het was een
„vroom belrog" ; als wij opmerken, hoe velen
er op deze wijze gezondigd hebben, die toch
wel wisten, wat Christelijke leer en Chris-
telijke zeden waren, dan behoeven we ons
Diet te zeer te verwonderen, dat Rebekka en
Jacob het pad van recht en plicht hebben
verlaten.

9. Sommigen denken, dat de „kostelijke
kleederen" een bijzonder „priesterlijk" kleed
waren, dat aan den oudsten zoon toebehoorde.
Maar de tekst geeft niet de minste aanleiding
tot deze uitlegging. Daarenboven moet opge-
merkt worden, dat de toeleg dan berekend
was voor het gezicht van Izaak, terwijl er
alleen van gebruik gemaakt werd om den
reuk (vers 27). De reuk, waarvan gesproken
wordt, ziet niet (zooals sommigen gedacht
hebben) op de gewoonte der Arabieren, hun
kleederen welriekend te maken door den
„aromatisch en geur van kruiden, bloemen
en andere veldprodukten", die blijkbaar ken-
merkend was aan Ezau's kleeding.

Het lange, zijdeachtige haar van de Ooster-
sche kameelgeit werd door de Romeinen voor
valsch haar gebruikt. Er is misschien niet
din dier, welks vel zoo goed gelijkt op dat
van een harig man als dat van deze geit.
Daarenboven schijnen de zintuigen van Izaak
verzwakt te zijn van ouderdom, zoodat ook
zijn gezicht verduisterd was geworden.

Les XVI. — Jacobs vlucht en verblijf bij Laban.

„Hij telt mine schreden."

Y e leven : Gen. XXVIII en XXXI : 38-55.
Y e leer en : Ps. CXXI : 4, 5; Ps. IX : io. (Ps. 42 : 5; Ps. 103 : 5.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les hebben wij den aanvang voor ons van Jacobs zelf standige
,ontwikkeling. Ver van huffs en van zijn moeder, wier lieveling hij was, begint
hij den ernst van het leven meer te verstaan en zijn betrouwen in sterkere
mate op den Heere te stellen. In Jacobs leven is van nu aan een zuiverder
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Godsvrucht waar te nernen, die te Pniel haar toppunt bereikte, nadat hij
verscheidene beproevingen en ervaringen had leeren kennen, welke wij nu
zullen bespreken.

Jacobs leven wordt ons veel uitvoeriger beschreven dan dat van Izaak. Wij
zien daarin zoo duidelijk, wie Jacob was van zichzelven en tevens, wie hij
werd door Gods genade. Hij is het voorbeeld voor zijn nageslacht van de
eigenaardige verandering, die er bij zijn kinderen plaats grijpen moest, zouden
zij waarlijk erfgenamen der belofte worden. Het gezicht te Bethel was voor
hem van bijzondere beteekenis, al werd zijn geloof ook nooit zoo volkomen,
zoo onoverwinnelijk als het geloof van Abraham. Toch „is God met hem",
en, in weerwil van Labans hebzucht en hardheid, is Jacob voorspoedig. De
vergelding van het bedrog, ten opzichte zijns vaders gepleegd, is zichtbaar
in de wijze, waarop hij nu zelf door Laban wordt bedrogen en verdrukt ;
het is een bittere teug te midden van zijn toenemenden rijkdom en zijn
ftangroeiend huisgezin.

Wij moeten ook niet vergeten, op te merken, hoe het verhaal den voort-
gang doet zien van de belofte van Abraham van vader op zoon; Izaak
maakte dan ook, toen hij zijn zoon zegende (vers 3, 4), bijzonder gewag
van „den zegen van Abraham" en van „de menigle van volkeren", die uit
Jacob, als erfgenaam der belofte, zouden voortkomen. Let op Gods woorden
in vers 13 en 14, waarin een bepaalde hernieuwing der belofte aan Jacob
zelf voorkomt en hem gezegd wordt, dat hij zal „uitbreken in menigte" in
alle richtingen. Ezau trachtte in zijn verder gedrag, dat wij in vers 5-9 op-
geteekend vinden, Izaak door een handige „schikking" (Gen. XXVII : 8) te
bevredigen. Misschien wordt er melding van gemaakt om de scheiding
tusschen de twee broeders des te duidelijker te doen uitkomen.

Gods opmerkelijke handelwijze met Jacob getuigt van 's Heeren trouw en
heiligheid beide. Jacob is door God uitverkoren om erfgenaam der belofte
te zijn, en niets is in staat, hem dit voorrecht te ontrooven. In de betooning
van zijn heiligheid aan Jacob laat God toch overvloedig ruimte tot uitgieting
van den zegen, dien Hij hem in Zijn vrijmacht heeft toegedacht. Jacobs deel
is het beste deel, trots al de beproevingen, die hem overkomen.

SCHETS VAN DE LES.

Jacob kon niet te huis blijven.
Ezau was vertoornd, Rebekka bevreesd
en Jacob zonder twijfel met angst
vervuld. De moeder moest wederom
een „plan beramen", maar dezen keer
zonder bedrog, hoewel zij misschien
niet aan Jacob de bedreigingen van
Ezau oververtelde. Izaak voegt zich
Haar Rebekka's wensch on) Jacob
naar Paddan Aram te zenden. Merk
op, dat, evenals Abraham gezorgd
had, geen vrouw voor Izaak te kiezen
uit de Kanaanieten, Izaak nu zorg-

RENKEMA.

draagt, aan Jacob een huwelijk te
verbieden met een vrouw uit het yolk
van het land (vers 6) [verg. XXVI :
35].

Voor Jacob was deze reis zeer be-
lan grij k.

I. Jacob te Bethel.
(a) De Broom, Een eenzame reiziger

gaat zijn weg in een steenachtige
woestijn. Geen beladen kameelen,
geen dienaren, zooals bij Abrahams
reizen. Fen jonge man geheel alleen,
verlaat zijn huis, bevreesd, bezwaard,

6
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met zorg in het hart. Vele gevaren
omringen hem, en een onzekere toe-
komst ligt voor hem.

Is dit de noon van den rijken Izaak,
de onbetwistbare erfgenaam van heer-
lijke beloften,. de uitverkorene en be-
minde des Heeren?

Jacob heeft geen tehuis ; de weg
is eenzaam en onherbergzaam. En
nu, bij zonsondergang, legt hij zich,
vermoeid zijnde, te slapen. Toch is
hij niet alleen. De God zijns "evens,
wien hij zich zelven heeft aanbevolen,
waakt over hem.

Hebt gij wel eens een bewolkte
lucht gezien met een opening, waar-
door de zonnestralen een gouden weg
van licht naar beneden zenden? Dit
herinnert ons aan de Ladder, die Jacob
in zijn wondervollen droom zag.

Hoe vreemd moet het den slapen-
den reiziger geweest zijn ! In plaats
van duisternis een schitterend Licht.
Een Ladder, waarop Engelen op
en neder klimmen; en bovenaan een
Goddelijke gestalte, vanwaar een
stern weerklinkt, die spreekt van be-
loften en vertroosting. „De lieere
stond op dezelve."

Welke was de Goddelijke bood-
schap ? Zij bevatte een vernieuwing
van de beloften, aan Abraham gedaan.
Deze wordt nu in het bijzonder aan
Jacob toegezegd, en God verzekert
hem verder Zijn Goddelijke Tesren-
zvoordi:gheid („Ik ben met u"), Zijn
Goddelijke Bescherming („Ik zal u
behoeden overal"), Zijn Goddelijke
Bewaring („Ik zal u wederbrengen
in dit land", enz.). Welk een plechtig,
maar gelukkig gevoel moet Jacob
gehad hebben, toen hij des morgens
ontwaakte. Hij moet krachtiger beseft
hebben, dat God in persoonlijke be-
trekking met hem stond. Hij is klaar-
blijkelijk verootmoedigd en verbaasd
(zie Aant. 2). Hij is met eerbied ver-
vuld, wenscht hier te aanbidden, en

een gedenksteen op te stellen, Daarom
richtte hij lien steen op en goot olie
daar op (zie Aant. 3) en hij noemde
den naam dier plaats Beth=el (d. i.
Huis Gods). Hij had niet verwacht,
in deze eenzame plaats Gods bijzon-
dere tegenwoordigheid en bijzondere
openbaringen te zullen ondervinden
en „hij vreesde".

Waarom ? Gedeeltelijk, omdat hij
zijn zondigheid en onwaardigheid
gevoelde ; gedeeltelijk uit „heilige
vrees" (verg. Filipp. II : 12, 13 „vreezen
en beven, want het is God" enz.).

(b) De gylofte (vers 20-22). Deze
„gelofte" van Jacob is veel meer een-
antwoord aan God dan, zooals som-
migen gedacht hebben, een overeen-
komst tusschen God en Jacob (zie
Aant. 4). Hij belooft vol vreugde, den
Heere geduriglijk te dienen, in dank
vow al de zegeningen, hem toegezegd.
Hij zegt, dat hij „tienden" geven zal
waar hoorden wij eerder hiervan ?)
en als hij te Bethel terugkomt, zal
hij die plaats aan den dienst des
Heeren wijden.

Merk op, hoe Jacob tot deze gelofte
gebracht werd, en hoe van nu of aan
een nieuwe verplichting op hem
rustte, om den Heere met dankbaar-
heid en getrouwheid te dienen. Jacob
spreekt het bier uit voor het aange-
zicht des Heeren, dat van nu voortaan
zijn verwachting alleen zal zijn van
den God der vaderen, die te dezer
plaats zulk een verrassend God voor
hem was geweest,

Waar wordt in het nieuwe Testa-
ment van de Ladder van Jacob ge-
sproken ? (Lees Joh. i : 5 I). Onze Heere
zegt aan Zijn discipelen, dat Hij
„de Weg" is tot God, Door Hem
vertroost Gods tegenwoordigheid ons
en klimmen onze gebeden tot God op.
Door Hem is er een levende gemeen-
schap tusschen, hemel en aarde. En-
gelen zijn „dienende geesten" (Hebr..
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I : 14), maar Jezus Christus is de
Eenige Middelaar. In Hem zien wij
de hemelen geopend en ontvangen
wij troostrijke beloften, om ons te
bemoedigen en te versterken.

Maar zullen wij al ons vertrouwen
op den Heere stellen, dan moeten
wij, evenals Jacob, onze zondigheid
en hulpbehoevendheid leeren verstaan.

Zie, hoe Jacob op zijn reis Brie
trappen van geestelijke ontwikkeling
te aanschouwen geeft.

De Berouwhebbende, den last
der zonde gevoelende.

De Geloovige, zich met vreeze en
beving verheugende over Gods ge-
openbaarde genade.

De Aanbidder, zijn geheele leven
wijdende aan den dienst des Heeren,
zijns Redders.

II. Jacob bij Laban.
(a) Zijn diens/. Jacob geeft te ken-

nen, dat hij reden van klagen had.
Ten eerste had hij Laban een

langen lift/ gediend, „deze twintig jaar"
(vers 38). Laban had hem eerst weer-
houden, door hem te bedriegen in
zijn huwelijk met Lea; daarna, door
hem nog zeven jaren te houden, al-
vorens hem Rachel te geven; toen
wist hij hem tot een Langer verblijf
over te halen, en gaf voor, dat hij
hem elk loon, dat hij eischen zou,
geven zoude (XXX : 28). Maar later
trachtte hij dikwijls de eens gemaakte
bepalingen te veranderen. Jacob be-
klaagt zich, dat hij „tienmaal zijn
loon veranderde" (vers 4o, 41) [zie
Aant. 51. Verder verklaart Jacob,
dat hij Laban „eerlijk" gediend heeft
(XXXI : 38, 39). Hij had goed zorg
gedragen voor de kudden, en niet
gehandeld, zooals een zorgelooze of
oneerlijke zou gedaan hebben. (Laban
zelf had hem geprezen en bekend,
dat Jacobs zorg hem zeer voordeelig
geweest was. Zie XXX : 27 en verg.
XXXI : 6). En Jacob had veel moeite

te verduren gehad; hij was niet terug-
geschrikt voor de verschroeiende hitte
van den dag, noch voor de strenge
koude van den nacht (vers 4o).

Merk op, dat al de strijd en al de
moeilijkheden, waardoor Jacob moest
heengaan, terwijl hij voorspoed onder-
vond in de vermeerdering zijner be-
zittingen, Gods tuchtroede over hem
was. Dit geschiedde, om Jacob te
vernederen en om hem te bezoeken
wegens zijn voorbarigheid en het
gebrek aan geloof, door hem betoond
in het bedrog jegens zijn vader. Tevens
kunnen wij opmerken, dat de hoop
van Jacob onwankelbaar was en dat
hij volhardde in zijn voornemen, om
naar Kanatn terug te keeren (zie
XXX : 25).

Jacob bleef vertrouwen, dat God
hem helpen zoude (lees XXXI : 42).
Zijn vertrouwen was dikwijls op de
proef gesteld geworden en was in
geenen deele volmaakt. Maar zijn
droomen toonen ons toch, dat hij
aan God gedacht (als de bron zijner
hulpe) evenals God zijner gedacht
(als aan het voorwerp van zijn gunst
en van zijn leiding). Merk op de
uitdrukkingen in vers 5 en 7 : de
„God mijns vaders is bij mij geweest",
d. i. Gods tegenwoordigheid is met
Jacob geweest om hem te zegenen,
zooals God te Beth-el beloofd had
(XXVIII : 15). „God heel? hem (d. i.
Laban) niet loge/a/en om aan mij
kwaad te doen."

Jacob erkent, dat hij zijn bevrij-
ding van de schraapzuchtige geld-
gierigheid en van de lage afgunst van
zijn schoonvader aan Gods genade
en bescherming verschuldigd is. Laban
had inderdaad, om kwaad te stichten,
veel geschreeuw gemaakt over zijn
macht, maar hij wend door God
weerhouden. Jacob wist dit en Laban
had het erkend.

Jacob geeft een bijzonderen naam
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aan God: „de vreeze van Izaak"
(vers 42 en 5 3) [zie Aant. 6.] Dit toont
zijn grooten eerbied voor God en
zijn herinnering aan het verbond.

Wij kunnen ook nog opmerken,
dat Jacob de afgodsbeeldjes, door
Laban gebruikt, niet goedkeurde (Te-
rafim, vers 34, zie Aani. 7).

(b) Zijn vlucht. „Twintig jaar" is
veel meer dan „eenige dagen" zooals
Rebekka gedacht had (XXVII : 44).
Waarom was hij zoolang van Kanaan
afwezig ? Labans list en gierigheid
weerhielden hem. Nu echter wenscht
hij met zijn vrouwen en kinderen
naar het land zijner vaderen terug
te keeren, en zich los te maken van
de harde behandeling van zijn schoon-
vader. Daarenboven, God had hem
in het bijzonder bevolen en aange-
moedigd om te gaan (vers 3). Laban
was niet op Jacobs . vertrek gesteld,
Jacob was hem van veel nut. Daarom
joeg hij Jacob met zijn broeders.
d. zijn bloedverwanten, achterna
en haalde hem bij Gilead in. Laban,
door God weerhouden, door Jacob
bestraft en misschien niet geheel zonder
berouw over zijn vorig gedrag, stelt
voor, een verbond te sluiten (vers 44).

Misschien was hij wel bevreesd, dat
Jacob een machtig vorst zou worden
en uit Kanaan zou optrekken, om
zich te wreken over het hem aange-
dane kwaad. Eerst wordt een steen
opgericht. Dan een hoop steenen, als
gedenkteeken van het verbond en als
grenspaal, daarop volgt een feest en
offers.

Laban moet nu Jacobs onafhanke-
lijkheid erkennen. Aldus werd de
scheiding tusschen hen een stap voor-
waarts tot de u.itvoering van Gods
doel, om zijn yolk Israel te vormen.

Uit alles, wat ons van Jacob wordt
verhaald, kunnen wij een nuttige les
omtrent Gods bijzondere Voorzienig=
heid en Gods Uetrouwheid voor
zijn yolk leeren. En God telde al de
zwerftochten van zijn. uitverkoren
dienstknecht. Hij kende zijn zwak-
heden; zag zijn beproevingen; waakte
over hem; leidde hem ; bewaarde
hem ; beschermde hem. Ook wij
moeten aldus op God vertrouwen.
Wij moeten tot Hem gaan in het
gebed, en Hem om hulp vragen in
onze moeilijkheden. Wij moeten zijn
leiding volgen, en vertrouwen stellen
in Zijn beloften.

A ANTEEK ENINGEN.

1. De volledige aanwijzing, hoe Christus in
Joh. 1 : 51 op 'den Broom van Jacob zin-
speelde, behoort tot de uitlegging van dien
tekst. Maar het feit, dat onze Heere deze toe-
speling maakte, gerechtigt ons om in het
gezicht van de Ladder te Bethel een aan-
schouwelijk beeld of een type te zien van de
verzoeninq tusschen God en den mensch, door
de Vieeschwording van Christus tot stand ge-
homen. In Jezus is de gemeenschap verzekerd
tusschen God in den hemel en den mensch
op aarde. De openbaring van hemelsche ze-
geningen ; de aanneming van gebeden, die van
de aarde opstijgen; de overbrugging der klove,
door de zonde veroorzaakt, zoodat boodschap-
pers en gezanten van heil nederdalen uit den
hooge tot vermoeide en berouwvolle zondaars
op aarde; de verandering van een e9nzame
wildernis in een ,,Huffs Gods" en een npoort

des hemels" — dit alles wordt voor ons
waarheid in Jezus, die God en Mensch is in
een Persoon, en ,,de Weg" is, waardoor God
tot ons nederdaalt en wij tot God opklimmen.

2. Het woord „vreeselijk" duidt hier Diets
antlers aan dan een godsdienstige en vrome
vrees. Het wil niet zeggen, dat Jacob schrik
en ontsteltenis gevoelde, maar dat hij zich in
den geest overwonnen gevoelde bij de gedachte
aan Gods tegenwoordigheid. Pit boezemde
godsdienstige vrees in. (Verg. Mal. 1 : 14:
,.Mijn naam is vreeselijh onder de Heidenen",
d.	 wordt in eere gehouden.)

3. Jacobs handelwijze maakt ons opmerk-
zaam op een nieuwe en bizondere gewoonte.
Hij neemt den steen, die hem als hoofdkussen
gediend heeft, stelt dien tot een gedenkteeken
en giet er olio boven op. Dit duidde aan, dat
de plaats als heilig moest beschouwd worden.
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Het opzetten van den steen alleen was de
natuurlijke daad van iemand, die die plaats
herkenbaar Wilde maken voor het geval, dat
hij daar weer langs kwam. Maar het uitgieten
van de olie was minstens een opzettelijke,
plechtige erkenning van het reeds besproken
feit, indien het niet was, zooals waarschijnlijk
is, om de plaats te merken, waar later een
altaar moest verrijzen en waar geofferd zou
worden. Terwijl hij dit doet, geeft hij de
plaats een nieuwen naam. Zij werd te voren
Lutz genoemd — maar hij noemde haar Beth-el,
het huis Gods. Het is opmerkelijk, dat de
gewijde steenen, die wij in volgende eeuwen
bij de ouden vinden, alle den gelijkluidenden
naam dragen van Baitulia. Het zoude ons te
ver leiden, indien wij gingen onderzoeken,
hoe deze overeenstemming ontstond. Het ge-
bruik schijnt niet nieuw geweest te ztjn, toen
voor het eerst bij Jacob de gedachte er aan
opkwam. Door de getuigenis van vele schrijvers
is het bekend, dat het een zeer oud gebruik
was bij de Pheniciers, de Grieken en de Ro-
meinen, om steenen op te zetten als gedenk-
teeken van bizondere gebeurtenissen en plaat-
sen, en om er olie, wijn of bloed op te gieten
als een gewijd drankoffer. In het Oosten
heerscht deze gewoonte nog.

4. De vertaling van de verzen 20-22 kan
ons lichtelijk in de war brengen.

Men kan ze aldus lezen : Indien God met
mij zal zijn, en mij zal behoeden op dezen weg,
dien ik reize, en mij zal geven brood om te
eten en kleederen om aan te trekken, en dat

ik ten huize mijns vaders in vrede zal weder-
gekeerd zijn, en Jehovah mij tot een God
zal zijn, dan zal deze steen, dien ik tot een
opgericht teeken gezet heb, een huis Gods
wezen, enz.

5. Als Jacob zegt, dat Laban tienmaal zijn
loon veranderd had, is dit klaarblijkelijk
een rond getal, dat door zijn symbolische
beteekenis van volmaaktheid bestemd is om
aan to duiden, dat Laban het loon zoo dikwijls
veranderd had, dat het onmogelijk was, het
nog meer te veranderen.

6. „De vreeze van Izan" beteekent, „het
Voorwerp van Izaaks eerbiedig ontzag". De
geheele geschiedenis van Izaak doet hem nit-
komen als een man met een Godvreezend.
hart. Daarom noemde Jacob niet onnatuurlijk
zijns vaders God „de vreeze van IzaUk". Men
lette op de uitdrukking, die Laban bezigt:
„de God van Nahor" als iets antlers dan „de
God van Abraham". Het werkwoord „richten"
in vers 53 staat in het meervoud. Laban ver-
eenigt den waren God met de Goden van
Terah, waarvsn wij lezen in Joz. XXIV : 2.

7. De Tera622 waren afbeeldsels van men-
schen, die vereerd schenen te worden als een
soort „huisgoden" (zie vers 30). Deze vereering
ging over van de Arameers tot de Israelieten,
waar zij dikwijls voorkomt, ofschoon altijd als
afgoderij (Gen. XXXV : 4; 2 Kon. XXIII : 24;
Zach. X : 2; Hos. III : 4). Misschien worden
zij, in den trant van een fetisch, gebruikt
voor tooverij en voorspellingen, meer dan als
voorwerpen van vereering.

Les XVII. — De terugkeer; PniR en Bethel.

gedroeg zich vontele) met God."

Te lezen : Gen. XXXII : 1, 2, 24-32 ; Gen. XXXIII en Gen. XXXV : 1-20.

Te leeren : Jes. XLIII : 1; Ps. CIII : 2-4. (Ps. ii9 : 83 ; Ps. 27 : 7).

VOOR DEN ONDERWUZER.

Bij de behandeling van deze les komen wij aan het punt in Jacobs leven,
dat van beslissende beteekenis mag genoemd worden. Wij mogen gelooven,
dat het gezicht te Bethel een blijvende verandering in hem teweeggebracht
had, dat daardoor zijn ernst en godsdienstzin waren toegenomen ; maar de
overwinning van Jacobs eigenzinnigheid — de vernedering van het eigen
1k, waardoor zijn geloof alleen volkomen kon worden — had eerst plaats
na het geheimzinnig voorval te Pniel.

In de „worsteling" bij den Jabbok liet God aan Jacob gevoelen, dat Hij
zich Zijn genade niet door menschelijke sluwheid ontrooven liet. Hij zelf
treedt als een vijand tegen Jacob op, met wien Jacob voor en boven alles
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verzoening moet zoeken. Jacob moet het leeren, in oprechtheid en met
boetvaardigheid het heil des Heeren te verwachten, en dat Hij alleen in
dien weg zich wil laten overwinnen.

't Is echter niet gemakkelijk, van deze worsteling een rechte voorstelling
te geven.

Wat de profeet Hosea er van zegt (Hos. XII : 5) doet ons zien, dat ze
ook een geestelijke beteekenis had. Doch evenals bij het bezoek der Brie
engelen aan Abraham, en bij de ontmoeting van Jozua met „den Vorst van
het heir des Heeren" (Joz. V : 13), zoo blijkt ook hier Gods persoonlijke
tusschenkomst een werkelijk zichtbare en tastbare openbaring te zijn geweest.
De „onbekende Reiziger", zooals Charles Wesly hem in een merkwaardig
lied noemt, vereenigt op treffende wijze die geheimzinnigheid, die hem als
geestelijk wezen kenmerkt, met een lichamelijk bestaan, wanneer hij aan Jacob
weigert Zijn naam te noemen en toch een duidelijke herinnering aan de
worsteling achterlaat, door Jacobs heap te ontwrichten.

Toen Jacob verootmoedigd was en vrede had gevonden bij God, verheugde
hij zich in de nieuwe verzekering van Goddelijken zegen, te Pniel gegeven ,
hij was nu ook bereid voor de ontmoeting met zijn broeder, welke hij
te voren gevreesd had. Hij is (zooals later uit zijn gedrag bl ijkt) ongenegen,
zijn lot aan dat van Ezau te verbinden en wil hem ook niet onderworpen
zijn. Jacob bezit wat men „een aartsvaderlijk bewustzijn" heeft genoemd.
Beleefd loch beslist slaat hij Ezau's aanbod van een geleide of en volgt
zijn eigen weg. Hij gaat niet terug naar zijn vader Izaak, maar vestigt zich
te of nabij Sichem (zie Aant. 5), koopt daar een stuk gronds, bouwt er een
altaar en vestigt zich in Kanaan.

Te Sichem wordt Jacob herinnerd aan een plicht, in welks vervulling hij
eenigszins nalatig was geweest. Het Goddelijk bevel, naar Beth-el te gaan,
geeft aanleiding tot een volkomen reiniging van Jacobs huisgezin en verlevendigt
zonder twijfel zijn eigen geloof en godsdienstige gevoelens, die misschien een
weinig geleden hadden onder den voorspoed, gedurende zijn verblijf te Sichem
ondervonden. In nauw verband met het bezoek aan Bethel staat de dood van
Rebekka's voedster, Debora, en van Rachel, Jacobs geliefde vrouw.

SCHETS VAN DE LES.

„Jacob ging zijns weegs" wellicht
juichend. Hij was ontsnapt aan zijns
ooms harde behandeling. Hij was een
man van aanzien en op weg, nog
voorspoediger en onafhankelijker te
zullen worden. Hij ontmoette Engelen
Gods (zie Am'. 2) op een plaats,
die hij daarom den naam van Ma-
hanalm d. i..„twee heirlegers" schonk.
Toch was hij niet geheel gerust bij
de gedachte, dat hij weldra Ezau
zoude ontmoeten. Ezau (zijn broeder,
dien hii bedrogen en benadeeld had,

hoe Jacob ook trachten mocht, zich
te verontschuldigen) — wat stond
hem van dezen te wachten ? Was hij
nog vertoornd? Zou hij zijn vriend
of zijn vijand zijn ? Jacob besluit tot
het zenden van een vriendelijke bood-
schap (verz. 4, 5). Maar hij is zeer
bevreesd, als hij verneemt, dat Ezau
in aantocht is met 400 mannen
(vs. 6). Wat zal Jacob doen? Merk
op zijn schoon gebed (verz. 9-12)
en zijn bizondere voorzorgsmaat-
regelen (verz. 16-2o). Het gebed
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verhindert niet het nemen van maat-
regelen. De geloovige moet voorzichtig,
niet vermetel zijn. 's Avonds zond
Jacob zijn geheele reisgezelschap over
de „beek Jabbok" (zie Aant. 3). Nu
is hij eindelijk alleen. Wij kunnen
er niet aan twijfelen, of hij bad ernstig,
(Verg. de Heere, die zich op een berg
of in een hof terugtrok om to bidden).
En nu geschiedt er iets wondervols.

I. De worsteling.
Op eens, in een afgelegen plaats,

verschijnt onverwachts een vreemde-
ling, die met hem strijden wil (zie
Aant. 4), en tot aan den dageraad
met hem worstelt. Van waar kwam hij ?

Pie was hij ? Wat begeerde hij ? Hoe was
zijn naam ? De verschijning der En-
gelen onlangs te Ma hanaim zal zonder
twijfel in Jacobs hart een verlangen
hebben doen ontstaan, om te wezen, in
hoeverre deze verschijning een bizon-
dere tusschenkomst van God was, ter
waarschuwing of ter bemoediging.

Nadat de worsteling geeindigd was,
vroeg Jacob den naam van den
vreemdeling. Maar deze were niet
gegeven (verg. Richt. XIII : 18). De
ongenoemde Bezoeker geeft Jacob wel
op duidelijke wijze te verstaan, dat
hij op wondervolle wijze met God
zell in aanraking is gekomen. En zoo
noemt de aartsvader deze plaats dan
ook Pniel d. „Aangezicht Gods"
(merk op, dat hier de openbaring
een hoogere trap heeft bereikt dan
te Beth-el, dat „huis Gods" beduidt).

Zijn worsteling ging voort. Hij
bad en weende (Hos. XII : 3), en hij
„wilde hem vie/ laten gaan". Onge-
twijfeld voelde hij, dat hierin zijn
hoop op zegen gelegen was. Al zijn
voorbereidingen waren niets, indien
God hem Zijn guest onthield. Ware
hij niet verzekerd van den Goddelijken
zegen, alles zou verkeerd uitloopen.
Had hij er echter wel recht op ?
Had hij den zegen niet verzondigd ?

Zeker, maar in weerwil van de vreeze,
die hem had bevangen in deze vreem-
de worsteling, welke tegelijkertijd een
lichamelijke strijd en een bange ziels-
worsteling was; in weerwil van het ge-
heimzinnige dezer worsteling; in weer-
wil van de lichamelijke smart, volhardde
hij nochtans (verg. bet acznhouden der
Syro Phenicische vrouw, die zich niel
lief afschrikken om de hulp van den
Heere to zoeken, hoewel de Heere
haar sc/ieen le verstooten).

God vernederl, opdat Hij verhooge.
De machtelooze Jacob, die zich vast-
klemt, is machtiger in God, dan toen
hij door zijn eigen plannen die hooge
plaats wilde bereiken, naar welke hij
streefde. God zuiverde het hart van
Jacob van alle zelfvertrouwen. Hij
doet hem zijn geheele hulpeloosheid
gevoelen, opdat de hemelsche kracht
en zegeningen hem ten deel mochten
worden, welke een zich zelfbehagend
en zich zelfvertrouwend mensch niet
kan verkrijgen. Jacob had vroeger
getracht, zijn eigen plannen gedeel-
telijk met Gods beloften te doen
strooken ; nu kan hij zich alleen vast-
klemmen aan dat geheimzinnig wezen,
dat hem heeft verminkt en wachten
op het zegenend woord, dat hij voor
zich zelf afsmeekt.

Aldus wordt Jacob Israel. Hij
heeft „overmocht", heeft „macht",
is een n vorst" geworden, niet wegens
eenige kracht in hem, maar door zich
aan God vast te klemmen. „God laat
Zich overwinnen", kunnen wij zeggen,
door het gebed van een nederig en vol-
hardend geloof. Vergelijk de uitdruk-
king van Paulus : „Als ik zwak ben ,ben
ik machtig" (2 Cor. XII : io), de i.
wanneer ik het meest mijn eigen
zwakheden en hulpeloosheid gevoel,
dan ben ik het sterkst in God.

Heeft God ooit ons ontmoet?
Plaatst Hij zich ooit op onzen weg,
zoodat wij Hem niet voorbij kunnen
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gaan? Ja, in uren van eenzaamheid
of droefheid of lijden komt God ons
dikwijls meer in de gedachten dan op
andere tijden. Hoe moeten wij ons dan
gedragen? Worstelen om zeg-en. God
toont ons, dat wij niet bij machte
zijn om Zijn wil te weerstaan, en
wenscht, dat wij zeer ernstig zullen
bidden om Zijn hulp en leiding. Mis-
schien hebben wij te veel op ons
zelven vertrouwd (op onze plannen;
op onze voorzichtigheid ; op onzen
stand; onzen voorrang boven anderen),
Dan komt een groote beproeving of
droefheid; om ons te vernederen ; wij
worden om zoo te zeggen „ontwricht"
in de worsteling. Laat ons niet wan-
hopen, maar ons aan God vastklem-
men. Denk aan wat de Apostel bedoelt,
als hij zegt : „dat wij niet weten wat
wij bidden zullen" (Rom. VIII : 26).
God helpt ons Hem te overwinnen.

IL De verzoening.
Wij zagen, dat Jacob eerst zeer

angstig was bij de nadering van Ezau
(XXXII : 7). Maar was het nu nog
zoo ? Neen. Hij zou zijn oogen op-
heffen en de po man zien naderen,
zonder vrees te gevoelen. Waarom ?
Hij had God overwonnen en kon nu
niet bevreesd zijn voor een mensch
(lees Ps. CXVIII : 5, 6). Zijn geloof
was versterkt en zijn vrees was voorbij
(Ps. .XXVII : 3). Vergeet deze uit-
werking van een ernstig, nederig gebed
niet. Ons hart wordt versterkt. Wij
zien met een ander oog op hetgeen
ons vroeger heeft beangstigd en veront-
rust, en zijn sterk en vol goeden moed.

Ezau was op de nadering van Jacob
voorbereid door de kudde, welke hij
ontmoette, Misschien verwonderde hij
zich, dat Jacob zoo rijk en voor-
spoedig geworden was. Mogelijk zijn
er wel afgunstige en hebzuchtige ge-
dachten in Ezau opgekomen. Intus-
schen naderde hij met zijn groote
bende; alien waren waarschijnlijk even

nieuwsgierig om den man te zien,
die zulk een rijk geschenk aan hun
opperhoofd had aangeboden. Zou hij
ook zulk een groot gevolg hebben ?
Zou hij trotsch en machtig zijn ? Wat
zagen zij ? Jacob, op een eerbiedige
wijze voorttredende, zich zevenmaal
diep buigende (zie Aant. 6) als voor
een meerdere. Ezau zag het en ver-
wonderde zich ; hij liep den broeder
tegemoet, die hem eens onrecht had
aangedaan en nu zoo onderdanig
scheen te zijn en zoo begeerig naar
vrede. Misschien had het vorstelijk
geschenk (dat Ezau evenwel niet aan-
nam zonder een hoffelijke uitdrukking
van aarzeling), misschien de diepe
eerbewij zing, welke Jacob had betoond,
eenigen invloed op Ezau's gemoed
uitgeoefend. Wij moeten ons Ezau
voorstellen als een man, die handelde
onder den indruk van het oogenblik,
die zich liet beheerschen door zijn
gevoel. Maar wij kunnen er niet aan
twijfelen, dat de hartelijkheid van
deze ontmoeting (welke bijredenen er
ook in het spel waren) het werk was
van Gods bestierende Voorzienigheid
en Koninklijke macht, waarmede Hij
het hart beweegt en den onbeteugelden
wil van zondige menschen bestuurt
(lees Spr. XXI : 1).

Ezau vraagt daarna naar de „vrou-
wen en kinderen" en wij moeten letten
op Jacobs antvvoord: „De kinderen,
die God aan 11v knecht genadiglijk
verleend heeft." Hij tracht hoffelijk-
heid jegens zijn broeder met de uit-
drukking van dank aan God te ver-
eenigen. Jacob was met dank vervuld
(verg. de woorden van zijn gebed en
zijn aanhaling van ;,moeder en kin-
deren'', XXXII : io, i r). Hij was
niet hoovaardig. (Waar wordt gezegd,
dat kinderen een gave Gods zijn?
Ps. CXXVII : 3). Jacobs ondervinding
zou men kunnen beschrijven met de
woorden van den Psalmist : „Hij
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zet de eenzamen in een huisgezin".
Jacob dringt er op aan, dat Ezau zijn
geschenk aannemen zal. Wellicht,
omdat in de Oostersche landen het
aannemen van een geschenk door een
meerdere, een teeken van vriendschap
is, en, door den vijand, een bewijs
van verzoening ; wellicht ook uit wale
vreugde des harten, omdat de ge-
vreesde Ezau hem vriendelijk ont-
vangen had. God had hierin zeer
genadiglijk met hem gehandeld en
hem zeer verrijkt; hij drong Ezau den
„zegen" d. i. het teeken van achting
en eerbied, aan te nemen (verg. het
gebruik van dit woord in 2 Kon.
V : 15); en Ezau stemde er in toe.

I)aarentegen bewilligt Jacob niet in
hetgeen Ezau hem aanbiedt, n.1. om
voor hem uit te trekken (vs. 12) en
zoo samen verder te reizen. Misschien
was Jacob nog een weinig bang voor de
heftigheid van zijn broeder. Maar de
eigenlijke reden zal toch wel dieper ge-
legen hebben. Ezau's oogmerken en ge-
woontenkondentoch nooit de zijne zijn.

(Toel. — Twee menschen zi in samen
op reis. Daar breekt een Zondag clan.
De een stelt voor, een merkwaardige
plaats le gaan bezoeken. De ander
maakt bezwaar om te reizen, wijl het
Zondag is. Nu wordt de eerste boos
omdat hij zijn zin niet heeft. Den
ander gaat het aan het hart, dat jets
zou worden gedaan, dat hij voor ver-
keerd houdt.)

Jacob ging nu zijns weegs, en na
een korten tijd vertoefd te hebben op
de plaats Sukkoth genaamd, naar de
hutten, die hij er voor zijn vee bouwde
(zie Aant. 7), kwam hij behouden aan
de stad Sichem (zie Aunt. 5) en kocht
een stuk land voor honderd stukken
gelds (vs. 19, Aant. 8). Zoo werd hij
grondbezitter in Kanattn, meer dan
iijn grootvader Abraham was geweest.
Hier bouwde hij een altaar en noemde
het „de God lsraels is God."

III. Het betalen der gelofte.
Wat is een gelofte? Een plechtige

belofte, waarbij men zich toewijdt aan
God, of zich heiligt voor een bijzon-
dere daad, of belooft, een zekere
gave aan den dienst des Heeren te
wijden. ( Voorb. — De gelofte van
een .Nazireer ; de gelofte van het lni-
welijk.) Welke gelofte had Jacob ge-
daan (zie Gen. XXVIII : 20-22) ?
Jacob had eenigen tijd in Sichem
verwijld ; hij was nog niet naar Bethel
gegaan om zijn gelofte te vervullen.
Van waar dit uitstel ? Begon hij God te
vergeten in zijn vermeerderden voor-
spoed ? Was het de hoop op winst, welke
hem te Sichem terug hield? Ondervond
hij misschien tegenstand onder zijn
bloedverwanten ? Wij weten het niet.
Maar eindelijk zond God hem een
bijzondere boodschap, om hem aan zijn
verwaarloosden plicht te herinneren.
Welke ook de oorzaak zij, Jacob was
nalatig geweest in de vervulling van
hetgeen hij aan God had beloofd
(zie Deut. XXIII : 2 1).

Toen hij zijn nalatigheid inzag,
gebood Jacob aan al de leden van
zijn huisgezin, weg te doen al datgene,
dat in strijd was met den dienst van
God en met de reis, welke hij met
een bijzonder Joel naar Bethel ging
ondernemen.

Welke waren doze „vreemde goden'' ?
Gedeeltelijk misschien de 7 erafim,
waar reeds vroeger melding van werd

• gemaakt. (Zie Les XVI, Aant. 7). Mis-
schien eenige der afgoden en heilige
toovermiddelen, of voorwerpen van
bijgeloovige vereering, welke uit den
buit van Sichem waren medegevoerd
(zie Aant. 9).

Toen hij te „Luz, dat is Bethel"
kwam, bouwde hij aldaar een altaar
en noemde het El Beth=el d. i. „God
(van) Gods huis", doelende op het
gezicht, dat hij vroeger daar gehad
had en op den naam, dien hij die
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plaats toen gegeven had (XXVIII:
19). Deze plaats werd dus bijzonder
aan God toegewijd. Het altaar was
een gedenkteeken van Gods genade
en Jacobs dankbaarheid. Misschien
bouwde Jacob het altaar op zulk een
wijze, dat het gedurende eenigen tijd
bleef bestaan als een geheiligd gedenk-
teeken. Het is goed, dat wij aan onze
plaatsen van aanbidding heilige ge-
dachten en dankbare gevoelens ver-
binden, niet, omdat de gebouwen zelve
heilig zijn, maar omdat Gods tegen-
woordigheid daar in het bijzonder
door ons gevoeld wordt en daar van
Zijn beloften getuigenis wordt afge-
legd. Jacobs geliefde vrouw Rachel
stied spoedig, nadat hij Bethel verlaten
had (zie Aant. r I).

Wij moeten leeren, naar Gods be-
moedigingen te luisteren en onze
dankbaarheid tot een nieuwe bron
van vertrouwen te maken. De steen,
dien Jacob te Bethel oprichtte, en waar
hij een „dnkoffer" (zie i 2) op
uitgoot, was een teeken van dank-
baarheid ; de „steen" dien hij op
Rachels graf plaatste, was een teeken,
niet alleen van heilige herinnering,
maar van heilige hoop. (Yoorb. —
Grafsieenen met leksten, die van op.
standing- en van hereeniging si5reken.)
Jacobs aanbidden te Bethel was voor
hem geweest (hoewel onbewust) een
voorbereiding voor het verdriet, te
Efratha ondervonden (zie Aant. t3).

AANTEEKENINGEN.

1. De gebeurtenis moet niet beschouwd
worden als een Groom of visioen, maar als
plaats gehad hebbende binnen den kring der
zinnelijke waarneming. Het was echter niet
een natuurlijke of (eenvoudig) lichamelijke
worsteling, maar een „werkelijk strijden van
den geest en het lichaam beide ; een werk
van den geest met de ingespannen krachten
van het lichaam". De „gebeden en tranen",
door Hosea aangehaald, wijzen aan, dat er een
yeesteNke worsteling plaats had; het feit, dat
Jacobs heup ontwricht werd, wijst aan, dat
zij ook (hoewel op een geheirnzinnige wijze)
lichamelfik geschiedde.

2. Illahanahn beteekent „twee legerkampen"
Jacobs oogen worden geopend, en hij ziet,
behalve zijn eigen heirleger, de Engelen Gods
zich rondom hem legerende om hem te be-
schermen (verg. Ps. XXXIV : 8). Sommigen
denken, dat bet dubbele heirleger doelt op
Engelen ter rechter- en ter linkerzijde.

3. De naam Jabboh schijnt verwant te zijn
met het woord in doze plaats, en alleen hier
gebruikt voor „worsteling". De „beek" of
stroom werd door Jacob genoemd naar de
merkwaardige gebeurtenis, die plaats had op
zijn oevers, en de naam wordt in vers 22 bij
voorbaat gebruikt. Jabbok is de tegenwoordige
Wady es Zerka (d. de blauwe), die stroomt
van het Oosten naar de Jordaan, en die met
zijn diepe rotsachtige vallei in dien tijd de
grens uitmaakte tusschen de koninkrijken
van Sihon te Hesbon en Og van Bazan.

4. God verschijnt als Jacobs tegenstander.

Bit schijnt ten doel te hebben, om Jacob aan
te toonen, dat in plaats van de vleeschelijke
vrees voor Ezau en diens veronderstelde vij and-
schap, er een andere soort van vrees in Jacob
zijn moest, nam. de vreeze Gods, die hem
leiden zou tot een volkomen onderwerping
aan Gods wil en tot een afstand doen van alle
vertrouwen op eigengemaakte planners, in
algeheele afhankelijkheid van God.

5. De naam Sichem beteekent „schouder",
en duidt waarschijnlijk aan de ligging van
die stad, op den „rug" of „schouder" van de
hoogten, die de scheiding uitmaken tusschen
de waterers aldaar, die naar de Middellandsche
zee ten Westen en naar de Jordaan ten Oosten
stroomen. In Gen. XII : 6 hebben wij reeds
van Sichem, in de nabijheid van More, gehoord;
het is niet onwaarschijnlijk, dat herinneringen
aan die plaats en aan zijn grootvader Jacob
deden besluiten, zich aldaar te vestigen.

6. Deze groote beleefdheid bestond in een
„diepe Oostersche buiging, waarbij het
hoofd tot dicht op den grond komt, maar
dezen niet aanraakt". Na iedere buiging doet
de persoon een stap naar voren, zoodat hij
ten laatste vlak bij het voorwerp zijner eer-
bewijzen is.

7. Sukkoth beteekent of „tenten", d. i. „hut-
ten bedekt met takken en struiken", of „hutten
van gevlochten takken gemaakt". „Gevlochten
omheiningen".

8. Sommigen hebben gedacht, dat bier be-
doeld wordt een stuk geld met het beeld van
een lam. Dit is niet waarschijnlijk. Een woord
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van denzelfden wortel in het Ara,bisch be-
teekent „een balans", een paar weegschalen;
het geld bestond waarschijnlijk uit staven, of
ringen, welke gewojen werden. (Zie Les
XIV, Aant. 6.)

9. In Gen. XXXV : 4 wordt voor het eerst
in de Schrift melding gemaakt van „oorsier-
selen". Het verwondert ons wellicht, dat deze
genoemd worden onder de voorwerpen van
afgoderij. Dit was waarschijnlijk, omdat zij den
vorm hadden van afgodsbeelden, en omdat
zij gebruikt werden als bijgeloovige zinne-
beelden of ten minste als amuletten. De „eik",
waaronder Jacob de versierselen begroef, werd
later gehouden voor een heilige plaats (zie
Joz. XXIV : 26), en was waarschijnlijk de-
zelfde boom, waaronder Abraham zijn tent
opsloeg en een altaar voor den Heere bouwde
(Gen. XII : 6, 7).

10. De uitdrukking „Gods verschrikking"
(nauwkeuriger: „een verschrikking van God")
duidt aan, dat er een bijzonder gevoel van
schrik was, door geen natuurlijke reden te
verklaren, die de inwoners van Sichem belette,
Jacob en zijn zonen te achtervolgen.

11. De stervende moeder geeft aan haar zoon
den naam van Ben-oni, dat beteekent „zoon
der smarte", maar zijn vader, om het wee-
moedige van zulk een naam te vermijden,
noemt hem Benjamin, dat beteekent, of „zoon
der rechterhand" of „zoon van good geluk".

12. Dit is de eerste vermelding in den Bijbel
van „een drankoffer", d. een offer van wijn,
op het altaar uitgegoten.

13. Efrath of Efratha (Micha V : 2) was
de oude naam van Bethlehem. De namen
hebben dezelfde beteekenis. Efratha beteekent
vruchtbaap, Bethlehem beteekent „broodnuis".

Les XVIII. — Jozef verkocht.

„Voor den oPrechte gaat een lick` op in de duisternis ."

le lezen: Gen. XXXVII : en XXXIX gedeeltelijk.
Te leer en : Spr. XVI : 20; Hebr. XII : 9 (Ps. 84 : 3; Ps. 97 : 7.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van Jacob ontwikkelt zich nu verder, en gaat, zoo zou men
zeggen, bijna geheel over in die van Jozef. Toch merken wij op, dat er bepaald
sprake is van Jacobs geschiedenissen (vers 2) [zie Aant. I]. Jozef is voortaan de
hoofdpersoon in het verhaal. In zijn geschiedenis zien wij, hoe onder gansch bizon-
der e omstandigheden de over gang plaats heel/ aril Kanadn, de eerste woonplaats
der aartsvaders, naar Egypte, de eigenlijke bakermat van het Israelietische yolk.
Aldus begint de geheimzinnige aankondiging, welke Abraham (verg. XV :i3,14)
ontving, zich als geschiedenis te ontplooien.

Het ongekunstelde en aan bizonderheden zoo rijke Oostersche verhaal, dat ons
bekend is als „de geschiedenis van Jozef en zijn broeders," boezemt bizonder
veel belang in, en is vol van nuttige wenken, welke het in vele opzichten bui-
tengewoon geschikt en aantrekkelijk maakt voor kinderen van elken leeftijd. Doch,
hoewel het vooral een geschiedenis voor kinderen is, bevat het niet minder
lessen voor de ouderen, en leert het den opmerkzamen lezer der Schrift op bizonder
indrukwekkende wijze, hoe God Zijn instrumenten, de werktuigen van Zijn
heilsraad, langs ongedachte wegen leidt tot de hoogte hunner bestemming
en hoe Hij, trots het woelen en woeden der menschen, ja ook door middel
van hun booze stukken en aanslagen, Zijn raad doet bestaan en al Zijn
welbehagen volbrengt. Welk een treffende heenwijzing ligt er alzoo in
jozefs geschiedenis naar wat er met den Heere Jezus heeft plaats gehad.
„Door lijden tot heerlijkheid."

Het tooneel, waarop wij ons bewegen, wordt nu van Kanaan naar Egypte
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verplaatst ; van de velden rondom Dothan en de karavaan van Midianietische
kooplieden naar het huis van een zekeren hoveling des konings van Egypte,
den „overste der trawanten" (zie Aant. 9). Door het aanzieniijk ambt, dat
Potifar bekleedde, was de betrekking van Jozef, als ziin vertrouwden dienaar
belangrijk , en zoo begint de geschiedenis van Jozef in Egypte.

De onderwiizer moet trachten, duidelijk te maken, op welke wijze God
Zijn bewarende zorg uitoefent, in verband met Jozefs geduldig- geloof en
standvastige reinheid, Het beeld, ons voor oogen gesteld, van den „jongeling,"
aan sterke verzoeking tegenstand biedende — van den „dienstknecht," eere
lijk, vlijtig en trouw — en van den „martelaar," die geduldig een slechts
behandeling verdroeg om des gewetenswille, is even belangwekkend al-
leerrijk. (De onderwijzers zullen gevoelen, dat de verzoeking, waarin Jozef
geraakte, een onderwerp ter sprake brengt, dat, terwijl het een kiesche be-
handeling eischt, toch niet geheel onaangeroerd moet blijven met oudere
leerlingen. De verzoeking tot onkuischheid heeft haar oorzaak in onze ver-
dorven natuur, zoowel als in woorden, blikken, slechte vrienden of de om-
ringende omstandigheden. Daarom is het goed, dat zij, die tot jonge mannen
en vrouwen opgroeien, hiervoor gewaarschuwd worden en overtuigd worden
van de dringende behoefte, om te bidden om Gods tegenwoordigheid en
de hulp van Zijn Heiligen Geest, die alleen ons hart en leven rein kunnen
bewaren.)

SCHETS VAN DE LES.

1. Jozef in zijns vaders tent.
„Israel had Jozef lief," dat is de

sleutel tot alles wat verder volgt. Jacob
(die zoowel bij den ouden als bij den
nieuwen naam genoemd wordt) woon-
de in het land zijns vaders. Hij sloeg,
zeker niet zonder angst, het gedrag
van velen zijner zonen gale; want
velen onder hen gedroegen zich slecht,
Jozef, die nu oud genoeg was om
zijn broeders als schaapherder te
vergezellen, verhaalt aan zijn vader,
dat zij iets k waads gedaan hadden
(vers 2, een kwaad genic& gaf).
Jozef was blijkbaar een jongeling
met een kinderlijk, zuiver gemoed.
Misschien beminde zijn vader hem
daarom zoozeer, misschien ook om-
dat hij de zoon „zijns ouderdoms" (zie
Aant. 2) en Rachels zoon was. Hoe
dan ook, Jozef was bizonder door
zijn vader geliefd en hij droeg een
bij zonder kleed, „een veelvervigen rok"
(zie Aant. 3).

Dientengevolge waren zijn broeders
jaloersch. Zij konden hem niet uit-
staan; zij waren „nijdig" (Hand. VII : 9)
tegen hem, niet alleen om dat kleed,
maar ook, omdat hij vroom was en
hun oog boos.

De droomen van Jozef waren zeer
opmerkelijk: Wij kunnen er zeker
van zijn, dat Jacob aan zijn geliefden
zoon geleerd had, vooruit te zien
naar de toekomst, vol van beloften
voor de nakomelingen van Israel.
Daarover zal Jozef dan ook reeds
veel gepeinsd en gedacht hebben.
Wat God aan de aartsvaders had
beloofd, bracht zijn jeugdig gemoed
in vervoering.

En God stond toe, dat deze ge-
dachten zich in den vorm van droomen
hulden, die, hoe weinig Jozef er toen-
maals van verstond, later toch sym-
bolisch bleken te zijn. In kinderlijke
verbazing en C misschien niet zonder
jeugdige opgewondenheid over de
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groote rol, die hij in deze droomen
speelde, vertelde Jozef ze aan zijn
broeders. Dit deed hun afkeer voor
Jozef aangroeien, maar zijn vader,
hoewel hij ook verwonderd was en
Jozef berispte (zie Aant. 4), dacht na
over de zaak en zag misschien wel
een Goddelijke openbaring daarin.

II. 'Jozef onder de broeders.
Eenigen tiid daarna zendt Jacob

Jozef met een boodschap naar de
velden van Hebron, in de richting
van Sichem. Na inlichtingen inge-
wonnen te hebben, pond Jozef zijn
broeders te Dothan (zie Aant. 5).

Zijn afgunstige broeders zagen hem
in de verte aankomen en overlegden,
wat zij doen zouden. Zij hielden te
zamen raad (verg. Hand. XXIII : 12,
13) en bespraken, of zij hun broeder
dooden zouden. Maar Ruben, die den
jongelingniet on genegen was, wen schte,
dat men geen bloed vergieten zoude,
maar hem in een „kuil" of ledigen
put (vers 24) [zie Aant. 6] aflaten
zou, met het plan, hem er later uit
te halen en veilig naar huis te brengen
(Ruben schijnt weg geweest te zijn,
toen de broeders hem aan de koop-
lieden verkochten). De verbitterde
broeders namen Jozefs fraaien rok,
lieten Jozef in den kuil dalen en
gingen daarna eten. Terwijl zij aten,
zagen zij een karavaan met kameelen
aankomen (zie Aant. 7). Het waren
handelslieden uit Egypte.

Gehoor gevende aan Juda's raad,
kwamen zij overeen, Jozef als slaaf
te verkoopen. Zoo waren zij van hem
verlost, zonder hem te dooden of
hem achter te laten om te sterven.
En zij verkochten hem voor twintig
zilverlingen.

Merk op, hoe jaloerschheid tot toorn,
en toorn tot gedachten van moord
leidt, en dat, hoewel zij Jozef niet
.doodden, zij wreed met hem handelden,
.evenals met hun vader ; en dat

alles uit zelfzucht en jaloerschheid.
Jozef was nu in droevige omstan-

digheden. Met haat ontvangen ; van
zijn fraaien rok, een bijzondere gift
van zijn vader, beroofd ; met den dood
bedreigd ; en daarna weggezonden als
slaaf naar een vergelegen land. Geleek
dit veel op de vervulling van zijn
jeugdige droomen?

De Midianieten voerden hem mede.
Misschien zag hij in de verte de
bergen van Hebron, en verlangde hij
naar zijn vader; terwijl deze ook reeds
uitzag naar zijn terugkomst uit
Sichem en begeerig was, hem aan
zijn hart te drukken. Maar wat kwam
terug? Een met bloed bevlekte rok,
door de broeders medegebracht, hun
wreedheid verbergende achter een
wreed bedrog en zoodoende de eene
zonde bij de andere voegende. Zij
zeiden : „Dezen hebben wij gevon-
den." enz. (vers 31).

(Dacht Jacob aan den tijd, toen
hij zijn vader bedroog ? Gevoelde hij,
dat God hem kastijdde voor be-
dreven kwaad?)

De broeders (behalve Ruben — zie
vers 22 en 30) waren, wij kunnen
er zeker van zijn, zeer verheugd,
dat hun list gelukt was en vonden
het zeer verstandig, zich zoo van dien
„droOmer" bevrijd te hebben, dien
zij haatten, zonder genoodzaakt te
zijn geweest, hem te dooden.

III. Jozef bij Potifar.
Welk een andere omgeving ' De

velden van Kanaan liggen verre weg;
niet langer zien wij schapen en geiten.
Wij zijn in een groote stad, in een
groot huis, dat aan een der eerste hove-
lingen van FaraO behoort. Hoe is
zijn naam en welk is zijn ambt?
(zie Aant. 9).

Jozef zwerft nu niet langer over
de heuvelen en hoedt geen kudde;
als slaaf werd hij verkocht. Hoe
verschillend is zijn leven en zijn
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omgeving van wat deze vroeger waren.
Hoe vreemd moet alles voor hem
geweest zijn ; maar te midden van
dit alles trachtte Jozef braaf en eerlijk
in zijn nieuwe betrekking te zijn.

Wij moeten altijd op verandering
van omstandigheden voorbereid zijn.
Soms verandert voorspoed in tegen-
spoed, soms andersom. (Voorb. —
jozef zelf eerst een slaaf; dan een
bevoorreehte bediende; dan in de ge-
vangenis geworpen ; dan een heer-
scher. Vergelijk het lot van Daniel).

Vertrouwen op God kan ons overal
gelukkig en nuttig maken. Trachten
wij slechts, waar God ons ook plaatst,
onzen plicht te vervullen, en Hij zal
zorg voor ons dragen en over ons waken.

Jozef was niet mistroostig en wre-
velig. Hij murmureerde niet, zooals
misschien van een slaaf en banneling
verwacht werd. Hij was besloten, zijn
plicht te doen bij zijn meester in
Egypte en hem geen reden tot klagen
te geven. Potifar zag dan ook weldra,
dat deze jonge Hebreer vertrouwd
kon worden in zijn werk, en achtte
zich gelukkig, zulk een dienstknecht
te bezitten (vers 3) [zie Aant. ro].
Misschien hadden eenige andere slaven
van Potifar hem moeilijkheden veroor-
zaakt, maar Jozef was iemand, dien
men volkomen vertrouwen kon (vers 6)
[zie Aant. II], en Jozef maakte geen
misbruik van het vertrouwen, dat zijn
meester in hem stelde. (Sommige
dienstknechten maken misbruik van
de goedheid Buns meesters. Is dat
goed?) „Trouw" te wezen („waar
en rechtvaardig" in geheel ons zijn) is
de grondslag van een edel karakter
en van een goeden uitslag. (Vergelijk I
Cor. IV : 3; Spr. II : 9; XXV III : 6,18,2o.)

Hoe kwam het, dat Jozef zoo goed,
oprecht en standvastig was ? Hij
diende de menschen goed, omdat hij
God vreesde, diende en lief had. Hij
dacht er niet alleen aan menschen te

behagen (oogendienst, zie Ef. VI : 6),
maar hij dacht aan wat God welge-
vallig was — wat God behaagde —
wat God gebood. (Lees Col. III : 22-
24) (zie Aant. 12). Godsdienst staat
onzen aardschen plichten niet in den
weg, maar , helpt ons, die op de rechte
wijze, van harte, goed te vervullen.

Jozefs antwoord op een groote ver-
leiding toont aan, hoe trouw hij was
aan zijn aardschen en hemelschen
meester (verz. 8, 9). Zondigen tegen
God, dat wilde Jozef niet doen voor
eenige wereldsche genieting of ver-
leiding. (De onderwijzer moet, naar
zijn eigen oordeel, de oudere jong-ens
en meisjes waarschuwen voor onreine
blikken, woorden en begeerten, en hen
opwekken tot het gebed, om aan God
te vragen hen le behoeden en rein le
bewaren, vooral gedurende het /if' dperk
der jeugd. De plicht der mako-heid
en zelfbeheersching wordt zeer op den
voorgrond gesteld, beide bij Jozef en
Daniel. Zie teksten als 1 Cor. VI :
15-2o ; Gal. V : 16-19 ; I Thess.
IV : 3-6; i Petr. II: 11).

Jozef . werd beschuldigd van een
vreeselijke, schandelijke daad, en hij
werd naar de gevangenis gezonden
(zie Aant. 13.) Zijn goede meester
was vertoornd, misleid als hij was
door het bedrog van zijn eigen
vrouw ; maar wellicht werd zijn eerste
dunk omtrent Jozef toch weer spoedig
bevestigd (zie Aant. 14). Wat wordt
door Petrus gezegd van het lijden
om des gewetens wil (I Petr. II:
18-2o. Verg. I Petr. IV : 14-16) ?
fozef had een rein ,-eweten.

De Heere was met hem. Dat was het
geheim van Jozefs standvastigheid en
vrede. Viermaal wordt deze uitdruk-
king in dit hoofdstuk gebruikt (verz.
2, 3, 21, 22). Jozef had vroeg geleerd
tot God te bidden, op Hem te ver-
trouwen, Hem te dienen ; daardoor
had hij den waren weg tot geluk in
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alle omstandigheden leeren kennen.
In de velden van Kanaan had hij,
zonder twijfel, dikwijls Gods goedheid
geprezen. Op de treurige reis naar
Egypte had hij om bescherming ge-
vraagd. In het huis van Potifar had
hij de Goddelijke leiding gezocht en
in de gevangenis was het nogmaals
God, tot wien hij zich wendde om
hulp en vertroosting. De Heere be-
Monde hem Zen genade.

Jozef had een „rots" en een „burcht"
waar hij altoos veilig kon zijn, en hij
wist, dat de Heere hem van alle kwaad
verlossen zou (verg. Ps. LXXI : 1-3;
XXXIV : 23; CXXV : 1, 2). Het
was een treurige omkeer ; eerst hof-
meester bij Potifar, nu een gevangene.
Maar de gevangenbewaarder (zie ilant .
15) kreeg, evenals Potifar, een gun-
stigen indruk van Jozef ; dit kwam ook
van den Heere (vers 2 r). (Voorb. —

Ezau, die vriendelijk was tegen Jacob.
Verg. Ps. CVI : 46). Toen Jozef nu
opnieuw een vertrouwde knecht werd,
was hij in de gevangenis bezig (vers
22), en werd hierin door God gezegend.
(Wij kunnen hierbij opmerken, dat
Jozef hierdoor veel hoorde van het
hofleven en het koninklijk gezin in
Egypte, en dat dit hem voorbereidde
voor wat later volgen zoude.)

Wat leeren wij nu uit dit gedeelte
van Jozefs geschiedenis ? Dat te mid-
den van Duisternis — van verdriet
(Jozef verbannen) van beproeving
(Jozef verzocht) ; van onrechtvaardig-
heid (Jozef in de gevangenis) — er
altoos een Licht opgaat voor de
getrouwen en reinen van hart. Vragen
wij daarom aan God, ons reeds vroeg
en in alle omstandigheden eerlijk,
vliftig., rein, geduldig te maken, en
laat ons nooit aan Gods hulp twijfelen.

AANTEEK ENINGEN.

1. „Dit zijn Jacobs geschiedenissen" is een
uitdrukking, die aantoont, dat wij, in hetgeen
volgt, een geschiedenis van de zonen van
Jacob hebben, en niet alleen van Jozef, of-
schoon hij, door de omstandigheden, de hoofd-
persoon is. De geschiedenissen van Jacob wil
hier zeggen : het verhaal van zijn geslachten,
van zijn nakomelingschap — dat is, zijn
voortleven in zijn nageslacht, evenals Adams
„geslacht" Gen. V : 1, de geschiedenis voor-
stelt van Adam, niet van zijn persoon, maar
van zijn geslacht.

2. Men vermoedt, dat dit verhaal hetrekking
heeft op een tijdperk voor Rachels dood en
Benjamins geboorte. Dezelfde uitdrukking,
hier gebruikt van Jozef, wordt later voor
Benjamin gebezigd. Gen. XLIV : 20.

3. Het woord, vertaald door rveelvervigen
rok", beteekent letterlijk „een rok uit stukken",
d. een soort lapwerk, uit verschillende
stolen bestaande. Sommigen echter denken,
dat de rok een bijzonderen vorm had, lang
was en met franjes. In elk geval, de rok was
een bewijs van bijzondere onderscheiding.

4. De vermelding van Jozefs „moeder" (vers
10) heeft sommigen doen denken, dat Lea,
als de overlevende vrouw, of Bil ha, als „de in
de plaats gestelde voor Rachel", bedoeld wordt.
Maar het is beter het woord op Rachel toe
te passen, die „noch vergeten, noch verloren"

was ; en terwijl dit Jacobs verwondering op
het hooren van Jozefs droom eerst goed zou
doen uitkomen, moet de toepassing op Rachel
gemaakt worden, meer op hetgeen zij ver-
tegenwoordigt dan wel op wat zij persoonlijk
is geaeest (verg. Jer. XXXI : 15). (Het is ook
mogelijk, zooals wij reeds zeiden, dat deze
droomen plaats hadden voor . Rachels dood.)

5. Dothan wordt later genoemd in verband
met een gebeurtenis in de geschiedenis van
Elisa (2 Kon. VI : 13). Thomson in zijn
„Land and Book" zegt, dat de plaati nu
„Dothan Dijk" genoemd wordt. Doze dijk was
vroeger bewoond, en aan zijn voet is een
fontein, waar de broeders van Jozef waar-
schijnlijk hun kudde drenkten. De orngeving
biedt de schoonste weiden aan; dit was zeker
de reden, waarom zij uit Sichem daar kwamen.
Het ligt vier of vijf mijlen Z. W. van Jenin
en is alleen door een glooiing van oenige
heuvels van de vlakte van Esdraelon ge-
scheiden.

6. Een regenbak of wel door de herders
van het land gegraven put, om het regenwater
op to vangen en to bewaren. Sommige van
deze putten waren zeer diep, en een jongen,
daarin geworpen, kon er onmogelijk uitkomen.

7. „Ismaelieten", „Midianieten", „Arable-
ren". De zwervende kooplieden konden met
een dezer namen genoemd worden. Medan
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en Midian waren zonen van Abraham bij
Ketura ; Ismael was zijn noon bij Hagar. En
de naam van den eenen stam werd dikwijls
verward met dien van een anderen.

8. De naam van Potifar wordt dikwijls
beweerd dezelfde te zijn als Potifera d. ge-
wijd aan Ra, „de Zon-God" (XLI : 50). Men
zegt ook, dat de naam Potifar beteekent : „ge-
wijd aan Far", d. gewijd aan het Paleis,
een geschikte naam voor den overste van
FaraO's lijfwacht.

9. Het Hebreeuwsch woord, vertaald door
„overste der trawanten", beteekent letterlijk :
„Hoofd" of „Bestuurder" der doodslagers. En
de Grieksche vertaling gebruikt een woord,
dat „meester-kok" beteekent of „intentant
van de koninklijke keuken". Maar deze Griek-
sche uitlegging is niet noodig, daar de bizonder-
heden over Potifars betrekking genoeg doen
zien wat zijn ambt was. Het „hoofd van de
wacht des konings" was de officier, die „elke
strafoefening, door den koning bevolen" en
„door de soldaten van des konings lijfwacht
uitgevoerd" moest bijwonen. Potifar was
het „hoofd van de scherprechters", omdat hij
„het hoofd van de wacht" was. Hetzelfde
ambt werd door Beni,ja bekleed, die door
Salomo uitgezonden werd om Joab, Adonia
en Simei te dooden (1 Kon. II).

10. Niets strekt in het Oosten meer tot
iemands bevordering dan de gedachte, dat hij
iemand is, in wiens handen alles goed gedijt ;
vandaar de nadruk, waarmeds verklaard wordt,
dat Jozef door zijn meester beschouwd wordt
als een voorspoedig man, of, zooals men bet
met een meer alledaagsch woord zou zeggen :
„de Heere was met Jozef en hij was een
gelukkig man". De roep, dat iemand „gelukkig"
is, kan in het Oosten, en misschien ook in.
het Westen, iemand fortuin doen maken, af-
gescheiden daarvan, of hij ook een goed en
Techtvaardig man is; maar als deze naam,
zooals bij Jozef, gedragen wordt door iemand
van onberispelijke leefwijze en onbesproken
gedrag, dan is zijn aanspraak op achting
onomstootelijk, Potifar had reden om den aan-
koop van dezen Hebreeuwschen slaaf voor den
besten koop te houden, dien hij ooit gedaan
had.

Men moet vooral opmerken, hoe het verhaal
den voorspoed van Jozef toeschrijft aan „den
zegen des Heeren", (vers 5), en hoe Potifar
in Jozef iemand erkent, die door God begun-
stigd en geholpen werd (vers 3). Vergelijk,
hoe de Filistijnen over Izaak dachten (Gen.
XXVI : 14-16, 28).

11. Jozef wordt genoemd een ropziener"
over Potifar's huis; hij „stelde hem over zijn
huis." De Egyptische beeldhouwers doen ons
zien, hoe de bezittingen van rijke menschen
bestuurd werden door schrijvers of rentmeesters,
die worden afgebeeld, terwijl zij de verrichting
in het huishouden, den tuin, het veld, enz.
nauwkeurig aanteekenen. Er staat ook, dat
Potifar van niets wist dan van het brood, dat
hij at. Sommigen maken hieruit op, dat een
„deftige Egyptenaar" moeilijk aan een vreem-
deling de keuze der spiizen kon overlaten.
Maar bet is veel natuurlijker, bet te beschou-
wen als een uitdrukking van het volkomen
vertrouwen, dat Potifar in Jozef stelde, zoodat
hij alles aan hem overliet, behalve de regeling
der maaltijden.

12. Het is opmerkenswaard, dat eenige der
schoonste voorschriften in het N. T. worden
gegeven aan dienstknechten of slaven. Vergelijk
Titus II : 9-11. Dit toont aan, hoe de Gods-
dienst het doel en de kracht heeft om te
yerheffen, wat laag is. Hun, die geneigd zijn
te murmureeren over hun ondergeschiktheid
of zich er over te schamen, of hun plichten
te verwaarloozen, wordt aldus getoond, hoe
men in den arbeid God kan dienen, en dat
hetgeen een harde dienst van menschen is,
verheven kan worden tot een gewijden dienst
Gods.

13. De „gevangenis" beteekent ]etterlijk
„het ronde huis". Dit kan beduiden, dat deze
den vorm van een toren, of een koepeldak
had, of door een muur omgeven was. Kitto
zegt, dat alle tijdelijke gevangenissen, waarin
personen in bewaring werden gebracht, totdat
hun zaak onderzocht was, vroeger den naam
droegen van „ronde huizen". Het is moeilijk,
een reden voor dezen naam. te vinden, dan
alleen, dat hij zag op de bouwwijze van deze
gebouwen.

14. De vraag is gerezen, of Potifar werkelijk
vertoornd was op Jozef, of het alleen voor-
wendde voor „de opspraak", of om hem voor
de vervolgingen van zijn slechte vrouw te
beveiligen. Maar in vers 19 staat, dat Potifar
eerst de woorden van zijn vrouw geloofde
en dat zijn toorn ontstak. In Psalm CV : 18
zien dat Jozef hard behandeld werd, en
veel te verduren had in de gevangenis.

15. De „overste van het gevangenhuis" was
een ondergeschikte officier onder Potifar, en
moet niet met Potifar gelijk worden ge-
steld.
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Les XIX. — Jozef als droomuitlegger.

„Een man, in Wien Gods geest woont."

Te .lezen: Gen. XL en XLI gedeeltelijk.
Ye leeren: Dan. II : 22 ; Rom., VIII : 28 (Ps. 91 : 1 ; Ps. 3o : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij zullen nu hooren van Jozefs verhooging. Gods tijd was gekomen en
gebeurtenissen zouden plaats hebben, die Gods getrouwheid bewezen en Gods
plan tot uitvoering brachten.

Het begin van het verhaal maakt ons met een voorval bekend, dat later
voor Jozef een middel werd om op te klimmen tot een hooger staat dan hij
ooit had kunnen yerwachten ; hoewel het eenigen tijd scheen, alsof het vol-
strekt geen verbetering in zijn lot zou brengen. Als in een voorbeeld wordt
ons hier geleerd, hoe de Voorzienigheid Gods „in stilte" werkzaam is, om de
toekomstige bestemming voor te bereiden van hen, die God verkoren heeft
om door hun hand een groot werk te doen.

In deze les, gelijk in de geheele g;eschiedenis van Jozef, zien wij de albe-
stierende voorzienigheid Gods ons voorgesteld, als werkelijkbestaande, maar
ook als in het verborgen werkzaam. De onderwijzer zal wel doen, eenige
opmerkingen te mak en over de wiize, waarop God den loop der gebeurte-
nissen bestuurt en des menschen piannen regelt, zonder evenwel te kort te
doen aan het feit, dat de mensch verantwoordelijk is en blijft voor zijn daden.
Gods souvereiniteit neemt des menschen verantwoordelijkheid niet weg.

Opmerkelijk moet hierbij nog worden genoemd de groote rol, die de droomen
spelen in het leven van Jozef; opmerkelijk moet tevens heeten, dat in Jozefs
geschiedenis ons geteekend wordt de levensgang van Christus, gelijk wij reeds
vroeger aangestipt hebben.

SCHETS VAN DE LES.

I. Jozef in de gevangenis.
Jozef deed getrouw zijn dagelijksch

werk in de gevangenis ; hij verlangde
natuurlijk zeer naar de vrijheid (zie
vs. 14, 15) en heeft zich misschien
dikwijls verwonderd, dat God hem in
de gevangenis liet blijven, schijnbaar
zonder uitzicht op een eervolle loop-
baan. Maar Jozef verloor nooit den
moed en bleef steeds werkzaam. Hij
.gaf altijd acht op zijn dagelijksche
plichten.

Op zekeren dag werden twee aan-
zienlijke gevangenen door den koning
,naar den kerker gezonden, en Potifar

RENKEMA.

(vers 4) droeg de bizondere zorg voor
deze twee hovelingen, den schenker
en den bakker (zie ilant. r), aan Jozef
op. Deze heeft waarschijnlijk door hen
veel van het Hof en den koning ge-
hoord, en zoo is dan wellicht de ge-
dachte in hem opgekomen, of hij niet
door hun hulp uit de gevangenis
zou kunnen geraken, zoodra zij weder
in gunst waren aangenomen. Weinig
dacht Jozef, hoe de gevangenschap
van deze twee mannen de eerste stap
was, onder Gods besturende Voor-
zienigheid, tot de vervulling van de
droomen zijner jeugd.

7
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Herinner, dat wij onzen plicht heb-
ben te doers, en dat God de gebeur-
tenissen retell. De getrouwe vervulling
van onzen plicht van heden zal ons
voorbereiden tot de onbekende om-
standigheden van morgen, en onder
Gods leiding ons vormen voor een
hoogere toekomst (zie, ter toepassing,
Luk. XVI : ro).

Op een morgen, toen Jozef binnen-
trad, waren de twee gevangenen blijk-
baar zeer bewogen; zij schenen droe-
vig te zijn, ernstig en ongerust. Jozef
zag de onrust op hun gelaat en vroeg
hun, waarom zij zoo droevig zagen.
\Vat was er gebeurd? Zij hadden bei-
den vreemde droomen gehad en waren
verslagen. Die droomen waren van
een bijzonderen aard ; zij hadden ver-
klaring noodig, en elk moest zijn
eigen uitlegging hebben. Wat konden
zij beteekenen, dachten de schenker
en de bakker. De geboortedag van
Fara0 was aanstaande (vers 2o), en
de droomen duidden misschien iets
aan, dat op dien dag zou plaats heb-
ben. Droomen zijn zeer verschillend
van aard. Sommige zijn dwaas of
slechts voortbrengselen van een ver-
warde herinnering. Sommige ook zijn
de vrucht van satanische invloeden
en inwerkingen. In de Bijbelsche ge-
schieddis wordt dikwijls gesproken
van droomen, welke door God worden
gebruikt om menschen te onderrichten
(bij v. jozefs droom en ; deze droomen ;
Farad's droomen). Kunt gij nog andere
bedenken ? (Zie Aant. 3).

Toen Jozef vroeg, wat er gebeurd
was, zeiden de twee mannen : „Wij
hebben een droom gedroomd en er is
geen „it:Wetter". Als zij buiten de
gevangenis geweest waren, zouden zij
een priester of een toovenaar om de
uitlegging gevraagd hebben.

Tot hun groote verwondering
scheen de jonge Hebreer te denken,
dat hij hen kon helpen. Hij was geen

priester, ook gaf hij niet voor, iets
nit zich zelf te weten, maar hij zeide :
„zou God geen droomen uitleggen ?"
Evenals Daniel lang daarna geloofde
hij, dat God verborgen dingen zou
openbaren in antwoord op het gebed
(Dan. II : 27, 28).

De schenker vertelt zijn droom het
eerst, en Jozef verklaart dien zoo, dat
de schenker in drie dagen zal losge-
laten en in gunst hersteld worden.
De drie ranken van den wijnstok be-
teekenen drie dagen, en de groei en
het rijp worden, totdat de druiven
goed waren om „geperst" te worden
in Farad's beker (zie Aant. 4), be-
duiden, dat de schenker zijn plaats
bij de feesten van FaraO weder zal
innemen.

De bakker, aangemoedigd door de
gelukkige uitlegging van den droom
zijns metgezels, vertelt den zijnen,
doch een geheel a.nder lot wordt hem
voorspeld , zijn hoofd zou verheven
worden „boven hem" (zie Aant. 5),
inplaats van te worden verheven en
in eere hersteld. Merk op, hoe oprecht
Jozef de waarheid zegt — zijn bood-
schap getrouw overbrengt — en niet
verbergt, wat God hem gaf te spreken
(verg. de oprechtheid van Samuel,
I Sam. III : 18). Alle predikers, leer-
aars, , onderwijzers moeten even ge-
trouw zijn in de verkondiging van
Gods waarheid (Zie Jer. XXIII : 28 ;
Hand. XX : 27; 2 Cor. II : 17; I Thess.
II : 3-5.)

Het werd alles waar bevonden. God
had Jozef geleerd, te ontdekken, wat
de droomen beduidden. De geboorte-
dag van FaraO brak aan. Hoe angstig
en met welk een vreemd gevoel van
onzekerheid (onzekerheid der hoop bij
den schenker — van vrees bij den,
bakker) zullen deze twee mannen dien
dag verwacht hebben. Jozefs wijsheid
werd bewezen; zijn uitlegging was
juist geweest. De schenker werd in
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zijn ambt hersteld, maar de bakker
werd gehangen of aan een paal ge-
spietst (zie Aant. 5).

Ongetwijfeld hoorde Jozef, hoe zijn
woorden uitgekomen waren, en heeft
hij misschien gedurende eenigen tijd
zijn vrijlating verwacht. Hij had toch
den schenker gevraagd, hem bij Farad
te gedenken (vs. 14). Maar de schen-
ker gedacht niet meer aan Jozef, maar
vergat hem. Hoe ondankbaar ! Hoe
geneigd zijn wij, spoedig de weldaden,
aan ons bewezen, te vergeten. Her-
innert gij u niet een merkwaardig
voorbeeld in de Evangelien, Luk.
XVII : 17 ;• hoe dikwijls vergeten wij
Gods goedheid ! moet dat zoo zijn?
Neen. (Ps. CM : 2).

Maar Jozef werd getroost door de
bewustheid, dat hij was onderricht
geweest door God; en dat God hem
toch niet zou vergeten, al deden de
menschen het ook ; van Hem moest
hij het toch hebben.

II. Jozef voor Faraii.
Jozef bleef wachten op den Heere,

en op Gods tijd werd Gods doel be-
reikt. God werkt altijd (Joh. V : 17)
voor het welzijn der zijnen, en niet
een dergenen, die op Hem betrouwen,
kan verlaten blijven. Soms mogen wij
in uren van duisternis en ellende tot
murmureeren en wanhopen verzocht
warden, • maar God zegt : wacht en
vertrouwt (zie Hab. II : 1-3 en
Hebr. X : 35-39).

God- bestuurt niet alleen de daden
en maakt ze dienstbaar tot het vol-
brengen van Zijn heiligen wil, maar
Hij kan de harten der menschen
leiden. ( Wijs op Ezau, Men hij vrien-
delijk gezind was jegens Jakob.) Straks
zullen wij zien, dat Farati vriendelijk
gestemd was jegens den jongen He-
breer en zich bijzonder tot hem scheen
aangetrokken te gevoelen, toen hij aan
het Hof verscheen.

Op zekeren dag, „twee voile jaren"

na de invrijheidstelling des schenkers,
komt er een boodschap tot Jozef.
De koning wenscht hem te zien en
dat haastiglijk (XLI : 14). Misschien
heeft Potifar zelt hem die onverwachte
uitnoodiging gebracht, en zich ver-
heugd in het vooruitzicht, dat zijn
getrouwe dienstknecht nu eindelijk
vrij zal komen, en een eervoller be-
trekking zal bekleeden dan die van
opzichter der gevangenis, hoewel Po-
tifar niet kon nagaan, welk een eer
aan Jozef zou te beurt vallen.

Jozef werd geschoren, men veran-
derde zijn kleederen (zie Aant. 6)
en hij werd toen voor den koning
gebracht. Van de gevangenis naar het
paleis, welk een onverwachte ver-
andering!

Waarom had FaraO om Jozef ge-
zonden? FaraO had gedroomd. God
had dit middel gebruikt, am zijn
gedachten in een bepaalde richting
te leiden (zie Aant. 3). Het waren
twee droomen, die veel overeenkomst
hadden en toch niet gelijk waren.
Twee schilderingen (zooals later werd
uitgelegd) met dezelfde beteekenis.
De rivier, het vee, het koren waren
alle bekende voorwerpen in Egypte;
zij waren hetgeen aan de natuur ont-
leend was in de buitengewone ge-
zichten, die de koning zag; zeven
koeien (zie Aant. 7) grazen in de
vruchtbare weiden langs den Nijl, en
zeven magere koeien eten de zeven
vette op ; dan zeven dunne aren, die
zeven goede opeten. Wat beteekende
dit ? In beide droomen lag een voor-
spelling van naderend onheil opge-
sloten : want in deze gevallen heeft
het slechte de overhand op het betere.
Farab's geest was verslagen (verg. de
droefheid van den schenker en den
bakker, en de verslagenheia' van Ne-
bukadnezar). (Dan. II : 3; IV : 5, 19).
De koning riep de „toovenaars" (zie
Aant. 8) te zamen, maar zij konden
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het geheim niet oplossen. Hun wijs-
heid, hun geleerdheid, al de regelen
hunner kunst schoten te kort. Ook
dat bestuurde God alzoo (verg. Jes.
XXIX : 14; Jer. VIII : 9; I Cor. III:
18-20). Niemand kon de droomen
uitleggen. Wat moest 'ara.05 doen ?
Op eens herinnert zich de schenker,
dat de jonge Hebreer hem, nu twee
jaar geleden, in de gevangenis ge-
holpen heeft (zie Aant. 9), en dat
deze misschien des konings droomen
zal kunnen uitleggen. Nu zendt men
om Jozef.

Daar treedt de jeugdige Hebreer
binnen in zijn helder gewaad, schoon
van gedaante en schoon van aange-
zicht (XXXIX : 6). Zijn woorden en
houding zijn nederig en niet aanma-
tigend (XLI : 16). Wij zien nu ook
denzelfden ootmoed als in de gevan-
genis en dezelfde bereidwilligheid om
op Gods hulp in moeilijke gevallen
te vertrouwen (XL : 8). Jozef geeft zich
niet uit voor een wijzen toovenaar,
alsof hij in het bezit ware van een
kunst, alleen aan hem bekend. Bij God
is alle wijsheid en tot God zal Jozef
om hulp opzien (verg. Daniel in Dan.
II: 27, 28,3o),

Hij zegt tot FaraO, dat de droomen
een Goddelijke waarschuwing be--
helzen. Het was naar Gods wil, dat
de koning door zijn droomen veront-
rust was en naar een uitlegging zocht
van wat hem beangstigd had. Zij
moesten den koning bereiden voor
een naderend gevaar, een onheil, dat
over het geheele land komen zoude.
God toonde aan FaraO, wat Hij doen
ging. De droomen bevatten een na-
drukkelijke waarschuwing. Want de-
zelfde gcdachte werd in twee tafereelen
geopenbaard. De twee vreemde voor-
vallen in de droomen wijzen op de-
zelfde gebeurtenis, nam. zeven jaren
van overvloed worden door zeven
jaren van hongersnood gevolgd, en

die tweeledige Broom zou spoedig
vervuld worden (lees vers 32).

De waarschuwing was goedgunstics'cr.
Jozef zeide: „God zal FaraO's welstand
aanzeggen." Hij voegt er de gepaste
aanwijzing bij, dat er in tijds voor-
zorgsmaatregelen konden genomen
worden, om de dreigende ramp te
verzachten. Fara() moet deze bood-
schap Gods aan hem niet in den wind
slaan, maar terstond handelen.

Jozef raadt den koning aan : (t) een
geschikt man te kiezen om de leiding
der zaken op zich te nemen, ten einde
raad te schaffen tegen dit dreigende
tijdvak van „schaarschte" ; (2) een
vijfde deel des lands „te nemen" (d, i.
voor gebruik van de Regeering) [zie
Aant. Io]; (3) den voorraad van de
jaren des overvloeds te verzamelen,
opdat er wat overblijven zoude voor
de jaren van gebrek. (Wij kunnen in
het voorbijgaan opmerken, hoe Jozefs
raad ons leert een goed gebruik van
de gelegrenheid te waken en te geden-
ken, dat wij niet in dagen van ge-
zondheid en voorspoed onze krachten
moeten verspillen, maar dat wij zulke
tijden moeten gebruiken om ons op
tijden van tegenspoed voor te bereiden.
Voorzieliggheid, vlijt, zuinigheid en
spaarzaamkeidzijn zeer aan te bevelen).

De koning is door den eenvoud, den
ootmoed en het juiste inzicht van Jozef
getroffen, en erkent, dat hij een man
wezen moet, begiftigd met een rijp
oordeel, gepaard met hemelsche wijs-
heid (vers 38).

Beiden, hij en zijn hovelingen, er-
kenden, dat Jozefs raad verstandig
was. Daarom werd Jozef, wat men in
het Oosten noemen zoude, tot Groot-
Vizi%, en wat wij zeggen zouden,
tot Eersten Minister gemaakt. Hij
werd over het huis des konings en
„over het geheele land Egypte" ge-
steld. Hij was FaraO's gevolmachtigde,
die koninklijke macht uitoefende (vs.
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44). De ring, het linnen kleed en de
gouden keten (zie Aant. I I), aan hem
geschonken, waren zinnebeelden en
kenmerken van zijn hoog ambt. Hij
zou in den tweeden wagen rijden en
men zoude voor hem uitroepen op den
weg (zie Aant. i 2).

Jozef genoot al de voorrechten van
een Egyptisch burger, want hij huwde
een Egyptische vrouw uit de priester-
kaste (de hoogste rang), en hem
werd een nieuwe naam gegeven (zie
Aant. 13).

Een groote verandering had dus
in zijn omstandigheden plaats. Eer,
rijkdom, kinderen, wier namen hem
indachtig maakten aan Gods goed-
heid, door zijn droefheid in vreugde
te veranderen en zijn vernedering in
eer (zie Aant. 14).

Wat belooft Jezus aan hen, die op

Hem vertrouwen en Hem dienen
(Mark. X : 30) ? Maar aardsche voor-
spoed wordt niet altoos geschonken.
In Jobs geval, evenals bij Jozef, kan
zoodanige voorspoed dienen, om onze
gedachten naar een hooger doel te
richten en een grooter zegen te ver-
wachten, dan de aarde geven kan
(Joh. XII : 26).

Leeren wij deze twee lessen :
De lijdzaamheid der hoop. Wij zullen,

als wij ons onder Gods machtige hand
verootmoedigen en volharden naar
den wil Gods, ter bestemder tijd be-
vrijd en verhoogd worden (verg. Gal.
VI : 9 ; Jac. V: 8, 1o, t).

De vernedering der hoop. Wij mogen
en moeten altijd vertrouwend uitzien
naar de vervulling van Gods beloften,
die verre gaan boven alles wat wij
wenschen kunnen.

AANTEEK ENINGEN.

1. De betrekkingen van „overste der schen-
kers" en „overste der bakkers" waren be-
langrijke betrekkingen. Van de laatste zegt
de Engelsche geleerde Kitto, dat „de meester-
kok of intendant van de koninklijke keuken"
een persoon was van niet weinig beteekenis
in oude tijden (zie les XVIII, Aant. 9). Hij
heldert dit op door een aanhaling van een
Griekschen schrijver, in wiens werk zulk een
persoon voorkomt, die, om te bewijzen, dat
hem eer verschuldied is wegens zijn betrek-
king en rang, zegt, Seleukus, koning van Syrie,
gediend te hebben als opzichter van de hezthen.
De betrekking van „overste der schenkers"
was zeer eervol bij den koning van Perzie.
Nehemia bekleedde deze betrekking en was
klaarblijkelijk een persoon van hoog aanzien,
want hij werd tot landvoogd over Judea be-
noemd, en was een man van groot vermogen,
zooals wij uit zijn eigen verhaal van de
uitgaven, die hij maakte in die betrekking,
opmaken.

2. De naam Fara8 is een titel en geen
eigennaam van den koning, en beteekent,
althans naar het algemeen gevoelen, „de zon".
Een Engelsch geleerde zegt, dat de teekens,
die het woord FaraO samenstellen, beteekenen:
„het groote huis of het dubbele huis, d. i.
het koninklijke paleis" en dat die slechts
gebruikt worden om den koning aan te duiden.

3. De nacht met zijn waken en droomen
wordt door God gebruikt (zie Esther VI : 1 ;

Daniel ; Matth. II : 12, 13, 22 ; XXVII : 19 ;
Hand. XVI : 9). Droomen zijn gewoonlijk zoo
onbeduidend, dat zij de menschen nimmer
moeten afbrengen van de gehoorzaamheid des
geloofs, van bet doen van zijn plicht, of van
den rechten weg bij het opmaken van een

.gezond oordeel. Zij zijn vooruamelijk afdrukken
van de gevoelens, de herinneringen en de
verwachtingen van den dag. De Heilige Geest
Gods gebruikt nu geen droomen meer a1
middel, om nieuwe openbaringen te schenken.
Wij hebben het Woord Gods, en moeten ons
alleen daaraan houden. (Joh. XVI : 14).

4. Herodotus ontkent het bestaan van wijn-
stokken in het oude Egypte en zegt, dat oude
Egyptische wijn van gerst gemaakt werd.
Toch wordt door Herodotus en Diodorus,
Osiris met den Griekschen Bachus, den uit-
vinder van den wijn, vereenzelvigd, en Dio-
dorus schrijft aan Osiris het eerste kweeken
van den wijnstok toe. Daarenboven blijkt het
nu uit de monumenten, dat de aankweeking
van druiven en de kunst van wijn te maken
zeer goed bekend waren in Egypte in den tijd
der Pyramiden. De oude gedenkteekens ver-
toonen een groote verscheidenheid van wijn-
gereedschappen, wijntreders aan het werk,
drinkers, vermoeid van het drinken, zelfs
beschonken vrouwen.

5. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de
bakker eerst ontkoofd werd — (zijn „hoofd
van boven hem verheven") en daarna op_qe-
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hangen. Want overal in het Oude Testament,
behalve in het Boek Esther (welke geschie-
denis in Perzie plaats heeft), beteekent „han-
gen" het ophangen van het lichaam na den
flood, veroorzaakt door het zwaard of door
iets antlers.

6. In elk land, in den Bijbel genoemd, be-
halve alleen in Egypte, zou het voldoende
geweest zijn, haar of baard te kappen in
plaats van te scheren. Maar in Egypte alleen
zag een man er behoorlijk uit na een be-
werking, die in elk ander land onteerend zou
geweest zijn. Dit is een van die fijne trekken,
waardoor de juiste historische waarheid wordt
bevestigd, want de getuigenis der oudheid,
zoowel als de gebeeldhouwde en beschilderde
gedenkteekens komen hierin overeen, dat zij
de Egyptenaren als een geschoren yolk doen
kennen.

7. Het „uitkomen uit" de rivier kan let-
terlijk opgevat worden. De dieren staan of
liggen in het water, zoodat hun geheele lichaam
bedekt is, behalve het voorste gedeelte van
den kop en de neusgaten.

8. „Toovenaars". Het Hebreeuwsche woord
kan ook beteekenen „heilige schrijvers", d. i.
mannen bekend met de hieroglyphen, en
„wijze mannen, die aan tooverij en sterren-
wichelarij doen". Het falen der Egyptenaren
bij het uitleggen van Farad's droomen moet
waarschijnlijk beschouwd worden als het ge-
volg van hun onvermogen om een voldoende
verklaring te geven, want wellicht hebben
zij eerst getracht, ze uit te liggen.

9. „Ik gedenk heden mijne zonden" (vs. 9).
De „schenker" herinnerde zich den tijd zijner
gevangenschap en zijn ondankbaarheid, Jozef
te vergeten. Het is mogelijk, dat de uitdruk-
king „mijne zonden" met opzet gebruikt
wordt als doelende op de schuld tegenover

waarvoor hij gevangen geweest was,
en als een belijdenis zijner ondankbaar-
heid, te vergeten, den koning over Jozef te
sprek en.

10. Sommigen beweren, dat Jozef een vrij
yolk dienstbaar gemaakt heeft. Maar waar-
schijnlijk is leenplichtig, en niet dienstbaar,
het rechte woord ; en als men ziet, dat goed
bebouwd land in Egypte dertigvoud en zelfs
meer opbrengt, dan kan men een belasting
van een vijfde der opbrengst niet drukkend
noemen.

11. De ring was zonder twijfel het zegel,
waarmede de koninklijke stukken gezegeld
worden, zoodat ze van behoorlijke volmacht
voorzien en in rechten geldende waren.
Hij „bevatte den naam of het wapen des
konings".

12. De vertaling „knielt" is Quist, indien
het oorspronkelijk woord Hebreeuwsch is.
Maar het is hoogstwaarschijnlijk een He-
breeuwsche omzetting voor een Egyptisch
woord. Na vele onderzoekingen is men tot de
slotsom gekomen, dat het hetzelfde beteekent
als „Wees gegroet".

13. De naam Zaphnat Paneach is een Egyp-
tische naam, aan den Hebreeuwschen Jozef
gegeven als een eerbewijs en om hem als
Egyptenaar te naturaliseeren. De Vulgata
vertaalt het woord door „Salvator mundi",
d. i. Redder der wereld. Deze vertaling heeft
meer voor, dan die van „Uitlegger van ge.
heimen", waardoor het als een Hebreeuwsch
woord wordt beschouwd. Anderen beweren,
dat het beteekent „Behouder des levens".

14. Manasse beteekent: oorzaak om te ver-
geten". Efraim beteekent: „zeer vruchtbaar".
In den Gersten naam is het „ontkennende"
van zijn geestesstemming uitgedrukt : God
heeft hem bevrijd van de smartvolle herin-
nering aan zijn lijden en van elke pijnlijke
gedachte aan zijns vaders huis. De naam
.Efraim drukt daarentegen het „bevestigend"
gevolg uit. Het is een dubbel geluk na bit-
tere teleurstelling, alsof hij zeide : In het land
mijner ellende ben ik eerst bevrijd, daarna in
eer verhoogd.

Les XX. — Jozef en zijn broeders.

„God heel? het ten goede gedacht."

Te lezen: Gen. XL 53-57; XLII—XLV.
7e leeren : Ps. XC : 8; Rom. XII : 12 (Lofzang van Maria, vers 5; Ps. 138 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het doel, dat God in de geschiedenis van Jozef beoogde, omvatte meer
dan het bewijzen van barmhartigheid aan een bijzonder persoon. Gods doel
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was, Jozef te verhoogen tot 't werktuig, waarmede Hij Egypte zou weldoen,
en om den weg te bereiden voor die onderlinge gemeenschap tusschen Jacobs
huisgezin in Kanaan en de heerschers in Egypte, welke leiden zou tot de
vorming van het Israelietische yolk.

Dit gedeelte der geschiedenis verkondigt de waarheid, dat God voor zijn
doel alle dingen doet medewerken ten goede. Evenals God over de „Natuur"
heerscht en in de behoeften van al zijn schepselen voorziet, wat hun „tij-
delijk" welzijn aangaat, zoo bestuurt God ook de „Geschiedenis" en doet
verschillende gebeurtenissen zoo samenwerken, dat zijn bestuur in de zedelijke
wereld nimmer faalt en overal zijn uitwerking doet.

Daarna koiien wij aan het glanspunt van deze geschiedenis. Het gelukkig
einde van al de vroeger vermelde beproevingen in Jacobs huisgezin is, dat,
onder Gods voorzienig bestuur, alle oneenigheid, scheiding en beproeving
moeten medewerken om eensgezindheid en een geest van broederlijke liefde
aan te kweeken. Daardoor wordt een nieuwe trap bereikt in de voorbe-
reiding tot de vereeniging van de stammer, welke het Israelietische yolk
zouden uitmaken.

De ellende zelve, die door den hongersnood veroorzaakt werd, zou boven-
dien een middel worden tot vervulling van Gods wijze en genadige beloften,
eerst aan Israel en daarna, door de geschiedenis van Israel, aan de geheele
wereld. Het werd hoog tijd voor het zaad van Jacob (Duda, de erfgenaam
van den scepter, had reeds een Kanaanietische tot vrouw genomen) dat het
in de afzondering in Egypte kwam, om niet met de heidensche volken in
Kanaan vermengd te worden.

SC NETS VAN DE LES.

De zeven jaren van overvloed van
koren kwamen, zooals Jozef gezegd
had, en werden gevolgd door een
gelijk aantal jaren van schaarschte.
Jozefs voorzichtige maatregelen had-
den geholpen voor de dare tijden.
Hij had gehandeld naar de Goddelijke
waarschuwing, die Faraes Broom be-
vatte.

De hongersnood overviel hem niet;
maar God, die hem in staat gesteld
had te weten, te voorspellen, en op
dezen hongersnood zich voor te be-
reiden, had hem nog niet geopen-
baard, dat diezelfde hongersnood het
middel zijn zoude om hem en zijn
vader te zamen te brengen, en de
geheele familie naar Egypte over te
plaatsen. En toch was het zoo (Spr.
XX : 24).

Gelijk te voren Jozefs eigene ver-
nedering had geleid tot zijn verhoo-
ging, zou ditmaal de natiocale nood
leiden tot een groote vreugde voor
Jacob ; tot het berouw van Jozefs
broeders; tot de vestiging van Israels
zonen in een vruchtbaar land. Zoo
werkt de Heere wonderdadig. Terwijl
de menschen uitroepen : waarom deze
of die beproeving? maakt God die-
zelfde beproevingen tot een bron van
nieuwen zegen. God leidt de beproef-
den langs epn weg, dien zij niet ken-
nen, uit hun ellende tot vreugde en
vernieuwde hoop.

Jacob had zich dikwijls afgevraagd,
waarom God had toegelaten, dat hij
van Jozef beroofd werd. Hij wist niet,
dat zijn zoon in Egypte vertoefde en
daar in eer en aanzien was. Wat
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gingen hem die koningen van Egypte
aan ? Wat was Egypte antlers in zijn
oogen dan een groote wereldlijke
macht, ver afgescheiden van den kring
van zijn herderlijk leven in het land
Kanaan. Maar God regeerde over dit
alles. ( Voorb. — Gods Voorzienitheid
in de geschiee'eni.5: Alexanders ver-
overingen in Azie openden het Oosten
en verspreidden de Grieksche taal. De
verstrooiing, der Joden maakte, dat het
Oude Testament bekend werd buiten
het Joodsche land, hetgeen later de
verbreiding van het Christendom zeer
ten goede kwam. Het Ronzeinscherijk,
dat het Westen toegang verleende).

Wat is hongersnood? Hongerige
monden en geen brood. De prijzen
stijgen. Geroep om voedsel. Egypte
was in nood. En niet alleen dat land,
maar ook de naburige landen (zie
Aant. r). Daarom begon Jacob in
Kanadn ook gebrek aan voedsel te
gevoelen.

I. De ontvangst.
Jacob stelt aan zijn zoons voor,

om koren in Egypte te gaan koopeh.
Hij had gehoord van de „koren-
schuren" (zie Aant. 2), waar koren in
opgezameld was, en dat dit koren
niet alleen aan Egyptenaren, maar
ook aan anderen werd verkocht.
Waarom zouden zijn zonen daar niet
henengaan om te koopen ? Zij waren
misschien aan het beraadslagen wat
te doen, of nog onzeker, welk plan
zij volgen zouden. Jacob zeide :
„waarom ziet gij op elkander?" d. i.
waarom neemt gij geen besluit ? Wat
is er beter dan naar Egypte te gaan,
zooals wij hooren dat anderen doen ?

Misschien was hun 'besluiteloos-
heid daarin gelegen, dat zij bevreesd
waren, omdat zij Jozef verkocht had-
den aan kooplieden van Egypte. Men
ontmoet niet gaarne, al is het ook na
jaren, iemand, dien men in zijn jeugd
beleedigd heeft. Wat de oorzaak ge-

weest moge zijn, Jozefs broederen
waren niet geneigd, naar Egypte te
trekken, totdat hun varier hun nadruk-
kelijk gebood, daar heen te gaan en
voorraad voor het gezin te koopen.

Jacob zendt Benjamin niet mede
met de andere broeders. Hij dacht
nog te veel aan de droevige gebeur-
tenis met Jozef.

De „zonen van Israel" kwamen aan
ten getale van tien, een klein groepje
te midden der vele vreemdelingen, die
toen in Egypte gingen koopen. Den-
kelijk maakten zij deel uit van een
grootere karavaan. Men wijst hun,
waar zij zich vervoegen moeten, bij
den overste des lands, die het toezicht
heeft over den verkoop van het koren
(zie Aant. 3). Zij naderen eerbiedig,
misschien wel met eenige nieuwsgie-
righeid, en buigen zich ten teeken van
gehoorzaamheid (zie Gen. XXXIII : 3).
Jozef zag hen. Hij was meer veran-
derd dan zij (in leeftijd, uiterlijk,
kleeding, enz.). Ook konden zij in
het geheel niet verwachten, den jongen
broeder, dien zij benijd hadden, als
tweeden heerscher te vinden in het
groote land van Egypte. „Jozef kende
zijn broeders, maar zij kenden hem
niet." Ons wordt gezegd, dat Jozef
zich „vreemd voor hen hield en hard
met hen sprak". Waarom? Denkelijk
om te beletten, dat zij hem herkennen
zouden, terwijl hij nadacht, hoe hij
handelen zoude. Misschien is hij ook
verwonderd geweest, Benjamin niet
in hun midden te zien, en wenschte
hij nailer bekend te worden met het-
geen er nu bij zijn broeders omging,
met de familiebetrekkingen, v66r dat
hij zich aan hen openbaarde. De
broeders zullen zeker zeer verbaasd
en teleurgesteld geweest zijn, dat zij
zoo hard behandeld werden. Wat
zouden zij aan Jacob zeggen, als zij
ten slotte het koren toch niet krijgen
konden, dat zij behoefden. Eerst
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scheen het, alsof hun refs ver-
geefsch zou zijn. Alle omstandigheden
schenen „ongunstig", maar God zou
er het goede uit doers voortkomen.

Als noon' en beproevingen komen,
moeten wij vertrouwen, dat God die
op de een of andere wijze ten goede
leiden wil, hoewel wij dat niet door-
zien kunnen.

II. De beproeving.
Wij zagen reeds, dat Jozef hard met

hen sprak. Wat zeide hij (vs. 9)? En
waarom sprak hij zoo ? Hij zag, dat
God nu zijn geheimzinnige droomen
vervullen zoude (vs. 3) en wist den-
kelijk niet, hoe te handelen. Maar hij
gevoelde, dat hij nauwkeurig de ge-
zindheid bij zijn broeders onderzoeken
moest. En hij wenschte uit hun
woorden te vernemen, of zij berouw
hadden over hun vroegere wreed-
heid jegens hem (zie Aant. 4 ). Mis-
schien wilde hij ook wel eenigen vat
op hen krijgen, als zij wellicht be-
driegelijk met hem wilden handelen.
Daarom beschuldigde hij hen, dat zij
.,,spionnen" waren (zie Aant. 5 ). Wat
is een „spion" ? (Voor b. — Num.
XIII: 16-21). De broeders vertellen
aan Jozef de waarheid omtrent de
gesteldheid der familie in Kanaan
(maar spreken in het voorbijgaan over
Jozefs verdwijnen, alsof hij flood ware).
Jozef, die Benjamin wenschte te zien,
betuigt ten sterkste (zie Aant. 6), dat
hij hun verhaal slechts dan gelooven
zal, als hij met eigen oogen den jon-
geren broeder, waarover zij spreken,
ziet. Laten zij iemand zenden om hem
te halen, dan kunnen zij zoolang hier
in bewaring blijven. De broeders ver-
zetten zich hiettegen, (zie hoofdstuk
XLII : 22), maar tevergeefs. De tien
broeders werden in bewaring genomen.
Zij hadden nu tijd om na le denken
over het gebeurde. Het was een
tuchtiging, een kastijding, die hun ten
nutte werd.

Dikwijls, te midden van alle drukte
en gewoel des levens, kunnen wij on-
aangename gedachten, wroegingen van
het geweten en herinnering van zon-
den op zijde zetten, maar in de ure
der eenzaamheid, der scheiding van
de buitenwereld, van de maatschappij,
worden wij op ernstige wijze tot na-
denken gebracht.

Op den derden dag laat Jozef hen
voor zich komen en deelt hun mede,
dat hij een van hen als gijzelaar zal
achterhouden (zie Aant. 7), ten on-
derpand van de voorwaarde, dat zij
bij hun terugkomst Benjamin mede
zullen brengen.

Zij bekennen nu elkander hun
schuld (vers 21) en erkennen, dat op
het onverwachtst een rechtvaardige
vergelding hen getroffen heeft. Gedu-
rende vele jaren heeft hun geweten
als het ware geslapen of slechts flauw
gesproken, maar nu was het ontwaakt
en sprak het luide; zij moesten het
nu hooren : „voorwaar, gij zijt schul-
dig, enz." (Oplielderende teksten over
de stem des .gewetens : Joh. VIII : 9 ,
Hand. XXIII: 1; Rom. II : 15. Hoe
het gestild en geheiligd word/. Hebr.
IX : 14).

Op de terugreis (zie Aant. 8), ont-
dekt een van de broeders, dat zijn
geld aan hem teruggegeven is. Dit
doet hen en hun ouden varier, toen
hij zulks vernam, zeer verschrikken
(vers 28, 35). Zij dachten, dat de
Egyptenaren misschien het geld in
hun zakken gelegd hadden, om hen
van diefstal te beschuldigen. Merk op,
hoe hun ontwaakt geweten in deze
nieuwe bron van zorg een roepstem
van God ziet om nog ernstiger te zijn.
Zij gelooven, dat God hun die ver-
meerdering van zorg toegezonden
heeft. „ Wat is dit, dal de fleere ons
gedaan heeft?"

Een ontwaakt geweten belet den
menschen, lichtvaardiglijk over de
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Bingen te denken. Zij vragen zich
gedurig af, of God hun iets te leeren
heeft, hen bestraffen wil of hen voor
iets waarschuwen. -Mir dit ontwaken
van het geweten was God nimmer in
hun gedachten, nu zijn zij gereed
in alles Zijn hand te erkennen.
K Voorbeeld. — Een jongen, die volgens
Gods Woord oftgevoed is, wordt tot
zonde verleid. Hij genie/ het leven,
maar eensklaps wordt hij in gevaar
gebracht of ontmoet hem tegenspoed.
Zijn geweten verontrust hem. En nu
let hij op alles wat hij doet en Wien
hij tot zijn makkers maakt. Zijn
leven is veranderd, onzdat hij door
smartelijke ervaringen er toe gebracht
is, den Heere te gedenken in plaats
van Hem te vergeten.)

III. De bekendmaking.
Er was groote verlegenheid en kom-

mer in Jacobs gezin. Wat had Jacob
gezegd ? Wat bood Ruben aan ? Wat
moesten de broeders doen, als Ben-
jamin niet met hen naar Egypte mocht
trekken ? De Egyptische heerscher had
duidelijk genoeg gesproken en zou
zijn woorden niet intrekken.

Na een dringend aanhouden van
Juda staat Israel toe, dat zijn geliefde
zoon onder Juda's bijzondere zorg
medetrekt. Hij raadt den broeders
aan, een geschenk mede te nemen ;
wat was het ? (zie Aant. 9). En dan
beveelt hij ze aan in de hoede van
den Almachtigen God.

Juda spreekt voorzichtiger en min-
der hartstochtelijk dan Ruben ge-
sproken had. Hij laat zijn vader den
grooten ernst der zaak gevoelen en
biedt op een waardige en gevoelvolle
wijze (zooals later in zijn toespraak
in Egypte) aan, borg te blijven voor
den jongen (XLIII : 8, 9). Juda toont
hierin iets van het borgtochtelijk ka•
rakter van den grooten Hoogepriester,
die uit zijn geslacht voortkomen zoude.
Hij heeft medelijden met het verdriet

zijns vaders. Hij is bedroefd over het
ongeluk, dat de geheele familie heeft
getroffen, en hij doet wat hij kan, om
den algemeenen vrede te bevorderen.

Niet zonder angst en vrees keeren
de broeders naar Egypte terug, Ben-
jamin met zich voerende. En zij staan
„v6Or Jozef", d. i. voor zijn huis,
wachtende op zijn bevelen. Zij heb-
ben dubbel geld medegebracht —
Waarom? (zie XLIII : r2). Zij worden
in Jozefs huis gevoerd en zijn be-
vreesd (vers 18), maar worden zeer
gerustgesteld door een opmerkelijk
gesprek met Jozefs hofmeester (vers
23) en door het vrijlaten van Simeon
uit de gevangenis. Dan worden zij
uitgenoodigd brood te eten, d. i. den
maaltijd te gebruiken met den heer
van het land, die hen te voren zoo
hard behandeld had. Welk een ver-
andering ! Jozef spreekt vriendelijk met
hen, en is bijzonder vriendelijk tegen
Benjamin. Maar hi} maakt zich nog
niet bekend. Naar Egyptische ge-
woonte zit hij aan een afzonderlijke
tafel (vers 32). Hoe waren zij gezeten ?.
Hoe werd Benjamin boven de anderen
onderscheiden ? De broeders zullen
wel eenigszins verbaasd en verheugd
geweest zijn over het verschil van
ontvangst, eerst en nu. Vriendelijke
gedachten vervulden hen jegens Ben-
jamin en hun onbekenden gastheer,
terwijl zij „dronken en vroolijk wer-
den".

Maar die vreugde zou spoedig in
droefheid veranderen. Tegen den mor-
genstond werden zij met hun ge-
vulde zakken weggezonden, en den-
kelijk waren zij zeer verheugd over
het welslagen van hun tweede reis,
waarvoor zij te voren zoo bevreesd
geweest waren. Maar er geschiedt iets,
dat hen verbaast, ontstelt en bedroeft.
Zij zien den hofmeester van den heer
des lands achter hen aankomen en
hij brengt een vreeselijke beschuldi-
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ging in (XLIV : 2-6). Verontwaardigd
werpen zij de aantijging van diefstal
en ondankbaarheid verre van zich, en
betuigen, dat het onredelijk is, hen
van zoo iets te beschuldigen ; hadden
zij zich niet eerlijk betoond door
dubbel geld mede te brengen (vs. 8)?
Tot hun schrik wordt de beker van
den heer des lands (zie Aant. i I) in
Benjamins zak gevonden. Zij wisten
natuurlijk niet, dat het een list was
van Jozef, die hen nogmaals op de
proef wilde stellen en. zien, hoe zij
handelen zouden. Zij „scheuren hunne
kleederen" ten teeken van droefheid,
en keeren versiagen naar de stad
terug.

Zij verschijnen nogmaals voor Jozef.
Hij spreekt dubbelzinnig (vers 1 5) [zie
Aant. I 2]. met het doel, hen te be-
proeven. Maar de broeders verlaten
hun jongeren broeder Benjamin niet.
Juda spreekt zeer eenvoudig en vol
gevoel tot Jozef. Zijn rede zocht
Jozef te verzoenen. Jozefs grootheid,
macht en hooge rang worden ten voile
erkend („Gij zijt als Fara0".) Hij
vermeldt Jacobs bijzondere redenen
van droefheid en brengt die hier in
het midden. Zijn spreken getuigt van
grooten moed, in de aankondiging van
eigen verantwoordelijkheid en bereid-
willigheid om borg voor zijn broeder
te blijven. En in de geheele rede zien
wij, hoe eenvoudig en gevoelvol zijn
hart was.

Wij staan nu voor het oogenblik,
waarop de herkenning van weerszijden
piaats zal hebben. Jozefs broeders zijn
nu ten voile vernederd. Daar is geen
trots, geen afgunst, geen spijt meer
in hun harten. Juda heeft edel-
moedig gehandeld en zij zijn hem
noch Benjamin afgevallen. Jozef is
daarom van hun oprechtheid en
van de verteederingr van hun gemoed
overtuigd, en op deze proef had hij
slechts gewacht.

Hij zeif is zeer bewogen en ver-
heugd op het gezicht van hun ver-
andering.

Deze gansche geschiedenis leert ons
hoe goed het is, vriendekjk, medelij-
lend , en voorkomend te zijn, en hoe
veel voor het huiselijk geluk en den
huiselijken vrede afhangt van de on-
derlinge liefde.

Een vriend in nood is waarlijk een
vriend. Nadat Juda zoo eenvoudig en
zoo oprecht gesproken had, was Jozef
zeer bewogen. Hij kon zich niet langer
bedwingen. Hij gevoelde, dat de tijd
daar was, om te zeggen, wie hij was.
Hij was verzeKerd, dat zijn broeders
nu geen misbruik van zijn goeder-
tierenheid zouden maken, en 'hij ver-
heugde zich in de gedachte, dat hij in
staat was, zijns vaders gezin, tot nu
toe zoo droevig verdeeld, weder te
hereenigen. Hij beval alien weg te
gaan, behalve zijn broeders. Waarom?
Omdat hij niet gaarne had, dat de
Egyptenaren getuigen waren van zijn
groote ontroering; zeker ook, omdat
hij niet wilde, dat de vroegere liefde-
loosheid en het verraad van zijn
broeders verder bekend zouden wor-
den.

Hoe verwonderd moeten de broeders
geweest zijn, toen zij deze woorden
door den heerscher hoorden spreken,
wiens gedrag voor hen reeds zoo
raadselachtig was geweest : „Ik ben
/Ozer .

Wel mochten zij in het eerst „be-
vreesd" zijn. Maar de wijze, waarop
hij spreekt, is zeer geruststellend. Hij
vraagt vriendelijk naar Jacob, nu niet
slechts beleefd als een vreemde (zie
XLIII : 27), maar als een zoon, be-
geerig om zijn welstand te hooren
(„mijn vader"). Dan verzoekt hij hun
nader te komen en zegt : „ik ben Jozef,
uw broeder." Hij erkent de bloedver-
wantschap en door dit te doen vergeet
hij de vorige beleedigingen. En hij
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verzacht de herinneringen van hun
lage handelwijze, door er op te wijzen,
dat God uit het kwade het goede deed
voortkomen en dat zij zich verheugen
mochten, dat de zaken zoo anders uit-
gekomen waren, dan zij zich .eerst

lieten aanzien (vers 5-8). Zij kunnen
verzekerd zijn, dat hij hun geen kwaad
hart toedraagt ; zij moesten spoedig
vertrekken om aan hun ouden varier
de goede tijding omtrent hun broeder
en den lang verloren zoon te brengen.

AANTEEKENINGEN.

1. Uit Gen. XLI : 54, 56, 57 zien wij, dat
ook de naburige landen door de droogte wer-
den bezocht. Ethiopia, Arabia, Palestina en
Syria waren er vooral door geteisterd ; de
Egyptenaren en ook de Hebreen beschouw-
den deze landen als de geheele bekende
wereld.

2. Wij hebben afbeeldsels in de Egyptische
gedenkteekenen van „graanschuren", waar
het koren ter bewaring verzameld werd. De
Engelsche Wilkinson geeft in zijn boek „over
de oude Egyptenaren" eenige beschrijvingen
daarvan ; het sehijnt, dat sommige een ge-
welfd dak hadden. Zij werden gevuld door
een opening bij het dak, waarin men door
een trap naar beneden ging, en als men koren
noodig had, werd het gelost door een deur
aan den voet.

3. Wij moeten niet denken, dat Jozef per-
soonlijk het Boren aan alle koopers verkocht,
maar dat hij den verkoop bestierde en de
prijzen vaststelde ; en als vreemdelingen groote
inkoopen kwamen doen, werden zij waar-
schijnlijk persoonlijk aan Jozef voorgesteld,
opdat hij onderzoek naar hen zou kunnen doen
en bevelen geven omtrent den verkoop van
koren aan hen.

4. Het is niet onnatuurlijk, dat Jozef zijn
broeders wantrouwde, want hij had onder.
vonden hoeveel aan hun broederlijke ge-
negenheid en kinderlijken eerbied voor hues
vaders gevoel ontbrak, toen zij hem verkochten
en hem met hardheid en wreedheid behan-
delden. Toch ging Jozef in zijn beproevingen
al te ver, en werd oorzaak van onnoodige
kwelling en angst.

5. Het was een karaktertrek der Egypte-
naren, vreemdelingen te wantrouwen, vooral
hen, die van het nootd-oosten kwamen, omdat
aan lien kant hun land het meest bloot lag,
Jozef speelde daarom een natuurlijke rol
(om zoo te zeggen), door als reden voor zijn
harde behandeling op te geven, dat zij spion-
nen waren.

6. „Zoo waarlijk als FaraO leeft" is niet
zoo zeer een vloek als wel een sterke uit-
drukking. Dergelijke uitdrukkingen vindt men
in 1 Sam. I : 26; XVII : 55; 2 Sam. XIV :19;
2 Kon. II : 2, 4, 6.

7. Simeon schijnt genomen te zijn, omda
hij in leeftijd volgde op Ruben ; Jozef wis
uit hetgeen Ruben had gezegd, dat hij nie
met zijn broeders overeengestemd had in
hun wreedheid en getracht had, hem uit hun
handen te verlossen.

8. Vers 27, „In de herberg." Het Hebreeuw-
sche woord beteekent: een slaapplaats voor
den nacht. Misschien een gebouw, alleen be-
stemd als schuilplaats voor de reizigers. Maar
het woord „herberg" misleidt ons. De Khan
of Karavanserai in het Oosten was en is nog
een plaats, waar menschen en beesten plaats
vinden om te rusten, maar die geen voedsel
aanbiedt, nook aan de menschen, noch aan de
beesten. Het is echter twijfelachtig, of er zoo
iets al bestond ten tijde van Jozef.

Als het woord geen gebouw aanduidt, moat
het vertaald worden als een „rustplaats"
(dicht bij een bron of boomen, moeten wij
veronderstellen), waar gezelschappen van rei-
zigers gewoon waren to rusten.

9. Er wordt over getwist, of er een tegen-
strijdigheid bestaat tusschen het feit, dat een
hongersnood zich sterk deed gevoelen in
Kanadn, en het feit, dat Jacob zulk een ge-
schenk van vruchten naar Egypte kon zenden.
Maar vruchtbaarheid der vruchtboomen hangt
Diet van dezelfde omstandigheden of als die
van het koren, en wij kunnen heel goad be-
grijpen, dat er, bij schaarschte van koren,
tegelijk een zekere overvloed van boomvruch-
ten zou geweest zijn. En hoe klein de oogst
van die vruchten ook geweest zij, de schaarschte
zou de waarde verhoogd hebben.

Het is opgemerkt, dat de vermelding van
het „geschenk" zinspeelt op de afwezigheid
van vruchtboomen in Egypte, dat van den
anderen kant vermaard is door zijn veld-
producten — tarwe, rogge, vlas, gerst, prei,
uien, knoflook, enz. 

De „balsem", „specerijen" en „mirre", die
een deal uitmaakten van het „geschenk" zijn
to voren vermeld als handelsartikelen voor
Egypte (XXXVII ; 25).

De balsem is misschien mastagom, een uit-
zweeting van den Mastikboom (Pistachia
lentiscus).

„Specerijen" is niet een algemeene term,
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maar het voorbrengsel van een bijzondere
plant; waarschijnlijk komt het Hebreeuwsche
woord overeen met het Arabische nak'aat, de
dragant gom, verkregen uit de welbekende
groep der peulvrucht-planten Astragalus
De gom zweet overvloedig nit onder de hitte
der zon op de bladeren, doornen en uiteinden
der takken, en wordt verzameld door met een
doek of een bosje van draden over de struik
te strijken.

Mirre is, volgens de meeste uitleggers, een
vertaling van het Hebreeuwsche woord, dat
_Laudanum beteekent, de gom of uitzweeting
van den Sistus of Rotsroos, waarvan Palestina
verscheidene soorten oplevert.

De noten zijn de vruchten van een boom
van het geslacht van den Terpentijnboom, de
„Pistachia verra" (Pistachenoot).

10. Het woord : „zij werden dronken" be-
teekent: ,,zij dronken vrijelijk" maar sluit
niet in, dat zij beschonken waren. In Haggai
I : 6 beduidt het : drinkers tot dat men ver-
zadigd is, en is gelijkluidend met yenoey te
hebben bij het eten.

11. V an den beker van Jozef wordt gezegd,
dat hij daaruit dronk en er verborgenheden
uit zou kunnen verklaren (vs. 5). De Egyp-
tenaren oefenden verschillende tooverijen uit :
daaronder behoorde zekere tooverij met schotels
en water, die hierin bestond, dat men schoon
water in een beker goot om dan in het water
voorspellingen van de toekomst te zien, of
water in een beker goot en dan daarin stukjes
good of zilver, of ook wel edelgesteenten wierp,
om dan uit hetgeen men aan het water zag,
voorspellingen te maken. Dit wordt tot op den
huidigen dag nog gedaan.

12. Natuurlijk wil deze uitdrukking niet
zeggen, dat Jozef aan deze tooverij geloofde
of dat hij daaraan meedeed. Jozef spreekt alleen
naar de wijze der Egyptenaren, om aan zijn
woorden te meer kracht bij te zetten.Hij neemt
hier een taal en houding aan, die het natuur-
lijkst aan zijn broeders moesten toeschijnen,
ten einde diepen indruk op hen te maken.
Dat Jozef niet aan de Egyptische tooverijen
geloofde, blijkt duidelijk uit hetgeen hij tot
FaraO zeide, zie hoofdst. XLI : 16.

Les XXI. — Jacob komt en sterft in Egypte.

„41ijn raad zal bestaan."

Te lezen : Gen. XLV—L.
7e leeren: Ps. CXXX : 5-7 en Ps. CVII : 7 (Ps. 107 : 4; Ps. III : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij zijn nu het einde genaderd van hetgeen het „patriarchale" tijdvak in
de gewijde geschiedenis mag genoemd worden. In het boek Genesis hebben
wij gezien hoe God, de Schepper van hemel en aarde, na den Zondvloed
en na den vernieuwden afval der volken, zich in bijzondere betrekking stelde
tot, en bijzondere openbaringen gaf aan een bepaalde familie, en zich in
bijzonderen zin openbaarde als „de God van Abraham, Izak en Jacob".
Uit deze familie zou het yolk van Israel voortkomen, welks geschiedenis
voortaan het middel wordt om die verschillende openbaringen over te brengen
in gebod, belofte en godsdienstige ervaring, die den inhoud van de Schriften
van het Oude Testament uitmaken.

Met het Huisgezin en het Volk hangt samen, wat wij vernemen van het
land Kanaan. Dit „Heilige Land", zooals wij het gewoonlijk noemen, was
van ouds het middelpunt van alle verwachtingen „der kinderen Israels".
Het is ook nu nog het middelpunt van heilige herinneringen en heerlijke
verwachtingen. Het is een „type" geworden van het hemelsche Kanaan, het
„beloofde Land", waar God aan al Zijn kinderen Zijn beloften vervullen
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zal, wanneer alle leed, smart en verzoeking van dezen aardschen pelgrims-
tocht voorbij zijn.

Wij zien, dat Jozef er niet alleen voor zorgde, dat het verlangen zijns
vaders, om in Kanaan begraven te worden, werd uitgevoerd, maar dat hij
ook zelf den wensch uitsprak, dat zijn broeders zijn beenderen zouden
medenemen en in Kanaan begraven. Dit bewijst, dat hij, evenals Jacob, ge-
loofde aan het doel dat God met de zonen van Israel voorhad. Door dezen
wensch en door de opdracht aan zijn broeders, geeft Jozef te kennen, dat
hij zichzelf niet als een Egyptenaar, maar als een Hebreer beschouwt, en
als iemand, die persoonlijk belang had bij het verbond, dat God met Abra-
ham maakte.

Het zal raadzaam zijn, dat de Onderwijzer voor zichzelf met aandacht de
rede nagaat, welke de bejaarde Israel tot zijn zonen hield (Genesis XLIX);
alleen langs dien weg zal hij dit profetisch gedeelte der Heilige Schrift met
vrucht kunnen behandelen.

Waarom wordt het vermeld ? Omdat het aantoont, hoe Jacob, onder de
leiding van Gods Geest, zijn aandoeningen bedwingende en zijn gedachten
regelende, de ontwikkeling voorzag van zijn geslacht tot een yolk, bestaande
uit verschillende stammen, doch alien vereenigd in dezelfde hoop, natnelijk :
op den Neerscher die komen 70U.

De eigenaardige wijze, waarop Jacob onderscheid maakt tusschen het toe-
komstig lot zijner zonen, bewijst, dat eigen voorstellingen bestuurd (zie Aant.
I 1) en gewijzigd werden door den Heiligen Geest.

Den ouden Patriarch zweefde een visioen voor den geest, waarin helder
licht en donkere schaduwen elkander afwisselden, die evenwel alle wezen
naar een tijd van overwinning, wanneer alle volken te zamen zouden ver-
eenigd worden in gehoorzaamheid aan den Vredevorst, die uit den stam
van Juda zou voortkomen.

SCHETS VAN DE LES.

Jozefs voorstel, om Jacob te ver-
zoeken in Egypte te komen wonen,
wordt goedgekeurd door FaraO, die
mildelijk handelt. Dit bewijst, hoe de
koning Jozef geheel vertrouwde en
hem als raadsman waardeerde.

Jozef noemt Gosen (zie Aant. 1)
als een streek, waar Jacob en zijn
zonen zich kunnen vestigen (zie XLVI :
28, 34).

De broeders keerden gelukkig en
dankbaar naar huis, niet zonder een
waarschuwend woord van Jozef : „Ver-
stoort u niet op den weg", d. i. ge-
denkt alles, wat gij geleerd hebt van
den zegen, aan de broederlijke liefde
verbonden (zie Aant. 2). Wat een

verandering in de vooruitzichten van
den patriarch, die zoo diep bedroefd
was en zich beroofd dacht van Jozet
en vreesde voor Benjamin.

Een koninklijk verzoek om in Egypte
te komen ; „wagenen", gezonden voor
de vrouwen en kleine kinderen ; ge-
schenken, gezonden door Jozef en
gebracht door de broeders, wien ver-
giffenis geschonken en eer bewezen
was door zijn, lang verloren en nu
onverwacht teruggekregen, zoon; Ben-
jamin was met bijzondere eer en vrien-
delijkheid behandeld (vers i z) en alle
vrees van hongersnood en zijn ge-
volgen was geweken.

Eerst geloofde Jacob niet van blijd-



JACOB KOMT EN STERFT IN EGYPTE. 	 I I I

Schap, Maar daar zag hij de wagenen
en dit zichtbare bewijs bevestigde

de waarheid van dit verbazende
nieuws. „De geest van Jacob hun vader
werd levendig en Israel zeide, enz."
(zie Aant. 3). Het getal der broeders
was compleet en de een die lang
beweend was geweest als verloren,
zoude weergegeven worden, voordat
de vader stierf.

Laat ons hieruit leeren, onderlingen
strijd te vermijden ; elk gevoel van
wraak te verdrijven ; en vriendelijk te
zijn en gereed tot vergeven.

I. De overkomst.
Jacob moet een zeer gemengd ge-

voel gehad hebben, toen hij naar
Egypte optrok. Hoe vreemd was hem
de gedachte, Kanaan te verlaten, hoe
vreemd, Jozef te zullen ontmoeten,
niet sneer als jongeling uitgaande om
de schapen te hoeden, maar als man
in Egyptische kleederdracht, als heer-
scher en in aanzien bij FaraO. De
nood en de ellende van den hongers-
nood waren voorbij. Alles was tot de
reis gereed ; veel werd er van het
nieuwe land verwacht. (Wat had FaraO
gezegd, zie XLV : 28) [zie ;Ian/. 5].
Maar de onbekendheid van wat hij
zien zoude, boezemde wel eenigen
angst in. Zij trokken nu wel uit Ka-
naan, maar wanneer zouden zij terug
keeren ? Keurde God dit afscheid
goed ? Hoe zou de omgang van Jozef
met zijn broeders zijn (verg. L :17)?

Op de grens des lands, te Berseba,
een plaats, waaraan vele herinnerin-
gen aan Abraham en Izaak vastge-
knoopt zijn, sloeg Jacob zijn tenten
op. Hij offer/ brandofferen. Een plech-
tig en denkelijk een gemeenschappelijk
offer, waaraan het geheele gezin
deelnam. Jacob zocht Gods bijzondere
leiding.

God spreekt des nachts in een ge-
zicht. Jacobs gebeden zijn verhoord.
Bijzondere leiding en hulp worden

hem geschonken ; juist als hij deze
zegeningen van noode heeft, schenkt
de Heere ze hem.

God vernzeuwt de beloften. Hun
toekomst a is yolk wordt aan Israels
afstammelingen bekend gemaakt. „lk
zal met u aftrekken naar Egypte".

Als wij Gods nabijheid gevoelen,
hebben wij geen kwaad te vreezen
(verg. Mozes' vraag, Ex. XXXIII 15,
en de hoop van den Psalmist, Ps.
XXIII : 4). Jacob is daarenboven ver-
zekerd, dat de belofte van het land
Kanaan op Gods tijd vervuld zal
worden. „Ik zal u doen weder op-
trekken" (Jacobs nakomelingschap)..
Hem zelf zouden door jozef de oogen
gesloten en zijn lichaam zou in Ka-
naan begraven worden. Wien zond
Jacob voor zich uit (vs. 18) ? Waar-
om deed hij dit ? Juda had zich zeer
trouw betoond en zijn liefde voor
Benjamin was een der voornaamste
redenen geweest, die het gezin weder
vereenigd hadden.

Hoe verheugd zullen Jacob en Jozef
geweest zijn, elkander weer te zien !
„Hij weende Zang aan zijn hals" (zie
Aant. 6). Wat zeide de vader tot den
zoon ? De vervulling van zijn liefsten
wensch, en dat in verbinding met
Gods eigen belofte maakte Israel zeer
dankbaar jegens God en hij was be-
reid, nu te sterven.

Waarom wenschte Jozef zoo zeer het
huisgezin zijns vaders in Gosen ge-
vestigd te zien?

Wat zeide hij aan Jacob, dat deze
aan Farati moest zeggen ? (vs. 34) [zie
"Ian/. 7]. Jozef gevoelde, dat vele ge-
varen verbonden waren aan het ver-
blijf der Hebreen, zijn yolk, in Egypte.
Het gevaar voor twist. De Egypte=
naren mochten eens jaloersch worden
over het verblijf dier vreemdelingen
in hun land. De Hebreen mochten
eens misbruik maken van de gunst
van FaraO, aan Jacob en Jozef be-
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toond. Het gevaar voor heidena'om.
Er was veel afgoderij en veel dieren-
aanbidding in Egypte. De toovenaars
met hun kunsten mochten de harten
der kinderen Israels eens verleiden
en hen aftrekken van den eeuwigen,
waarachtigen God. Het gevaar, dat
zijn yolk Kanaan eens vergeten
mocht, het land, voor hen door God
bestemd. De Heere wilde niet, dat zij
Egyittenaren werden, zij moesten
zooveel mogelijk een afzonderlijk yolk
blijven.

Faraö stemde gereedelijk toe in
jozefs voorstel, en de mildheid des
Konings was het middel om Gods
doel te volvoeren. Merken wij op, dat
Jacob Fara() zegende; dit was meer
dan een bloot teeken van dankbaarheid

Aant. 8).
II. De zegen.
Toen Jacob voor Farao verscheen,

wat vroeg de koning hem toen ? Mis-
schien vond de Egyptische koning,
dat Jacob er zeer eerwaardig uitzag,
en met het oog daarop was hij be-
geerig te weten, hoe vele de dagen
zijns levens waren.

Jacob leefde niet zoo lang als zijn
vader of als zijn grootvader ; hij had
veel verdriet en moeite op zijn „pel-
grimsreis" (in zijn „vreemdeling-
schap") gehad. (De onderwijzer kan
ons Leven als een pelgrimsreis schil-
deren. Menschen, die op reis zijn naar
een heilig land en begeerig zijn het
te bereiken. i Kron. XXIX : 15 ; Ps.
XXXIX : 13 ; CXIX 19, 54; I Petr.
II : 1.) Als ouders denken, dat zij
sterven gaan, zijn zij begeerig hun
kinderen te zien om hun nog goeden
raad, goede wenschen mede te geven
— en Gods zegen over hen in te
roepen. De oude Jacob voelde, dat
hij sterven ging, daarom liet hij Jozef
zweren, dat deze zijn lijk in het land
Kanain zou doen begraven. Daarna
boog Israel zich ten hoofde van zijn

bed (zie Aant. 9). Jozef kwam om
zijn vader te zien en bracht Manasse
en Efrain met zich mede. De oude
man kon niet goed meer zien (vs. xo)
en vroeg, wie de kinderen waren.
Toen het hem gezegd werd, kuste en
omhelsde hij hen. Jacob denkt met
innige dankbaarheid aan den weg,
waarlangs God hem geleid heeft (vs.
II) en zegent nu Jozef en zijn beide
zoons Jozef buigt zich eerbiedig voor
zijn vader en doet de beide kinderen
ook naderen, om huns grootvaders
zegen te ontvangen.

Jozef verwachtte natuurlijk, dat de
oudste der beide kinderen, Manasse,
den eersten zegen ontvangen zoude en
Efraim, de jongste, slechts den tweeden
zegen. Maar deze verwachting werd
niet vervuld, want wat deed Jacob
(vs. 14)? Hij bestuurde zijn handen
„verstandiglijk". Hij legde zijn rech-
terhand op lEfraim en de linker op
Manasse, om aan te duiden, dat de
grootste zegen aan den jongste toe-
kwam, en de oudste het mindere zou
bekomen.

Dit is de eerste keer, dat er in de
Schrift van opleggin der handen ge-
sproken wordt, als zinnebeeldig een
zegening aanduidende. (Men gebruikte
de oplegging bij de aanstelling tot
eenig ambt, waar Gods zegen voor den
aangestelde afgesmeekt wordt. Verg.
Num. XXVII: 18-23 ; Deut. XXXIV :
9 ; Hand. VI : 6. Aan Christus, als Hij
de kinderen zegende, werd gevraagd,
hun de handen op te leggen. Verg.
Matth. XIX : 13, 15 ; Mark. X :13,16.)

Wij zien hier, zooals nu bij Jacob
het geval was, dat God de bedoelingen
der menschen bestuurt en deze dik-
werf anders uitkomen dan zij dachten.
Vergelijk de uitverkiezing van lzadk
boven Ismael; van luda en Jozef
boven Ruben ; van Mozes boven
Aaron; van David boven zijn oudere
broeders. Jacob werd zonder twijfel
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door een Goddelijken invloed geleid
om deze onderscheiding te maken.
Nu zien wij weldra, hoe Jacob een
plechtig afscheid van zijn zoons
neemt, nadat Jozef, Manasse en Efraim
gezegend waren geworden. Hij gevoelt,
dat de dood zeer nabij is, en wenscht
hen nogmaals te waarschuwen, te be-
moedigen (zie o) en te zegenen
(vs. 28). Hij doet hen plechtig be-
loven, zooals hij dat reeds door Jozef
had laten doen, dat zij hem in Kanaan
zouden begraven. (vs. 29). In deze
laatste zegeningen van Jacob aan zijn
twaalf zoons gegeven als de voorvaders
van de twaalf stammen Israels (vs. 28)
[zie Aant. 12], zien wij de vervulling
van Gods belofte, aan Abraham ge-
daan. De herdersvorsten worden de
voorvaders van een machtig yolk, en
de namen van Jacob en Israel worden
in een zin voor denzelfden persoon
gebruikt (vs. 7).

Gods Geest verlevendigde en ver-
helderde den geest des stervenden,
en stelde hem in staat en te verma-
nen en te voorspellen. Merk op, dat
Jacob niet aan zijn zoons de strenge
afkeuring van wat verkeerd in hen
was verborg. Allen werden wel ge-
zegend (vs. 28), maar eenigen, zooals
Ruben, Simeon en Levi, werden
streng berispt, omdat zij gewaar-
schuwd en vernederd moesten wor-
den. Wat is het, dat een yolk verheft
(Spr. XIV : 34.) ? In de ontwikkeling
der geschiedenis moet men vooral
rekening houden met het karakter
der menschen. Gods bestuur der we-
reld is een zedelijk bestuur, en de
zonde blijft nimmer ongestraft. Vroeg
of laat komt de zonde aan het licht.

De hoop op een toekomstigen ko-
ning wordt het middelpunt van Juda's
zegen (zie Aant. z i en i 2). En Juda's
zegen is het middelpunt van de zege-
ningen, die Jacob aan zijn zoons
geeft. Van Juda's toekomst wordt ge-

RENKEMA.

sproken als van een „koninklijke" ;
van een voorspoedige, van een, die
hem bij al zijn broeders groot zou
maken. (De naa m Juda beteekent
„Lof"). Twee beelden worden ge-
bruikt om Juda's zegen duidelijk te
maken ; dat van den Leeuw doelt
op de macht • dat van den wijnstok
op de vruchtbare nakomelingschap
(zie Aant 13) van zijn stam.

Maar de bijzondere aard van Juda's
lot was, dat hij onder zijn broederen
aangewezen werd tot hoofd van den
regeerenden stam.

Wij zien later, hoe Juda den sloe/
leidde d. vooraan optrok (Num. II :
9), terwiil Ruben als „tweede' optrok
(Num. II : 16). [zie Aant. T4].

De nakomeliDgen van Juda zouden
„koningen" uit hun midden zien ko-
men. De See/ter zou in hun hand
zijn en zij zouden Welgevers zijn in
Israel (verg. Ps. LX : 9). [zie Aant.
16]. En die „koninklijke" rang, lien
de stam van Juda zou bekleeden,
moest den weg bereiden voor den
Koning, waarvan hier onder den
naam van Silo of Vredevorst wordt
gesproken.

„Silo" beteekent „Vredestichter",
„Gelukgever", „Rust" (zie Aant. is),
en staat gelijk met den naam van
Davids zoon Salomo (SHiLoH,
SHLoMoH). De naam duidt aan, dat
de Koning, die komen zou, rust aan
zijn yolk brengen zal. Salomo, die
een man des vredes was, was bestemd
om den tempel voor Jehovah te bou-
wen (lees I Kron. XXII : 8—to), en
werd een type van Christus, die den
geestelijken tempel bouwt (zie Zach.
VI : 12, 13). De beloofde Messias
wordt in het bijzonder Vredevorst
genaamd. Zijn overwinning van het
booze zal vrede brengen in alle om-
standigheden. Vrede met God (verg.
Rom. V : ; Ef. II : 14-17) d. vrede
in onze harten als wij weten, dat God

8
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onze zonden vergeven, onze straf verre
van zich gedaan, ons tot zijn eigen
yolk gemaakt, ons als zijn kinderen
aangenomen heeft. En Vrede op aarde
(zooals de engelen zongen, Luk. II:
14). Dit is de blijde boodschap van
Gods liefde, die den menschen leeren
zal, elkander lief te hebben en een
einde aan den onderlingen strijd te
maken ; geweld, wreedheid, hebzucht
verdwijnen, naarmate Christus' leer
zich uitbreidt (verg. Jes. H : 4 ; XI :
6, enz. XXXV : 9, to; Ezech. XXXIV:
a5; Zach. IX : io).

En de Koning zelf is zachtmoedig
en liefdevol, en belooft rust aan alien,
die tot Hem komen (Matth. XI : 28).
Tot Hem zullen zich de volkeren
verzamelen, of, wat nog meer is, de
volkeren zullen Hem gehoorzathen. De
Christelijke Godsdienst is niet anders
dan de ontplooiing en de vervulling
van de hope israels. Verheugen wij
ons, dat wij dien Koning kennen ?
Trachten wij zooveel mogelijk Hem
te dienen en te gehoorzamen ? En
trachten wij anderen tot Hem te
brengen ?

111. De begrafenis.
Jacob stierf en „werd tot zijne va-

deren verzameld" (verg. XXV : 8 ,
XXXV : 29 en de uitdrukking : gaan
tot uwe vaderen, XV : 15). Zijn lichaam
is in het familiegraf, maar hij zelf in
de onzichtbare wereld, waar Abraham
en Sara, Izaak en Rebekka, Lea en
Rachel waren.

Zij waren hem v66rgegaan ; nu
kwam hij tot hen, en is verdwenen
van de aarde en uit het gezicht van
zijn kinderen en kleinkinderen. Jozef
treurde, weende en kuste het aange-
zicht zijns vaders. Maar hij had de
woorden gehoord, die Jacob uitge-
sproken had : „op Uwe zaligheid
wacht ik, o Heere !", en nu wist hij,
dat Jacob bereid was, heen te gaan
en dat het verdriet, hem te ver-

liezen, geen hopeloos verdriet was.
Merk op, welke eer aan Jacob werd

bewezen. Het lichaam werd „gebal-
semd" (zie Aant. i7). Gedurende
zeventig dagen werd rouw bedreven,
en Jozef zond een verzoek tot den
Koning. Welk was dit ? Aldus werd
Jacobs wensch vervuld : in het familie-
graf werd hij begraven.

Jacob begeerde, dat zijn lichaam
bij zijn vaderen zoude „begraven"
worden (XLVII : 29) in de spelonk van
Machpela. Waarom ? (zie Les XIV).
Jacob schijnt er zelf een bijzondere
plaats voor Lea (XLIX : 31) en een
plaats voor zichzelf (L : 15) te hebben
gegraven of uitgehouwen in de rots
[zie Les XIV, Aant. I].

Vele rouwklagers gingen mede van
Egypte naar Kanaan ter eere van
Jozefs vader (vs. 7-9). Men moet
deze verzen letterlijk opvatten ; ziet
dan, hoe groot hun getal was. Het
is opmerkelijk, dat de oudsten van
FaraO 's hof (d. i. officieren van het
hof) en de oudsten des lands zich bij
den begrafenisstoet voegden. Het was
een teeken van den eerbied, dien de
Egyptenaren voor Jozef en de zijnen
koesterden. Het toont aan, hoe hoog
verheven Joief moet geweest zijn en
hoe men Jacob achtte. Hier hebben,
wij een nieuw bewijs van de wegen,.
waariangs Gods voorzienigheid dik-
wijls de meest onverwachte dingen
bewerkt.

Jacob, in plaats van „rouw te be-
drijven, totdat hij tot zijn zoon in
het graf neder daalt" (XXXVII : 35),
en „zijne grijze Karen met smart in
het graf dalen" (XLII : '38), zooals hij
eens vreesde, was door God naar
Egypte gevoerd en op zijn sterfbed
door zijn geliefden zoon verzorgd ge-
worden, en werd nu grootelijks geöerd
door de begr,afenis, die men hem be-
reidde.

Jacobs begrafenis maakte oolt
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grooten indruk op de bewoners van
,Kanaein, vooral de rouwklage te Atad
in het plein van het doornenbosch,
zoodat die plaats een bijzonderen
naam verkreeg (zie Aant. 18). Mis-
schien hebben sommigen der Kanaa-
nieten gedacht, dat de Hebreen, een-
maal naar Egypte afgetrokken, niet
terug komen zouden. Hoe verwonderd
moeten zij nu over. dien optocht, die
wageneu en paarden, en die menigte
geweest zijn.

Jacobs begrafenis was een plechtige
gebeurteuis voor het gezin. De „vader"
en het „hoofd" was daarvan wegge-
nomen. Wat zou Jozef nu doen ? Zou
hij nu nog vriendelijk tegen de broe-
ders zijn ? Zouden zij in Gosen
blijven ? Zouden de twaalf zonen niet
gaan twisten ? Zou het heengaan des
vaders Jozef nu onverschillig maken
voor het welzijn van het geslacht ?
Jozefs gedrag maakte spoedig een
einde aan de vrees der broeders (vs.
19-2z). Hij troostte hen en sprak
vriendelijk met hen (letterlijk : hij sprak
naar hun hart).

Door zijn vriendelijkheid toonde
Jozef, besloten te zijn, dat zijn ambt
in Egypte geen afbreuk zou doen
aan zijn verplichtingen tegenover
zijn bloedverwanten, of aan hun
aanspraak pp hem als Hebreer en als
een van „het huis Jacobs". Hij had
het land Gosen voor hen bestemd,
niet alleen omdat Hij Jacob wilde ge-
noegen doen, maar ook omdat hij zijn

broeders van de Egyptenaren wenschte
af te zonderen en om de hoop, die
zij van hun vaderen hadden qnt-
vangen om het land Kanaan erfelijk
te bezitten, levendig te houden.

Ook Jozef zelf scheidde zich niet
af van de hoop in het geslacht van
„Israel". Toen zijn dood genaakte,
herinnerde hij zijn broederen, dat er
een tijd zou komen, wanneer God hen
zou „bezoeken" (d. hun nageslacht,
beschouwd als een' voortzetting van
hun eigen bestaan) en hen uit Egypte
brengen in het land, dat Hij gezworen
had te zullen geven aan Abraham,
Izaak en Jacob. „God zal u zeker
bezoeken", zeide hij, en deed hen
plechtig beloven, zijn beenderen
mede te voeren uit Egypte naar Ka-
naln. Dit werd later gedaan (Ex.
XIII : 19 en Jozua XXIV : 32). Aldus
toonde Jozef zijn geloof (Hebr. XI:
22) door melding te maken van het
vertrek (letterlijk „uittocht") van de
kinderen Israels uit Egypte, en door
Kanaan te beschouwen als het be.-
loofde land, waar het yolk Israels
zou wonen.

Laat ons opmerken, hoe het boek
Genesis eindigt met den dood van
de patriarchen, die echter in verband
gebracht wordt met een hoop, die
zich ver in de toekomst uitstrekt.
De begrafenisplechtigheden wezen niet
alleen op den rouw van den afge-
storvene, maar ook op een toekom-
stige erfenis.

AANTEEK ENINGEN.

1. Een Engelsche geleerde geeft de vol-
gende beschrij ving van Gosen. „Het lag tus-
schen het oostelijk gedeelte van de oude Delta
en het westelijk deel van Palestina; nauwe-
lijks een deel van het eigenlijke Egypte, werd
bet bewoond door nog andere vreemdelingen,
behalve de Israelieten ; het was een land
van weiden, bijzonder geschikt voor een her-
dersvolk en voldoende voor de Israelieten,
die daar voorspoedig waren en gescheiden van

het grootste deel der Egyptenaren. Een der
steden (nam. Rameses, Gen. XLVII 11) lag
in het westen van een dal, ongeveer dertig
mijlen van de oude westelijke kust der Ara-
bische golf verwijderd.

2. Het Hebreeuwsche woord, vertaald door
„verstoord" in vers 24, wordt door sommigen
vertaald door „vreest" of „beeft", zoodat
Jozef tot zijn broeders zegt : „Weest niet
bevreesd".
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„Zij waren dien weg al verscheidene malen
gegaan zonder eenig onheil ontmoet te hebben;
maar daar bestond gevaar, dat zij onder
elkander zouden twisten, nu zij met Jozef
verzoend waren, en elk hunner misschien
geneigd was, de schuld van vroeger wangedrag
op de anderen te werpen" (Calvijn).

3. De verandering van naam van Jacob in
Israel , is hier veelbeteekenend. De „natuur-
lijke" gevoelens van den vader zijn verbonden
met de „geestelijke" gevoelens van den ge-
loovigen patriarch, als hij de ontwikkeling
van Gods beloften aansChouwt en denkt aan
de wakende voorzienigheid, welke zich over
zijn geheele gezin uitstrekt (zie les XVII,
Aant. 11).

4. In deze geslachtslijst worden verschei-
dene moeilijkheden opgemerkt door de uit-
leggers. Maar het is niet noodig, die hier te
bespreken. Dit staat in elk geval vast, dat
men bij de keuze der daarin genoemden niet
„willekeurig" is te werk gegaan. Bijv. de
eenige kleinkinderen of achterkleinkinderen
van Jacob, die wij in de lijst vinden, zijn die,
wier afstammelingen een afzonderlijk huis-
gezin in Israel vormen. In vers 26, 27 wordt
Jacobs huis tot het ronde getal van zeventig
verhoogd. De Septuagint maakt daarvan vijf
en zeventig en dit getal wordt door Stephanus
(Hand. VII : 14) aangehaald, waarschijnlijk om-
dat hij of Lukas de vertaling der LXX aan-
haalt, zooals alle Grieksch-sprekende Joden
zouden gegaan hebben. Men kan zeggen, dat
beide getallen even juist waren, en dat het
verschil afhangt van de verschillende wijze
van rekenen. De geslachtslijsten der Joden
werden opgemaakt volgens andere regelen, dan
de later gebruikelijke. En daar was, volgens
deze regelen, niets ongerijmds in, om de kin-
deren van Jozef alleen te noemen, of zijn
kleinkinderen daar ook bij te voegen, vooral
als de laatsten de stichters werden van ge-
wichtige huisgezinnen in Israel. De namen
van de vijf bijgevoegde leden van Jacobs „huis"
worden door de LXX aan het eind van vers
20 ingelascht. Als die er in een oud He-
breeuwsch afschrift bij stonden, was het om
de lijst van Jozef compleet te maken.

5. „Verschoon uw huisraad niet" (XLV :
20). Lett. : „zie niet met medelijden op uwe
goederen". Dit beteekent : „Bekommer u niet
over het huisraad, en de gereedschappen enz.",
die gij achter moet laten.

6. De uitdrukking in het oorspronkelijke
duidt aan een aanhoudend weenen en een
lange omhelzing.

„En hij weende aan zijn hals aanhoudend".
Het Hebreeuwsche woord, door „lang" ver-
taald, wordt elders overgezet door „nog";
Psalm CXLIX 18. In Ps. LXXXIV : 5 door
„gestadiglijk".

„En hij viel aan zijn hals" kan zoowel

Jozef als Jacob bedoelen. Aandoenlijk is het
in beide gevallen, maar het meest als wij het
beschouwen als de lange omhelzing en het
lange weenen van den ouden vader . . . Met
deze plaats in Genesis kunnen we vergelijken
het onderhoud van David met Jonathan,
1 Sam. XX : 41 : „En zij kusten elkander en
weenden met elkander, totdat het David gansch
veel maakte." Zijn aandoening ging de gewone
grens te buiten.

7. Jozef raadde zijn broeders aan, zich als
herders te doen kennen, omdat herders vet-
afschuwd werden door de Egyptenaren.
Waarom hij tied dit te doen is duidelijk. In
het vak van zijn broeders lag de zekerste
waarborg, dat hun godsdienstige en ratio-
nale eigenaardigheden niet zouden worden in
gevaar gebracht of vernietigd, en dat zij zich
niet geheel in de Egyptenaren zouden op-
lossen. De haat en de afkeer, die de Egypte-
naren koesterden voor de herderskaste, is
-verklaarbaar, als men bedenkt, dat landbouw
met zijn regelmatige en stelselmatige ge-
woonten het eenig bestaan der Egyptenaren
was, en dat de ongeregeldheden van een no-
madenleven aan een verwaand Egyptenaar
bijzonder ruw en barbaarsch moeten toege-
schenen hebben. Daaruit volgt, dat herders
en veehoeders, die, zwervende stammen vorm-
den in onderscheiding van gevestigde volken,
werden gehaat en veracht door de Egypte-
naren. In de gedenkteekenen wordt deze af-
keer aangeduid door een gemeen voorkomen
aan herders en veehoeded gegeven. Vooral
de afkeer voor zwijnenhoeders was zeer
groot.

Daar waren ook voortdurend vijandelijk-
heden tusschen de Egyptenaren en de noma-
denstammen van Azie. Wat ook de historische
grondslag moge zijn voor het bestaan van
drie dynastieen van Hyksos of Herders-
koningen, gaande over een tijdvak van 500
tot 1000 jaar, het kan niet betwijfeld worden,
"dat de Egyptenaren onophoudelijk geteisterd
werden door invallen van de nomadenstammen
in hun nabij heid. Eenige dezer stammen
schijnen gedeelten van Beneden-Egypte onder-
worpen te hebben en hun regeeringszetel
gevestigd te hebben te Tanis (Zoan) of zelfs
te Memphis. De groote Hyksosinval viel na
den tijd van Jozef, die waarschijnlijk leefde
onder een Farad van de twaalfde dynastie ;
maar de vijandelijkheden tusschen de Egyp-
tenaren en de nomadenstammen van Azie
hebben zonder twijfel zeer lang geduurd.

8. Het feit, dat de oude patriarch den
koning van Egypte durfde te zegenen, hetgeen
in zekeren zin zijn meerderheid aanduidde,
moet toegeschreven worden niet alleen aan
zijn meerderheid jaren, maar ook aan de
geestdrift en den moed, welke bij Jacob levendig
werden bij het bewust4n, dat hij door God
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geroepen was om een zegen voor alle volken
te zijn.

Jacobs zegen was een wederdienst voor de
vriendelijkheid, door Faraii aan het huis van
Israel bewezen; en hier zien wij de type van
de ware betrekking, waarin Israel tot het
heidendom staan moest in hun toekomstigen
omgang. Faraii biedt aardsche goederen aan
het huis Israels, en Israel zegent hem met
de geestelijke zegeningen van het huis Gods.

9. Het woord voor „boog zich" hier ge-
bruikt, en van David in 1 Bon. I ; 47, wordt
dikwijls gebruikt voor aanbidding. Het schijnt
in beide teksten meer te beteekenen dan enkel
terugvallen, op het kussen — of het bed —
maar het denkbeeld van nederiee en dankbare
aanbidding van God in te sluiten. De Septu-
agint heeft een andere vertaling (zie Hebr.
XI : 21), nam. „Israel heeft aangebeden op
het opperste van zijn staf". Deze vertaling
doet zien, dat de LXX het Hebreenwsche
woord met verschillende klinkers lazen
(ham-IlfaTTe II in plaats van ham-IIETTah).
Welke vertaling wij ook molten verkiezen
(men lette er op, dat van hetzelfde Hebreeuw-
sche woord in Gen. XLVIII : 2 de beteekenis
duidelijk „bed" is, zoodat waarschijnlijk de
vertaling van „boog zich" goed is) het denk-
beeld, daarin uitgesproken, is, dat Jacob in
een dankbare en tevreden stemming God
eert en prijst.

10. Welke zaligheid ? Natuurlijk de zalig-
heid, die God beloofd had, en die Hij door
den komenden ihrlosser tot werkelijkheid
brengen zou. In zijn leven was Jacob door
den Engel des Heeren gezegend geworden;
ook in zijn sterven verwacht Hij diens zegen.
Hij staat nu voor het doodsdal, maar dit is
niet geheel donkey voor hem : 't wordt ver-
licht door de hope des eeuwigen levens. Het
beeld van de „slang, bijtende des paards
verzenen", staat in het nauwste verband met
de Paradijs-belofte, waarin gezegd wordt :
„datzelve (het zaad der vrouw) zal u den kop
vermorzelen, en gij (de slang) zult het de
verzenen vermorzelen."

11. Deze rede moet niet beschouwd worden
als de uiting van Jacobs persoonlijke toege-
negenheid, wrok of partijdigheid. De omstan-
digheid, dat Juda den voorrang kriigt boven
alien, zelfs boven den geliefden Joief, al-
hoewel deze ook bijzonder gezegend wordt,
is opmerkelbk. En de strenge berispingen,
gericht tot Ruben, Simeon en Levi, toonen
een zedelijke beslistheid van Jacob aan, die
ons met eerbied en ontzag jegens den grijzen
patriarch vervulien.

12. De gedachte van stamverdeeling wortelt
in de broederschap van de twaalf hoofden
van „het huis van Jacob". Dat Manasse en
Efralm nog niet worden aangewezen als in
de rij der stammen te behooren, is een on-

omstootelijk bewijs voor de oudheid van Jacobs
profetische rede, en van de onopgesmukte
waarheid van het verhaal. De uitsluiting van
Levi van grondbezit in Kanaan was een
gebeurtenis, die eerst in lateren tijd in het
leven trail.

13. Men merke hier op, dat de Messias
symbolisch wordt voorgesteld in de beide
beelden, hier in verband met Juda gebruikt.
De allegorische uitlegging van „het wijn-
druiveubloed", als bedoelende de met bloed
bevlekte kleederen van den Messias (Jes.
LXIII : 3), is naar onze meening wel van toe-,
passing op dezen tekst.

Het gebied van Juda is bekend om zijn
wijngaarden en weiden, vooral bij Hebron en
Engedi.

14. „Van den ochtend tot den avond is hij
vlug, roofzuchtig, krachtig". Een. zinspeling
op de oorlogzuchtigheid van den stam (Richt.
V : 14; XX : 16; 1 Kron. VIII : 40), Ehud,
Saul, Jonathan. De Apostel Paulus, die uit
den stam van Benjamin was, kan vergeleken
worden met deze beschrjjving van Benjamin.
In den ochtend verslond hij Stefanus als de
wolf en woedde als een vervolger van de kerk,
maar in den avond, d. i. op lateren leeftijd,
verdeelde hij den buit van het Evangelie'over
de wereld. Zulk een omschrijving kan eigenlijk
geen uitlegging heeten, otschoon de woord-
speling bij wjjze van toelichting belang heeft.

15. De traditioneele uitlegging van het
woord „Silo" is Messiaansch en de beteekenis
van het woord. is verbonden met denkbeelden
van „Rust" en „Vrede". Het nauwkeurigste
onderzoek van dezen onregelmatigen vorm
leidt tot de uitkomst, dat, hoe men het ook
beschouwe, hetzij als eigennaam of als bij-
naam, er altoos het denkbeeld van rust, stilte,
liefelijhheid en tech ook van groote macht in
ligt opgesloten. Het wordt volkomen oinschre-
yen in Jes. XLII 2, 3. Waarom gebruikt de
stervende man dit ongewone woord : Silo?
Het was door den Heiligen Geest, die ook in
den Ouden dag reeds den Zaligmaker ver-
heerlijkte en Hem door schoone namen deed
kennen aan de heilbegeerige zielen.

De meening van de voorspelling is, dat
koninklijke en uitvoerende macht niet van
Juda zouden wijken, totdat de „Vrede-
voile" of „Rustgevende" Boning komen zou,

• wins regeering algemeen en oppermachtig
zou zijn.

Wij zien, dat de stam van Juda al de
andere stammen overleefde — in ma.cht en
naam — want de Israelieten weiden Joden
genoemd ; en die Joodsche macht en invloed
bleef in het Heilige Land tot den tijd, dat de
godsdienst en het geestelijk koninkrijk van
Jezus, den Messias, gepredikt werd, en de
Joden, beide als politieke maatschappij en
als geestelijke macht, verdwenen van het
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hooge standpunt, dat zij hadden ingenomen.
Jacob heeft den tijd voorzien, dat Gods

beloften vervuld zouden worden in een
vreedzaam en wijd uitgestrekt koninkrijk,
bestuurd door een volmaakten Koning, aan
Wien alle volken zich met eerbied zouden
onderwerpen, — en deze Koning was in
zijn Voorstelling verbonden met den stam
van Juda.

Het was een vreugdevol vooruitzicht, al
wist hij niet wanneer het vervuld zou worden;
hij vertrouw de God ; en hij sprak van „Rust"
en een Vrederljk, als het doel van God met
de geschiedenis van zijn yolk.

16. Men heeft beweerd, dat het woord
„wetgever" moest zijn p koningsstaf "; in welk
geval de uitdrukking „van tusschen zijn
voeten" een zinspeling zou zijn op het leger,
dat het opperhoofd volgt. Evenwel wil de
uitdrukking oorspronkelijk zeggen, dat het
hoofd op zijn troop zit met zijn scepter tus-
schen zijn voeten. Maar het Hebreeuwsche
woord wordt elders gebruikt voor „wetgever"
(zie Num. XXI : 18; Deut. XXXIII : 21; Jes.
XXXIII : 22) en de uitdrukking „van tusschen
zijn voeten" kan een ficruurlijke zin 4n, die
beteekent : van zijn nageslacht.

17. Door de „medicijnmeesters" wordt hier
bedoeld een bijzondere klasse van ervaren
kunstenaars, die gebruikt werden om de
„lichamen" der dooden te nbalsemen".

Het woord vertaald door „balsemen", komt
alleen hier voor en in 't Hoogl. II : 13, waar
het gebruikt wordt voor het rijpen van de
vijg. Het Arabische woord heeft ook de dub-
bele beteekenis van balsemen en rip worden.
De LXX hebben het door begraven vertaald,
een deel van de bewerking gebruikende voor
het geheel — om hem voor de begrafenis te
bereiden. De Vulgata zegt: „dat zij met spe-
cerijen zouden toebereiden".

18. Vers 10. De dorschvloer was wellicht
omringd door doornen. Het Hebreeuwsche
woord voor rouwklagen kan, naar den ge-
bruikten klinker, „rouwklagen" der Egyp-
tenaren, of „de weide" der Egyptenaren be-
teekenen.

19. Het Hebreeuwsche woord voor „kilt"
beteekent park" of „loos". Het is hetzelfde
woord, dat later gebruikt wordt voor de ark
van Sittimhout, waarin de tafels der geboden
gelegd werden (Ex. XXV : 10-16). In onzen
tekst wordt het gebruikt voor de Egyptische
„kilt" of „mummiekast".

Les XXII. — Mijn knecht Job.

„Ik ben de man, die ellende gezien heeft".

le lezen: Job I en Job XLII.
le leeren: Job XIX : 25-27. Jacobus V : i 1. (Ps. 34 : 9; Ps. 73 : 12).

VOOR DEN OiNDERWUZER.

Bij de behandeling van de Bijbelsche Geschiedenis client ook over Job
gesproken te worden. Ofschoon het Bijbelboek, dat zijn naam draagt, tot de
dichterlijke boeken .(zie Aant. 1) behoort, moet toch de hoofdpersoon van
dit boek als een historische verschijning worden beschouwd. Dat Job (zie
Aant. 2.) werkelijk hier op aarde geleefd heeft, blijkt ons ook uit de profetieen
van Ezechiel en uit den brief van Jacobus.

De naam van zijn woonplaats „Uz" komt o. a. ook nog voor in Gen.
X : 23 en XXXVI : 28, en is, naar veler meening, in de groote, schoone natuur
van het Opper-SinaItische schiereiland te zoeken.

Het boek „Job" verplaatst ons dus buiten de grenzen van het Heilige
Land, en in een tijd, toen ook nog buiten den kring van het yolk der belofte
de Heere God zijn openbaringen deed en zijn dienaren had.

Daarom hebben wij deze les hier in ons boek een plaats gegeven (zie.Aant. 3).



MIJN KNECHT JOB.	 119

Het boek „Job" is het troostboek der Heilige Schrift bij uitnemendheid.
Job's geschiedenis geeft ons treffende leeringen betreffende het vraagstuk van
het lijden der vromen. Job is een type van Christus.

SCHETS VAN DE LES.

Er is veel ellende in deze wereld.
De zonde heeft al die ellende met
zich gebracht. Vreemd is het echter,
dat ook de vromen vaak nog zoo veel
hebben te lijden. Terwijl „goddeloozen
wandelen op rozen", zitten Gods kin-
deren menigmaal in zak en asch ter
neder. Welk een tegenstrijdigheid !

De dichter van den 73sten Psalm
kon daar ook niet goed bij. Hij was
van meening, dat het den rechtvaar-
digen altijd moest welgaan, en dat het
den goddeloozen altijd moest kwalijk
gaan.

Job's geschiedenis zegt het ons an-
ders en beter.

I. Job in de ellende.
Job was een oprecht en vroom man,

Godvreezende en wijkende van het
kwaad. Hij was rijkelijk gezegend
met kinderen en bezittingen.

De Satan zeide tot den Heere, dat
Job ter wille van zijn geluk zoo vroom
was. Als hem alles eens ontnomen
werd, zou hij wel anders wezen.

Om het tegendeel te toonen, raakte
daarom onder het bestuur Gods Job
op een dag al zijn kinderen en be-
zittingen kwijt. Welk een ontzettend
verlies !

Job liet echter zijn God niet los.
Hij sprak die heerlijke woorden : „De
Heere heeft gegeven en de Heere
heeft genomen, de naam des Heeren
zij geloofd". Toch gaf de Satan zich
nog niet gewonnen. Als Job 'ook in
zijn eigen persoon eens aangetast werd,
dan zou eerst ten voile de oprechtheid
van zijn godsdienst kunnen blijken.

Ook aan deze proef gaf de Heere
zijn knecht over. Job werd bezocht
door de schrikkelijke ziekte der me-

laatschheid, van zijn voetzool of tot
zijn schedel toe (zie Aant. 4).

Dit bracht zelfs zijn vrouw er toe,
om hem tot opstand tegen God aan
te zetten.

„Houdt ge nog vast aan uw op-
rechtheid ?" zegt zij tot hem, „zegen
God en sterf!" Verlaat nu maar den
dienst des Heeren, wil zij zeggen;
het baat toch niet met al. 0, welk een
ellende voor Job!

Van zijn kinderen en goederen be-
roofd ; bezocht door een smartelijke,
afschuwelijke, ongeneeslijke krank-
heid ; tot loslating van God aange-
spoord door zijn huisvrouw, zit hij
op een aschhoop neder en moet hij
al dat lijden alleen dragen. En noch-
tans hield Job aan zijn Godsvrucht
vast. „Zouden wij het goede van God
ontvangen", zoo sprak hij, „en het
kwade niet ontvangen ?" Het zou een
eigenaardig soort van vroomheid zijn,
meent hij, die slechts zoolang bestaan
blijft, als de goede dagen er zijn, en
die met de kwade dagen verdwijnt !

En zoo was Job, in de grootste
ellende, nog oprecht, en vroom, en
Godvreezende, en wijkende van het
kwaad.

De Satan had zijn strijd tegen Job
en tegen God (dat zde lag ook in zijn
optreden) verloren, en verdwijnt hier-
mede van het tooneel. Zoo zal hij
eenmaal voor eeuwig verdwijnen.

II. De strijd over het lijden der
vromen.

Daarover gaat het voorts in het boek
Job. Drie vrienden komen tot hem,
om hem te troosten. Zij heeten Eliphaz,
Bildad en Zophar. Als zij echter de
ellende van Job beschouwen, besterven
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hun de woorden op de lippen. Zij
dachten : Job is bepaald een groot
zondaar, anders zou dit lijden hem
Diet overkomen zijn. En vooral, toen
Job tengevolge van hun pijnlijk zwij-
gen zijn geboortedag vervloekte, wer-
den zij in die beschouwing nog te
meer versterkt. In onderscheidene
redevoeringen, die aldoor scherper
werden, hebben zij Job dit ook laten
gevoelen. De korte inhoud van al
die gesprekken is deze : God is recht-
vaardig ; het lijden is een bewijs van
goddeloosheid.

En neen, dat kon Job hun niet
toegeven. Hij was zich geefi groote
en grove zonden bewust. Hij beriep
zich dan ook voortdurend op God en
sprak het ten slotte vrijmoediglijk uit :
Ik zal gerechtvaardigd worden, hetzij
in dit leven, hetzij na dit leven in een
zalige opstanding (Job X1X : 25-27).

Voorts treedt in dit boek ook nog
een ander persoon op, Elihu geheeten.
Hij heeft een betere beschouwing
over het vraagstuk van het lijden dan
de drie vrienden.

Hij erkent, dat ook de vromen wel
door smartelijke lotgevallen worden
getroffen, maar dat dit is om hen te
louteren en te reinigen en ook om
hen voor de zonde te bewaren.

Dat daarmede het vraagstuk van
Jobs lijden nog niet opgelost was,
behoeven wij niet te zeggen (zie
"Ian/. 5).

Al was Job ook een zondig mensch,
dit lijden ging toch buiten zijn per-
soonlijke schuld om; het moest strek-
ken, om hem te beproeven en om
hem te doen strijden voor de eere
Gods, die door Satan was aangerand.

(Voorbeeld : Een vader heeft een
Z0011, die hem getrouw en liefdevol
client, en die daarvoor menig geschenk
van den vader ontvangt. Nu komt er
een vijandig mensch tot dien vader
en zegt : „dat uw zoon zooveel van

u houdt en zooveel voor u doet,
komt daar vandaan, dat hij zoo rijke
geschenken krijgt. De vader stelt nu
zijn zoon op de proef. Hij moet het-
zelfde werk doer) en ontvangt niets
meer. De zoon echter blijft dezelfde
voor zijn vader.

Nu gaat die vader heen, en ontneemt
den zoon ook datgene, wat hij hem
vroeger reeds gegeven heeft. Dit be-
droeft hem wel, maar toch blijft hij
zijn vader beminnen. In de beproe-
ving, die op hem toegepast wordt, be-
haalt hij alzoo de overwinning en is
tot eere voor zijn vader, dien hij ook
zonder geschenken bemint, gelijk een
goed kind past en betaamt).

III. De oplossing van het vraag-
stuk door Jehova.

Job had aldoor gebeden, dat de
Heere tusschenbeide mocht komen.
De vrienden zeiden, dat dit nooit ge-
schieden zou, wijl Job een zondaar
was. En toch gebeurde het. De Heere
kwam tot zijn lijdenden knecht, niet
als zijn vijand, maar als zijn vriend.
Hij verloste hem van de melaatsch-
heid. Wat was Job verheugd en ver-
blijd !

Door die verschijning des Heeren
werden de vrienden in het ongelijk
gesteld en bleek zoo duidelijk mogelijk,
dat lijden volstrekt niet altijd een
bewijs is van schuld.

Tot Eliphaz en zijn twee vrienden
zeide de Heere dan ook, dat zij niet
recht van hem gesproken hadden. Zij
moesten daarom offeranden den Heere
brengen, en Job moest voor hen bid-
den. Tevens zegende de Heere Job's
laatste meer dan zijn eerste ; hij kreeg
van alles tweemaal zooveel, als hij er
in vroegeren tijd van bezat, en kreeg
daarbij ook weer zeven zonen en drie
dochteren. Het getal kinderen werd
dus niet verdubbeld. Zij waren wel-
beschouwd niet verloren, al waren
zij niet meer op aarde. (Laten vrome
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ouders hieraan denken met het oog
op hun jonggestorven kinderen).
Rijk was dus het genadeloon, dat Job
na zijn beproevibg van den Heere
ontving (zie.Rant. 7).

En in zijn lijden en in zijn ver-
hooging wijst hij heen naar den Man
van Smarte, wiens weg ook is geweest
door lijden tot heerlijkheid.

Leeringen : a. Wil nooit een ellen-
dige of ongelukkige bespotten of ver-
achten, maar heb medelijden met hen.
Hun lot had ook u kunnen treffen.

b. Heb God ook nog lief, als Hij
u langs smartelijke wegen leidt. Dien,
die Hem liefhebben, zullen alle dingen
medewerken ten goede.

AANTEEKENINGEN.

I. De Voorrede en de Slotrede (hoofdst. I
en II, en XLII) van het Boek Job zijn in
proza beschreven, aangezien het Hebreeuwsch
voor de verhalende poezie geen van het proza
verschillenden uitdrukkingsvorm bezit. Het
dichterlijk gedeelte bevat lyrische en didac-
tische poezie.

2. Ten opzichte van de beteekenis van den
naam Job zijn de geleerden het niet eens. De
beste opvatting schijnt deze te zijn, die den
naam Job afleidt van een stamwoord, dat
„wederkeeren" beteekent.

3. Ofschoon het Boek Job zijn ontstaan
heeft gehad in den bloeitijd der Hebreeuwsche
poezie, en zeker dagteekent uit de dagen van
Salomo, draagt het toch in geene deele een
bepaalci Israelietisch karakter. Het is terecht
genoemd de „Melchizedek" ander de schriften
des Ouden Verbonds. Job heeft waalschijnlijk
geleefd ten fijde der aartsvaders.

4. De krankheid, waardoor Job werd aan-
getast, is de Elephantiasis, de ergste soort
van melaatschheid. 't Was een kwaal, die lang-
zamerhand zijn gansche lichaam verwoestte,
ex die hem in elks oog afzichtelijk en af-
schuwelijk en tot een afgrijzen deed zijn. Om
ons de grootheid van Jobs lijden te doen
kennen, wordt ons dan ook gezegd, dat hij
een potscherf nam, om zich daarmede te
schrabben, terwijl hij nederzat in het midden
der asch.

5. Er is velerlei lijden, naar de lessen beide
van schrift en ervaring. Er is een dat
niet anders is dan straf en voortvloeit uit
den toorn Gods, die geopenbaard wordt van
den hemel over alle goddeloosheid en onge-
rechtigheid der menschen. Er is een ander
lijden, dat geen straf is, maar kastijding, dat
voortkomt uit Gods vaderlijke liefde, en dat
dient, om zijn kinderen te louteren, om ze
van alle schepsel of te trekken en alleen te
doen vertrouwen op Hem.

Er is ook nog een lijden der kinderen Gods,
hetwelk strekt, om hen te beproeven, om
hun geloof krachtig te doen opwaken, om

hen tot triomf te brengen in den geestelijken
strijd.

Dit was het lijden van Job, al ging het ook
nog hierboven nit; want het Was tevens een
lijden, dat in de eere van Gods naam tegen-
over Satan zijn diepste verklaring vindt ; een
lijden om Gods wil; een lijden des kruises,
heenwijzend naar lien anderen en beteren
Lijder, die het kruis heeft gedragen en de
schande veracht, alleen verklaarbaar en ver-
klaard uit de eere van Gods naam.

6. De namen deter dochters van Job wor-
den ons genoemd in de Heilige Schrift en er
wordt bij gezegd, dat zoo schoone vrouwen
niet gevonden worden in het gansche land.

De eerste heette Jemina, d. w. z. zoo schoon
als een duive; de tweede Kezia, d. w. z. de
geurende schoonheid, en de derde K6ren-
happuch, d. w. z. het inbegrip van overvloeiende
aanvalligheid.

7. Het tijdperk voor Christus' komst in het
vleesch was een ander dan dat des Nieuwen
Verbonds. Jobs vernieuwde gelukstaat be-
antwoordde geheel en al aan het karakter
der oude bedeeling, die een symbolische
zinnebeeldige beteekenis had. Een lang en
gelukkig leven op aarde was het zinnebeeld
van den hemel, het sterk sprekend bewijs van
Gods gunst en genade.

Dat Job na zijn bitter lijden en ontzet-
tende worsteling niet alleen gerechtvaardigd,
maar ook rijkelijk schadeloos werd gesteld
door het bezit van tijdelijke goederen, past
volkomen in het kader der Oud-Testamentische
oeconomie.

Terwijl ook deze heerlijke gedachte in Jobs
wederoprichting tot openbaring komt : op de-
zelfde plaats, waar het schouwtooneel van
den strijd is geweest, daar zullen ook de
eeuwige triomfen worden gevierd. Hebben wij
hier op aarde geleden en gestreden in den
dienst des Heeren, wij zullen ook bier op
aarde, als deze vernieuwd en geheiligd is,
verhoogd en verheerlijkt worden.
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Les XXIII. — Israel in Egypte ; Mozes.

„Door het geloof heeit hij Eopte verlaten."

le lezen: Ex. I; II: 11-2 2.
Te leeren: 2 Cor. I : 20; Hebr. XI : 23 (Ps. 25 : 2; Ps. 138 : 4).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Deze les is bestemd om den overgang te vormen tusschen het bock Genesis
en de geschiedenis van Israel in Egypte, waaraan wij nu gekomen zijn, door
aan te toonen, hoe de geschiedenis is gegrond op de belofte aan Abraham.
De onderwijzer zal opmerken, dat de drie afdeelingen a, b, c van „Israels
onderdrukking" overeenkomen met de drie zegeningen bij de Belofte vermeld,
hoewel Diet in dezelfde orde gerangschikt.

Bij de verklaring van het geschiedkundig gedeelte van het verhaal, is het
van belang, den geestelijken toestand van Israel te doen uitkomen, en het
noodwendige aan te toonen van de ellende, die het te verduren had. Ook
moet men wijzen op de duidelijke aankondiging dezer verdrukking, welke
Abraham te voren ontvingi terwijl men met oudere leerlingen spreken kan
over de redenen van het verblijf en de dienstbaarheid. De Israelieten werden
ongetwijfeld naar Egypte gevoerd, opdat zij aldaar tot een groot yolk zouden
aangroeien, niet belemmerd door de Kanaanieten, wier land zij later zouden
bezitten ; de verdrukking, die zij ondervonden, diende om hen vaster tot een
yolk te verbinden.

De onderwijzer moet trachten, den kinderen een begrip te geven van
Mozes' toestand als Egyptisch vorst ; als iemand, die veertig jaren van zijn
leven aan het hof van Fara6 had doorgebracht en die zonder twijfel door
zijn gansche omgeving als een genaturaliseerd Egyptenaar beschouwd werd.
Hoe meer men zich in zijn toestand verplaatst, hoe grooter belang men zal
stellen in de keus, waarvoor hij stond. Men moet bovendien niet vergeten,
dat Mozes niet was als iemand, die zich bij den aanvang van twee wegen
bevindt, waaruit hij er een moet kiezen ; hij beyond zich reeds op een
weg — lien van wereldsche macht en grootheid ; hij behoefde er slechts
op voort te gaan, de gedachte van zich bij Israel te voegen ter zijde le
stellen, en de keus was beslist om op dezelfde wijze in wereldschgezindheid
voort te gaan. Uil le stellen om zich voor Christus te verklaren, is feitelijk
zich voor de zonde verklaren.

Zij, die zich v66r Christus hebben verklaard, moeten vooral op de stand-
vastigheid van Mozes gewezen worden, die hen moet aanmoedigen even
getrouw te zijn aan hun keuze, welke moeite het hun moge veroor-
zaken ; en verder om getrouw te zijn, in het kleine, om dagelijks het kruis
oft le nemen.

SCHETS VAN DE LES.

Gij herinnert u, hoe God Abraham
uitverkoor en hem uit zijn geboorte-

land naar Kanaj.n riep. Zie op de
belofte, aan hem en zijn kinderen
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gedaan (Gen. XIII : T 5, x 6 ; XV : 5,18;
XVII : 5,8, XXII : 17, 18). Merk op, dat
de belofte driezoud4 was. Zijn zaad (r)
zou worden tot een groot yolk ; (2)
zou het land Kanaan bezitten ; (3) zou
een zegen voor anderen worden.

Wij gaan nu de geschiedenis van
dat „zaad" overdenken. Hoe werd het
genoemd en door wien (Gen. XXXII :
28;- XXXV : Jo; Ex. I: I)? Israel,
een vorst Gods. Welk een eer voor
een yolk, dien naam te dragen ; zou-
den wij niet verwachten, dat zijn leven
in overeenstemming was met dien
naam ? Laat ons nu zien, wat na den
dood van Jacob geschieddewaar en
hoe het leefde.

I. Israels onderdrukking.
(a) Waar zij woonden. Niet in het

land, waar Abraham en Izaak ge-
woond hadden, maar in een land,
veel grooter en rijker dan Kanaan.
Abraham en Lot waren daar rijk ge-
worden (Gen. XIII : 1, 2, 5). Geen
heuvels en valleien, geen bergstroo-
men, alles vlak, een breede rivier
met vele vertakkingen, die door het
geheele land stroomden, overvloed
van graan, van tuinen ; steden met
fraaie huizen en tempels voor de af-
goden (gedeelten van die tempels en
steden zijn nu nog aanwezig, met op-
schriften en beelden bedekt, zoodat
men nu nog zien kan, wat de Egyp-
tenaars toen schreven). Het yolk was
zeer beschaafd en vlijtig — het waren
visschers, wevers, die fijn linnen
sponnen en papier uit riet maakten
(Jes. XIX : 7-1o; Ezech. XXVII : 7)
— veel konden de Israelieten van hen
leeren. Veel maakte dus het verblijf
in Egypte aangenaam. Maar was het
hun vaderland?, Zie op de belofte aan
Abraham : „zijn zaad zou Kanaan
bezitten." Waarom waren zij naar
Egypte getrokken ? God had hen daar
gebracht (Gen. XLVI : 3, 4). Maar
zij zouden daar niet altoos blijven ;

daar was immers de belofte, die
luidde : „Ik zal hen zekerlijk weer
opvoeren." Jozef dacht daaraan, toen
hij sterven ging (Gen. L : 24, 25).
Moest Israel niet naar die vervulling
uitzien ?

(b) Hoe zij groeiden. Zie nog eens
op de belofte, aan Abram gegeven :
zijn zaad zou tot een groot yolk wor-
den. Hoe velen waren naar Egypte
getrokken (Gen. XLVI : 27 ; Ex. I :
5) [zie Aant. I]. Zie hoe spoedig zij
zich vermenigvuldigd hadden (Ex. I :
7). Dit gedeelte van de belofte was
der vervulling nabij gekomen en had
hen aan kunnen moedigen om ook
het overige te blijven verwachten,
maar er was veel, dat hun dit deed
vergeten. Het beste gedeelte van het
land was hun ge'geven geworden (Gen.
XLVII : II); zij leefden in rust en
overvloed (Ex. XVI : 3; Num. XI : 5;
XVI : T 3) ; hadden zeker weinig lust,
dit land te verlaten.

Maar daar kwam een verandering
(lees vers 8—zo). Een koning stond
op, die door geen banden der dank-
baarheid aan Jozefs broederen ver-
bonden was (zie Aant. 2). Wat dacht
hij van Israel? Hij vreesde, hen te
laten voor hetgeen zij waren, opdat
zij hem niet benadeelen zouden, en
vreesde ook, hen te zullen verliezen,
omdat dan het land, door hen be-
woond, onbebouwd zou blijven. Daar-
om Wilde hij listiglijk met hen han-
delen, hen behouden, maar hen ver-
zwakken. Zie op welke wijze, vers
11-14. Al het zware werk, waar de
Egyptenaren voor terug deinsden,
moest door hen verricht worden; in
de hitte, onder de brandende zon op
het veld, moesten zij steenen bakken,
groote steden en voorraadschuren
bouwen (zie Aant. 3). Opzichters
werden aangesteld om hen tot het werk
te drijven (Ex. V : 14); en boven dezen
weder Egyptenaren, die wreed met
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hen handelden (Ex. II : i r). Zoo
hoopte FaraO hun aantal te vermin-
deren, hun kracht te verzwakken,
hun geest te verlammen en hen op
deze wijze onschadelijk te maken en
toch nog voordeel van hen te trekken
(zie Aant. 4). Gelukte dit ? Zie, hoe
Gods belofte, „dat zij zich vermenig-
vuldigen zouden", ondanks dit alles
vervuld werd (vs. 12), zelfs niettegen-
staande het iaatste, wreede bevel des
konings (vs. 22). Maar de andere be-
lofte — het bezit van Kana —
moet verder af geschenen hebben
dan ooit.

(c) kvat zij misten. Zie nogmaals op
de belofte, aan Abraham gegeven
„Zijn zaad zou tot een zegen zijn".
Hoe ? Door als Gods yolk te midden
der wereld te wonen en zijn kennis
te verspreiden (verg. Deut. IV : 6;
Matth. V : 14, 16; verg. Salomo en de
koningin van Scheba, x Kon. X : 9).
Zij moesten zijn het licht der wereld
totdat het ware Licht — het Zaad —
komen zoude (zie Aant. 5). Waren
zij dat in Egypte geweest (zie Joz.
XXIV : 14 ; Ezech. XX : 5-8)?
Het licht was verduisterd, zij wa-
ren er ver van af tot een zegen te
strekken.

Maar Gods belofte faalde niet. Ge-
lijk het e( ne gedeelte vervuld was,
zoo zoude ook het tweede en derde
gedeelte vervuld worden. Maar wat
was eerst noodig voor Israel ? Twee
dingen : voordat zij Kanadn in bezit
namen, moesten zij berei d zijn, Egypte
te vertaten ; voordat zij tot een zegen
werden, moesten zij tot den diens/ des
Heeren terug keeren. Zie hoe het
eerste (en het tweede gedeelte) door
beproeving bewerkt werd. Het land,
waar zij genot en rijkdom gevonden
hadden, wat werd het nu voor hen
(zie Ex. XX 2 „het diensthuis")? Al
de goede dingen in Egypte konden
hen nu niet bevredigen. Nu was er

geen gemak en geen weelde meer,
zij moesten hard welken voor zich
en voor anderen. Zij zullen nu met
smart ondervonden hebben, dat zij
vreerndelingen en bijwoners hier in dit
land waren. Zoo bereidde God hen voor
de vervulling der belofte.

Nu zullen wij zien, wat Rif deed om
die belofte tot vervulling to brengen.

II. De Verlosser.
(a) Ziin geboorte. Als een man in

droefheid en gevaar verkeert, waaraan
heeft hij dan behoefte? Aan een vriend,
een verlosser. Velen zien het gevaar,
waarin zij verkeeren — wie zal hen
uithelpei ? (Voorb. Luk. X : 3o enz.,
de man, die in handen der moorde-
naren viel ; Jo h. V : 5, de kreupele in
het badwater van Bethesda ; een dren-
keling een zieke, enz.) Zie, in welken
nood en gevaar Israel verkeer.de. Hoe
bereidde God hen voor tot de ver-
vulling der belofte ? Heden zien wij,
hoe Hij een verlosser voor hen be-
reidde.

FaraO had getracht, de vermenig-
vuldiging der Israelieten tegen te gaan
door zwaren arbeid en lijdec, maar
dit mislukte. Toen kwam het wreede
bevel ; als dit lang en stipt uitgevoerd
geworden was, zou het de geheele
vernietiging ten gevolge gehad moeten
hebben (I 22). Toen de nood het
hoogst was, werd de bevrijder ge-
boren. Waar ? In een Israelietisch huis,
uit Israelietische ouders te midden
van het gevaar. De verlosser van Israel
was een uit hun midden.

(b) Zen redding, Denk aan het huis,
waar het kind was geboren — aan de
buren werd het kind niet getoond --
er werd niet van gesproken ; alles
werd gedurende drie maanden zoo stil
mogelijk gehouden. Waarom ? Als het
kind toch gedood moest worden,
waarom dan lien vreeselijken dag
verschoven ? (zie Hebr. XI : 2o). De
ouders vertrouwden op God, dat Hij
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hen kon en wilde helpen ; door het
geloof verborgen zij den jonggeborene,
overmits zij zagen, dat het kind
schoon was (Hebr. XI : 23). Eindelijk
kon men het kind niet langer ver-
bergen. Toen werd een korfje van
teenen gemaakt, in den vorm van
een kistje (zie Aant. 6), en het kind,
alsof het een doode ware, uit het
vaderlijk huis gedragen en aan den
oever der rivier gezet (vers 3, 4). Toen
dit kind later opgroeide en deze ge-
schiedenis vernam, zou het toen niets
voelen voor hen, die aan dezelfde
gevaren waren blootgesteld als hij ?
De moeder zelf durfde niet op de
wacht te gaan staan, alleen de zuster
bleef achter. . En toen het het meest
verlaten scheen, was de bevrijding
het dichtst bij (lees verz. 5—i o).
Merk twee dingen op : ten iste is het
veilig onder de bescherming van de
dochter des Konings, geen Egyptenaar
durft het eenig leed doen (zie Awl/. 8);
ten 2de is het aan de zorg zijner
moeder toeverfrouwil gedurende zijn
kindsheid. Let op den naam des kinds :
„uitgetogen" of „gered". Later werd
hij de „redder" (zie Aant. 8).

(e) Zen oftvoeding. Als Mozes te
huis gewoond had en daar opgevoed
was, zou hij ook de lasten der slavernij
gedragen hebben en weinig ontwik-
keld zijn geworden. Maar hij is nu,
als zoon van FaraO's dochter, gelijk
aan een Egyptischen prins — in het
koninklijk paleis wordt hij opgevoed
en onderwezen in al de wijsheid der
Egyptenaren. Hand. VII : 22 (zie
Aant. 9). Hij moet kennis van de
regeering opdoen — niet alleen door
te zien, maar ook door er deel aan
te nemen, — en denkelijk werd hij
ook in de krijgskunst onderwezen.
Hoe nuttig zou dit later voor hem
zijn, als hij de aanvoerder van Israel
was. Te bevelen en te regeeren was
dan geen nieuwe zaak voor hem.

Dit was dus de verlosser, dien Israel
behoefde — een uit hun midden, maar
toch boven hen geplaatst — die met
hen de smarten deelde, maar toch
handelen kon. Hoe wondervol had
God voor hen gezorgd.

III. De keuze.
(a) Welke is zij? Als twee verschil-

lende dingen u aangeboden werden
en gij er een nemen mocht, welk
zoudt gij dan kiezen P Hoe te bepalen
wat het best is ? Let dan op, welk
het nuttigst en blijvend is. Wij hooren
hier van een belangrijke keuze. Denk
aan de twee volken in Egypte : Egyp-
tenaren — bezitters van het land ;
Israelieten — de slaven. Wat zoudt
gij het liefst geweest zijn ? Een Israe-
liet, levende als een Egyptenaar —
als een der hoogst geplaatsten — welke
door God tot den bevrijder Israels is
aangewezen. . Hij is nu een man ge-
worden, veertig jaar oud ; en toch, te
midden van de koninklijke pracht en
het heidendom heeft hij niet vergeten,
wie hij is. Hij denkt aan zijn yolk,
Hand. VII : 23 ; hij weet, dat hij door
God bestemd is om het te helpen,
Hand. VII : 25. Maar dit zou hij als
Egyptenaar niet doen ; hij moet, of
Egypte verlaten, Of Israel opgeven.
Hoe belangrijk is de keuze, die hij
doen moet ! •

Zie op de beide zijden der keuze.
(r). Egypte. Wat geniet hij niet als

Egyptenaar ? Eer, rijkdom, macht,
alles wat heerlijk en aantrekkelijk is.
Hier is iets, dat een man van groote
bekwaamheden verblinden kon ; welk
groot werk zou hij niet kunnen
ondernemen, welk nut zou hij niet
stichten ?

(2). Israel. Wat wachtte hem als
Israeliet? Verdrukking, boon, verach-
ting, wreedheid. Hij zal zijn rang en
zijn rijkdom verliezen, een slag' in
plaats van een prins worden !

(b) Roe valt zij uit ? Hoe besliste
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Mozes in die beide (Hebr. XI : 24-26)?
Door het geloof ; door oft Gods woord
te vertrouwen. Zie,.. hoe het geloof in
hem werkte, Hij bezag beide kanten.

(I) Op de schatten van Egypte.
Wat zag hij daarin ? De genoegens
der zonde ; te midden van al die
weelde en pracht werd God niet ge-
kend, en hoe lang zouden zij Buren ?
Een wijle ; en als die voorbij was,
wat bleef dan over ?

(2) Op Israel. Hoe was het daar ?
„Gods yolk ; de smaadheid van Chris-
tus; loon." Het verachte yolk was
Gods uitverkoren yolk; de schande
zou zijn om Christus' wille (zie Aunt.
13); de belooning blijvend.

Hoe zag hij dit alles zoo duidelijk ?
Door het geloof. Het geloof doet ons
de dingen zien, zooals God ze ziet.
Maar was het genoeg om goed te
zien ? Hij moest het kwade verlaten
en het goede aanvatten. Waardoor
kreeg hij die kracht ? Door het geloof.
Het geloof houdt zich aan God(Hebr.
III : I2). Zie wat er volgt.

(c) Wat zijn de gevolgen?
(I) Voor het oogenblik. Mozes is

besloten, het lot van zijn yolk te deelen,
het werk der bevrijding te onderne-
men. Vol ijver zet hij zich dadelijk
aan den arbeid (vers i 1-14). Hij
gaat omzien naar zijn broederen ;
vindt hen hard werkende; ziet er een,
die wreed behandeld wordt (Aant. 1o);
aarzelt niet — nu is het tijd, Israels
zijde te kiezen. De slag valt. Mozes
heeft voor Israel gekozen. Wat is de
uitsla.g ? Wordt hij als redder ver-
welkomd ? Is er nieuwe hoop bij hen
opgewekt om het slavenjuk of te wer-
pen ? Zie Hand. VII : 24, 25. „Zij
hebben het niet versicuzn." (Awl/. i I).
Maar hij Wendt nog een poging aan ;
hier twisten twee Israelieten ; zeker
zullen zij naar hem luisteren ; maar
welk antwoord krijgt hij ? Welk een
nederlaag ! Welk een teleurstelling 1

Hij begeerde hen te helpen, maar zij
begeerden het niet I

Wat denkt de koning over de han-
delwijze van Mozes ? Verbeeldt u zijn
woede, toen hij hoorde, dat de groote
prins zich bij dat gehate en verachte
yolk had gevoegd ; (lees vers 15)
[Aant. - 2] ! De „droefheid", de
„schande" zijn reeds begonnen. Heeft
Mozes berouw ? Neen, hij tracht niet,
vrede met Farati te maken — hij is
zijn keuze getrouw. Maar daar is
noch veiligheid, noch werk voor hem
in Egypte, want Israel heeft hem
verworpen ; niets blijft over dan te
vluchten en banneling ' te worden.
Welk een verschil met zijn vorigen
rang!

(2) Voor de toekomst. Is dit nu
alles ? Na verdriet en ergernis, be-
looning. Deze komt zeker, maar eerst
moet hij weer beproefd worden, beter
voorbereid zijn. Zie nu reeds op de
belooning, Hand. VII : 35-37.

Wij hebben ook te kiezen.
Onze doop verbindt ons tot een leven
in den dienst des Heeren. (Merk- en
veldteeken van Koning Jezus). Uit-
wendig vertoon is niet genoeg, er
moet een keuze gedaan worden ; zie
op Jozua XXIV :15.

Waartusschen moet gekozen wor-
den ?

(a) De dienst der zonde, wat ligt
daarin opgesloten ? de genoegens der
zonde, 1 Joh. II : 16. Kunnen deze
echter het hart volkomen bevredigen?
Zijn ze duurzaam j' Wat is het einde
daarvan ? 1 Joh. II : 17 ; Spr, XXIII:
5 ; Pred. II : io, II ; Matth. VI :19;
Luk. XII : 20, 2I ; T Cor. VII : 31;
Ps. XLIX : 18 ; Matth. VII : 23.

(b.) De dienst van God. Waarin be-
staat deze ? „Verdrukking" Joh. XVI,:
33; Hand. XIV : 22; Hebr. XII: 6. „Er-
gernis", Joh. XV : 19, 20. „Zelfverloo-
chening", Luk. IX : 23 ; XIV : 27. Tot
hoe lang ? 2 Cor. IV : 17 ; 1 Petr. I : 6.
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Welke zal de beslissing zijn ? Van
hoeveel belang ! Denk, wat er van
afhangt. Deut. XXX :19. De genoe-
gens der zonde zijn dikwijls verblin-
dend, vol vermaak — eer — kennis
— rijkdom. Maar niet in den weg des
Heeren. Hoe zullen wij de rechte
keuze doen ? Door het geloof, zooals
Mozes. Strijdt en bidt, dat gij de

dingen zien moogt, zooals God ze ziet
en Hem moogt aanhangen. Bidt ()in
geloof. Wij hebben gezien, hoe de
uitkomst was; werpen wij nog een
blik op Paulus, wat zien wij van zijn
keuze? Fil. III : 7, 8; 2 Tim. IV : 7,
8. Ten laatste, herinner u het groote
voorbeeld, de drijfveer en de kracht
(Hebr. XII : 2).

AANTEEK ENINGEN.

1. „Zoodat het land met hen vervuld werd."
Het uitgangspunt van deze menigte is de lijst
van zeventig personen, zonen en kleinzonen
van Jacob, die zich biet hem in Egypte y es-
tigden (vers 5). Buitendien wordt er gezegd :
elk met zijn huis" (vers 1). Uit Gen. X1V :

14; XXX : 43; XXXV : 2, 6, 7 zien dat
deze huisgezinnen zeer talrijk moeten geweest
zijn, terwijl Gen. XVII : 13 ons doet zien,
dat allen het teeken van bet verbond ont-
vingen en dus onder Gods yolk gerekend
werden.

2. Vele onderzoekingen zijn er door de ge-
leerden gedaan, om te trachten, de Farad's
van den Bijbel te vereenzelvigen met ver-
scheidene Egyptische koningen, wier namen
en laden op de gedenkteekens zijn opgetee-
kend. Dit kwam niet altoos uit. Verschillende
meeningen bestaan over den FaraO van Jozef
en den FaraO van Exodus, die in de Roode
Zee omkwam.

Sommigen hebben beweerd, dat de Faraii
van Jozef een der Hyksos- of herderskoningen
van Beneden-Egypte was, en hebben hem
vereenzolvigd met Apophis, den laatste van
dat geslacht. De Engelsche geleerde Cook be-
weerl, om verschillende redenen, die hier niet
uiteen kunnen gezet worden, dat de koning
Amenemha III, die voor de Hyksos-verove-
ringen regeerde, Jozef verhief tot heerscher
over Egypte. Het tijdvak der Israelieten in
Egypte moet gedeeltelijk van deze vraag af-
hangen. De meeste schrijvers houden eenparig
Aahmes of Amosis, eerste koning der 18de
dynastie, door Wien de Hyksos verjaagd wer-
den, voor den koning, die „Jozef niet kende";
maar verder zijn de meeningen weer ver-
schillend. Het staat vast, dat het verblijf van.
Mozes in Midian viel in den tijd van Toth.-
mosis of Thotmes I, na wiens dood bij de
Israelieten de hoop levendig schijnt geworden
te zijn op eenige verlichting van hun druk
(zie Ex. III : 23). De koning, die op den troon
zat, toen Mozes in Egypte terugkwam, was
dus Thotmes IL Het karakter van dien
koning was, volgens Exodus, zwak en koppig,

wreed en grillig; een karakter, geschikt om
groote rationale rampen uit te lokken of te
verhaasten. De koningin Hatasu was een bij-
zondere vrouw, dochter, zuster en vrouw van
koningen, waarvan de moeder en grootmoeder
geregeerd hadden ; en zij was in staat, de.
regeering van dit yolk aan te houden ge-
durende de minderjarigheid van den grootsten
en ondernemendsten koning van de dynastic.
Zulk een vrouw kon bij haar man en broeder
er toe hebben medegewerkt, om ,,zijn hart te-
verstokken" na elken aanval van vrees en
angst. Het laatste gedeelte der regeering van
Thotmes II is onbekend ; zijn dood wordt niet
vermeld ; hij schijnt geen noon als opvolger
gehad te hebben ; zijn troon werd lang bezet
door Hatasu en eindelijk ingenomen door zijn
broeder Thotmes III ; ook bet stilzwijgen der-
gedenkteekens schijnt te wijzen op een tijd-
perk in hun geschiedenis, waarvam de Egyp-
tenaren ongaarne een herinnering behielden_
pit alles komt treffend overeen met de gewijde
geschiedenis. Sommigen hebben in Hatasu de
prinses gezien, die Mozes aannam ; en in
Amenophis, laatsten koning der dynastic, den
Faraii, die in de Roode Zee omkwam.

3. Twee soorten van arbeid werden den
Israelieten opgelegd : werken in ,,leem en in
tichelsteenen" en ,,dienst op het veld". Het
laatste was waarschijnlijk voor het besproeien..
Gedurende vijf of zes maanden van het jaar
moat het land in Egypte ruim besproeid
worden op kunstmatige wijze. Daar is bijna,
geen land, waar de bebouwing zooveel slaven-
arbeid vereischt als Egypte.

Tichelsteenen werden door de Egyptenaren
veel gebruikt hij het bouwen. Een schildering
op het graf van Rochscere, bouwkundige
onder Thotmes III, te Thebe, stelt het ver-
richten van dit werk voor. Van de arbeiders
worden sommigen gebruikt om de steenen
uit den vorm te namen en ze in rijen te
stellen; anderen, met een stuk hout op den
rug en touwen aan elken karat, dragen de
steenen weg, die reeds gebrand of gedroogd
zijn. Twee Egyptenaren staan er bij met
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stokken in hun hand ; de overigen schijnen
van een ander ras te zijn. Pithom en Raamses
waren waarschijnlijk militaire depots voor
amMunitie en s voorraad, die bijzonder noodig
waren aan de oostelijke grens. Laatstgenoemde
is waarschijnlijk hetzelfde als Rameses en
was de voornaamste stad in Gosen.

Alle openbare en koninklijke gebouwen in
oud Egypte werden gebouwd door gevange-
nen ; op sommige werd ook de inscriptie ge-
plaatst, dat geen vile burger aan dezen
siaven-arbeid had merle gedaan.

4. Wel mag men vragen : waarom stonden
de Israelieten niet op tegen hun ender-
drukkers ? Het antwoord vindt men in de
staatkunde van Faraii — „laat ons wijselijk
tegen hen handelen". De arbeid, hun eerst
opgelegd, was waarschijnlijk licht ; langzaam
maar zeker werden de ketenen der slavernij
nauwer toegehaald, zoodat ten laatste hun
geest gebroken werd en zij de zedelijke kracht
noch den moed hadden ze te verbreken. Hoe
,duidelijk ziet men dit in hun onverschillig-
heid bij de eerste verschijning van Mozes ten
hunnen behoeve.

5. [lit Gal. III : 17 leeren dat Christus
het zaad is, in wien de beloften, aan Abraham
.gegeven, vervuld werden. Hebben zij dan
geen betrekking op het letterlijke Israel?
Zeker, want de eerste twee beloften werden,
op tijdelijke wijze, aan het yolk Israel ver-
vuld, evenzeer als zij geestelijk vervuld zijn
in Christus en in Hem aan zijn yolk. Daaruit
vloeit voort, dat ook de derde belofte hun
toekwam ; en alhoewel zij niet voldeden aan
hun roeping om een zegen te zijn voor de
volken rondom, waren zij nochtans de dragers
en bewaarders van Gods waarheid en van den
weg, waardoor zij tot anderen moest komen.

6. Dr. Thomson (the Land and the Book)
zegt, dat het woord „Taboth" vertaald door
„ark", het Arabische woord voor „doodkist"
is. Het geheel werd gemaakt als een kist, om
de waakzame opzichters van de regeering,
door den schijn eener begrafenis, te misleiden.
De bieze, „gomeh" is de Egyptische papyrus,
die vroeger aan de oevers van den Nip groeide.
Zij had een driekanten steel, ongeveer zoo

als een vinger, en bereikte de hoogte van
10 voet. Wilkinson beweert, dat de Egypte-
Haren booten van riet maakten, door banden
van Papyrus vastgemaakt. Booten van riet
worden nog op den Nij1 gebruikt, maar de
Papyrus wordt en niet meer gevonden. Daze
groeit nog aan den Witten Nijl, in Nubia en
Syrie aan het meer Hooleh, de zee van Galilea
en den Jordaan, waar zij soms de hoogte van
15 voet bereikt. De lijm, waarmede het kistje
bestreken werd, is bitumen of asphalt volgens
Thomson ; volgens hem staat er in het He-
breeuwsch: zij bitumde het met bitumen en
pek. Dit is zeker belangwekkend, daar men

daardoor weet hoe dit bitumen bereid ward
Daze delfstof, welke in Syrie gevonden wondi,
smelt spoedig genoeg vanzelf; maar als zij
koud is geworden, is zij broos als glas. Ter-
wij1 zij smelt, moat zg met pek worden ver-
mengd ; op die wijze vormt het een hard,
glasachtig was, geheel ondoordringbaar voor
water. Ik bedekte eens een dak van een
kamer, dat lekte als een zeef, met zulk een
mengsel terwijl de regen in stroomen neder-
vial, en met volkomen goeden uitslag.

Cook denkt, dat de lijm de modder is,
waaruit steenen werden gemaakt, die dienden
om papyrusstelen tot een compacte massa te
verbinden, terwijl de pek alles waterdicht
maakte. De bieze aan den oever der rivier,
waarin het kistje wend gelegd, was een ander
soort van papyrus, een kleiner soort, „ufi of
suphi" genaamd.

7. De Egyptische norm van het woord Mozes
beteekent : „uit het water getogen". Josephus
zegt, dat de Egyptenaren het water „mu"
noemen en den geredde uit het water „uses".
In het Hebreeuwsch wijst het woord „Moshe",
„de uitgetogene", dus beteekenisvol op het
bevrijdingswerk, volbracht door hem, die was
uitlletoge4.

8. De Egyptische prinsessen hadden onder
het Oude en het Middenrijk een zeer hooge
en bijna onafhankelijke positie, een afzon-
derlijke huishouding en talrijke bedienden.
Dit was vooral het geval met de dochters
van de eerste vorsten van de 18de dynastie;
in twee gevallen althans waren zij regeerders
en medeheerschers met hun broadens. Een
prachtige obelisk, ontdekt tusschen de puin-
hoopen van Karnak, draagt een inschrift,
verhalende, dat zij opgericht werd gedurende
de regeering van een deter vrouwelijke beer-
schers, die, met andere titels van koninklijke
waardigheid, ook die van „FaraO's dochter"
voert. Daze koningin wondt verondersteld
dezelfde te zijn als de prinses, die Mozes
aannam; maar de laatste onderzoekingen
schijnen te bewijzen, dat zij regeerde ten tijde
van den uittocht en dat de redster van Mozes
de dochter van een vroegeren koning was
(zie Aant. 2).

9. De opvoeding van een koninklijken prins,
in Egyptische documenten beschreven, is als
volgt: De leerling leerde de beginselen der
letters, de regels der spelling en spraakkunst;
als hij vorderde, de kunst om zijn gedachten
in eenvoudig en duidelijk proza uit te druk-
ken ... of in den briefstijl, aangenomen voor
officieele stukken . of ook wei in versmaat.
Het was waarlijk geen gemakkelijke taak om
de bekwaamheden van een geletterd man
meester te worden. Alleen de schrijfkunst
hood zulke moeilijkheden aan, dat wij schrij-
vers vermeld vinden, die zich beroemden op
een grondige kennis van de geheimen der
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heilige letteren, als een zeldzaam en wonderlijk
bezit. Volgens Diodorus werd er bijzondere
moeite besteed aan de rekenkunst en aard-
rijkskunde ; hij verzekert dit op grond van
latere onderzoekingen, die aantoonen,.dat alles
zeer duidelijk werd opgeschreven en dat er
nauwkeurige verslagen worden gehouden van
elk groot huishouden.

Volgens overleveringen, door Josephus be-
waard, was Mozes de aanvoerder van een
Egyptische expeditie naar Ethiopie, waaruit
hij als overwinnaar terugkwam na een stad
ter eere zijner aangenomen moeder gesticht
te hebben.

10. ,,Dat een Egyptisch man een Ilebreer
sloey" (vers 11). Dit is waarschijnlijk een der
opzichters, vermeld in hoofdst. V : 6. Het
woord, daar vertaald door „aandrijvers", is
niet hetzelfde als in I : 11; het laatste be-
teekent „schatmeesters" en duidt mannen van
hoogen rang aan. In hoofdst. V : 14 zien wij
een nieuw voorbeeld van de wreedheid der
aandrijvers. De tucht in den Egyptischen
dienst, militairen als burgerlijken, werd ge-
ioefend door straffen van de uiterste gestreng-
heid, zelfs in geval de officieren des lands
•overtraden.

11. „Zij verstonden niet" Hand. VII : 25.
Zij erkenden niet zijn Goddelijke zending,
en er was niet de minste neiging, om hem
als bevrijder aan te nemen. Wij leeren uit
deze aanhaling van Stefanus' rede, wat ons
niet in Exodus wordt vermeld, dat IVIozes..
:zich duidelijk en beslist aanbood als de kamp-

vechter en bevrijder van Israel, en dat hij
werd afgewezen.

12. De moord van een Egyptisch opzichter
was een daad van opstand tegen den koning;
te meer, daar hij gedaan werd ter verdediging
van een Israeliet. Zulk een beleediging kon
niet worden voorbijgezien, maar de vorige
rang en stand van den schuldige maakten,
dat de wraak hem niet zoo gemakkelijk kon
bereiken ; want wij lezen, dat Faraii zocht,
Mozes te dooden ; maar hij had den tijd, naar
Midian te vluchten.

13. „Smaadheid van Christus". Een Bier
schoone uitdrukkingen, die ons de eenheid
der Schriften doen gevoelen, en toonen, hoe
de geheele loop der heilige geschiedenis en
onderwijzing zich vereenigt rondom den per-
soon van Christus. De „smaadheid", die Mozes
bereid was te verduren, was de schande van
Gods verkoren y olk. En wat was dit yolk ?
Het „begin van het heilig zaad"; de wortel
waaruit de „Tak", het „rijsje van Jesse", zou
voortkomen. De Gezalfde en het gezalfde volk
waren geheimzinnig vereenigd (zie Ps. CV : 15,
veigeleken met Matth. II : 15), en de onzicht-
bare Christus was met zijn „kerk" in Egypte,
evenals later in de woestijn (Hand. VII: 38).

Was Mozes zich dit alles bewust, toen hij
zijn groot besluit nam ? . . . . In elk geval
was hij zich bewust, dat Gods zaak het van
hem eischte; en voor een Israeliet was „Gods
zaak", de Belofte, de Messiaansche verwach-
ting: een die altijd met hen was, dien zij
niet zagen, „de Engel des Verbonds".

Les XXIV. — De roeping van Mozes.

Pleb Ik u niet gezonden ?"

le lezen Ex. II : 23 enz.; III—V.
le leeren : Ps. XLVI : 5 ; Joh. XVII : z8 (Ps. 81: 12 ; Ps. 97 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les is misschien zeer moeilijk, omdat de stof zoo uitgebreid en het
,onderwerp, dat behandeld wordt, zoo diepzinnig is. Het is niet alleen het
leven van Mozes in Midian, hoe belangrijk dot ook zij, noch alleen het ge-
zicht, dat hem aan het einde der veertig jaren werd getoond; maar dat, wat
hem in dit gezicht werd voorgesteld : het Israelietische yolk, onwaardig in
zich zelf, toch in 't bezit der Goddelijke tegenwoordigheid, in den smeltoven
der beproeving gedurende al die lange jaren, en toch ongedeerd gebleven —
een zegen voor hen bereid en zij zelven voor dien zegen geschikt gemaakt.

Het is niet genoeg, wanneer men in het vuur, dat het braambosch omgaf,
een zinnebeeld ziet van de verdrukking, welke de Israelieten moesten ver-

RENKEMA,	 9
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Buren. Aan het „vuur" is bepaaldelijk de verschijning van Jehovah verbonden ;
en de vele plaatsen in de Heilige Schrift, waar vuur wordt voorgesteld als
het zinnebeeld der Goddelijke tegenwoordigheid, duiden aan, Welk het „groote
gezicht" was, dat Mozes van den weg deed afwijken om het te aanschouwen.
Het was een beeld van het lijden en de bewaring van Israel; dit yolk bleef
door de tegenwoordigheid Gods ongedeerd, omdat Hij het uitverkoren had.
Inderdaad omvat het zinnebeeld meer dan het Israelietische yolk en toont het
ons den Eeuwigen God, voor altijd wonende in het midden van Zijn yolk,
het reinigende en bewarende. Lie de heerlijke belofte in Zach. II : 5: „Ik zal
haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom ; en Ik zal tot beer-
lijkheid wezen in het midden van haar", en vergelijk haar met Openb. XXI : 23.

De geschiedenis van Mozes' roeping geeft de gelegenheid om aan te toonen,
dat Gods eigen werk op Gods eigen wijze moet gedaan worden. Mazes wist,
dat hij Israel moest bevrijden, en toen hij zich bij het yolk van God had
gevoegd, volgde hij den aandrang van zijn aangeboren ijver en geestkracht,
en stortte zich terstond midden in den strijd. Hij moest leeren, dat God niet
alleen den man, maar ook den tijd en de wijze moet kiezen — ja, dat God
het gansche werk moet doen ; en toen de tijd gekomen was, had hij een
volledige en bepaalde opdracht. In zijn aarzelen en zijn bezwaren zien wij.
den natuurlijken mensch, die afgezien heeft van zijn vroeger zelfvertrouwen ;
in zijn gehoorzaamheid aanschouwen wij een geloof, dat hem bewust maakt
van zijn roeping: Gods gezant te zijn; in alle dingen van Bern afhankelijk.
Een les bijzonder voor alien, die het Godsrijk willed dienen.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe prettig vinden kleine kinderen
het, een boodschap aan een ander te
brengen ; ouderen vinden het ook aan-
genaam en een eer, met een belang-
rijke zaak belast, door den koning of
de regeering uitgezonden te wor-
den. Hoe veel grooter eer, om door
God gezonden te worden. God ge-
bruikt de menschen dikwijls als Zijn
werktuigen en afgezanten. Vandaag
zullen wij daar ook van hooren. God
bereidde een grooten zegen aan Israel
— bevrijding — wie zou die ten uit-
voer brengen ? Mozes was ver weg in
de bergen, om in de eenzaamheid ver-
der door God opgevo!d te worden.
Hij zou met dezen last bekleed worden.

I. De wachttijd.
Mozes was gaarne en aanstonds aan

het werk gegaan, maar werd reeds in
den aanvang gestuit en tot vluchten
gedwongen. Waar vinden wij hem nu ?

(vers 15). (zie Aant. t). Denk aan den
„zoon van Farab's dochter", zoo pas
nog door pracht en weelde omgeven,
nu zonder huis, in de woestijn bij een
put gezeten om uit te rusten (lees ver-
zen 16-21). Maar met zijn gewonen
ijver doet hij odk hier, wat hij kan.
En hier wordt zijn hulp met dankbaar-
heid aangenomen, en hij wordt opge-
nomen in het huisgezin van den
priester van Midian (zie Aant. 2).

Hoe is zijn leven veranderd ! In
plaats van het koninklijk paleis- —
een tent in de woestijn; in plaats
van steden, graanakkers en tuinen ---
naakte rotsen, bergstroomen, die door
nauwe dalen loopen; in plaats van te
deelen in de regeering van een groot
yolk — nu voor een kudde schapen
te zorgen. Hij had de kosten berekend
en de „schatten van Egypte" prijs-
gegeven. Is hij tevreden met zijn huis.
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in Midian, , ziet hij niet verder? Let
op den naam, dien hij aan zijn eerste
kind geeft, vs. 2 2 : „een vreemdeling
hier", en aan zijn tweede, hoofdst.
XVIII : 4: „mijn God is een Helper".
Hij rekent zich ook nu nog tot de
Israelieten, en blijft op God vertrou-
wen ; maar hoe lang bleef hij hier?
Hand. VII : 3o.

Denk aan die veertigjaren in Midian
doorgebracht : hoe langzaam moeten
zij voorbijgegaan zijn. Was al die tijd
voor Mozes verloren? Hij had veelin
Egypte geleerd	 kennis — wijsheid
— vlijt maar hij had het werk
haastig begonnen — was niet waarlijk
gereed. Wat hebben zij, die een lang,
moeilijk werk beginnen, noodig? En
zij, die bij elken slap moeten geleerd
worden ? Mozes moe q geduld en 'lede-
r/ gheid leeren. (zie Aant. 3).

II. Het braambosch.
Mozes is nu in de eenzaamheid ; hij

trekt ver de bergen in, om voedsel
voor zijn kudde te vinden (III : I)
(zie Aant. 4). Alles is woest en dor
om hem heen, slechts wat Bras en
braamstruiken groeien op dezen naak-
ten rotsgrond. Een wonderlijk gezicht!
vers 2, 3, een brandend braambosch;
iedere tak is een brandende lont gelijk.
Kunnen deze droge takken de hitte
doorstaan ? Zullen zij niet spoedig
verteerd zijn ? Maar jets bewaart hen
ongeschonden. Mozes komt nader bij
om het te bezien, maar wat hoort hij?
(vers 4, 5). Wat maakt de plek heilig?
Gods tegenwoord4heid en deze is het,
welke het braambosch bewaart.

Waarvan was het vuur een teeken ?
(Zie Gen. XV : 17 ; Ex. XIX : r8; Ps.
XVIII : 9). Het beteekent Gods tegen-
woordigheid (schitterend, rein, onder-
zoekend, Licht en warmte uitstralend)
en het braambosch droog en verdord,
zonder schoonheid en zonder vrucht;
welk een duidelijk type van Israel.

Merk deze drie Bingen op:

(r) De vlam was midden in het bosch.
God was ook in het midden van Israel,
niet ver weg. Hij vergat hen niet. Hij
was altijd met hen, ook in de jaren
van tegenspoed (Dent. XXXIII : 16).

(2) bosch brandde door vuur.
Branden beteekent lijden. Zie, waar-
mede de slavernij in Egypte verge-
leken wordt (Deut. IV : 2o). AN God
met hen was, waarom moesten zij dan
lijden? (zie Hebr. XII : 8). Zij hadden
God vergeten, maar Hij had hen niet
verlaten ; Hij wilde hen niet in hun
zonden laten omkomen; daarom bracht
zijn tegenwoordigheid lijden aan.
(Later zullen wij zien, hoe zij vreugde
aanbracht.)

(3) Het braambosch wer a' niet ver-
teerd. Verre van verdelgd te worden,
vermenigvuldigde Israel zich. Gods
tegenwoordigheid hield hen in het
Leven. Zij waren gelijk aan kostelijk
metaal, in een smeltoven geplaatst om
gelouterd en tot eer en heerlijkheid
voorbereid te worden.

III. De last, dien Mozes ont-
ving.

(A) floe blade hij moest zijn. Een-
maal had hij het werk in eigen kracht
begonnen, nu zal hij tal van vcor-
schriften ontvangen. Stel u hem voor,
daar barrevoets staande, zijn aange-
zicht in den mantel gehuld, zijn
gansche ziel met heilige vreeze ver-
vuld, terwijl de stem van uit het
midden van hst braambosch tot hem
spreekt. Zie, welke twee bevelen hem
gegeven women :

(r). _Naar Egypte tern& te keeren en
zijn yolk te bevrijd en (vers ro). Hoe
moest dit geschieden ? Door, zooals
vroeger, hun lasten aan te zien?
Ex. II : Neen, door dadelijk naar
den koning te gaan. Zou hij daar
gemakkelijk gehoor krijgen ? Hem
wordt uitdrukkelijk gezegd, dat FaraO
niet hooren zoude (vers 19). De hulp
moest dus geheel van God komen.
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Zijn hand zou alleen de bevrijding
bewerkstelligen.

(2). Hun de goede tijdinacc te bren-
,'en. (vers 15, 17, enz.) Welk een lief-
devolle boodschap : ,,de God uwer
vaderen" — „Ik heb u bezocht" —
„Ik heb gehoord" „Ik weet" —
„Ik ben nedergekomen" — het is de
boodschap van een teederen Vader.
Hoe heerlijk, daarvan de overbrenger
te zijn !

(B) Hij aarzelt. In plaats van den
last blijmoedig aan te grijpen, trekt
Mozes zich terug. Hij maakt vier ver-
schillende tlenwerpingen: „ Wie ben
ik?'' (vers 1 r) „if at zal ik zeggen?"
(vers 13) „Zij zullen mij niet
yen" (Ex. IV : i) „Ik ben niet welbe-
spraakt" (Ex. IV : io). Hoe verschil-
lend van den vroegeren ijver! Welke
is de oorzaak van dat aarzelen ? Het
heeft een goede oorzaak en een
verkeerde. (a) Hij wantrouwt zich
zelf. In al die lange jaren van wach-
ten heeft hij ootmoed geleerd. (b) Ge-
brek aan geloof. God had gezegd:
„Ik zal u zenden. Ik ben nedergeko-
men, om te verlossen." Was dat niet
genoeg ? Maar zie, hoe vriendelijk
God aan al deze moeilijkheden tege-
moet komt. Laat ons ze een voor
een beschouwen.

(1.) Het was waar; nit zich zelf
was hij niet bekwaam, maar zie op
de belofte, Ex. III : 12 „Ik zal voor-
zeker met u zijn."

(2.) Het yolk had hem vroeger ge-
vraagd Wie heeft u tot de overste
aaligesteld ? Zij zouden hem misschien
ook nu naar zijn recht vragen. Maar
het antwoord wordt hem (Ex. III: 14,
15) gegeven : 1K ZAL Z!JN, DIE 1K Zip

zAL, (wij zullen meer van dien wonder-
alien naam hooren).
(3.) Het yolk mocnt zijn woorden

eens betwijfelen. Maar hij zal bewijzen
ontvangen van zijn Goddelijke zen-
ding : drie wonderteekenen (zie Aant.

5) : Twee worden hem dadelijk ge-
toond. Zijn herdersstaf, op den grand
geworpen, wordt een gevaarlijke
slang; maar als hij op Gods bevel,
haar bij den staart aangrijpt, wordt
zij weer een staf. Welk een teeken
van Gods macht om te redden. Zijn
hand, in den boezem gestoken, wordt
melaatsch ; maar, wordt zij opnieuw
ingestoken, dan is zij weer gezond.
Welk een teeken van Gods macht om
te reinigen.

(4.) Het is waar, dat hij van nature
niet welbespraakt is; maar wat ver-
gat hij, Ex. IV : 1 I ? De God, die de
spraak geeft, kon ook kracht geven.
En de bijzondere belofte : „Ik zal
met uw mond zijn", wordt er nog
bijgevoegd.

Aan al de moeilijkheden wordt dus
tegemoet gekomen, en toch blijft Mo-
zes aarzelen (IV : 13) zend iemand
anders. Hij is op het punt, den last
van zich te werpen en al de eer en
zegen, die God hem schenken zoude,
te verliezen. Maar hoe vriendelijk en
genadig handelt de Heere met hem ! 
hij zal niets van zich werpen — zal
niets verliezen — daar is nieuwe be-
moediging : zijn broeder zal hem tege-
moet komen en voor hem spreken.

(C) Rif gehoorzaamt. De Israelieten
denken : er is geen hoop meer ; Farao
denkt : er is geen gevaar. Maar daar
is er Een, Die sterker is dan
Wiens arm nu naar Israel uitgesto-
ken wordt. Zie, welke Zijn boodschap
tot hen is, door Mozes' mond gege-
ven. Twee dingen worden hem tot
bemoediging gezegd:

(I) Zijn naam (Ex. VI : 3, 6, 7), —
Jehovah - De Zijnde, de irezenaar.
Hoe heerlijk, hoe majestueus klinkt
dit. Niet zooals de valsche goden, die
de Egyptenaren aanbaden, en waar-
van zij meenden, dat de een macht
had over den hemel, een ander over
de garde, enz.; maar de Eenige God,
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Die boven alien is, Die alles bestuurt.
Wat vermocht FaraO tegen Hem ? Zij
hadden reeds vroeger zijn Naam ge-
kend, maar weinig van Zijn wonder-
lijke macht begrepen. Nu zouden zij
er meer van verstaan (verg. Jes. LII :
4-6; Ezech. XX : 5).

(2) Zijn verbond. Ex. VI : 4, 5, 8.
Hij had beloofd, hun het land Kanaan
te geven. "Wat hielp het, of FaraO nu
al zeide : „Ook zal ik Israel niet laten
trekken" P

Aarzelen wij ook weleens zooals
Mazes? Twee bedenkingen worden

dikwijls gemaakt (a) voor ons zelven.
Ik ben niets — niet verstandig — niet
rijk kan niets doen ; (b) voor
anderen. Zij willen niet luisteren
bij yen even onaangenaam, toornig,
enz. Maar God weet dit alles en kan,
zooals bij Mozes, daarin voorzien.

lift gij gehoorzaam, zooals Mozes?
Hij was als de zoon in de gelijkenis,
Matth. XXI : 29. Tracht de vreugde
van de gehoorzaamheid te leeren ver-
staan, Ps. XIX : 12. En herinner u
de woorden van den Heere Jecus
Matth. X : 32.

AANTEEK

1. „Het land van Midian". Deze naam kan
worden gegeven aan de uitgestrekte strook
lands, zich uitstrekkende van de Roode Zee
tot de grens van Moab aan beide zijden van
de Elanitische golf. De Arabische aardrijks-
kundigen plaatsen het hoofdkwartier van Re-
line' aan de oostelijke, terwijl anderen het aan
de westelijke zijde plaatsen. Tot staving van
het eerste wordt beweerd, dat Mozes geen
toevlucht zou genomen hebben in een land,
waar de Egyptenaren mijnwerken en aanzien-
lijk verkeer hadden en dat de Israelieten in
den loop hunner oinzwervingen den stain van
Jethro niet schijnen ontinoet te hebben, daar
hij een reis had ondernomen (hoofdst. XVIII)
om Mozes te zien. Hiertegen wordt aange-
voerd, dat Mozes de kudde van Jethro niet
zou geleid hebben om de golf been naar den
berg Horeb, ofschoon er voorbeelden zijn van
lange reizen om weiden te zoeken. Aan den
anderen kant vinden wij Toware, de mach-
tigste en heschaafdste stam van het schier-
eiland aan de westzijde van de golf, die er
aanspraak op maakt, van Jethro of te stam-
men, en door de meeste aardrijkskunditen
erkend wordt als afstammelingen der Midia-
nieten.

Cook meent, dat Jethro leefde te Sherm
op het schiereiland, tien mijlen ten noorden
van Ras Mohammed.

2. Het Hebreeuwsche woord „/o pen" he-
teekent prins of priester ; het is waarschijn-
lijk, dat Rehuel deze twee rangen bekleedde.
Zijn naam Rehuel, Friend van God, schijnt
aan te toonen, dat hij een aanbidder was van
den waren God, hetgeen wordt bevestigd door
het verhaal in hoofdst. XVIII. Het wordt
tegengesproken, dat Rehuel en Jethro dezelfde
personen waren, om de volgende redenen : 1.
Jethro wordt de „schoonvader" van Mozes go-
noemd ; maar het woord, aldus vertaald, be-

ENINGEN.

teekent eenvoudig een betrehhing door h,urve-
lijk; het wordt gebruikt voor de schoonzoons
van Lot en wordt dikwijls vertaald door
„schoonvader"; 2. Rehuel, die zeven volwas-
sen dochters had toen Mozes in Midian kwam,
was waarschijnlijk van hoogen ouderdom en
kon, gedurende het verblijf van Mozes, opge-
voled zijn door zijn zoon Jethro.

Hobab (Num. X : 29) kan een jongere broe-
der van Jethro geweest zijn.

3. Behalve de geestelijke opvoeding door
deze veertig jaren van verbanning, waarin
Mozes niet meer in de school der Egyptena-
ren, maar in de schole Gods zich beyond,
moet Mozes veel geleerd hebben, dat hem in
zijn volgend leven uiterst nuttig kon zijn.
Bijvoorbeeld : als Egyptische prins kon hij
geen kennis opdoen van een leven in de
woestijn, waarmede hij bekend werd gedurende
zijn lang verblijf in Midian.

Met al die zaken werd hij nu ook volko-
men bekend. En in dit alles kan ook zoo
duidelijk de hand des Heeren worden opge-
merkt. God zelf bereidde Mozes in de woestijn
voor tot het week, waartoe Hij hem bestenad
had.

Trouwens deze veertig jaren moesten nog
verloopen, zou er redding kunnen komen;
want eerst moest Israels Hood op het hoogst
en Egypte's scliuld meer dan vol zijn.

4. „Adder de woestijn". Het westen, vol-
gens de Hebreeuwsche wijze van plaatsbe-
paling. Het oosten is de streek, die vO(ir
iemand is; het westen achter hem en het
noorden en zuiden aan de rechter- en linker-
hand. „Area den berg Gods, aan Horeb". De
beteekenis is, dat Mozes aan den berg Gods
kwam, i. Sinai, op zijn weg naar Horeb.
Mozes geeft waarschijnlijk dezen naam aan
den berg Sinai, ter gedachtenis van wat hij
daar gezien en gehoord heeft.
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5. Verschillende uitleggingen worden ge-
geven van de beteekenis van de drie teekenen.
De meest natuurlijke en gelijksoortige be-
schouwing is die, welke hen in betrekking
stelt met den bevrijder; het yolk, dat bevrijd
moet worden; en de macht, waarvan het be-
vrijd moet worden. De wonderlijke verandering
van den staf schaduwde het gevaar af, waaraan
Mozes scheen blootgesteld met het opgeven van
zijn herdersleven, en de veiligheid, die hij
nochtans zou genieten, wanneer hij Gods stem
gehoorzaamde. De slang was het symbool van
koninklijke en Goddelijke macht boven de
kroon van elken Farad. De melaatsche hand

stelae den staat van zedelijk verval voor,
waarin de Israelieten vervallen waren ge-
durende hun verblijf in Egypte (waar zij
been waren gegaan als een toevluchtsoord
tegen hongersnood) harde genezing, de reini-
ging, welke Gods macht in hen als yolk zou
uitwerken (verg. Joz. V : 9). Het derde teeken,
eerst gedaan in de tegenwoordigheid van de
oudsten van Israel in Egypte, voorspelde de
ovérwinning van Jehovah over de macht van
Egypte — voorgesteld door den Nijl, aan wien
de Egyptenaren hun land, hun bestaan, hun
rijkdom en invloed te danken hadden en dien
zij vereerden als een God.

Les XXV. — Mozes en Farad.

„Die na in j komt is sterker dan ik."

Te lezen: Ex. V-VIII ; IX : r -12.

7e leeren: Amos IV : 12 ; I Joh. III : 8 (Ps. io5 : 5; Ps. 103 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het gedeelte der Schrift, opgegeven om te lezen, is zeer lang. Het behoeft
niet in zijn geheel bij het onderwijs te worden voorgelezen. Met oudere
leerlingen zal het voldoende zijn, wanneer het te pas komt„naar dat gedeelte
te verwijzen, terwij1 de Bijbels natuurlijk bij die plaats opengeslagen moeten
blijven. Aan jongere kinderen, zelfs wanneer zij lezen kunnen, moet de
geschiedenis verteld warden; zoo zullen zij er waarschijnlijk een veel hel-
derder begrip van krijgen dan door het lezen om beurten, en misschien
aangespoord worden, de geschiedenis thuis in hun Bijbel na te lezen.

Bij een oppervlakkige beschouwing kan het schijnen, dat de plagen zeer
ongelijk over verschillende lessen zijn verdeeld; in les XXV worden er acht
.behandeld, een in les XXVI en de laatste in les XXVII. Dit geschiedt met
het doel, om de zedelijke volgorde en de beteekenis van het geheel zoo
duidelijk mogelijk te doen uitkomen.

De eerste plaag was een type van al wat volgen en den geheelen inhoud
van het Egyptische leven treffen zou — in godsdienst, levensonderhoud,
gemak, genoegen, rijkdom. Tegelijkertijd was zij slechts een tiidelijk oor-
deel, zij toonde dood en verwoesting, die echter genadig werden ingehouden,
en dus niet werkelijk werden opgelegd. Dit zien wij in het tweede gedeelte
der les. De volgende plagen brachten, een voor een, over Egypte wat in de
eerste was voorgesteld. Eerst had het last (de vorschen) te verduren; toen
smart (de „luizen"); toen verlies (de pest); toen ziekte (de booze zweren);
de hagel verwoestte den rijkdom des lands en de sprinkhanen maakten het
tot een woestenij. Daarna kwam de schaduw des doods in de vreeselijke
driedaagsche duisternis ; en eindelijk trof de dood zeif den zetel hunner
kracht door het sterven der eerstgeborenen.

Bij de beschouwing van de plagen van Egypte zijn er twee punten, die
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bijzondere opmerking verdienen. Zij hebben wat wij een Egyptischen grond-
slag mogen noemen : zij gaven geen volkomen nieuwe en onbekende ver-
:.chijnselen te zien, maar bewezen, dat de verschillende natuurlijke werkingen
des lands onder het eenige en algeheele bestuur van Jehovah stonden. Het
waren onmiskenbare en bijzondere uitingen van Gods mach/. In Ex. III :19;
VII : 3, 4, wordt dit bepaald vermeld en in andere gedeelten van de Heilige
Schrift wordt er naar verwezen (zie Neh. IX : ro, Ps. LXXVIII : II, 12;
Jeri. XXXII : 21; Eland. VII : 36); evenmin kon eenige bekende ramp, waar-
onder Egypte lijdt, gelijk gesteld worden met de vreeselijke reeks van plagen,
door de hand van Jehovah opgelegd. De vermaningen, die gegeven werden, met
het ophouden der plagen, de vrijstelling van Israel van het algemeene lot, dit alles
wijst been naar de wondermacht des Heeren. Men heeft aangetoond, dat de negen
plagen tot groepen van drie kunnen herleid worden ; de eerste twee van iedere groep
voorafgegaan. door een vermaning, terwijl de laatste plotseling wordt opge-
legd. Zij zijn over negen of tien maanden van het jaar verdeeld, van half
Juni tot April; waarschijnlijk viel de vijfde plaag in December, zoodat de
laatste vijf in weinig meer dan drie maanden voorkomen en met vreeselijke
snelheid op elkander moeten gevolgd zijn.

De onderwijzer moet goed doen uitkomen, dat God immer de sterkste is,
en den kinderen leeren, dat in hun leven geen t o e v a 1 is, maar dat alles
bestuurt wordt door Een, Die alle dingen regeert naar recht en gerechtigheid,
met wijsheid en liefde.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe leeren wij God kennen ? Wij
worden in onze jeugd onderwezen, zien
de dingen, die Hij gemaakt heeft, lezen
in den Bij bel over Hem ; maar dit is
niet alles. Hij geeft ons ook de ge-
legenheid om Hem iederen dag te
leeren kennen ; hoe ? Door al hetgeen
Hij voor ons doet, door Zijn goeder-
tierenheid. Sommige menschen slaan
daar geen acht op, willen niet leeren,
vergeten God. Dan heeft Hij een
ander middel om hen te leeren, n.l.
door Zijn oordeelen (Ps. IX :16). Gij
herinnert u de onderwijzingen, die aan
Mozes gegeven waren ; hoe moet hij
het work der verlossing aanvangen ?
Door dadelijk naar Fara6 te gaan.

I. De ontvangst.
(a) Mozes en Aaron afgewezen.
Fara6, koning van geheel Egypte-

land (tie Aant. 1); naar de zon ge-
noemd ; als een God vereerd ; met
een groot leger ; met wagenen en

ruiteren, die alien voor zijn wil bogen;
een heel yolk van slaven, die voor
hem lasten torsten en niet in staat
waren hun juk of te schudden. Stel
u hem voor in .zijn koninklijk paleis,
in de prachtige stad (zie Aant. 2);
door zijn dienaren omringd; hij denkt,
dat niemand zoo machtig is als hij zelf
en niemand zijn wil weerstaan kan.

Daar verschijnen twee mannen v66r
hem, schamel gelOeed. De een is oud
geworden onder het slavenjuk, de
ander (wien al die weelde eens niet
vreemd was) heeft als schaapherder
geleefd gedurende veettig jaar. Maar
zij hebben een last aan lien ,,mach-
tigen man," aan Fara6, en worden
door „Een machtiger dan hij" ge-
zonden. „Alzoo zegt de Reere, de God
Israel.." Ex. V :1. En wat eischt Hij ?
Het yolk, dat Fara() als het zijne, als
zijn slaven beschouwde, de Heere
eischt het . op. Laat mijn yolk trekken.
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Maar het geheele doel wordt nog niet
dadelijk geopenbaard (zie Rant. 3).
Zie hoofdst. V : 2. Welk een uitda-
gende toon ! Dit is de taal van een
hoogmoedige : „Wie is de Heere ?" ;
van een stijfhoofdige: „Ik zal ook
Israel niet laten trekken." De mach-
tige man is voor zich zelf zeker en
wil het niet opgeven. Nu spreken
Mozes en Aaron over hun eigen
nooden en gevaren (vers 3). Maar
FaraO wil niets hooren van Gods recht
op hen — hij beschouwt ze als de
zijnen — om in zijn dienst gebruikt
to worden : gaat heen tot uw lasten
(vers 4).

(b) De lasten van het volkverzwaara'.
Laat ons nu op hun werk terugzien.
Zij zijn in groepen verdeeld, met
Israelietische ambtslieden aan het
hoofd van iedere groep; daarover
waren weer Egyptenaren aangesteld,
die het dagelijksch werk bepaalden en
zagen, of het gereed kwam. Wat maak-
ten zij ? Steenen voor de groote ge-
bouwen. Zij vermengden het leem met
stroo, zeer fijn gehakt (zie Aant. 4).
Maar de voorraad stroo is op, en geen
ander wordt hun gegeven ; waarom ?
(verz. 6-11). Nu moeten zij zelf in
het veld de stoppelen gaan zoeken ;
den geheelen dag wordt gezwoegd,
maar als de avond daalt, is de taak
niet af. De Israelietische ambtslieden
worden door de wreede aandrijvers
gegrepen, op den grond geworpen en
geslagen. Zie, hoe zij klaaglijk smeeken
tot FaraO ; zie, hoe wreed hij hen
hoont (verz. 17, 18).

Wat is nu de oorzaak van die nieuwe
wreedheid? Wij weten reeds, dat het
de laatste zijn zal ; maar zij weten
het nog niet. Toen zij uit het paleis
van Fara0 kwamen en daar zijn wreede
woorden vernomen hadden, ontmoet-
ten zij Mozes en Aaron, die hen
wellicht opwachtten met woorden van
vertroosting. Korten tijd geleden had

het yolk hen als verlossers begroet,
nu verwijt het hun, dat zij hun
vijanden zijn (vers 21). Zij denken,
dat die laatste slag hen vernietigen
zal (ons zal dooden), weinig denken zij,
dat deze de laatste is. Zij hebben
Gods belofte vergeten, zelfs Mozes'
geloof wankelt een oogenblik (verz.
22, 23).

H. De eerste plaag.
(a) Het teeken van Gods macht..

Mozes en Aaron staan opnieuw voor
Farati. Hoe verwonderd moet hij over
hun moed geweest zijn. Kon hij ze
niet in de gevangenis werpen of doo-
den ? Toch verschijnen zij onbevreesd
voor hem ; wat is daarvan de reden ?

Beef/ de God, dien zij aanbidden,
eenige macht? Fara() zal dat later zien.
„poet een wonderteeken voor ulieden."
Ex. VII : 9.

Zij aarzelen niet, zij stellen niet uit;
waarom ? (vers 8, 9). Dadelijk wordt
de herdersstaf, door Aaron gedragen,
op den grond geworpen, en de leven-
looze stok wordt een vergiftige slang,
die de omstanders met schrik ver-
vult (verg. IV : 3). Welk een teeken
van Jehovah's macht ! Maar de slang
mag niemand kwaad doen, het wonder
is een roe5stem, geen oordeel. Wil
Fara?) luisteren ? Hij zal eens zien, of
bij hem niet evenveel macht is en
laat zijn toovenaars (zie Aant. 5)
roepen ; zij kunnen niet ongedaan
makers wat geschied is, kunnen de
slang niet dooden, alleen kunnen zij
er ook voortbrengen, maar kunnen
die niet beschermen, hun slangen
worden verslonden door de eerste, en
deze verdwijnt op Adrons bevel en
wordt wederom een staf in zijn hand.

Jehovah kan gevaar doen ontsta.an ,
Jehovah alleen kan het wegnemen. Op
dit teeken wordt echter geen acht
geslagen. Er komt nu een ernstiger
roepstem.

(b) Het teeken van Gods Morn.
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FaraO is naar de rivier gegaan, mis•
schien om te offeren, want de rivier
was een der grootste goden van Egypte
(zie Aant. 6); hij geeft het water,
voorziet het van visch, maakt de vel-
den vruchtbaar, bevochtigt het geheele
land, is de voornaamste bron van
wel vaart.

Farat5's hart is met trots vet vuld, als
hij haar in de morgenzon ziet schit-
teren. Daar aan den oever wachten
Mozes en Aaron hem op; de wonder-
doende staf is . in hun hand en zij
spreken dezelfde woorden : „Jehovah,
de God der Hebrcen (VII : i6) ; in
deze roepstem ligt een waarschuwing
opgesloten (vers 17), maar op deze
wordt geen acht geslagen. Nu strekt
Aaron zijn staf uit over de heldere
rivier — stel u den schrik der Egyp-
tenaren voor — een stroom, gekleurd
als bloed, vloeit aan hun voeten.
Dit was een oordeel. (a) Over hun god.
Hun god is verslagen — datgene,
waarop zij vertrouwden, is machteloos
in de hand van Jehovah — datgene,
wat zij vereerden, is tot een vloek ge-
worden, (b) Over hun middelen z'an
be. staan en de bron van hun welvactrt.
Al hun velden worden door de
rivier besproeid, er waren vele kanalen
gemaakt om het water of te voeren
en al dit water is rood gekleurd (vers
13). De visch, die zulk een voornaam
voedsel is, sterft en .zij hebben deze
inkomsten niet meer (vers 21 ; Ps.
CV : 29). (c) Over het gentak van hun
dagelijksch le7 en. Wat zullen zij drin-
ken ? Daar zijn wel putten met ander
water, maar dat is niet zoo goed,
vooral smaakt het hun niet, die aan
rivierwater gewoon zijn ; denk ook,
wells vreeselijk gezicht het moet ge-
weest zijn, water, aan bloed gelijk,
door het geheele land te zien stroo-
men. Hoe lang duurde dit oordeel
(vers 25) ? Er was tijd genoeg voor
de Egyptenaren om den vloek te voeten

en hun weg te overdenken. Waaraan
moet dit bloed hen herinnerd hebben
(Ex. I : 22)? Was dit niet de wrekende
hand Gods? Zie evenwel, hoe stijf-
hoofdig Farati was. De toovenaars
worden nogmaals geroepen ; zij kunnen
niet helpen, maar wel nabootsen. Deze
roepstem wordt dus ook in den wind
geslagen (vers 23).

III. De vinger Gods.
(a) De vinger Gods op Egypte.
I. op het water. Ex. VIII : 2-7.

(Zie Aant. 7). Nauwelijks is de rivier
tot haar gewonen toestand terugge-
keerd, of zij brengt een nieuwe plaag
aan. Er zijn altoos vele kikvorschen
in moerassige streken, als het water
hoog is ; deze verlaten nu hun schuil-
hoeken en overstroomen het geheele
land ; altijd komen er meer uit het
water te voorschijn, zoodat zij einde-
lijk alles vervullen, zelfs de bakovens ,
de menschen kunnen noch rust, ncch
voedsel krijgen. De toovenaars boot-
sen ook nog dit wonder na (vers 7),
maar zij kunnen het land niet van
de vorschen bevrijden.

2, Op het stof. Ex. VIII :16--18;
Ps. CV : 3 [ (zie Aant. 8). Hoe spoedig
ontstaat er stof hier in ons land, maar
in Egypte nog veel spoediger, want
de lucht is er veel droger. Een enkele
aanraking van Aaron's staf met het
stof verandert het in levende diertjes ,
zij komen op de voeten, in de kleede-
ren en elken hoek van het huis, en
bedekken alles en iedereen. Hier houdt
de macht der toovenaars op ; zij kun-
nen niets doen.

3. op de litchi, Ex. VIII : 20, 21
enz. (zie Aant. 9). De lucht is op
eenmaal met ailerlei klein ongedierte
vervuld, dat niet alleen lastig is, maar
ook door het steken pijn veroorzaakt;
er is geen ontkomen aan, er is bijna
geen lucht meer om in te ademen.

4. Op het vee Ex. IX : 1-6. (Zie
Aant. to). De Egyptenaren hebben nu
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allerlei lasten en pijn ondergaan, maar
nog geen verliezen geleden. Veel vee
is reeds naar de weide gebracht ;
op eens ontstaat daaronder een ziekte ;
alle beesten worden oogenblikkelijk
aangetast en eer het .avond is, zijn
alle dood.

5. Op de asch nit den oven. Ex. IX :
8-12 (zie Aant. I I). Uit dien oven
kwamen de steenen, die voor de ge-
bouwen dienden, die de Israelieten
moesten optrekken. Eenige handen
vol• aSch, door Jehovah's lastdragers
in de lucht geworpen, veroorzaakten
booze zweren aan al de inwoners
des lands.

6. Op den hemel. Ex. 1X : 22--26;
Ps. CV : 32, 33 (zie Aant. 12). De
hemel gewoonlijk blauw en onbewolkt,
wordt op eens zwart ; een vreeselijke
donder doet zich hooren, alsof het een
stern is, die spreekt (Ps. XXIX : 3,
enz. ) ; de bliksem schiet als vuur van
den hemel en verwoest overal, waar
hij neervalt ; groote hagelsteenen her-
scheppen de velden en tuinen in een
wildernis (zie Aant. I3*:. Nooit was zoo
lets in Egypte gezien..

7. op den wind. Ex. X : '2-15 ;
Ps. CV : 34 , .35 (zie Aant. 14). De
wind komt op uit het Oosten en stuwt
van den anderen kant der Roode Zee
groote zwarte wolken voor zich uit;
het zijn echter levende wolken, die op
Egypte neerstorten. Alles, wat de hagel
op het veld gespaard heeft, wordt den
sprinkhanen ten prooi, totdat het ge-
heele land verwoest is, (verg. Joel
II : 2 -12). Zie wat Faraej zegt ; hij
noemt het „dezen dood" (vers 17).

Acht maal hadden de Egyptenaren
de veroordeelende hand Gods reeds
gevoeld. • Nu Louden zij haar nog twee-
maal voelen.

(b) De vinger Gods door de Egypte-
naren erkend.

In overmoed had Fara() verklaard :
„Ik ken den Heere niet". HO had ge-
weigerd, zelfs toen de rivier aangetast
wend, Zijn hand te erkennen. Zie,
waartoe de plaag der vorschen hem
dreef: „Bidt tot den Heere", enz. Ex.
VIII : 8 ; hoewel hij toch nog onwillig
bled om Jehovah te erkennen (vers
9, '0), en zich aan de hoop vast-
klernde, dat de vorschen van zelf ver-
dwijnen zouden. liVa.> moesten de too-
venaars na de velgende plaag er-
kennen ? (VIII :19) „Dit is de vinger
Gods (zie Aant. 15)

Bij de vierde plaag wordt Israel
gespaard. Gosen wordt niet bezocht,
Ex. VIII : 22. Zie, wat Fara 6 nu zegt :
(vers 25) „Gast been en offert uwen
God (dien God, die ons om uwentwil
plaagt)."

Bij de vijfde zendt Fara() been om
te zien, of Israel nu ook gespaard is.
Ex. IX : 7. Bij de zevende is hij tot
grootere erkentenisgekomen : ,,Jehovah
is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn
yolk zijn goddeloozen", en na. de
negende : ik heb gezondigd tegen den
Heere uwen God en tegen ulieden".
Ex. X : 16.

Zie ook, hoe de Egyptenaren dit
erkenden ; eenigen „vreesden het woord
des Heeren", Ex. 1X : 20 ; anderen
verhardden zich met Fara 6, Ex. X : I r.
Zij hadden lets van God geleerd, van
Zijn macht, Zijn grootheid, gelijk Hij
ook gezegd had (Ex. VII : 4). Maar zij
zagen slechts Zijn vinger, niet Zijn hart
vol liefde, Zijn goedheid, genade en
vergeving, die Hij aan Israel betoonde,
Ex. VI : 7. Want zij wilden niet op-
merken. Laat ons het wel doen.

AANTEEK

1. Tothmosis of Thothmes II, vierde koning
der 18e dynastie, wordt nu algemeen gehou-
den voor dezen FaraO.

ENINGEN.
2. De woonplaats van Farae gedurende dit

tijdperk schijnt duidelijk aaugewezen te wor-
den in Ps. LXXVIII : 12, 43, waar de teeke-



MOZES EN FARAO.	 139

nen en wonderen, voor Farad verricht, gezegd
worden, gedaan te zijn in de velden van „Goan".
De stad Zoan is vermeld in Num. XIII : 22,
als zeven jaar later gebouwd zijnde dan He-
bron; de uitdrukking „Goan in (of „van")
Egypte" schij nt aan te toonen, dat het een plaats
van beteekenis was. De ,,vorsten van Zoan" wor-
den door Jesaja vermeld (hoonst. XIX : 11,
13), die ook de aankomst van gezanten van
het hof van Juda in die stad verhaalt (XXX :
4). Hengstenberg zegt, dat de Egyptische
naam van de stad was „Game" of „Gami",
beteekenende „laag land", overgezet in het
Hebreenwsch „Zoan" en in het Grieksch „Tanis".
Het lag ten oosten van den Tanischen tak
van den Nij1 en was daarom dicht bij Gosen.
Men zegt, dat zij gebouwd is door den eersten
der Herderskoningen en Avaris genoemd werd.
Volgens reizigers moeten de puinhoopen dezer
stad een schoon en indrukwekkend gezicht
aanbieden.

3. Bij de eerste aankondiging van Gods
boodsehap aan Farad wordt het einddoel —
de volkomen bevrijding van Israel — niet
vermeld, ongetwijfeld volgens Goddelijke aan-
wijzing. Er wordt vergunning gevraagd voor
het yolk, om een feest in de woestijn te hou-
den. Had Farad dit eerste verzoek toegestaan,
dan was hij gehouden om toe te geven aan
hetgeen volgen zoude, terwijl juist de gema-
tigdheid van dit verzoek hem geen veront-
schuldiging gaf voor het verharden van zijn
hart. De roepstem en de bevelen Gods aan
den zondaar zijn zoo billijk in zichzelven en
worden zoo vriendelijk en noodigend gegeven,
dat de mond van den ongehoorzame voor
altijd gesloten moest zijn.

4. Door een reiziger zijn steenen medege-
bracht uit Thebe, die den uaam droegen van
Thothmes IV, vijfden koning der 18de
dynastic ; hij zegt „de steenen, die nu in
Egypte gevonden worden, en tot hetzelfde
tijdvak behooren, zijn bursa alle met stroo
vermengd." De steenen (van de eerste pyra-
mide te Dashoor) zijn fijne prodder van den

vermengd met gehakt stroo. Deze ver-
menging geeft aan de steenen een verwon-
derlijke duurzaamheid. De Israelieten moesten
daarom niet alleen de stoppels verzamelen,
maar ze ook fijn Dit moest geschie-
den na den oogst van de gel st of rogge, tegen
het einde van April. Om dezen , tijd waait er
gedurende vijftig dagen de pest-wind, chamsin
genoemd, die hun lijden zeer verzwaard moet
hebben. Laborde, een Fransch reiziger, ver-
haalt daaromtrent het volgende, dat hij bij-
gewoond heeft bij het graven van een kanaal. Het
werk werd verricht door gebrekkige mannen,
vrouwen en kinderen, ten getale van 100.000,
die allen grootendeels met de handen werk-
ten, terwijl zij voordurend met de zweep be-
dreigd werden. Zij waren in groepen verdeeld,

Tangs het geheele werk ; Turken en Albanee-
zen waren opzichters daarover. Een vijfde
dezer arbeiders stierven van gebrek aan
voedsel, door harden arbeid of slagen. Gebrek
aan voedsel schijnen de Israelieten niet ge-
voeld te hebben (Num. XI : 5), maar dat
andere wel iii zijn voile kracht, zoodat hen
behoud en hen vermenigvuldiging des te
treffender is.

5. De meeningen van de uitleggers omtrent
de handelingen der toovenaars-zijn verschil-
lend. De tooverkunst werd in Egypte van de
vroegste tijden of beoefend en in mindere
mate ook nu nog. Een der voornaamste tak-
ken was slangenbezwering, door een klasse
van mannen uitgeoefend, die Psylli genoemd
werden, en die deze doen overgaan van vtder
op zoon. Een bericht omtrent deze Psylli
wordt gegeven in de verslagen van de Fran-
sche expeditie in het begin der vorige eeuw.
Zij waren gewend om vrij om te gaan met de
vergiftigste slangeu, en schijnen een of ander
toovermiddel bezeten te hebben, dat hen tegen
alle letsel vrijwaarde. Door te spuwen in den
bek der slang en hun handen zacht op den
kop te drukken maakten zij Naar stiff, on-
buigzaam en levenloos, zoodat zij er uitzag
als een levenloos stuk hout.

De toovenaars, die Mozes tegenstonden,
worden door Paulus Jannes en Jambres ge-
noemd (2 Tim. III : 8). Hoe het hun mogelijk
was, de wonderers van Mozes na te bootsen,
weten wij niet. Waarschijnlijk hebben zij het,
onder de bestiering Gods, gedaan door de hulp
van de machten der boosheid. Dat de Satan
wonderen deed en nog doen zal, leert de
Heilige Schrift ons duidelijk. Wat de toove-
naars van Egypte deden, werkte er ook toe
niede, dat Farad zijn hart verhardde.

6. De Rivier de NO was een der voor-
naamste Egyptische godheden en werd aan-
gebeden onder den naam van Hapi Mon „de
genius van het water". Te Nilopolis was een
tempel voor deze godheid. Zij werd voorge-
steld als een dikke man van een blauwe kleur,
op wiens hoofd waterplanten groeiden. Een
feest werd er gevierd bij het begin van het
wassen van den Nijl, in het midden van Juni.
Het was waarschijnlijk bij deze gelegenheid,
toen er een plechtige dienst werd gehouden,
dat Mozes gezonden werd om de plaag aan de
rivier op te leggen. VOOr het wassen krijgt
de rivier een groene kleur en is het water
niet drinkbaar. Tegen het einde van Juni
wordt zij geel en neemt dan een roodachtire
tint aan, teweeggebracht door infusorien, en
gelijkt dan op bloed. Dit duurt ongeveer
twintig dagen, gedurende welke het water
langzamerhand weer bruikbaar wordt. Do
overstrooming is op zijn hoogst in September,
waarna het water langzaam terugzakt; het
blijft alleen staande eenige (lager' voor het



140	 MOZES EN FARAO.

rijzen. Juist toen de Egyptenaren verwachtten,
dat het water tot zijn gewonen toestand zou
terugkeeren, werd het op eons walgelijk.

7. Bij de eerste plaag werd een zegen in
een vloek veranderd, en bij de tweede werd
een gewoon en natuurlijk feit zoo vergroot,
dat het een vloek werd. De lage moerassige
grond in de buurt der rivier loopt natuurlijk
over van vorschen ; ten tijde der overstroo-
ming in September wordt hun getal reusachtig.
Zij worden gewoonlijk spoedig verslonden door
den ibus. Niet alleen hun overmatig getal,
maar hun komen in de ovens — heete plaat-
sen, die door vorschen vermeden worden 
toont het wonderbaarlijke van deze bezoeking.
De Egyptische ovens waren gaten in den grond,
met kalk bestreken. De vorschen staan in
verband met een der oudste vormen van den
E gy pti schen eeredienst.

8. Bij de derde en vierde plaag worden bezoe-
kingen, tot op den huidigen dag in Egypte be-
kend, als buitengewone rampen op het yolk van
Egypte geworpen. Bet woord r kinnini" in Ex.
VIII : 17, wordt door sommigen vertaald door
muggen of muskieten. Laborde noemt ze het on-
zichtbaarste en vreeselijkste dier der schepping ;
anderen beweren, dat het woord goed vertaald
is, en gelooven dat het een kleine tijk is, niet
grooter dan een zandkorrel, maar die de
grootte van een hazelnoot kan bereiken. De
eerste twee plagen waren alleen lastig, de
twee volgende veroorzaakten lijden.

9. De beten van een soort vliegen, in Egypte
gevonden zijn bijzonder Een soort, de
scarabaeus of Egyptische tor, werd als heilig
vereerd ; zijn al beelding is allerwege op de
gedenkteekens te vinden.

10. De ziekte en de flood van het vee be-
paalden zich naar Ex. IX : 3 tot dat Teel, dat
op het veld was. Het vee wordt in Egypte
uitgezonden om te weiden van December tot
April ; en uit vers 19 moeten wij opmaken,
dat alleen een gedeelte was teruggekeerd. In
de opsomming van de verschillende dieren
(vers 3) worden de paarden, waardoor Egypte
bekend was, het eerst genoemd. Verg. Deut.
XVII :16 ; 1 Ron. X : 28 : Jesaja XXXI : 1 ;
Ezech. XVII : 15.

11. Was de steenoven een der voornaamste
instrumenten ter verdrukking der Israelleten,
die werd nu veranderd in een middel ter
kastijding voor de Egyptenaren, die bun
zonde in hun straf moesten zien. Asch-
strooien was een oud reinigingsteeken. De
beteekenis werd omgekeerd en nu een bron
van verderf.

12. Donder, bliksem en hagel worden zelden
in Egypte gezien, zoodat deze hevige storm,
komende uit een lichte, heldere lucht (ver-

eerd als een goden onder den naam van Neith)
de Egyptenaren met angst en ontzetting moet
vervuld hebben, terwij1 de vernieling, die hij.
veroorzaakte, alles te boven ging, wat zij tot
nog toe ondervonden hadden (vers 24); vuur
„besloten", d.	 te zamen gepakt tot ballen.

13. Verzen 31, 32. „Het vlas was in den
halm," letterlijk, „was in bloei". Het He-
breeuwsche woord beteekent bloem. Vlas is
in bloei tegen het eind van Januari, en vlas
en gerst zijn rijp aan het eind van Februari
of het begin van Maart. Spelt is een soort
van koren, door Rerodotus genoemd als het
voornaamste voedsel der Egyptenaren. In Jes.
XXVIII 25, 27 is het vertaald door „wik-
ken". De hagel had dus verwoest de plant,
die diende om linnen te maken en die. welke
als voedsel gebruikt werd.

14. Daar zijn verscheidene soorten van
sprinkhanen. Deze wordt aldus beschreven :
het is een groote, rood en zwart, dubbelvleu-
gelige sprinkhaan, ongeveer 3 duim, of iets
minder lang, met twee lange achterpooten
van groote sterkte en elasticiteit. Zij worden
dikwijls in den Babel genoemd als een der
grootste plagen van het Oosten, en bijzonder-
heden, daarover meegedeeld, worden gestaafd
door vele reizigers. Zij trekker in hoopen
(Spr. XXX : 27), zoo talrijk, dat zij de lucht
verdonkeren en de zon verduisteren (Richt.
VI: 5; : 12 ; Nahum III: ; Joel II : 10);
hun vnorttrekken gaat met zekere orde, is
niet te stuiten (Joel II : 7-9) en gaat ver-
gezeld van een groot gedruisch (Joel II : 5) ;
zij hersche ppen het land, waar zij op vallen,
in een wildernis (Joel I : 4, 7; II : 3) ; zelfs
in de huizen komen zij, waar zij het hout-
werk verslinden. Zij komen gewoonlijk in
Egypte uit Lybie of Ethiopie, maar nu en
dan uit Arabie, waar zij nu vandaan kwamen,
gedreven door den oosten wind. Het feit, dat
de wind een dag en een nacht woei, voor dat
de sprinkhanen kwamen, bewijst, dat zij van
verre kwamen, en toont dus aan de Egypte-
naren, dat de almacht van Jehovah ver bui-
ten de grenzen van Egypte reikte en over
elk land heerschte.

15. „Dat is Gods vinger". Men moet niet
veronderstellen, dat door deze bekentenis de
toovenaars den God van Israel erkenden.
Ware bet zoo geweest, dan zouden zij den
naam van Jehovah gebruikt hebben in plaats
van „Elohim", bet algemeene meervoud voor
de godheid. Ziende, dat zij niet meer bij machte
ware, het wonder, door Akron gewrocht, na
te bootsen, daarbij zelf lijdende daaronder,
waren zij bereid, zich aan den strijd te ont-
trekken en beleden, dat hun goden het
niet Langer wilden ondersteunen tegen Israel.
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Les XXVI. — FaraO's hart verhard.

„Heden, zoo gij Zijne stemme hoort, verhardt uwe harten niet."

re lezen: Ex. IX : 13-35; Ex. X, XI.
7e leeren Ezech. XXXVI : 26, 27 ; Hebr. III : 12, 13 (Ps. 95 : 4; Ps. 32 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Men zal terstond bemerken, dat de schets dezer les niet geheel blijft bij
bet gedeelte, dat ter lezing is opgegeven. Het onderwerp, dat wij gaan be-
spreken, is zoo belangrijk, dat het ons het beste toeschijnt, het te beschou-
wen in verband met het geheele verhaal der plagen ; op deze wijze zal het
waarschijnlijk duidelijker zijn, en meer indruk maken op de oudere leerlingen,
dari wanneer zij het alleen in verband beschouwen met een enkele plaats
in de Schrift. Toch moet men niet nalaten, met hen het treffende en belang-
rijke gedeelte van vers 13-21 te lezen; de jongere kinderen zullen waar-
schijnlijk meer belangstellen in een uitvoeriger verhaal van de plaag der
hagelsteenen, dan in de vorige les kon worden gegeven.

De verdeeling van het eerste gedeelte moet voor de kleine kinderen bekort
worden en met de opschriften behoeft men hen niet bekend te maken. Toon
bijv. aan, dat FaraO besloten was zich tegen den wil van God te verzetten
(I (A) r, 2) en bedriegelijk te handelen (3). Paragraaf I (B) is alleen ge-
schikt voor de oudste leerlingen, maar dan ook voor dezen van zeer groot
belang. Hoe velen beroemen zich niet op een vasten wil en een moedigen
card, en maken daarvan een verkeerd gebruik.

Het verharden van FaraO's hart is een onderwerp, dat met groote zorg en
omzichtigheid moet behandeld worden. Het is onze plicht, de woorden der
Schrift noch over te slaan of hun zin te verzwakken, noch die op een wijze
uit te leggen, die strijdt met het geheele karakter der Schrift. Men doer het
eerste, wanneer men de verharding van FaraO's hart, aan God toegeschre-
yen, beperkt tot enkel toelating van FaraO's daad. Wanneer men der ge-
dachte plaats geeft, dat God oorzaak was van Farad's zonde, en dat deze niet
nit zijn boozen wil voortkwam en daarom zijn eigen schuld was, maakt men
zich aan het tweede schuldig.

Van drie vaste beginselen moet men uitgaan en die niet nit het oog ver-
Iiezen.

I. God brengt het kwade niet voort, Jac. I : 13.
II. De schuld der zonde komt op den zondaar neer, die uit eigen vrijen

wil zondigt.
III. God waarschuwt de menschen tegen den weg der ongerechtigheid,

Rom. II :15.
Aangaande de verharding van FaraO's hart lezen wij het volgende:
(a) God wist, dat de toestand, waarin Farad's hart verkeerde, hem tot

verzet 70U aansporen tegen de Goddelijke zending (hoofdst. III : 19).
(b) God kondigde Mozes tweemaal aan, dat Hij Farad's hart zou verharden.
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(c) De boodschap, waartegen zich Faras hart zou verzetten, werd hem
eerst aangezegd, zooals vermeld wordt in hoofdst. V : 1, zoodat FaraO zes-
maal moedwillig wederstand bood.

(d) Daarna verstokte God Faras hart. Toen de plagen erger werden,
konden enkel zelfzucht en politieke redenen hem aanleiding gegeven hebben
om toe te geven. Dit zou zijn schuld, het wederstaan van Gods wil, niet
verminderd hebben, maar dien wederstand minder openbaar voor de men-
schen en de straf minder in 't oog loopend gemaakt hebben. Doch hii gaf
niet toe ; hij ging van kwaad tot erger, en maakte zich alzoo gehet1 rijp
voor het verderf.

SCHETS VAN DE LES.

Wij hebben reeds vroeger over
slapen en waken gesproken, denk er
nu nog eens over. Als iemand slaapt
en dicht bij hem wordt veel leven
gemaakt, wat gebeurt dan ? Maar som-
mige menschen zijn aan leven gewend
ea kunnen er doorheen slapen. Wie
slapen nu he:. diepst: zij, die gewend
zijn aan het leven of zij, die er niet
aan gewend zijn ?

(Voorbeeld — lemand /reef/ een
wekkerklok gekocht, om hem 's mor-
gens te .wekken ; als hij gewekt worth',
keen' hij zich om en slaapt weer in,
in plants van op le staan ; spoedig
word/ hi,/ zoo aan den wekker gewend,
dat deze hem ten laatste niet . meer
ulakker maakt).

Wij hebben nu van iemand gehoord,
die dikwijls gewekt werd; twaalfmaal
kwam de roepstem van God tot FaraO.

Hoe werd zij eerst ontvangen ? En
dan lezen wii vijfmaal, dat Fara 6 zijn
hart verhardde. Wat wil dat zeggen ?
God onthield hem Zijn genade, als
straf op zijn zonde. Zoo bleef hij zich
tegen den Heere verzetten.

I. Farad's verzet.
(A.) Hoe dit was. Zijn verzet was:
(1.) Welberaamd. Let op zijn eerste

antwoord : „Ik ken den Heere niet en
zal Israel niet laten trekken" (V: 2).
Welke plaag gaf hem een langen tijd
van overdenking (VII : 25)? Maar
hoewel de vloek over de rivier hem

sprak van verwoesting en dood, wilde
hij niet buigen [zie Aant. ri.

(2.) Werkzaam. Nauwelijks was de
eerste last gegeven, of hij verzette er
zich tegen. God beval: „Laat mijn
yolk trekken." FaraO beval: „Laat
hen meer werk doen" (V : 9). Toen
het eerste teeken werd verricht, liet
hij de toovenaars roepen om MOzes
en Aaron te weerstaan, en ging voort
met hen hun kunsten te doen ver-
richten, totdat zij niet meer konden.

(3.) Bedriegelijk. Hij deed vele be-
loften, als Gods hand zwaar op hem
drukte, en verbrak ze dan weer (zie
VIII : 25-29) [zie Aant. 21.

(4.) Volhardend. Hij verdroeg last,
smart, verlies, ziekte, schrik, verwoes-
ting; weerstond ze alle en bleef bij
zijn eerste besluit van „Israel niet
te laten trekken". (Verg. IX :17).
Maar zi ,.'! nu:

(B) Waartoe het leidt.
Zie, welke verdere roepstemmen

God hem zond (IX : 13-21). Een
groot oordeel zou komen, een waa.r-
schuwing wordt gegeven; eenigen
sloegen er acht op (14-2o), maar
Fara 6 deed het niet. Zie de gevolgen.

(1) Ecn verhard hart. Toen Fara 6
niet naar de roepstem luisterde, was
hij gelijk aan dien slaper, die niet
wakker wilde worden; wat moest nu
volgen? De slaap wordt vaster — het
hart wordt meer verhard; zal bet
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ooit weer week worden ? Nu kan het
niet meer, want de Heere verhardde het
hart van Farad, (IX : 12) zie Aant. 3
(X : 20, 27 ; XI : To). Welke een
vreeselijke uitspraak ! Welk een ont•
zettend oordeel ! Voorbeeld : Gij hebt
het wel eens zien dooien ; de hitte
der zon doet de dikste sneeuw smel-
ten en maakt dat zij langzamerhand
van de aarde verdwijnt.. , Maakt, de
zon alleen week? Gij hebt ook wel
eens klei gezien, zacht en week, ge
kunt haar kneden zooals ge wilt ; maar
plaats de klei in de zon, dan wordt
zij van lieverlede hard en droog. Farad
had ziin hart 7'erhard, het was gelijk
aan de klei geworden, ieder nieuw
bevel maakte het slechts nog harder,
zooals die zonnestraal; zie, hoe een
bevel van God het hart van een
anderen Farad bewoog (Gen. XII :
17-2o) en van een nog grooter
vorst (Dan. IV : 31-34).

(2) Onder'ang. Zie, wat onmiddel-
lijk volgt op het in den wind staan
van Gods bevel (vs. 13, enz.). Nog
twee plagen en na de tiende gaf
Farad voor een oogenblik toe — en
gelastte Israel te vertrekken. Maar al
spoedig keerden zijn verzet en zijn
overmoed terug — hij vervolgde het
— zelfs tot in de diepte der zee —
in de geheimzinnige duisternis (XIV :
20, 23) tot in de tegenwoordigheid
van Jehovah, die tusschen hem en
Israel stond — en hij stierf! — zooals
voorspeld was geworden (IX : 14, 15).

(3) De bereiking van Gods doel.
Farad stond op tegen God, dacht, dat
hij kon verhinderen, dat Gods wil
geschiedde (IX:14). Maar niemandkan
die. God wilde, dat zijn Naam bekend
werd en Hij deed dit door middel
van Farad. Zie Psalm LXXVI : 9.

II. Een laatste roepstem.
(a) Duisternis in Egypte.
Egypte is een land van zonneschijn,

met een helderen, blauwen hemel,

zonder regen. Maar reeds driemaal
hebben wij de helderheid van den
hemel verduisterd gezien — door
zwermen vliegen, door storm en bagel,
door sprinkhanen. En zie nu het land,
nadat acht plagen er over been ge-
-pan waren : velden en tuinen zijn
verwoest, de oogst verpletterd en ver-
nield, de kudden flood. Welk een
wolk ping over bet land; op alle ge-
Eichten stond nijd, verbittering, droef-
heid, wanhoop te leven. Welk een
wolk over hart en oog, en toch was
dit het einde nog niet.

Wordt gij 's nachts wel eens wak-
ker als alles duister is ? Maar als de
luiken niet volkomen gesloten zijn,
ziet ge toch nog, een flauw schijnsel,
en ge kunt een lamp of kaars ont-
steken (zie Arent. 4). Zie nu, hoe het
in Egypte was. De Egyptenaren ont-
waken, zij zien geen schijnsel, het
licht komt niet, de urtn verloopen,
maar de duisternis houdt aan — een
ondoordringbare duisternis : zij was
zoo dik, dat men ze als het ware
tasten kon. Zij durven niet op te
staan, liggen als gebonden op hun
legersteden, vol vrees en schrik (vs.
23) : , zij weten van geen tijd, einde-
loos Buren de uren ; hoe lang in
waarheid ?

Voor hen is deze duisternis een
lange, vreeselijke nacht, zooals die des
graft. Maar deze was slechts de
schaduw des doods. Acht plagen heb-
ben wij gezien. De negende plaag is
wel een vreeselijk oordeel.

Toen de vreeselijkeduisternis voorhii
was, wat was toen het eerste teeken
van leven (vs. 24)? Farad zond naar
Mozes. Zal het nu licht worden, het
licht der bevrijding voor Egypte zoo-
wel als voor Israel ? (vs. 24). „Gaat
heen en client den Heere." „Laat de
kinderen met u trekken," daar is een
flikkering; — „maar laat uw kudden
achterblijven" — het flikkert en dooft
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uit. Want God wil met Fara0 in geen
,onderhandeling treden. Zijn yolk moest
als over Ainnaar uittrekken en meer
dan dat (X[ : 8). Nu komt de laatste
vreeselijke aankondiging tot FaraO
(XI : 4-6) : de dood in al zijn vreese-
lijke werkelijkheid. Maar zijn hart ver-
zet zich nog meer (X : 28). Welk een
vooruitzicht voor hem en zijn yolk
.(zie Spr. XXIV : 20).

(b) Licht bij de kinderen Israels.
Welk een langen nacht van verdruk-
king en lijden had Israel doorgemaakt.
Maar sommigen moeten een flauwen
lichtstraal gezien hebben, een weinig
licht van Boven, dat tot God deed
roepen (Ex. II : 23). Toen kwam de
blijde tijding der bevrijding, en, hoe-
wel hun geloof een oogenblik wan-
kelde, (Les XXIV) het zal verwon-
derlijk gesterkt zijn geworden door de
wonderteekenen, die God had ver-
richt. Welk 'been afstand hadden de
Egyptenaren tusschen zich zelf en de
israelieten doen ontstaan. Maar nu
maakte God een afstand; de wolken,
die zich boven Egypte samenpakten,
lieten Gosen ongemoeid; geen ziekte,
geen dood, geen verwoeste velden ;
zwarte duisternis, als een schaduw
van naderend oordeel, over het eene
land — licht, als een heldere weer-
schijn naderende verlossing, over het
andere. Lang moesten de Israelie-
ten blijven wachten — zij haddtin

Psalm CXXX : 6 kunnen nazeggen.
Eindelijk komt de blijde boodschap

(XI : I). Nog Pen plaag zal over
E g ypte komen en dart zullen zij vrij
zijn (zie Aanl. 5). Welke blijde toe-
bereidselen worden gemaakt. Kinderen
verheugen zich dikwijls, als zij zich
tot een reis gereed maken, maar
nooit was er een reis, zooals deze.
Veel goederen waren er niet in te
pakken. Zie, waarin Abrahams rijk-
dom bestaan had (Gen. XII :16). De
IsraElieten bezaten vee, maar geen goud
of zilver ; zij hadden zonder loon voor
de Egyptenaren gewerkt. Maar God
wilde hen niet arm weg laten trekken ;
zie op de belofte (Gen. XV : 14). Hun
wordt bevolen, te vragen om goud en
zilver (Ex. III 2I, 22 ; XI : 2) [zie
ilant. 6], en de Egyptenaren durven
niet weigeren misschien gevoelen
zij de billijkheid van den eisch (XI : 3).
Deze sieraden worden niet ingepakt,
maar gedragen, zelfs door de kinderen
(III: 22). Zij zien er nu niet meer
als slaven uit,

Op den tienden dag der maand zien
wij hen naar hun kudden trekken
— wat doen zij daar (XII : 3 —5)?

Dit lam is het teeken hunner ver-
lossing — het zal den laatsten nacht
in Egypte geslacht worden — en dan
zal de morgen der vreugde aanbreken.
Welke blij de verwachtingen vervullen
hun harten ! Zie Psalm XVIII : 29.

AANTEE KEN1NGEN.

1. „Hebt de eer boven nab". Ex. VIII : 9.
Een duistere uitdrukking, die waarschijnlijk
zeggen wil : „dit zult gij voor hebben boven
mij". Sommigen vertalen het door : „stel een
tijd", die overeenkomt met het woord : „morgen".

2. Op tweeerlei wijze wordt het antwoord
van Mozes op Farad's voorstel uitgelegd, Ex.
VIII : 26. Sommigen gelooven, dat de uit-
drukking „der Egyptenaren gruwel" slaat op
de dieren, in Egypte vereerd, en die door de
Hebreen bij hun offers gebruikt werden ;
het woord „gruwel", genomen in den zin,
waarin „verfoeisel" gebruikt wordt in 1 Kon.
fiI : 5, 7, beteekent de godheden der heidenen.

Een poging om hun heilige dieren te offe-
ren, zoude natuurlijk de Egyptenaren tot
razernij brengen. Herodotus zegt, dat het een
groote misdaad was, er een met voorbedach-
ten rade te dooden, terwijl, als men er een
bij ongeluk doodde, dit strafbaar was met een
boete. Alwie een havik of ibis, zelfs onop-
zettelijk doodde, werd ter dood gebracht.
Hierbij is op te merken, dat de offerdieren
bij de Israelieten en de Egyptenaren meestal
dezelfde waren. De „gruwel" moet betrekking
hebben op de Hebreeuwsche wijze van offeren,
die door de Egyptenaren werd gehaat, wier
eeredienst gekenmerkt werd door vele kleine
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eigenaardigheden. Iedere afwijking hiervan,
in hun midden gepleegd, moest hun afschuw
opwekken. Daar Mozes nog niet wist (Ex.
X : 26), welke offers God zou aanwijzen, of
hoe zij geofferd moesten worden, mocht hij
wel zeggen dat in beide gevallen gevaar be-
Aond, de Egyptenaren te beleedigen. Omtrent
vers 28 wordt gezegd daar was bij Faraii
strijd tusschen zijn overtuiging en zijn kwaad-
willigheid. Zijn overtuiging zeide: „Laat
ze trekken" ; zijn booze hart zeide „toch niet
verre". Maar hij koos de zijde van zijn booze
hart, tegen zijn overtuiging in, en het was
zijn ondergang.

3. Verharding komt voort uit een bewusten
en hardnekkigen tegenstand tegen Gods wil.
Wanneer iemand een boodschap van God ont-
vangt, brengt deze hem verder op den weg
tot redding of tot verdoemenis. Zijn toestand
moet beter of slechter worden. Zulk een
boodschap kan hem niet zonder eenige uit-
werking voorbijgaan, want zij komt van God.
Ms cle boodschap niet aan Farad was over-
gebracht, zoude zijn hart niet zoo verhard zijn
geworden. Als God in deze zaak niet het
uiterste gedaan had, door nieuwe openbarin-
gen van aangrijpenden aard, zoude de verhar-
ding niet volkomen zijn geweest. Maar noch
zijn tegenwoordige, noch zijn toekomstige toe-
stand zoude er door verbeterd zijn .geworden.
Want de grond, waaruit die verharding voort-
sproot, zoude dezelfde gebleven zijn ; en die
was de vijandschap van Farad's hart tegen
Jehovah, den God van Israel, die het in de
geschiedenis van dezen koning van Egypte
zoo duidelijk heeft getoond, dat zijn albestuur
ook gaat over de werken en de werkers der
ongerechtighei d.

4. Gedurende den lentetijd wordt Egypte
door een verwoestenden wind, Chamsin ge-
noemd, bezocht ; deze waait twee of drie dagen
achtereen, vervult de lucht met stof en zand,
en verduistert de zon en de lucht ; zoo lang
hij waait verbergen zich de menschen en de
dieren ; zij sluiten zich op, totdat hij voorbij
is. Vele schrijvers denken, dat de negende
plaag een buitengewoon hevige storm van
dezen aard is geweest. De verhalen over dezen
Chamsin zijn inderdaad verschrikkelijk. Maar
in de Schrift wordt niets gezegd van de duis-
ternis, door den wind en het zand der woestijn
veroorzaakt. Ook is bet niet noodig, de woor-
den : „de duisternis, die men tasters kan" uit
te leggen als de gewaarwordingen, veroor-

zaakt door de hitte en het stof van den Cham-
sin. De afwezigheid van elken lichtstraal
alleen rechtvaardigt de uitdrukking geheel ;
en geen vreeselijker gevoel kan men zich
voorstellen, dan dat van in zulke ledige duis-
ternis gehuld te zijn. De duisternis, teweeg-
gebracht door het uitstrekken van Mozes'
hand, was klaarblijkelijk erger dan eenige
plaag, die reeds op de Egyptenaren was ge-
legd, en overtrof alles, wat zij hadden onder-
vonden. Zij toonde ook duidelijk de onmacht
van hun zonnegod Ra.

5. De chronologische opvolging van de ge-
beurtenissen, in deze les vervat, kan nauwe-
lijks met zekerheid worden vastgesteld. Som-
migen denken, dat de dood der eerstgeborenen
dadelijk volgde op het laatste onderhoud
tusschen Mozes en FaraO, en op den nacht,
die op de driedaagsche duisternis volgde;
terwijl anderen lien dood later doers plaats
hebben. Het is duidelijk, dat de woorden
„dezen nacht" (Ex. XII : 12) geen betrekking
kunnen hebben op den nacht van den dag,
waarop zij gesproken werden ; als ten minste
de bevelen van Mozes aan de Israelieten in
eens gegeven werden, zooals het verhaal
(Ex. XII : 3-28) schipt aan te wijzen. Ge-
deeltelijk moeten deze bevelen vijf dagen
vroeger gegeven zijn. Nog toont de waar-
schuwing, aan Fare) gegeven, aan, hoe spoedig
de middernachtelijke slag vallen zou. Het is
waarschijnlijk, dat Farad en zijn yolk tijd
hadden om, voor den laatsten vreeselijken slag,
de hun gegeven waarschuwing te overwegen;
en dat het gedurende deze dagen was, toen
er slechts een slag meer noodig was om Israel
te bevrijden, dat de laatste voorbereidselen
gemaakt werden voor het gehaaste feest en
de lange reis, welke het yolk voor zich had.

6. Ex. XI : 2 ; XII : 35. Het is klaarblijke-
lijk dat de Egyptenaren nooit gedacht hadden,
dat zij de dingen, eens aan de Israelieten
gegeven, zouden terug krijgen. Maar zij waren
bereid aan dit verzoek te voldoen, gedeeltelijk
nit vrees voor hen, voor wie God zoo duidelijk
was opgetreden en gedeeltelijk uit de over-
tuiging, thans in hen ontwaakt, van het recht-
matige van het verzoek van hen, die zoo lang
zonder betaling hadden gewerkt. De juweelen,
door de Egyptische vrouwen gedragen, waren
waarschijnlijk then. evenals nu, van groote
waarde, daar haar fortuin als het ware in deze
versierselen was belegd.

RENKEMA.
	 I0



146	 DE GEDENKWAARDIGE NACHT.

Les XXVII. — De gedenkwaardige nacht.

„Wanneer 1k het bloed zie, zal lk ulieden voorbijgaan."

Te lezen: Ex. XII gedeeltelijk.
le leeren: I Petr. I : 18, 19; Luk. XXII : 19, 20 (Ps, 91 : 4 ; Ps. 34 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER

De instelling van het Pascha en de uittocht uit Egypte zijn zoo nauw met
elkander verbonden, dat het moeilijk is, beide in het verhaal duidelijk van
elkander of te scheiden. Om deze reden is er in hoofdstuk XII, dat om te
lezen is opgegeven, geen verdeeling gemaakt. Wenscht de onderwijzer een
zeker aantal verzen om beurten te doen voorlezen, dan wordt hem aange-
raden te nemen vers 21-23; 28-36 ; 40-42.

In deze les komen drie bijzonder belangrijke punten voor. Het eerste is,
dat Israel niet van het bedreigde oordeel werd uitgesloten. Dit wordt uitge-
legd in Aant. I, en moet terstond bij den aanvang in het oog gehouden
worden. Een verwijzing naar Les XXIII zal aantoonen, dat Israel zelfs naar
de wijze der Egyptenaren gezondigd had. Dit is een belangrijk punt, omdat
het bewijst, dat geen toestand of godsdienstig voorrecht in de plaats kan
treden van persoonlijke verzoening met God door het bloed des kruises :
„de schuld is gekomen over alle menschen tot verdoemenis" (Rom. V : 16).

Het tweede punt is de tegenstelling tusschen het in- en uitwendige van een
Israelietische woning : van binnen, veiligheid en vrede; van buiten, dood en
ellende. Het derde is de reden hiervan — het bloed: „Wanneer 1k het bloed
zie," het teeken van den dood des Zondeloozen, zal 1k voorbijgaan." God
is voldaan door de verzoening van Christus. Hij zelf gaf dezen weg ter
ontkoming. Men kan een kind nooit te vroeg of te dikwijls doen gevoelen,
dat niets anders dan de dood van Christus hem vergiffenis, vrede met God
en het eeuwige leven kan schenken ; er is in den Bijbel bijna geen verhaal
hiervoor beter geschikt dan dit, hetwelk wij nu voor ons hebben, indien het
eenvoudig en duidelijk wordt verteld. Aan de jongste kinderen behoeft men
alleen de geschiedenis, levendig voorgesteld, te vertellen, met het eerste
gedeelte der toepassing; terwiil aan de oudere leerlingen de werkelijke be-
teekenis van het bloed en wat het is, onder de schaduw daarvan te zijn, met
zorg moet worden uitgelegd.

SCHETS VAN DE LES.

Welke zijn de dagen van uw leven,
die gij u het best herinnert? Alle dagen
zijn niet gelijk ; eenige munten uit door
groote vreugde, andere kenmerken
zich door verdriet of verandering 

—deze onderscheiden zich dus zoo van
de andere, dat zij nimmer vergeten
worden.

Heden hooren wij van een gedenk-
waardigen nacht ; een nacht, die in
drie duizend jaar niet vergeten is
geworden.

Negen plagen had God over de
Egyptenaren gezonden, hoofdst. VII:
4; IX : 14; X : 2 (zie Les XXV). De
tiende zal weldra genaken ; zie, hoe
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zij van de andere verschilt; deze
werden door Mozes en Aaron ge-
wrocht, maar nu zegt de Heere : „Ik
zal uitgaan door het midden van
Egypte" (XI : 4), „Ik zal gerichten
oefenen" (XII : 12). Wie kan voor Hem
bestaan? Zie I Sam. VI : 20 ; Job
XV ; 4-6; Ps. XLVI : 7 ; CXXX : 3 ;
Nah. I : 6. Allen zijn zondaars voor
Hem, de Israelieten zoowel als de
Egyptenaren (zie Aant. I). Maar Hij
heeft den eerstgenoemden een middel
tot uitredding gegeven.

I. De tiende plaag.
(a) Het oordeel over Egypte. Het

is de veertiende dag der maand —
de nacht is gedaald — de Israelieten
denken er niet aan zich ter ruste te
leggen, maar wachten in stilte den
slag af, die vallen zal en waarvan
God tot hen gesproken had. Had God
de Egyptenaren 66k niet gewaar-
schuwd (XI : 4, 5) ? Maar zooals ge-
woonlijk begeven zij zich ter ruste —
slapen — (verg. XII : 30) met het
oordeel hangende boven hun hoof-
den.

Het is middernacht — Gods wre-
kende hand strekt zich over Egypte
uit ; geen grendels of sloten kunnen
den verdelger buiten sluiten. Snel en
stil wordt in ieder Egyptisch huis, in
paleis en gevangenis, de eerstgeborene
gedood. Moeders ontwaken om haar
kinderen gestorven te vinden ; vrou-
wen hebben haar echtgenooten ver-
loren ; huisvaders zien zich van hun
gezin gescheiden — een groote smart-
kreet verbreekt de stilte van den nacht.
Buren zoeken hulp bij elkander, het
baat niet, overal zijn dooden. Het
vreeselijk bericht verspreidt zich —
geen huis zonder doode, zelfs niet
FaraO's paleis — de erfgenaam van
den troon is niet meer. Voorts, in
de stallen, op de velden, in de straten
leggen getroffene dieren (XI : 5 ; XII :
5). Vele daaronder waren heilig, als

goden vereerd — de slag had ook
hen getroffen.

(b) _Israel gespaard. Maar zie de
huizen, die daar zoo kalm en rustig
staan, door het heldere maanlicht be-
schenen. (De Paasch-maan.) Daar
hoort men geen gejammer. Waarom
niet? Zie die roode strepen op de
deur — wat beteekenen zij ? Dat is
het bloed van het geslachte (XII : 6,
7) lam, in de plaats van dat der Is-
raelieten — het leven van een ander
v, or het hunne — heenwijzend naar
het offer Gods, waarvan het lam een
type was (Hebr. X : 4; IX : 28). Hun
huizen zijn verschoond ; daar mag de
verdelger niet binnen komen ; waarom?
vers 13, 23 (zie Aant. 2). De flood is
alreeds daar gezeleest, dat wont het
bloed aan ; aan de gerechtigheid is
voldaan ; in dat huis zijn alien veilig
onder de schaduw van het bloed des
lams. Dat was Gods weg tot verlossing,

Het was de laatste slag ; de ketenen,
die Israel gebonden hadden, zijn ver-
broken. Geheel Egypte is ontwaakt en
het gejammer om de dooden maakt
spoedig plaats voor dien eenen kreet :
„Laat ons Israel laten trekken." V66r
dat de morgen aanbrak, zond Fara6
bevel, vers 31, 32 : „Trekt . . .. en
zegent mij" — rnaar zie Ps. CIX : 17.
Hier kruipen de heeren voor de slaven,
buigen zich voor hen en smeeken hen,
weg te trekken (XI : 8) — bereid al
hun schatten te geven, als zij slechts
weggaan — eindelijk is Israel vrij.

Aldus werd het woord des Heeren,
zoovele jaren geleden tot Abraham
gesproken, vervuld (vers 4o, 41; Gen.
XV : r3) [zie Aant. 3]. Misschien
hadden zij dikwijls de belofte ver-
geten ; zouden zij ooit de vervulling
kunnen vergeten ? Zie hoe God zorgde,
dat zij niet in vergetelheid geraakte.

H. liet Paaschfeest.
(a) De viering. Wij moeten nu vier

dagen teruggaan ; wat moest Israel
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uitkiezen. XII : 5 ? en hoe zorgvuldig !
Een mannetje, eenjarig, volkomen.
Gedurende vier dagen was het lam
hun steeds voor de oogen, hoe dik-
wijls moet het in hun gedachten ge-
weest zijn.

Zie nu naar dat Israelietische huis
op den veertienden dag. Welk een
groote verzameling van bloedverwan-
ten. Vader, moeder, kinderen, ooms,
tantes, neven — alien stonden rondom
het lam. Allen zien het slachten ; dan
wordt de . bundel hyzop genomen (zie
Amt. 6) en het bloed op de deur-
posten gesprenkeld. Waartoe? Onder
bescherming van het bloed kunnen
zij in vrede en rust aanzitten. Een
weinig later verzamelen alien zich
rondom de tafel, toegerust voor de
reis (vers 1 i ), den gordel om, schoenen
aan de voeten (gewoonlijk werden in
huis geen schoenen gedragen), de staf
in de hand ; het maal was zeer een-
voudig, -- een lam met bittere saus,
ongezuurde brooden, vs. 8 (zie Aant.
7); en toch hoe heerlijk, want het is
de laatste maaltijd in Egypte ; maar
plechtig, want het oordeel genaakt.
Te middernacht valt de vreeselijke
slag ; waarom wordt Israel gespaard ?
En in den morgen verlaat het huis
en slavernij, is op weg naar het Be-
loofde Land. leder jaar moest dit
feest, ter herinnering gevierd, vers 14,
enz. XIII : 3-10 (zie Aant. 8), het lam,
geslacht en het eenvoudige maal
gezamenlijk met vreugde gebruikt
worden.

(b) De beteekenis. Zij, die het eerste
feest gevierd hadden, zouden het
nimmer vergeten, maar als de jaren
verliepen, zouden er Israeliettn zijn,
die Egypte nooit gezien hadden ; zij
zouden dan naar de beteekenis vragen,
hoofdst. XII : 26. Zie, welk antwoord
hun gegeven zou worden ; aan Brie
dingen moet het hen herinneren.

(i). azt God hen gespaard had, vers

27. Zij zagen het lam slachten —
waarom ? omdat zij den dood ver-
dienden ; het bloed sprenkelen —
opdat de wraak hun niet genaken
konde, zij werden verschoond. Zullen
sommigen niet gedacht hebben : „Hoe
kan een lam ons redden ?" — hun
kon dan gezegd worden, het lam is
de voorafschaduwing van Een,  die
komen zal — de Verlosser.

(2) Dat God hen nit Eg ypte geleid
had, XIII : 3. God had hen niet alleen
gespaard, maar de slag, die de Egyp
tenaren verpletterde, bevrijdde hen.
Een ding in het bijzonder moest hen
aan hun haastig- vertrek herinneren :
de ongezuurde brooden, XII : 34, 39.
En toch, hoeveel lijden kwam toen
nog over hen, toen zij het Beloofde
Land alreeds bereikt hadden, hoeveel
verdrukkingen, tengevolge hunner zon-
den. Het was noodig naar de betere
bevrijding uit te zien — verlossing
van zonden.

(3) Dat zij aan Godes dienst Arewijd
waren, XIII : 8, 9 (zie Aant. 8). Gods
bevel aan FaraO was geweest : „Laat
Mijn yolk trekken," en zij togen uit
om Zen yolk te zijn. Het moest hen
steeds in de gedachte zijn : „het zal
U zin tot een teeken in nwe hand"
en tot eene gedachtenis tussehen iewe
oogen, opdat de wet des Heeren in
uwen mond zij; hun gesprekken
moesten aanduiden, dat zij Gods yolk
waren. Maar hoevelen zullen het feest
gehouden hebben, zonder dat hun
hart aan den Heere gegeven wa d . Een
hoogere toewijding was noodig. Het
feest was dus niet slechts een herinne-
ring aan het verleden, maar ook een
voorafschaduwing van heerlijke din-
gen, die komen zouden.

Zie 1 Cor. V : 7, 8. Ons Paseha is
voor ons geslacht, nanzelijk Christus.

De Israelieten slachtten een lam —
Christus is het Lain. Joh. I : 29 ; Jes.
LIU : 7 onberispelijk, 1 Petr. I: 19,
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20 ; I Cor. V : 7; Hebr. VII : 26, ge-
slacht, Hebr. IX : 28 ; Openb. V : 12.
Hoe zullen wij zijn dood g-edenken,
wat zullen wij ter herinnering doen ?

Gij herinnert u, wat Jezus deed den

nacht v66r Zijn dood; Hij hield het
Pascha, Luk. XXII : 8, 15. Wat beval
Hij Zijn discipelen later te doen? vers
19, 20. Het Avondmaal des Heeren
is ons herinneringsfeest.

AANTEEK ENINGEN.

1. De eerste plagen dienden voornamelijk
om te verschrikken en tot berouw te roepen ;
de tiende daarentegen was en kel een oordeel
(Hoofdst. XII : 12). Jehovah bereidde zich
voor, om in rechterlijke majesteit door Egypte-
land te gaan. Haar oordeel eischt streng en
onpartijdig recht en het was billijk, dat dat
oordeel begon bij Gods eigen huis (1 Petr.
IV: 1). Toch zou Israel gered worden. Het
was noodig, Israel genadiglijk voor te berei-
den voor dat Gods toorn zoude uitbarsten, of
zij zouden het oordeel niet kunnen ontvlieden ;
hun zonden moeten verzoend worden ; elke
grond voor den toorn Gods nioet weggeruimd
worden en hun gemeenschap met God moet
vernieuwd worden. Dit werd volbracht door
de instelling van het Pascha.

2. Het Hebreeuwsche woord voor „pascha"
is afgeleid van een, dat beteekent over lets
keen stappen of iets voorbij gaan, met het
denkbeeld van sparen er in opgesloten (Amos
VII : 8 ; VIII : 2) of fladderen als een vogel,
zooals in Jes. XXXI: 5.

3. Door de uitleggers worden twee meenin-
gen voorgestaan omtrent het tijdperk van
Israels verblijf in Egypte. (1) Dat het tijdvak
liep over 215 jaar, en dat 430, of in een rond
getal, de 400, gerekend moeten worden van
den tijd van de aankondiging aan Abraham
(Gen. XV : 13, enz.). Wie deze meening zijn
toegedaan houden vol, dat de geslachten van
Levi tot Mozes zich niet konden uitstrekken
over 400 jaar, aannemende dat deze geslach-
ten vier in getal zijn, en dat Mozes de Mein-
zoon was van Levi van moederszijde en de
achterkleinzoon van vaderszijde. De woorden
van Ex. XII : 40, 41, „de tijd van de in-
woning, die de kinderen Israels in Egypte
gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren"
zijn in tegenspraak met deze meening: maar
de Septuagint heeft de woorden „in _Egypte
en in Kanaan", en dit geeft eenigen steun
aan de aanhaling van Paulus (Gal. In : 17),
dat de wet 430 jaar na de belofte aan Abra-
ham gegeven was. (2) Dat de woorden in Ex.
XII : 40, letterlijk moeten worden opgenomen,
en de 430 jaar gerekend van Jacobs komst in
Egypte af.

Tegenover de vier geslachten, van Levi tot
Mozes, wordt gewezen op zes, van Jozef tot
Zelafead (Num. XXVI : 29-33 ; XXVII : 1) ;
2es van Juda tot Nahesson (Ruth IV : 18-20 ;

1 Kron. II : 3-10); zeven van Juda tot
Bezaleel (1 Kron. II : 18-20) en ten laatste, lien
van Jozef tot Jozua (1 Kron. VII : 22-27). De
vier geslachten, opgegeven in Ex. VI : 16-20,
welke onmogelijk schijnen te kunnen strek-
ken over een tijd van 40 jaar, zijn waar-
schijnlijk een bekorte opsomming, die alleen
de namen van de voornaamste personen in een
stain bevat ; een dergelijke verkorting wordt
gegeven in Jozua VII : 1. Het is niet noodig
te denken, dat Jochebed de dochter van Levi
was, evenmin als Elisabeth letterlijk een
dochter van Aiiron was (Luk. I : 5). Het
vierde geslacht, vermeld in Gen. XV : 16, kon
eeien' bedoelen. Daarbij zij opgemerkt, dat „zij
zullen wederheeren" aantoont, dat de jaren,
buiten Kalman doorgebracht, bedoeld worden.

4. De maand Abib (of horenaar, daar het
.de tijd was, dat de tarwe begon te rijpen)
omsloot het einde van April. Het was de
zevende maand van het burgerlijk jaar, maar
werd de eerste van het kerkelijk jaar, op dit
punt overeenstemmende met wizen Advent.
Kalisch acht het waarschijnlijk, zoowel uit
de gewone wijze van de maanden te tellen,
ale uit het stellige bevel, gegeven ten tijde
van het eerste Pascha, dat de maand Abib
de eerste von het jaar bleef, gedurende vele
eeuwen na Mozes, en dat het verschil tus-
schen het burgerlijk en kerkelijk jaar begon
met de aanneming van den Chaldeeuwschen
kalender door de Joden.

5. De stam van Levi werd later gewijd aan
den dienst van God, om de eerstgeborenen te
vertegenwoordigen. Num. III : 11— 13.

6. Verscheidene planten worden vereen-
zelvigd met de hyzop, gebruikt tot het be-
sprenkelen. Sommigen denken, dat het de
kapperplant, Capparis .spinosa, is. Het is een
kruipende struik met breede zachte bladeren
en witte bloemen, en afhangende van rotsen
en muren. Een ander besluit ten gunste van
de oreganunz (de traditioneele hyzop). Dit is
een aromatische plant met sterken, rechten
steel en een menigte wollige bladeren, die zeer
geschikt zijn  oni er mede te besprenkelen.

7. Het lam werd „fiebraden" ,waarschijnlijk
als de vlugste manier oin het te bereiden,
en ook om het in zijn geheel te houden
(verg. 2 Kron. XXXV : 13); Been been zou
gebroken worden, alzoo wijzende op Christus,
Joh. XIX : 36. Het brood was ongezuurd,
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ook uit haast (Deut. XVI : 3) en heeft waar-
schijnlijk daarom een typische beteekenis. Zie
Aant. 9.

8. De volgende uitspraken over de heili-
ging van Israel door het Paaschfeest zullen
belangwekkend gevonden wardens:

De bevrijding van Israel uit de slavernij
van, Egypte, was op handen ; en ook zijn
aanneming tot het yolk van Jehovah. Naar
hiervoor was een Goddelijke heiliging noodig,
opdat deze uitwendige afzondering nit het
Land van Egypte, gepaard zou gaan met een
inwendige afzondering van alles, dat een
Egyptische of heidensche natuur had (Keil
en Delitzsch). Het Paaschmaal had hetzelfde
Joel als elk ander offermaal, nam., om de
gemeenschap met God te vertegenwoordigen,
welke moest bestaan als de uitwerking van

het zoenoffer (Kurtz). De bevrijding van Egyp-
tische slavernij is slechts het negatieve ele-
ment in deze merkwaardige gebeurtenis ; de
nauwere aaneensluiting, welke zij in Israel
als yolk werkte, is het positieve en belang-
rijkste kenmerk (Kalisch).

9. Zuurdeesem is in de meeste plaatsen in
den Bij bel het type van bederf, en daarom
van zonde ; Luk. XII :1; 1 Cor. V : 7, 8.
Vandaar zijn uitsluiting voor elk offer aan
God. Het nauwkeurige onderzoek, door de
Joden gedaan, voor het Pascha, naar eenig
zaurdeeg, dat mogelijk verborgen kon zijn,
leert ons, hoe zorgvuldig wij onze harten
moeten onderzoeken, of liever het gebed op
de lippen nemen „Doorgrond mij, o God, en
beproef mij". (Ps. CXXXIX : 23, 24).

Les XXVIII. — De uittocht.

„Het oude is voorbijgeg aan : ziet, het is alles nieuw geworden."

Te lezen: Ex. XII gedeeltelijk ; XIII ; XIV.
Te leeren: Jes. XLII : s6; 2 Cor. V : 17 (Ps. Io5 :4 Ps. 68 : r 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In het Oude Testament is geen verhaal zoo belangrijk als de doortocht
door de Roode Zee ; niet alleen om het bijzonder treffende van dit wonder
en van het oordeel, dat over de Egyptenaren kwam, maar om de plaats,
die het bekleedt in de geschiedenis van Gods handelwijze met zijn yolk.
Evenals het Pascha een beeld was van verzoening van schuld en verlossing
van het oordeel, zoo geeft de doortocht door de zee ons een beeld te zien
van hen, wier schuld is weggenomen en die van „alle kwaad zullen bewaard
worden." De. Israelieten dachten waarschijnlijk, dat, wanneer zij eenmaal uit
de dienstbaarheid verlost waren, alle vervolging der Egyptenaren voorbij was ;
toen zij van het tegenovergestelde overtuigd werden, verwachtten zij niets
antlers dais den dood. God toonde hun, dat vijanden nog steeds zouden
trachten hun kwaad te doen, loch dat, hoe groot ook het gevaar mocht
schijnen, Hij hun verlossing was ; in deze uitredding gaf Hij hun een
onderpand en voorbeeld van de toekomst — een onderpand van volkomene
verlossing een voorbeeld van volstrekte onderwerping en gehoorzaamheid
— het een volgende uit het ander. Evenals de tijdelijke zegeningen, aan
Israel beloofd en geschonken, een voorstelling gaven van de geestelijke
zegeningen, zoo leeren wij hier zien, hoe God zijn yolk volkomen van alle
verleiding kan en wil bevrijden, wanneer het gewillig en gehoorzaam is. De
grondgedachte voor deze Les ligt in de woorden ins-esloten en geopenden
uitzueg, met de daaraan beantwoordeade bevelen „slaw` vast" en „trek voort,"
die te zamen het hoofddenkbeeld wedergeven, nl. het zien van „het heil
des Heeren".
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De toepassing, op deze wijze, is voor jonge kinderen te moeilijk, doch het
grootste gedeelte der zaak, waarover zij handelt, kan hun op eenvoudige
wijze verteld worden. De behoefte aan. verlossing kan men duidelijk maken
door de voorstelling van een varier, die voor een ziek of zwak kind zorgt,
het over water of een moeilijk pad draagt, enz.; de tweede afdeeling, de
wijze van verlossing, de geopende uitweg, door het openen van een hek door
een goeden vriend. Het is niet noodig de toepassing te befterken tot geeste-
lijke dingen, hoewel zij er het voornaamste deel van uitmaken. Men moet
den kinderen eenvotidig leeren op God te zien, in alle dingen van Hem zich
afhankelijk te weten, en op Hem te vertrouwen, als de Almachtige en Liefde-
voile. Door het geloof zijn zij de Roode Zee doorgegaan, Hebr. XI : 29. Met
oudere leerlingen is het belangrijk op te merken, dat Israel nauwelijks uit
Egypte was, toen het reeds achtervolgd werd. Zoo zal een jeugdig Christen
bij zijn eerste stappen op den weg, die ten hemel leidt, belegerd worden
door allerlei aanzoeken en verleidingen, om tot de wereld terug te keeren of
aangevallen worden door spot en minachting. Doch laat hem op Christus
vertrouwen, niet vreezende, vaststaande en voortgaande, zooals Hij beveelt,
en hij zal zien, dat zelfs hetgeen zijn %oortgang schijnt te belemmeren, het
middel wordt tot ontkoming en zegepraal.

SCHETS VAN DE LES.

Vindt gij het aangenaam op reis te
gaan ? Soms is het zeer aangenaam,
alles is gereed — heldere morgen —
gij gaat naar een plaats, waar gij veel
van houdt. Zie nu, hoe een geheel
yolk heel vroeg in den morgen plot-
seling optrekt. Waar gaan zij heen ?
Welk land verlaten zij ?

I. Het vertrek.
Verbeeld u dit tooneel — een menigte

stroomt van alle kanten toe — man-
nen verzamelen de schapen en het
andere vee vrouwen pakken de
goederen te zamen in grootere stukken
linnen (XII : 34) [zie Aant. i]. Eenige
andere mannen dragen voorzichtig een
lijkkist; van wien (Gen. L : 25, 26)?
Aangaande deze menigte moeten vier
dingen opgemerkt worden:

(I) Haar getal (XII ; 37). Er moeten
ongeveer twee millioen menschen te
zamen vergaderd zijn geweest (zie
Aant. 2), en nog anderen volgen hen
(vs. 38): slaven, zwervelingen, die
blijde zijn met Israel te ontkomen.

(2). Haar orde (XIII : i8b) rzie

Aant. 3]. In haast trekken zij op,
maar er is geen verwarring; allen
zijn gereed en volgen.

(3). Haar toestand. Waar zijn de
zieken, de ouden, de zwakken ? Er
zijn er Keen (Ps. CV : 37). Hoe beer-
lijk betoont Gods zorg zich.

(4) Haar leider. Tot wien moeten
zij opzien als hun leider ? Mozes
leefde fang in de woestijn, maar hij
kon niet in alles voor hen voorzien.
Maar wat had God beloofd ? (Ex.
III : 8, 17). „Ik ben nedergekomen om
u to geleiden" en toen zij op den
onbektnden weg voorttrokken, ver-
scheen hun Geleider en Gids. Wat
had Mozes in het braambosch gezien ?
Dat brandende vuur verlichtte hun
eersten nacht in de woestijn. Als de
zon opgaat, bedekt een wolk haar
stralen en beveiligt hen tegen de hitte
(Ps. CV : 38). Zij trekt voor hen uit,
hun den weg wijzende. Die wolk- en
vuurkolom verzekerde hun van de
tegenwoordigheid des Heeren „de
Heere tool voor hun aangezicht in
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een wolk" enz. Later zullen wij zien,
hoe de Heere verder in al hun be-
hoeften voorzag.

Welken weg gaan zij op ? Allen
vereenigen zich te Sukkoth (zie Aant.
3), van daar gaat de kortste weg naar
Kanaan, in een noord-westelijke rich-
ting door het land der Filistijnen.
Waarom nemen zij lien niet? (XIII :
17, en een andere reden in III : 12).
Zij moesten naar Sinai gaan, daarom
trekken zij zuidwaarts naar de Roode
Zee en komen te Etham op de gren-
zen van Egypte (XIII : 20).

II. De vervolging.
Hoe verlaten ziet een huffs . er uit,

als de menschen die het bewonen,
het verlaten hebben ! Denk eens, als
een geheele stad in eens verlaten
werd, hoe vreemd zou dat zijn. Maar
nu zien wij twee millioen menschen
een land verlaten, waar zij 400 jaar
gewoond hadden. Denk aan de dorpen,
tuinen, velden, die verlaten en onbe-
bouwd bleven liggen, en de groote
werken in Egypte, die gestaakt moes-
ten worden, uit gebrek aan arbeiders.
FaraO heeft berouw over zijn toe-
stemming en maakt zich gereed hen
te achtervolgen (vs. 3-7). Door hun
groot aantal hebben zij slechts lang-
zaam kunnen voorttrekken, zijn wage-
nen rijden snel — (zie Aant. 6) de
tijding wordt hem gegeven, waar zij
zich bevinden (vs , 3); verward, in-
gesloten, schijnen zij een gemakke-
lijke prooi.

Waar hadden zij hun kamp opge-
slagen ? (vs. 2, 9). [zie Aant. 5]. Stelt
u die lange rijen van tenten voor,
over de geheele vlakte verspreid ; het
yolk rust uit van de reis, zich af-
vragende, waar zij nu verder heen
zullen trekken; de wolkkolom rust
boven hen. Op eens weerklinkt de
kreet, dat in de verte stofwolken ge-
zien worden en hier en daar ziet men
speren in de zon flikkeren. Wat zullen

zij doen ? Vechten ? Daaraan valt niet
te denken, zij kunnen zich niet met
het Egyptische leger meten (zie Aant.
6). Vluchten dan? Daarvoor is geen
tijd en, wat weer is, geen weg. Aan
den eenen kant hooge bergen en aan
den anderen kant bruisende golven.
In hun wanhoop zien zij niets dan
den flood voor oogen. Maar waarom
die wanhoop'? God had hen uit Egypte
gevoerd — beloofd hen naar Kanaan
te brengen, zou Hij dan geen weg
banen ? Maar hoe? waar ? Mozes weet
het niet, Wat zegt hij daarom tot het
yolk? Vs. 13, 14. „alai vast", merkt
op de bevelen van den Aanvoerder,
gaat niet langs dezen of genen weg,
luistert, waakt, vertrouwt, want „de
Heere zal voor u strijden",

Daar komt het bevel ; „Dat zij
voorttrekken", midden door de golven,
midden door de zee — en zij trokken
voort. Maar zij gaan niet alleen, de
wolkkolom keert achterwaarts, totdat
zij komt te staan tusschen hen en hun
vijand en zij van achteren beveiligd
zijn. En v66r hen ? De wateren be-
wegen zich ook, zij vloeien of en laten
een drogen weg achter (zie Aant. 7),
Wie deed dit ? Zie Ps. CXIV : 2, 3
„De zee zag het en vlood", zag wat ?
De staf die zich over haar uitstrekte,
het was wel slechts een houten staf,
maar het teeken van Gods macht,
daar, met Israel; juda was zijn hei-
ligdom. De golven zien het en gehoor-
zamen ; zij vormen aan beide zijden
een muur, tot al het yolk doorge-
trokken is. Het is een vreemde, don-
kere weg, ,,dien zij niet kenden". Maar
hun pad is beschenen door de wolk-
kolom, die, achter hen, licht uitstraalt
— „Ik zal de duisternis tot licht
maken".

HI. De verlossing.
Bij de eerste morgenschemering

heeft Israel den overkant bereikt; zij
zijn de zee zonder ongelukken door-
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getrokken. Maar waar zijn nu de
vijanden ? Toen de weg geopend was,
hadden zij lien ook gevoigd; in dolle
vaart hadden zij zich in de duisternis
gestort het was niet alleen duister
door den nacht, maar ook duister door
de wolkkolom — de tegenwoordigheid
van God (Ps. XVIII : 12); God zag
naar hen en wat was daarvan het
gevolg, vers 24, 25 ? Verbeeld u den
schrik, de verwarring, de kreten, de
haastige vlucht. Toen de morgen aan-
gebroken was, keerde de zee tot haar
plaats terug; voor water, achter water.
De Egyptenaren zijn in.cesloten, geen
middel van ontkomen, geheele ver-
nietiging (zie Aant. 8), zie vs. 3o.
Zoo verloste de Heere Toen
het daar stond, door de zee inge-
sloten, heeft het wellicht gedacht:
Deze is het, die ons tegenhoudt, als
deze er niet was, hadden wij kunnen
ontkomen. En deze was juist het mid-
del ter bevrijding. De zee opende zich
voor hen en verdelgde hun vijanden.
Wat moest Israel doen Gehoor-
zamen, vast staan	 verder trekken

als bevolen werd. Op dezen weg
zag en zij het heil des Heeren, vs. 13.

Zie, hoe later aan dat heil gedacht
werd, Neh. IX : 9-1 i ; Ps. LXVI
11-13 ; en als het type van het heil
der Kerk : Jes. XI : 15, 17 ; LI :

Op deze vervolging volgde het lied
van Mozes, ter verheerlijking van den
God Israels; het behoort tot de oudste
liederen, die wij bezitten.

Het yolk zong het na den doortocht
der Roode Zee ; het was het lied der
verlosten. Stelt u het leger der Is-
raelieten voor, staande aan het zee-
strand ; ziende op de wateren, naar
de pints, waar zij gestaan hadden,
geheel ingesloten, de vijand van ach-
teren, de golven van s roren. Nu was
het gevaar voorbij — de golven
hadden zich geopend zij waren
over de zee getrokken, hun vijanden
waren verslagen, de doode lichamen
van velen op het strand geworpen —
XIV : 3o — en Israel gered. Toen nu
Mozes zijn stem ophief (zie Aant. 9),
stemden zij in met hem ; van mond
tot mond weérklonk de vreugdetoon,
totdat alien samen zongen en de
vrouwen den beurtzang begeleidden,
XV : 20, 21 (zie Aaiit. 10).

AANTEEKENINGEN.

1., Het woord, vertaald door „kleederen",
in hoofdst. XII : 34, beteekent een groot vier-
kant stuk linnen of stof, dat boven de onder-
kleederen gedragen werd, en gemakkelijk kon
gebruikt worden om verschillende zaken samen
te binden.

2. Uit Nunn. I : 1-3, 46 zien wij, dat de
zeshonderd duizend, in Ex. XII : 37 genoemd,
mannen waren van boven de twintig jaar.

mogen daaraan een gelijk aantal mannen
toevoegen beneden de twintig jaar, en, ver-
onderstellende dat er evenveel vrouwen wa-
ren, krijgen wij een getal van meer dan twee
niillioen.

3. Ex. XIII : 18. „Togen bij vijven uit"
geeft het denkbeeld aan, dat zij verdeeld wa-
ren in groepen. Het is voldoende te weten,
dat hiermede het denkbeeld van orde wordt
uitgedrukt en tevens, dat zij op den uittocht
waren voorbereid. Zoo terstond is het niet
gemakkelijk, om zich zulk een menigte voor

te stellen, die op eens uittrekt; maar de moei-
lijkheid vermindert, als wij ons herinneren,
dat (in plaats van te gelijken op de bevol-
king eener groote stall, die een verzameling
is van kleine huisgezinnen, met vele alleen
staande menschen, door weinige banden aan
elkander verbonden) het geheele yolk natuur-
lijk verdeeld was in stammen en huisgezin-
nen, en zoo door sterker banden verbonden
was, dan een enkel staatkundige regeling ge-
ven kon.

Daar zijn voorbeelden van geheele natien,
die op deze wijze verhuisden, vooral onder
de zwervende stammen van Azie. Van ver-
schillende plaatsen in Gosen vertrekkende,
ontmoetten zij elkander waarschijnlijk te
Sukkoth en vervolgden te zamen hun reis.
Sommigen denken, dat een gedeelte met de
kudden en het vee een anderen weg nam, en
gaande langs de golf van Suez, zich te Sinai
bij de anderen voegde.
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4. Het is onmogelijk, om den juisten weg
der Israelieten met zekerheid op te geven.
Wij molten vaststellen, dat hij niet ging
door Wady et Tih, zooals somtijds veronder-
steld wordt, daar zij dan. niet behoefden
terug te keeren om te „legeren aan de zee"
(hoofdst. XIV : 2) en om nog andere redenen.
Verscheidene salvers, ofschoon zij om-
trent het uitgangspunt verschillen, denken,
dat de weg lag door Wady Tumelah, west-
waarts, tegen het zuiden van het meer
Timsah (Krokodillenmeer). De kortste weg
naar Palestina lag tusschen het meer Timsah
en de Bittere meren, die een gedeelte van
de golf van Suez vormden. Hier moet de
grensstad Etham gelegen hebben, en hier werd
tie richting der reis veranderd en keerde
Israel zuidwaarts, de westelijke kust der Bit-
tere meren volgende tot Pi-Hachiroth. Deze
laatste plaats wordt gehouden voor dezelfde
als Ayrud, vier mijlen van Suez, waar de
Israelietische legerplaats zich uitstrekte over
de vlakte tot aan de zee ten westen, en tot
Jebel Atakali ten zuiden. Het is duidelijk,
dat de reis van Etham tot Pi-Hachiroth van
eenige lengte moet geweest zijn, daar er tijd
was on' Farad een boodschap te zenden
(XIV : 5) over de bewegingen der Israelieten
en over de vervolging.

5. Migdol (een toren of vesting) is waar-
schijnlijk hetzelfde als Bir Suweis, twee mij-
len van Suez, waar een wel is van brak
water, doordien een vesting genaamd Maktal,
of Magdal, door een der Egyptische koningen
in die buurt daarop gebouwd is.

Baal-zephon zal waarschijnlijk dicht bij
Kolsum (Suez) naar het noorden gelegen heb-
ben. Men moet bedenken, dat de golf van
Suez vroeger iets meer noordelijk reikte dan
thans, en tot aan de Bittere meren liep. Som-
migen denken, dat de Israelieten ten noorden
van Suez overtrokken, terwijl de overlevering
hun overtocht plaats doet hebben tegenover
Ayun Musa, de Bronnen van Mozes. Wellicht
trokken zij over daar, waar Suez ligt.

6. De slavernij, waarin de Israelieten zoo
lang gebonden waren geweest, en die hun
geest en moed gebroken had, verklaart vol-
doende hun onvermogen om eenigen weer-
stand te bieden aan de uitgelezen strijders
der Egyptenaren, zelfs al waren zij van
wapenen voorzien. De wagenen en ruiters
.der Egyptenaren waren beroemd. Een wagen
droeg gewoonlijk twee man, een krijgsman
en een geleider.

7. Vers 21. Van de buurt van Suez wordt
gezegd, dat zij de eenige plaats is waar
het waaien van een sterken oostenwind de
uitwerking kon hebben, die in het vers be-
schreven is. Deze natuurlijke oorzaak echter
is niet voldoende om het scheiden der wate-
"en te verklaren. Evenals de meeste plagen

van Egypte, had dit wonder een natuurlijken
grondslag, maar zijn uitgestrektheid en
grootschheid maken het tot meer dan een
bloot natuurverschijnsel, tot een openbaring
van de almacht des Heeren.

8. Een plotselinge keer van den wind
bracht de wateren, die tot nia toe terug-
gehouden waren geworden, over de Egyp-
tische legers en s peed hun den terugtocht
af. De zwaar gewapende mannen zonken
„als steenen" (XV : 5). Farad zelf ,de vijand"
(XV : 9) verging, volgens het woord des Heeren
(IX : 15), met de overigen. De verdelging was
volkomen, en de wind, die ,nu uit het westen
woei, bracht de lijken aan den overkant, waar
de Israelieten de Egyptenaren zagen, dood
aan den oever der zee. De kracht der Egyp-
tenaren was gebroken, en twee en twintig
jaar verliepen, voordat er maatregelen ge-
nomen werden om den verloren invloed in
Syrie te herwinnen. De gedachtenis van het
wonder bleef voortleven in de overlevering
van de bewoners van die kust, en blijft nog
voortduren onder de Arabieren. Een dreigende
kalkklip wordt „Hammân Far'un" of ,Farad's
heet bad" door hen genoemd, en men gelooft,
dat zijn onrustige geest de diepte bezoekt en
de kokende zwavelbron in beweging houdt,
welke ontstond bij zijn laatsten, boozen doods-
strijd tegen het water.

9. De Joodsche overlevering stelt den over-
tocht door de Roode Zee en het zingen van
het danklied, op den zevenden nacht en mor-
gen na het Pascha en het vertrek uit Egypte.
Niets zekers is hiervan te zeggen; toch schijnt
het hoogst waarschijnlijk. Het Herinnerings-
feest van Israel moest zeven dagen duzen,
beginnende met het slachten van het lam ;
de geheele week moesten er ongezuurde broo-
den gegeten worden (XII :39), en op den
laatsten dag moest er, evenals op den eersten,
een heilige vergadering zijn, welke overeen
moest komen met de heugelijke dankzegging
van Israel na zijn volkomen scheiding van
Egypte, door de wateren der Roode Zee. Dit
is natuurlijk in tegenspraak met het denk-
beeld, dat de reis der Israelieten van Rameses
tot aan de zee slechts drie dagen duurde,
overeenkomende met de drie rustplaatsen, die
vermeld worden. Maar het is niet te denken,
dat zulk een afstand in zulk een korten tijd
kon afgelegd worden door twee millioen men-
schen, waarvan meer dan de helft vrouwen
en kinderen waren. Sukkoth, Etham en Pi-
Hachiroth waren waarschijnlijk de plaatsen,
waar geregeld kampementen werden opge-
slagen, terwijl er andere plaatsen kunnen
geweest zijn, waar slechts eenige rust ge-
nomen werd.

10. Men denke er aan, hoe spoedig een lied
bij de Oosterlingen ontstaat, bijzonderlijk in
een tijd, waarop hun gevoel ten hoogste ge-
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prikkeld was, en gereed los te barsten in
woorden van dank en vreugde. Sommigen
veronderstellen dat de woorden „Ik zal den
Heere zingen" (vers 1) als refrein gezongen
werden bij verschillende tusschenpoozen. Het
waren de woorden, aangeheven door de vrou-
wen (vers 21).

11. Vers 20. Mirjam wordt hier „de profe-
tes" genoemd, in overeenstemming met Mieha
NI : 4. De woorden, zuster van Aaron, dui-
den waarschijnlijk aan, dat zij gelijk stond

met hem, maar ondergeschikt was aan Mozes.
De trommel was waarschijnlijk gelijk aan de
tegenwoordige tambourijn, in het Oosten ge-
bruikelijk, bestaande uit een houten hoepel,
bedekt met leder. Het Jansen is in het Oos-
ten een langzame en plechtstatige beweging,
geleid door de voornaamste vrouwen, Wier
gebaren door de anderen worden nagebootst.
Gewoonlijk wordt het begeleid door muziek
en zang.

Les XXIX. — De reis.

„lk ben de Beere, uw Beelmeester".

Te leven: Ex. XV : 22-27; XVI en XVII :1-7.
Te leeren: Jes. XLI : 17 ; Joh. VI : 33, 35 (Ps. 16 : 6 ; Ps. 37 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De hoofdgedachte, Welke wij in dit verhaal vinderf, is, dat Christus het
erldeel is van zijn yolk; Hij wordt hier voorgesteld als de Heelmeester, het
brood, het water, de sterkte en de blijdschap zijns yolks.

Het is gemakkelijk, over 's levees beproevingen te spreken, en voorzeker
voor de meeste leerlingen zijn die (althans het woord) een bekend onder-
werp. Men doe hun verstaan, dat er genezing is voor iedere wond, die de
Christen ontvangt, zoetheid in elke beproeving, zoolang men Christus ver-
trouwt en gehoorzaamt. Moedeloosheid behoort niet bij den Christen ; Christus
is zijn deel; maar hoe menigmaal moeten wij onszelven dwingen om ons door
Hem te laten leiden. Allen, die hun harten niet aan God gegeven hebben,
zijn geneigd om te denken, dat een Godsdienstig leven droevig en vervelend
is : daarom moet men den nadruk leggen op des Christens erfdeel — blij-
moedigheid. De waarheid, die de israelieten leerden bij den aanvang van
hun tocht, is zekerlijk van groote beteekenis voor den Christen. Waarom
zouden de kinderen eens konings hun dagen in rouw doorbrengen ? Waarom
antlers, dan omdat zij weigeren „te smaken en te zien, dat de Heere goed is?"

De toepassing — het bittere in zoet le verkeeren moet naar omstandig-
heden uitgewerkt worden. Het is noodig, den kinderen een begrip te geven
van een Persoon, wiens tegenwoordigheid vertroost, verkwikt, versterkt, ver-
blijdt — denk eens, de bron van alle vreugde altijd bij u te hebben.

SCHETS VAN DE LES.

Ontmoet gij gaarne menschen, die
van een lange reis thuis komen?
Hoeveel valt er te vertellen ! Met hoe-
veel aangename dingen werd kennis

gemaakt, of vermoeienis geleden —
misschien wel gevaar gevreesd — maar
nu zij veilig weer thuis zijn, denken
zij er weinig aan. Wij volgen nu de
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Israelieten op hun reis, zullen hooren
wat er met hen gebeurde ; alle tochten
waren niet aangenaam, maar ook niet
alle waren moeilijk. Wie was hun
leidsman gedurende den geheelen weg?
Deut. XXXII : 12. Dag aan dag werd
er voor hen gezorgd en deelden zij
in de goedertierenheid des Heeren.

I. Mara en Elim.
Israel is nu veilig door de Roode

Zee getrokken en de vijand is ver-
nietigd. Hoe blijde moet de reis aan-
gevangen zijn. Waar voert de weg
langs ? vs. 22. Zij moeten door een
zandwoestijn trekken, omringd door
steile heuvels, als door een muur (zie
Aant. r); er is weinig schaduw en
geen water. Hun kruiken zijn spoedig
ledig; zij worden vermoeid en dorstig
(zie Aant. 2); de lippen worden droog,
de keel brands, het geheele lichaam
is uitgeput. Dit is hun eerste moeilijk-
heid. Eindelijk, na verloop van drie
dagen zien zij een groen plekje voor
zich uit. Welk een heerlijk gezicht !
daar moet water te vinden zijn.

Zij stormen of op het water; oud
en jong verdringt elkander. Maar
welk een schrik ! Het water, dat er
zoo aanlokkend uitzag, drijft den spot
met hun Borst (zie Aant. 3). Welk
een teleurstelling!

Mozes riep tot den Heere, en hoe
werd ziin gebed verhoord ? God toont
hem geen ander water aan, maar de
wijze waarop hij het bit tere zoet moest
maken (zie Aant. 4). Het is hetzelfde
en toch verschillend. Zouden zij nu
ooit voor een teleurstelling te vreezen
hebben, nu zij zien hoe God deze in
blijdschap kan veranderen ? Zij trekken
verfrischt en versterkt verder, en komen
in een breede, groene vallei. Deze
biedt hun een heerlijk gezicht; palm-
boomen en heerlijk, helder water (zie
Aant. 5). Hier blijft de wolkkolom
staan en zij slaan hun tenten in de
schaduw op. Welk een heerlijke plaats

der ruste; maar zouden zij gaarne hier
blijven ? Zij zijn reizigers naar een
beter tehuis en moeten voorwaarts
spoeden.

II. Het Manna.
Van Elim moesten zij trekken door

een der dalen, die naar het zeestrand
afdalen, en nogmaals bij de Roode Zee
stilhouden (Num. XXXIII : io). Hoe
moeten zij daar aan Gods barmhar-
tigheid herinnerd zijn geworden. Daar-
na moesten zij trekken door een
woeste vlakte zonder schaduw, hoe
werd zij genoemd (vs. r)?

Sedert hoelang hadden zij nu Egypte
verlaten ? In anderhalve maand was
hun voorraa d genoegzaam uitgeput,
en in de woestijn is geen voedsel te
vinden. Zij murmureeren opnieuw.
Hun gedachten gaan naar Egypte terug;
niet naar de slavernij, maar slechts
naar de vleeschpotten en den over-
vloed van brood. Want de honger-
dood schijnt hen le bedreigen.

Tegen den avond wordt de eerste
bijstand gezonden (v. 13) [zie Aant. 61.
.Troepen vogels komen aanvliegen en
zij haasten zich die te vangen. Maar
het brood, dat hum dagelijksch voedsel
zijn zoude, komt zonder dat zij het
bemerken. Stelt u den daaropvtlgen-
den morgen voor, hoe de grond glin-
stert, alsof de garde met rijp bedekt
is, en het yolk, dat de duizenden en
duizenden kleine korrels beziet, waar-
mede de grond bezaaid is en zich
verwonderd afvraagt „wat is dat?"
(zie Aant. 7). Dat is brood.

Zij moesten het spoedig opzameien,
want antlers smolten de korrels (vs.
21). Eenigen nemen veel, anderen
weinig; maar toen men ging meten,
had ieder evenveel : hoeveel elk ? (vs.
16, 18) [zie Aant. 8].

Sommigen lieten van het Manna
overig tot den volgenden morgen —
hoe vonden zij het terug (vs. 19, 20)?
God wilde hun leeren op Hem te
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vertrouwen, en dit was de proef of
zij zulks deden. Maar op den dag
voor den Sabbath moesten zij dubbel
inzamelen (vs. 23-26).

III. Water uit de rots.
Wat heeft de mensch noodig om

in het leven te blijven? Voedsel. Maar
dit is niet voldoende ; ook water. Hier
in Nederland kan men zich dit ge-
makkelijk verschaffen, maar in Oos-
tersche langen moet het dikwijls op
verren afstand gehaald worden ; man-
nen bieden het op straat te koop aan
('zooals bij ons de melk), daar noemt
men het water „een gave Gods".

In Egypte was overvloed van goed
water, maar bier in de woestijn had-
den de Israelieten er gebrek aan.
Denkelijk namen zij in hun lederen
zakken, evenals reizigers nu doen,
een goeden voorraad mede ; deze
strekte tot Mara. Toen nam men versch
mede van Elim, dat dienen moest
gedurende hun verder verblijf in de
woestijn Zin. Ook die voorraad is op.
Het yolk verkeert in groote opge-
wondenheid over den dorst; het be-
dreigt het leven van zijn aanvoerder.
Is dat nu het yolk, dat God gered
heeft en dat Hij zoo nabij is (Deut.
TV : 7)? Maar murmureeren wij nooit?
En zijn ook w:i niet rijk gezegend?

In zijn angst heeft Mozes tot God
geroepen. Welk is het antwoord dat
hij ontvangt?

Mozes en de oudsten van Israel
verlaten het kamp en klimmen hooger
op de bergen, het yolk bespiedt hen ;
waar gaan zij been ? Misschien zoeken
zij naar een springader ? Laat ons hen
volgen en zien. De wolkkolom gaat
hen voor en staat eindelijk stil boven
een groote rots, kaal en dor. Mozes
heft zijn staf op, een houten stok
slechts; daarmede slaat hij op de
harde rots; zij scheurt en splijt, en
naar buiten stroomt heerlijk, frisch
water, dat zich naar alle kanten ver-

spreidt, naar beneden in het dal af-
vloeit en tot een heldere, breede rivier
wordt; Ps. LXXVIII :15, 16 ; CV :
41; CXIV : 8. (Heerlijk voorbeeld van
Christus ! Cor. X : 4),

Hoe zullen zij toegesneld zijn naar
dien zilveren stroom, en zich gehaast
hebben hun brandenden dorst te
lesschen en hun vermoeide, stoffige
ledematen te wasschen. De uitputting
is voorbij, de moed herleeft en een
ieders mond looft den Heere.

Iv. Amalek.
Na hun rust te Raphidim, bij de

bron uit de rots, stijgen de Israelieten
al hooger en volgen de kronkelingen
van de vallei. Welk een langen stoet
zullen zij gevormd hebben. Wie zullen
wel achteraan gekomen zijn? De
zwakken en de vermoeiden.

Sedert zij de Roode Zee verlaten
hebben, hebben zij geen vijand ont.
moet. Maar nu loert de vijand op
hen (zie Aant. II). Wellicht hadden
de Amalekieten van Israels bevrijding
gehoord, van hun tocht door de Roode
Zee, van hun refs naar Kanaan ; zij
worden naijverig en wreedaardig; zij
besluiten Israel aan te vallen, hoewel
zij weten dat het Gods yolk is (zij
vreesden God niet); hoe willen zij
zich van de overwinning verzekeren ?
Deut. XXV : 17, 18. Een kreet van
verontwaardiging en smart stijgt op
uit het midden der Israelieten. De
zwakken worden aangevallen, beroofd
en verslagen, misschien wel medege-
voerd. Wat moeten zij doen; zij, die
aan geen vechten gewoon zijn en ter-
nauwernood gewapend, tegen een
machtigen vijand als Amalek ?

Zie nu, welk bevel hun gegeven
wordt. De sterksten worden uitgekozen
en den volgenden dag voert Jozua
hen ten strijde (zie Aant. 12). Zie hoe
voor hen gezorgd wordt, en welke
banier zij dragen. Zie — niet in hun
mi rlden, maar naar boven — daar is
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hij, vastgeklemd in Mozes' hand, die
van den berg 't slagveld overziet.
Waarvan spreekt hij tot hen ? Van
dien God, die Egypte sloeg — de Roode
Zee kliefde — water uit de rots deed
vloeien. Zij vechten in Zijn naam, en
die naam is hun onderpand der over-
winning (verg. VI : 6). Hij is in hun
midden (verg. Num. XIV : 14). Is de
slag nu dadelijk beslist? Nu wordt
Amalek teruggeslagen, dan Israel ;
gedurende vele uren blijft de over-
winning onzeker — waarom dit? De
staf is niet altoos opgeheven (zie Aant.
13); daalt hij, dan is Amalek over-
winnaar. Wat toont de staf aan ? Dat
God Israels strijder en kracht is.

Doch zie op die kleine groep daar-
boven op den berg; de vermoeide
handen van Mozes worden door Aaron
en Hur ondersteund. Nu blijft de staf
steeds opgeheven. Israel overwint.
Amalek wordt verslagen. Welke vreug-
dekreten weergalmen als de laatste stra-
len der zon achter de heuvelen verdwij-
nen ; de banierdrager, de aa nvoerder, de
soldaten, alien juichen te zamen. Aan
wien de roem ? Zie, wat Mozes op-
richt en welken naam hij daaraan
geeft, „Jehovah nissi" — „de Heere
mijn Ranier''. Israel heeft geleerd hoe
te vechten, slechts op God te ver-
trouwen, en dan is de overwinning
gewis. Hoe moet dit in herinnering
gehouden worden ? vs. 14. En zie op
den vloek, die uitgesproken wordt
over hen, die tegen God willen strij-
den, vs. 14, 16 ; Deut. XXV : 19
(Bileam's profetie, Num. XXIV : 20,
en de vervulling i Sam. XV : 3, 7 ;
XXVII : 8, 9 ; XXX :17 ; 2 Sam.
VIII : 12 ; I Kron. IV : 42, 43).

V. De ontmoeting met Jethro.
Israel had niet slechts vijanden,

maar ook vrienden. Mozes ontvangt
tijding, dat vrienden hem te gemoet
trekken ; wie had hij een jaar geleden
te Midian achtergelaten ? Hij gaat uit

hen tegemoet; welk een blijde ont-
moeting ! Eenigen zijn slechts gasten
(Jethro en Hobab [zie Aant. 15].
Anderen van zijn eigen gezin ver-
eenigen zich met hem ; met welk een
verbazing staren zij op de wolkkolom,
die boven het leger rust; welk belang
stellen zij in alles, wat zij zien.

In de tent van Mozes bevinden zich
nu zijn vrouw en haar bloedverwanten
en zonen, misschien ook nog wel
andere vrienden. De oogen der nieuw
aangekomenen zijn alle op Mozes ge-
slagen, als hij de heerlijke geschiede-
nis van Israels verlossing uit Egypte
verhaalt en van hun reis door de
woestijn. Hoe werd deze tijding ont-
vangen ?

Met vreugde. Wij hooren gaarne
een belangwekkende geschiedenis,
maar des te meer, wanneer zij handelt
over menschen, die wij lief hebben, of
over dingen, die met hen gebeurd zijn.
Stel u voor, hoe zij naar de geschiede-
nis van de Roode Zee zullen geldisterd
hebben. Hoe verbaasd zij zullen ge-
weest zijn, en hoe blijde, toen zij
hoorden van den strijd met Amalek.
Maar is het niet te vroeg om zich te
verheugen ? Er kunnen zich nog meer
moeilijkheden opdoen en meer vijan-
den komen. Gewisselijk ; doch daar-
door wordt hun vreugde niet bedorven,
want zij hebben zonneschijn ; vs. 8,
de Heere had het alles gedaan, dus
geen vrees voor de toekomst.

Met dank. Wanneer men ons een
vriendelijkheid bewijst, zijn wij niet
alleen blijde, maar a'ankbaar. Daarom
prijst ook Jethro, in aller naam, den
Heere voor zijn goedheid. Een plech-
tig feest wordt toebereid. Jethro, als
priester, brengt Gode offerande, waar-
schijnlijk ten aanzien van een groote
menigte ; dan zitten al de oudsten van
Israel met hem aan bij dit feest. Zij
waren in de tegenwoordigheid van
Een, meer dan dezen ; zij stonden voor
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God; zij verblijdden zich daar als zijn
dienstknechten wegens zijn macht en
Heide, als in zijn tegenwoordigheid,
Deut. XII :18; I Kron. XXIX : 22.

Waar vinden wij Mozes den vol-
genden dag ? Aan zijn werk (zie Aant.
16). Geen plicht verzuimend, zelfs
niet voor vrienden; lang dagwerk
(misschien langer door de rust van den
vorigen dag). En waar is Jethro?
Aan zijn zijde alles opmerkende
en er voor zorgende; niet alleen
deelende in vreugde, maar ook in ar-
beid en zorg. En als de dag ten einde
is, spreken zij over den arbeid. Jethro
heeft raad te geven; hoe vriendelijk
en verstandig doet hij het (17-23);
daar zijn wenken voor Mozes en het
yolk ; maar zij worden alleen aange-
boden „indien . . . . God het u gebiedt"
En hoe worden die ontvangen ? Mozes
voelt zich niet boven raad verheven ;
alzoo worden de mannen gekozen, het
werk verdeeld en Mozes' werk ver-
licht. Toen dat bezoek voorbij was
en Jethro vertrokken, wat lieflijke
herinneringen liet hij achter ; niet

alleen gedachten van liefde en deel-
neming, maar, van hulp in een moeilijk
werK ; hij had niet slechts goed ge-
sproken, maar het gedaan. Orndat hij
God lief had en diende, kon hij dit.

Hebben wij ooit zulke gelukki ge
samenkomsten? Zijn bezoeken van en
aan vrienden weldadig ? Doen zij ons
goed? Hoe versckillend zijn vele samen-
komsten. Dwaze gesprekken, ijdel, ver-
moeiend, druk en daarna is men ver-
moeid, ontevreden. Waarom dat ver-
schil ? Voorbeeld — Als de zon zich
verbergt, verdwijnen de schoone kleu-
r en van kernel en aarde). Gods tegen-
woordigheid is de ware zonneschijn.
Zie Ps. XVI : I I ; Filip. IV : 4.

Doch er zijn dingy, en, die gij niet
zoudt willen flat Hij zad of koor de
(vergetende dat Hij alles opmerkt).
Gij zoudt uw feesten niet voor God
willen vieren (zie Joh. III : 2o). Eerst
moet gij van de zonde afstand doen,
vergeving en leven door Christus ont-
vangen, dan zult gij ondervinden, dat
de rechtvaardige zich verblijdt in den
Heere (Ps. LXIV io).

AANTEEK ENINGEN.

1. De woestijn van Sur of Etham (Num.
XXXII' : 8) was een vlakte, die zich uit-
strekte langs de noordoostelijke kust der
Roode Zee, en ten oosten begrensd werd door
de bergen van het Sinaltische schiereiland.
Zij is bekend wegens haar stormen van wind
en zand. De eerste halte der Israelieten was
waarschijnlijk bij de plaats, bekend als Ayoun
Mousa (Bronnen van Mozes), na het verlaten
van deze plaats begonnen zij Borst te lijden.

Het Hebreeuwsche woord Sur beteekent
„een muur", en als wij te Ayun Musa de
lange, op een muur gelijkende, hoogten zien,
het voornaamste, zoo niet het eenige kenmerk
van dit gedeelte der wildernis, dan verwondert
het ons niet, dat de Israelieten daaraan lien
naam gegeven hebben.

2. Professor Palmes geeft de volgende
beschrijving van zijn reis in de woestijn :
Als men het pad volgt, dat aangegeven
wordt door de geraamten van kameelen,
geheel verbleekt door de zon, rijdt men
door, totdat de middagzon u noodzaakt

eenige rust te nemen op een schaduwrijk
plekje, als dat te vinden is, want dikwijls
moet men zich vergenoegen met de schaduw
van een parapluie of het lichaam van een
knielenden kameel. In ons klimaat kent men
de weelde niet, die een plekje schaduw op-
levert. Menigmaal hebben wij met ons vijven
onder de schaduw gezeten van een zeer klei-
nen struik en moesten daar ons ontbijt ge-
bruiken met een teugjc water. Van de
Bronnen van Mozes gingen wij gedurende
drie dagen door een eentonige vlakte en we
dachten aan de Israelieten, die drie dagen
door de woestijn gingen en geen water vonden.

3. Mara moet hetzelfde zijn als thans
Ain Hawwarah. Het water van die plaats
is het slechtste van die omstreken en zoo
bitter, dat de Arabieren het bijna niet wil-
len drinkers. Het moet voor de Israelieten
nog walgelijker geweest zijn, daar zij zoo
lang aan het zoete water van den NO ge-
wend waren.

4. Sommige reizigers hebben gedacht, dat
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het hout, dat in het water geworpen werd,
van cen plant was, die daar in de buurt
groeit. Maar zulk een middel schijnt Dim-
mer gebruikt te zijn, want als men de Ara-
bieren hierover ondervraagt, geven zij altoos
een ontkennend antwoord.

5. Een weinig verder wordt men verkwikt
door het gezicht van groene tamarisken en
palmen ; en juist langs den gewonen weg
vloeit een stroom helder water. Dit is Elim,
,als een lange beek van helder water afstroo-
,mende naar de zee.

6. De kwakkels kwamen waarschijnlijk uit
Afrika over de Roode Zee, en vermoeid door
,hun lange vlucht, waren zij gemakkelijk te
vangen. Zij trekken gewoonlijk bij nacht.

7. Het manna van de Schrift moet wel on-
derscheiden worden van het natuurproduct,
thans manna genoemd, en die gevonden wordt
in verschillende deelen van het Oosten en op
Sicilie. Hetgeen men in Arabie vindt, zweet
in kleine droppels nit aan de takken van den
tamarisk. Zijn kleur is roodachtig of mat geel;
het wordt hard als was en wordt door de
Arabieren als boter of honig gegeten. Dat
van de Israelieten daarenteren, werd tot koe-
ken gemaakt en was hun voornaamste voed-
sel gedurende veertig jaar. Het was Maar-
blijkelijk een wonder. Sommigen denken, dat
de naam, door de Israelieten er aan gegeven,
beteekent: „ Wat is het ?" terwijl anderen be-
weren, dat het „de gave" beteekent. Mogelijk
gaven zij het dien naam, omelet het geleek op
een vrucht, die door de Egyptenaren aldus
genoemd werd.

8. Vers 16. „Een gomer voor een hoofd."
Waarschijnlijk een schoof, daar deze het ge-
wicht was van de korrels van een schoof,
gelijkstaande met ongeveer 3 pond van ons
gewicht.

9. Van de zeekust bij Wady Taiyebeh
gaan twee wegen naar Sinai. De een gaat
langs Wady Mukatteb, het dal der opschrif-
ten ; de andere langs de zeekust en stijgt
bij Wady Feiran. De eerste schijnt onge-
schikt geweest te zijn voor zulk een menigte,
met vee en wagenen, daar zij in botsing
zou gekomen zijn met de Egyptenaren, die
,daar uitgestrekte mijnwerken hadden. De
bewering, dat de opschriften in Wady Mu-
katteb het werk zijn der Israelieten, schijnt
van alien grond ontbloot te zijn.

10. Wady Feiran schijnt de vruchtbaarste
plaats te zijn van het schiereiland van
Sinai ; men vindt er palmen en tamarisken,
en aan den voet der rotsen stroomt een
kabbelende beek, slechts eeni;e duimen diep,
maar koel, helder en frisch. Men denkt; dat
de Israelieten genoodzaakt waren stil te hou-
-den, voor zij die plaats bereikten, dewijl zij
aan de Amalekieten behoorde, die hun kort
-daarna een hinderlaag legden.

11. De Amalekieten waren een nomaden-
stain en bewoonden de streken tusschen zui-
delijk Palestina en Egypte. Sommigen hebben
gedacht, dat zij de afstammelingen waren van
Ezau, overeenkomstig Gen. XXXVI : 12, 16;
maar daar wordt niet gesproken van zulk een
betrekking, terwijl wij uit Gen. XIV : 7 van
het land der Amalekieten zien, dat zij een
ouderen oorsprong hadden. Arabische aard-
rijkskundigen beweren, dat zij kwamen van
de kusten der Perzische golf. Dat zij een
talrijk en machtig yolk waren, leeren wij uit
Num. XXIV : 7, 20. Hun afgunst word zeker-
lijk opgewekt bij de nadering van een yolk,
van wie het gerucht hunner bevrijding uit
Egypte wijd en zijd verspreid was geworden,
en zij vreesden in hen geduchte mededingers
te vinden.

12. Jozua wordt hier genoemd met den
naam, dien Mozes hem gat' (Num. XIII : 16),
waarschijnlijk na de overwinning hier ver-
haald. De verandering van Hosea „reclding"
in Jehozua „redding van Jehovah", doet sterk
uitkomen, wat de Israelieten uit dozen slag
ii,oesten leeren.

13. Wij moeten Ex. XVII ;11, 12 niet van
vers 9 afscheiden. De stellige uitdrukking,
dat Mozes gaan moest met den staf Gods in
zijn hand sluit in, dat het opheffen of neder-
laten der handers slaat op den staf, dien hij
vasthield. De juiste meening schijnt geweest
te zijn, dat het een teeken was van Gods
tegenwoordigheid bij zijn legerscharen als
een barrier over het slagveld opgeheven ; dit
bleek uit den naam des dankaltaars.

14. Daar is verschil van meening omtrent
den tijd van Jethro's bezoek aan Mozes.
Sommigen denken, dat het plaats had na de
wetgeving, en dat het vroeger vermeld wordt,
opdat het verhaal niet afgebroken zou worden.
Als men het verhaal in vers 5 zoo opvat, dat
de Israelieten den berg Sinai bereikt hadden,
en daarbij veronderstelt, dat de gebeurtenissen
in hoofdstuk XIX, dadelijk na hun aan-
komst plaats hadden, schiet er goon tijd over
voor het bezoek van Jethro voor de wetge-
ving. Maar dit is niet noodig. Daar bestaat
geen reden, waarom wij denken moeten, dat
„de berg Gods", waar Jethro de Israelieten
gelegerd vond, het tegenwoordige Sinai was.
De uitdrukking wordt tweemaal gebruikt bij
den naam Horeb, hoofdst. III : 1 en 1 Kon.
XIX :8; en in hoofdst. XVII lezen wij, dat
de rots, waaruit het water vloeide, bij Horeb
was; terwijl wij niet kunnen denken, dat die
zoo ver van de Israelietische legerplaats was,
als Sinai van het tegenwoordige Rafidim.
Daarom is het hoogst waarschijnlijk, dat de
naam Horeb (waaraan de uitdrukking „Berg
Gods" is verbonden) betrekking heeft op de
Sinai'-groep, waaraan een berg de hoogste top
van het schiereiland is.
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15. Jethro was waarschijnlijk vergezeld 	 16. Mozes had nu verscheidene moeilijke

	

Tan Hobab (Num. X : 29 zie Les XXIV	 gevallen te regelen, die ontstaan waren uit

	

Aant. 2) en misschien door andere leden van 	 de schade door de Amalekieten veroorzaakt.
2ijn huisgezin.

Les XXX. — Bij den Sing.

„Door de we" is de kennis der zonde",

Te lezen: Ex. XIX ; XX : 1-17 XXIV.
Te leeren: Ps. CXIX 32 ; Deut. V : 19 ; Rom. X : 4 (Ps. 119 : 17 ;

De tien geboden des Heeren : 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Dit is een lange les; niet omdat zij meer stof bevat dan een andere, maar
omdat het onderwerp een meer volledige uitwerking vordert. Het is van
groot belang, dat men een duidelijk begrip krijgt van de g,ehoorzaamheia
aan Gods wet; ook dat jonge menschen, die den Bijbel bestudeeren, de
eenheid leeren oOmerken, die tusschen het Oude en Nieuwe Testament bestaat,
als tusschen den knop en de volkomen bloem. In de oude tijden deelde het
yolk Gods, evenals wij, in de zegeningen des „eeuwigen Testaments" (Hebr.
XIII : 20). Ook de wetgeving van Sing behoort tot het verbond der genade
(Joh. I :16) en is een onmisbare schakel in den raad des heils. Paulus zegt
ons (Gal. III :16, 17) uitdrukkelijk, dat dit verbond in geenen deele door de
Wet werd veranderd of vernietigd, en legt ons verder uit, waarom de Wet
gegeven werd. „Zij is om der overtreding en wil gesteld". Zij inaakt de zonde
zoo strafbaar mogelijk, door haar het karakter van overtreding bij te zetten.

Israels eer als natie bestond hierin — dat het „een yolk was, dat nabij Hem
is" (Ps. CXLVIII 14, zie verder Deut. IV : 7) en het is dit denkbeeld, dat
wij onzen leerlingen moeten trachten duidelijk te maken. God maakte op
Sinai Israel tot Zijn yolk, en richtte Zijn koninkrijk bij hen op. Wat onder
de volken de .koning was, dat was nu onder Israel Jehovah. (Theocratie of
'Godsregeering). Hij was de eenige Wetgever bij het yolk van Israel, zoowel
op burgerlijk als op godsdienstig gebied.

Dit Godsrijk was nog onvolkomen ; daarom werden de onderdanen onder
een wet gesteld. VOOr alle dingen moesten zij God leeren kennen als den
heilige, dien zij te vreezen hadden. Dit leerden zij te Sinai inzien. Ten eerste,
werden zij door de palen, rond den berg gesteld, gewaarschuwd om niet te
naderen ; en, ten tweede, verwekte het vertoon van Goddelijke majesteit zulk
een gevoel van vrees in hun eigen harten, dat zij „afweken en van verre
stonden".

In deze les trekkers vooral twee punten de aandacht. Het eerste, uitgedrukt
door het motto, is de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder, die de
zedewet overtreedt ; daardoor wordt de weg gebaand voor de waarheden,
afgebeeld in de Ceremonieele Wet s als de Verzoening, de Wijze van toegang
.enz. — waardoor de Wet is „onze tuchtmeester tot Christus". Het tweede,

.RENKEMA.	 I I
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punt bevat de leering, dat het heil des Heeren niet in strijd met het recht
wordt geschonken ; dat de belofte Gods niet wordt vervuld zonder voldoening
aan zijn gerechtigheid. De wet zorgt er voor, door Gods bestel, dat de genade
heerschen kan „door rechtvaardigheid" tot. in het eeuwige leven, in Jezus
Christus onzen Heere, die den vloek der wet heeft gedragen.

Die in Christus gelooven zijn „vrij van de wet" en „flood voor de wet"
en „verlost van de wet", om Gode te leven en om alleen uit dankbaarheid
nog de geboden Gods te betrachten.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een arm, verwaarloosd, ver-
wilderd kind voor, dat door mede-
lijdende ouders als kind is aangenomen.
Kan het nu dadelijk als een zoon of
dochter des huizes behandeld worden?
Kan het dadelijk in al de rechten en
vrijheden van een kind deelen? Neen,
het moet eerst onder strenge wetten
worden geplaatst; het moet eerst een
tuchtmeester hebben, die het aan orde
en regel gewent. Langs dien weg moet
het kind leeren, dat het nog niet is,
wat het wezen moet; langs dien weg
moet het den zegen van orde en regel
leeren verstaan.

Zoo heeft God ook gedaan met het
yolk van Israel in den Ouden dag. Hij
heeft het onder „voogden en verzor-
gers" gesteld.

Gij herinnert u, hoe lang de Is-
raelieten in Egypte gewoond hadden
en waarin zij den Egyptenaren gelijk
waren geworden, maar wat zouden
zij nu zijn?

I. God en het yolk.
(a) Israel bij God.
Waar had God beloofd Israel te

brengen, toen het uit Egypte kwam
(voordat het het Beloofde Land be-
reikte)? Ex. III : 12. De plaats, waar
God Mozes uit het braambosch ge-
roepen had — in de grootste eenzaam-
heid, tusschen zware, naakte graniet-
rotsen, die aan alle kanten oprezen
— een vreemd en indrukwekkend
schouwspel. Na een reis van ander-
halve maand slaat Israel daar zijn

tenten op (zie Aant. i ). Vlak voor
hen verheft zich een groote rots, die
boven alle uitsteekt, dat is de berc
Gods (zie Aant. 2). Waarom zoo ge-
noemd? Omdat Hij dien gekozen had
tot een plaats om Israel te ontmoeten.

Herinner u de boodschap, die zoo
dikwijls aan Fara() gedaan werd „laat
mijn yolk gaan." Waarom? Ex. V;
(„Dat zij een fees/ !mg- en houden").
Ex. VII : 16; VIII : I, 20; IX : 1, 13 ;
X : 3. („Mil dienen"). Wisten zij, hoe
dat te doen ? Zelfs Mozes wist niet,
welken vorm van eeredienst God ver-
langde (Ex. VIII : 26), en de menschen
wisten weinig van God, hadden lang
zonder hem geleefd. Wat had hun
wonderbare verlossing hun geleerd ?
Zijn grootheid, macht, goedheid ; maar
er was nog meer te leeren.

Nu roept Gods stem Mozes op dien
berg. Denkt hij aan de stem van het
vorige jaar, terwij1 bij den berg op-
gaat ? Toen was hij alleen ; nu is het
geheele yolk van Israel beneden in
de vallei ; toen was de boodschap „lk
zal brengen" (Ex. III : 17), nu „Ik
&ache' (Ex. XIX : 4). Beschouw de
boodschap nailer (vs. 4-6); zij spreekt
van hetgeen God gedaan had, hoe Hij
Israel met macht en liefde had uit-
gevoerd (zie Aant. 3 ), van wat Israel
zou worden en hoe het yolk nabij God

`zou wezen (gelijk oversten onder een.
honing). De voorwaarde is : „indien gij
zult gehoorzamen", enz.

Mozes daalt of met de boodschap.
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Wat is het antwoord ? vs. 8. Hoe be-
reidwillig en vol vertrouwen. De har-
ten zijn ongetwijfeld vol van ware
dankbaarheid, en toen juist zeer be-
reid „bij God te zijn en Hem te die-
nen". Hoe gemakkelijk lijkt hun dit !
Hoe weinig weten zij wat Hij eischt ;
dit moeten zij nu leeren.

(b) Israel getnise van de openbaring
Gods.

Beschouw hen den volgenden dag.
Stel u een groot legerkamp voor ;
duizenden tenten over het veld ver-
spreid — wend uw oog van den eenen
karat naar den anderen ; hoe druk is
het yolk bezig met alles te reinigen
en toe te bereiden. Men boort geen
gelach of luidruchtigheid, slechts ge-
dempte stemmen, alsof zij onder den
indruk van iets ernstigs verkeeren.
Men ziet ernstige gezichten met een
uitdrukking van plechtige verwach-
ting; de oogen zijn dikwijls gewend
naar den hoogen bergtop, die op een
kleinen afstand steil uit de vlakte op-
rijst. Er zijn menschen aan den voet ;
wat doen zij ? vs. 12. De geheele berg
is omheind, zij mogen die omheining
niet overschrijden; hoewel dicht bij,
zijn ze toch gescheiden van den berg
Gods, zij mogen dien niet aanraken.

De derde dag komt; in plaats van
de gewone ochtendstilte hoort men
den donder rollen en ziet men den
bliksem flikkeren, en dan komt er
een geluid, zooals men nooit te voren
gehoord heeft; trompetgeschal klinkt
boven den donder uit. Dit is het teeken

stil en bevende komt het yolk uit
de tenten, om God te ontmoeten. De
groote berg schudt en brandt gelijk
een groote vuurpoel. Fen dikke wolk
rust op zijn top, en terwijl de trompet
luider en luider klinkt, beeftook Mozes.
Hebr. XII : 2 1, Het yolk wordt nog-
maals aangespoord, de omheining niet
te overschrijden, het mad niet nailer
komen !

En nu houden trompetgeschal en
donder op, en uit de wolk en het
vuur komt de stem Gods tot het yolk,
om te zeggen, wat Hij eischt, neut.
V : 4. Het luistert verschrikt, maar ais
de stem ophoudt, kunnen zij het niet
meer verdragen, Ex. XX : i8. Zij
durven niet meer in die vreeselijke
tegenwoordigheid blijven. Zij verlangen
dat iemand in hun plaats zal staan,
XX : 19 ; Deut. V : 23— 27. Mozes is
bereid dit te doen, en terwiji zij zich
op een afstand terugtrekken, nadert
hij tot God.

II. De wet.
(a) Wat zij eischt.
Er zijn menschen die soms zeggen

of denken : ik doe mijn plicht jegens
alien, ik doe geen kwaad; — hoe
oppervlakkig is dat — zie, wat hier
geeischt wordt. Eerst vier geboden
aangaande God.

(r) Over Hem zelf. Wij moeten Hem
alleen aanbidden — Hem niet slechts
een enkelen dag gehoorzamen, — maar
al de dagen onzes levens. Hij moet
altijd het voorwerp van onzen gods-
dienst zijn. Zie Matth. VI : 24.

(2) Over zijn vereering. Wat had
Israel op den Sinai gezien ? Geen ge-
daante, slechts zijn Majesteit, de wol-
ken, het vuur, enz., rondom Hem
(Deut. IV : 12). Zij mochten Hem
slechts vereeren, zooals Hij hun ge-
lastte, en wat zegt Hij hier ? Gij zult
u niet buigen voor gesneden beel den
— en zie vs. 5, 6. Er wordt gespro-
ken, van hen, die Hem liefhebben, en
van hen, die Hem haten. Dit is de
aanbidding, die Hij begeert. Het is
heel gemakkelijk, voor beelden te
knielen en een schijnvertooning te
maken ; maar hoe anders is het, den
Heere lief te hebben.

(3) Over Zijn 1Vaam. Denk aan iets,
dat gij bemint en op prijs stelt, zoudt
gij dat gaarne zorgeloos behandeld
zien ? Gij gaat er teeder mede om. Heb
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dus den naam des Heeren lief, en
spreek hem nooit zonder liefde of
zonder eerbied uit.

(4) Over Zijn geheilig-den day; . Gij
stelt prijs op de geschenken van hen,
die gij liefhebt. De Sabbath is een van
Gods geschenken, XVI : 29 („De Heere
heeft u den Sabbath gegeven") Ezech.
XX : 12 ; Mark. II : 27 — gegeven,
opdat wij rusten zouden, zooals Hij
deed, en dichter bij Hem komen.
(Voorb. — Een rechlgeaard kind doe/
gaarne, 'wit zijn vader doet).

Van wie leert een kind het eerst
iets van God, van Zijn Naam, enz. ?
Het zijn zijn ouders, die het hem leeren
moeten. De plichten jegens de ouders
worden nu het middelpunt, dus naast
de plichten jegens God geplaatst.
Hebben wij dit geleerd, dan volgt de
rest van zelf. Welke zijn de vijf andere?
Onze naasten — allereerst menschen
in onze nabijheid, voorts ook alle
menschen — hoe moeten wij met hen
handelen ? Zie, hoe alles in het Nieuwe
Testament verklaard wordt (Mark.
XII : 29-32; Rom. XIII : 8—io).Alles
te zamen gevat in een woord —
Liefde.

Hoe waar is Rom. VII : 12. De wet
is heilig, rechtvaardig en (coed, en vs.
14, geesteliik, — moet van harte ge-
daan worden. Hebben wij haar ge-
houden ?

(b) Wien zij geld/.
Is dan de wet voor ons te niet ge-

daan ? Rom. III : 31. Het geloof in
Christus is de vervulling der wet. De
geloovigen worden in de H. Schrift
voortdurend opgewekt, haar te houden
uit dankbaarheid. De wet doet hen
kennen den wil van hun Vader in de
hemelen. Begeert een lief hebbend kind
niet, den wil zijns vaders te doen ?
(Voorbeeld voor oudere kinderen : —
Eerlijke en vreedzame menschen hou-
den gaarne de wetter van hun land,
zij vreezen ze niet, want ze wenschen

ze niel le verbreken). Let op de drang-
reden, welke Israel werd voo:gelegd
om de wet te houden. Zij (en wij) zijn
verplicht te gehoorzamen, als Gods
schepselen, Ps. C : 3. Maar let op het-.
geen God zegt, vs. 2. „Ik ben — niet
de God welke schiep — maar welke
u uit het land van Egypte heeft uit-
geleid." God herinnert hen aan Zijn
genade, Zijn liefde, Zijn verlossing.

Zeer verre boven de verlossing uit
Egypte staat echter de verlossing van
de zonde en van den vloek der wet.
Hoevele drangredenen hebben daarom
de geloovigen, om in heiligmaking te
wandelen. Zie Col. I : 13, 14. Wat zou
een dankbaar mensch vragen aan
iemand, die zijn leven had gered?
„Wat kan ik voor u doen ?." (Ps.
CXVI : 8, 12). Zullen wij dan niet
vragen : Leer ons Heere, uwen weg ?

III. Het Verbond.
(a) Israéls belofte, vers 3-7.
Denk weder aan die groote vlakte

. met bergen rondom — de eene groote
rots, die boven de andere uitsteekt
— wat had daar plaats gehad ? Nog-
maals is het yolk vergaderd, een ont-
zettende menigte staat voor die rots;
maar heden is er geen donkere wolk,
geen vuur, noch donder of bliksem;
ook geen akelig trompetgeschal. Stille
plechtigheid rust op alle aangezichten,
dock geen vrees. Zie, wat Mozes juist
onder aan de rots heeft gebouwd —
een altaar voor God — twaalf pilaren
of steenen, vertegenwoordigenee het
yolk.

Eerst worden er offers geofferd, en
de helft van het bloed gesprenkeld op
het altaar, de rest ter zijde gezet.
Waaraan zou dat Israel kunnen her-
inneren ? Aan de bespretiging in den
laatsten nacht in Egypte. Hoe moeten
de harten kloppen van dankbaarheid
jegens dien God, die zoo groot en won-
derlijk, is afgedaald om voor hen te zor-
gen! Geen wonder, dat zij bereid zijn,
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Zijn wet aan te nemen ! Hoeveel heb-
ben zij gehoord ? Doch er waren
andere dingen, die God van hen ver-
langde, die zij niet gehoord hadden.
Deze waren reeds door Mozes in een
boek geschreven — niet gelijk onze
boeken, maar op een groote rol per-
kament. Mozes ontvouwt die en leest
ze aan het yolk voor — het zijn niet
alleen vele voorschriften en wetten,
maar ook genadige beloften — Gods
tegenwoordigheid bij hen — veilig-
heid en overwinning — en een groot
en schoon land, dat het hunne zou
zijn (XXIII : 20, enz.).

Wat is hun antwoord ? Slechts een
gevoel in aller hart — wij moeten,
zullen, willen gehoorzamen — dezelfde
woorden vloeien van aller lippen, de
stem der groote menigte verklaart :
„Al wat de Heere gezegd heeft, zullen
wij doen."

Behaagde dit Gode? Zie I)eut. V : 28,
29. Het is recht en goed, om ons voor
te nemen, dat wij Zijn wetten zullen
houden. Werd deze gelofte gehouden ?
Later treurig gebroken ! Waarom ?
Waren zij niet oprecht ? Zij meenden
het zeker wel goed. Maar zij hadden
jets vergeten. Wat dat was, zullen wij
later zien.

(b) Jehovah's L. or g, vs. 8.
Waren al de zegeningen, aan Israel

beloofd, afhankelijk van het houden
hunner beloften ? Zoo ja, hoe spoedig
zou dan alles verloren zijn geweest!
Maar Gods belofte was lang te voren
gedaan, (Ex. VI : 4-8). Hij had Israel
tot Zijn yolk uitverkoren, het uit Egypte
geleid, en Zijn woord kon niet ver-
broken worden (Ps. LXXXIX : 34).

Gij herinnert u, wat er gebeurde,
juist toen de eerste belofte vervuld
zou worden in dien laatsten nachtin
Egypte. Aldus ook nu. Zij moesten
het bloed van den gedoode nemen. Wat
hadden zij er teen merle gedaan?
Nu werd de heeft van het offerbloed

op het altaar gesprengd. Toen zij de
pleclitige belofte hadden afgelegd, werd
de andere heeft van het bloed op hen
gesprenkeld. Hoe noemde Mozes het?
Het Bloed des Verbonds. Het was
alsof hij zeide : God heeft u, een
schuldig yolk uitverkoren om zijn yolk
te zijn, door uw zonden op een ander
te leggen, waarvan dit het teeken is.
En waarcm op hen gesprenkeld ? Het
beduidde : (1) dat zij deel hadden aan
de verzoening, door de bloedstorting
verkregen ; (2) dat zij Gode toebe-
hoorden en gehouden waren, Hem
te dienen.

Mozes was den vorigen dag den
berg alleen opgeklommen — wat hield
de anderen terug ? Gods bevel en hun
eigen vrees. Maar zie nu, hoevelen
opgaan — de vertegenwoordigers van
Gods yolk, op Gods bevel, vs. 1, en
zonder vrees. Vanwaar dit verschil ?
Het bloed des Verbonds is op hen ge-
sprengd. 't Is een schaduw van de
toekomende dingen ; 't wijst heen naar
het bloed van Christus. Pit is Gods
wijze om hen tot Zijn gemeenschap
te brengen. Nu zijn zij in Gods tegen-
woordigheid en toch is er niets dat
hen bevreesd maakt zooals te voren,
Wen zij buitengesloten waren. Maar
wat zien zij ? Wij weten het niet, want
Mozes kon de heerlijkheid niet beschrij-
yen, kon slechts spreken van hetgeen
„onder zijn voeten" was, en daarvan
kon hij slechts zeggen „als het ware",
jets gelijk de helderheid van een
doorschijnend edelgesteente, de kleur
van het uitspansel (helderder dan onze
lucht), sprekende van liefde, vrede,
vreugde en schoonheid — hoe ver-
schillend van de schrikwekkende
grootheid, welke hen zoo had beangst !
Zie, wat zij nu kunnen doen, vs. 1 1
— zich vereenigen in een plechtig, blij
feest voor God.

Penk er nu eens over na, wat de
scheidsmuur wegnam, welke hen had
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buiten gesloten. God opende den weg.
Zij zouden het nooit hebben kunnen
doen. En toch, wat hadden zij be-.
loofd ? Zouden zij uit zich zelf de wet
hebben kunnen houden ? Evenmin als
dat zij tot GM hadden kunnen nade-
ren. Wat hadden zij dan vergeten ?
Dat Hz./ de kracht moet geven. Slechts
enkelen dachten er aan, David wist
het, Ps. CXIX : 32.

Waar waren de woorden der wet
geschreven ? XXIV : 12. Maar waar
heeft God beloofd de wet te schrijven
in al haar voiheid voor ons ? Hebr.

VIII : 10 ; 2 Cor. III : 3. Onze harten
zouden van nature de wet niet kunnen
houden, maar God geeft een nieuw
hart — wilt gij er gaarne zoo een
ontvangen — welk teeken ontvingen
de Israelieten, toen zij de belofte
deden ? En dit bewees, dat zij be-
hoorden aan Hem, die den weg zou
banen om de schuld uit te wisschen!
Ook wij moeten de belofte doen, dat
wij den Heere zullen dienen ; in het
bloed van Christus is vergeving, opdat
God gevreesd worde.

AANTEEKENINGEN.

1. Uit Ex. XIX :1 leeren wij, dat de Is-
raelieten te Sing kwamen in de derde maand
na hun vertrek uit Egypte ; en de uitdruk-
king „tenzeifden dage" enz. bedoelt, volgens
vele uitleggers, op den eersten dag der maand.
Als dit juist is, dan legerde Israel zich bij
den berg op den vijf-en-veertigsten dag van
den uittocht. Rekent men twee dagen voor de
bestijging van den berg door Mozes, zijn
boodschap aan het yolk, en zijn terugkeeren
tot God met hun antwoord, en voegt men er
de drie dagen bij van de voorbereiding, dan
maker we hieruit ep, dat de wet gegeven
werd op den vijftigsten dag na het Pascha ;
aldus in overeenstemming met het Pinkster-
feest, als een voorafschaduwing van het neder-
dalen des Heiligen Geestes, die kwam om de
wet te schrijven in de harten van zijn yolk.

2. De overlevering heeft steeds geleerd, dat
Jebel Musa de „berg Gods" was, van waar
de wet gegeven werd. Het verhaal van heden-
daagsche reizigers toont, dat die alle vereisch-
ten voor zulk een tooneel bezit. Hij maakt
een deel uit van een bergketen, waarvan
Jebel Katherina de hoogste top van het
schiereiland is. Jebel Musa is niet een enkele
top, maar een groot berggevaarte, ongeveer
twee mijlen lang en een mij1 breed, met een
nauw dal aan beide kanten, wat breeder aan
het z.uid-oostelijk uiteinde, en een groote
vlakte aan het noord-oostelijk einde. Een goed
bevochtigde vlakte is in het midden, en deze
is omringd door tal van toppen, waarvan er

slechts twee, die aan de uiterste einden uit-
steken door hoogte of ligging. Het dal aan
het zuid-oosten, wordt Wady Seba 'iyeh ge-
noemd ; daarboven verheft zich een kale,
steile massa, die gehouden wordt voor den
waren Sinai, daar deze de hoogste top van
de bergketen is. Het is de top Ras Sufsafeh,
dien wij moeten beschouwen als de plaats
van waar de wet werd afgekondigd. VOOr dien
berg ligt de vlakte van Er Rdhah. Die vlakte
is niet afgebroken, ongelijk en nauw, zooals
de andere, maar vertoont een lange glooiing,
waar het yolk zich kon bewegen en „van
verre staan". De klip, als een groot altaar
verrijzende ten aanzien van de geheele ver-
gadering en zichtbaar over de geheele vlakte,
is het beeld van den „berg die niet mocht
worden aangeraakt", en waarvan Gods „stem"
wijd en zijd gehoord kon worden over de
stilte van de vlakte.

3. „lk heb u op vleugelen der arenden ge-
dragen". Een schoon beeld, om de liefdevolle
zorg van God uit te doen komen in haar
teederheid en sterkte (Zie Dent. XXXII : 11 ;
Jes. XL : 31). In het bergland, waar zij nu
gekomen waren, moet het voor Israel vol
beteekenis geweest zijn.

4. V ers 22. De uitdrukking „priestess" kan
niet doelen op de Levietische orde, daar die
nog niet was ingesteld, maar wijst hen aan,
die gewoon waren de gewone offers te be-
dienen ; zij waren waarschijnlijk de hoofden
der verschillende huisgezinnen.
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Les XXXI. — Net gouden kalf en het zien der heerlijkheid Gods.
„Waarbij zull gij dan God vergelijkenr

Te lezen : Ex. XXXII gedeeltelijk, XXXIII en XXXIV.
Te leeren: Jes. XLIII : 25; 2 Cor. III : 18 (Ps. 97 : 4; Ps. 27 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Terwijl de vorige les over gehoorzaamheid handelde, handelt deze allereerst
over ongehoorzaamheid aan Gods geboden. De leerlingen moeten begrijpen,
dat terwijl zij den vorigen keer van een rechten weg hoorden, die gevolgd
moet worden, zij nu van een betreurenswaardige afwijking van lien weg
zullen vernemen ; men doe hen toch vooral het begin en de oorzaak hiervan,
het gemis van gelool, opmerken. Nu Mozes veertig dagen vertoeft op den
berg, zonder iets van zich te laten hooren, blijkt het, dat het yolk van Israel
zich in de woestijn niet durft verlaten op God alleen. Met Mozes schijnt het
yolk ook God verloren te hebben, en dus elk steunpunt kwijt te zijn. Er
moet daarom iets anders komen, een opgericht beeld, als onderpand van de
tegenwoordigheid des Heeren. Gebeurt dit niet, dan durft men niet langer
blijven in de woestijn, die „groote en vreeselijke wildernis". Zoo vervielen
zij in het vreeselijk uiterste, van zelf een beeld van hun God te vormen,
zichzelven met de Heidenen gelijkstellende. Toen de afgod eenmaal opge.
richt was, volgde er, zooals in zulke gevallen immer geschiedt, een verlies
van elk geestelijk begrip van God en de overgave aan zinnelijk genot.

Het onderwerp, dat vender de aandacht trekt, kunnen de kinderen zeer goed
begrijpen. Wanneer men eerst door een voorbeeld den weg heeft bereid, moet de
onderwijzer trachten, om zelfs de allerjongsten het woord Middelaar en zijn
beteekenis te doen onthouden, zoodat er geen bezwaar bestaat om het te
gebruiken. V oor de jongere leerlingen moet het verhaal verkort worden. Het
is, bijvoorbeeld, onnoodig, in de eerste afdeeling uit te wijden over al de
pleitredenen, die Mozes gebruikte; in plaats hiervan moet men aan de
kinderen vertellen, dat hij aan God vroeg, Zijn yolk vergiffenis te schenken
ter wille van Zijn goedheid, vriendelijkheid en Zijn beloften. In de hoogere
klassen kan men dieper op de zaak ingaan en aantoonen, dat Mozes het
plea bii God won door er op te wijzen, dat de eere Zijus Naams schade
zou lijden onder de viianden, indien God het yolk om zijn zonde ging
verdelgen. Toch zegt de Heere er uitdrukkelijk bij, dat het alleen vrije
ontferming is, waardoor Hij het yolk spaart, en dat Hij Zijn genade alleen
aan die personen zal verheerlijken, die daartoe door Hem uitverkoren zijn
(Ex. XXXIII : 19).

Het derde deel van deze les vormt een treffende tegenstelling met het
eerste deel. Het yolk van Israel wil God zien en geeft zich over aan den
diepzondigen beeldendienst. Mozes daarentegen wil de heerlijkheid Gods zien,
en vraagt dit van den Heere zelf. „Toon mij nu uw heerlijkheid". Deze bede
was Gode welbehagelijk en zij werd ook op Oud-Testamentische wijze ver-
hoord (in een wolk). Wij, kinderen van den Nieuwen dag, zien ook door
het geloof de heerlijkheid Gods in Christus. Die Hem gezien heeft, die heeft
den Vader gezien. (Joh. I : 14).
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SCHETS VAN DE LES.

Hebt gij wel eens beproefd, rechtuit
op een bepaald punt a.an te loopen ?
Hoe kunt ge dit ? Door het oog
voortdurend gericht te houden op dat
punt — als gij om u heen ziet, dan
verliest gij spoedig de goede richting.
Heden zullen wij hooren van men-
schen, die zeer afdwaalden, omdat zij
vergaten, rechtuit te zien.

Wat gaf God aan Israel op den
Sinai? Wij vernamen reeds, hoe Is-
rael beloofde, deze wet te zullen hou-
den en den weg der geboden des Bee-
ren le bewandelen. Maar daartoe is
maar een weg — steeds op Hem te
zien en van Hem te vragen, ons te
bewaren. De Israelieten vergaten dit
en dachten, zich zelf te kunnen be-
waren.

I. De zonde van het yolk.
Waarheen ging Mozes,, toen de plech-

tige belofte was afgelegcl (XXIV : 2)?
Aaron en zijn zonen en de oudsten
van Israel achter gelaten hebbende,
was hij hooger op geklommen. Wie
was met hem ? Maar hij moet nog
hooger gaan en alleen met God zijn —
hij moet nog veel vernemen van wat
God van Israel verlangde. Hij beval
het yolk dus te blijven, en met alle
zaken zich tot Aaron en Hur te wen-
den. Zonder twijfel waren veler oogen
gericht naar den berg, waar hij op-
geklommen was — en welk schouw-
spel vertoonde zich daar (XXIV : i6)?
De groote, donkere wolk rustte gedu-
rende zeven dagen op den top des
bergs, maar was nu schitterend ver-
licht, alsof vlammen fielder flikkerden.

Maar weldra vergaten zij dit — het
werd uit hun gedachten gewischt, en
zij werden vermoeid van het wachten.
Zij reizen immers naar het Beloofde
Land, en begrijpen nu niet, waarom
zij bij den Sinai moeten blijven. Maar
wie zal hen verder geleiden ? Zoolang

Mozes met hen was, konden zij tot
hem opzien, maar nu hebben zij niely
om le zien. Hebben zij dan vergeten,
wie hen uit Egypte gevoerd heeft?
Niet geheel en al, maar Hij schijnt
hun zoo ver weg — zij hadden kort
geleden Zijn nabijheid wel gevoeld,
maar nu is alles voorbij zij willen
niet in eenvoud gelooven, dat Hij met
hen is ; zij moeten wat zien.

Zij gaan dus tot Aaron, en vragen,
voor hen goden te maken (vs. r).
Waartoe ? Opdat zij voor ons aange-
ziehl gaan. Hoe kon iets, dat zij zelf
maaklen, zulks doen? Is Aaron niet
bedroefd ? Maar • hij is bevreesd hen
te weerstaan — waar vraagt hij om ?
De sieraden worden gebracht en daar-
van maakt hij hun een beeld (zie Aanl.

om le worden adngebeden. Welk
een dwaasheid en ook tevens : welk
een boosheid. Niemand gedacht aan
het gebod : „Gij zult u niet maken, enz."

Het beeld is gereed een kali--
en het yolk is voldaan. Zie, wat zij
zeggen (vers 4). Trekken zij nu dade-
lijk verder, nu zij goden hebben, die
voor hun aangezicht gaan ? Het voor-
waarts lrekken is nu vergeten — zij
hebben nu jets om te zien, jets om
zich mede te vermaken. Bij lien berg„
die boven hen zich verhefc, van waar
zij Gods stem gehoord, hebben, offeren
zij weder offeranden — waar elan (zie
Aant. 2)? Dan volgt het feest met
luidruchtige vroolijkheid en dans (vers
19). Er werd niet aan God gedacht.
Hoe ver zijn zij van het rechte pad
afgeweken I

Maar wie zag hen ? De God, dien
zij zich verbeeldden, dat zoo ver ver-
wijderd was. Hij sloeg hen gade, toen,
zij niet meer naar Hem opzagen en
zich haastig van Hem afwendden. En
zijn knecht Mozes wordt tot hen terug
gezonden. Mozes hoort het gezang,
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haast zich vooruit te komen, en eens-
klaps staat de man, lien zij verloren
waanden, aan den voet van den berg
en ziet het schandelijk schouwspel. Hij
draagt een gave van God (vs. 15, 16).
Maar nu werpt hij Naar in droefheid
en afschuw op den grond, daar ligt
zij gebroken onder aan den berg. Aldus
had Israel de heilige, reine wet, die
hun gegeven was, verbroken ; daarna
begeeft hij zich naar het altaar ; nie-
mand durft hem weerstaan, hij ver-
nielt den afgod in de vlammen van
het offer zelf, werpt de asch in den
stroom (1)eut. IX : 21) en dwingt Is-
rael daarvan te drinken. Dan keert
hij zich tot Aaron, aan wien hij het
yolk had toevertrouwd. Welk ant-
woord kan deze geven ? Let op de
ijdele verontschuldigingen.

Nu klinkt de stem van Mozes als
de donder : „ Wie den Heere toebe-
hoort, home tot mit. De roepstem
wordt haastig beantwoord, een stam
is getrouw. Zijn al de overige even
schulciig ? Waarschijnlijk werden som-
migen overgehaald en verleid door
anderen. Hoe schrikkelijk is de zonde
der verleiders ! Overmoedige, voorbe-
dachte opstand rnoet gestraft worden.
Let dus op het bevel (vers 27); oor-
deel zonder aanzien des persoons (zie
Aant. 3). Maar waarom bieden zij
geen weerstand ? Zij worden overvallen
alsfeestvierenden, niet als krijgslieden,
en sterven in hun zonde. Welk een
droefheid en schande door het ge-
heele legerkamp van Israel.

H. De voorbede van Mozes.
Terwill het yolk danste voor den

afgod, was Mozes voor hen biddende
op den berg ; smeekende om genade,
voor dat hij afdaalde om te straffen.
\Vat kon hij zeggen ? Dat zij het niet
wisten, dat het hun schuld niet was?
Dat zou onwaar zij n,want er bestaat geen
verontschuldiging voor hen, geen reden,
waarom God het zou verschoonen.

Maar vond Mozes dan een reden
om het wel te doen ? Luister naar zijn
woorden. Uw yolk, tot tweemaal toe,
dat Gij hebt uitgeleid, „Gij hebt ge-
zworen" ; hij vindt een reden in God.
(Voorbeeld. — Stel u voor, dot een
middelaar hon zeuen: hij heeft zeer
verkeerd gehandeld, maar hij is uw
kind, gij hebt hem nit liefde aange-
nomen, gij hebt beloofd voor hem te
zor47en ; nzoet hem dal niet overhalen?)

Welke was de uitslag (vs. 14.)? Het
berouwde den Heere, enz. (zie Aant. 4).

Wist Mozes dat? Nog niet, hij liet
de zaak over aan God, en daalde of
om Gods werk te doen. Hij komt
terug, bijna verpletterd. Hij kon nau-
welijks spreken. Het is „een groole
zonde" en zijn eenige hoop is op God.
„Toch ... indien Gij, enz." Nog een
gedachte rijst in hem op ; als hij de
straf voor hen kon dragen ! Maar dit
is meer dan een gewoon mensch zou
kunnen doen. ( Verg. dit met vs. lob,
en let op de onzelfzuchtio' vheid van
Mozes). Laat ons nu zien, welk ant-
woord hij ontvangt.

Zie Ex. XXXII : 34; XXXIII : i.
Het Beloofde Land is wel verbeurd,
maar het yolk mag het nog bezitten ;
noemt Hij hen : „_Min yolk"? Nog
niet, het luidt : „het yolk" en (tot
Mozes) ,,uw yolk". Er volgt nog een
straf, vs. 35, de werkelijke tegenwoor-
digheid van God wordt weggenomen.
„Ik zal niet meer in uw midden wan-
delen". Is Gods vergiffenis dan on-
volledig ? Volstrekt niet, maar de ver-
giffenis sluit de kastijding niet buiten.
Veler harte was ook nog niet recht
in de verootmoediging.

Let nu eens op het yolk in het
kamp. De feestviering en de vroo-
lijkheid zijn voorbij, zij hebben hun
versierselen afgelegd ; waarom ? hoofdst.
XXXIII : 5 (zie Aant. 5). Zij ver-
wachten Mozes met vrees en schaamte ;
eindelijk daalt hij met de boodschap
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af; het oordeel dat zij verdienen,
wordt hun bespaard. Is er groote
vreugde onder hen? Zie vs. 4. Rouw
en geween, omdat zij Gods tegen-
woordigheid verloren hebben. Sommi-
gen beginnen Hem ernstig te zoeken ;
waar moeten zij heengaan ? vs. 7 (zie
Aant. 6).

Mozes wordt aldus weer aangemoe.
digd, meer te vragen ; hij gaat uit
naar de tent; het yolk is vol ver-
wachting ; de wolkkolom daalt er op
neer , God is nabij, hoewel niet te
midden van zijn yolk, en hoe genadig
spreekt Hij met Mozes, vs. Ii. Let op
het „gebed" van Mozes: „Denk, dat
deze natie uw yolk is." „Indien uw
aangezicht, enz." „Is het niet daarbij
dat Gij met ons gaat?" Hij verlangt
naar Gods guns; naar Gods tegen-
woordigheid. Let op de pleitredenen,
vers 12 „Gij zegi", „Gii hebt ge-
zegd", de reden is steeds in God (zie
Aant. 7). Aldus overreedt hij. Let op
het genadige antwoord, vs. 14, 17 „Ik
zal" enz. Volkomen herstelling en
gunst.

HI. Het zien van de heerlijkheid
Gods.

Wij hoorden reeds, hoe Mozes voor
Israel bad. Thans vraagt hij jets voor
zich zelf — geen eer -- geen groot-
heid — geen gemak —;tnaar wat dan ?
XXXIII : 18. Hij had :iets van Gods
heerlijkheid gezien, toen de wet ge-
geven werd en het verbond gemaakt
was, en hij begeert meer van deze
heerlijkheid te zien. Welk antwoord
ontvangt hij ? vs. 19. „Ik zal" enz.
Toch is er een grens, vs. 20, hij zal
het aang-ezieht Gods niet zien. Laat
ons hooren, wat hij zag, en trachten,
het te verstaan. Het is nog vroeg in
den morgen — in het k amp was alles
stil, toen Mozes het bergpad opzocht,
en langzaam begon te stijgen. Het is
zeer eenzaam en stil om hem heen.
Niets dan rotsen, spleten en rots-

punter], die in het licht der morgenzon
schitteren, en daar achter donkere
afgronden.

Een grootsch gezicht ! Maar hij
denkt hieraan niet. Toen hij bijkans
den top bereikt had, komt hij bij een
opening in de rots — hier beveelt
God hem in te gaan — van de bui-
tenwereld is hij nu afgesloten. Een
plechtige stilte errduisternis omgeven
hem — wat is dit? XXXIII : 22. De
Heere gaat voorbij en Zijn hand be-
dekt Mozes; met teederheid verbergt
Hij hem voor Zijn heerlijkheid, die
hij niet zou kunnen verdragen.

Eindelijk wordt de hand opgeheven
— God is voorbijgegaan — maar al
de heerlijkheid is niet verdwenen.
Mozes kon „de achterste deelen" zien
(Voorbeel d: ills iemand uvoorbijgaat
en gij hem naziet, ziet gil de gestalte,
maar niet de gelaatstrekken en de
nitdrukking) en hoe wonderbaar zijn
zij ! Gij kunt de zon in al haar vol-
heid niet aanzien, maar als zij onder-
gaat, dan kunt gij naar haar zien en
u verheugen in de heerlijkheid, die zij
achterlaat. Zoo is het met de plaats,
waar God is voorbijgegaan ! Maar
welke was deze heerlijkheid ? Niet
slechts iets, dat Mozes met zijn oog
zag, maar dat ook aan zijn ziel werd
getoond — zie vers 6, 7 (zie Aant.
8). De Naar van God, of wat Hi/
is, werd geopenbaard. Was dit alles
nieuw voor Mozes ? Maar hij zag het
nooit zoo heerlijk en duidelijk. Wij
hooren dikwijls van Gods goedheid,
maar het is jets anders, deze met het
oog der ziel te zien. Merk op, hoe dit
gezicht Mozes met verbazing, met
vreugde en verlangen vervulde, vs. 8,
9 (zie Jan/. 8).

Wij moeten nu onze blikken naar
de vlakte richten. Het yolk wacht op
de terugkomst van Mozes — wat moest
hij met zich mede brengen ? XXXIV :
1 (zie Aant. 9). Aaron en de oudsten
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zijn gereed, hem te ontmoeten. Maar
toen hij kwam, durfden zij niet te
naderen waarom niet? Vanwaar
had hij deze heerlijkheid? Waaraan
ontleenen de wolken haar heerlijke
kleuren ? Wat toont nog meer de hel-
derheid en de pracht der zon? Het
water, glas, enz. — wij noemen dat.
weerkaatsing. Mozes' aangezicht weer-
kaatste Gods heerlijkheid. Maar dit
is te heerlijk voor Aaron en het yolk.
Daarom bedekt Mozes het aangezicht
voor hen (zooals God voor hem Zijn
volkomen heerlijkheid bedekt had)
[zit' Aant. lo]. Terwijl zij zijn terug-
kaatsende heerlijkheid niet kunhen
verdragen, keert hij met onbedekt aan-
cezicht terug naar zijn God — hoe
buitengewoon gezegend en geeerd (zie
Aant. II) was hij.

Is het goed te verlangen naar toe-
neming op geestelijk gebied? Ja, op
Gods weg en op Gods tijd : het toe-
geven aan eigen wil zal ons nooit
verder brengen. Wie wil onze Leids-
man zijn ? (Joh. X : 4)? En waar is
Hij ? In den Reme/(Markus XVI : 19),
maar niet voor ons verloren, zooals

AANTEET

1. Het beeld werd waarschijnlijk eerst van
hout gemaakt en daarna met goud over-
trokken. De vorm was een nabootsing van
den Egyptischen God Apis.

2. De woorden van het yolk waren : „Dit
zijn uw goden (Elohim, de meervoudsvorm,
elders vertaald door „God"), „die a nit Egypte-
land opgevoerd hebben".

Zij brachten hun vereering niet opzettelijk
over op een ander : zij maakten alleen een
gelijkenis, en dus vereerden zij inderdaad het
werk van hun eigen handen. (Hand. VII : 41).

3. Men moet opmerken, dat de uitroep van
Mores: Wie den Heere toebehoort - aan alien
de gelegenheid gaf om berouw te hebben en
vergeving te ontvangen. De bereidwillige
toewijding der Levieten werd beloond door
hun afzondering tot den priesterlijken
Het wordt niet gazegd dat zij rverkelijk hun
eigen betrekkingen moesten oordeelen, daar de
aeheele stam bleek getrouw te zijn geweest.

4. XXXII : 14. „Het berouwde den Heere".
Voor een verkeerde uitlegging van deze plaats

Israel ,dacht dat Mozes was, maar met
ons door den Heiligen Geest (Joh.
XIV : 17, 18). Geestelijk is Hij tegen-
woordig. Wij hebben geen beeltenis
van Hem noodig, of jets anders om
op te zien. Laat ons slechts door het
geloof op Hem zien en Zijn geboden
bewaren.

Sommige menschen zien de heer-
lijkheid Gods. Waar ? „In het aange-
zicht van Jezus Christus". Hierin
„laat God al Zijn heerlijkheid voor
ons voorbijgaan". Maar hoe kunnen
wij Jezus nu zien ? Ons gezicht kan
tot in den hemel niet reiken. Zie „het
schijnt in onze harten”, maar hoe ?
Zie Joh. XIV : 14, 15. De Heilige
Geest kan maken, dat het hart Hem
ziet en kent.

En als gij Hem nu duidelijk met
uw hart ziet, welke zullen de gevol-
gen zijn ? „Veranderd worden naar
zijn beeld", enz. en hoe ? Door den
Geest des Heeren.

Hij kan uw oog licht maken, en u
Jezus toonen, zoodat gij Hem te zien
geeft — aan anderen zien laat, hoe
goed en groot Hij is. Matth. V :16.

ENINGEN.

is reeds gewaarschuwd door de aanwijzing,
dat Israels hoop op vergeving alleen in God
elf lag. Omdat God trouw en waar is, stond

Hij toe, dat zijn toorn werd afgewend. Dit
afwenden is gelegen in de woorden: ,Laat
MU toe dat mijn toorn", enz. vs. 10, waaruit
blijkt, dat het gebed invloed mag en kan
hebben. Over de uitdrukking : „berouw heb-
ben", zegt Augustinus : „een onverwachte
verandering in de Bingen, die God onder zijn
eigen macht gesteld heeft, wordt „berouw"
genoemd"; maar hij vat niet de geestelijke
beteekenis van dat berouw, namelijk, als een
menschelijke voorstelling van de smart, die
aan Gods liefde wordt toegebracht door de
verdelging van zijn schepselen. Men moet
indachtig zijn, dat de woorden : ,Ik zal u tot
een groot yolk maken" (vs. 10) yeen ver-
andering bedoelen in het verbond met Abraham.

Kurtz geeft de volgende verklaring: In
Jehovah was de toorn, die het weerspannige
yolk zou verdelgd hebben, even waar en
ernstig als de macht der liefde, die het gebed
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zou hebben, niettegenstaande zijn opstand.
Maar beide waren vereenigd in den eeuwigen
raad der verlossing, die het samengestelde
voortbrengsel was Bier ee; want in dien
raad werd de toorn gestild door liefde en de
liefde geheiligd door toorr. Toorn en liefde
werden tot een in den raad der verlossing;
maar zij werden niet nitgebluscht. Doch, daar
zij beide in volstrekte volheid en kracht
bleven bestaan, moest de mensch beide gelijk
voelen ; en daarom was het acodig, dat zijvoor
hem gescheiden zouden zijn, dat is dat zij af-
zonderlijk op hem zouden werken. Daar Gods
raad der verlossing het voortbrengsel was van
de vereeniging van toorn en liefde, kon
's menschen befvustzijn der -verlossing slechts
ontstaan door de kracht van toorn en liefde
beide te gelijk te gevoelen. Alhoewel zij een
en eeuwig zijn in God, moeten zij aan den
mensch, die tijdelijk is, geopenbaard worden
volgens de wetten des tijds. Wanneer zij aldus
onderscheiden worden, wordt toorn natuurlijk
en ncodzakelijk het eerst gevoeld, omdat door
de zonde deze het eerst in werking treedt.
Niet voor dat de mensch toorn ondervonden
heeft, heeft hij behoefte aan genade: en dit
bewustzijn is de weg om genade te kunnen
ontvangen. De andere, niet minder machtige
eigenschap Gods, nam. de liefde, was nog
zwijgende, totdat de toorn zijn uitwerking
had gedaan. Maar hij kon niet vrij werken,
want door de vereeniging met de liefde, waaruit
het plan der verlossing voortsproot, was hij
aan grenren gebonden. pe raad der verlossing,
of Mozes als de middelaar van dien raad,
stond tusschen Gods toorn en 's menschen
zouden.

5, Het is waarschijnlijk, dat het bevel om
hun sieraden of te leggen aan Israel werd
gegeven als vervolg op de boodsehap in hoofdst.
XXXIII : 1-3 ; daar de tijcli:rgen, in die bood-
sehap vervat, de redenen waren, waarom zij
ze niet meer aandeden.

6. Vers 7. De tent, die door Mozes werd
verplaatst, was waarschijnlijk zijn eigen tent,
of een, die dienen moest ont hen te ontvan-
gen, die tot hem kwamen om naar God te
vragen. Wat gewoonlijk „de Tabernakel" ge-
noemd werd, was nog niet samengesteld.

7. Vers 12-16. Dit gedeelte doet de zelf-
verloochening van Mozes ste rk uitkomen. Dat
God zijn gunst hem heeft toegezegd, maakt
hij tot een pleitrede voor het yolk, zich alzoo
daarmede vereenzelvigende E n geen voordeel
of voorrecht voor zichzelf alleen begeerende.

8. XXXIV : 6, 7. Deze verzen toonen, dat
de openbaring Gods niet alien was voor het

v]eeschelijk oog, maar voornamelijk y our den
geest en het hart van Mozes. Al de vooraf-
gaande handelwijzen van God met Israel
waren opeenvolgende openbaringen zij ner eigen-
schappen, vervat in den naam Jehovah (Ex.
VII : 3, 7). De genade, de waarheid Gods
waren reeds eenigermate aan Mozes bekend
gemaakt, maar hij had er nog nimmer zulk
een wondervol, aangrijpend gezicht van gehad.
Hij verkreeg een flauw inzicht in gods rijk-
dom, met Zijn onmetelijken, onuitputtelijken
voorraad van genade — genade, die de eischen
van het recht wilde doen zwijgen ; en met
blijde stoutmoedigheid keerde hij het left,
dat de Isranieten een „hardnekkig volk"
waren, om in een pleitrede voor Gods tegen-
woordigheid en gunst. En toch was het ge-
zicht onbestemd. Het werd hem niet getoond,
hoe genade en rechtvaardigheid elkander
konden ontmoeten — hij kon niet zien, zooals
wij, hoe „God in Christus de wereld met zich
zelf was verzoenende".

9. Het was geen bewijs, dat Mozes Gods
gunst verloren had, dat hij zelf de steenen
tafelen moest verschaffen, nadat de eerste
verbroken waren. Gelijk Mozes het verbond
had hersteld door zijn krachtvolle tusschen-
komst, mocht hij ook voorzien in de stof voor
de vernieuwing van de verbondsakte, en die
tot God brengen, opdat Hij de verbonds-
woorden op de tafelen schrijven zoo.

10. Vers 33, 35. Men heeft verondersteld,
dat Mozes het deksel op zijn aangezicht ge-
daan had, nadat hij de boodsehap van God
had overgebracht, om het afnemen van den
glans te verbergen. Maar deze veronderstel-
ling schijnt Mozes onwaardig te zijn en ge-
heel strijdig met zijn karakter. Daar hij niet
gist, dat zijn gelaat glansde, voordat hij door
Aiiron en het y olk er opmerkzaam op was
gemaakt, is het waarschijnlijk, dat hij eerst
zijn boodschap overbracht en daarna het deksel
op zijn aangezicht deed, opdat het yolk niet
zou terugdeinzen van zijn Jegenwoordigheid.
Het schijnt, dat hetzelfde herhaald werd, toen
hij wederom van den Heere kwam.

11. De wensch van Mozes, om Gods beer.
lijkheid te zien, werd toegestaan, voor zoover
hij het toen kon verdragen. Maar een vol-
lediger antwoord op zijn bede went gegeven
op den berg der Verheerlijking, toen hij Jezus
zag als „den Eengeboren Zoon des Vatiers".
De volkomen vervulling moet nog koinen.
„Als Haj zal geopenbaard zijn, zullen wij Hem
gelijk wezen, want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is".
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Les XXXII. — De Tabernakel.

„Wil God woning ender de menschen maken ?"

Te lezen: Ex. XXV : 10-40; Ex. XXXV, XXXVI, XL.
Te leeren: 1 Kron. XXIX : 9 ; 2 Cor. IX : 7, 8 ; Ef. II : 18 ; Hebr. IV : 16.

(Ps. To3 :4 , Ps. 65 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het eerste, wat in deze les duideliik moot gemaakt worden, is, wat de
schaduwen der toekomende Bingen voor Israel waren. Onder welke beelden
deden zij zich voor en welke was hun practische beteekenis ? Wij gelooven,
dat zij dat beteekenden, wat in de Schets wordt aangegeven — nam, : dat
het Gode behaagde, onder hen te wonen — dat het Zijn genade was, die dit
mogelijk maakte — dat zij door een middelaar tot Hem naderen moesten
— en dat hun zonden, die hen ter flood veroordeelden, door een plaatsver-
vanger gedragen werden. Awning, genade,verteg-eniwoordfring , plaatsvervan-
zing zijn dus de gedachten, waarop men achtereenvolgens de aandacht moet
vestigen. Wanneer men dit alles heeft duidelijk gemaakt, dan kan men het
beeld voltooien, en de vdlheid aantoonen dezer „toekomende dingen", waar-
van de Israelieten, over het algemeen, slechts de schaduwen zagen.

Wanneer men die beelden uitlegt, vooral aan de jongere kinderen, is het
van groot belang, de toepassing vast te knoopen aan hun algemeene, een-
voudige beteekenis en niet aan de verschillende bizonderheden. Laten de
denkbeelden, die wij trachten in het kinderhart in te prenten, helder en
eenvoudig zijn. Indien wij hen op alles willen wijzen, wat wij zelven kunnen
zien, zal men daardoor waarschijnlijk een onnoodige verwarring veroorzaken.

„God wonende bij den mensch" is de hoofdgedachte dezer les.
Dit blijkt uit de vertaling van het woord zelve in „tabernakel" (zie Aant. 5),

die verder wordt genoemd de „tent der samenkomst" (Ex. XXIX : 42, 44),
of juister nog : de „tent der ontmoeting". Wat het onderwerp van den toe-
Aran,  betreft, dit wordt slechts terloops besproken om later uitvoerig be-
handeld te worden in de les over den „Verzoendag" (Les XXXVI). Het
denkbeeld van de verzoening kan men het duidelijkst maken door stil te
staan bij de beteekenis van het woord „een verzoendeksel". God kan niet te
midden van zonden wonen, een zondaar niet in gunst aanzien. Doch, wanneer
de zonde bedekt, nit het gezicht is, wordt zijn toorn afgewend, en zelfs meer
dan dit : daar jezus zelf het deksel is, dat alle zonde onzichtbaar maakt,
kan God den aldus bedekten zondaar met liefde en vreugde aanzien, want
wat Hij ziet is de volkomen rechtvaardigheid van zijn eigen dierbaren Zoon.
Bij zulk eenen kan God wonen en met hem gemeenschap houden ; een
zoodanige „mag vrijmoediglijk voor den genadetroon" verschijnen.

SCHETS VAN DE LES.

Als een vriend u schreef dat hij
komen wilde en bij u vertoeven—wat
zoudt gij doen ? Als gij niet alles in

gereedheid bracht, wat zouden wij dan
denken ? Dat gij hem of niet gaarne
zaagt komen, Of niet geloofdet, dat hij
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kwam. Let op wat aan Israel was ge-
zegd. Ex. XXV : 8. God kwam onder
hen zvonen. Zij brengen nu hun
gaven, en zetten zich aan het werk
om het „heiligdom", waarin Hij woven
zal, in gereedheid te brengen. Er
was veel te doen, te houw en, te
schaven, te beitelen, te spinnen (zie
Aant. 4).

I. De toebereidselen tot den
bouw.

Mozes neemt alles in ontvangst,
wat het yolk hem brengt. Hij heeft
hun gezegd, wat noodig is — en
waartoe het gebruikt rnoest worden
(Ex. XXVIII : 8) : om een heiligdom
vcor den Heere te maken. Zie, hoe
zij van alles aanbrengen (zie Aant. 1).
Eenigen dragen wit, blauw, purper
of rood linnen, geitenvellen, rams-
vellen, dassenvellen, enz. Anderen
gouden, zilveren en koperen vaten,
nog anderen hout en planken. Man-
nen en vrouwen ontdoen zich van
hun sieraden — wanneer hadden zij
dat nog eens gedaan ? XXXII : 3.
_Men om hun afgod te maken, later
(XXXIII : 6) onder schaamte en ver-
driet ; maar geven zij ze nu met
vreugde en dankbaarheid voor den
dienst van God ? Zelfs de kinderen
wenschen hun kleine halskettingen
en ringen te geven (XXVIII: 22), en
zijn zeer verheugd, iets te kunnen
aanbieden. Er komen veel versier-
selen, zelfs van de minst rijken. Maar
daar zijn andere dingen noodig, zeld-
zamer en kostbaarder (vs. 8, 9). De
oudsten brengen deze (vs. 27), en er
is overvloed. Maar heeft al het yolk
gegeven ? vs. 21, 29. ,,Een ieder,
wiens hart hem bewoog" en „een
ieder, wiens geest hem vrijwillig
maakte" — ?del alien — alien waren
niet bereidwillig — zij behielden hun
rijkdorn, maar wat verloren zij ? Ge-
noegen, eer, de vreugde on' deel le
hebben aan het werk van God.

Wat moet met al die dingen gedaan
worden ? Er moeten gordijnen en
planken voor de tent, een dik over-
kleed en prachtige dingen voor den
dienst des Heeren gemaakt worden.
Hoe zorgvuldig en goed moet alles
zijn. Weten de Israelieten hoe ? God
heeft. aan Mozes een voorbeeld ge-
geven, Ex. XXV : 9-40 (zie Jan/.
2). Er zijn mannen gekozen, die alles
leiden zullen en het voornaamste
werk zullen doen, XXXV : 30, 34.
Hoe worden zij daartoe in staat ge-
steld ? vs. 31, 35. God zal hen leeren,
hoe zij zijn werk doen moeten (zie
..4ant 3). Anderen werken onder hen ;
welk een bedrijvig tooneel levert het
legerkamp op — eenigen klooven
hout, eenigen schaven, anderen smel-
ten goud en zilver, slijpen edelge-
steenten of borduren. Ook vrouwen
hebben haar werk — zij spinnen
ijverig, XXXV : 25, 26, en de kin-
deren helpen misschien hun moeders.

Van waar had Israel al die kost-
, baarheden 9 Ex. XI : 2 ; XII : 35, 36 ;

Ps. CV : 37. God gaf hun de schat-
ten van de Egyptenaren. En waar
hadden zij dat snijden, borduren,
enz. geleerd ? Zij leerden het in
Egypte, waar God hun vaderen
heen gevoerd had. Gen. XLVI : 4.
Zij offerden dus aan God, zvat Ili]
hun gegeven had.

Waarom gaven zij dat alles ? Zij
werden niet gedwongen — en hun
werd niet gezegd, hoeveel zij moes-
ten brengen.

Brachten zij genoeg ? Zie XXXVI :
3-7 Meer dan voldoende ; en zij
brachten het, omdat zij het begeerden
en dankbaar . aan God waren voor
Zijn genade en liefde. Zij gav en vrij-

willig.
Gaven zij alien hetzelfde? Allen be-

zaten sieraden ; eenigen linnen, anderen
moesten het eerst spinnen; alleen de
oversten hadden specerijen, olie en
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edelsteenen. Allen konden niet het-
zelfde doen — eenigen waren knapper
dan de anderen. Zij gaven, een ieder
naar hetgeen zij hada'en.

H. Net opzetten.
Het is bijna een jaar geleden, sedert

zij Egypte verlaten hebben. Op den
eersten dag van het nieuwe jaar zullen
zij het gebouw opzetten, dat zij bezig
zijn te maken. Waarop geleek het?
Het was geen huis, maar een tent,
die opgezet en ingepakt, en op hun
reis medegevoerd kon worden. Welk
een menigte zal zich op de plaats

gouden kist aangedragen en achter
in de tent geplaatst, en een dik gor-
dijn daarvoor gehangen, „voorhang-
sel" genaamd.

Vervolgens worden een tafel en een
kandelaar gebracht, en aan iederen
kant van de nog open ruimte der
tent gezet (zie Aant. 6). Wat legt
Mozes op de tafel? Ex. XXV : 3o (zie-
Jam'. 7); en dan wordt er een altaar
voor het ,,voorhangsel" geplaatst, om
er reukwerk op te branden. Einde-
lijk wordt het gordijn gehangen
voor de vijf pilaren, die den ingang,

verzameld hebben, waar zij opge-
slagen werd. Laat ons ook eens zien.

Eerst moest de tent opgezet worden
(zie Aant. 5). Zij slaan in den grond
berderen van sittimhout, met goad
overtrokken — deze worden rechtop
gezet, anderen daar over heen gelegd
(pilaren, vs. 18) en vastgehecht door
gouden ringen (Ex. XXXVI : 20-34).
Daarop werden de kleederen gebracht
en daar overheen gespreid, eerst een
geitenvel, dan een scharlaken geverfd
ramsvel, dan een dassenvel (XXVI :
7 ; XXXVI : 19). Vervolgens wordt een

vormen, en de tent wordt gesloten.
Maar dit is niet alles. Voor de deur

wordt een groot, koperen altaar ge-
bracht, voor de offeranden — en voorts
een groot koperen waschvat, met
water gevuld, voor de priesters, om
zich te wasschen. Dan worden rondom
het geheel, kopeten pilaren in den
grond geslagen, met gordijnen be-
hangen en deze ruimte worth het
„voorhof" genoemd.

Nu is alles gereed ; zal God de plaats
nu goedkeuren en er komen wonen ?

Welke blijde verwachting op ieders
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gelaat ! Maar hoe zullen zij weten, dat
God hun offerande aanneemt? Zij
hebben het teeken Zijner tegenwoordig-
heid, Ex. XIII : 2I. Dit teeken is hun
op de reis voorgegaan; waar rustte
het, Coen zij bij den Sinai waren ?
XXIV : r6-18; XXXIV : 5. Het daalde
eens neder en stond in de deur der
tent, Ex. XXXII' : 9. Stel u voor,
hoe ieders oog naar boven gericht is;
terwijl zij wachten, zet de wolk zich
in beweging, daalt van den berg,

Maar denk aan wat Salomo zeide,
2 Kron. IV :18, en zie Jes. VI: 1. Toch
was Hij in die tent tegenwoordig,
en Israel kon daar Hem ontmoeten,

XXIX : 42, 43. Kon Mozes dan, als
vertegenwoordiger van het yolk, in-
gaan, om God to ontmoeten ? Zie Ex.
XL : 34, 35. In het eerst niet — hij
kon de heerlijkheid niet verdragen
(XXXIII : 20). Later konden de pries-
ters in het Heilige komen, maar niet
achter het voorhangsel in bet Heilige

N

'NV

Z
Voorhof lang 100 ellen, breed 50 ellen. Tent lang 30 ellen, breed 10 ellen,

hoog 10 ellen. Ingang naar het Oosten.
a. Tafel der toonbrooden. 	 e. Koperen waschvat.
b. Gouden kandelaar. 	 .f. Koperen brandaltaar.
C. Gouden 1 eukaltaar.	 g. Opgang naar het altaar.
d. Ark des verbonds.

komt nader, zoodat zij de heerlijk-
heid er door heen kunnen zien schit-
teren, en bedekt den tabernakel. Dan
gaat de heerlijkheid door de deur naar
binnen en vervult de ruimte. God heeft
Zijn belofte gehouden, XXIX : 43 : de
tabernakel is geheiligd en door Zijn
heerlijkheid afgezonderd (zie /Ian/ 8).

III. De beteekenis van den taber-
nakel.

Waartoe was de tabernakel opgezet
en geheiligd? Opdat God in het mid-
,den van Israel zou kunnen wonen.

der Heiligen, XXVI : 33. Hoe ver
mochten de andere Israelieten nade-
ren ? Lev. I : 3. Alleen tot aan de deur

van het Heilige. God was tot hen ge-
komen, maar zij konden niet in Zijn
tegenwoordigheid verschijnen.Waarom
niet? Hebr. IX : 8. De weg voor de
zondaren was nog niet opeDgesteld.

Achter het voorhangsel stond een
kist (Ex. XXV : 10-21). Waarvan
was zij gemaakt ? Van sittimhout, met
goud overtrokken en met gouden
ringen aan de hoeken, waar de hand-
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boomers door heen gestoken waren,
om haar te dragen. Wat lag er boven
op? Een deksel van goud, het „ver-
zoendeksel" genaamd. Wat zag men op
het verzoendeksel aan de beide uit-
einden ? Twee cherubs, met de aan-
gezichten naar het verzoendeksel ge-
keerd en met de vleugelen het be-
dekkende. En binnen in de ark ? De
tafelen der wet (XL : 2o), de „ge-
tuigenis", of de woorden, die God tot
Israel gesproken had, Later werd er
nog iets meer ingelegd dat zorgvuldig
was bewaard geworden, XVI : 33, 34,
en later nog weer iets anders (Num.
XVII : zo, I I), vergl, Hebr. IX : 4
(zie Aant. 9).

Hoe werd die kist genoemd ? „De
ark des Heeren" Jozua III : 13 ; „de
ark der getuigenis" Ex. XL : 3 ; „de

ark des verbonds" Num. X : 33 ; op
de ark rustle de heerlijkheid Gods,
Lev. XVI : 2b.

Stel u nu een Israeliet voor, staande
in het voorhof; v6Or hem het altaar,
het waschvat, de deur der tent; hij
weet, wat daar binnen is : het reuk-
altaar, enz. dit alles wordt tot
aanbidding van God gebruikt maar
waar is Gods legenwoordigheid? Ach-
ter het voorhangsel, daar, waar de
ark staat. Zie Ps. XCIX : I (ook
Sam. IV : 4; Num. XVII 4, 7; 2 Sam.
VII : 2, 6). Daarom gaat zij in tijden
van gevaar ook voor het yolk uit
(Num. X : 33; Jozua III : 6 enz.), ver-
derving zaaiende onder Gods vijanden
en onder de heidenen, (r Sam V);
en zegen brengende aan zijn yolk
(2 Sam. VI: r).

NINGEN.

Vaders". Het werk van den eerste schijnt
geweest te zijn het zagen, snijden en gravee-
ren, terwijl de andere voor het borduursel
moest zorgen. Zie Ex. XXXI : 2-7. Al daze
kunsten werden waarschijnlijk in Egypte ge-
leerd, daar de Egyptenaren beroemd waren
door hun bekwaamheid daarin.

4. Het werk werd waarschijnlijk begonnen
omtrent drie maanden na de aankomst der
Israelieten bij den Sinai en duurde zes
maanden.

5. In Ex. XXXV : 11, waar de verschillende
deelen van den heiligen bouw opgenoemd
worden, vinden wij, dat de tabernakel zeif,
de woning, bestond uit planken van sittim-
bout en goud, met gordijnen van geborduurd
linnen. Hierover werd gezet „zijn tent", van
geitenvellen gemaakt, evenals de gewone
tenten. „Zijn bekleedsel" ziet op de buitenste
bedekking van rams- en tachash-vellen.

6. De vorm van den kandelaar, zooals hij
beschreven is in Ex., komt overeen met den
vorm van den kandelaar van den tweeden
Tempel, voorgesteld, met de tafel der toon-
brooden en andere voorwerpen, behoorende
tot den Joodschen eeredienst, op den boog
van Titus. Hij had een rechten steel, die zich
in drie paar armen vertakte, welke ieder een
halven cirkel rormde, en walks toppen op
dezelfde lijn kwamen als de top van den
steel. De larnpen werden des avonds aange-
stoken (Ex. XXVII : 20) en bleven des nachts
branden. De Rabbijnen zeggen, dat de middelste

12

AANTEEKE
1. Het „hemelsblauw, purper en scharlaken

en fijn wit linnen" was gedeeltelijk door Is-
raelietische vrouwen gesponnen uit Egyptische
stoffeu. Het ,,fijn linnen" wordt gezegd de
byssus te zijn, die door de Egyptenaren ge-
bruikt werd en helder wit was. De purper-
kleur, die er aan gegeven werd, was eenigs-
zins gelijk aan scharlaken; terwijl het rood
waarschijnlijk een lichter kleur was. 'Poor de
kleeden van geitenhaar leverden hun eigen
kudden de stof. De „dassenvellen" werden
gemaakt van een soort zeehond, in de Roode
Zee gevonden, (hetgeen blijkt uit de beteeke-
nis van het woord tachash), wiens vel nog
voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt.
Sittimhout is accaciahout, een knoestige en
doornige boom, in zijn groeiwijze eenigszins
gelijk aan een hagedoorn, maar veel grooter.
Hij groeit op de droogste plaatsen, en is nog
al talrijk over het Sinaitische schiereiland
verspreid. Het hout is hard en dicht; in de
Septuagint wordt het genoemd : „hout, dat
niet verrot". peel daarvan schijnt te zijn nit-
geroeid door de Bedouinen, die er houtskool
van maken. De „spanselen" van goud waren
wellicht halskettingen van gouden koralen,
daar het woord kumaz koraal of bol be-
teekent.

2. Ex. XXV : 9, 40. De vorm van den taber-
nakel met alles wat hij bevatte, werd waar-
schijnlijk aan Mozes getoond in een gezicht.

3. De namen Bezaleel en AhOleab beteeke-
en: 	 Gods" en „tabernakel des

RENKEMA.
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lamp alleen een Licht voor den dag was. Zie
XXX : 8; 1 Sam. III : 3; 2 Kron. XIII :11.

7. „Toonbrooden" beteekent: brooden, ge-
toond of vertoond aan God; letterlijk : „brood
des gezichts" of „der tegenwoordigheid". Het
werd, elke week versch, op de tafel gelegd
door de priesters, die de oude brooden aten
in de Heilige plaats.

8. De naam Shechinah, gegeven aan de
„heerlijkheid", komt van shachan, wonen.

Na de verovering van Kanaan werd de
tabernakel opgezet op ,.de plaats, die de Heere
had verkoren", Silo, Joz. IX : 27; XVIII : 1.
Daar bleef hij tot de ramp, die de ark in der
Filistijnen hand gaf. 1 Sam. IV ; zie Ps.
LXXVIII : 60-64; Jer. VII : 12. Later vinden
wij hem te Nob, 1 Sam. XXI ; en te Gibeon,
1 Kron. XVI : 39. Toen er een nieuwe taber-
nakel was opgericht voor de ark, voor dat de
Tempel er nog was, 2 Sam. VI : 17, bevatte

die het altaar der brandoffers, en werden er
dubbele diensten in gehouden tot aan de
regeering van Salomo, 1 Kron. XVI : 37, 39;
2 Kron. I : 3 ; 1 Kron. III : 15.

9. De kruik met Manna en de staf van
Aaron moeten later in de ark zijn gelegd.
Wij leeren uit 1 Kon. VIII : 9, dat, toen de
ark in Salomo's tempel werd gebracht, slechts
de steenen tafelen daarin waren. De andere
voorwerpen moeten vroeger verloren zijn ge-
raakt, misschien toen de ark genomen was
door de Filistijnen.

10. In het voorhof stonden : het brand-
offeraltaar, aan welks hoeken zich vier boor-
nen bevonden (1 Kon. II : 28, Ps. CXVIII:
27), en het koperen waschvat; in het Heilige
de gouden kandelaar met de zeven lampen
en de tafel der toonbrooden, alsmede het
reukofferaltaar ; in het Heilige der Heiligen
be yond zich de Ark des Verbonds.

Les XXXIII. — De Priesterdienst.

„Wij hebben eenen grooten Priester over het huis Gods".

Te lezen: Ex. XXVIII. Lev. VIII, Num. XXVIII : I--io; Lev. X.
Te leeren: Joh. XVII : (9; Hebr. VII : 	 27 ; Hebr. X 14; i Petr. I : 15, 16.

(Ps. 40 : 3, 4; Ps. 134).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De priesterdienst gaat uit van de veronderstelling, dat er scheiding is
tusschen God en den mensch. Die scheiding worth veroorzaakt door de
zonde. Daardoor werd de gemeenschap tusschen God en mensch verbroken,
en nu legde de Heere in den priesterdienst de brug, waardoor die verbroken
gemeenschap kon worden hersteld. De priesters zijn de middelaars tusschen
God en het yolk; zij stian tusschen het yolk en God in, om eenerzijds de
offers des yolks aan den Heere te brengen en anderzijds het yolk in den
Naam des Heeren te zegenen.

Heel de Israelietische Priesterdienst was schaduwdienst. Hierop worde bij
de behandeling dezer les de nadruk gelegd. Alles wijst in den Priesterdienst
heen naar den Heere jezus Christus, den „grooten Priester over het Huis
Gods". Het is noodig, bij de jongere leerlingen een juist en duidelijk denk-
beeld aan te brengen van den Israelietischen Hoogepriester en zijn werk,
daar dit van groot belang is voor het later leerstellig onderwijs. Met ouderen
kan de onderwijzer meer spreken over de werkelijkheid, die door het
Hoogepriesterambt werd, afgeschaduwd. Men wijze daarbij vooral op het
onvolkomene van de Hoogepriesterlijke bediening onder Israel en late daar-
tegenover duidelijk uitkomen, dat Jezus Christus de volmaakte Hoogepriester
is, die volkomen kan zaligmaken alien, die door Hem tot God gaan.
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De Israelietische Hoogepriester was zelf een zondig mensch. „De wet stelt
tot Hoogepriesters menschen, die zwakheid hebben". Hij had daarom aller-
eerst verzoening noodig voor zich zelf. Eerst moest hij slachtofferen voor
zijn eigen zonden opofferen, daarna voor de zonden des yolks. Als hij stierf,
kwam de Hoogepriesterlijke waardigheid aan een ander. Het Hoogepriester-
ambt ble' wel, maar ging telkens van den een op den ander over. En het
onvolkomene van zijn werk springt in het oog, als we bedenken, dat de
offeranden telkens moesten worden herhaald. Alle dagen moesten nieuwe
offers worden gebracht. En die offers waren ten eenenmale onvoldoende.
Het bloed van stieren en bokken kon de zonden niet wegnemen. We hebben
in Israels Priesterdienst dan ook slechts een schaduw der toekomende dingen.
De volkomen Hoogepriester is onze Heere Jezus Christus. Hij was zonder
eenig gebrek en behoefde voor eigen zonden geen verzoening te doen. Flit
Hoogepriesterambt blijft steeds vereenigd met zijn persoon ; „omdat Hij in
eeuwigheid blijft, heeft Hij een onvergankelijk Priesterschap". Zijn offerande
was voldoende, want, Hij, die de volmaakte was, offerde zich zelf ',op het
altaar des kruises. En daarom behoeft die offerande ook nimmer her-
haald te worden; een slachtoffer offerde Hij voor de zonden van Zijn
yolk en bracht hun daardoor een volkomen verzoening aan. „Met een
offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden".
Met Zijn eigen bloed is Hij in het hemelsch, heiligdom ingegaan, om te ver-
schijnen voor hpt aangezicht Gods voor ons. En daarboven bedient Hij nog
steeds zijn Hoogepriesterambt. Daar, aan de rechterhand Gods, bidt Hij voor
Zijn yolk, en van daar zegent Hij hen met alle geestelijke zegeningen (zie
Hebr. V—X). Hem eeren wij dan ook als „onzen eenigen Hoogepriester, die
ons met de eenige offerande zijns lichaams verlost heeft en ons met Zijn
voorbidding steeds voortreedt bij den Vader". (Catech. Zondag XII). Hij is
zulk een Hoogepriester, als ons betaamt, „heilig, onnoozel, onbesmet, afge-
scheiden van de zondaren en hooger dan de hemelen geworden".

Naar aanleiding van het laatste deel dezer les (de zonde van Nadab en
Abihu) sta men er bij stil, dat God gediend moet worden op de rechte wijze.
Tot in bijzonderheden had de Heere voorgeschreven, hoe de verschillende
offers moesten worden gebracht. Toen dus Nadab en Abihu vreemd vuur
voor het aangezicht des Heeren brachten, en daarmede afweken van de
voorschriften des Heeren, haalden zij het oordeel Gods over zich. Door hun
offerdienst, dien God juist tot Zijn verheerlijking had ingesteld, werd Hij
onteerd. God is een heilig God en wil ook heiliglijk worden gediend (1 Petr.
I : 15, 16). „In degenen, die tot Mij naderen, zal ik geheiligd worden".
Vandaar, dat zoo strenge straf de twee zonen van Aaron trof. Naar aan-
leiding van deze geschiedenis doe men uitkomen, dat wij in de wijze van
Godsvereering niet eigendunkelijk hebben op te treden, maar ons ook hierin
hebben te voegen naar den wil des Heeren. Tevens wijze men er op, dat
wij steeds tot God moeten naderen met dien eerbied, dien wij, zijn schepselen,
Hem verschuldigd zijn.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u eens voor, dat aan ons alien wil, kan naar een prachtig huis gaan,
gezegd werd : ieder kind, dat maar 1 om daar mooie geschenken van een
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goeden vriend te ontvangen ; wie zou
dan niet willen gaan ? :Maar denk nu
eens, dat alleen kinderen met nette,
schoone kleederen konden gaan, en
eenige kinderen alleen lompen hadden;
— moesten die dan buiten blijven,
en geen geschenk ontvangen ? Er zou
maar een middel voor hen zijn om
het te verkrijgen : dat zij iemand
vonden, die voor hen ;aande Wilde.
Als die persoon in het huis kwam,
zou het dan zijn, om geschenken
voor zich zelf te ontvangen ? — Neen
— voor de met lompen bedekte
kinderen ; en hij zou zeggen, dat hij
voor hen (noem namen van kinderen)
gekomen was. Zulk een persoon noemt
men een vertegenwoordiger.

Gij herinnert u, hoe God Israel tot
zich geroepen, en hun groote zege-
ningen beloofd had (Les XXX). Maar
toen zij de stem van God gehoord
hadden, durfden zij niet in Zijn tegen-
woordigheid blijven, hoewel een om-
heining hen scheidde van den berg,
waarop God was nedergedaald ; en
wat vroegen zij toen aan Mozes?
Ex. XX : 19. Nu God onder hen was
komen wonen, Zijn tege:riwoordigheid
op de ark des Verbonds rustte, konden
zij zelven niet tot Hem naderen —
konden niet, vanwege hun zoncien.
Waaraan hadden zij behoefte? Aan
een, die voor hen Bing, aan een ver-
tegenwoordiger. God voorzag in die
behoefte, XXIX : 44b. Hoe werd de
vertegenwoordiger genoemd ? Priester,
later Roogepriester, om Hem van de
andere priesters te onderschiden
(Num. XXXV : 25).

I. De Hoogepriester. Lev. VIII.
Nadat de tabernakel opgesteld was,

had er nog een indrukwekkende plech-
tigheid plaats ; het yolk verzamelde
zich voor de deur van het voorhof.
Mozes brengt zijn broeder Aaron en
Aarons zonen naar voren ; alien zullen
priester zijn, maar Aaron de voor-

naamste, de Hoogepriester. Wat wordt
er gedaan ? Eerst had er een wassehing
plaats ; het water van het waschvat
werd over hen uitgegoten (Ex. XIX :
10, 14). Toen trok hij hun een bij-
zonder kleed aan, „heilige kleederen"
Ex. XXV III : 2. Dit alles, om te
toonen, hoe heilig en rein zij moeten
zijn, die tot God naderen.

Daarna zalft Mozes den tabernakel
en alles wat daartoe behoort met
olie; en op wiens hoofd wordt de olie
daarna uitgegoten ? Lev. VIII : 12.

Aileen de Hoogepriester wordt aldus
gezalfd en alzoo afgezonderd. Maar
was Aaron werkelijk rein en heilig,
om aldus afgezonderd te werden en
tot God te kunnen naderen ? Hij was
een zondaar als de anderen, en kon
dus niet de ware vertegenwoordiger
(of priester) zijn, maar alleen de
schaduw van den waren Hoog-epriester
(Zie vorige Les). Als zondaar ver-
diende hij den dood — hij moest tot
God met bloed naderen (Hebr. IX : 7).
Daarom werden nu offers gebracht,
een var des zondoffers, en dan twee
rammen — en het bloed van den
laatsten ram werd op de priesters
gesprenkeld. Eindelijk werd het bloed
en de olie op alien gesprengd.

Nu had Israel een vertegenwoor-
diger. Welk onderscheid konden zij
zien tusschen hem en de andere
priesters? Hij droeg eenige dingen, die
niemand anders droeg (Ex. XXVIII).
Ten eerste een hemelsblauw kleed,
uit een stuk geweven, met gouden
schelletjes en granaatappelen aan den
zoom rondom (zie Rant. r); daarover
den efod, een korten mantel, uit twee
stukken gemaakt, aan de schouders
vast gehecht door twee sardonix-
steenen, waarop de namen der stammen
van Israel gegraveerd waren; daarover
de borstlap, bestaande uit twaalf kost-
bare steenen, dragende ieder den
naam van een der twaalf stammen (zie
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Aant. 2); op het hoofd een tulband
van wit linnen, met een gouden plaat
aan de voorzijde, waarop gegraveerd
stond : „de Heiligheid des Heeren".

Waartoe dit kleed ? Om de waar-
digheid, de heilig heid, en de beteekenis
van het a,mbt des Hoogepriesters aan
te duiden. Welke was dan de be-
teekenis ? Wat droeg hij op zijn schou-
ders ? Op zijn hart ? Waarom dit?
Om aan te toonen, dat, waar hij ging,
hij voor Israel ging; dat hij, wat hij
deed, voor _Israel deed — te hunnen
behoeve — als hun vertegenwoordiger.

II. De dagelijksche offers.
Wat deed Aaron, zoodra hij gezalfd

was ? Lev. IX : 7, 8 enz. Israel moest
offeranden brengen, maar kon zich
niet zelf voor God stellen. Dit werd
dus door Aaron voor hen gedaan.

Gij herinnert u het groote, koperen
altaar v6Or de deur der tent — waar-
voor diende het (zie Aant. 3)? Wij
zullen nu zien, wat elken dag daarop
gebeurde. Eerst werd er een lam ge-
bracht en door den priester gedood
(zooals het, Paaschlam, een mannetje,
een jaar oud, volkomen) — het bloed
werd op de vier horens van het altaar
gesprenkeld en het lam werd door
vuur verteerd. Waarom ? — Het lam
verdiende den dood niet — was niet
schuldig ; wie waren het wel ? De
Israelieten. Als nu het yolk rondom
het voorhof stond en naar het offer
zag, dacht het : „Dit geschiedt voor
mij ; God heel*/ ee;i ander leven in
pladts van het nn ijne aangenomen".
Dat offer kon de zonde niet weg-
nemen, maar het wees heen naar den
Heere Jesus, het Lam Gods, die voor
de zonde sterven zou.

Het was niet genoeg, het lam te
dooden ; bloed moest gesprenkeld en
voor God gebracht worden.

Als de schuld nu weggenomen was,
was dan alles in orde? Wat was iedere
Israeliet aan God verschuldigd —

wat zijn wij verschuldigd ? Het offer
van ons zelven, van ons geheele leven,
omdat wij Hem toebehooren, Ps. C: 3.
Maar wij zijn zondig — en God eischt
reine offeranden ; daarom werd het
volkomen lam voor Isr el geofferd —
een schaduw van „het Lam Gods",
(Joh. I : 29), wiens geheele leven een
offerande was. Hebr. IX : 14. Dat offer
werd door God aangenomen, „een
lieflijke reuk", Num. XXVIII : 2, 6,
ook in dat opzicht was het een type
van Christus, Ef. V : 2. Nog iets
anders werd met het lam op het altaar
gelegd — meel ; zooveel als noodig
was voor het dagelijksch voedsel van
een mensch, Ex. XVI : r6, 36 (zie
Aant. 4) en olie, geslagen of geperst
uit olijven ; dan werd daarover wijn
uitgegoten en dit alles te zamen ver-
brand. Het yolk bracht God in zijn
offers, wat Hij het gegeven had —
het voedsel en den drank, en de olie
daarbij, om te toonen, dat alles aan
Hem geheiligd werd, en al Zijn goede
gaven in Zijn dienst gebruikt zouden
worden.

III. Vreemd vuur.
Toen Aaron voor het eerst als

Hoogepriester offerde, wie hielpen
hem toen ? Zijn zonen. Lev. IX : 9,
12, enz. Toen het offer gebracht was,
gingen Mozes en Aaron in den taber-
nakel, wellicht om reukwerk te offeren,
en kwamen toen naar buiten om het
yolk te zegenen. Toen verscheen de
heerlijkheid des Heeren, en vuur ver-
teerde wat nog op het altaar lag.

Wat deed het yolk, toen het dat
zag? Zij „juichten en vielen op hun
aangezichten" (Lev. IX : 24). Zoo
gaven zij hun vreugde en hun eer-
bied te kennen.

De plechtige dienst is afgeloopen
(zie Aant. 5); alien hebben nu weer
kunnen zien, dat de Heere een groot
en heilig God is. Hij wil, dat men
Hem diene naar de voorschriften, die
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Hij gegeven heeft. En wat doen nu
de twee oudste zonen van Aaron, ter-
wijl hun varier en Mozes ergens anders
bezig zijn ? Lees Lev. X : i.

Een ander vuur worth aangestoken
(zie Aant. 6), rOokkolommen stijgen
op uit het voorhof van den tabernakel
— waar komen zij vandaan ? Nadab
en Abihu hebben hun wierookvaten
vol specerijen gebracht om te offeren.
Maar wat had God gezegd van den
wierook, die Hem geofferd werd ? Ex.
XXX : 9.

Nadab en Abihu brengen vreemd
vuur voor het aangezichfdes Heeren,
hetwelk Hij hun niet geboden had,
en richten zich naar de deur van den
tabernakel.

Gaan zij de deur binrien ? Voor dat
zij het gordijn op zijde hebben kunnen
schuiven, zien zij een vuur — waar
komt het vandaan ? vs. 2. Uit het
Heilige der Heiligen, van boven het
verzoendeksel, en in een oogwenk
vallen de overtreders dood ter neder.

Welk een schrik onder de menigte,
staande bij het voorhof! Mozes en
Aaron zijn spoedig op de plaats des
onheils; Mozes ziet, wat er gebeurd is

daar liggen de wierookvaten met
„vreemd vuur". Is hij verbaasd over
hetgeen aan zijn bloedverwanten over-
komen is? Zie vs. 3. „Dit is het, wat
de Heere sprak". Nadab en Abihu
waren niet ongewaarschuwd ; zij wisten,
wat God geboden had ; zij waren on-
gehoorzaam en onteerden God, door
zoo te • handelen in strijd met zijn
bevel.

Uitte Aaron een klacht ? Hij zweeg
stil, verg. Ps. XXXIX : 9. Welk een
vreeselijk gezicht voor het yolk, toen
de priesters dood door bet leger ge-
dragen werden, vs. 4, 5. Welk een
rouw na al die vreugde. Wat veroor-
zaakte dien rouw? De zonde, het
moedwillig overtreden van Gods
gebod.

God was gekomen om Israel te
zegenen, maar deze twee hadden zich
van den zegen afgewend en hun eigen
weg gevolgd — ten verderve.

Denk nu eens: wie hadden de zonde
bedreven ? De twee priesters — in
rang op Aaron volgende vertegen-
woordigers na hem van het yolk —
zal het yolk nu niet moeten lijden ?
Verdriet en schrik zullen er zijn, vs. 6,
rouw over de zonde en het oordeel.
Maar het yolk zal niet getroffen wor-
den door den toorn des Heeren. Zijn
voornaamste vertegenwoordiger staat
daar, als tevoren, v66r Gods tegen-
woordigheid, vs. 6, 7 — de heilige
kleederen zijn niet gescheUrd, de namen
van Israel draagt hij nog op het hart;
noch Aaron, noch zijn zonen mogen
teekenen van rouw geven. Maar wordt
het offer (waaraan deze schuldigen ge-
holpen hadden)aangenomen ? Zie naar
de bevelen in vs. 12-15. Niets wordt
veranderd — het deel der priesters
moet zooals gewoonlijk gegeten wor-
den — geen verandering wordt ge-
maakt. Aileen een ding wordt weg-
gelaten, vs. 16 —2o, en dit niet op
Gods bevel, maar naar Aarons voor-
schrift (zie Aant. 7).

Er wordt nog een bevel gegeven.
Zou niet nogmaals zoo iets treurigs
kunnen plaats hebben ? Aarons zonen
hadden nu moedwillig tegen Gods
bevel in gehandeld, maar zouden
anderen het later misschien niet uit
zorgeloosheid of in opgewondenheid
kunnen doen? Let op de beveled in
vs. 8-11. Zij, die in den dienst des
Heeren zijn gesteld, moeten nooit zich
onbekwaam daarvoor maken.

Hoe zullen wij God dienen ? Wij
moeten den zeleg- gaan,dien .Hij geboden
heeft. Niet zooals Kain, die niet in
oprechtheid offerde (Gen. IV : 3-5),
noch zooals de Farizeer, die niet wilde
erkennen, dat hij een zondaar was,
Luk. XVIII :	 enz. Wij moeten in
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geest en in waarheid wandelen. Ps.
CXLV i8. De wolf van wierook,
die Nadab en Abihu deden opgaan,
wilde zeggen : wij zijn priesters, wij
zijn groot en machtig. Laten onze
gebeden en onze lofzangen beteekenen:
,God is groot, heilig en goed". Welke

lof gaat tot God uit uw hart ? Hebben
wij Hem lief, laat ons dan bidden, dat
de Heilige Geest ons geheele leven tot
Zijddienst heiligen moge, en ons moge
leeren, Hem zoo te dienen, als hij ons
in zijn Woord bevolen heeft.

AANTEEK

1. De schellen en granaat-appelen, rondom
den zoom van het kleed, spraken van den
kiank van het Goddelijk woord, dat de kos-
telijke spijze is voor de ziel. Er wordt bij
gezegd, dat de bellen door Aaron moesten
gedragen worden, als hij voor f!en Heere in-
ging „opdat hij niet sterve". Ex. XXVIII:
35. Dit beteekent, dat alleen in zijn officieele
kleeding als HoogepriesTer hij het wagen kon,
in die tegenwoordigheid te komen.

2. Aan Mozes werd door God bevolen, de
Grim en Thummim te bevestigen aan (niet
in) den borstlap. Het is zeer moeilijk, met
eenige zekerheid te zeggen, wat we onder
„Urim en Thummim" hebben te verstaan. De
woorden beteekenen Licht en reckt. Sommigen
denken, dat zij de twee tafelen der wet waren,
op de een of andere wijze op den borstlap
geschreven ; anderen denken, dat zij kostbare
steenen waren, die schijnsel gaven, als God
er door sprak.

3. De naam, gegeven aan het bTandoffer:
olah, een hemelvaart, ziet op het geheele lichaam
als verteerd door de vlam, die opsteeg van
Gods altaar, en duidt aan het onderscheid
tusschen dit offer en het zondoffer. Het laatste
stelde alleen voor het overbrengen van schuld
op een ander; het eerste, daar bet ook woes
op de boete, gedaan door den plaatsvervanger
(Lev. I : 4) symboliseerde het offer van een
leven van volmaakte gehoorzaamheid, en was
dus van een meer-omvattend karakter dan de
andere offers. Een Engelsch geleerde zegt er
het volgende van : Dit offer, in zich bevat-
tende alles, wat tot de andere offers behoorde,
mag beschouwd worden als de belichaming
van het algemeene offerdenkbeeld, en, in
zekeren zin, vertegenwoordigt het de geheele
instelling der offers. Zoo schijnt het in Dent.
XXXIII : 10, waar het werk van het priester-
schap in het aanbieden der offers alleen om-
schreven wordt door deze wijze van offeren :
,,Zij zullen reukwerk voor U brengen en ge-
heele brandoffers op uw altaar". Om dezelfde
reden was aldus ook het offer, dat 's morgens
en 's avonds gebracht moest worden ten be-
hoeve van het geheele verbondsvolk, en dat,
vooral gedurende den nacht, als het altaar
voor niets anders noodig was, langzaam moest
verteren, opdat het duren zou tot den morgen.

ENINGEN.

Zoo was het in zekeren zin een eeuwig offer
— de symbolische uitdrukking, van wat Is-
rael altoos ontvangen zou van Jehovah, als
den God des Verbonds, en wat kinderen
des verbonds, daarom altoos aan Hem zouden
moeten afstaan.

4. Het spijsoffer (minchah, een gave) met het
drankoffer werd altoos gevoegd bij het brand-
offer of het dankoffer, en kon zonder dat niet
geofferd worden. lezen in Lev. II : 1,13,
dat wierook en tout aan de ineelbloem worden
toegevoegd : het laatste als een teeken van
zuivering en onbedorvenheid, terwijl het
eerste een type was van den geest des gebeds.

5. Het verhaal in Lev. X zegt niet, op
welken tijd het offer van het ,,vreemd vuur"
plaats had. Sommigen hebben gedacht, dat
het was dadelijk na de gebeurtenissen, ver-
haald in Lev. IX; anderen, dat het den vol-
genden dag gebeurde. Waarschijnlijk was het
niet later dan den volgenden dag, daar het
dan te laat was geweest om het vleesch vax
het zondoffer te eten.

6. Daar rijzen twee vragen ten opzichte
van Lev. X :1, 2 Ten eerste : waarin bestond
de schuld van Nadab en Abihu? en ten
tweede : wat bewoog hen, om die misdaad te
bedrijven ? In antwoord op de laatste vraag,
wordt door sommigen verondersteld, dat de
twee priesters zich te veal overgegeven had-
den aan bedwelmende dranken en de daad
deden in gedachtelooze opgewondenheid. Pit
is echter niets dan een veronderstelling, en,
alle dingen, in aanmerking nemende (de
plechtigheid van het vuloffer, en de wijze,
waarop van de misdaad wordt gesproken), ligt
het meer voor de hand, dat Nadab en Abihu
verlangend waren, voor het yolk te verschij-
nen in hun nieuwe waardigheid als priester,
en een voornamer deel in den dienst wilden
hebben, dan hun was toegekend. Het offer
zelf was er een, dat hun niet opgedragen was;
de misdaad echter bestond hoofdzakelijk in
het ,,vreemde vuur". Volgens sommigen heb-
ben wij hieronder gewoon vuur te verstaan,
waarmede zij het reukwerk hadden aange-

! stoken, in plaats van met dat, hetwelk op
het altaar lag. Daar is echter geen bepaald
bevel ten opzichte van het gebruik van het
vuur, dan alleen voor het reukwerk, op den
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Verzoendag geofferd, ofschoon wij uit Num.
XVI : 46 mogen besluiten, dat het ge-
bruikelijk was, het reukwexk met het vuur
van het altaar aan te steken. Aan den ande-
ren kant is er wel een opzettelijk voorsArift
voor den „wierook", die moest gebruikt wor-
den ; het is mogelijk, dat hien') gedoeld wordt.
Zij mochten daarmede den tabgernakel niet
ingaan, want de slag trof hen in het voorhof,
„voor het heiligdona". Lev. X : 4.

7. Waarom liet Aaron het eten van het
vleesch des zondoffers na? Het kan niet zijn
om zijn verslagenheid van geest; want het
was geen feestmaal. Men heeft gedacht, dat

hij zich onwaardig voelde, na hetgeen gebeurd
was, dezen plicht als vertegenwoordiger des
yolks te vervullen. Ook heeft men gezegd,
dat bet offer lien morgen door zijn zoons
werd aangeboden, en dat, na de misdaad van
de twee oudsten, hij niet handelen kon, alsof
het aangenomen was ; men voegt er dan bij
„Mozes zag, dat Aaron den geest en de be-
teekenis van de godsdienstige verrichtingen
begreep, en was voldaan". Het is echter niet
zeker, of Mozes voldaan was, dan wel, of hij
het verdroeg — om Aaron in zulk een tijd
van droefheid niet verder te dwingen.

Les XX XIV. — De reis naar Kanaan.

,5 4j verzochten God in hun hart".

Ye lezen : Num. IX, X, XI en XII.
le leeren Jes. LXIII : 13 ; Ps. CVI : 13-15 ; Filipp. II : 3.

(Ps. go : 8 ; Ps. 105 : 3).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Bijna een jaar hebben de kinderen Israels bij den „berg Gods" vertoefd.
God heeft op Sinai Israel tot zijn yolk aangenomen; het heeft er zijn wet
ontvangen; het zichtbare teeken van Gods tegenwoprdigheid is in het midden
des yolks. Nu is het tijd, den tocht naar het Beloofde Land, dat zij in een
maand konden bereiken, voort te zatten. Die tocht zou, vooral in het begin,
moeilijk wezen, maar voerde naar het land, „overvloeiende van melk en honig".

Deze les valt in drie deelen uiteen.
Het eerste deel handel t over het reizen der kinderen Israels in het algemeen.

De kinderen moeten zich eenigszins het yolk kunnen voorstellen, zooals het
in de woestijn in bepaalde orde voorttrok. De onderwijzer beschrijve hun
de woestijn, die de Israelieten moesten doortrekken ; hij wijze hen op de
gevaren van de reis, op de groote moeilijkheden, waarmede zij hadden te
worstelen. Maar hij vestige tevens de aandacht op de trouwe Vaderzorg Gods,
die den Israelieten den weg wees door wolk- en vuurkolom, die hen voedde
met hemelbrood, die hen drenkte met water uit de rots, die steeds hen
beschermde en beveiligde op de reis door de „groote en vreeselijke woestijn",
die, „zijn yolk leidde als een kudde door de hand van Mozes en en Aaron".

In het tweede deel wordt gesproken over de zonde des yolks, dat mur-
mureerde, omdat het geen vleesch had, en over de straf, die God het yolk
deswege toezond. De onderwijzer wijze er op, dat bier weer het ongeloof
zich openbaarde van een yolk, dat alleen door het geloof Kanaan kon
beerven. Tevens sta hij er bij stil, hoe de gaven Gods zonder Gods zegen
ons niet gedijen, hoe ze zelfs in een vloek kunnen veranderen, als wij ze niet
hebben in Z ijn gunst. „Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen".
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In het derde deel doet zich de gelegenheid voor, den waren dienstknecht
des Heeren te schilderen in zijn nederigheid, zijn zachtmoedigheid, zijn
verdraagzaamheid. Men legge er den nadruk op, dat rechte beoefening van
deze deugden alleen vrucht is van het werk des Heiligen Geestes in ons.
(Gal. V : 22, Ef. IV :1 en 2). Daarbij trede hier in het licht de hooge plaats,
die Mozes inneemt, de profeet, aan wien God zich niet openbaart door
droomen en gezichten, maar met wien Hij spreekt „van mond tot mond".

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een man voor, die op reis
gaat om iets te verkrijgen, dat hem
beloofd is ; al een tijd op weg, wordt
hij genoodzaakt, ergens te vertoeven
en een poos uit te rusten ; wat zou hij
doen, als hij uitgerust is ? Voorwaarts
gaan. Hoe dwaas zou hij zijn, indien
hij op den weg bleef dralen en nooit
aan het einde van zijn reis kwain.

Waar hadden de Israelieten langen
tijd op hun reis vertoefd ? Bij den
Sinai, bijna een geheel jaar, niet alleen
om te rusten, maar ook om Gods wet
te ontvangen ; daarna om een tent
voor Hem te maken, waarin Hij onder
hen zou wonen, en om alles voor zijn
eeredienst te ordenen (zie vorige Les).
Eindelijk brak de dag aan, waarop zij
een jaar geleden uit Egypte waren
getrokken; wat moesten zij dien dag
doen ? Ex. XIII : 3, enz. Het Paasch-
feest wordt gevierd (Num. IX : r-5).
Welk een heerlijk feest ter herinnering
aan de groote bevrijding. Zestien
dagen later, een maand nadat de
tabernakel opgezet was, wordt het yolk
geteld (hoofdst. I) ; de stam van Levi
voor den dienst des Heeren afge-
zonderd, in plaats van de eerstge-
borenen (Num. III : 41, 45 ; Ex. XIII :
r5); oversten en hoofden over de
stammen werden aangesteld, en ieder
hoofd bracht een offer voor den dienst
des Heeren (Num. VII).

Alles is nu geordend. Israel heeft
den tabernakel, waarop Gods tegen-
woordigheid rust; een Hoogepriester,
om hen te vertegenwoordigen, en andere

1 priesters, om den dienst des Heeren
waar te nemen ; een stam wordt voor
zijn dienst afgezonderd, hoofden over
de andere stammen aangesteld, en
eens iegelijks plaats bepaald (Num. II).
Zullen zij nu rustig blijven wonen in
de waterrijke dalen rondom den Sinai,
en zal het dagelijksch brood iederen
morgen hun toegezonden worden?
Hebben zij daarom Egypte verlaten ?
Neen ! zij zijn reizigers ; hun tehuis
is niet in de woestijn, maar in het
Beloofde Land ; en nu alles gereed is,
wat moeten zij nu doen ?

I. Het optrekken.
Let op het woord, dat tot Mozes

geschiedde, Deut. I : 6-8. Zij be-
hoeven nu niet langer bij den Sinai
te blijven. Zij moeten optrekken —
het land is gereed — zij hebben slechts
te gaan en het in bezit te nemen. Wat
is het teeken tot den aftocht ? Num.
X : I I, 12 (zie Aant. 1); IX : 17. Dan
worden de verschillende stammen op
het geklank der bazuinen in orde
geschaard, X : 5, enz.

Stel u de beweging in het leger voor
— tenten, die opgepakt ; kameelen en
ezels, die geladen ; schapen en vee,
die verzameld worden. Wie trekken
vO6r de menigte uit? Eenige Levieten,
bloedverwanten van Mozes en Aaron,
de ark dragende; X : 33; III : 3o, 31.
Dit is om het yolk tot de reis aan
te rnoedigen. Dan volgt het yolk, een
ieder naar zijn stam — welke stam
het eerst?. X : 14. Iets verder komen
nog meer Levieten, die de pilaren en
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de , gordijnen, enz. van den tabernakel
dragen, X : 17 ; III: 25, enz.; ook op
wagens, VII : 6-8 (zie Aant. 2). In
het midden nog anderen, die heilige
dingen dragen, X : 21; IV : 15, zorg-
vuldig bedekt, IV : 5, enz.

Hoedanig was de reis? Zie, hoe
ihiervan in Deut. I: 19 en Jer. II : 6
gesproken wordt. Er waren geen ge-
baande wegen, geen groene weiden of
schaduwrijke boomen ; zij moesten
over bergen trekken, lange steile,
nauwe en rotsachtige Paden, nu eens
door de rotsen beschaduwd, dan ver-
schroeid door de zon , niets dan kloven
en bergtoppen rondom (zie "Ian,. 3).
.Zou dit wel de goede weg zijn? Zij
moeten goed gaan, als zij de wolk
volgen, en hoe veilig, als men God
tot zijn gids en beschermer heeft.
Zie IX : i8, enz. Zie, hoe Mozes op
Gods tegenwoordigheid vertrouwde,
x : 35, 36. Waarheen gaan zij ? Deut.
I : 7, enz.

Als er iets prettigs en vroolijks is,
waar gij naar uitziet, zoudt ge dan
niet willen, dat anderen daarin deel-
den ? Dit was het, wat Mozes ver-
langde. Wie was hem komen op-
zoeken, toen hij nabij den Sinalkwam ?
Ex. XVIII : I, enz. Nu zal Israel de
Leis voOrtzetten. Mozes wil echter niet
gaarne van Hobab scheiden. Aan
Hobab wordt dus gevraagd, mede te
trekken. Hoor, hoe Mozes sprak : „Wij
zullen ia weldoen". Num. X: 29. Maar
Hobab weigert, mede te gaan. Hij
denkt aan zijn eigen land en aan zijn
bloedverwanten. Mozes dringt echter
aan, om den wille van bet yolk, daar
Hobab, bekend met de woestijn, den
reizenden van veel dienst zou kunnen
zijn (zieilant.4), maar ook om den wille
van Hobab zelf, die, als hij hen verge-
ze)de, deeleri zou in de zegeningen Gods.
Gaf Hobab toe ? Zie Richt. IV : i r. Een
ander gezin had zich dus bij de voort-
trekkende Israelieten aangesloten.

II. De lustgraven.
Gib zult u herinneren, hoevele Egyp-

tenaren en vreemdelingen met de Israe-
lieten uit Egypte togen, Ex. XII : 38 (zie
Aant. 5). Zij denken weldra aan de
goede dingen, die zij achtergelaten
hebben, aan het goede voedsel, en ver-
langen daarnaar (zie Aant. 6). De onte-
vredenheid breidt zich uit, o, zoo ge-
makkelijk, — Israel begint Ook te
murmureeren — waarom? Zij begeeren
vleesch om zich te versterken, en
vruchten en groenten, om zich op reis
te verfrisschen. Geen onnatuurlijke
wensch —maar hadden zij niet even
goede dingen in het vooruitzicht? Het
land, overvloeiende van melk en honig,
lag voor hen — zij hadden niets antlers
te doen, dan zich voorwaarts te Spoe-
den ; daar, , daar zouden zij niet in
slavernij zijn, zooals in Egypte.

Maar in plaats van uit die gedachte
moed te scheppen, gaan zij voort met
over hun wensch te denken, totdat het
verlangen hoe langer hoe grooter worth.

Let op (a) hun ontevredenheid. Had-
den zij geen voldoend voedsel ? Was
het Manna niet goed van smaak ? Zie
de beschrijving in vs. 7 en 8 (zie Aant.
7). Toch zeggen zij van dit „brood uit
den Hemel" : „daar is niets behalve dit
Manna !" (b) hun ondankbaarheid. Hoe-
vele zegeningen had God hun reeds ge-
schonken ! Hoe was juist dat Manna,
dat zij nu verachten, een blijk van Gods
trouwe zorg voor hen. Maar zie, in
plaats van nu dankbaar Gods weldaden
te ontvangen, murmureeren ze, omdat
ze geen vleesch hebben; (c) hun onge-
loot. „Zij verzochten God in hun hart".
Had God hun niet vele blijken van zijn
macht en liefde gegeven ? Toch be-

1

! klagen zij zich, alsof zij hard behan-
deld worden ; zij twijfelen aan Gods
liefde en tevens aan Zijn macht.

Het geween en het gemurmureer be-
reikt het oor van Mozes. Hoe zal het
hem gesmart hebben, dat het yolk zoo
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klaagde en morde Nu kwam het weer
aan den dag, hoe ontevreden, hoe on-
dankbaar, hoe ongeloovig het yolk
was. Inderdaad, het staat te vreezen,
dat het straks vanwege datzelfde onge-
loof het Land der Belofte niet zal kun-
nen ingaan. Wat zal Mozes doen ? Lees
vs. I1-15. In zijn moedeloosheid gaat
hij tot God en klaagt hij den Heere zijn
nood. En teat antwoordt de Heere?
Zie, met welke boodschap Mozes tot
het yolk gezonden wordt (vs. 18-2o).
Hun wensch wordt overvloedig ver-
vuld. Zij zullen vleesch hebben, tot ver-
zadiging, ja, tot walging toe. Zoo waar-
schuwt de Heere het yolk nog. Geven
zij acht op de waarschuwing ? Neen, zij
zijn te zeer vervuld met hun begeerte.
En Mozes? Hij is vol verbazing, hij
twijfelt haast, of dat wel zal kunnen
geschieden en vraagt : „Zeshonderd-
duizend is dit yolk te voet", enz. vs. 2i
en 22. Welk een dwaze vraag ! (Verge-
lijk Markus VIII : 4). Is Mozes dan ver-
geten, hoe God reeds vroeger het yolk
vleesch heeft gegeven in de woestijn ?
(Ex. XVI). Waarlijk, Mozes zelf is niet
vrij van het ongeloof des yolks. De
Heere zelf doet hem het dwaze en zon-
dige van zijn vraag inzien (vers 23).

Neen Gods hand is niet verkort.
Een sterke wind blaast, en drijft

zwarte massa's aan wolken gelijk, naar
de legerplaats van Israel. Maar het zijn
geen regenwolken ; zij komen al nader
en nailer — het zijn duizenden en dui-
zenden vogels, die de lucht verduiste-
ren en het land mijlen ver bedekken
(zie "Ian/. 8). Hier is voedsel voor
Israel. Nu is er geen geween en ge-
murmureer meer; het geheele yolk is
in beweging en haast zich om de
vogels buit te maken. Zie, hoe zij zich
over het land verspreideffen de vogels
bij hoopen verzamelen, ze in het heete
woestijnzand leggen om ze te drogen,
opdat de voorraad langer zou duren —
en de waarsehuwingverselen. Twee ge-

heele dagen en nachten duurt het werk.
Is het nu naar hun zin ? Zij hebben

wat zij begeeren, en zij voeden er zich
mede tot verzadiging.

Maar er is geen berouw over hun
zonde, geen vrees voor Gods toorn
bij hen te bespeuren. En die toorn is
toch tegen hen ontstoken. Niet in Zijn
gunst, maar in Zijn gramschap hebben
zij het begeerde ontvangen (Ps. CVI :
15). Gods woord wordt vervuld. Plot-
seling wordt de vreugde in groote
ontsteltenis veranderd ; bier en daar
wordt er een eensklaps ziek. Welk een
droefheid welk een moeite wendt
ieder aan om zijn vrienden hulp te
bieden — maar tevergeefs. Niet de
zwakken, maar de sterken en gezonden
worden in menigte ter neer geworpen
en sterven afgesneden te midden
van hun zonde, Ps. LXXVIII : 30,
31. Spr. I : 31, 32. Welk een droevige
begrafenis ! Wat zullen de overblij-
venden gevoeld hebben, toen zij bij die
lust) raven stonden, KibrOlh-Thadva.
Zij pakken hun tenten op en trekken
verder, de dooden achterlatende I

III. De getrouwe dienstknecht.
Gij zult u herinneren, hoe Mozes

verslagen was, toen Israel murmureer-
de — den last te zwaar vond en liever
wilde sterven, dan lien last langer
alleen te moeten dragen (zie Aani. 9).
Tot wien ging hij met zijn verdriet ?
XI : z r --I 5. Uit genade weigerde God,
gehoor te geven aan zijn wensch om te
sterven. Hij gaf hem iets beters (hoe
veel beter is het, op God le ver-
lronwen). Hij zal medehelpers krijgen.
Maar hij had er reeds eenige gekozen.
Op wiens raad ? Ex. XVIII : 17, enz.
Waarom waren deze niet voldoende ?
Zij waren oversten of rechters — kon-
den in kleinere zaken beslissen, maar
Mozes was een profeet, een, die door
Gods Geest de woorden Gods sprak ;
de oversten konden dit niet doen ;
alles, wat God tot Israel te zeggen
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had, moest door Mozes geschieden.
Nu worden er eenige mannen ge-
kozen, om dezen last merle te helpen
dragen (zie Aant. 1o), om dienstknech-
ten of profeten Gods te zijn, XI :16,17.
Zie, wat plaats greep (zie Aant. 1 i).

Fen plechtige vergadering heeft voor
den tabernakel plaats; acht en zestig
mannen staan met Mozes (twee zijn
afwezig) daar dicht bij. De wolk komt
nader, aantoonende, dat God tegen-
woordig is — een stem spreekt tot
Mozes — en plotseling beginnen deze
mannen te spreken -- wonderlijk,
vol wijsheid,' heilige woorden, zooals
zij nooit te voren gesproken hadden
(zie Aant. 12). Wat was er geschied?
De Geest Gods is ook op hen ge-
daald — zij zijn profeten — niet
slechts oversten, ondergeschikt aan
Mozes, maar dienstkneeken Gods. Hoe
zijn zij dat geworden ? God zond hun
Zijn Geest. Zoolang die Geest op hen
rustte, konden zij in verheven woor-
den Goddelijke waarheden verkondi-
gen, Goddelijke vermaningen en waar-
schuwingen tot het yolk richteij. Zij
bezaten de gave der profetie dus slechts
voor bepaalde oogenblikken.

Wat was er met de twee afwezigen
geschied? Er komt een bode tot . Mozes
met een wonderlijke tijding -- twee
mannen profeteeren in het leger — is
dat niet tegen de regelen ? want zij
hadden met Mozes bij de deur van
den tabernakel moeten wezen. Zij
spreken echter niet nit zich zelf, de
Geest Gods is ook op hen gekomen,
hoe zouden zij nu kunnen zwijgen ?

Een wil hun het zwijgen opleggen,
vs. 28, waarom ? Ter wille van Mozes
— uit vrees, dat zij zich onafhanke-
lijk van den aanvoerder zouden ge-
voelen en hem geen eer meer be-
wijzen. Maar let op het antwoord,
vs. 29. Hier zien wij den waren geest
van een dienstknecht Gads — geen
gedachte aan zich zelf -- zijn eenige

zorg is, te waken voor de eer van God
en voor het welziin van Gods yolk.

Is er nu rust voor Mozes, nu hij
helpers heeft? Nieuwe moeilijkheden
doen zich op — niet de twee nieuw
aangestelde helpers, Eldad en Medad,
getuigen tegen hem, maar twee van
zijn eigen geslacht. (Zie Aant. is).
Waarom ?

Mozes was gehuwd met een Cuschi-
tische vrouw. Miriam vindt in dat hu-
welijk aanleiding, tegen Mozes op te
staan. Aaron voegt zich bij haar. Zij
willen aan Mozes gelijk zijn. Zie, wat
zij zeggen (XII : 2). Mozes slaat op hun
woorden geen acht. Hij zoekt zich zelf
niet. Maar de Heere hoort hun woorden.
Mozes heeft zichzelf niet in zijn hoog
ambr gesteld, de Heere heeft hem er
toe geroepen. En nu zal God de eer van
zijn profeet handhaven. Aaron en Mir-
jam worden geroepen om voor Hem te
verschijnen. Hoor, hoe God hen veroor-
deelt. Hij noemt Mozes „zijn knecht,
die in zijn gansche huis getrouw is".
(Zie Aant. 14). Tevens zegt de Heere,
dat Mozes als profeet zooveel hooger
staat dan andere profeten. Aan die an-
deren openbaart Hij zich door droomen
en gezichten, maar met Mozes spreekt
Hij „van mond tot mond". (Verge'. Ex.
XXXIII : 1 1). (Zie Aant. 15).

God iheeft gesproken. Hij zal nu ook
spreken door de daad.

Welk een vreeselijk gezicht aan-
schouwt Aaron, als hij zich tot zijn
zuster wendt. Zij had hem tot zonde
verleid, en nu is zij melaatsch, en hij
moet haar vonnis uitspreken. Lev.
XIII : 44, 45, 46. — Hij wendt zich
tot Mozes, en deze bidt voor de zuster,
die hem beleedigd heeft. Maar de straf
wordt niet dadelijk opgeheven. De
zonde was openbaar, het teeken van
Gods ongenoegen moet ook openbaar
zijn, opdat alien weten mogen, dat
het gezag van Mozes van Goddelijken
oorsprong is.





i,*0

III	 1"4\\‘
„tr, r,Qi 1)10

•
wolg et

Het

Schie-r eila-nd_
S INAI

met aanwijzi-n-varL

den tocht der Israelie ten
door de woestijn

KANAAN
tea tide der veroveraig

4 

49	 50



DE- REIS NAAR KANAAN.	 189

AANTEEKENINGEN.

1. De woestijn van Paran beslaat het
grootste gedeelte van de woestijn, bekend
als et Tih. Zij was gescheiden van de
woestijn van Sur, ten oosten door de „rivier
van Egypte" (Joz. XV : 4). De woestijn van
Zin was haar oostelijke grens.

2. De „wagens", aangeboden door de
vorsten ten dienste van het heiligdom,
waren waarschijnlijk niet op wielen, maar
werden als draagbaren tusschen twee ossen
gedragen.

3. Het is onmogelijk, den weg der Israelie-
ten, na hun vertrek van Sin g, met eenige
zekerheid te bepalen uit het verhaal van
hun reizen in Num. XXXIII. De eenige
plaatsen, die reizigers hebben gewaagd te
bepalen (voor Ezion-gaber boven aan de
golf van Akabah) zijn KibrOth-Hattaavah
en Hazeroth. Het laatste is waarschijnlijk
een dal, genaamd Ain Huderab, waar veel
en goed water is. Maar welken weg zij
ook namen, dit gedeelte van de reis der
Israelieten was het moeilijkste en de steile,
hobbelige bergpassen, die zij door moesten,
moeten voor hen zeer bezwaarlijk geweest
zij n.

4. Ofschoon de wolkkolom aan de Israe-
lieten den weg aanduidde, dien zij gaan
moesten en de plaatsen, waar zij rusten
zouden, hadden zij toch voorlichting noodig
van hen, die met het woestijnleven bekend
waren. Mozes' uitdrukking, dat Hohab voor
Israel zoude zijn „in plaats van oogen",
ziet op het bijzonder scherpe gezicht der
BedouInen, die een vijand men, of sporen
van water bemerken, waar een Europeaan
niets ziet.

5. Het „vermengd yolk" was waarschijnlijk
samengesteld uit Egyptenaren van de laag-
ste klassen, wier toestand in hun eigen land
z456 was, dat elke verandering, welkom was,
en die daarom de Israelieten bij hun vertrek
uit Egypte gevolgd waren.

6. De voedingsmiddelen, opgenoemd in
vs. 5, zijn die, welke het gewone voedsel
uitmaakten van de lagere klassen in Egypte.
Visch werd verschaft door den NO, terwijl
de komkommers en pompoenen ook zeer
overvloedig waren. De ajuinen schijnen het
voornaamste voedsel geweest te zijn van
de arbeiders aan de Pyramiden. Het woord,
door look vertaald, beteekent een soort van
gras, Hengstenberg houdt het voor een soort
van gras, dat op klaver gelijkt, helbeh
Kenoeind wordt, en bijzonder graag door
het geringe yolk gegeten wordt, zoodat in
November de roep : „groen look te koop"
in de straten gehoord wordt, zooals bij
ons andere Bingen te koop worden aange-
boden.

7. Het manna wordt vergeleken met
korianderzaad, wat den uitwendigen vorm
betreft, en, naar zijn kleur, met bedOlah,
(een droppel witte gom, of misschien een
witte parel).

8. Groote vluchten kwakkelen zijn niet
ongemeen in het oosten. Het wonder be-
stond hierin, dat zij op dat juiste oogenblik
werden gezonden, dat zij vlogen in en
rondom de legerplaats, en in hun ongehoord
aantal. De uitdrukking „twee ellen boven
de aarde" duidt waarschijnlijk aan de hoogte,
waarop zij vlogen. Omtrent de kwakkelen
wordt het volgende gezegd : Ten alien tijde
is hun vlucht zeer laag, even boven de
oppervlakte der aarde. Vooral, als zij ver-
moeid zijn, blijven zij laag en verheffen
zich nooit zooals de patrijzen. Zij trekken
altoos in groote troepen en steken gere-
geld de Arabische golf over, meestal des
nachts vliegende. Als de vogels neervallen,
zijn zij zoo vermoeid, dat men ze gemak-
kelijk met de hand vangen kan ; het ge-
beurt wel, dat ze twee dagen blijven liggen,
totdat de wind keert en zij zich eensklaps
verheffen en wegvliegen. Dan blijven maar
weinige achter.

9. Mozes was de middelaar tusschen God
en het yolk. De last van het yolk was zijn
last. De toorn Gods, die ontstak tegen het
yolk, werd door hem gevoeld. Als zoodanig
was hij een type van den Heere Jezus
Christus, den waarachtigen Middelaar, die
Zijn yolk met God verzoent.

10. De aanstelling van de zeventig oudsten
moet niet verward worden met die der
hulprechters, naar Jethro's raad gekozen.
Deze laatsten waren aangesteld over dui-
zenden, honderden, vUtigen en tienen, zoo-
dat er waarschijnlijk velen van hen onder
de murmureerders waren. Al werden er dus
van hen ook bij de zeventig gevonden, toch
was de verkiezing geheel nieuw en onder-
scheiden. Joodsche schrijvers zeggen, dat
hieruit het Sanhedrin is ontstaan ; maar het
was slechts een installing voor dien tijd —
den tijd, dat de last der Israelieten als be-
woners van de woestijn door Mozes gedragen
werd.

11. Vers 17. „Van den geest, die op u is, zal
Ik afzonderen." Dit sluit geen vermindering
in van de gave, aan Mozes zelf gegeven.
Zooals meer dan een uitlegger heeft opge-
merkt: vele lichten kunnen door een licht
aangestoken worden, zonder dat het eerste
iets van zijn helderheid verliest.

12. Vers 25. De oorspronkelijke beteekenis
van het woord profeteeren is eenvoudig :
het uitdrukken van de gedachte van een
ander. Het duidt pier aan, dat de oudsten
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spraken met onweerstaanbaren drang, en
op zulk een wijze, dat duidelijk Meek, dat
zij bezield waren. Dat het bijzondere teeken
zich herhaalde, wordt ons niet medegedeeld.
Het had aangewezen, dat zij Gods Geest
ontvangen hadden, en als "helpers door Hem
gekozen waren.

13. Mirjam schijnt de aerste geweest te
zijn, die haar broeder tegensprak, en zij
overreedde waarschijnlijk (wiens toe-
gevend karakter al gebleken is in het
waken van het gouden kalf) om zich bij
haar te voegen. De uitleggers zijn het on-
eens, welke vrouw van Mozes, Mirjams
jaloerschheid had opgewekt. De naam Cusch
werd gebruikt zbowel voor Arabic als voor
Afrika ; sommigen denken, dat Zippora be-
doeld wordt.

14. Vers 7. Wij vinden dezelfde woorden
in Ilebr. III : 2, 5. Mozes werd over het
geheele huis Gods gezet in den tijd, det hij
leefde. Vergeten wij daarbij niet, dat hij
de zachtmoedigste onder de menschen was,,
dan toont dit duidelijk aan, wien het den
Heere behaagt te eeren.

15. Vers 6, 8. Het was het bijzondere
voorrecht van Mozes, dat Jehovah tot hem
sprak van ,,mond tot mond" (Verg. Ex.
XXXIII) en niet door middel van gezichten,
droomen of zinnebeeldige teekenen, zooals
met andere profeten. Het was niet in slaap
of zinsverrukking, maar in zijn voile be-
wustzijn dat hij Gods stem hoorde. Behalve
dit, werd het hem, in meerdere mate dan
aan anderen, vergund, Gods heerlijkheid
te zien.

Les XXXV. — Opstand en straf.

„zij hebben tad kunnen ingaan vanweg,e hun ong,eloof ."

Te lezen: Num. XIII en XIV.
Te leer en : Ps. CVI : 24-26; Hebr. IV : ; i Cor. X : 5 en 6.

(Ps . 95 : 4, 6, 7 Ps. 81: 15 en 16).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les behandelen we een der belangrijkste onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Israel, n.l. het verspieden des lands, het oproer des yolks en
de straf, die daarop volgde. We moeten voornamelijk de aandacht der
leerlingen vestigen op het ongeloof der Israelieten, dat reeds uitkomt in hun
verzoek, verspieders uit te zenden ; vervolgens zich openbaart bij tien van
de twaalf verspieders, die een kwaad gerucht over het land voortbrengen
eu ten slotte door heel het yolk duidelijk wordt uitgesproken, als het in
moedeloosheid zegt : „Och, of wij in Egypte gestorven waren 1" (Num.

XIV : 2 en 3). De Israelieten vestigden hun oog alleen op de moeilijkheden,
die op hun weg zich voordeden, zonder te bedenken, dat de Heere, die
steeds zoo trouw hen had geleid en zoo wondervol vaak had uitgeholpen,
alle moeilijkheden voor hen uit den weg zou ruimen en hen veilig zou
brengen in het land, dat hij hun had toegezegd. En op het ongeloof volgt
de on.rehoorzaamhei a' : ze weigeren, tegen de Kanaanieten op te trekken en
willen onder een zelf gekozen aanvoerder naar Egypte terugkeeren.

Dit ongeloof wordt zwaar gestraft. Gods toorn ontsteekt tegen het \folk.
De Heere wil het yolk in een oogenblik verteren; alleen op Mozes' voor-
bede wordt het nog gespaard. Toch moet het een geduchte straf ondergaan :
4o jaren zullen de Israelieten in de woestijn moeten rondzwerven en in dien
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tijd zullen alien van 20 jaren en daarboven sterven. „Wij zien, dat zij niet
hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof".

Men wijze er de leerlingen op, dat dit alles is beschreven, ons tot waar-
schuwing (r Cor. X, Hebr. III en IX). Getoof is ook voor ons de voor-
waarde, om in hemelsch, Kanadn in te gaan. Wie dat geloof mist, zal zeker
omkomen ; alleen wie het bezit en er uit leeft, zal het land der ruste beerven..
Ook op onzen weg doen zich moeilijkheden voor, zoo groot en zoo talrijk.
dat wij den moed zouden verliezen, als we slechts letten op eigen zwakke
kracht. Maar wie in het geloof zich aan de belofte des Heeren vastklemt en
vol vertrouwen op de almacht en op de genade Gods den strijd aanbindt,
kan van de overwinning zeker zijn. „Zij die geloofd hebben, gaan in de rust".

In drie deelen is deze les verdeeld.
Eerst spreken we over het verspieden des lands. De Heere staat het ver-

zoek des yolks, verspieders uit te zenden, toe, om de Israelieten in hun
zwakheid te hulp te komen. Getrouwe mannen zouden een goed getuigenis
van het land afgelegd . hebben en dat getuigenis zou het geloof des yolks
hebben versterkt en den moed hebben verhoogd.

We volgen de verspieders op hun reis. Zij trekken het land door van
Zin (in het Zuiden) tot Rechob (in het Noorden). Hier hebben we gelegen-
heid, te spreken over de schoonheid en de heerlijkheid van het land, dat
God aan Israel wilde geven. De verspieders zelf erkennen, dat het een land
is, van melk en honig vloeiende.

Vervolgens behandelen we den opstand des yolks. Tegenover het ongeloof
der Israelieten wijze men op het geloof van Jozua en Kaleb. Ook deze twee
mannen erkennen, dat het inderdaad een sterk en machtig yolk is, waar-
tegen men zal moeten strijden, maar zij trachten de Israelieten te bemoe-
digen, door te zeggen, dat God al die vijanden in hun hand zal geven. Zij
gaan dan ook het land Kanaan binnen.

Eindelijk staan we stil bij de straf, die de Heere het yolk oplegde. Hier
vestige men de aandacht op de edele figuur van Mozes, die ook nu weer bij God
voor het yolk in de bresse springt en door zijn voorbede het yolk redt.

SCHETS VAN DE LES.

Er zijn menschen, die somtijds aan
arme, hongerige, met lompen bedekte
kinderen eten geven. Als het uur na-
dert, ziet men vele kinderen bij de
deur bijeen. Vraagt men hun waarom,
wat zouden zij dan zeggen ? Daar-
binnen krijgt men goed eten. Hoe
weten zij dat ? Het werd hun gezegd.
Zal men hen binnenlaten ? Ja, hun
werd gezegd te komen. Waarom zijn
zij daar ? Omdat zij gelooven, wat hun
gezegd was : er is daar iets le ver-
kri jg en.

Gij herinnert u, wat aan de Israelie-
ten, lang voor zij Egypte verlieten,

beloofd was. Zij zijn nu sedert eenigen
tijd op reis naar het Beloofde Land.
Welk een moeilijken weg hadden zij
moeten betreden, sedert zij den Sinai
verlieten ; zij trokken door een een-
tonige woestijn (I : 19). Maar sedert
de laatste dagen hebben zij steile heu-
vels gezien, die aan den eenen kant
het land begrenzen, en nu draait hun
weg, zoodat zij in een vallei komen
aan den voet van deze heuvels, juist
tegenover het land.

I. De verspieders.
Hier slaan zij hun tenten op ; zij

hebben rust noodig na hun reis. Recht
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v66r hen ligt het Beloofde Land.
(Voorbeeld: een schip, dat de haven is
binnengeloopen, doch welks passagiers
-nog niet aan land zijn gegaan). Daar
-zullen zij hun eigen huizen, akkers,
wijngaarden enz. hebben — zij zullen
zeker niet lang aan de g;rens vertoeven,
maar begeerig zijn, in te gaan. Maar
het land is vreemd, en op den weg
zullen zij vijanden ontrnoeten. Wat had
God daarvan gezegd ? Deut. I : 8, en
Mozes herhaalt dit (D6ut. I : 20, 21).
Zij willen echter Kana in dadelijk nog
niet binnen trekken, zij willen eerst
meer weten van het land en van het
yolk. (Num. XIII : 18--2o). Toch had
de Heere zelf gezegd, dat het een
heerlijk land was (Ex. III : 8, x7);
Hid had hun beloofd, dat hun vijan-
den zouden vallen (Ex. XXIII : 23)
Was dat niet genoeg ? Maar wat stel-
den zij voor ? Deut. I : 22 God gaf
aan hun wensch gehoor (Num. XIII :
2). Welke menschen zouden gezonden
worden ? Overstep , die wel bekend
waren en wier woord men vertrouwen
kon, vs. 1, 2, enz. (zie Awn'. i).

De twaalf mannen gaan op weg. Zij
trekken over de bergpaden. Wellicht

„clalen zij weder, en volgen het lange
dal, waardoor de Jordaan loopt, voor-
bij het meer van Galilea, en komen
bij den Libanon ; dan keeren zij om
en trekken weder zuidwaarts, over
heuvelen, waar de wijngaarden groeien
en men beneden zich die prachtige
valleien ziet met haar heldere beken,
en aan hun rechterhand de groote
korenvelden en daarachter de zee. Hoe
heerlijk moet dat gezicht geweest zijn
na de eentonigheid der woestijn! Einde-
lijk komen zij te Hebron, de stad, waar
hun voorvader Abraham woonde, een
stad, nog • ouder dan de hoofdstad
van FaraO, met hooge muren, ster-
ker dan de andere steden, waarlangs
zij trokken (zie Aant. 2) ; het yolk is
ook sterk, aan reuzen gelijk (Joz.

XIV : 12, 15). Hun reis is nu bijna
volbracht. In een der prachtigste val-
leien plukken zij nog eenige vruchten,
om die bij hun terugkeer te ver-
toonen. 0.a. snijden zij een druiven-
tros af, zoo groot, dat twee mannen
hem aan een draagstok moeten dra-
gen, willen zij hem onbeschadigd
overbrengen. Veertig dagen zijn de
verspieders weg geweest ; hoe verlan-
gend ziet het yolk naar hen uit, mis-
schien vreezen zij voor hun veilig-
heid ; maar eindelijk verspreidt de
tijding zich door het leger, dat zij
komen ; een talrijke menigte stroomt
toe om hen te ontvangen. Hoe ver-
baasd zijn zij over de vruchten ; veel
mooier dan die van Egypte ! Maar
waarom zien de verspieders zoo mis-
troostig ? Volgen wij hen naar Mozes,
en laten wij hooren wat zij zeggen.

Van het land ? Zeker, het is goed,
enz. (Deut. I: 25). Daarvan strekken
trouwens de meegebrachte vruchten
ten bewijze. Maar waarom zien zij
er dan zoo bedrukt uit ? Hoor, wat
ze zeggen. Zij spreken van het sterke
yolk, dat in het land woont, van
de vaste en groote steden, die er ge-
vonden worden, van de reuzen, die
zij gezien hebben (Deut. I : 28; Num.
XIII : 28 en 33). En de gevolgtrek-
king is dadelijk gemaakt: Wij zullen
nooit dat land kunnen veroveren. Wat
baat het ons nu, dat het land zoo
schoon en heerlijk is! Het is te sterk,
dan dat wij nog zouden kunnen
hopen, er eenmaal in te zullen wonen
als in ons eigen land.

Zeggen zij dat alle twaalf? Twee
hebben rich niet bij de andere tien
gevoegd. Als het yolk zijn stem op-
heft en van spijt en droefheid weent,
klinkt een stem krachtig boven alles
uit. Wie is het ? Een man, betrekke-
lijk jong (Joz. XIV : 7), maar die
niet vreesde, die menigte te trot-
seeren. Wat zegt hij ? Zeer weinig.
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-- Waarom zouden er ook vele
woorden noodig zijn ? — Het komt er
niet op aan, hoe de steden en volken
er uitzien — hebben wij niet Gods
belofte? Daarom laten wij dadelijk
optrekken ; wij zullen wel kunnen.

Merk op, er waren twee dingen,
waarover al de verspieders het eens
waren ; het land was goed — en de
inwoners waren sterk. Maar waarover
waren zij het niet eens ? Tien zeiden :
„Wij villein niet kunnen overzvinnen" ;
twee : „Wij zullen wel kunnen" . Maar
de tien voegden er nog jets bij, uit
vrees, dat zij naar Kaleb zouden
luisteren ; zij belasterden het land ---
op stuk van zaken was het niet de
moeite waard (zie Aant. 3). Wat was
het onderscheid ? Twee geloofden, tien
waren ongeloovig. Indien het yolk die
twee gevolgd had, zoo zouden zij het
land zijn binnengetrokken en het in
bezit genomen hebben.

11. De opstand.
Een treurig schouwspel vertoont zich

aan onze oogen ; geheel Israel weent
en treurt in het gezicht van het goede
land. Waarom ? Zij kunnen niet twij-
felen aan de woorden dezer tien man-
nen ; overstep, wier oordeel juist moet
zijn. Als zij meenen, dat het land niet
veroverd kan worden, dan is er geen
hoop. Maar wat vertelden de oversten
hun over het yolk van dat land ? Dat
het groot en sterk was ; en over zich
zelven ? Dat zij zwak waren. Maar
wat lieten zij er buiten ? Gods be-
lotten, Gods liefde, Gods macht. Zij
hebben Hem den rug toegekeerd en
Zijn woorden geminacht. Al de Is-
raelieten luisterden naar hen, en door
het geheele leger ziet men niets dan
sombere, booze gezichten en hoort
men niets dan bittere woorden, die
weldra in woeste kreten ontaarden en
een oproer doen ontstaan.

Wie herinnert hen er aan, wat zij
vergeten hadden ? Deut. I : 29-3 r.

RENKEMA.

Luister naar Mozes' woorden. De
Heere, uw God, zal voor u strijden.
Dezelfde woorden, die zij bij de Roode
Zee vernamen. Dan herinnert hij hen
verder aan Gods teedere zorg. Maar
zij willen niet luisteren. Hun gedach-
ten zijn vervuld met allerlei gevaren ;
zij denken aan niets dan aan neder-
laag, dood, of slavernij. Zij gelooven
het woord des Heeren niet. Zij letten
slechts op de bezwaren, die zich nu
aan hen voordoen op hun weg en
beschuldigen den Heere, dat Hij hen
uit Egypte heeft uitgevoerd, om hen
in de hand der volken van Kanain
te geven, [Deut. I : 27] ; (zij zijn gelijk
aan een man, die de zon buiten zijn
kamer sluit en dan over de duisternis
klaagt). Zij zijn vast besloten ; zij
willen deze gevaren niet trotseeren ;
zij zullen nu een anderen aanvoer-
der kiezen en naar de slavernij terug-
keeren.

Mozes heeft tevergeefs gesproken.-
Twee anderen treden naar voren ; zij
hebben recht van spreken, want zij
zijn mede getrokken om het land te
verspieden — zij staan alleen te mid-
den van het woedende yolk — met
hoeveel waarheid kunnen zij getuigen :
„Vreest niet". Zij zeggen tot het yolk:
vreest alleen voor dit eerie — oft te
staan tegen den Heere uwen God.
Maar woeste en luide kreten zip het
antwoord, dat zij ontvangen, het yolk
wil niets meer hooren, zij ballen de
vuisten tegen Jozua en Kaleb; zij
spreken er zelfs van, hen te steenigen,
Num. XIV : io. Wat kan de getrouwen
redden ?

III. De straf.
Plotseling stroomt een verblindend

licht uit de wolk — het yolk wordt
stil — de opgeheven handen worden
niet meer gezien en de booze kreten
Diet meer vernomen. Hadden zij slechts
naar de waarschuwing van Jozua en
Kaleb geluisterd ! Want nu is God

13
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nedergedaald, om met hen in het
gericht te treden (Ex. XVI : 9, 1o;
Num. XVI : 19). Had Hij niet dik-
wijls hun murmureeringen vergeven
en hen gespaard? Maar nu wilden
zij niet 'anger den leidsman volgen,
dien Hij hun gegeven heeft,. en zij
bedreigen het leven van zijn gezanten.
Hoe luidt het vonnis ? Num. XIV :12.
Maar nogmaals spring Mozes voor
hen in de bres. Hij pleit op Gods
eer en Gods genade (Num. XIV :
13-16; 17-19, en overwint (VS. 20 ;
Ezech. XX : 13, 14). De pestilentie treft
alleen de tien trouwelooze verspieders
(vs. 36, 37).

Wat zou er nu met het yolk ge-
beuren ? Hun wensch zal vervuld
worden — .z .1 zullen in de woestijn
sterven (Num. ' XIV : 2, 29, 35 (zie
"Ian/. 4, 5). Het land zullen zij niet
kunnen bezitten, want 2,ij hebben zich
onwillig betoond (22-3 5), veracht
wat God aanbood, en getwijfeld aan
Zijn macht om het hun te geven.
Maar hoe zal Zijn belofte dan ver-
vuld worden ? Eenigen zullen het Land
ingaan — de mannen, die zij getracht
hadden le steenigen (vs. 30), en de
kinderen, waarvan zij gezegd hadden,
dat God hen in het verderf gestort
had (vs. 31).

Het vonnis werd voor het yolk her-
haald, zoowel als het bevel „wendt u"
(vs. 25). Was dat het niet, waar zij am
geroepen hadden ? Maar hun oogen
zijn nu geopend ; zij zien, wat zij ver-
loren hebben, en kunnen nauwelijks
gelooven, dat het verloren is. Zij willen

het nu eens alleen probeeren (vs.
4o-45).Zonder de ark, zonder Mozes,
rukken zij woest tegen hun vijanden
op — er heeft een vreeselijke slach-
ting plaats.

Nu weten zij, dat zij Kanaan niet
zullen binnengaan.

Waarom niet ? Vanwege hun onge-
loof (Hebr. III :18 en 19). Wat is
het ongeloof? Het is het zich af-
wenden van God, het niet vertrouwen
op den Heere en op Zijn Woord
(Hebr. III : 12). Waarop zagen de
oproerige Israelieten ? Op de gevaren
yan den weg en op hun eigen zwak-
heid — niet op God, op Zijn liefde,
Zijn macht, Zijn belofte. Maar hoe
zwaar heeft God hen voor hun onge.
loaf gestraft !

Dit zij ons ter waarschuwing ! Op
den weg naar het hemelsch Kanaan
doen zich ook tal van moeilijkheden
en bezwaren voor, en in ons is geen
kracht om die te overwinnen. Wan-
neer we dan ook alleen op die moei-
lijkheden letten en op onze eigen
zwakheid, zullen we zeker bezwijken.
Ons ongeloof zal ons, evenals de Is-
raelieten, verhinderen, in te gaan. Maar
als we het Woord des Heeren ge-
looven, die gezegd heeft, dat Hij met
ons zal zijn —, als we vertrouwen
op Zijn liefde en op Zijn macht en
leven in gehoorzaamheid aan Zijn
bevelen, dan zal Hij ons brengen in
het land der ruste. Zij het daarom ge-
durig onze bede, dat Hij dat geloof
in onze harten werke door Zijn Heili-
gen Geest !

AANTEEK
1. Num. XIII :16. Hosea of redding wordt

veranderd in Jozua of Redder, ten teeken,
dat door zijn hand Israel overwinnaar zou
zijn. Dat hij reeds Jozua genoemd wordt in
het verhaal van den slag met Amalek, heeft
sommigen doen meenen, dat de naam toen al
gegeven werd.

2. De sterkten hadden waarschijnlijk hun
ontstaan te danken aan de Egyptische in-

ENINGEN.
vallen in Palestina, die de inwoners dwongen,
zich te verschansen.

3. Vers 32. „Een land, dat zijn inwoners
verteert". Dit wil zeggen : een land, zoo be-
k, orlijk, zoo rijk, zoo vruchtbaar, dat het
altijd de begeerte der volken opwekt (denk
aan Transvaal).

4. In hoofdstuk XIV wordt melding ge-
maakt van slechts twee personen, die bet
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land Kanaan zouden binnenkomen Jozua en
Mozes en Aaron worden niet ver-

meld, ofschoon zij eerst later werden buiten-
gesloten door hun zonde te Meriba. Dit is
waarschijnlijk, omdat zij niet tot het yolk
gerekend werden, daar de boodschap door hen
werd gegeven.

5. Vers 33, 34. Het vonnis der Israelieten
was, dat zij veertig jaren in de woestijn
zouden rondzwerven ; een jaar voor elken dag,
dat zij het land verspied hadden. Dit tijdperk
sluit in zich den ganschen tijd, in de woestijn
doorgebracht, van den uittocht van Egypte

tot het overtrekken van den Jordaan. De
chronologie in het ruwe is als volgt: van
Egypte tot Sinai twee maanden ; te Sinai een
jaar; van Sinai tot Kades, met inbegrip van
het verspieden des lands, drie tot vier maan-
den (daar de verspieders terugkwamen, toen
de eerste druiven rijp waren, einde Juli of
begin Augustus); omzwerving in de woestijn
van Tih zeven en dertig jaar en zes maanden
(Num. XX : 1); van Kades tot de vlakte van
Moab (laatste rein) zes maanden (Deut. 1 : 3);
twee maanden rust tot aan den flood van
Mozes.

Les XXXVI. — Net oproer van Korach.

„Tast mijn gezallden niet aan, en doet mijn Profeten Keen kwaad."

Te lezen : Num. XVI en XVII.
Y e leeren: Ps. CVI : 16-18 ; Rom. XIII : i en 2; Hebr. V : 4.

(Ps. 119 : 69 135 : I, I I).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les behandelen we een welberaamden aanslag op het gezag van
Mozes en Aaron. Om de beteekenis van Korachs zonde recht te doen
inzien, moeten we eerst wijzen op de hooge plaats, die Mozes en Aaron,
krachtens Goddelijke ordinantie, innamen. De Heere zelf had Mozes als
Leidsman van het yolk aangewezen en Aaron in het Hoogepriesterambt
gesteld. Hun gezag was dus van Goddelijken oorsprong. Het uitoefenen van
dat gezag was niet een recht, dat zij zich aanmatigden, maar een plicht,
waartoe zij krachtens hun ambt waren geroepen. Het was door Mozes en
Aaron, dat de gemeenschap tusschen het yolk en God onderhouden werd
zij waren de tusschenpersonen tusschen den Heere en Israel. God zelf had
hen als zoodanig aangewezen en het yolk had nu Gods wil te eerbiedigen :
het had Mozes en Aaron, als dragers van het Goddelijk gezag, te eeren en
zich aan hen te onderwerpen. Door Mozes' tusschenkomst had de Heere
aan Israel de Wet gegeven. Wie nu tornde aan Mozes' gezag, randde daar-
mede het gezag der Wet aan en rukte alzoo den grondslag van Israels
volksbestaan weg. Dat joist maakt de zonde van Korach zoo ontzettend
groot. Hierdoor wordt ook verklaard, dat God zelf tusschenbeide treedt, om
het gezag van Mozes en Aaron te handhaven. Eerst openbaart Hij Zijn toorn
over het goddeloos bedrijf van Korach en de zijnen, door hen „levend ter
helle te doen varen", terwijl Hij daarna in Aarons bloeienden staf duidelijk
toont aan heel het yolk, dat Hij Aaron tot het Hoogepriesterambt heeft
geroepen. En opdat het yolk steeds moge weten, dat Mozes en Aaron met
Goddelijk gezag zijn bekleed en dat derhalve de instellingen, door hen aan
het yolk gegeven, als van Goddelijken oorsprong door alien moeten worden
geerbiedigd, geeft de Heere bevel, dien staf te bewaren in de Ark des
Verbonds.
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We dienen er verder de aandacht op te vestigen, dat het oproer van
Korach uitbrak nadat de Heere over de ongeloovige Israelieten op de grenzen
van het Beloofde Land het oordeel had uitgesproken, dat geen van hen in
Kanaln zou komen. We zien dus, dat dit oordeel geen bekeering bij hen
had te weeg gebracht. Steeds merken we bij de Israelieten op een geest van
verzet, die ingaat tegen Gods wil en Gods bestuur. Daarom was het zoo
gemakkelijk voor een eerzuchtig en zelfzuchtig man als Korach, het vuur
der tweedracht, dat al smeulende was, aan te wakkeren en hen in den waan
te brengen, dat zij hard en onrechtvaardig behandeld werden door hun
leidslieden. Het kwaad ging met meer overleg gepaard, dan tot nog toe het
geval was geweest. Korach en de andere ontevredenen beweerden, dat zij,
het uitverkoren yolk van God, Mozes en Aaron niet behoefden te gehoor-
zamen, aangezien zij alien heilig waren en de Heere in het midden van hen
was. Zoo wist Korach,, onder den schijn van op te komen voor de rechten
des yolks, zijn eerzucht te verbergen. Wanneer de geest van zelfzucht en
weerspannigheid eenmaal was opgewekt, dan hoopte hij (evenals zoovele
volksleiders, van wie wij in de geschiedenis lezen) dien in zijn voordeel te
gebruiken.

Men verzuime niet, de leerlingen te wijzen op de leeringen en waar-
schuwingen, die deze les bevat : het gevaar, in ontevredenheid gelegen, het
zondige der eerzucht, de noodzakelijkheid, zich van goddeloos gezelschap of
te scheiden. Tevens st y men er bij stil, hoe ook deze geschiedenis ons weer
leert, dat elke weg, die van God afwijkt, een weg des doods is, doch dat
alleen in onderwerping aan Gods wil vrede en zegen ligt.

SCHETS VAN DE LES.

Welk een zware straf had de Heere
over de ongeloovige en ongehoorzame
Israelieten uitgesproken I Ireertig jaren
lang zouden zij in de woestijn moeten
rondzwerven en in dien tijd zouden
alien van twintig jaren oud en daar-
boven sterven. Meen echter niet, dat
dit strenge vonnis hen tot veroot-
moediging bracht, dat zij stil zich
voegden naar den wil des Heeren. Ach
neen I Het oordeel Gods leidde hen
niet tot bekeering. We zullen in deze
les zien, dat de geest van verzet, die
zich zoo menigmaal reeds bij hen
had geopenbaard, nog in hen leefde.

I. Het oproer.
De Israelieten hadden zich van het

Beloofde Land afgewend en moesten
nu in de woestijn blijven. Toonden
zij berouw over hun zonde? Helaas,
daarvan valt niets bij hen te be-

speuren. Als wij geen berouw over
onze zonde gevoelen, dan ontstaat er
ontevredenheid over de straf, die God
ons om onzer zonden wil oplegt. Zoo
was het ook bij de Israelieten. Een
uit het yolk wil van die ontevreden-
heid partij trekken en hun booze ge-
voelens aanwakkeren ; wie? (Num.
XVI : r). Korach, Mozes' neef; drie
anderen voegen zich bij hem (zie
Aant. I). Zie, wat zij willen (vs.
2-15). Velen hebben zich bij hen
geschaard — 25o oversten — en nu
brengen zij hun klacht in bij Mozes en
Aaron. Wat zeggen zij ? „Het is te
veel voor u", enz. Zie Ps. CVI : 16.
Zij zijn ontevreden over Mozes' opper-
heerschappij — waarom ? Zij beweren :
„deze gansche vergadering, zij zijn
alien heilig". Mozes kent Korachs
eigenlijke bedoeling ; hij wil Hooge-
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priester zijn — hij begeert de macht
en de waardigheid van het ambt.

Waarom hebben de anderen zich bij
hem gevoegd ? De Levieten wilden
gaarne priester zijn. Ruben was de
eerstgeborene en daarop grondden de
Rubenieten hun aanspraken op de
uitoefening van het gezag. Wie had
alles beschikt, zooals het was ? Maar
Korach, Dathan en Abiram verstoren
de orde en den vrede in Israel. Zij
willen zich zelf lot de eersienmaken.

Hoe luidt het antwoord van Mozes?
Hij is geheel ontsteld, dat nu reeds
weer de geest van verzet zich open-
baart (vs. 4). Korach en zijn aan-
hang betwisten hem en Aaron het ge-
zag. Welnu, Mozes roept de tusschen-
komst des Heeren in. Zij hebben zich
dat gezag niet toegeeigend, de Heere
heeft het op hen gelegd. Misbruik
heeft Mozes van zijn gezag niet ge-
maakt. In dat opzicht spreekt zijn
geweten hem vrij (vs. is). En nu ver-
trouwt hij, dat de Heere hun gezag
zal handhaven voor de oogen van het
gansche yolk. Morgen moeten Korach
en de zijnen hun wierookvaten nemen,
met vuur en reukwerk gevuld, en dan
zal de Heere openlijk aanwijzen, wie
hij met zijn gezag heeft bekleed. Zie,
hoe Mozes vooraf Korach nog waar-
schuwt (vs. 8-14 De Heere heeft
de kinderen van Levi uitverkoren,
om den dienst van den tabernakel
waar te nemen. Maar zij zijn daar-
mede niet tevreden. Zij zoeken het
Priesterambt. 0, zij kunnen er zeker
van zijn, dat de Heere hun onte-
vredenheid en hun ingaan tegen zijn
bestel straffen zal, als zij nog niet
bijtijds terugkeeren van hun boozen
weg. Maar Korach slaat op die waar-
schuwing geen acht. Ook Dathan en
Abiram laat Mozes roepen, maar
zij weigeren te komen. Zie, welk
een bits antwoord zij geven, hoe zij
Mozes van zelf- en heerschzucht bet.

schuldigen (vs. 12-14). (Zie Aant. 2).
II. De straf.
Zoo gaat de nacht voorbij en daar-

mede de tijd, aan de oproerlingen
vergund, om zich te bedenken. Maar
den volgenden morgen verzamelen
Korach en zijn aanhangers zich op-
nieuw bij den tabernakel met een
trotsch en uitdagend gezicht. Hun
wierookvaten hebben zij in de hand.
Rondom de oproerlingen heeft zich
een groote menigte verzameld, die
Korachs eisch tegenover Mozes onder-
steunt (vs. 18). Hoe spoedig heeft de
zelfzucht van een man anderen tot
zonde verleid !

Opnieuw verschijnt de heerlijkheid
des Heeren boven den tabernakel;
zeker zullen Korach en de zijnen nu
met vrees vervuld worden. Maar neen !
van vrees bespeuren we niets bij hen.
Mozes en Aaron zijn op hun aan-
gezichten voor den Heere neerge-
vallen en bidden, dat de Heere het
yolk spare. De 25o willen niet toe-
geven, hun harten zijn verhard,evenals
dat van Farad weleer. Wat doet Mozes
nu ? Hij gaat naar de tenten van
Dathan en Abiram, om den verzamel-
den Israelieten toe te roepen, zich van
deze goddelooze mannen of te scheiden.
Hij smeekt hen; nog is het tijd ; nog
kunnen zij Gods toorn ontvlieden. En
gelukkig, het yolk luistert nu naar
Mozes' stem.. Zij verwijderen zich van
de tenten der oproerlingen. Rondom
die tenten is nu een groote open
ruimte ontstaan. Eindelijk treden de
oproerlingen ook naar buiten en zien
zich alleen gelaten. Toch willen zij
niet om genade smeeken. Daar staan
zij, trotsch en onbuigzaam, Korach,
hun aanvoerder, bij hen (zie Aant. 3).

Nogmaals verheft zich Mozes' stem,
nu niet om te smeeken, maar om het
vreeselijk vonnis uit te spreken. Een
siddering grijpt de menigte aan. Hoor,
wat Mozes zegt. Indien deze menschen
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zullen sterven, zooals alle menschen
sterven, op de gewone wijze, dan heeft
de Heere mij niet gezonden. Maar
indien de Heere wat nieuws zal schep-
pen en het aardrijk zijn mond zal
openen, en verslinden hen met al het
hunne, dan zullen alien bekennen,
dat deze mannen den Heere getergd
hebben (vs. 28-30). Zoo spreekt de
man Gods, overtuigd van de recht-
vaardigheid van zijn zaak, kalm in
het vaste vertrouwen, dat de Heere
hem in het recht zal stellen. (Ps.
XXXVII : 5, 6).

En zie, wat geschiedt ? Plotseling
klinkt een kreet van wanhoop , met
schrik vervuld, vlucht het yolk weg.
De aarde heeft zich geopend; Korach,
Dathan en Abiram zinken weg met
alles, wat het hunne is; een akelig
jammergeschrei vervult de lucht; nog
enkele oogenblikken — en de aarde
heeft zich boven de oproerlingen ge-
sloten. „Zij voeren levend ter helle".
Welk een schrikkelijk oordeel des
Heeren ! En de 2 5o oversten ? Zie, een
vuur gaat uit van den Heere en ver•
teert hen (vs. 35). Hun offer heeft
God niet aangenomen ; hij verdelgt
hen in een oogenblik, terwijl zij daar
staan, met het wierookvat in de hand.
(Verg. Matth. VII : 23). Hoe moet dit
oordeel het yolk herinnerd worden ?
(vs. 27, 33). Het werd niet vergeten
(Num. XVII : 9, Ps. CVI : 16— i8),
Judas : I x). Allen mochten zich wel
herinneren, hoe Gods toorn zich heeft
geopenbaard tegen hen, die zich ver-
zetten tegen de gezantert des Heeren
en hun gezag durfden aanranden.

Is het nu genoeg? Heeft het yolk
nu geleerd, het Goddelijk gezag van
Mozes en Aaron te eerbiedigen ? Ach
neen ! Het zaad van oproer, door
Korach uitgestrooid, is ontkiemd. De
Israelieten beschuldigen in hun hart
Mozes en Aaron, zich wederrechtelijk
het gezag te hebben toegaigend en

beschouwen Korach en de zijnen als
slachtoffers van Mozes' heerschzucht,
als martelaars, die gevallen zijn, toen
zij opkwamen voor de rechten des
yolks. Lees, wat zij tot Mozes en Aaron
zeggen : „Gijlieden hebt des Heeren
yolk gedood" (vs. 41). Maar nu ont-
brandt Gods toorn tegen hen. Zie,
wat de Heere zegt (vs. 45). Hij wil
alien in een oogenblik verteren. Mozes
treedt echter weer tusschenbeide. Hij
smeekt den Heere, het yolk genade
te bewijzen. Mozes zoekt zijn eigen
eer niet, maar het welzijn des yolks.
0 zeker, de Israelieten hebben zich
het oordeel des Heeren waardig ge-
maakt, maar Mozes pleit op Gods be-
'often, op Gods trouw, op Gods barm-
hartigheid. En terwijI Mozes bidt,
neemt Aaron het wierookvat, doet er
vuur van het altaar in en legt reuk-
werk daarop, om verzoening te doen
voor de zonden des yolks en zoo het
oordeel of te wenden. Want Gods
toorn woedt reeds tegen het yolk. Bij
honderden vallen de Israelieten neer.
Zie, daar staat Aaron, de Hoogepries-
ter, tusschen de dooden en tusschen
de levenden. En de Heere verhoort
Mozes' gebed en neemt Aarons offer
aan. De plaag houdt op. Wel zijn
velen gedood ; niet minder dan 14.700
lijken bedekken den grond, maar God
heeft het gansche yolk toch niet ver-
teerd. 0, wel is Hij „barmhartig en
genadig, lankmoedig en groot van
goedertierenheid". Maar hoe krachtig
heeft Hij ook nu weer Aaron in het
Hoogepriesterambt bevestigd ! Allen
hebben het nu kunnen zien: zijn offer
is aangenomen; bij zijn tusschenkomst
hield de plaag op.

III. De bloeiende staf.
Maar toch zal de Heere op nog

duidelijker wijze toonen, dat Hij het
is, die Aaron in het Hoogepriester-
ambt heeft gesteld.

Tot welken stam behoorden de
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Priesters? De andere stammen schij-
nen jaloersch geweest te zijn, en
achtten zich verongelijkt, omdat de
stam van Levi boven hen geplaatst
was. Zij waren vertoornd op Mozes,
want zij meenden, dat hij zijn bloed-
verwanten had begunstigd. Deze ge-
heele zaak moet voor God blootge-
legd worden. En nu zal de Heere aan-
wijzen, wien Hij tot het Hooge-
priesterambt verkoren heeft. Zie, wat
Mozes doet. Op Gods bevel vraagt
hij aan de hoofden der stammen, dat
zij hem elk een staf brengen.

De twaalf staven der oversten wor-
den tot hem gebracht ; het zijn harde,
doode stokken, waarin geen leven
meer te bespeuren is, misschien reeds
sedert jaren en maanden verdord.
Waar legt men de staven ? In het
Heilige der Heiligen, voor Gods aan-
gezicht (Num. XVII : 1-7).

Den volgenden morgen worden de
oversten te zamen geroepen, om ze
terug te ontvangen. Mozes gaat den
Tabernakel binnen en brengt de st.a-
ven naar buiten. Ze zijn nog hard,
dor en dood als te voren, behalve

een. Met welk een verwondering
zullen aller oogen op Aarons staf ge-
rust hebben ; daaraan toch vertoonen
zich knoppen, bloesems en vruchten,
leven te midden van al die doode
takken. Nu is Gods keuze hun duide-
lijk en onbetwistbaar aangetoond. De
oversten naderen, en nemen hun
staven ; maar de bloeiende staf van
Aaron keert terug naar het Heilige
der Heiligen en wordt in de Ark des
Verbonds gelegd (vs. to, 11 (zie
ilant. 4).

Zoo heeft de Heere krachtig het
gezag Zijner knechten gehandhaafd.
Israel zal nu erkennen, dat Mozes
waarlijk Gods profeet is, en de Wet,
die hij hun in den naam Gods gaf,
zal nu ook, al de eeuwen door, door
hen inoeten worden geeerbiedigd aan
die Wet, van Goddelijken oorsprong,
hebben zij zich onvoorwaardelijk te
onderwerpen. En Aaron zullen zij
eeren als Gods Hoogepriester, die
voor hen gesteld is in de zaken, die
bij God te doen zijn, om gaven en
slachtofferen te offeren voor de zonde
(Hebr. V : r).

AANTEEK
1. De hoofdaanlegger van het oproer was

Korach, die een neef was van Mozes en Aaron
en wiens varier de tweede zoon was van
Kohath. Hij vond gereede bondgenooten in de
Rubenietische hoofden. De nabijheid van het
kamp der Kohathieten bij dat der Rubenieten
(Num. II : 10; III : 29) vergemakkelijkte het
plan der samenzweerders. Mozes verklaart
terstond de ware drijfveer van de geheele
zaak, als hij tot Korach zegt : ,.Zoekt gij nu
ook het Priesterambt?" De wensch van Korach
was, de plaats van Aaron te vervullen, en
door algemeen misnoegen en oproer te ver-
wekken, trachtte hij zijn doel te bereiken.
De twee honderd vijftig vorsten behoorden
waarschijnlijk tot de verschillende stammen
(zie Num. XXVII : 1-3).

2. Dathan en Abiram stelden het voor, alsof
Mozes het yolk in de woestijn hield met
zelfzuchtige doeleinden. Zij zeggen : „Zult gij
de oogen dezer mannen uitgraven ?" (Num.
XVI : 14); d. i. hen leiden naar willekeur als

ENINGEN.
blinden ? Daar er van On geen verdere mel-
ding wordt gemaakt, wordt verondersteld, dat
hij zich uit de samenzwering terugtrok.

3. In Num. XXVI : 10 wordt uitdrukkelijk
gezegd, dat Korach hetzelfde lot trof als
Dathan en Abiram. Daaruit maken we op,
dat toen Mozes den Tabernakel verliet,
zich bij de Rubenietische hoofden voegde, om
hen te sterken in hun tegenstand. Zijn kin-
deren luisterden naar de waarschuwing en
ontkwamen.

4. De koperen platen, waarmede het altaar
overdekt werd en de staf van Aaron, die ge-
bloeid had en met de gouden kruik, waar het
manna in was, en de tafelen des verbonds in
de Ark werd bewaard (Nebr. IX : 4), waren
ten alien tijde voor de Israelieten een teeken,
dat alleen Aarons huis tot het altaar mocht
naderen. Dat het yolk onder den indruk was
van deze duidelijke uitspraak Gods, blijkt
wel uit Num. XVII : 12 en 13.
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Les XXXVII. — Gewijde tijden.

„Een schaduw der toekomende dingen".

Ye lezen : Lev. XXIII ; Deut. XVI ; Lev. XVI en XXV.
7e leeren: Ps. C : 2--4; 2 Con V : 2r ; Hebr. IX : 24-26 ; Jes. LXI : r, 2.

(Ps. 81 : 1-4; PS. 118 : 12; Ps. 65 : 2.)

VOOR DEN ONDERWIJ7ER.

Eigenlijk behoort deze les niet tot de geschiedenis van Israel in de
woestijn, maar daar de „gewijde tijden", die er het onderwerp van uitmaken,
tot de voornaamste voorschriften, op den Sinai gegeven, behooren, zouden
de lessen onvolledig zijn, wanneer er geen melding van gemaakt werd. Men
zal bovendien, door deze onderwerpen in te leiden, de kinderen helpen, zich
een voorstelling te maken van het open tijdvak, dat in de geschiedenis
voorkomt tusschen de. beide keeren, dat de Israelieten in Kades gelegerd
waren. De onderwijzer moet zorgen, dat door den bijzonderen rijkdom van
het onderwerp de les niet verward of droog wordt.

De samenkomst der Israelieten driemaal 's jaars op een door God bestemde
plaats zou, zonder in bijzonderheden over elk feest te treden, op zichzelf
reeds een belangrijk onderwerp uitmaken. De getrouwheid aan Jehovah als
hun Koning en de eenheid der natie, die daardoor werden versterkt, leveren
belangrijke onderwerpe:a ter overdenking op.

VOOr alle dingen moet de onderwijzer er naar streven, de beteekenis van
Perzoening voor de kinderen verstaanbaar te maken. In het woord ligt de
gedachte opgesloten aan een verwijdering, een scheiding tusschen hen, die
het eens of verzoend moeten worden. Die scheiding werd door de zonde ver-
oorzaakt; daarom moeten wij den weg voor de les banen door aan te toonen,
dat de zonde den mensch van God scheidt. Voor de jongeren kan men dit
het best doen door een beeld of verhaal te gebruiken ; maar de oudere
leerlingen, met wie men al de lessen heeft doorloopen, moet men naar
Les XXX verwijzen, waarin het denkbeeld van verwijdering of buitensluiting,
dat hier uitgewerkt wordt, voorkomt.

Zoo aanschouwelijk mogelijk moet men den plechtigen dienst op den
Verzoendag beschrijven; de onderwijzer moet zichzelf eerst volkomen meester
van dit onderwerp maken. 'Bijzondere zorg worde bij de beschrijving er van
aan de beteekenis dezer handelingen besteed, zoodat de kinderen er vanzelf
de type in zien. In het Jubeljaar vinden wij de volkomenste Oud-Testamen-
tische voorstelling van de verlossing, aangebracht door het verzoenend bloed
van Christus. Het is een dubbele type ; eerst stelt zij de tegenwoordige
gelukzaligheid voor, Welke nu alien wordt aangeboden, die Christus als hun
Koning en Zaligmaker willen aannemen, en verder het volkomen geluk, dat
hun toekomstig deel zal wezen.

In het Nieuwe Testament wordt de verwerkelijking dezer schaduwen ver-
meld. Te Nazareth predikte onze Heere „den gevangenen loslating, den
gebondenen opening der gevangenis", enz. en besluit al die zegeningen met
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de woorden „het aang,ename jaar des Heeren". (Luk. IV : 16-22, Vergel,
Jes. LXI : 1, 2). De blijde boodschap werd evenwel niet in wijden kring
verkondigd, totdat Christus door Zijn dood en Zijn opstauding het werk der
verzoening volkomen volbracht had. 7oen ging het gebod uit : „Predikt het
Evangelie aan alle creaturen". Aan alle volken moest het vcrkondigd worden,
dat het ware jubeljaar, de dag des heils, „het jaar van het welbehagen des
Heeren" met de komst van Christus was aangebroken.

Op de volkomen vervulling van deze profetie wordt in Matth, XIX : 28
gewezen, waar de Heere spreekt van de „wedergeboorte" of „vernieuwing"
ten laatsten dage — dezelfde werkelijkheid, die in het Jubeljaar werd voor-
gesteld , in Hand. III : 21, waar Petrus spreekt van de „tijden der wederop-
richting- aller dingen"; en in Openb. XXI : 5 : „Zie Ik maak alle dingen nieuw".

SCHETS VAN DE LES.

Eenigen tijd geleden spraken wij
over „de schaduw der betere dingen",
die komen zouden, welke God aan
Israel gaf; de tabernakel, de plaats
der bijeenkomst — de ark, het teeken
van Gods tegenwoordigheid — de
Hoogepriester, die het yolk voor God
moest vertegenwoordigen — het offer,
waardoor aangetoond werd, hoe hun
zonden moesten worden weggedaan
door den dood van een ander. Zoolang
zij in de woestijn waren, bevonden deze
dingen zich in hun nabijheid; maar
zij zouden er niet altijd blijven. Straks
zou Israel in Kanaan wonen. Wanneer
zij over het land waren verspreid en
in verschillende deelen gevestigd, waar
zou God dan aangebeden worden?
Deut. XII : 5-14. Daarom stelde God
bepaalde tijden in, waarop alle mannen
op dezelfde plaats bijeen zouden
komen (voor de vrouwen was het
moeilijk om hun gezinnen te verlaten.
Toch kwamen zij somtijds [1 Sam.
I : 7; Luk. II : 41]). Hoe werden die
tijden genoemd? Lev. XXIII : 2, enz.
Feesten of hoogtija'en. Laten wij deze
feesten nader beschouwen.

I. De groote feesten.
(a) Het Paasehieest (Lev. XXIII :

5-8; Dent. XVI: 1-8). (Zie Aant. r).
Wij hebben hier reeds van gehoord

(Les XXVII); hoe moest het gehouden

worden? Op den veertienden dag der
eerste maand werd het lam geslacht en
het paaschmaal gegeten. Het Pascha
was een plechtig feest , ongezuurde
brooden werden gedurende zeven
dagen gegeten en vele offeranden ge-
bracht (Num. XXVIII : 19-24). Op
den dag na den Sabbath werd de
eerste garf van den oogst aan God
geofferd (Lev. XXIII: 9-14). Hun
eigen oogst, in hun eigen land, in
vrede, vrijheid en blijdschap (zie
Aant. 2).

Aan wien waren zij dit alles ver-
schuldigd ? Aan God, die hen uit
Egypte had gebracht. Zij zagen terug
op dien gedenkwaardta.0-en nacht en
dachten er aan, hoe God hen had
gered. Daarna gingen zij naar hun
woningen terug, om den oogst in te
zamelen. Vijftig dagen later, als de
oogst voorbij was, verzamelden zij
zich weder, om

(b) Het Pinksterfeest (of denvijitig-
sten dag) te vieren (Lev. XXIII : 15—
21 ; Deut. XVI : 9-12) (zie Aant. 3).
Nu brachten zij een ander offer. Met
de geslachte offers brachten zij twee
brooden, de eerstelingen van hun
oogst mede (zie Aunt. 4). Waar zouden
zij God nu voor danken ? Voor al
Zijn zorg voor hen, door hun de
liefelijke vruchten der aarde op hun
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tijd te geven. Zij dachten aan de
dagen der slavernij in Egypte (Deut.
XVI : 12), toen zij voor anderen, zon-
der loon moesten arbeiden, en zij
geen vruchten van hun werk zagen.
En voor wie moesten zij nu in het
bijzonder zorg dragen ? floor de vader-
loozen, de weduwen (Deut. XVI :
en de armen, Lev. XXIII : 22 (zie
Aant. 5). Tehuis gekomen, moesten
zij de vruchten in de schuren bergen,
en als alles voorbij was, kwamen zij
nog eens terug om

(c) het Loofhuttenfeest te houden
(Lev. XXIII : 33-44; Deut. XVI : 13,
15). (Zie Aant. 6). Dit feest was vol
vreugde _en blijdschap. Het duurde
acht dagen ; maar velert kwamen vijf
dagen vroeger, niet om feest te vieren,
maar voor den grooten Verzoendag,
waarover gij straks zult hooren. Waar
mocten zij gedurende het feest blijven ?
Verbeeld u, welk een aardig schouw-
spel ! Die groene hutten op de daken,
op de binnenplaatsen der huizen, in
de straten ; geen tenten, waarom ? Lev.
XXIII: 43. Het zou hun herinneren,
hoe de God hunner vaderen hen uit
de steden van Egypte in de vrijheid
der woestijn had gebracht, en hen
verlost had van de steen ovens en den
arbeid onder de brandende zoii. Hoe
werd het feest nog anders genoemd ?
Ex. XXIII : 16; XXXIV : 22. Dan
moest men ook de armen gedenken
(Dent. XVI : 14).

II. De groote Verzoendag.
Lees Lev. XVI : 29-34 en Lev.

XXIII : 26-32. Welk een plechtige
dag voor Israel (zie Aant. 7). Alle
arbeid werd op zijde genet, alle vroo-
lijkheid gestaakt ; slechts een gedachte
vervulde hun hart — de zonde; hun
zonde moest weggedaan worden. Zij
hadden reiniging noodig:; moesten zij
niet treuren over de zonde, die hen
van God scheidde, en verlangen naar
verzoening ? Een groote menigte ver-

gaderde zich voor den tabernakel.
Wat zouden zij zien?

De Hoogepriester treedt naar buiten,
niet in zijn prachtige kleeding, maar
in eenvoudig wit linnen (zie Aant. 8),
met een var en een ram, beiden voor
zichzelf. Van het yolk ontvangt hij
twee bokken en een ram. Eerst wordt
het lot geworpen over de twee bok-
ken, de een moet sterven en de andere
zal leven (zie Aant. 9). Dan moet de
var geslacht worden : waarom ? Een
zondoffer ; de priester, die verzoening
voor het yolk moet doen, moet eerst
verzoening doen voor zich zelf hij
verdient den dood, ma g r het dier on-
dergaat dien in zijn plaats : dan brengt
hij het bloed in het Heilige der Hei-
ligen, en komt terug om de verzoening
voor Israel te doen. De bok wordt
geslacht, een enkel leven voor dui-
zenden, die den dood verdienen. Van
Wien is deze lene het type ? 2 Cor.
V • 15.

De Hoogepriester doet nu voor Is-
rael, wat hij eerst voor zich zelf ge-
daan heeft. Hij neemt een wierookvat,
vult het met brandende kolen van het
altaar, en daarna brandt hij wierook
voor het voorhangsel, dat hij nu nadert.
Dan schuift hij het voorhangsel op
zijde, en met het offerbloed in zijn
hand treedt hij voorwaarts (zie Aant.
1o). Maar hoe durft hij in naam van
het zondig Israel tot Gods tegen-
woordigheid naderen ? Het vuur des
Heeren had andere schuldigen op een
afstand verteerd (Lev. X : 2, Num.
XVI : 35). Hoe durft hij zich zoo nabij
wagen ? Hij draagt het bloed, en dit
bewijst, dat de zonde gestraft is; en
nu sprenkelt hij het op en voor het
verzoendeksel, dat op de Ark ligt.
Hervolk daarbuiten wacht met verlan-
gen op hem. Zal hij ongedeerd terug-
komen ? Maar eerst moet hij het reuk-
altaar met bloed besprenkelen (Ex.
XXX : io), en alzoo het Heilige rei-
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nigen, omdat zondige menschen het
hebben bezoedeld (Lev. XVI: 16-19).
Eindelijk komt hij ongedeerd te voor-
schijn ; hij heeft voor hen in Gods
legenwoordigheid gestaan. God heeft
de verzoening aangenomen, het leven
van het offer voor het hunne. Hebben
zij daar alien deel aan ? Aileen zij, die
hun zonden kennen en zich daarover
in waarheid voor God verootmoedi-
gen, loch nu gelooven, dat al die
zonden zijn uitgedelgd door het bloed
van Christus, naar wien al die offeran-
den heenwezen — het Lam Gods,
welks bloed van alle zonden reinigt. Zie
nu, hoe de verzoening wordt ontvangen.

De levende bok wordt buiten ge-
bracht en de Hoogepriester legt de
hand op zijn kop; welk een adem-
looze stilte, terwijl de zonde van het
yolk wordt uitgesproken ! Al die zonde,
welke verzoening eischte, moet ge-
heel op den bok gelegd worden. Zou
zich iemand op een afstand houden
en geen deel nemen aan de belijdenis ?
Nu wordt de met zonden beladen bok
buiten het kamp geleid, buiten het
gezicht, ver weg in de woestijn ; zij zien
hem niet meer; zij weten nu, dat hun
zonde is weggedaan. Zij zijn gereinigd,
zij hebben de vergeving ontvangen.

Nu trekt de Hoogepriester zijn
schitterende kleeding aan, en komt
naar buiten, om een ander offer te
brengen (de rammen, vs. 3, 5). Een
offer van dank en lof. De dag eindigt
in blijdschap en vroolijkheid.

III. Sabbath. Sabbathjaar. Jubel-
jaar.

De Sabbath. Toen de Israelieten op
reis waren, was er den dag, die hun een
verpoozing was op hun moeilijken
tocht ; welke was die ? De tenten wer-
den alle opgeslagen voor de zon
onderging, want dan begon hun sab-
bath. Hoe heerlijk, zich te slapen te
leggen met het vooruitzicht van rust
op den volgenden dag ! Geen werk,

geen voorttrekken, rust voor het
lichaarn , geen zaken, maar tijd om
te spreken over den weg, waarlangs
God hen geleid had en over het Be-
loofde Land — rust voor den geest —
en zonder twijfel stegen lofzangen uit
hun harten op. Waarom werd de dag
aldus gehouden ? Gen. II : 2, 3 ; Ex.
XX : io, II. God de Heere gaf Zijn
yolk den Sabbathdag, opdat zij rusten
zouden van hun dagelijksch werk en
zich in het bijzonder bezig zouden
houden met de dingen van Zijn Ko-
ninkrijk.

Het Sabbathiaar. Als hun omwande-
lingen geeindigd zouden zijn, en Is-
rael dan in het Beloofde Land zou zijn
gevestigd, dan zou er veel te zaaien,
te planten, te bebouwen, te oogsten
zijn, week op week en jaar op jaar.
Elk zevende jaar zou het land echter
moeten rusten ; dat zou een Sabbath-
jaar zijn (Lees Lev. XXV : 1-7). —
Het land rust, opdat het vruchtbaar
moge blijven ; de beestenrusten,geen
ossen ploegen of dorschen , zij hebben
genoeg om te leven zonder werk. Het
yolk heeft dan meer tijd voor andere
zaken. Dan vooral heeft het gelegen.
heid, Gods wet te onderzoeken en die
aan hun kinderen te leeren (zie Aant.
II). Hoe moeten zij gedurende het
Sabbathjaar het Loofhuttenfeest vie-
ren ? Deut. XXXI : 10 —13. Maar er is
nog iets beters. Er zijn armen in het
land — eenigen hebben in tijd van nood
geleend en hebben niet om te betalen.
Hoe kunnen zij van de rust genieten,
als een schuldenlast hen drukt ? Zie
Dent, XV :1, 2, 7—II. De schuld wordt
kwijtgescholden. Ze zijn vrij. Eenigen
hebben zich als slaven verhuurd,
om hun schulden te kunnen betalen
— kunnen zij rusten, gebonden in

slavernij ? Zie Deut. XV : 12-15. Het
is niet alleen een jaar van rust, maar
ook van vrijlating. Overal heerscht
vreugde.
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Het Jubeljaar. (Zie Lev. XXV : 8,
9, 1o). Zevenmaal heeft men het Sab-
bathjaar gevierd het is nu het vijf-
tigste jaar, een groote menigte is op-
gekomen, om den grooten Verzoen-
dag te vieren. De offers worden ge-
offerd, het bloed in het Heilige der
Heiligen gebracht, de zondebok weg-
geleid, en de Hoogepriester komt in zijn
prachtige kleederen naar buiten om
het brandoffer te brengen. De ver-
zoening is geschied. En nu kondigen
de bazuinen met blij geschal aan,
dat het Jubeljaar begonnen is (zie
Aant. 12).

Wat is het Jubeljaar? Lees Lev.
XXV : ro—r 3. Het Jubeljaar brengt
rust (vs. II, 12), evenals het Sabbath-
ja,ar. (2) Vrijlating (vs. 1o), ook even-
als het Sabbathjaar. De schulden
worden kwijt gescholden en de slaven
vrijgelaten (vs. 39-41).

En dan bovendien nog (3) Herstel.
Eenigen hebben geen akkers of tuinen
voor zichzelf; zij hebben anderen zien
zitten onder hun wijngaard of vijge-
boom, maar hebben geen huis,
Waarom niet? Het land was onder
alien verdeeld, maar eenigen waren
arm geworden, misschien door onvoor-
zichtigheid en luiheid, en genoodzaakt
geweest, hun land uit broodsgebrek
te verkoopen, doch hebben geen geld
om het terug te koopen, Maar zie nu

AANTEEK
1. Het Paaschfeest had Brie bijzondere

deelen : de Pesach, of het eigenlijke paasch-
maal (Lev. XXIII : 5) ; de mazzoth, of het feest
der ongehevelde brooders, dat seven dagen
duurde (vs. 6) ; en het brengen van de garf,
op den .dag na den Sabbath (vs. 10, ens.). De
voornaamste punten van verschil tusschen het
eerste Paaschfeest en de later€ zijn besproken
in Les XXVII. Vele andere gebruiken wer-
den later ingevoerd. Vier bekers wijn werden
rond gegeven met vastgestelde tusschenruim-
ten, waarvan er twee duidelijk genoemd wor-
den in Luk. XXII : 17, 20 ; en een lofdienst,
het Hallel (samentrekking van Hallelujah)
genoemd, bestaande uit Ps. CXIII—CXVIII,
werd gezongen in verschillend e afdeelingen ;

vs. 10 ; in het Jubeljaar wordt het
teruggegeven; een ieder heeft nu weer
een huis, en zij keeren terug naar de
plaats, waar hun vaders woonden;
het is het hunne, zonder geld (zie
,Aant. 13).

Welk een tijd van vreugde ► En
waarom dit alles ? Omdat God hun
Koning is (vs. 23, 54, 55) — het land
behoort Hem, het yolk is het Zijne,
Hij verlustigt er zich in, genade te
betoonen.

Maar duurt die vreugde eeuwig
Na rust komt opnieuw arbeid ; als de
jaren voorbij snellen, zullen er nieuwe
beproevingen ontstaan, weer schulden,
weer slaven, weer anderen, die vrij-
lating behoeven, de bezittingen kun-
nen weer verloren gaan, totdat een
nieuw Jubeljaar aanbreekt.

Waar wees echter het Jubeljaar
heen ? Naar het ware Jubeljaar, naar
den heerlijken tijd, die aanbreken zou
met de komst van Christus, in wien
het heil des Heeren zou worden ge-
openbaard. In dien heilstijd mogen
wij Leven ! Christus geeft de ware
rust, Hij maakt waarlijk ons vrij van
de heerschappij der zonde, in Hem
is alles, wat tot onze zaligheid noo-
dig is ! Zij, die deelen mogen in de
verzoening, door hem teweeggebracht,
ontvangen de ware vreugde, nu en
hiernamaals.

ENINGEN.
an van deze was waarschijnlijk de „lofzang"
door onzen Heere en de elven gezongen. Dit
gebruik was gegrond op Jeg . XXX : 29.

2. De garf der eerstelingen was van gerst,
daar dit het eerste rijpe graan was (Zie Ex.
IX : 31). Die garf werd voor het eerst ge-
offerd, terstond nadat de Israelieten Kalman
binnenkwamen (Joz. V : 10-12). Het was een
beweegoffer. De beweging van het offer was
een dubbele : een voorwaartsche en een ach-
terwaartsche beweging. De eerste beweging
beduidde de aanbieding van het offer aan den
Heere, de tweede de teruggave van het offer
door God aan den Priester.

3. Het woord .P inksteren vindt men eerst
in de Apocryphe boeken en naderhand in het
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Nieuwe Testament. Het feest wordt in het
Oude Testament genoemd : „Feest der Weken"
(Dent. XVI : 10, 16); „Feest des Oogstes"
(Ex. XXIII : 16 ); „Feest der eerstelingen van
den tarweoogst" (Ex. XXXIV : 22) ; „dag der
eerstelingen" (Num. XXVIII ; 26). Het werd
niet ingesteld (gelijk het Paaschfeest) ter
gedachtenis aan een historische gebeurtenis.
De Joden echter brengen het in verband met
de wetgeving op Sinai, waarmede het, wat
den tijd aangaat, overeenkomt ; daarom is dit
denkbeeld door vele Christelijke schrijvers
aangenomen. Het feest was een heenwijzing
naar de nederdaling des Heiligen Geestes en
de toebrenging van de eerstelingen der Chris-
telijke Berk.

4. De twee brooden moesten gemaakt war-
den op dezelfde wijze als het gewone voedsel
van het yolk, maar van het fijnste meel. Zij
moesten door de priestess gegeten worden.
Deze brooden doen ons denken aan het woord
van Christus : „Ik ben het Brood des Levens".

5. Het is opmerkelijk, dat wij in verband
met het Pinksterfeest het bevel vinden, het
nalezen van den oogst voor de armen te
laten; en ook de aanwijzing (herhaald in ver-
band met het Loornuttenfeest), te zorgen voor
de vaderloozen, enz. gedurende den tijd der
vroolijkheid. Waar de Heilige Geest de men-
schen met Christus verbonden heeft tot leven-
de leden van den lichaam, daar moet men
liefde en deelneming aan elkander betoonen.
Dit is het, wat wij vinden in Hand. II : 44,
45 ; IV : 34, 35 ; Rom. XV : 25, 26; Gal. II :
10 ; 2 Cor. VIII : 1-5.

6. Het feest der Loofhutten, of Inzameling,
was het vloolijkste van het gansche jaar. Het
bevel, in hutten te wonen, werd gegeven ter
herinnering aan Israels verblijf in de woestijn ;
het nakomen er van was wel geschikt, het yolk
indachtig te maken aan Gods zorg voor hen,
gedurende hun omzwery ingen, en ook om hun
de waarheid voor oogen te houden, door David
uitgesproken (Ps. XXXIX : 13 : „Ik ben een
vreemdeling en een bijwoner bij IT". Maar
de beteekenis van de hutten, die van groene
takken moesten gemaakt worden, zag terug
op de woestijn, niet alleen als een plaats van
tijdelijk verblijf, maar ook als een plaats van
vrijheid en vreugde, in tegenstelling met de
slavernij van Egypte. Het is opmerkenswaar-
dig, dat de eerste legerplaats der vrijgemaakte
Israelieten was op een plaats, genaamd Suk-
koth of hutten. Men meent, dat het bevel in
Lev. XXIII : 40 zoo verstaan moet worden,
dat elke Israeliet in zijn hand droeg takken
van palmen en wilgen met de „takken van
schoon geboomte", waarschijnlijk de citroen-
boom. Eenige bijzondere plechtigheden werden
later bij het feest gevoegd, bijzonderlijk die
om dagelijks water te halen uit het badwater
Siloam, en die om twee groote lampen des

nachts aan te steken in het verblijf der vrou-
wen. Op deze eerste plechtigheid wijst zonder
twijfel onze Heere in Joh. VII : 37, 38. De
Joden waren gewoon van den G-rooten Ver-
zoendag te zeggen: hij heeft nooit verdriet
gezien, die de smart van dien dag nimmer
aanschouwde, en van het Loofhuttenfeest : hij,
die nooit de blijdschap zag bij het halen van
het water, zag nimmer blijdschap in zijn leven.

7. De Verzoendag werd gehouden op den
tienden dag van de maand Tizri, de zevende
van het kerkelijke en de eerste van het bur-
gerlijke jaar. Het is de dag der Vernedering
in den Joodschen kalendet, en wordt door de
Joodsche schrijvers De vasten genoemd. Hij
moest als een Sabbath gehouden worden, alle
werk was streng verboden: toch verschilde
hij van den Sabbath, als zijnde een dag, waarop
het yolk zich voor God moest verootmoedigen
over zijn zonden en daarover rouw moest be-
drijven. Het is opmerkelijk, dat elk, die wei-
gerde, dien dag te houden. en in de veroot-
moediging te deelen, uitgesloten werd van de
weldaad der verzoening en met de strengste
straf bezocht werd (Lev. XXIII : 29, 30).
Aldus werd den Israelieten geleerd, dat er
een toeeigening moet zijn van de gedane ver-
zoening. Het misbruik van dien dag wordt
veroordeeld in Jes. LVIII : 1-5.

8. De linnen kleederen, door den Hooge-
priester gedragen, nemen sommigen als een
type van heiligheid, anderen van vernedering.
Zeer stellig beteekenen zij het eerste, daar zij
„heilige kleederen" genoemd worden (Lev.
XVI : 4). Het afleggen van de gewone kleeding
stelt dan voor het ter zijde leggen van den
luister, als niet in overeenstemming met het
work, dat volbracht moest worden, terwijl het
weder aandoen van het plechtgewaad het vol-
eindigd zijn van den dienst aanduidde.

9. Lev. XVI : 8. „ voor den meggaanden bok".
Het oorspronkelijke is' „voor Azazel". Dit
woord, dat nergens antlers gevonden wordt,
heeft aanleiding gegeven tot allerlei gissingen.
Sommigen houden het voor den naam van een
persoonlijk wezen, een boozen geest of zelfs
Satan in persoon. De onwaarschijnlijkheid van
doze mooning won't grouter door het feit, dat
beide bokken ,voor den Heere aan de deur van
de tent der samenkomst" werden gesteld; en
dat van hen gezegd wordt, dat beiden het zond-
offer uitmaakten. Andere uitleggers hebben aan-
getoond, dat het woord Azazel afgeleid wordt
van een wortel, die sch,eiding beteekent en
geheele uitroeiing moot beduiden.

Hetgeen met den levenden bok geschiedde,
diende om de verzoening zichtbaar voor to
stellen. De verzoening zelve werd in het ge-
heim bereid, terwijl de Hoogepriester alleen
in het heiligdom was; maar omdat alien bij
den goeden uitslag belang hadden, moest er
een zichtbare handeling plaats hebben, als
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de wegzending van den weggaanden bok, die
in een zichtbaren vorm den uitslag van den
dienst voorstelde. Ook kwam het er niet op
aan, wat er van den bok werd na zijn weg-
zending in de woestijn. Het was genoeg, dat
hij geluid werd in een een tame en verlaten
streek, waarna natuurlbk nooit meer jets van
hem gehoord werd.

De twee bokken te zamen maken een won-
derbaar type uit van Hem, op wien de Heere
oiler ongerechtigheid" legde ; terw0 wij in
de schuldbelijdenis over (In levenden bok
niet anders dan de toeeigening der verzoening
zien kunnen.

10. De Joodsche schrijvers zeggen, dat de
hoogepriesters het Heilige der Heiligen vier
maal op den Verzoendag birinentraden : eerst
met het wierookval, dan met het bloed van
den var, daarna met dat van den bok, en ten
laatste om het wierookvat teru7 te halen.
Leviticus maakt slechts van twee melding;
en het verhaal in Hebr. IX : 7, dat de Hooge-
priester „niet zonder bloed" inging, doet ons
besluiten, dat het wierookvat en het bloed
den eersten keer werden ingebracht. Het
reukwerk stelde voor, dat het offer aange-
nomen was, en was een type van de tusschen-
komst van Christus, den grooten Hooge-
priester in het hemelsch heiligdom.

11. Men moet niet denken, dat de rust van
het zevende jaar in luiheiil werd doorge-
bracht. Terwij1 het land braak lag, konden

zij, die zich anders met de bebouwing des
lands bezig hielden, zich nu wijden aan handel,
handwerken en verzorging van kudden en
vee. Daarenboven konden zij beter de onder-
wijzing der Levieten bijwonen (Deut. XXXII' :
10; 2 Kron. XXXV : 3). Men heeft berekend,
dat de prediking van Johannes den Dooper
in een Sabbathjaar plaats had, en is dat juist,
dan kan men het begrijpen, dat er zoovele
menschen zich rondom hem verzamelden om
hem te hooren.

12. De bazuin des geklanks was niet een
der zilveren trompetten, vermeld in Num.
X : 2, maar een horen of van een Bier of van
metaal. De . beteekenis van het woord geklank
(jobeel) is onzeker. Sommigen denken, dat het
't geluid van de bazuin beteekende ; anderen
leaden het of van een wortel, die herstelling
beteekent.

13. De herstelling van de vaderlijke erfenis
toonde aan, dat het land aan God behoorde„
en niet van den een op den ander kon
overgaan. Zij voorkwam de opeenhooping van
bezit in de handen van den eigenaar, en stelde
de huisgezinnen in staat, hun geslachtslijsten
duidelijk op te maken tot de komst van den
Messias. Zie Num. XXXVI : 7 ; 1 Kon. XXI : 3.
Huizen in bemuurde steden werden niet in
den salgemeenen regel opgenomen, daar zij
geen deel uitmaakten van de oorspronkelijk
erfenis.

Les XXXVIII. — Aan de grenzen van Kanaan.

„Begin dun le erven".

Y e lezen : Num. XXI : 21-35; Deut. II en III gedeeltelijk en Num. XXI : 4-9.
7e leeren: Ps. CXXXV : ro-13 ; Joh. HI : 14 en 15 ; Jes. LIII : 4.

(Ps. 103 : 4 en 5 ; Ps. 130 : 4).

VooR DEN ONDERWIJZER.

We zijn gekomen aan het einde der veertig jaren, die de Israelieten in de
woestijn moesten rondzwerven tot straf voor hun ongeloof. Nu gaan we hen
vergezellen op hun laatsten tocht naar de grenzen van het Beloofde Land.

We dienen er de aandacht op te vestigen, dat dit nieuwe geslacht, dat nu
gereed staat, Kanaan 'binnen te trekken, geheel aan het vorige, dat in de
woestijn was gestorven, gelijk was. Ook bier weer ontevredenheid, ondank-
baarheid, ongeloof. Al hebben alien duidelijk kunnen zien, hoe zwaar God die
zonden straft, ze nemen de waarschuwing niet ter harte. Ze wandelen in
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de wegen hunner vaders en hooren de stem des Heeren niet. Het is dan ook
alleen aan de genade Gods te danken, dat ook zij niet werden vernield. In

geschiedenis blijkt het zoo duidelijk : „Barmhartig en genadig is de
Heere, lankmoedig en root van goedertierenheid."

Deze les is in twee deelen verdeeld.
In het eerste deel bespreken we de verovering van het land van Sihon en

Og. Men wijze er op, dat Israel den strijd met deze koningen niet heeft ge-
zocht. Het beleefde verzoek der Israelieten, door hun land te molten trekken,
beantwoordden zij, door met een leger tegen hen op te rukken, om zoo het
yolk terug te drijven naar de woestijn. En Israel, dat de niet verwante volken
niet behoefde te ontzien, grijpt nu naar de wapenen. God geeft beide koningen
in hun hand. Sihon en Og worden volkomen verslagen en hun land, de
vette weidegronden aan den Oostkant van den Jordaan, valt Israel ten deel.
Dit land behoorde niet tot het land Kanaan, zoodat de Israelieten nog meer
ontvingen, dan God hun had beloofd. Dat deze overwinningen en deze ver-
overingen van veel beteekenis waren, blijkt wel daaruit, dat zij eeuwen lang
voortleefden in de herinnering van het yolk (Ps. CXXXV en CXXXVI).

Het tweede deel dezer les handelt over de geschiedenis van de koperen
slang. Terwijl we in de lagere klassen volstaan met deze geschiedenis een-
voudig te vertellen. dienen we de oudere kinderen te wijzen op haar zinne-
beeldige beteekenis. De Heere Jezus zelf geeft ons die beteekenis te verstaan
(Joh. III : 14 en 15). De door de slang gebeten Israeliet is het beeld van
den mensch, die door de zonde is aangetast en daardoor gekomen is onder
de heerschappij des floods. De koperen slang, door Mozes opgeheven, wees
duidelijk heen naar den Christus, die aan het kruis zou worden verhoogd.
En ook wij zullen, evenals de Israelieten, van onze krankheid worden ge-
nezen, als wij op den Heere Jezus, hangende aan het bout des vloeks, het
oog vestigen in het geloof, dat God onze ongerechtigheden in Hem heeft
gestraft, dat Hij aan dat bout onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft
en dat de zonde ons dus niet meer veroordeelen kan. „Die in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld."

SCHETS VAN DE LES.

Welk een langen tijd hebben de
kinderen Israels in de woestijn moeten
rondzwerven ! Veertig jaren is het nu
al geleden, dat zij uit Egypte zijn
getrokken. Wel heeft God het onge.-
loof des yolks zwaar gestraft ! Allen,
die, toen de verspieders waren terug-
gekeerd, zoo klaagden en morden, zijn
in de woestijn gestorven. Maar ein-
delijk zijn de veertig jaren voorbij.
Een nieuw geslacht staat gereed,
Kanaan binnen te rukken. Nu zal
weldra de strijd aanvangen tegen de
machtige volken, die in Kanaan wonen.

Dit zal wel een hevige strijd worden.
Maar de Israelieten behoeven niet te
vreezen ! De Heere is met hen. Hij
zal Zijn yolk de overwinning geven.
En om hen te bemoedigen geeft Hij
reeds, voordat zij Kanaan binnen-
trekken, twee machtige koningen in
hun hand.

1. De Edomieten; Sihon en 0g.
(a) De Edomieten.
Israel was voorbij het land der Edo-

mieten getrokken, toen het van den
Sinai op aveg ging naar het Beloofde
Land (Deut. I : 2) en te Kades zich
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legerde. Na al die jaren van omzwer-
vingen zijn zij weer te Kades en be-
geeren het Land in te trekken. Welken
weg zullen zij nemen ? Als zij rechtuit
voortgaan, dan vinden zij daar vij-
anden, geheel gewapend, om hun
weerstand te bieden. Fens werd hun
gezegd, voorwaarts te trekken en dien
volken het hoofd te bieden, maar nu
had God een ander plan met hen. Zij
wendden zich oostwaarts om langs de
Doode Zee te trekken en aan den
anderen kant over den Jordaan in het
land te komen. De beste weg zal dwars
door het land der Edomieten leiden,
een breede vallei te midden van ber-
gen (zie Aant. r). Mozes zendt een
bode tot den koning (Num. XX : 14—
17). Is hij, die het verzoek duet, een
vreemdeling ? Neen, het verzoek komt
van een broeder, een broeder, die
veel geleden heeft — en wat vraagt
hij ? Slechts verlof om door het land
te trekken, zonder iets aan te roeren.
Zekerlijk zullen de Edomieten hun
broederen met vreugde verwelkomen,
en hun alle mogelijke hulp verleenen.
Maar zie, welk antwoord zij geven
— scherp, koud en wreed (vs. 18).
Israel kon de woorden nauwelijks ge-
looven. Een andere bode wordt ge-
zonden ; zij trekken voort en bereiken
reeds de grenzen van Edom (vs. 19).
Maar wat beteekent die gewapende
menigte, die hun tegernoet komt (vs.
20, 2 I) ? Het zijn Israels broederen
— een yolk, zeer nauw aan hen ver-
want, maar hoe is hun hart gezind?

Zal Israel nu niet trachten, zich een
weg door Edom te banen ? Zie Deut.
II : 5. Zij molten hun broederen
niet aanvallen. Zij keeren dus terug
en nemen den langen weg om de
bergen heen — een moeilijke en lang-
durige reis. Eindelijk komen zij aan
de andere zijde van Edom ; het land
is daar vlakker, dus is het niet zoo
gemakkelijk, zich daar te verdedigen;

misschien zijn de Edomieten wel be-
vreesd, want zij zijn bereid, proviand
aan de Israelieten te verkoopen, als
zij voorbij . trekken (verg. Deut. II : 6,
29). Maar van broederlijke liefde is
geen sprake, hoewel Israel hun on-
vriendelijkheid niet strafte.

(b) Sihon en 0g.
Weldra hebben zij nu Edom achter

zich en komen zij bij een beek (Num.
XXI : 1 2 ; Deut, II : 13), waar zij hun
tenten opslaan om te rusten. Deze
beek loopt in de Doode Zee uit —
daar achter ligt het Beloofde Land.
Zij moeten nu slechts langs deze zee
voorttrekken, den Jordaan oversteken
en het Land is bereikt. Hoe zullen
hun harten opspringen van vreugde
en verwachting, als zij zich opmaken
om over de beek te trekken (zie
Aant. 3). Maar wie trekken haar over ?
Zie Deut. II : 14, 15. Mannen en
vrouwen van alle leeftijden tot aan de
zestig. Waar zijn de ouden van dagen ?
Allen gestorven — begraven in de
woestijn, zooals God gezegd had (Num.
XIV : 29); niet een van hen, die te
Kades opgestaan waren, zou de beek
Zered overtrekken.

Zij trekken nu nog over een andere
rivier (Num. XXI : 13), en bereiken
een prachtig land met groene heuvels,
die glooiend afloopen tot aan den Jor-
daan, dien zij ook moeten oversteken.
Daar regeert een machtig koning, die
het land aan de Moabieten ontrukt
heeft — zal hij Israel laten door-
trekken ?

Een bode wordt gezonden aan
Sihon, zooals aan de Edomieten. Hoe
luidt het antwoord ? Moet Israel nog.
maals omkeeren ? Neen l Dit land zal
het hunne zijn. Sihon trekt tegen hen
op, en zij maken zich ten strijde ge-
reed. Maar hoe kunnen zij weerstand
bieden aan de overwinnaars der
Moabieten ? Moesten zij niet beven ?
Zij herinneren zich de belofte : ,lk
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heb it gegeven", enz. en bieden moedig
het hoofd. En welke is de uitslag?
De belofte blijkt waarheid te zijn —
Sihon wordt geheel verslagen — in
hun eersten strijd hebben zij dezen
machtigen koning overwonnen, of
liever : de Heere hun God heeft hem
in hun hand gegeven. Nu valt de
eene stad na de andere hun in handen,
totdat geheel Gilead in hun bezit is
— het eerste land, dat zij ooit be-
zaten (zie Aant. 4, 5).

Zal Israel nu over den Jordaan
trekken ? Nog niet, want daar is een
prachtig en rijk land ten noorden van
Gilead, dat God hun geven wil. Maar
de koning van dat land is nog mach-
tiger dan koning Sihon. God zegt
echter tot de Israelieten : „vreest hen
niet". Zij trekken dus moedig door
de rijke velden van Basan, totdat zij
aan een hoogen muur van sombere
rotsen komen, die zich mijlen ver uit-
strekt, als een zwart eiland te midden
van de vlakte. Daar zien zij Edrei,
de stad van Koning Og, voor zich
verrijzen. Hoe zouden zij die stad
kunnen veroveren ? Zie de beschrij-
ving in Deut. III: 5. Og zat veilig
binnen de muren en kon hen uit-
dagen; maar hij komt in het veld om
te strijden en zijn reuzenkracht ver-
mag niets tegen Israel. Hoe vele van
die steden namen zii in ? (Deut. III : 4).

Het geheele rijker vruchtbare land,
van de rivier den Arnon of tot aan
den berg Hermon, is nu in hun han-
den ; welk een schoon begin ! Hoe
verkregen zij dit alles ? Het werd ver-
overd, Door Wien ? Zie Ps. XLIV : 3,
4. Zij moesten moedig uittrekken met
zwaard, spies en schild. Maar zij
waren het niet, die Sihon en Og ver-
sloegen, hun God deed het voor hen.
(Zie Ps. CXXXV : 10-12 ; CXXXVI :
17-22). Wat dachten de Kanaanieten.
van die overwinningen ? Joz. II : ro,
IX : ro. Het was, zooals de Heere

RENKEMA.

had gezegd : Ik zal de Heidenen met
schrik en vrees voor u vervullen.
(Deut. II : 25).

Wat kon Israel hieruit leeren? God
zou steeds met hen zijn. Den konin-
gen van Kanaan zou het vergaan als
Sihon en Og. De Heere zou ze alien
geven in de hand van Zijn yolk. Vol
vertrouwen kon Israel dus de toe-
komst tegengaan (Deut. III : 21, 22).

Welk een heerlijk land hebben de
Israelieten nu veroverd ! Een land van
vette weiden, juist geschikt voor vee-
houders. En daar nu de mannen van
Ruben en Gad veel vee hebben,
komen zij tot Mozes met het verzoek,
dat hun het land van Sihon en Og
worde gegeven. Kanaan kon dan
straks onder de overige stemmen ver-
deeld worden. Wordt hun verzoek in-
gewilligd? Ja, doch op een bepaalde
voorwaarde. Eerst moeten zij met de
andere Israelieten over den Jordaan
trekken en hun broederen helpen het
land te veroveren. Zijn dan alle vijan-
den verslagen, dan kunnen zij weer
terugkeeren naar het nu veroverde
land, dat dan het hunne zal zijn. In
die voorwaarde stemmen zij toe. Zoo
werd het veroverde land aan den
linker Jordaan-oever gegeven aan den
stam van Ruben en aan den sfam
van Gad, alsmede aan den halven
stam van Manasse (Num. XXXII).
(zie Amt. 6, 7).

II. De koperen slang.
Toen de Israelieten moesten om-

keeren aan de grenzen van Edom en
nog een poging om Kanaan langs
den kortsten weg te bereiken, ver-
ijdeld was (XXI : r-3) (zie Aant. 2),
trokken zij meer zuidwaarts, in tegen-
overgestelde richting van het Beloof-
de Land, naar de Roode Zee. Toen
zij bij de Roode Zee gekomen waren,
moesten zij weer omkeeren, en langs
een anderen weg Kanaan trachten te
bereiken. Maar op doze reis vol teleur-

I4
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stellingen, werden zij mismoedig, zij
zien op hun moeilijkheden en niet op
Gods belofte, niet op het einde, juist
zooals te Kades; het oude gemur-
mureer doet zich opnieuw hooren.
Als dit zoo voortgaat, zullen zij het
Land dan ooit bereiken ? In zichzelf
zijn zij niet sterk ; alleen dan, als zij
op God vertrouwen.

God komt nu met Zijn straf. Hij
zendt slangen onder het yolk, vurige,
giftige slangen, wier beet doodelijk
is. Velen sterven aan de giftige beten,
anderen zijn stervende; niemand weet,
wie nog getroffen zal worden. Nu
murmureeren zij niet langer. Zij ver-
zamelen zich om Mows, en belijden :
„wij hebben gezondigd", enz. (Zie Ps.
LXXVIII : 34). Hoe angstig wach-
ten zij op het antwoord op Mozes'
gebed.

Er ontstaat weldra een groote op-
schudding in het leger — de men-
schen loOpen te hoop, om te zien, wat
daar opgericht wordt. Een Lange paal
wordt in den grond geslagen; hij
steekt boven al de tenten uit en kan
overal in het leger gezien worden.
Maar wat is er boven aan bevestigd?
Hoe vreemd, waartoe dient dat ?
Spoedig verneemt men, dat dit dienen
moet tot genezing der kranken ; maar
hoe? Zij kunnen er niet alien bij-
komen — maar alien kannen het zien.

Tot iederen lijdenden en stervenden
Israeliet wordt gezegd : zie naar de
slang en gij zijt gered. Hoe verbaasd
zijn zij ! Maar God heeft het gezegd
en Zijn woord is waar. Eenigen krui-
pen uit hun tenten, anderen worden
door hun vrienden naar buiten ge-

AANTEEK
1. Het land van Edom of Idumea lag tus-

schen de Doode en de Roode Zee, en werd
begrensd door de bergketen, die aan het
westelijk gedeelte de vlakte van Arabah om-
zoomt, en aan de oostelijk,3 zijde langzaam
helt naar de woestijn. De streek is bijzonder
woest en schilderachtig. Ofsehoon van nature

dragen.; weer anderen kunnen nog
juist even het doek der tent oplich-
ten en nauwelijks het hoofd opheffen ;
zij zien slechts naar de opgerichte
slang en zij zijn genezen. Zijn er
eenigen, die twijfelen en het middel
tot genezing verachten, zeggende :
„wat kan het mij baten, naar die
koperen slang te zien ?" — zij moeten
sterven. Maar ook : ieder, die het
woord Gods gelooft en het oog op
die slang richt, is behouden. Het zien
naar de opgerichte slang is het eenige,
doch ook het onfeilbare middel tot
genezing.

Mozes moest een koperen slang
oprichten. En wat zegt nu de Heere
Jezus ? Lees den tweeden tekst om
te leeren (Joh. III : 14 en is). Het
is met ons als met de Israelieten.
Door de zonde zijn wij krank, ernstig,
doodelijk krank ! Hoe zullen wij van
die krankheid worden bevrijd en van
den dood worden gered? Daar is ook
voor ons slechts een middel. Het is
het geloot in den Heere Jezus Chris-
tus, die zich zelf voor ons aan het
kruis heeft doen nagelen. Het zien op
Hem, die hangt aan het hout des
vloeks, in het geloof, dat Hij ook
onze zonden op zich nam en ook
onze smarten droeg — dat geeft ge-
nezing, dat geeft leven aan onze zielen.
Maar dat is ook het eenige middel
tot behoud. Een ander middel is er
niet. Wie op andere wijze genezing
zoekt, zal gewisselijk omkomen. Doch
wie tot dat middel de toevlucht neemt,
zal zeker worden gered. „Geloof in
den Heere Jezus Christus en gij zult
zalig worden !"

ENINUEN.
een onvrachtbaar land, was het goed gebouwd,
en al de verhalen der Edomieten in het Oude
Testament toonen aan, dat zij een moedig,
gehard en verstandig yolk waren ; wijs in
de wijsheid dezer wereld en trotseh op hun
sterke ligging.

2. Het is niet zeker of de aanval op de
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Israelieten door Koning Harad geschiedde
voor of na hun poging, om door het land van
Edom te trekken. Sommigen doen dies er
voor plaats hebben, omdat zij na de weige-
ring van de Kanadnieten vergunnine vroegen,
om te gaan door den weg van het gebergte
Seir. Deze meening echter is gegrond op de
onderstelling, dat Kades gelegen was in bet
noordelijk deel van de A rabah ; zoodat, toen
de Israelieten den berg Hor hadden bereikt,
zij terug moesten trekken, alvorens zij in
botsing konden komen met Harad. Aan den
anderen kant heeft Professor Palmer aange-
toond, dat een pas was in de bergen, daar de
Negeb uitkomt juist tegenover den berg Hor;
hij maakt daaruit op, dat op deze plaats een
poging gedaan werd om Kaman binnen te
komen, nadat het doortrekken door Edom
verboden was ; en dat, na het mislukken
dezer poging, Israel de vermoeiende reis near
de Roode Zee begon. Dit komt overeen met
de plaats van de nederlaag van Harad, in Num.
XXI : 1-3, en ook in Num. XXXIII : 40, waar
de gebeurtenissen in chronologische orde schij-
nen gegeven te zijn. De uitdrukking in Num.
XXI :1; „de weg der verspieders" (atharim),
wordt ook gezegd te beteekenen ; „door de
verslagen streken". Daar bestaat geen bezwaar,
on.' Harad, Richt. I : 16, waarschijnlijk de
stad van Koning Harad, te vereenzelvigen
met Tell-Harad, een heuvel met witte krui-
nen en sporen van puinhoopen, een daqreize
ten westen van het zuidelijk gedeelte der
Doode Zee. Het is waarschijnlijk, dat de eed,
waarbij de Israelieten de steden van hen, die
verstooten waren geworden, tot volslagen ver-
nietiging doemden (vanwaar de naam Horma),
voltrokken werd na de verovering van Kanadn.

3. De doortocht door de beek Zered wordt
door Mazes aangemerkt als een gebeurtenis
van bijzonder belang. De reis der Israelieten,
van Kades om de bergen van Edom, was een
gedeelte van de woestijn-omzwervingen, waar-
toe de andere geslachten gedoemd werden.
Maar toen zij bij de beek Zered kwamen,
maakten zij een nieuw begin. Het vonnis over
hen, die waren opgestaan, was geheel vol-
trokken ; zij hadden geleefd en waren gestor-
yen in de woestijn. En nu, zonder een wolk
des oordeels boven hen, maar met Gods be-
lofte, die hen voorwaarts dreef, was het jonge
Israel gereed, zijn veroveringen te beginnen.
Het is nuttig, zich een helder begrip te vor-
men van het land, dat zij moesten door-
trekken en bewonen; zie de volgende aan-
teekening.

4. Het geheele land ten oosten van den
Jordaan, van de beek Zerei in het zuiden tot
den berg Hermon in het noorden, moet be-

schouwd worden als een vlak land, boschrijk,
vruchtbaar en golvend. Over het algemeen is
het hooger dan het vlakke land van Kanaan ;
bij de Jordaanvallei stijgt het bier en daar
tot hooge bergen, zooals te Pisga en bij Gilead.
Pit groote, vlakke land wordt in vier deelen
gesneden door drie diepe engten, waardoor
de rivieren Arnon, Jabbok en Jarmuk loopen,
alle westwaarts vloeiende in de vallei van
den Jordaan; de Arnon valt in de Doode Zee
en de twee anderen in den Jordaan (behalve
verscheidene kleinere rivieren). Van de beek
Zered tot den Arnon werd het land, ten tide
van Israels inval, bewoond door Moab; van
den Arnon tot de Jabbok (zuidelijk Gilead)
door de Amorieten, die de Moabieten ver-
dreven hadden ; van de Jabbok tot de Jarmuk
(Noord Gilead) en van de Jarmuk tot den
voet van den Hermon (eigenlijk Basan) door
koning Og. De Ammonieten woonden in het
oostelijk gedeelte van het Amorietisch grond-
gebied, op de grenzen van de woestijn. Van
deze rassen was het eenige oorspronkelijke
dat van Rephalm, dat Basan bevolkte, want
de Zuzumieten en Emieten (ook reuzen), aan
wie Gilead en Moab behoord hadden, waren
door Lots afstammelingen verjaagd (zie Deut.
II : 10, 20, 23; Gen. XIV : 5).

5. Het gedicht in Num. XXI : 27-30, dat
de veroveringen van de Moabietische steden
door Sihon beschrijft, is belangrijk, omdat
het het recht van Israels bezit op het grond-
gebied van Sihon bevestigt. Had Gilead aan
Moab en Ammon behoord, dan zoude het aan
Israel niet veroorloofd zijn geworden, het te
nemen (Dent. II : 9, 19) ; maar nu zij het van
de overweldigers veroverd hadden, werd het
het hunne. Zie Jeftha's bewijsgronden tegen-
over de kinderen Ammons (Richt. XI). Het
gedicht begint met de beschrijving van de
zegepraal der Amorieten ; maar bij vs. 30
verandert het eensklaps, en vertoont den
onderdrukker op zijn beurt overwonnen, en
zijn steden verwoest door Israel.

6. Aan den stam van Manasse werd het
geheele land van Basan gegeven, met den
noordoostelijken hock van Gilead ; aan Ruben
het land ten Zuiden van den Arnon, dat
vroeger aan Moab behoord had ; de bezitting
van Gad lag tusschen die van Ruben en
Manasse in.

7. Om het besef der nationale en godsdien-
stige eenheid met de overige stammers steeds
bij hun nakomelingen levendig te houden,
richtten de twee en een halve stam aan den
oever van den Jordaan een altaar der getui-
genis op. (Joz. XXII). Uit 1 Kron. V : 26
blijkt, dat zij het eerst om hun zonden werden
weggevoerd.
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Les XXXIX. — Bileam.

„Welgelukzalig zip gij, o Israel, wie is it gelijk?"

Ye lezen: Numeri XXII, XXIII, XXIV en XXV.
Ye leeren: Jes. LIV : I 7 , Ps. XXXII' : 10-12 ; Deut. XXXII : 9.

(Ps. 46 : 3 ; Ps. 89 : 7 en 8; Ps. 132 : 9 en 12).

VOOR DEN ONDERWIPER.

De behandeling der geschiedenis van Bileam levert voor den Onderwijzer
eigenaardige moeiliikheden op. Aileen in de hoogere klassen is die behandeling
op haar plaats. Maar daar behoort Bileams geschiedenis ook tot de belang-
rijkste geschiedenissen, omdat ze de kracht en de heerlijkheid van het yolk
van Israel zoo duidelijk in het licht stelt, en tevens, omdat ze zoo rijk aan
leering is.	 .

Bij de behandeling dezer geschiedenis houde men echter wel in het oog,
dat niet Bileam, maar het yolk van Israel er het middelpunt van vormt.
Men vergete niet, dat we bezig zijn met de bespreking van de geschiedenis
der Israelieten. In de Heilige Schrift wordt Bileams geschiedenis dan ook
slechts in zooverre rnedegedeeld, als ze met die van Israel in betrekking
staat. We moeten derhalve de beteekenis van Bileams optreden voor het
yolk van Israel duidelijk do en uitkomen ; we moeten wijzen op de plaats,
die hij in de geschiedenis van dat yolk inneemt, op de rol, die hij daarin
speelt. De nadruk worde gelegd op de hoofdgedachte dezer les, deze n.l.:
Israel is veilig tegen alle booze raadslagen, ja, zelfs het woeden der vijanden
moet het yolk ten goede medewerken, omdat het Gods yolk is, orndat God
in het midden van Israel woont. „Alle instrument, dat tegen u bereid wordt,
zal niet gelukken". „Daar is geen tooverij tegen Jakob, noch waarzeggerij
tegen Israel". Bileam wil het yolk vloeken, maar God dwingt hem, het te
zegenen, en zoo wordt hij het middel in Gods hand, om Israel te troosten
en te sterken. Het gaat in deze les niet in de eerste plaats over Bileam,
maar over Israel, het erfdeel des Heeren. En zoo trede bij de behandeling
dezer geschiedenis de figuur van Bileam eenigszins op den achtergrond,
opdat het voile licht valle op het yolk van Israel, in zijn onoverwinnelijke
kracht, in zijn onvergankelijke heerlijkheid, in zijn onschatbaar geluk, het
yolk, „welks God de Heere is, dat Hij zich ten erve verkofen heeft".

Eerst in de tweede plaats komt dan de persoon van Bileam. Bileam was
een waarzegger. Hij had eenige kennis van God, had ongetwijfeld gehoord
van de wonderers, die God voor Israel heeft gedaan. Dientengevolge had hij
eenige vrees voor dien God en durfde hij diens uitdrukkelijken wil niet
overtreden. Heel zijn streven gaat echter tegen God in en hij doet, wat hij
kan om Gods yolk ten val te brengen. Zijn geldgierigheid doet hem hunkeren
naar „het loon der ongerechtigheid" (2 Petri II : 15), en hij volgt gaarne de
gezanten van den Moabietischen koning, als God hem dit op zijn herhaald
verzoek toestaat. We moeten Bileam voorstellen als een vijand van God,
die het toelegt op den ondergang van het yolk des Heeren. Hij wil er den
vloek over uitspreken en het zoo doodelijk treffen, maar de Heere noodzaakt
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hem, het yolk te zegenen. (Deut. XXII : 15). Straks tracht hij het yolk ten
verderve te brengen door het tot zonde te verleiden, maar ook nu wordt
zijn pogen verijdeld. Israel, schoon zwaar gestraft, wordt niet verworpen !
Onder Gods bestuur moet Bileams goddeloos bedrijf zelfs dienen om het
yolk van verkeerde elementen te zuiveren. Zoo is Bileam het instrument,
waarvan de Heere zich bedient tot welzijn van Zijn yolk.

Men verzuime niet, de leerlingen te wijzen op de schoone uitspraken van
Bileam, die deze zelf niet ten voile verstond, doch die de Heere hem in
den mond legde. Inzonderheid sta men stil bij de heerlijke belofte van Num.
XXIV : 17, waar Bileam spreekt van den Messias, den Koning, Dien God
Zijn yolk zou geven en Die alle vijanden van Israel verdelgen zou.

SCHETS VAN DE LES.

De Israelieten zijn uit Basan ge-
trokken. Zij volgen nu het dal van
den Jordaan en slaan hun tenten op
onder de acacia-boomen (zie Aant. 1);
de heuvels van Moab verheffen zich
boven hen. De Moabieten worden door
schrik en vrees aangegrepen, als zij
vernemen dat het leger der Israelieten
in aantocht is. Zij hebben gehoord,
wat Sihon en Og is wedervaren. Beide
koningen, hoe machtig en sterk ook,
zijn verslagen; zullen zij zich dan
tegenover de Israelieten kunnen staan-
de houden ? Inderdaad, het staat te
vreezen, dat het lot van Sihon en Og
hen ook treffen zal. Zie, wat zij doen.
In hun angst wenden zij zich tot de
Midianieten om hulp (zie Aant. 2).
Zij durven Israel niet aanvallen. Met
een welgeordend, sterk gewapend leger
is tegen Israel niets uit te richten. Zij
zullen tot andere middelen de toe-
vlucht moeten nemen, om de kracht
van dat yolk te breken en zoo het
gevaar, dat hen dreigt, of te wenden.

I. Bileam door Balak geroepen.
Zij hebben iets bedacht, dat hun

hoop geeft. Aan den anderen kant
der woestijn, aan de oevers van den
Euphraat, woont een beroemd waar-
zegger. Misschien hebben de Midia-
nieten van hem gehoord of zijn zij
door den handel met hem in aan-
raking gekomen. Bileam is zijn naam.

Aan zijn woorden hecht Balak, de
koning der Moabieten, groote waarde.
(Zie Aant. 3). Gezegend is hij, over
wien Bileam woorden van zegen uit-
spreekf, terwij1 de vloek ieder treft,
die door Bileam vervloekt wordt (Num.
XXII : 6). Weinu, Balak zal boven
tot Bileam zenden, die den waarzegger
het verzoek moeten overbrengen :
„Kom, vervloek mij dit yolk". De
oudsten van Moab en Midian worden
met deze zending belast. Het was dus
wel een aanzienlijk gezantschap, dat
Bileam kwam uitnoodigen. Rijke ge-
schenken en veel geld hebben zij bij
zich, opdat Bileam des te eer gehoor
zal geven aan Balaks wensch.

De vorsten komen bij Bileam en
brengen hem het verzoek van Balak
over. En wil Bileam medegaan? 0,
zeker ! Hij haat God en het yolk
Gods, en als zich een gelegenheid aan-
biedt om kwaad over dat yolk te
brengen, grijpt Bileam die gelegen-
heid met beide handen aan, vooral,
als hem daarbij zulke rijke geschen-
ken worden aangeboden l Maar hij is
listig. Hij gevoelt : zijn vloek zal meer
indruk maken, als het den schijn heeft,
dat de God van Israel zelf hem verlof
heeft gegeven, lien vloek uit te
spreken. Daarom zegt hij tot de ge-
zanten van Balak: „Blijft dezen nacht
bij mij, dan zal ik den Heere vragen
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en u morgen zeggen, of ik al dan
niet medega", (vs. 8).

Des nachts verschijnt God aan
Bileam en vraagt hem : ,,Wie zijn die
mannen, die bij u zijn ?" Zie, wat
Bileam antwoordt (vs. ro, II). Maar
de Heere verbiedt hem, met de ge-
zanten mede te gaan. Israel is van
den Heere gezegend en dus mag
Bileam het niet vloeken. .En, hoe
ongaarne ook, Bileam onderwerpt zich
aan Gods wil. Des morgens zegt hij
tot de gezanten van Balak, dat zij
zonder hem moeten vertrekken, daar
de Heere niet wil, dat hij aan Balaks
verzoek zal voldoen. Hij laat echter
in zijn antwoord niet onduidelijk uit-
komen, dat hij alleen daarom niet
medegaat, omdat de Heere hem daar-
toe Been vergunning verleent. Hij voor
zich zou gaarne aan Balaks wensch
gehoor hebben gegeven. Dat hij het
niet doet, vindt alleen daarin zijn
oorzaak, dat hij niet tegen Gods uit-
drukkelijk bevel ingaan cherft.(Zie
Aani. 4).

Balak is teleurgesteld, als de gezan-
ten terugkomen zonder Bileam. Op
den waarzegger uit Mesopotamie was
al zijn hoop gevestigd. Hij geeft
echter den moed nog niet op. Bileam
mod komen, anders is hij verloren.
Hij zal nog een poging aanwenden.
Zie, wat hij doet. Hij zendt andere
gezanten, nog meer in getal en nog
hooger in aanzien dan de vorige. Met
nog verleidelijker aanbiedingen komen
ze tot Bileam. En wat zegt deze?
Lees zijn kloek antwoord in vers 18.
En dus laat hij ook deze gezanten
onverrichterzake terugkeeren ? Ach
neen. Zie vers 19. Opnieuw is Bileams
lust opgewekt. Hij zal nog eens aan
God vragen, of hij mede mag gaan.
En inderdaad, de Heere staat hem nu
toe, de gezanten van Balak te verge-
zellen. Als een kind heeft hij den
Heere de toestemming als afgedwon-

gen. Evenwel, toen de Heere Bileam
die toestemming gaf, voegde Hij er
bij : „Gij zult datgene doen, wat Ik
tot u spreken zal" (vs. 2o).

Maar waartoe zal Bileam dan mede-
gaan ? Hij mag Israel niet vloeken —
waartoe zal hij dan die lange reis
ondernemen ? Ja, maar Bileam denkt,
dat het hem straks, als hij eenmaal
bij Balak is, ook wel gelukken zal,
toestemming van God te krijgen om
den vloek over Israel uit te spreken.
En zoo deelt hij den volgenden mor-
gen vol blijdschap aan de gezanten
mede, dat hij met hen zal gaan.

II. Bileam door God gewaar-
schuwd.

Weldra is Bileam reisvaardig. Hij
zadelt zijn ezelin, neemt twee knechten
met zich mede en trekt henen. Al heeft
Bileam echter des nachts toestemming
van God verkregen, met de vorsten
van Balak mede te gaan, toch wijkt
zijn weg van God af. De Heere weet
wel, hoe in het hart van Bileam de
bedoeling leeft Israel te vloeken.
Bileam heeft „den rechten weg ver-
laten" (2 Petr. II : 15). En nu zal de
Heere hem waarschuwen. Wie staat
daar op den weg ? Het is de Engel des
Heeren, de Zone Gods, onze Heere
Jezus Christus, met een uitgetrokken
zwaard in Zijn hand. Maar Bileam ziet
hem niet en wil dus doorrijden. Doch
de ezelin ziet Hem wel. Driemaal
weigert zij, verder te gaan (Num.
XXII : 23-27). Wat had Bileams lot
kunnen zijn ? (vs. 33). Wie bestraft
hem ? (vs. 28 en 3o). De ezelin opent
haar mond en begint te spreken
(2 Petr. II : t6). Dit wonder was voor
Bileam niet zonder beteekenis. De
Heere wil hem leeren, dat hij niets
vermag zonder Gods wil, dat hij slechts
een instrument is in de hand van
God, geheel van Hem afhankelijk.
Evenals de Heere nu sprak door den
mond van de ezelin, zou Hij straks
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spreken door den mond van Bileam.
Slechts die woorden zou hij kunnen
spreken, die de Heere hem in den
mond leggen zou (zie Aant. 5 en 6).

Nu opent de Heere de oogen van
Bileam. Hij ziet den Engel des Heeren
staan. Lees, wat de Heere tot hem
zegt (vs. 32 en 33). „Uw weg wijkt
van mij af". En nu is Bileam ver-
schrikt. Hij wil nu wel terugkeeren.
Maar hij moet voorwaarts! Hij moet,
tegen wil en dank, de mond zijn,
waardoor God woorden van zegen en
heil over Israel spreken zal.

Weldra komt de blijde tijding bij
Balak, dat Bileam in aantocht is. Vol
vreugde gaat hij hem tegemoet. Nu
behoeft hij Israel niet meer te vreezen.
Een groot offerfeest wordt aange-
richt en te zamen bestijgen zij den
berg, vanwaar zij het gansche leger
van Israel kunnen overzien.

III. Bileams zegen.
Op Bileams bevel worden zeven

altaren opgericht en op ieder wordt
een var en een ram geofferd. Welke
dikke rookwolken stijgen op — welk
een aanzienlijke offerande ! Zij meenen,
dat dit God zal behagen en Hem
overhalen zal, aan hun verzoek te
voldoen. Maar zie I Sam. XV : 22.
Bileam trekt zich terug, om te hooren,
wat God zeggen zal, en ontmoet den
Heere met de woorden : „Zeven al-
taren heb ik toegericht", enz. Maar
als hij tot Balak terugkeert, welke is
dare de last? Een zegen !

Zij zullen het nu zeker opgeven ;
maar neen ! — zie, wat Balak voor-
stelt (XXIII : 13). Bileam neend dit
aan (vs. 14, 15). Nogmaals worden
de altaren opgericht en stijgt de rook
op. Balak wacht ongeduldig op de
woorden, die Bileam spreken zal —
maar het is nogmaals een zegen.Toch
willen zij nog een poging aanwenden.
Weer een andere plaats wordt gekozen
(vs. 27, enz.) en de offers gebracht,

en voor de derde maal ziet Bileam
op de tenten van Israel neder; dit-
maal twijfelt hij niet, in spijt van zijn
eigen wensch tracht hij niet meer te
vervloeken (XXIV : 1). Nog eens
vloeien de goddelijke woorden van
zijn lippen. Hij spreekt :

(I) Van lsraels afzona'ering-(XX111:
9). Dat groote yolk daar onder zijn
voeten zou niet wezen als eenig ander
yolk ; waarom niet ? Zij waren Gods
yolk, daarom kon hij ze niet ver-
vloeken (vs. 8). Hij wenscht te sterven
als zij (vs. io), want zij hadden een
hoop, die voor hen weggelegd was.
.Hij had als zij kunnen worden, want
hoewel de Israelieten zich niet met de
Heidenen mochten vermengen, ande-
ren konden zich bij Israel voegen en
God dienen.

(2) Van Israels kracht (XXIII:
22-24). Daar is geen tooverij tegen
Jacob, enz. Niemand kon hen ver-
delgen — waarom niet? vs. 21.0m-
dat God met hen was, waren zij sterk,
gelijk een eenhoorn of een leeuw
(XXIII : 24; XXIV : 8, 9. Niemand
kon hen wthstaan.

(3) Van Israels voorspoed (XXIV :
5-7). Als Bileam op de vele tenten
ziet, waarbij vergelijkt hij hen .dan ?
Bij vruchtbare valleien, bij waterrijke
tuinen, heerlijk riekende sandelboo-
men en trotsche ceders, bloeiende,
zich vermenigvuldigende en zich uit-
breidende. „Zijn zaad zal in vele
wateren zijn". Balak was verschrikt
geweest, teen zij Gilead en Basan
veroverd hadden, maar hun rijk zou
zich nog veel verder uitbreiden.
(Zie "Ian/. 7).

(4) Van Israels toekomstigen Koning
(XXIV : 17-19). Hoe wordt Hij ge-
noernd ? Wie was deze Ster en deze
Schepter ? Wie overwon Moab en
Edom ? 2 Sam. VIII : 2, 14. Maar
David stierf, hij was slechts de type
van een grooter Koning; van Wien?
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Luk. I : 32, 38, verg. Ps. XLV : 6,
Openb. XII : I o.

Zoo sprak Bileam. En zijn woorden
waren goed in de oogen des Heeren
(XXIV : I). Maar hoe kon een zondig
yolk in Gods gunst deelen ? Hoe kon
de Heere bij zulk een vo.lk wonen ? Om-
dat Hij een verzoening en een schuld-
be/tiling. gegeven had. Daarom kon er
gezegd worden : „Hij schouwt niet
aan de ongerechtighe:id in Jakob"
(XXIII: 20.

Bedenk : wie moest dit alles uit-
spreken en wie moest het aanhooren?
Stel u Balaks woede voor en Bileams
bittere teleurstelling. De zaak was
volkomen mislukt — zij kunnen geen
kwaad over Israel brengen. In plaats
van Balaks wil te doen, heeft Bileam
moeten getuigen van het lieil, dat God
Zijn yolk zal schenken. Israel kan vol
moed de toekomst tegengaan, wetende,
dat God voor hen is. En wie zal dan
tegen hen kunnen zijn ?

IV*. Bileams toeleg mislukt.
Nog geeft Bileam het met op. Israels

kracht . ligt in zijn God. Dien God
kan hij niet aftrekken van het yolk,
welnu, dan zal hij trachten, het yolk
of te trekken van zijn God. 'Le, wat
hij doet. Hij geeft aan de vorsten van
Moab, en Midian den goddeloozen
raad, een groot feest aan te richten
ter eere van hun afgod Baal en dan
heel vriendschappelijk de Israelieten
uit te noodigen, aan dat feest deel
te nemen (Num. XXXI :16, Openb.
II :14). Welk een helsche toeleg !
Hoe duidelijk openbaart Bileam zich
nu als een vij and !

Gretig wordt de gegeven raad op-
gevolgd. En helaas ! Israel bezwijkt

voor de verleiding. Zie, hoe de Israe-
lieten aan de heidensche feesten deel-
nemen, zich voor de afgoden der
Moabieten en der Midianieten buigen
en allerlei gruwelijke zonden bedrij-
ven. Wat zal Bileam dit alles met
vreugde hebben aangezien ! Zal hij
het dan ten slotte nog winnen? Neen,
daar zal God voor zorgen ! De Heere
zal Zijn yolk, dat zich zelf verderven
zou, redden ! Zie, hoe Hij tusschen-
beide treedt ! De schuldigen onder de
hoofden des yolks moeten worden
opgehangen en 'zoo den vervloekten
dood sterven, opdat de Heere met
Zijn yolk worde verzoend. Tevens
zendt God een plaag in het leger,
waardoor 24.000 personen worden
weggeraapt. Zoo werd het yolk voor
zijn zonde zwaar gestraft ! Maar ook
de vijanden zullen hun strat niet ont-
gaa n. Israel trekt, op Gods bevel, uit
ten strijde tegen de Midianieten (Num.
XXXI). Dezen worden geheel ver-
slagen. Een groot aantal van hen wordt
gedood. En onder degenen, die onder
het zwaard van Israel vallen, is ook
Bileam, die zijn gerechte straf alzoo
niet ontging.

Neen, Bileams toeleg is niet gelukt.
Israel is wel diep gevallen en zwaar
gestraft, maar het is niet verworpen.
De ontrouw van het yolk heeft Gods
trouw niet te niet gedaan. Het yolk
mag weer deelen in de gunst des
Heeren : in den strijd tegen de Midia-
nieten heeft het niet een man ver-
loren. Israel is nog het yolk Gods,
krachtig in zijn Koning, die het zal
voeren van overwinning tot over-
winning en het veilig zal brengen in
het Beloofde Land !

AANTEEK ENINGEN.

1. Num. XXII : 1. — „Am; deze zijde van
den Jordaan", d. i. aan den oostelijken kant,
waar Mozes zich be yond, toen hij het schreef.
„Van Jericho" zou beter zijn „tegenover

Jericho". De juiste ligging der legerplaats
wordt opgegeven in Num. XXXIII : 49 : vax
Abel-Sittim tot Beth-JesimOth, d. i. van „de
weiden der acacia's" tot aan „het huis der
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woestenijen". De vallei van den Jordaan, op
het wijdste gedeelte, aan het noordelijke
einde der Doode Zee, is twaalf mijien gaans
van den voet der bergen van Judea tot den
voet der Moabietische bergen. Een groot ge-
deelte van deze vlakte is een dorre woestijn,
vooral langs de oevers van het meer ; maar
een groene gordel van dichte struiken wijst
den loop van den Jordaan aan. Daar zijn nog
andere oasen, — een te Jericho, een te Gil-
gal en een ander dicht bij de heuvels van
Moab; de laatste is zeer juist omschreven
door de woorden : „werden der acacia's". Hier
was, zonder twijfel, het noordelijk deel van
het Israelietische kamp, terwijI het zuidelijk
deel bij de „woeste gronden" der Doode
Zee was.

2. De Midianieten waren een nomadenvolk.
Sommigen hunner stammen woonden aan de
oostelijke grenzen van Moab en Ammon. Op
hun karavaanreizen (Verg. Gen. XXXVII : 28)
waren zij waarschijnlijk bekend geworden met
de faam van Bileam en de kracht, die hem
werd toegeschreven.

3. Alle Oosterlingen zijn vreeselijk bijge-
loovig, en het geloof aan een vervloeking is
nog algemeen in het Oosten. In den Bur-
mezischen oorlog werden er toovenaars ge-
bruikt om de Engelsche troepen te vloeken.
Balak scheen begrepen te hebben, dat de
uitingen van zijn eigen waarzeggers niets
zouden uitwerken op een yolk, dat onder de
bescherming van Jehovah stond, die zulke
wonderen voor hen verricht had. Maar de
faam van Bileam gaf hem cooed, te hopen,
dat deze macht tegen hen gebruikt kon worden.

4. Het karakter en de beteekenis van
Bileam zijn zeer opmerkelijk. In het Oude
Testament wordt hij nergens een profeet ge-
noemd, ofschoon hij werkelijk profeteerde.
Integendeel wordt hij in Joz. XIII : 22, een
„voorzegger", kosem, genoemd. Voorzeggen
was dus zijn oorspronkelijke roeping, en al-
hoewel hij voor een korte poos de gave der
profetie had, was zijn eigenlijke werk de kunst
van voorzeggen voor geld uit te oefenen. Zijn
kennis van Jehovah kan hij oorspronkelijk
verkregen hebben van de afstammelingen van
Abrahams betrekkingen in Mesopotamia;
maar hij had stellig, met anderen, gehoord
van Gods daden met Israel, en de indruk,
dien deze geschiedenissen op hem maakten,
noopte hem, om, wat het uitwendige betrof,
een vereerder van Jehovah te worden. Maar
zelfs toen hem de eer te beurt viel, om de
mond te zijn der Goddelijke uitspraken, kon
hij zijn hebzuchtige verlangens niet opgeven
en wilde hij hiervan zelfs voordeel hebben.

5. Het wonder van den ezel, ver van alleen
een wonder te zijn, zooals sommigen oor-
deelen, heeft een zeer diepe beteekenis. Het
deed zien, hoe volslagen Bileam van God

of hankelijk was in de gaven, waarop hij zich
beroemde, en die hij hoopte tot zijn voordeel
te gebruiken. Petrus zegt uitdrukkelijk, dat
de mond van den ezel geopend werd, om „des
profeten thvaaskeid te verkInderen". Men moet
echter niet veronderstellen, dat de ezel met
bovustzijn, redelijk sprak ; dit zoude zijn een
ander wonder te bedenken. God de Heere
kwam Kier tot Bileam met een ernstige waar-
schuwing. Bileam zou straks de mond zijn,
waardoor de Heere zou spreken. Hij zou niet
antlers kunnen spreken dan de woorden, die
de Heere in zijn mond zou leggen, en zoo
zou hij, ondanks zichzelf, Israel moeten
zegenen. De vraag komt op : „hoe kwam het,
dat Bileam niet verwonderd was en bevreesd
werd bij dit wonder ?" Het eenige voldoende
antwoord is : omdat zijn geweten verhard was
door de zonde, en zijn geest zoo vervuld met
hartstocht en vijandschap, dat die geen ander
gevoel in zich kon opnemen.

6. De wegen tusschen de wijngaarden zijn
dikwijls zeer nauw, z6Odat niet meer dan
een mensch er door kan. Op deze wijze zoude
Bileam van zijn metgezellen gescheiden zijn
geweest. Had de ezel niet gelet op de tegen-
woordigheid des engels en ware hij voortge-
gaan, dan zoude Bileam den dood gevonden
hebben in het getrokken zwaard. Dit ligt in
de woorden des Engels.

7. Men moet er de aandacht op vestigen
dat de belangrijke voorspelling in hoofdst.
XXIV : 17-24 tot vervulling is gekomen.

De Amalekieten werden door Saul ver-
slagen. Moab en Edom worden onderworpen
door David. De Assyrische veroveringen
strekken zich over al de Syrische volken nit.
En na den val van de andere, groote Oos-
tersche wereldrijken, Babylon, Media en Per-
zie, werd. geheel West-Azie overstroomd van
aanvallers „van de kust van Chittim" (d. i.
de landen, bespoeld door de Middellandsche
zee), eerst door Alexander den Groote en
naderhand door de Romeinen.

Vers 17. „De kinderen van Seth", het woord
is waarschijnlijk afgeleid van sheath of sheath,
en beteekent oproer, (Jer. XL VIII : 4, 5).

Vers 20. Amalek wordt genoemd „de eerste-
ling der Heidenen", hetzij uit hoofde van
zijn macht, hetzij omdat hij het eerst de
Israelieten aanviel.

Vers 21, 22. Er is pier een woordspeling
met Kenite, Ken, dat nest beteekent. De
Kenieten leefden tusschen de rotsen van En-
gedi, aan de andere zijde der Doode Zee.
Sommige uitleggers lezen vs. 22 : „De Kenie-
ten zullen niet tot een prooi zijn, totdat
Assur hen gevankelijk zal weggevoerd heb-
ben" ziende op de Kenieten, als bondgenooten
van Israel. „Heber" ziet op de afstammelin-
gen van Sem in het algemeen.
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Les XL. — De dood van Mozes.
„Gij zull mij leiden door Uwen rata, en daarna zult Gij mij in

heerlijkheid opnemcn".

Te lezen: Num. XX : 1-13, 22-29; Deut. III: 23-29 ; Deut. VI, XXX, XXXIV.
Te leeren: neut. XVIII : 15 ; Deut. XXX : 19 ; Hebr. XI :15 en 16;

Openb. XIV : 13.
(Ps. 95 : 5 ; Ps. to6 :18 ; Ps. 90 : 9).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Israel staat thans aan de grenzen van het Beloofde Land. Voor het
echter Kanaan binnent:rekt, moet Mozes sterven. Over den dood van Mozes
handelt deze les.

In de eerste plaats spreken we over Mozes' zonde. Daartoe gaan we in
de geschiedenis eenige stappen . terug. We moeten het karakter van die zonde
duidelijk in het licht stellen. De Heere geeft Mozes bevel, tot de steenrots
te spreken, opdat het murmureerende yolk water bekome. Mozes gaat naar
de steenrots en slaat er op, maar hij doet zijn werk niet in het geloof.
Integendeel, hij twijfelt, of God wel voortgaan zal met aan het ongeloovige,
ontevreden yolk Zijn 'Areldaden te betoonen. Hij meent, dat de zonde van
Israel te groot is, dan dat God nog 'langer met dat yolk bemoeienissen zal
maken. Hij twijfelt dus aan de liefde, aan de genade des Heeren en spreekt
dien twijfel uit tegenover het yolk (Num. XX : io). Hij heiligde alzoo den
Heere niet voor de oogen van Israel. De zonde, waaraan Mozes en Aaron
zich schuldig maakten, was dus in den grond der zaak niet anders dan de
zonde van ongeloof.

Tevergeefs bidt Mozes, dat God hem toch in Kanaan moge brengen. De
Heere zegt hem, dat hij aan deze zijde van den Jordaan moet sterven. En
nu neemt Mozes afscheid van het yolk. Hierover spreken we in de tweede
plaats. We hebben bier een geschikte gelegenheid, een terugblik op het leven
van Mozes te werpen. Zijn wonderbare redding bij zijn geboorte, zijn op-
voeding aan het hof, zijn vlucht voor den koning, zijn verblijf in Midian,
zijn roeping van Godswege, zijn optreden tegenover Farae, den uittocht uit
Egypte, den tocht door de woestijn met zijn vele wederwaardigheden — we
roepen dat alles nog eens even in de herinnering terug. En nu heeft hij het
yolk, dat hij zoolang heeft geleid, voor het laatst samengeroepen om het nog
eens te vermanen en te waarschuwen. Bij enkele belangrijke plaatsen van
Deuteronomium, die in de les zijn aangegeven, staan we stil. Inzonderheid
vestigen we de aandacht op de belofte van Deut. XVIII : 15, waar Mozes
spreekt van den grooten Profeet, dien God aan Zijn yolk zou geven. Ook
wijzen we op Psalm XC, den psalm, dien Mozes ongetwijfeld aan den avond
zijns levens heeft vervaardigd.

Ten slotte spreken we over den dood van Mozes. Van den top des bergs
ziet hij het heerlijke land, dat God aan Zijn yolk zal schenken. En dan
sterft hij en neemt God hem in heerlijkheid op.

Mozes is ongetwijfeld een der grootste figuren uit de geschiedenis van
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Israel. Hij was een held des geloofs, een vurig voorbidder voor zijn yolk,
een voorbeeld van liefde en zachtmoedigheid, een getrouw strijder in den
dienst van zijn Koning. Zijn dood was voor de Israelieten een zwaar verlies.
Toch behoeven zij niet aan hun toekomst te wanhopen. De Heere blijft bij
hen. Hij zal Jozua toerusten voor de taak, om Israel in Kanaan te brengen,
en Hij zal met Zijn y olk zijn tot in eeuwigheid.

SCHETS VAN DE LES.

De Israelieten hebben hun tenten
-nog in de velden van Moab opge-
slagen, nabij den Jordaan. Spoedig
zullen zij dien overtrekken en het
Beloofde Land beerven. Zullen alien
overtrekken ? Voordat zij optrekken,
zal hun Leidsman hen verlaten heb-
ben. Waarom ?

1. Mozes ' zonde.
Weer murmureerden de kinderen

Israels. Zij hebben gebrek aan water
en komen tot Mozes en Aaron met
hun klachten. Lie, wat zij zeggen (Num.
XX : 3, 4, 5). Welk een ontevredene,
ondankbare taal ! Wat zullen Mozes en
Aaron doen ? De bittere woorden des
yolks zullen hun den vroegeren op-
stand herinnerd hebben (Num. XIV).
.Zal ook dit nieuwe geslacht dan het
Land der Belofte door zijn ongeloof
verliezen ? Zie, Mozes en Aaron gaan
met hun flood tot God. En wat ant-
woordt de Heere hun ? 0, Hij is
goedertieren tegenover het altoos
murmureerende yolk. Lees, wat Hij
tot Mozes zegt (vs. 8). Mozes moet
zijn staf nemen en tot de steenrots
spreken, dan zal er water uit vloeien.

Al het yolk is voor cle rots ver-
zameld. Mozes staat daar met zijn
staf in de hand, en Aaron staat naast
hem. En wat doet hij ? Wijst hij het
yolk op hun zonde en op Gods liefde
daartegenover ? Getuigt hij van de
rijke genade des Heeren, die met hen
niet doet naar hun zonden en hen
niet vergeldt naar hun ongerechtig-
heden ? En spreekt hij tot de steen-
rots, in het geloof, dat er water uit
zal voortkomen ? Ach peen, Mozes'

geloof is op dat oogenblik zwak, zeer
zwak. Hij twijfelt er aan, of er wel
water uit de rots zal vloeien. Is de
zonde van het yolk niet te groot,
dan dat God nog langer wonderen
te hunnen behoeve zal doen? Is het
volk niet te goddeloos, om nog langer
door God te worden uitgered ? Hoor,
hoe Mozes tot het yolk spreekt (vs.
Jo). Hij heft zijn staf op en slaat twee
maal op de rots. En wel komt er
water uit, zoodat het yolk zijn Borst
lesschen kan, maar Gods toorn is
ontstoken tegen Mozes en ook tegen
Aaron, in wien hetzelfde ongeloof
woonde en die zijn broeder niet waar-
schuwde noch tegenhield. Zij hebben
Gods eere niet hoog gehouden tegen-
over het ongeloovige yolk. Maar nu
zullen zij ook dezelfde straf onder-
gaan als het eerste geslacht. Is dat
geslacht door zijn ongeloof in de
woestijn gestorven, Mozes en Aaron
zullen evenmin in Kanaan kunnen
ingaan. Lees, wat de Heere tot Mozes
en Aaron zegt (vs. 12). Hoe spreekt
Hij over de zonde der aanvoerders?
„Gig geloofdet Mij niet, gij hebt Mij
niet geheiligd voor de oogen der
kinderen Israels !" En nu wordt het
vonnis uitgesproken : „Gii zult Israel
niet in Kanaan brengen !" De zonde
der aanvoerders moet gestraft worden,
opdat alien mogen weten, dat God
heilig is en oordeelt zonder aanzien
des persoons. Welk een treurige herin-
nering is er dus aan de plaats, waar dit
alles geschiedde, verbonden ! „Meriba,"
Twistwater, is de naam, dien men
geeft aan de bron, welke uit de rots
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te voorschijn kwam, een riaam, die
zoo'n ernstige waarschuwing bevatte
voor Israels yolk (Ps. XCV : 7, 8, 9).

Wel was het voor Mozes een zware
straf, dat hij het yolk, hetwelk hij
zoo lang had geleid, niet in Kanaan
mocht brengen ; dat hij het doel der
reis niet mocht bereike:a. Hij smeekt
den Heere, die straf toch op te heffen.
Maar zijn vurig gebed wordt niet
verhoord. De Heere verbiedt hem
zelfs zoo te bidden (Deut. III : 23-
29). Mozes zal Kanaan niet binnen-
gaan !

Toen zij eindelijk Kades verlaten
hadden, sloegen zij hun kamp op
aan den berg Hor (vs. 22), en daar
werd een gedeelte van het vonnis
voltrokken. Het yolk heeft nog be-
hoefte aan Mozes' leiding, maar voor
Aaron is het tijd van heengaan. Toch
spreekt Gods liefde ook nit dit von-
nis; geen smartelijke ziekte zal een
einde maken aan Aarons leven. Kalm
bestijgt de Hoogepriester den berg
Hor (zie Aant. I) met zijn broeder
en zijn zoon — nog eens slaat hij een
blik op de tenten van Israel aan den
voet van den berg, nog een blik op
de heuvelen, die het Beloofde Land
omringen, en dan sterft hij, om in te
gaan in de rust, die God voor Zijn
yolk heeft bereid. Israel heeft menig-
maal tegen Aaron gemurmureerd, nu
beweent het hem (vs. 29). Maar Is-
rael is niet zonder Hoogepriester.
Daar heeft Gods trouw vpor gezorgd
(vs. 26-28). Het kan niet zonder
Hoogepriester zijn, want het heeft
altijd behoefte aan verzoening en
voorbidding. De personen, die het
priesterambt bedienen, mogen sterven,
het ambt zelf blijft.

Ook wij hebben een Hoogepriester.
Ge weet het, het is de.Heere Jezus,
die zichzelf aan het kruis voor ons
opgeofferd heeft, om oils met God te
verzoenen, en die nu in den hemel

voor ons bidt. Hoeveel hooger staat
hij dan Aaron ! Hij is Priester in
eeuwigheid. Zijn priesterschap blijft
altijd vereenigd met zijn persoon (verg.
Hebr. VII : 23-25).

II. Mozes' laatste woorden.
Nog slechts weinige dagen zal Mozes

bij de Israelieten zijn ; een groote
zaak, hun welzijn, vervult zijn hart ;
hij heeft hun nog veel te zeggen,
vO6rdat hij van hen scheidt. Wat hij
zeide, staat ons opgeteekend in het
vijfde Bijbelboek, Deuteronomium
(Herhaling der Wet) genaamd. Laat
ons zien, wat hij sprak, en ons bij
drie hoofdpunten bepalen.

(1) Het aannemen der wet.
Voordat Mozes hen verlaat, stelt hij

hun nogmaals de wet voor oogen, en
voegt er vele dingen aan toe, die in
acht genomen moeten worden, als zij
in het Beloofde Land zullen gevestigd
zijn. De meeste Israelieten, die bij den
Sinai trouw aan de wet zwoeren,
leefden nu niet meer. De belofte, door
hun vaderen gedaan, wordt door hen
vernieuwd (Deut. XXIX : ro, enz.).

(2) De vermaning tot gehoorzaam-
heid. Waarom moesten zij deze geboden
houden ? Niet om het land in bezit
te krijgen. Dit had God hun beloofd
en Hij zou het hun schenken, niet om
hun verdiensten (IX : 4-6), maar ter
wille van zijn belofte. De inzettin-
gen werden hun gegeven, om' die in
het Beloofde Land te betrachten (VI : 1),
opdat zij Oaar als een heilig yolk
zouden leven. Gods zegen zou dan
alleen op hen rusten, als zij voort-
gingen Hem te gehoorzamen, want
zonder zijn zegen geen gelak. Daarom
bindt Mozes het hun telkens en telkens
op het hart, zich toch aan Gods
Woord te houden. (Deut. VI : 6-9).

(3) De waarschuwing voor de zonde.
Hij waarschuwt hen bepaaldelijk voor
twee gevaren. Voor de boosheid van
het yolk des lands, dat zij inoesten
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uitroeien ; niet in eens (VII : 22). Er
zouden vele heidenvolken in hun na-
bijheid wonen en zij konden in de
verzoeking komen vriendschap met
hen aan te knoopen. Wat zou dan
het gevolg zijn (VII : 4) ? Mozes waar-
schuwt hen dus voor omgang met de
Heidenen (VII : 1-6, 25, 26). Er was
echter nog een ander gevaar. In de
woestijn moesten zij tot God opzien
voor de vervulling van hun dage-
lijksche behoeften ; maar nu zouden
zij overvloed van alles hebben en
allicht zouden zij vergeten, wie hun
dien gaf. Daarom waarschuwde Mozes
hen voor ondankbaarhei d jegens God.
(Deut. VIII : 10-20). In Deut. XI :
26-28; XXVIII—XXX wijst Mozes
hen op al de gevolgen, die hun onge-
hoorzaamheid zouden na zich slepen.
Maar opdat zij zijn vermaningen niet
zouden vergeten, moeten deze woorden
naar het Beloofde Land overgebracht,
daar nogmaals voor alien herhaald
worden (Deut. XI : 29), en dan op
groote, opgerichte steenen worden ge-
schreven, opdat een ieder ze lezen
zoude. Is dit geschied ? (Joz. VIII :
32-35).

111. Mozes' sterven.
Het yolk heeft, gelijk eerst van den

Hoogepriester, nu ook afscheid van
hun Leidsman genomen. Met betraan-
de oogen volgt het hem, als hij
de heuvels bestijgt, die het leger om-
geven. Wie vergezelde Aaron op den
berg Hor ? Num. XX : 25. Mozes gnat
alleen. Hier is geen menschenhand
om hem te ondersteunen, geen men-
schelijke stem om hem te troosten.
Alleen beklimt Mozes den berg, waarop
hij sterven zal.

Toen Mozes den top van den berg
Pisga bereikt had, breidde zich een
heerlijk vergezicht voor hem uit (zie
Aant. 2). Hij zag het geheele land,
dat Israel bezitten zoude: Noordwaarts
de . boschrijke heuvels en groene wei-

den van Gilead, dan de rijke velden
van Basan en den Hermon met zijn
besneeuwden kruin, aan Wiens voet
Dan later wonen zou. Ter linkerzijde
ziet hij de glooiende bergen, die het
meer van Galilea omringen, en waar
Nafthali zich vestigen zal ; de groene
heuvels en de vruchtbare akkers, die
het deel van Jozef uitmaken zullen ;
en de kalere, maar met wijngaarden
begroeide bergen, waar Juda, in het
zuiden, wonen zal. Zijn oog rustte ook
op de plaats, die God gekozen had
ter verheerlijking van Zijn naam ; hij
kan het kronkelend bergpad volgen,
totdat het Jericho bereikt, verscholen
achter paimboomen. En eindelijk ziet
hij de Doode Zee en dichtbij, aan
zijn voeten, de tenten van het yolk,
dat hij zoolang aangevoerd had. Dit
alles ziet hij, want de Heere toont
het hem, zoodat zijn blik het gansche
land omvat. 0, wel is het een schoon
en heerlijk land, dat God aan Zijn
yolk zal geven ? Maar God heeft voor
Mozes nog iets beters weggelegd.

Als hij alles heeft gezien, sluiten
zich zijn oogen. Hij sterft. Uit zwakte ?
Neen. Reeds in zijn tijd werden de
menschen gewoonlijk niet ouder dan
tachtig of negentig jaar (Ps. XC : zo).
Mozes had een veel hoogeren ouder-
dom bereikt (120 jaar). Maar toch
was zijn kracht nog frisch, zijn oog
nog helder. Nu evenwel roept God
hem of van zijn post; zijn taak bier
op aarde is verricht. Zijn lichaam
wordt door den Heere zelf begraven.
Waar ? Niemand heeft het ooit ge-
weten. De Heere maakte het aan
niemand bekend. Hij wist wel, hoe-
zeer het Israelietische yolk tot afgoderij
geneigd was en hoe licht het juist bij
Mozes' graf die afgoderij bedrijven
zou, door den gezant meer te eeren
dan Hem, die dien gezant hun had
gegeven. Maar Mozes' ziel vaart op
tot God. Het aardsche Kanaan mag



222	 DE DOOD VAN MOZES.

hij niet binnengaan, maar God neemt
hem op in het hemelsch Kanadn, waar
hij eeuwig in Gods gerneenschap mag
leven. Hij ontving n u die onver-
welkelijke erfenis, die :al de hemelen
wordt bewaard (I Petr., I : 4).

En aan den voet van den berg
treurt en weent het yolk over het
groote verlies, dat het geleden heeft.
Toch is het niet verlaten, want God
blijft bij hen. En zonder aanvoerder
is het niet. Een der laatste beden

van Mozes voor het yolk is geweest,
dat de Heere in zijn plaats een man
over het yolk mocht stellen om het
te leiden en te besturen (Num. XXVII:
15 —23). En de Heere heeft Jozua als
zijn opvolger aangewezen. Zie, de
nieuwe aanvoerder aanvaardt zijn taak
vol moed en vol geloof. Na dertig
dagen van rouw verlaat het yolk de
velden van Moab om het land binnen
te trekker, dat God hun had beloofd.

AAN TEEK

1. De Berg Hor is een der bergen van
Edom, verrijzende aan den oostelijken kant
van den Arabah, waarboven hij zich
veer 4000 voet verheft, dat is 4800 voet boven
de oppervlakte der Middellandsche Zee. De
berg is reeds van verre kenbaar door zijn
dubbelen top, die zich als een groot versterkt
gebouw verheft, en wordt bedekt door het
koepeldak van het graf van Aaron (een Mo-
hammedaansche stichting) een duidelijke,
witte plek op de donkerroode oppervlakte
des bergs.

2. Door sommigen wordt verondersteid, dat
Mozes' gezicht als door een wonder versterkt
was, zoodat hij de erfenis van Israel zien
konde. De berg Nebo is in de laatste jaren
bezocht geworden ; het schijnt dat de keten,
waarvan hij de hoogste top is, den naam van
Pisga droeg, ofschoon thans de naam van
Pisga niet in het land bekeial is. Het ,,veld
van Zofim" was het vlakke land, dat daarvan
of beide ; Pisga sloot dus Zo im en Nebo .in.
In den tijd van Hieronymr.s was de naam
bekend ; het is opmerkellik, dat, ofschoon hij
niet meer aan , de oostzijde gevonden wordt,
de Arabische gelijkluidende imam voor Pisga
gegeven wordt aan een kaap, daar bijna recht
tegenover, die uitsteekt in de Doode Zee,
Ras-el-Feskah, d. voorland van Pisga. Dit
kan natuurlijk niet het Pisga uit den Bij bel zijn.

Het uitzieht van den Nebo staaft de nauw-
keurigheid in bijzonderheden der Heilige Ge-
schiedenis. Tegen het Oosten 3chijnt de grond
te Kellen over een lengte van twee of drie
mijien, slechts afgebroken door kleine heu-
vels, en dan ziet men de Bel ka, een grenze-
looze vlakte, die zich tot ver in Arabie uit-
strekt, totdat zij zich aan den gezichteinder

ENINGEN.
verliest — een golvenden oceaan van koren
en gras. Als men zich naar het zuiden wendt,
ziet men de Jebel Shihan (Sihon) en de roode
granietpieken van Arabie in de verte ver-
dwijnen. Ten westen kan men den westelijken
oever der Doode Zee in zijn volle lengte zien.
In het midden duidt een groene plek Engedi
aan, eenmaal het nest der Kenieten, thans
dat der wilde geiten. Daarachter ziet men de
grens van Hebron en verder tot Bethlehem
en Jeruzalem. Daar is de Olijf berg, met de
kerk op zijn top, de diepte tusschen de lieu-
velen, die naar Jericho leidt en de afgeronde
hoogte van Benjamin aan de andere zijde.
Ten Noorden ziet men de diepe vallei van
den Jordaan en de twee oasen van Jericho.
Dichter bij, aan deze zijde der rivier, had
het Israelietische kamp zich nitgestrekt. De
donkere, kronkelende bedding van den Jor-
daan verliest zich spoedig in den donkeren
mist en daarboven ziet men den ronden top
van den Gerizim en nog verder de vlakte
van Esdraelon en den rug van den Karmel
of een anderen bergtop, aan de rechterzijde
van den Gerizim, gehuld in een zachtblauwen
nevel. Verder noordwaarts ziet men de scherpe
lijnen van den Tabor, waardoor men de Jig-
ging kan bepalen van Gilboa en den kleinen
Hermon. Daarachter Hermons besneeuwden
top, die in wolken gehuld is en de hoogste
bergen des Libanons, die daar juist achter
liggen ; daartegenover, recht voor ons, strek-
ken zich de wouden van Gilead nit, die
eindigen in Jebel Osha en Ramoth-Gilead.
Naar het noord-oosten strekt zich verder de
Hauran of Basan uit, ook de keten van Jebel
Hauran, achter Bozra, is duidelijk te zien.
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Les XLI. — De intocht in Kanaan.

„Wees sterk en heb goeden mom'!"

Te lezen: Joz. I, II, HI, IV, V : 1-12.

Te leeren: Joz. I : 8; Ps. XXXII : 8; Hebr. XI : 31 ; Jes. XLIII : t, 2a.

(Ps. 18 .: io , Ps. 114 : I, 2; Ps. 74 : 15).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les begint met de' aandacht te vestigen op den Nieuwen Leidsman,
wiens taak het was, Israel tot de overwinning en de rust in het Beloofde
Land te voeren. Na de Israelieten in Egypte en op hun tocht door de
woestijn te hebben gevolgd, verlieten wij hen in de velden van Moab, treurende
over het verlies van hem, die in Gods hand het middel was geweest, otn
hen uit Egypte te verlossen en hen te voeren tot aan de grenzen van Kanaan.
Wij gaan nu spreken over den „dienaar" van Mozes, die door God geroepen
was om het yolk te brengen in het land hunner erfenis.

Jozua is voor de kinderen geen onbekende. Reeds meermalen werd in de
vorige lessen zijn naam genoemd. Men zal wel doen, even .in herinnering te
brengen, wat vroeger reeds omtrent hem is medegedeeld. Tevens wijze men
er op, dat Jozua zich zelf niet als aanvoerder opwierp, maar als zoodanig
door God zelf was aangewezen (Num. XXVII : 15-23).

Ongetwijfeld was er geloof toe noodig, om de zware taak, die op Jozua's
schouders gelegd werd, te aanvaarden. Er moest gestreden worden tegen
een groot en sterk yolk, dat zijn uiterste krachten zou inspannen, om in
het bezit van Kanaan te blijven. Jozua, die tot de twaalf verspieders had
behoord, was zich het moeilijke en gewichtige van zijn taak ten voile be-
wust. Maar de Heere bemoedigt hem, door hem te verzekeren, dat geen vijand
voor zijn aangezicht zal kunnen bestaan, omdat Hij met hem zal zijn.
„Wees sterk en heb goeden moed I" roept de Heere hem toe. En hetzelfde
geloof, waarvan hij voor 38 jaren tegenover het moedelooze yolk zoo krachtig
getuigenis had afgelegd, woont nog in hem. Jozua weet het : „Gods beloften
falen niet", en vol vertrouwen op den Heere stelt hij zich aan het hoofd
des yolks. Op dat geloof van Jozua vestige men de aandacht; men stelle
hem voor als een dier helden, die door hun geloof „koninkrijken hebben
overwonnen, in den krijg sterk geworden zijn en heirlegers der vreemden
op de vlucht hebben gebracht".

Een der eerste daden van den nieuwen aanvoerder, is, twee mannen uit
te zenden, om Jericho en het omliggende land te verspieden. Hierover
spreken we in het tweede deel dezer les. In deze geschiedenis treedt Rachab
op, de vrouw, die de verspieders herbergde. Ook op Rachabs geloof wijze
men de leerlingen. Zij geloofde, dat Jericho en het gansche land Kanaan
in de handen der Israelieten zou vallen, wiil de Heere aan hun spits optrok.
Van dat geloof gaf zij duidelijk blijk, door de verspieders te verbergen, toen
de Koning van Jericho hen zocht. Zij toonde dus haar geloof uit haar
werken. Haar geloof was niet een dood, maar een levend en krachtig geloof
(Verg. Jac. II : 25).
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Rachab was een heidin, maar zij werd gebracht tot het heil des Heeren.
Zij was een der eerstelingen uit de Heidenen, die kwam tot de waarachtige
kennis van den eenigen God en in de tiidelijke, maar bovenal in de geeste-
lijke zegeningen van Israel deelen mocht. Daarenboven schonk God haar
de hoogste eere ; uit haar toch is de Christus voortgesproten ; in „het boek
des geslachts van Jezus Christus" wordt ook Rachabs naam vermeld.

Ten slotte sprekeR ive over den doortocht door den Jordaan. Men vestige
er de aandacht op, hoe God reeds dadelijk begon, op wonderdadige wijze
Zijn yolk te helpen. I)it was vooral voor Jozua zeer moedgevend, daar hij
er de vervulling in kon zien van des Heeren woord : „Gelijk als ik met
Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn" (Joz. 1: 5). Vol moed kon het yolk
nu voorwaarts trekken, zeker van de hulp Gods.

Wanneer de onderwijzer zich voor deze les voorbereidt, zal hij wel doen,
zich volkomen op de hoogte te stellen van de aardrijkskundige gesteldheid
van het zuidelijke deel van het Jordaandal. Door middel van een goede
kaart tnoet hij zich de juiste voorstelling kunnen maken van de ligging van
Sittum, Jericho, de rivier, de naburige bergen, de vlakten van Moab en
Jericho, enz. (zie Aant , r).

Bovendien moet hij zich een juist denkbeeld vormen van de terrassen,
die aan beide zijden tot den stroom zelven afdalen (zie Aant. 4). Wanneer
hij dit gedaan heeft, zal het hem gemakkelijk vallen, den kinderen een
duidelijke schildering te geven van het merkwaardige voorval, dat in het
laatste gedeelte dezer les behandeld wordt.

SCHETS • VAN DE LES.

Hebt gij wel eens een lange reis
gemaakt ? Hoe vermoeid waart gij !
Hoe blijde, als gij de plaats uwer
bestemming bereikt had ! Misschien
deedt gij uw reis te voet ? Vermoeid,
met gewonde voeten bereiktet gij wel-
licht uw doel. Hoe verheugd waart
ge, toen het einde uwer reis bereikt
was. ( Voorbeeld. — &Malan oft een
langen marsch.) . Wij hebben Israel op
hun reis gevolgd en ziin nu bijna
aan het einde gekomen,, Het Beloofde
Land is in het gezicht, de heuvelen
worden reeds duidelijk gezien, ook
de kronkelingen van den Jordaan.
Beschrijf die duizenden Israelieten met
een, van hoop gespannen, gelaat. We
merken echter teekenen van rouw
bij hen op. Waarover zijn zij zoo
bedroefd ?

I. De nieuwe aanvoerder.
Hoe droevig is 't rouwdragenden

te zien. Een geheel yolk draagt soms

rouw. Somber klinken de klokken, en
de vlaggen zijn slechts halfstok uit-
gestoken. ( Voorb.— dood des Konings).
Een dergelijk leed had Israel ge-
troffen. — Stel u het leger van Israel
voor, in de velden van Moab gelegerd ;
droefheid heerscht in iedere tent, de
Israelieten zien elkander droevig aan ;
waarom ? Hun aanvoerder is gestorven.
Welk een leegte moet Mozes' dood
veroorzaakt hebben. Hij had hen aan-
gevoerd — voor hen gebeden (zie
Ex. XXXII : 31— 36), was hun mid-
delaar geweest bij een beleedigd God
(Num. XIV : 13-19), was hun wet-
gever en hun voorspraak bij den Heere.
Nu is hij niet meer ! Hoe velen zijn
nu bedroefd, dat zij hem ooit verdriet
aangedaan hebben (Voorb — Moeder
gestorven — wat zoudenwij niet geven,
om alle onvriendelijke daden en woor-
den ongedaan le maken ?). W at moet
er gedaan worden ? Wie zal Mozes'
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plaats innemen ? God zal een opvolger
aanstellen.

Wie was eigenlijk hun eenige aan-
voerder (Ex. XX : 2) ? Israel was Gods
yolk, maar, ofschoon God hun Koning
was, hadden zij een zichtbaren aan-
voerder noodig, die in den naam van
God handelde. God had aan Mozes
den opvolger aangewezen (Num.
XXVII : x5-23). Jozua was geen
vreemdeling, ieder Israeliet kende hem.
Zijn naam duidde zijn toekomstig
ambt en werk aan. Welk een gewich-
tigen post bekleedde hij : aanvoerder
van duizenden Israelieten ! Maar was
hij geschikt voor het ambt, dat hij
moest bekleeden ? Laten wij dat zien.

(I) Zijn vorig leven. Hij had al
Gods leidingen met Israel aanschouwd
— was zelf een slaaf geweest in
Egypte, bij de bakovens — denk aan
de Lien plagen en aan de reis door de
Roode Zee. (Slechts een, behalve
Jozua, Kaleb n.l., kon van dit alles
ook getuigen.) Spoedig stond Jozua als
een dapper man bekend. Hij werd
door Mozes aangewezen, Amalek aan
te vallen (Ex. XVII : 9). Hij werd
Mozes' „dienaar" (Ex. XXIV : 13).
Hij was met Mozes op den berg bij
God. Welk een voorrecht ! Hij was
een der verspieders, en, zooals gij u
herinneren zult, zijn naam Hosea werd
veranderd in lien van Jozua.

(2) Zijn karakter. Wat was hij moe-
dig. I Denk aan den terugkeer der
verspieders; de meesten waren be-
vreesd, doch Jozua niet. Hij was moe-
dig als een leeuw. Let vooral op zijn
geloof. Welke heerlijke blijken gaf hij
van zijn onwankelbaar vertrouwen op
God ! Hebben wij ooit gehoord, dat
Jozua murmureerde of rebelleerde?
Neen. Hoe nederig was hij ! Zelden
sprak hij van zichzelf. Wie was
geschikter, om Mozes' plaats in te
nemen ?

Nam Jozua de zaken in handen,
RENICHMA .

toen Mozes stierf? Neen hij wachtte,
totdat God tot hem zeide (Joz. 1 : 2,

3): „Maak u nu op en trek over den
Jordaan" (zie Arent. I).

Hebt ge wel eens een belofte ge-
daan ? Ik hoop, dat ge haar hieldt.
Er zijn vele menschen, die hun be-
loften niet vervullen. Doch God is
getrouw. Zijn beloften warden altoos
vervuld. Denk slechts aan wat hij
Abraham had beloofd (Gen. XIII:
14-17). Was Israel tot een groat
yolk geworden ? Dat gedeelte der be-
lofte was dus al in vervulling gegaan;
het overige zou spoedig vervuld worden.

Maar God doet een bijzondere be-
lofte aan Jozua : „Ik zal met u zijn".
Jozua zag zich een moeilijke taak
voor oogen gesteld, hij moest de
heidenvolken uit het land verjagen.
Denk aan de Kanalnietische konin-
gen, elk met een leger strijdende
voor hun land; wat gaf Jozua kracht?
De belofte : „Ik zal met u zijn".
(Voorb — Een kind, dat lanais een
nweilijk, donker pad gaat, vreest niet
— want zijn hand rust in die zijns
vaders — het is veiliO. Zoo is Jozua
veilig onder Gods geleide. Maar wat
moat hij doen ? Hij moet moedig zijn
— niet twijfelen, geen wantrouwen
koesteren. Hij moet de belofte des
Heeren aannemen. Ook moet hij de
wet des Heeren liefhebben (vs. 8),
daarover denken, die gehoorzamen.
Dit is ook een les voor ons. Wij
moeten Gods Woord liefhebben en
dat Woord steeds onderzoeken, opdat
wij den wil des Heeren molten leeren
kennen. Elken dag moeten wij den
Bijbel opnieuw openen, om te hooren,
wat de Heere tot ons te zeggen heeft.

II. De verspieders.
Twee vertrouwbare, verstandige

mannen worden gekozen, om het land
te gaan verkennen (Joz. II : I). Zij
vertrekken uit Sittim, trekken den
Jordaan over, denkelijk zwemmende,

15
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en reizen door de vlakte. V66r hen
ligt een stad, versterkt en met muren
omgeven. Het is Jericho. Zij komen
in deze stad en worden in een huis
op den stadsmuur geherbergd. Het
is het huis van Rachab. Daar ver-
spreidt zich het gerucht, dat twee
vreemde mannen in Rachabs huis
gezien zijn. Heel Jericho wilt van de
legering der Israelieten aan den ande-
ren kant der rivier. Dit wekte argwaan.
De Kanaanieten waren voor Israel
bevreesd (vs. 11). Het gerucht komt
den koning van Jericho ter oore ; hij
zendt boden tot Rachab, met het be-
vel, deze mannen uit te brengen (vs.
3). Rachab antwoordt, dat de mannen
vertrokken zijn, en leidt de boden op
een verkeerd spoor. Wat had Rachab
echter gedaan ? Zij had de mannen
op het dak van haar huis order
vlasstoppelen verborgen (zie Aant. 2).
Rachab sprak dus onwaarheid, maar
zij deed het om de mannen te red-
den. Toch is deze leugen niet goed
te keuren. Het Joel heiligt de mid-
delen niet. Wij zien hier, hoe ook
geloovige menschen in moeilijke om-
standigheden zoo licht tot zonde ver -
vallen. Dit moet hen tot verootmoe-
diging brengen.

Als het donker geworden is, vluch-
ten de verspieders het gebergte in en
houden zich daar drie dagen schuil,
tot hun vervolgers in Jericho zijn
wedergekeerd. Dan steken onze twee
mannen den Jordaan weer over en
komen veilig bij Jozua terug (zie
Acing. 3).

Wat had Rachab bewogen, alzoo
te handelen jegens de verspieders ?
Haar geloof. Maar bedenk, Rachab
was een heidin; zij had niet de groote
werken gezien, die God voor Israel
gedaan had, maar zij had er van ge-
hoord (vs. 1o), denkelijk door han-
delslieden. ' God zelf had dat geloof
in haar hart gewerkt. Zij had niet

gezien en toch geloofde zij ; zij ver-
bergt de verspieders ; zij geeft hun
goeden raad en brengt hen in veiligheid.

Hoe weten wij, dat een broeder
veel van zijn zuster houdt? Hij Mont
het. Wij oordeelen naar woorden en
daden. Zoo is het ook met Rachabs
geloof. Zij Monde het. Hoe ? (zie vs.
9, II. „Ik weet, dat de Heere uw
God u dit land gegeven heeft". „De
Heere uw God, Hij is God". Maar
hoe weinig waarde hebben woorden
zonder daden ( Voorb. — Een jongen
4reeft voor, zijn ouders lief te hebben
en gedraagt zich slecht). Rachab
toonde haar geloof door daden. De
verspieders hebben aan haar hun
redding te danken.

Als vluchtelingen door vrienden
verborgen worden, hoe voelen zij zich
clan jegens hun redders gestemd ?
Dankbaar. Hoe dankbaar waren de
spionnen ; zie, welke belofte zij geven
(vs. 18, 19). Rachab zal gespaard wor-
den, als Jericho verwoest wordt. Maar
hoe zal haar huis herkend worden ?
Zij moest een teeken geven : een rood
koord, uit een venster nedergelaten.
Dit rood scharlaken koord had zin-
nebeeldige beteekenis. Het sprak van
offetbloed ; van verzoening en redding
uit den flood. Dacht Rachab alleen
aan zich zelf ! ( Voorb. — Een brand,
een ongeluh, onze angst voor bloed-
verwanten en vrienden). Rachab was
ook bezorgd ; zij toonde haar liefde-
vol hart; zij vraagt ook om redding
voor haar vader, haar moeder enz.
(vs. 13). Het wordt haar toegestaan.
Wat zij voor de verspieders deed,
zal dus rijkelijk beloond worden.

In het eerste hoofdstuk van het
Nieuwe Testament wordt Rachabs
naam ook genoemd. Daar zien wij,
dat de Messias uit Rachab (die later
met een Israeliet, Salmon, huwde).
voortgesproten is. Welk een voorrecht I
Welk een eere !
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III. De doortocht door den
Jordaan.

Alles is nu in beweging in het leger;
de tenten worden opgebroken ; de
harten der Israelieten kloppen van
vreugde; zij zullen nu dat prachtige
land binnen trekken. Hoe zien zij
naar dat oogenblik uit ! Maar zie, een
breede stroom scheidt hen daarvan ;
hoe zullen zij over den Jordaan ko-
men ? Hij is nu tot aan de oevers
vol en er zijn geen doorwaadbare
plaatsen, geen booten. De mannen
zouden misschieii kunnen zwemmen,
maar dan de vrouwen en kinderen ?
Was Israel bevreesd, wanhoopte het?
Neen. Waarom niet? Zij hadden van
de Roode Zee gehoord (Ps. CXXXVI :
15). Zij hadden vele wonderen ge-
zien en konden zich op God ver-
laten. Maar nog meer ; een bijzondere
boodschap van God kwam tot hen :
„De Heere zal wonderheden doen".
Stel u dat leger voor, met al die op-
gerolde tenten, al die bagage. Zij
trekken op van Sittim, langs het hoo-
gere gedeelte der vlakte naar den
Jordaan, komen dan in het lagere
gedeelte der vlakte, niet ver van de
oevers der rivier (zie Aant. 4), en
slaan pier weer de tenten op.

Zij zijn nu daar gelegerd aan den
oever, geheel gereed om over te steken.
Maar wie zal hen aanvoeren ? Wie
had Israel door de woestijn gevoerd ?
Wie was hun ware Leidsman en Gids ?
God zelf. Zou Hij hen nu verlaten ?
Neen. Hij toonde hun op een bij-
zondere wijze, dat Hij hun Gids was.
Gij herinnert u de ark ? Waaraan
herinnerde zij het yolk ? (Aan de
voortdurende tegenwoordigheid van
God.) De ark was hun vOOrgegaan
op reis (Num. X : 35). Zij zal hen
nu ook voorgaan, door de priesters
gedragen. Het yolk moet op . een af-
stand van twee duizend ellen volgen ;
alien zien nu, wie hen geleidt.

Stel u de priesters voor, die de ark
dragen, en de menigte, vol verwachting
daar rondom vergaderd. Nu is alles
gereed, de laatste bevêlen zijn ge-
geven, de priesters naderen tot aan
den oever, hun voeten raken aan het
water — wonderlijk schouwspel ! de
snelle stroom, die van boven aankomt,
vloeit terug. De wateren rijzen op
een hoop. „De Jordaan keerde ach-
terwaarts". (Ps. CXIV : 3). Een muur
van water ! De wateren stonden; die
van boven kwamen, zij rezen op een
hoop tot aan de stad Adam toe (Joz.
III : i6). Naar den anderen kant
vloeide het water of en alzoo ontstond
een droog pad. Nu trekt het leger
verder over de droge bedding der
rivier. Allen komen veilig aan den
overkant, geen klein kind wordt ge-
mist. De priesters en de ark volgen
daarna, bereiken ook den overkant.
en terstond stroomt het water weer
voort, evenals te voren ( Joz. IV : i8).

Stel u de vreugde van Israel voor.
Eindelijk in het Beloofde Land, het
land waarop zij zoo lang gehoopt
hadden. Maar het is nog niet in hun
macht; er moet nog veel gestreden
worden.

In dezen wondervollen overtocht
was Israel bijzonder gezegend ge-
worden. Zou het yolk dit spoedig
vergeten ? Denkelijk niet. Zouden zij
wenschen, het te vergeten ? (Stand-
beeld van Willem den Zwijger, Jan
van Nassau). Zie, wat Jozua, in op-
dracht van God, hun beveelt. Twaalf
steenen moeten uit de bedding der
rivier genomen en opgestapeld wor-
den boven op een heuvel, als een
gedenkteeken, om hen en hun kinderen
aan de goedheid Gods te herinneren
(VI : 21-24). Waarom juist twaalf
steenen ? Allen deelden in den zegen ;
allen waren dankbaar. Nog een ander
gedenkteeken werd opgericht. Gij
herinnert u, waar de priesters met de
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ark stonden, toen het 'yolk doortrok ?
Op die plaats zal ook een gedenk-
teeken verrijzen.

God hernieuwt ook Zijn verbond
met Israel.

Welk teeken des verbonds heeft God
ons gegeven? Den loop. BO de Joden
was de besnijdenis een teeken van het
verbond. Gij herinnert u Israels zonde
en opstand. De besnijdenis was ge-
durende vele jaren verwaarloosd, en
nu zal Israel hier het verbond her-

nieuwen en het Pascha eten; want
alleen besnedenen mochten daaraan
deelnemen. Het was juist veertig jaren
geleden, dat hun vaderen het Pascha
in Egypte aten (zie Aant. 5). Nu geen
omzwervingen meer en geen manna;
de paaschbrooden zullen van het koren
des lands gebakken worden. Welk een
plechtig feest! Hoe zullen de Israe-
lieten den Heere gedankt hebben,
dat zij nu waren gekomen in het land,
dat Hij hun had beloofd !

AANTEEK
1. Dat Israel juist op dat punt het land

binnen moest trekken, is zeer wel te ver-
klaren. Len leger, dat naar Kanadn van uit
het zuiden kwam — zooals Israel in de
daken van Mozes — moest zijn weg telkens
versperd vinden door bergketens en sterke
vestingen, en zou bij elken stap aan een groot
aantal vijanden zijn blootgesteld. Israel werd
nu geleid om het zuidoostejjk gedeelte van
het land heen, en de aanval werd gericht
tegen de oostelijke zijde, ten noorden van de
Doode Zee, waar het land gemakkelijker was
binnen te trekken ; de versterkingen en „be-
muurde steden" van het zuiden werden van
tegenovergestelde richting genomen.

Als het juist is, dat het verblijf van Mozes
in het lard Midian samenvi,31 met de regee-
ring van den Egyptischen worst Thotmes I,
dan moeten de Israelieten, toen zij het land
onder Jozua innamen, dit ]n een staat van
groote verwarring gevonden hebben. Het ge-
heele zuidelijke gedeelte was cverrompeld door
Thotmes III, die kort te N oren Gaza inge-
nomen en de onbeteekenende vorsten, die hem
tegenstonden, verpletterd had. Vandaar, dat
de inwoners van Zuid-Kanadn, gewoon
aan nederlaag en geneigd om verschrikt te
zijn bij de nadering van nieuwe vijanden,
door Jozua minder gevaarlijke tegenstanders
werden bevonden, dan (menschelijkerwijs ge-
sproken) zij antlers geweest louden zijn.

Het is wellicht van belang hier op te
merken, dat Procopius, een schrijver uit de
Tie eeuw, verhaalt, dat er in zijn tijd een
opschrift bestond te Tingis in Nnmidie, in
witte, steenen pilaren gebeiteld door Pheni-
cische vluchtelingen uit Kanadn, hetwelk
aldus luidde : „Wij zijn het, die vloden voor
het aangezicht van Jezus, den zoon van
Nana" (klaarblijkelijk „Jozua, den zoon van
Nun").

2. Daar is verschil van meening omtrent
de beteekenis van het woo: d, door „vlas-
stoppelen" vertaald. Josephus spreekt- van

ENINGEN.
,,handen vol van bundels vlas". Het woord
in den tekst is letterlijk „vlas van het hout".
d. onbereid vlas met zijn houtachtige vezels,
Dit doelt zeker op de gewoonte, de stoppelen
te drogen in de zon op de daken der huizen.
In latere tijden werd het vlas in ovens ge-
droogd. De daken van de huizen waren plat
en bedekt met een snort 'van pleister, dat
door een rol werd hard gemaakt. Verscheidene
bezigheden, zooals het drogen van linnen en
vlas, werden daar verricht.

Hier vinden we weer overeenstemming met
een andere plaats uit de Heilige Schrift. Met
den oogsttijd (III : 15) wordt de gerstenoogst
bedoeld. Wij leeren uit Ex. IX : 31, dat de
gerst en het vlas ongeveer terzelfder tijd rijp
werden. Daar het klimaat van Egypte niet
veel verschilt met dat van Kanadn, was dit
in dit laatste land ook zoo. In den tijd van
den gerstenoogst (den tijd van het bezoek der
verspieders te Jericho) zoude dus het vlas in
Kanadn gesneden zijn. En daarom lagen er
op het dak van Rachabs huis vlasstoppelen
te drogen.

3. De veren van den Jordaan zijn het on-
de rwerp geweest van belangrijke twistredenen
tusschen reizigers in het Oosten. Daar schij-
nen vier veren geweest te zijn, twee notrde-
lijk en twee zuidelijk van den heuvel Kern
Surtabeh, die de vallei van den Jordaan bijna
doorsnijdt. De twee noordelijke waren Suk-
koth en Bethshean. De andere waren de veren
van .Bethabara en het lagere veer. Daar zijn
nu vele • honderden plaatsen, waar een door-
tocht kan plaats hebben over de rotsen in
de bedding der rivier, zonder de voeten nat
te maken.

De veren, genoemd in vs. 7, waren waar-
schijnlijk die tegenover Jericho, en worden
in Richt. III : 28 genoemd ,de veren van den
Jordaan . naar Moab".

4. Waar de Jordaan de Doode Zee nadert,
daar verdwijnen de bergen, die de vallei aan
beide zijden begrenzen, zoodat de rivier door
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een breede vlakte stroomt — het deel aan
de westzijde wordt de vlakte van Jericho
genoemd en dat aan de oostzijde de vlakte
van Moab. Aan beide zijden der rivier is een
dubbele oever, de laagste, slechts eenige
voeten boven de oppervlakte, is bedekt met
vruchtboomen en een ondoordringbaar bosch
van wilgen, oleanders, tamarisken en riet.
De hoogste oever is veertig of vijftig voet
hooger dan de andere en is er van geschei-
den door een steile bank van klei.

5. De tocht door den Jordaan werd volbracht
op den tienden dag van de eerste maand,
Nisan. Dit was de dag, vastgesteld voor de
keuze van het Paaschlam ; en op den avond
van den veertienden hield het yolk bet
Paaschfeest, voor den eersten keer op den
heiligen grond hunner erfenis. Juist veertig
jaar was het geleden, dat hun vaders het
eerste Paaschfeest gehouden hadden, voordat
zij Egypte verlieten.

Les XLII. — Jericho.
„Door het geloof vielen de muren van Jericho".

Te lezen : Jozua VI en VII.
Te leeren: 2 Cor. X : 4 ; i Tim. VI : ro (Ps. 1 18 : 8 ; Ps. 44 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het gebeurt zelden, dat de kinderen niet met belangstelling luisteren
naar de geschiedenis van de verovering van Jericho. Het verhaal levert
overvloedige sto gy' voor een levendige beschrijving, en er komen vele belang-
wekkende bijzonderheden in voor. Bovendien biedt het een gelegenheid aan
om, vooral met de grootere kinderen, zekere punten te behandelen, waarvan
het noodig is, dat zij reeds bij 't begin der geschiedenis een begrip krijgen.

Deze les geeft den onderwijzer bijv. gelegenheid om uit te leggen, hoe de
uitroeiing der Kanaanieten de straf was, die God had opgelegd over de
meest afschuwelijke en verfoeilijke boosheid. De mate der ongerechtigheid
was sedert lang vol; nu liep zij over.

Ook in de droevige geschiedenis van Achan komen vele punten voor,
die een treurige belangrijkheid hebben. De leering, in deze gebeurtenis ge-
legen, is van veel beteekenis en kan zelfs door de jongste kinderen begrepen
worden. In 't kort is zij deze : het gevaarlijke van het hellend vlak der
zonde — de zekerheid, dat op de zonde ellende volgt.

Men moet de aandacht der kinderen er vooral op vestigen, hoe gevaarlijk
het is, de verzoeking gering te achten. Doe hen zien, hoe wij zachtjes aan
kunnen voortgaan op het glibberig pad der zonde, tot wij ons blindelings
in het verderf storten. Hoeveel gemakkelijker is het, een kwade gewoonte
in 't begin of te leeren dan wanneer wij door de kracht der gewoonte er aan
vast geketend zijn.

De onderwijzers der grootere klassen zullen wel doen, door nauwkeurig
aan te toonen, waar Achabs zonde in bestond. Het was niet alleen onge-
hoorzaamheid, oneerlijkheid en bedrog. Maar het was meer dan dat. Het
was in bijzonderen zin een „zonde tegen den Heere". De ontvreemde roof
was aan God gewijd. Door dingen voor zijn eigen gebruik te nemen, die
aan God toebehoorden, ma.akte Achan zich schuldig aan de zonde van
Ananias en Saffira — aan heiligschennis.
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SCHETS VAN DE LES.

Eenige jaren geleden brak een groote
oorlog in Europa uit ; twee legers
snelden elkander tegerrioet. Hoe be--
geerig was een ieder naar tijding,
alien grepen naar de nieuwsbladen.
Daar kwam de tijding van den eer-
sten slag, nu was men nog meer ge-
spannen en de belangstelling was nog
grooter. De Israelieten waren ook op
het punt den oorlog te beginnen.
Waar waren zij gelegerd ? In de heu-
velachtige vlakte van Gilgal. Als zij
westwaarts zien, welk een heerlijk
gezicht doet zich dan aan hun
oogen voor! Tusschen de palm-
boomen door zien zij de torens
eener stad uitsteken ; het is Jericho,
een sterke stad, met stevige muren, de
sleutel van dit gedeelte des lands.
Daar achter ligt een berg ; twee pas-
sen voeren daardoor :13. het land.
Jericho beveiligt die twee passen, het
is de uiterste sterkte van het land en
moet daarom ingenomen worden (zie
Aant. I).

I. De inneming der stad.
De muren van Jericho zijn zeer dik;

huizen zijn daarop gebouwd , de poor-
ten zijn gesloten (vs. 1). Geen verkeer
of vertier is ergens te bespeuren,
waarom ? Vrees heeft de bevolking
der gansche streek aangegrepen (V : z).
Het land is verlaten en Jericho's
poorten zijn gesloten. Stel u een zeer
moeilijke krijgskundige onderneming
voor. Het plan van aanval hoe zorg-
vuldig wordt het beraamd. Jozua,
Israels veldheer, en de oudsten komen
te zamen om te besluiten, hoe zij
Jericho zullen aanvallen. Doen zij dit?
Neen, het is onnoodig, het plan is
voor hen gemaakt; want terwijl Jozua
op zekeren dag zijn blikken naar
Jericho wendde, denkelijk staande op
de heuvelen van Gilgal, en er over
nadacht hoe hij de stad zou aan-

vallen, stond voor hem een gewapend
man met een uitgetogen zwaard. Jozua
vraagt hem : „Wie zijt gij ? Zijt gij
van ons of van onze vijanden ?" Welk
was het antwoord ? „Ik ben de vorst
van het heir des Heeren". Van welk
heir ? Jozua wist het. Hij was de
aanvoerder van het heir des Hemels.
Jozua viel op zijn aangezicht ter
aarde en aanbad Hem. Zegt de'engel
aan Jozua op te staan ? Neen, Hij
spoort hem tot meerderen eerbied aan
(vs. is): Trek zew schoenen van iew
voeten. Merk op, Jozua aanbidt Hem
(vs. 14), dus was Hij meer dan een
engel. Hij was de Zoon van God zelf;
en Hij is het, die aan Jozua zegt,
hoe Jericho aan te vallen, en hem de
zege verzekert (Joz. VI: 2).

Het is nu vroeg ffrin den morgen.
Groot is de beweging in het kamp en
een lange optocht wordt gevormd.
Eerst komen de gewapende mannen,
dan zeven priesters, ieder met een
bazuin, een menigte ongewapende
mannen vormen de achterhoede. De
menschen uit Jericho beschouwen den
optocht van den wachttoren uit en
zien angstig naar het naderend leger.
Doch waar zijn de stormrammen om
de muren te rammeien ? De menschen
uit Jericho zijn verbaasd, doch ver-
trouwen op de sterkte der wallen.
Hun verwondering neemt toe, als de
optocht rondom de wallen begint en
de bazuinen weerklinken (zie Aant. 2);
er wordt niet gejuicht, stilte heerscht
in de gelederen, terwijl de Israelieten
voorbijtrekken. De menschen uit Jeri-
cho zien hen naar Gilgal terugkeeren,
en dit wekt nog meer hun verwonde-
ring. Den volgenden morgen heeft
hetzelfde plaats, de optocht zet zich
weer in beweging, de bazuinen weer-
klinken, zij keeren weer terug. Aldus
geschiedt het zes dagen achtereen.
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Op den zevenden dag ziet het yolk
uit Jericho weer naar hen uit. De
vreemde optocht komt dezen morgen
vroeger. Wanneer zal het eindigen ?
Wat beduidt dat alles ? Misschien be-
ginnen enkelen er mede te spotten of
het of te keuren, dat niemand moed
genoeg toont om een uitval te waren.
Maar zie, dien dag komt de optocht
niet tot rust. Alweder beginnen de
Israelieten hun omwandeling en wel
zeven malen. Daarop staan zij stil, de
bazuinen makers groot geschal. Jozua
geeft het bevel „juicht!" Fen groot
gejuich verheft zich uit het leger —
en geen stormrammen waren noodig.
De torens beginnen te schudden, fun-
damenten scheuren, muren vallen in
puin, waardoor groote openingen ont-
staan. Verbeeld u den schrik van het
yolk in Jericho, toen de Israelieten
de stad omsingelden. God vangt aan
de inwoners van het land te straffen;
lang had Hij hun zonde gezien, nu
moet Israel het werktuig zijner straf-
oefening zijn. Vreeselijk schouwspel,
zooals de oorlog altijd is. Werden
alien in Jericho gedood ? Neen, niet
alien. Wie had vroeger de verspieders
gered ? Rachab. Haar huis op den
wal werd niet verwoest, en zij was
daar met haar geheele familie ver-
borgen. Zij wist zeker, dat Jericho
zou genomen worden, en dat zij met
al de ha ren er on gedeerd zou uittrekken.

II. De diefstal van Achan.
(a) Wat hij we; nam.
Let op de schoone en kostbare ,

zaken, in de stad aanwezig; goud,
zilver en rijke kleedingstukken. Die
buit moet zeker onder het yolk wor-
den verdeeld ? Neen, God had daar-
over beschikt en het moest alles het
Zijne zijn. Al het brandbare moest
door vuur worden vernietigd; koperen,
zilveren en gouden vaten moesten
aan het heiligdom worden geschon-
ken en aan God worden gewijd.

Waarom moest dat zoo wezen ? Omdat
God hun de overwinning had ver-
zekerd en de eerstelingen dier zege
Hem toekwamen. Daarop moest de
stad worden verbrand.

Er wandelde iemand op de puin-
hoopen van Jericho en zag 200 sik.
kelen zilver, een gouden tong (zie
Aant. 4) en een schoon, sierlijk, Ba-
bylonisch kleed (zie Aant. 5). Hij
wist, dat hij dit niet mocht nemen
en toch keek hij er naar; hoe ver-
leidelijk zag dit alles er uit; hij be-
geerde het en nam het kleedingstuk
in de hand; niemand zag het (hij
vergat Fen, Wiens oog alles ziet). Hij
nam den begeerden buit, legde dien
weg, en op een gegeven oogenblik
bracht hij alles naar zijn tent, en be-
groef het.

(b) Hoe het uitkwanz.
Hoe aanmoedigend is een overwin-

ning. Israel had te Jericho gezege-
praald en de bergpassen bezet, nu
dringt het voorwaarts om de verove-
ring voort te zetten. De stad Ai lag
aan de andere zijde van den bergpas,
en spionnen worden uitgezonden om
die stad te verkennen (vs. 2). Vol
vertrouwen keeren zij tot Jozua terug
en deelen hem mede, dat Ai slechts
een kleine stad is, dat het niet de
moeit e waard is een groot leger daar-
heen te zenden. Laat twee of drie
duizend manners optrekken en zij zal
de onze zijn. Jozua neemt dien raad
aan, en het leger gaat op weg naar
Ai. Stel u hen voor, die achterbleven
en wachtten op de eerste tijding der
overwinning. De tijding komt; doch
niet van zegepraal, maar van neder-
laag. De Israelieten waren gevlucht,
bijna vciar dat de slag was begon-
nen. Zij waren volkomen verslagen
en vluchtten in verwarring. Hoe treu-
rig waren de Israelieten, toen zij deze
tijding in het kamp hoorden. Meer
dan droevig, zij waren zeer beangst,
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Zoo dit eens het begin van een reeks
nederlagen was, wat zou er dan van
hen worden ? Maar wie is dat, die er
zoo treurig en terneergeslagen uitziet?
Het is Jozua; zijn hart is verslagen
in hem. Tot wien gaat hij met zijn
droefheid? (Waar zoudt ge met de
uwe gaan ?) Hij gaat er mede tot
God. Hij legt haar voor den Heere;
hij gaat naar den tabernakel, hij en
de oudsten van Israel, met gescheurde
kleederen en stof op het hoofd, werpen
zich neder voor de ark (vs. 6). „Och
Heere ! wat zal ik zeggen, nademaal
dat Israel voor het aangezicht zijner
vijanden den nek gekeerd heeft?"

Er moet een reden zijn voor het
onheil, dat Israel getroffen heeft; er
moet iets gebeurd zijn, onder hen,
daar God hen aan zichzelven heeft
overgelaten. Wat kan er geschied zijn,
wanneer God zich van den mensch
afkeert ? Wat is het, dat zich tusschen
God en den mensch stelt; wat is er
in den mensch, dat God beleedigt?
De zonde. Er is zonde; een bijzondere
zonde onder Israel. Israel heeft ge-
zondigd, zeide God (vs. II). Wie is
de schuldige ? Jozua moet het ont-
dekken. Den volgenden morgen moet
Israel voor Jozua vergaderd worden
en uit iederen stam moeten enkelen
tegenwoordig zijn. Het lot worth ge-
worpen (zie Aant. 3) en valt op den
stam van Juda. De hoofden van de
huisgezinnen worden bij eengeroepen ;
het geslacht van Zarchi, het schul-
dige geslacht, wordt geraakt. Nog eens
wordt het lot geworpen. Zabdi wordt
geraakt ; eindelijk valt het lot op den
schuldigen man, Achan. 0, hoe ellen-
dig is hij. Verbeeld u Achan, voor
Israel tentoongesteld. Met neergeslagen
oogen staat de schuldige daar voor
de vergaderde menigte.

(c) Hoe het gestraft werd.
Jozua eischt, dat Achan bekenne.

„Wat hebt gij gedaan ?" Met schaamte
belijdt hij zijn zonde. Boden worden
naar zijn tent gezonden, het gestolen
goed wordt to voorschijn gebracht
en aan Israel getoond.

Zonde brengt altoos straf met zich.
Achan werd op verscheidene manieren
gestraft.

(r) Door zijn kwaad geweten, terwijl
hij de zonde bedreef. Hoe ongelukkig
moet hij zich gevoeld hebben, toen
hij den verboden buit stal. Hoe angstig
zal hij rondgezien hebben, en bij
iederen voetstap opgeschrikt zijn. In
zijn tent heeft hij ook geen rust; hij
beefs bij de gedachte, dat de verbor-
gen plaats zal ontdekt worden. Zijn
geweten blijft kloppen en beschuldigt
hem ( Voorb. — Eenkinddat schuldig
is; het gezicht verraadt de schuld).

(2). Zijn schana'e tegenover gansch
Israel. Beschrijf hem, daar staande
voor de gansche vergadering. Aller
oogen op hem gericht. Hoe onge-
lukkig is hij, hoe beschaamd. Schande
is een groote straf. ( Voorb. — Sol-
(law`, die gedegradeerd wordt ; de
streften ontnomen).

(3). Zijn dood. Hij had genomen,
wat uitsluitend aan God moest gewijd
worden. Het was heiligschennis en
God beval, dat hij ter dood zou ge-
bracht worden. Een vreeselijke waar-
schuwing voor hen, die met-God dur-
ven spotten en lichtvaardiglijk over
Zijn geboden denken. Achan, alles
wat hem behoort, de gestolen buit,
alles wordt vernietigd in het dal van
Achor (ongeluk). Inderdaad was het
een dal van ongeluk.

Hoe gevaarlijk zijn de eerste treden
op het pad der zonde. Wederstaat
de verleiding (Jak. IV : 7). Uw zonde
zal altijd uitkomen. „De oogen des
Heeren zijn aan alle plaatsen" (Spr.
XV : 3).
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AANTEEKENINGEN.
1. Jericho was de voornaamste stad in de

vlakte van den Jordaan. Zij lag aan den in-
gang van de twee voornaamste wegen, die
naar de bergen van Judea voerden. Haar be-
zit was daarom van groot belang. Tusschen
Gilgal en Jericho lag een woud van majes-
tueuze palmen. Jericho lag aan zijn weste-
lijken zoom en ontving vandaar haar naam
„de stad der palmen". Achter de stad, naar
het Westen, verhieven zich de getande hoog-
ten van de witte, kalkachtige bergen van de
middenketen. Dat Jericho een stad van groote
weelde was, bewijst de aard van den buit,
die er gevonden werd. Zilver en goud werd
er in overvloed gevonden, daar het Achan
mogelijk was om 200 sikkelen van het eerste,
en 50 van het laatste te stelen. De rijk ge-
borduurde, Assyrische kleederen, onder den
buit gevonden, wijzen aan, dat er handel ge-
dreven werd met Mesopotamie.

2. Het is opmerkenswaardig, dat de bazui.
nen, die bij de belegering van Jericho door
de priesters gebruikt werden, niet de zilveren
bazuinen waren, die gebruikt werden om het
leger ten strijde te roepen of voor andere be-
stemming in den oorlog, maar dat het bazui-
nen waren van uitgeholde ramshorens. Dit
waren de bazuinen, die gebruikt werden om
het Jubeljaar aan te kondigen en voor andere
plechtige diensten. Dat de, meer tot den oor-
log bestemde, instrumenten daardoor werden
vervangen, geschiedde waarschijnlijk met de
bedoeling, om den Israelieten te herinneren,

dat hun toekomstige overwinningen niet alleen
menschelijke zegepralen waren, maar dat zij
geheel of hingen van den wil en de macht Gods.

3. Het wordt niet vermeld, hoe het lot ge-
worpen werd ; ook wordt ons niet uitdrukke-
lijk dat de beslissing door het lot
werd aangegeven. Naar de uitdrukking in
vs. 14, „de stam, welken de Heere geraakt
zal hebben", sluit het in zich. Het Hebreeuw-
sche woord voor lot (goral, van een werk-
woord Boor of gorar „rollen") sluit het denk-
beeld in, dat kleine steenen, waarschijnlijk
witte en zwarte, gebruikt werden. Zij werden
waarschijnlijk nit een kistje gehaald, vandaar
de uitdrukking „opkomen" en „uitkomen", ge-
bruikt voor het lot. In de geheele geschiede-
nis der Joden was deze beslissing door het
lot de gebruikelijke wijze, om den wil van
God te openbaren.

4. Door een gouden tong wordt bedoeld een
versiersel of gereedschap van goud in den
vorm van een tong.

5. Het „schoon, Babylonisch over-
kleed" (letterlijk een kleed van Shinar) was
waarschijnlijk een rijk geborduurd kleed met
verschillende kleuren. De Assyriers waren
van de vroegste tijden of bekend door de
vervaardiging van schoone en kostbare klee-
deren van dit soort. Het woord, door r over-
kleed" vertaald, beteekent een mantel, zooals
de profeten of koningen bij bijzondere ge-
legenheden droegen.

Les XLIII. — De verovering van het land.

„Zoo God voor ons is, wie zal tee; en ons zijn?"

Te lezen: fozua IX, X : 1-15, XI, XVI, XVII.
Te leeren: Jes. XL : 31; i Cor. XV : 57 (Ps. 33 : 6; Ps. 77 : 7).

VOOR DEN ONDERWI;ZER.

De inleiding - tot deze les is tamelijk lang, maar zij omvat dan ook het
verhaal van de verovering van Ai — op zichzelf reeds een belangrijke
geschiedenis en onmisbaar om tot een juiste opvatting te geraken van het
eigenlijke onderwerp van de les. De onderwijzer moet zich op de hoogte
stellen van de onderlinge ligging der steden Ai, Bethel, Gibeon, de engte
van Beth-boron en de legerplaats te Gilgal, om den kinderen nauwkeurig
verslag te kunnen doen van Jozua's krijgslist bij de verovering van Ai.

De slag van Beth-boron was een der meest beslissende veldslagen, die ooit
geleverd zijn. Voor zoover de volkeren van Zuid-Palestina er in betrokken
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waren, besliste deze veldslag feitelijk den strijd, zoowel als het lot van alle
steden van gewicht.

De vraag betreffende het „stilstaan der zon", is veel besproken, en heeft
aanleiding gegeven tot vele haarklooverijen en tegenwerpingen van de zijde
der ongeloovigen. Het is niet raadzaam, deze kwestie met de kinderen te
behandelen. Men houde zich aan hetgeen de Heilige Schrift zegt, dat heel
wat duidelijker en verstaanbaarder is, dan wat z. g. wetenschappelijke
menschen betreffende di t wonder zouden willen zeggen.

De Kerk des Nieuweil Verbonds heeft ook te strijden tegen de Heidensche
volken, doch zij heeft het te doen met geestelijke wapenen, en niet om te
verderven, maar om te behouden. Christus moet overal als Koning heerschen.
Hoeveel heidensche landen echter moeten nog „in bezit worden genomen"
eer „de aarde vol zal .vvezen van de kennis des Heeren, gelijk de wateren
den bodem der zee bedekken".

SCHETS VAN DE LES.
Hoe heerlijk is een verzoening tus-

schen beleedigden (Voorb. — _Kind,
dat schuldig. is ; de moeder onlevreden
— het kind bedroefd, belooft beler-
sehap ; kus der verzoenin,r). Israel had
God beleedigd ; maar de . zonde is nu
weggedaan, en God wil hen nu weer
beschermen en geleiden. God zegt hun,
hoe zij Ai moeten innemen, waar zij
te voren verslagen waren. geworden.
(Joz. VII). Het land random Ai is
zeer bergachtig, vol ravijnen en af-
gronden. Jozua zendt vijf duizend man,
om zich in een hinderlaag te ver-
bergen : en een andere afdeeling zal
Ai aanvallen, zich houden, alsof zij
verslagen worden en vluchten. De
mannen van Ai en Bethel zullen hen
achtervolgen en op een gegeven teeken
zullen de mannen uit de hinderlaag
verschijnen, Ai in brand steken, en
dan zal Jozua den vijand tegemoet
trekken. De mannen van Ai werden
geheel verslagen (zie Aant. I).

Stel u den schrik der naburige
koningen voor, toen zij van deze
nieuwe overwinning hoorden. Een ieder
gevoelde het gevaar, waarin hij ver-
keerde. Stel u voor, dat eenige man-
nen in gevaar zijn van door een ge-
meenschappelij ken vijand aangevallen
te worden; wat zouden zij dan allicht

doen ? Zich met elkaar vereenigen.
Dit deden deze koningen ook. Zij
overlegden samen en besloten hun
legers te vereenigen, om aldus te
trachten, Israel uit het land te jagen.
Maar terwij1 zii beraadslaagden, had
er nog een andere beraadslaging plaats
in een der steden, niet ver van Ai.

I. De Gibeonieten.
(Voorb. — Stad in nood ; de over-

heden der stad komen le zamen om le
zien, wat er te doen is)..Zulk een be-
raadslaging had ook te Gibeon plaats
(zie Jan/. 2). De inneming van Jericho
en van Ai waren daar bekend. Wat
zullen wij doen ? Wie kan Israel weer-
stand bieden ? Zullen wij tegen hen
optrekken ? Zullen wij ons vereenigen
met het nieuwe verbond der Kana a-
nietische koningen ? Dit waren de
vragen, die bij de Gibeonieten op-
kwamen. Een slimme Gibeoniet oppert
een plan. Misschien zullen zij en hun
stad daardoor gered worden.

Daar komen eenige menschen naar
Gilgal, het hoofdkwartier der Israe-
lieten. Wie kunnen dat zijn ? Mis-
schien soldaten ? Neen, het zijn Been
soldaten, het is een reisgezelschap.
Zij komen klaarblijkelijk van verre.
Zie eens, hoe hun schoenen en hun
kleederen er uit zien, gescheurd en
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met stof bedekt. Hun ezels zijn met
oude zakken beladen, hun waterzakken
hard en uitgedroogd, hier en daar
gescheurd en de scheuren samenge-
bonden (vs. 4). Hun brood is ook oud
en beschimmeld.

De Israelieten scharen zich rondom
hen, nieuwsgierig om te hooren, van
waar zij komen. Van waar zijt gij ?
vragen zij. De vreemdelingen zeggen,
dat zij gezanten zijn, die van verre
komen, en de Israelieten ondervragen
hen nader. De reizigers verklaren, dat
zij van Gods daden met Israel in
Egypte Igehoord hebben. (Let op, zij
zeggen niets van de overwinningen
van Jericho en Ai), en nu vragen zij
aan de oudsten van Israel, een ver-
bond met hen te sluiten.

Wat is een verbond ? Fen overeen-
komst. Hoe voorzichtig hadden de
Israelieten moeten zijn in het sluiten
van een verbond met den vijand. Dit
is juist, wat zij niet deden; zij ver-
gaten, dat God hun Raadgever was.
Hij had moeten geraadpleegd worden,
maar Israel verzuimde dit. Zij vroe-
gen den Heere geen raad (vs. 14).
Denk eens, als wij iemand kenden,
die ons altoos goeden raad kon en
wilde geven, welk een dwaasheid, dan
niet tot hem te gaan in elke moei-
lijkheid. Hoe dwaas dus van Israel;
zij zochten Gods raad niet.

Fen plechtig verbond werd gesloten.
De oudsten van Israel bereidden een
maaltijd en aten met de vreemdelin-
gen ; zij warerl nu door een duren,
heiligen eed verbonden, vrede te hou-
den en vriendschap aan hen te be-
toonen.

Eenige dagen verliepen. Het gerucht
verspreidde zich door het kamp, dat
deze vreemdelingen volstrekt geen rei-
zigers waren, dat zij met bedrog ge-
komen en mannen uit een naburige
stad zijn. Hoe zal men achter de
waarheid komen ? boden worden tot

ontdekking uitgezonden en bevinden,
dat de vreemdelingen inwoners van
Gibeon zijn. Wat moet er nu gedaan
worden ? Aan Israel was verboden,
een verbond met het yolk van het
land aan te gaan (Ex. XXIII : 32).
Maar het verbond was gemaakt, en
zij konden hun eed niet verbreken.
Hoe moesten zij nu handelen ? De
Gibeonieten worden voor hun bedrog
gestraft en tot knechten van Israel
gemaakt. Ten eeuwigen dage zouden
zij „houthakkers en waterputters zijn
der vergadering en dat tot het altaar
des Heeren" (zie Aant. 3).

II. De vijf koningen.
Schrik verspreidt zich onder de

steden in het zuiden van Kanaa,n.
Wat is er gebeurd ? Van stad tot stad
gaat het gerucht, dat Gibeon de zijde
van Israel gekozen en vrede gemaakt
heeft. Welk een verwondering, en hoe
verontwaardigd zijn de steden en
tevens hoe verslagen (vs. 2) ; want
Gibeon was geen kleine stad, maar
een der koninklijke steden. De Ka-
naanieten voelen, dat zij hun rechter-
arm verloren hebben. De koningen
van het land vinden het zwak en laf-
hattig van Gibeon ; vooral de koning
van Salem is zeer vertoornd (zie Aant.
4). Hij rnaakt zich op om Gibeon te
straffen, en zendt boden naar de na-
burige koningen (vs. 3). „Komt op
en helpt mij, dat wij Gibeon slaan,
omdat zij vrede gemaakt heeft". „Laat
ons hen slaan, eer dat Israel hen ter
hulpe snelt". De koningen trekken op.
De legers van Jeruzalem, Hebron,
Jarmuth, Lachis en Eglon komen van
het gebergte of en verzamelen zich
op een punt. Zij legeren zich vcor
de verraderlijke stad en zijn besloten,
Gibeon te vernietigen.

Stel u den schrik der Gibeonieten
voor. Als zij die legers zien, begrij-
pen zij, daaraan geen weerstand te
kunnen bieden. Wat zullen zij begin-
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nen ? \Vat doen menschen gewoonlijk
als zij in nood verkeeren ? Zij zien uit
naar een, die hen helpen kan, naar
hun vrienden. De Gibeonieten hebben
geen vrienden onder de Kana anieten,
maar hebben juist nie awe vrienden
gemaakt. Wie dan ? De Israelieten ;
en dadelijk denken zij aan het ver-
bond. Zij zenden tot Jozua, misschien
komen de boden onder vele gevaren
te Gilgal en vertellen, dat zij belegerd
worden. Komt, helpt ons, en spoedt u,
want de koningen der A.morieten zijn
gekomen om ons aan te vallen (vs. 5).

Geen tijd wordt verloren. Jozua
trekt dadelijk op, maar is hij niet be-
vreesd ? Hoe kan hij aan al die konin-
gen weerstand bieden ? Er was Een,
die hem hielp (zie vs. 8); „niemand
van hen zal voor uw aangezicht be-
staan". Dat was genoeg voor Jozua.
Dadelijk trekt hij op en neemt des
nachts geen rust. Vroeg in den mor-
gen wordt Gibeon bereik t; verwonde-
ring der belegerden en der belegeraars
(Stel u de vreugde voor bij het ontzet
eener beleg-erde s1ad -- Alkmaar).
Schrik grijpt de Kanaanieten aan, zij
vluchten langs den bergachtigen weg,
westwaarts naar Beth-horon. Schitte-
rende overwinning ! Maar wie behaal-
de Naar, was het Jozua ? Gibeon?
(Zie vs. io). De Heere verschrikte hen.
Als het gevecht in vo len gang is,
verduistert zich de hemel, een storm
breekt los, hagelsteenen vallen en doo-
den de Kanaanieten op hun terugtocht
(vs. ii). Welk een gezicht ! Stel u
Jozua daar voor, op den top van een
heuvel, aan zijn voeten een rotsach-
tige nauwe bergpas en de Amorieten,
die in verwarring komen aansnellen
(zie Aant. 5). Achter hem de heuvels,
die Gibeon bedekten, waarop de zon
vriendelijk schijnt. \TO& hem een
groen dal, dat al breeder wordt, naar-
mate het de zee nadert : het dal
Ajalon ; de bleeke maan komt juist

in het Westen uit de zwarte hagel-
wolken te voorschijn. Luister. Jozua
ziet naar den hemel en roept uit :
„Zon, sta stil te Gibeon ; en gij maan,
in het dal Ajalon". Maar hoe kan dit ?
Wel, God strijdt voor Israel. Hij ver-
lengt door een wonder den dag. De
Amorieten worden volkomen versla-
gen en Gibeon is gered. De vijf ko-
ningen worden vervolgd, gegrepen en
gedood. (Joz. X : 26).

HI. Israels taak.
Het gerucht dezer groote overwin-

ning had zich spoedig verspreid ; de
koningen van het noorden begonnen
nu beangst te worden. Zij maken een
verbond en vereenigen hun krachten.
Mannen uit allerlei oorden van het
land voegen zich bij hen. Ver noord-
waarts ligt Hazor, waarover Jabin
koning is, een zeer machtig vorst (zie
Aant. 6). Een groot leger en vele
paarden worden op de been gebracht
(zie Aant. 7). Jozua trekt hen tegemoet
en verslaat hen geheel en al. Dit is
de laatste, groote slag. Toch wordt de
strijd nog niet geheel opgegeven en
duurt die zelfs nog eenige jaren (zie
"Ian/. 8).

(Voorb. — Gij beklimt een heuvel
— warm en vermoeid staat pi stil —
gij zel u op een steep en rust nit. Gij
ziet naar beneden naar het dal, naar
den weg, lien gij gekomen zit, en clan
naar boven en ontwaart, dat gij nog
hoog-er stijgen mod). Zoo is er in
Israels geschiedenis ook een rust. Jozua
wordt oud en begint dit te voelen (zie
hoofdst, X111: z). God herinnert hem,
dat hij oud en welbedaagd is. Maar
toch was cje taak nog niet geheel
volbracht. Nog veel land moest in
bezit genomen worden. Laat ons echter
eerst zien, waarop Israel gewezen werd.
Ons geheugen is als een boek, waarvan
wij de bladen om en om kunnen
keeren om ons het verledene voor den
geest te brengen. Wat had Israel veer
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te herdenken, welke wonderen waren
door God voor hen verricht. Wie had
zooveel voorspoed kunnen verwach-
ten ? Atom overwinning. Hadden zij
dit verdiend ? Neen, hun geheugen
moet hun zonde herinnerd hebben.
En toch, God had voor hen gestreden.
De eene koning na den andere was
onderworpen geworden, en de eene stad
na de andere veroverd. Zie Hoofdstuk
XII, daar vindt gij een lijst van een
en dertig koningen, die onderworpen
zijn geworden. Dit alles spreekt nu
tot hen van het verledene, laat ons nu
het oog eens op hun toekomst slaan.

Is alles volbracht? Neen. Zijn al de
steden ingenomen ? Is al het land ver-
overd? Neen. Zooals God aan Jozua
gezegd had, bleef er nog ;reel land te
veroveren. Zie Jozua XV : 63; XVI :
lo; XVII : 12, 13 (zie Jam'. 9). Welke
was nu Israels plicht? Voorb. — lien

heuvel bestikende, zijn wij niet vol-
daan, eer wij den top bereikt hebben).
Waartoe moest Israel dus besluiten ?
En welke moesten hun gevoelens zijn?
Voor het verleden dankbaarheid— en
voor de tuekomst moed en geloof. Er
was nog land, dat veroverd moest
worden, en God zou hen nog helpen.
Herinner u, wat wij reeds meermalen
gezegd hebben, dat Israels refs een
type van onze levensreis is. Israels
strijd voor het bezit van het Beloofde
Land is een zinnebeeld een schaduw-
beeld van onzen strijd als Christenen.
Beschrijf de vlucht van een adelaar,
al hooger en hooger, zij wordt al
moeilijker, totdat hij eindelijk niet
langer vliegen kan. Niet aldus met de
ziel. Zij kan al hooger en hooger
stijgen, totdat zij in den hemel haar
eeuwige rustplaats vindt.

AANTEEK
1. De aard van de streek was bijzonder ge-

schikt voor het plan door Jozua bedacht. Een
afdeeling van het krijgsvolk wordt des nachts
uitgezonden naar de voornaamste engte tus-
schen Bethel en Ai. Het voornaamste gedeelte
van Jozua's mannen wordt gesteld op de
hoogten, ten Noorden der diepe eitgte, die
naar de vlakte van den Jordaan leidt. Met
een uitgelezen troep daalt Jozua des nachts
in de vallei. Het daglieht doet zijn stelling
uitkomen. De koning van Ai valt aan. Een
terugtocht wordt voorgewend. De mannen in
de hinderlaag doen hun werk. De overwin-
ning is verzekerd.

2. Gibeon was de voornaamste van een
groep bevriende steden (Chephirah, Beeroth
Kirjath-jearim) bewoond door de Hevieten.
De koning wordt niet vermeld , het schijnt
wel dat er een gemeenebestelijk bestuur was.
Gibeon zelf was een belangrijke stad, in grootte
en invloed gelijk aan „een der keninklijke
steden". Zij stond aan den ingang van den
Pas van Beth-horon, en zoude waarschijnlijk
de tweede stad geweest zijn, die voor Israel
had moeten zwichten. Zooals haar naam aan-
duidt, is zij op een heuvel gelegen. Haar
nieuwe naam is El-Jib. Op dezelfde plaats
zijn, behalve groote puinhoopen, ook de over-
blijfselen gevonden van een grooten vijver
(waarschijnlijk „den vijver van Gibeon", ge-
noemd in 2 Sam. II : 13). El-Jib is gelegen

ENINGEN.

op een eenzamen, rotsachtigen heuvel van
middelmatige hoogte, met vlakten, dalen, en
hooge bergen rondom. Overblijfselen van oude
gebouwen, graven en steengroeven duiden een
groote en voorname stad aan, ofschoon het nu
een ellendig dorp is, bewoond door eenige
honderden Mohammedaansche boeren.

3. De Gibeonieten werden „dienstknechten
van het Heiligdom" — Deo donati. Vergelijk
Ezra VIII : 20 ; 1 Kron. IX 2; Num. VIII :
16, 19. In de latere boeken in het Oude Tes-
tament worden zij, die „gegeven" waren aan
de priesters, voor het ruwere deel van hun
arbeid, Nethinim genoemd (afgeleid van Na-
than, geven, afzonderen). Sommigen zeggen,
dat de Gibeonieten alleen Nethinim waren.
Anderen beweren, dat na den moord der
Gibeonieten door Saul, het getal der overge-
blevenen ontoereikend zoude geweest zijn vuor
den grooteren omvang van den dienst in den
Tempel, en dat krijgsgevangenen of andere
Kanaanieten Nethinim gemaakt werden.

4. Ofschoon in Jozua X de stad van Adoni-
Zedek Jeruzalem genoemd wordt, is het waar-
schijnlijk, dat deze naafi slechts gebruikt
werd, nadat de stad het staatkundig en gods-
dienstig middenpunt werd van het yolk (2 Sam.

: 6-9). De bovenstad bleef in handen der
Jebusieten gedurende het geheele tijdperk der
Richteren, de regeering van Saul , en de regee-
ring van David te Hebron. De oorlogzuchtige
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stam van Juda, op de grenzen van Wiens
grondgebied de stad gelegen was, nam de
benedenstad in, waarschijnlijk in de dagen
van de latere veroveringen van Jozua; maar
de Jebusieten hielden het bovengedeelte in
bezit — de burcht van Sion — en schijnen
werkelijk langzamerhand weder meester ge-
worden te zijn van de geheele stad ; want ge-
durende den geheelen tijd der Richteren zien
wij, dat Jeruzalem beschouwd werd als „een
stad der Jebusieten". De burcht echter werd
eindelijk bestormd en ingenomen door David,
en de stad werd zijn hoofdplaats. Adoni-Zedek
schijnt de machtigste der Amorietische vor-
sten geweest te zijn ; daarom nam hij de
leiding op zich in de vijandelijke samenspan-
ning tegen Gibeon. De naam Adoni-Zedek —
heer des gerichts — was waarschijnlijk de
officieele titel van de koningen van Jebus.

5. Opdat men de uitdrukkingen in vs. 10,
11 — „de weg waar met naar Beth-horon
opgaat", goed versta, moet men opmerken, dat
Beth-horon de naam is van twee dorpen, op
drie of vier mijlen afstand van elkaar, een
boven- en een benedendory . De naam Beth-
horon beteekent : „huis der holen", en duidt
den aard van de streek aan. Deze twee dor-
pen lagers aan den weg, die de groote ge-
meenschapsweg tusschen het binnenland en
de zeekust was en nog is. Boven-Beth-horon
lag vier mijlen (sommigen zeggen zes of zeven)
ten westen van Gibeon. Het was gelegen op
den top van een kegelvor]nigen heuvel en
werd bereikt langs een ruwen, rotsachtigen
en moeilijken weg, die bij beurten daalde
en klom. Deze weg was het tooneel van het
eerste gedeelte van Jozua's vervolging van
de Amorietische koningen. Dit is de „weg,
die naar Beth-horon opgaat".

Van Boven-Beth-horon was er een sterk-
dalende weg van meer dan drie mijlen, die
naar Beneden-Beth-horon leidde, over een
ruw pad, nu van losse rot sen, dan van de
omgekeerde randen van de kalksteenlaag.
Hier en daar waren er treden in de rots ge-
houwen en was de weg kunstmatig verbeterd.
Dit is de bekende Pas van Beth-horon „de
afgang van Beth-horon", het tooneel van den
laatsten terugtocht van Adoni-Zedek en zijn
bondgenooten, door de hagelsteenen (Joz. X :
11). Deze engte is van groot historisch be-
lang. Het was hier, dat Judas Makkabeiis
zijn eerste overwinning behaalde over Syrie
(1 Makk. HI) en hier wa,s het, dat het
Romeinsche lager onder Cestius en Gallus
geheel verslagen werd door le Joodsche op-
standelingen.

Boven- en Beneden-Beth-horon zijn dezelfde
dorpen, die thans Beit-ur el Foha en Beit-ur
el Tah,ta genoemd worden.

6. Jabin — „de wijze" — was waarschijn-
lijk de erfelijke titel van de koningen van
Razor, want wij lezen in Richteren IV : 2
van een anderen Jabin, honing van Razor,
zooals wij lezen van opvolgende Cesars en.
Farad's. De Jabin, die het geheele land op-
riep voor den laatsten strijd met Jozua,
schijnt een machtig en invloedrijk vorst ge-
weest te zijn. Zijn oppermacht onder de
noordelijke koningen wordt aangeduid door
zijn titel : „Koning der Kanadnieten". Hazor
was een noordelijke vesting, gelegen op een
der rotsachtige hoogten in het noordelijk
deel van het dal van den Jordaan. Door
Josephus wordt meegedeeld, dat de stad nit-
zag op het meer van Merom.

De „Wateren van Merom" worden vereen-
zelvigd met de tegenwoordige Bahr-el Huleh,
het Samochonitis van Josephus; het meest
noordelijke der drie meren van het dal van
den Jordaan. De vorm van het meer veran-
dert met de jaargetijden ; zijn noordelijke kant
is niet veel meer dan een groot moeras. Of
de slag geleverd werd aan de oevers van het
meer of bij een bron op de hoogvlakte daar
dicht bij, blijft de vraag. Josephus beschrijft
het kamp te „Beeroth" (de bronnen), een
stad van Opper-Galilea.

7. Dit was de eerste keer, dat de Israelie-
ten de paarden en de ijzeren wagens der
Kanaanieten ontmoetten.

8. De slag van Merom is de laatste slag
van Jozua, waarvan in 't bijzonder melding
wordt gemaakt. Toch heeft Jozua nog „vele
dagen" den krijg voortgezet, gedurende wel-
ken tijd hij het land in alle richtingen door-
kruiste, elken openlijken tegenstand over-
winnende (XI : 23). Maar vele streken waren
volstrekt nog niet ganschelijk onderworpen.

9. In hoofdstuk XII hebben wij een lijst
van de koningen, door Jozua verslagen. Die
in vs. 10-18 genoemd, waren waarschijnlijk
onderworpen in den slag van Beth-horon of
in den volgenden slag. De overigen waren
waarschijnlijk in de noordelijke samenzwering
met Jabin verbonden. Hun nederlaag sloot
volstrekt niet de inneming hunner steden in.
De stad der Jebusieten bijv. werd niet inge-
nomen dan na den dood van Jozua; zijn
burcht werd eerst in bezit genomen ge-
durende de regeering van David. Ook andere
steden boden weerstand, sommigen voor een
langen tijd. Er moesten buitendien nog ge-
heele landstreken veroverd worden (XII : 2-6).
0. a. ten zuidwesten was het land der Fili-
stijnen, zich aitstrekkende ten noorden van
Sicho op de grenzen van Egypte, met de vijf
steden Gaza, Asdod, Askalon, Gath en Ekron;
eiTenzoo ook de kust der Pheniciers en de
streek van den Libanon.
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Les XLIV. — De rust in Kanaan.

„Er blifft dan eene ruste over voor het yolk Gods."

Te lezen: gedeeltelijk Joz. XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV.
Te leeren: Jozua XXIV : 21, 22 ; Joh. XV : 4 (Ps. 84 : 6 Ps. 89 : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer zal bemerken, dat deze les, wat de stof en de wijze van
behandelen betreft, aanmerkelijk van de overige lessen verschilt. Behalve de
oprichting van den Tabernakel te Silo, en het korte bericht aangaande de
plechtigheden op de bergen Ebal en Gerizim, worden er geen nieuwe ge-
schiedkundige feiten in vermeld.

De Israelieten worden nu gerekend gevestigd te zijn in het hun, naar hun
stammen, toegewezen gedeelte van het veroverde land ; de vermoeide ver-
overaars krijgen een weinig rust na den moeilijken veldtocht. Het land nu
„rustte van den krijg".

Bij het bespreken van de vestiging der Israelieten in het land Kanaan mag
men niet nalaten, melding te maken van de „vrijsteden". In deze steden
vonden de kinderen Israels, en ook de onder hen verkeerende vreemdelingen,
een toevluchtsoord, wanneer zij een moord hadden begaan ; zij mochten
aldaar verblijf houden tot hun zaak onderzocht was. De onderwijzers der
hoogere klassen zullen weldoen, hier in 't bijzonder te wijzen op de, bij
sommige oostersche volken ingewortelde, gewoonte om bloedige wraak te
nernen over den dood van bloedverwariten. Er werd niet onderzocht, of er
een aanieiding tot den twist bestond, of de verslagene door een ongelukkig
toeval of met bepaald boos opzet was gedood. De dood moest gewroken
worden, en gewoonlijk moest de moordenaar de daad met zijn bloed boeten.
Hieruit blijkt duidelijk, hoe hoog boven de toenmalige gebruiken de wet des
Heeren stond, die in al zulke gevallen een gerechtelijk onderzoek voorschreef.

Eer wij overgaan tot het bespreken van het „altaar der getuigenis", moeten
wij er aan herinneren, dat het erfdeel van den stam van Ruben, van Gad
en van den halven stam van Manasse, aan gene zijde van den jordaan, dus
niet in het eigenlijke Kanaan, was gelegen. Het vertrek daarheen van den
twee en een halven stam, de oprichting van het altaar, de vermaning, hier-
door uitgelokt en de daaropvolgende opheldering, zijn feiten, waarop de
aandacht dient gevestigd te worden van de oudere zoowel als van de jongere
kinderen. Daar hier, meer bepaald dan te voren, sprake is van de vestiging
der verschillende stammen in het hun toegewezen erfdeel, zal de onderwijzer
der hoogere klassen goed doen, wanneer hij de onderlinge ligging dier erf-
deelen op een kaart aanwijst. Dit zal ook van groot nut zijn bij verdere
beschrijvingen (bijv. in de geschiedenis van Debora en Barak).

Nadat Israel rust had gekregen in Kanaan, en Jozua oud en welbedaagd
was geworden, „geschiedde het na vele dagen", zoo lezen wij in Jozua XXIII,
dat hij het gansche yolk bijeenriep. Dit afscheid van Jozua is een der meest
belangwekkende tafereelen uit de geschiedenis van dit tijdvak. De bejaarde
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leidsman, het verzamelde yolk, de liefderijke, ernstige vermaning, de opge-
wekte geestdrift vormen een zeer aantrekkelijk beeld. Met een weinig moeite
zal de onderwijzer er zeker in slagen, deze les zeer boeiend te maken. Het
zal zeker niet moeilijk zijn, in de toepassing aan te toonen, dat, hoewel
wij Been gevaar looped, Baal of Astaroth of heidensche afgoden te aanbidden,
het toch mogelijk is, dat wij ,, andere goden" dienen dan den Heere. Aan
een oplettenden leerling kan men gemakkelijk uitleggen, hoe ons leven door
ons hart wordt beheerscht, en dat als het voorwerp, waaraan het hart zich
gehecht heeft, zich tus-schen God en de ziel stelt, het ons tot een afgod wordt.

SCHETS VAN DE LES.

Beschrijf een varier, die van zijn
werk tehuis komt ; het huis is netjes in
orde ; de kinderen staa.n op den uit-
kijk en snellen hem tegemoet. Vader
is vermoeid, het werk is af, hij komt
tehuis om te rusten. Beschrijf een
Zondagmorgen ; op de dorpen is het
stil, de winkels zijn gesloten. Het is
de dag der Ruste. Hoe heerlijk is
rust na arbeid, moeite, verdriet (Voorb.
— Kind ziek — hevig-e pin — einde-
lijk valt het in slaap ; ieder loop/ op
de teenen). Rust. Het woord op zich-
zelf is liefelijk. Laat ons nu de rust
in Kanaan Hader bezien.

I. De Tabernakel te Silo.
Gij herinnert u• de teekenen van.

Gods tegenwoordigheid — de wolk-
kolom — de v uurkolom -- de Shechina
boven het verzoendeksel van de ark ?
Waar werd de ark bewaard ? In den
Tabernakel. De Tabernakel werd met
het reizende yolk van plaats tot plaats
medegenomen. Nu hebben zij er in
een vreedzaam dal een rustplaats
voor gevonden. Daar werd hij opge-
slagen. De naam Silo beteekent reeds
rust, Het yolk dacht het eerst aan
den dienst des Heeren, toen het in
het land Kanaan gekomen was. De
wet, met al haar beloften, zegeningen
en vervloekingen, werd nogmaals voor
de ooren van het yolk gelezen op de
bergen Ebal en Gerizirn (Joz. VIII).

II. De vrijsteden.
Welk een vreeselijk ding is het, het

leven aan een ander te ontnemen, of

op eenige wijze de oorzaak van den
dood eens menschen te zijn. De ge-
heele wereld ka.n het leven niet terug-
roepen. Stel u een Israeliet voor, aan
het werk met een metgezel ; zij vellen
wellicht boomers, bij ongeluk doodt
hij zijn medearbeider ; hoe bedroefd
zal hij zijn ! En wat meer is, hij is
ook voor zichzelf bevreesd. Hij moet
vluchten — ontkomen. De „bloed-
wreker" zal hem achterna jagen. De
naaste bloedverwant van dien ver-
slagene zal zijn leven zoeken. Waar
zal hij heenvluchten ? Overal zal de
bloedwreker hem achterna jagen. Doch
zie, hoe de wet Gods daarin voorzien
heeft. Er zijn zes steden, waarheen hij
vluchten kan. Drie aan iederen kant
van den Jordaan — een in het noor-
den — een in het midden — een in
het zuiden van het land. Zie, welke
de namen der steden zijn (XX :
7, 8). Kan men deze steden moeilijk
vinden, moeilijk bereiken ? Neen, de
wegen zijn goed, en hier en daar
staan handwijzers, die den weg aan-
geven (zie Aant. r). Hoe snelt de on-
gelukkige naar de naastbijzijnde stad.
Hij komt aan, maar is hij gered ? Ja,
maar eerst onderzoeken de oudsten
der stad, of de zaak waar is. Is hij
een moordenaar, dan wordt hij uit.
geleverd (zie Aant. 2). Was de dood
werkelijk het gevolg van een onge-
luk, dan is hij veilig. Mag hij nu
naar zijn huis terugkeeren ? Neen, hij
moet in de stad blijven en zich nooit
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verder dan een derde van een mijl
verwijderen. Waagt hij zich verder,
dan mag de bloedwreker hem doo-
den. Maar hoe lang moet deze gevan-
genschap Buren? Zie vs. 6. Bij den
dood van den Hoogepriester is hij vrij.

III. Het altaar aan den Jordaan.
De stammen van Ruben, Gad en

de halve stam van Manasse hadden
het gedeelte des lands, dat aan den
overkant van den Jordaan ligt, beko-
men. Toen zij zich nu door die rivier
van het overige land gescheiden za-
gen, kwam bij hen de gedachte op,
dat zij geen Silo aan dezen kant der
rivier hadden, en dus geen Taber-
nakel en geen ark. Konden zij mee-
nen, dat de rivier hen of hun kin-
deren ooit van hun voorrechten af
zou snijden ? Maar de Tabernakel
was zoo ver af, dat bezwaarde hen.
(Voorb. — Een afgeleg en buurt —
ver van de kerk — hoe stellen z'', die
,op Pr ii s). Silo en de Tabernakel be-
hoorden ook aan hen; zij waren het-
zelfde yolk, dienden denzelfden God
als de andere stammen. Hoe konden
zij dat toonen ? Zie, wat zij doen. Op
een hoogen heuvel, op den westelijken
oever der rivier, bouwen zij een groot
altaar, dat aan de overzijde kon ge-
zien worden (vs. 1o).

Weldra echter verspreidt zich het
gerucht, dat hun broederen, de
stammen aan den overkant, God ver-
laten hebben. Zij hebben een altaar
gebouwd en Gods altaar stond te
Silo ; zij dienen nu zeker de goden
der Heidenen, en dat nog wel na het-
geen Jozua hun gezegd had. Hoe be-
droefd zijn de andere stammen. Maar
er is nog eenige hoop, het mocht eens
niet waar zijn (Welk een goed ding,
niet dadelijk het slechte van een
ander te gelooven).

„Laat ons boden zenden, en zien
of het waar is." Er moest geen tijd
verloren gaan ; een man uit iederen

RENKEMA.

stam werd gekozen en aan hun hoofd
gaat een welbekende man, een trouwe
dienstknecht des Heeren — Pinehas
(zie Aant . 3). Zij trekkers over den
Jordaan en zien, dat het waar is.
„Wat overtreding is dit?" (Zie vs. 16).
Men herinnert hen aan Achan en aan
zijn straf. Maar luister naar het ant-
woord : „Gij vergist u, wij zijn niet
opgestaan, dit is geen altaar voor
offers, maar een altaar der getuigenis" ;
een altaar, om aan te toonen, dat wij
tot hetzelfde yolk behooren en den-
zelfden godsdienst belijden (Joz. XXII:
27). Hoe verheugd waren Pinehas en
zijn metgezellen, dat zij zich vergist
hadden, en hoe blijde waren de stam-
men, toen zij met die goede tijding
terugkwamen.

IV. Jozua's afscheid.
Er had een groote vergadering te

Sichem plaats (zie "Ian/. 4). Uit alle
stammen zijn eenigen samengekomen ,
maar waartoe ? Om naar een toe-
spraak van hun leidsman, van Jozua
te hooren. Wat is Jozua een eerwaar-
dige grijsaard geworden ! Hoe moes-
ten zij hem allen bemind hebben.
Hoe menigmaal heeft hij Israel raad
gegeven, die echter niet altoos opge-
volgd werd (Ik vrees, dat wij ook
niet altijd den goeden raad opvolgen
die ons gegeven wordt). Jozua is „wel-
beda agd" (XXIII : I); hij kan niet
verwachten, veel langer te zullen
leven, daarom roept hij de oudsten
van Israel te zamen, want hij heeft
een laatste woord tot hen te zeggen.
Welk een plechtige vergadering !
( Voorb. — Moeder stervende — haar
afscheid — haar laatste woor den en
laatste raad aan Naar kinai r en, voor
dat zij stern). Wellicht is dit ook
de laatste maal, dat Jozua tot hen
zal spreken; hij gevoelt, dat hij oud
wordt. Hij zal hun nu zeker zeggen, wat
hij van het hoogste gewicht rekent.
Luister naar hetgeen hij zegt.

i6
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(I). Zijn raad (Joz. XXIV : 2-13).
Hij spreekt, zooals gij ziet, over het-
geen God voor hen gedaan heeft !
Wat al genade. Aan die genade knoopt
hij nu ook zijn raad vast, en die raad is :
„hang den Heere aan", „klem u vast
aan Hem". 

Het 
is zich aan jets vast-

klemmen ? Het zeer nabij blijven, er
zich als het ware mede vereenigen of
inwortelen. Wij hangen hen aan, die
ons het dierbaarst zijn.

(2). Zijn waarschuwing (vs. 20).
Hoenuttig zijn waarschuwingen! Welk
een ware vriendschap, die elkander
voor gevaar doet waarschuwen. Hoe
nuttig is het dikwijls, een waarschu-
wend woord tot een jong mensch te
spreken, die verkeerd handelt. Jozua
is een ware, oprechte dienstknecht
des Heeren ; hij profeteerde niet alleen
liefelijke dingen, hij hield het gevaar
niet voor hen verborgen, hij zeide
duidelijk tot hen, dat, als zij zich
van God afkeerden, Hij hen zekerlijk
straffen zonde. Ach ! hadden zij maar
steeds aan die waarschuwing gedacht !

(3). Zijn voorbeeld. Dit was nog
beter dan schoone woorden; want
„leeringen wekken, voorbeelden trek-
ken", zegt een oud spreekwoord. Ge
begrijpt, wat dit zeggen wil. Goede
raad heeft niet de minste waarde, als
men zelf het voorbeeld niet geeft.
Stel u een lief voor, die tot een ander
zegt, dat hij eerlijk meet zijn (Een
baas vermaant zijn knecht, nuehter te
zijn, maar de raad word/ in den wind
geslagen. Waarom ? De baas drinkt
zelf), Jozua had aan het yolk den raad
gegeven, den Heere te dienen, maar
diende hij den Heere ? Ja, iedereen
wist dat. Hij was nooit tegen den
Heere opgestaan, hij had dus recht
van spreken. Maar was hij niet moede
geworden, God te dienen? Neen, hoe
oud hij ook zijn moch ,:, hij diende
den Heere steeds vuriger. En nog-
maals betuigt hij dit (zie vs. 15):

„Aanzaande mil en miju huis, wij
zullen den Heere dienen."

Hoe ernstig, hoe plechtig moeten
deze woorden van Jozua geklonken
hebben. Jozua's geestdrift maakt zich
van het yolk meester. Luister naar
hun besluit. (Joz, XXIV : 20, 21):
Wij zullen den .Heere dienen. Wij
zullen zijne . stem gehoorzaam zijn
(vs. 24). Het was een plechtige be-
lofte voor God afgelegd. Hield Israel
die belofte? Zij meenden het te kun-
nen doen, maar wij zullen spoedig
zien, hoe zij die verbraken. Jozua
stierf — en werd in zijn bezittingen
begraven (zie Aant. 5). Toen hij weg
was, vervielen zij spoedig tot zonde.
Eenigen van ons zijn misschien als
de Israelieten. Hoe velen hebben bij
hun belijdenis een belofte afgelegd,
die zij meenen te houden, en toch
zijn zij afgevallen.

De stem van Jozua is dus een
stem tot ons alien, een stem .voor u
en voor mij. Kiest u, wien gij dienen
zult (vs. 15). Maar wij verkeerden
toch niet in het gevaar afgoden te
dienen. Bawls of Astaroths ? Neen,
maar er zijn andere goden dan de
Heere, die de menschen nu nog aan-
bidden. Alles wat tusschen ons en
Jezus Christus een plaats inneemt,
alles, waaraan onze gansche ziel hangt,
dat . is onze God. En God wil Been
andere goden hebben. Hij zegt: „Geef
Mij — niet een gedeelte van uw
liefde — niet een gedeelte van uw
aanbidding — maar 117i1 hart" (Spr.
XXIII : 26). Wii moeten voor of tegen
God zijn ( Voorb. — van twee wed en
een kiezen). God wil niet ten halve
gediend worden (Matth. VI : 24). Hij
vraagt een gewillige, maar ernstige
aanbidding (Joh. IV : 24). Laat ons
den Heere dienen. Christus noodigt
ons zoo vriendelijk uit: „Komt tot
Mij." Laat ons met Israel zeggen :
„Wij zullen Zijn stem gehoorzamen."
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AANTEEKENINGEN.

1. Er werd bevo]en (Ex. XXI :13 ; Num.
XXXV : 11 ; Deut. XIX : 3), dab de wegen, die
naar de zes vrijsteden leidden, altijd open en
in goede orde moesten gehouden worden, om
den doodslag des bloedwrekers te kunnen
ontvluchten. De Talmudisten beweren, dat bij
kruiswegen handwijzers stonden met het
woord ,,Toevlucht", om de vluchtelingen te
helpen.

2. Het recht van toevluchtsoord, dat de
vrijsteden bezaten, werd zorgvuldig voor mis-
bruik bewaard. Er was gezorgd, dat een
plaatselijk hof, bestaande uit de oudsten der
stad, ten gerichte zouden zitten, telkens wan-
neer zich een geval voordeed. Als de doodslag
een moord was, werd de doodslager aan den
bloedwreker overgeleverd ; als het een te
rechtvaardigen of toevalligs doodslag was,
werd er een schuilplaats aangeboden binnen
de grenzen der stad. De vrijsteden verschil-
den dus van de toevluchtsoorden der Grie-
ken en Romeinen en van de vrijplaatsen van
middeleeuwsch Europa, door geen bescherming
te geven aan werkelijke misdadigers, die straf
verdiend hadden.	 ,

3. Pinehas was klaarblijkelijk een priester
van hoog aanzien en grooten naam onder
zijn broederen, en bizonder geschikt om deze
teedere zaak, waarmede hij belast was, ter
hand te nemen. Zijn ijver voor de eer van
Jehovah was overvloediglijk bewezen ge-
worden in de vlakte van Moab, waar hij
zulk een groot aandeel gehad had in het
verdedigen van de zaak Gods tegen hen, die
in ,,de zonde van Peor" gevallen waren. In
zijn vermaning tegen de oostelijke stammen,
doelt hij natuurlijk op dezen afval (Joz. XXII :
17). Het schijnt daarenboven uit zijn zin-
speling op deze nationale zonde, dat er onder
het yolk nog waren, die naar den Baalsdienst
hunkerden en (lien zelfs in het geheim uit-
oefenden. Het is waarschijnlijk, dat Jozua
op deze geheime afgoderij doelde, toen hij
het y olk bij zijn afscheid vermaande, „de
vreemde goden" nit hun midden weg te doen
(XXXIV : 231.

4. De Septuagint beweert, dat de vergade-
ring der stammen plaats had te Silo. Dit is

echter in strijd met het oorspronkelijke en
met de Syrische, Latijnsche en Chaldeeuwsche
vertalingen, die alle Sichem hebben. Geen
geschikter plaats was er voor deze plechtige
gebeurtenis, verhaald in Joz. XXIV, dan
Sichem, de hoofdstad van het pas veroverde
land, de stad van Jozua zelf, en de stad,
waaraan menige oude en heilige overleve-
ring verbonden was. Het was de plaats,
waar Abraham zijn eerste altaar bouwde en
waar Jacob zijn huis aan den dienst van God
wijdde. Hier werden ook de beenderen van
Jozef en de aartsvaders begraven, en hier ver-
zamelde Jozua het yolk, toen de zegeningen
en vervloekingen uitgeroepen werden over
de dalen der bergen Ebal en Gerizim.

De nieuwe naam van Sichem is Nablus.
Het is een vreemde, oude plaats en moet
een der oudste steden van de wereld zijn.
flaar straten zijn nauw en donker, de huizen
hangen er overheen. De bevolking bestaat uit
ongeveer 5000 zielen, meest Mohammedanen.
Daar zijn echter eenige honderden Grieksche
Christenen en een klein getal Samaritanen en
Joden. De vijandschap tusschen de laatsten
blijft even sterk als ten tijde van Christus.
De Moslems wijzen nog aan de reizigers het
„Graf van Jozef" in het midden van den
ingang van het dal tusschen Ebal en Gerizim.
Het is een gewoon graf, dat diagonaal geplaatst
is in een kleine vierkante omheining van
hooge, witte muren.

5. Jozua's begraafplaats, Timnath-Serah, in
het gebergte Efrafm, is nog niet voldoende
vastgesteld door de reizigers. Het graf werd
getoond in de tijden van Hieronymus, en zijn
ligging wordt door dezen schrijver niet antlers
beschreven dan als liggende ten zuiden van
Sichem. Het graf, dat thans als de begraaf-
plaats van Jozua getoond wordt, is te Awertha,
eenige mijlen ten zuidoosten van Nablus, in
een kleine omheining, overschaduwd door
eerwaardige terpentijnboomen.

De Septuagint en de Arabische vertaling
verhalen, dat in het graf van Jozua de stee-
nen messen begraven werden, die gebruikt
waren geworden bij de plechtigheid der be-
snijdenis te Gilgal.
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Les XLV. — Debora.

„Mijne kracht word in fzelakheiel volbrachi."

7e lezen : Richt. II : II-23 ; IV.
Te leeren: Ps. LXXVIII : 34, 35; 1 Cor. I : 27 (Ps. 33 : 6; Ps. 27 : i).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met den dood van Jozua en van de „oudsten, die lang na Jozua leefden",
eindigt een der tijdvakken in de Israelietische geschiedenis. Een nieuw tijd-
vak ligt voor ons. Een droevig tijdvak over 't algemeen — licht en schaduw
treffen wij er beide aan, maar de schaduw heeft verreweg de overhand.

Het begin van deze les geeft een algemeen overzicht van de geschiedenis
der Israelieten gedureride het tijdvak der Richteren. De bedoeling is, hier-
door den weg te banen tot de behatdeling van de tijdvakken uit de geschie-
denis van Israel, welke het onderwerp van deze en de volgende lessen
uitmaken. De groudtoon, die ons uit dezen geheelen Richtertijd toeklinkt,
vinden wij in de telkens• terugkeerende woorden : „Er was geen koning in
Israel" — „Een iegelijk, deed wat recht was in zijne oogen" — „De kinde-
ren Israels deden, dat kwaad was in de oogen des Heeren" — „Zoo ver-
kocht hen de Heere in de handen van" — „De kinderen Israels riepen tot
den Heere", enz. 

Het onderwerp, dat verder in deze les behandeld wordt, heeft men „de
voornaamste gebeurtenis van dit tijdvak" genoemd, „zoowel om zijn wer-
kelijke belangrijkheid als om zijn algemeene bekendheid". In proza vinden
wij het verhaal in Richteren IV; in poezie, in hoofdstuk V. De onderwijzer
zal dikwijls naar het gedicht moeten verwijzen, aangezien wij uit deze bron
verscheidene bijzonderheden vernemen, o. a. de ontmoeting tusschen de
stammen, die aan gene zijne van de Jordaan woonden, hun werkeloosheid,
en de werkeloosheid van Dan en Aser, de bijzondere dapperheid van Naf-
th ali en Zebulon, de overstrooming van de beek Kison, de nood, waarin
de Kanaanietische ruiterij verkeerde, enz.

Het is noodzakelijk, de kinderen er aan te herinneren, dat dit niet de
eerste maal was, dat God de Israelieten na Jozua's dood van hun vijanden
verloste. In het voorgaande hoofdstuk lezen wij van drie bijzondere man-
nen, tot soortgelijke doeleinden verwekt, nam.: Othniel, Ehud en Samgar.
De oudere klassen verwijze men naar hoofdstuk III : 7, 8, 9, 1 r, 12, 14, 15,
3o, 31 in het inleidende gedeelte van de les.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u voor iemand, die door eigen
schuld in moeite en verdriet geraakt
is, en door een vriend er uit gehol-
pen wordt, maar nu weer in dezelfde
moeilijkheden vervalt, en weer uitge-

red wordt; doch hij begaat nogmaals
dezelfde dwaasheid, en zijn vriend
wordt het eindelijk moede. „Ik kan
u niet meer helpen", zegt hij ; „ik
moet u nu aan uw lot overlaten."
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Wij zouden dit zeer natuurlijk vin-
den. Doch zie nu op Israel, hoe het
telkens en telkens den Heere verliet,
en in de handen zijner vijanden viel,
en hoe de Heere bijzondere uithel,
pers verwekte. Wij zullen hier niet
van al de Richteren spreken. In Richt.
III lezen wij, hoe Othnielde Israelie-
ten van den koning van Mesopota-
mia bevrijdde; hoe Ehud Moab ver-
sloeg en Samg-ar de Filistijnen; doch
wij willen nu van een andere ver-
lossing spreken.

I. Israels afval en ellende.
Gij zult u herinneren, dat wij van

de verovering van het land zeiden,
dat deze niet volkomen was; de Ka-
naanieten waren niet geheel verjaagd
en woonden op sommige plaatsen
samen met de Israelieten, en waren
hier en daar als 't ware vastgenesteld.
Sommige Israelieten zeiden zeker :
„Het doet er niet toe, of wij hen
verjagen of bier laten woven.'' Mis-
schien dachten zij ook wel dat zij
hen niet verdrijven ko.nden. In alien
gevalle, zij beproefden het niet, en
vonden het in menig opzicht geen
onaangename buren (III : 6). Maar
de Kanaanieten waren heidenen en
velen onder hen waren boos. Hoe
gevaarlijk is het, slechte buren te
hebben. ( Voorb. — Een gezin verlaat
een straat ; waarom ? Omdat er sleeht
yolk woont, de kinderen &men in
aanraking met hen en leeren slechte
woorden, enz.). Maar deze kwade
buren der Israelieten werden door
God tot een doeleinde gebruikt (Lees
II : 21, 22). Zij waren daar om Israel
op de proef te stellen. Wij zullen
zien, hoe slecht Israel die proef door-
stond en hoe trouwelooslijk het
haridelde.

Eerst ging alles goed. Hoe lang?
Zie vs. 7. Welk een heerlijk ding is
het, iemand te hebben, die ons raadt,
helpt en op den goeden weg houdt

(Voorb. — Vader sterft, het kind
gaat den verkeerden weg op). Wij
lezen in den Bijbel van koningen,
die goed waren, zoolang zij goede
raadslieden hadden (Joas bijv., 2 Kron.
XXIV : 3). Israel bleef den Heere
dienen, zoolang Jozua leefde en „de
oudsten, die na Jozua leefden". Daar-
na was er niemand om hen te raden
en op den goeden weg te houden.
( Voorb. — Stet u een schip voor zon-
der roer, of een schip nabs rotsen
zonder een man aan het roer). Hoe
akelig is het, iemand op den ver-
keerden weg te zien gaan ; vooral
als hij den rechten weg geweten heeft
( Voorb. — De eens zoo yeelbelovende
scholier, die slechte wegen vat be-
wandelen). Helaas ! dikwijls een ge-
volg van slecht gezelschap (Zie vs.
12). Welk een droevig vers : ,,Zij
verlieten den God hunner vaderen",
Welk een ondankbaarheid, na alles
wat God voor hen gedaan had. En
daarbij, welk een dwaasheid. Was
niet herhaaldelijk bewezen geworden,
dat de goden der Kanaanieten in het
geheel geen goden waren ? Maar de
Israelieten hadden zich vermengd
met de heidenen en hun werken
geleerd. Doch zou God zich zoo laten
bespotten ? Neeh. Zijn „toorn ontstak"
tegen Israel (vs. 14). Hij, die Israels
Vriend geweest was, liet hen nu aan
zichzelven over; meer dan dit, „zijn
hand was tegen hen" (vs. 15). In
welk een droevigen toestand waren
zij nu geraakt; de Kanaanieten onder-
drukten hen, beroofden hen en voer-
den oorlog met hen. Zij zuchtten onder
hun lasten, het geheele land was
een toonbeeld van ellende.

Hoe vreeselijk is het, lijden te zien,
onder welken vorm dan ook ( Voorb.
— Kind in een ziekenhuis ; gezin, dat
honger liidt). Sommige menschen
dragen de schuld van de ellende,
waarin zij verkeeren. Hoe vreeselijk,
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een geheel yolk te zien lijden ; en
Israel verkeerde thans in dien toe-
stand. Heerschte er hongersnood?
Neen. Ziekte ? Neen. Maar zij hadden
God opnieuw verlaten, en nu ver-
oorloofde God den Kanaanieten van
het Noorden, hen te onderdrukken.
Gij herinnert u Jabin,, Koning van
Hazor, die door Jozua verslagen werd
(joz. XI). Nu regeerde er weder een
Jabin in Hazor en deze trachtte
Israel te onderwerpen.

Stel u den toestand van het land
voor ! Overal vijanden , het yolk be-
roofd, in de steden teruggedrongen
om zich te beveiligen, leven noch
goed zijn veilig. Stel u voor, wat het
zoude zijn, als wij niet veilig van de
eene plaats naar de andere konden
reizen, maar langs allerlei verborgen
paden moesten gaan om niet over-
vallen te worden. Dit was de toestand
in Israel (V : 6). Tot in de poorten
der stad was oorlog — de vrouwen,
die water gingen putten, werden ge-
dood (vs. I r). Het yolk was niet in
staat, zich te verdedigen. Hun wa-
penen werden hun ontnomen. Stel u
voor, dat zulk een toestand twintig
jaar duurde (zie Aant. 4). Hun geest
was verslagen; er was geen richter,
geen bestuurder, geen vriend om hen
te helpen, want zij hadden den eenigen
Vriend, die hen helpen kon, verlaten.
Hoe ellendig waren zij !

II. De Moeder in Israel.
Te midden van hun ellende,

toen de toestand steeds rampzaliger
was geworden, verspreidt zich einde-
lijk een vreemd gerucht,, een nieuw
hoofd is gegeven : een vrouw ; hoe
wonderlijk ! Haar naam is Debora
(Zie Aant. 4). Zij zou Israel verlos-
sen. Zij woonde onder een palmboom.
Kon zij vechten ? Het is niet passend
voor een vrouw, een veIdheer te
zijn ! Maar God gebruikte haar als
zijn lastgeefster. Hoog in het noor-

den, nahij Hazor, bijna in het gezicht
der stad, woonde Barak (d. i. bliksem).
Hij was een welbekende aanvoerder.
Debora zendt tot hem, en beveelt
hem, op te trekken en te strijden. Hij
weigert, als Debora niet medetrekt.
Zij trekt mede, maar voorspelt, dat,
nu een vrouw de zaken bestuurt,
ook een vrouw al de eer zal behalen.

Wij zullen later zien, wat deze woor-
den beteekenden. Overal worden nu
op bevel van Debora boden heen-
gezonden, die bevelen, de wapenen
op te nemen. Het geheele land ont-
brandt weldra in geestdrift, bijna
iedere stam zendt mannen (zie Aant.
5), en een groot leger is weldra bij
den berg Tabor verzameld (zie "Ian/.
6). Dit gerucht bereikt Hazor, en nu
trekken de Kanaanieten onder hun
beroemden veldheer Sisera ook op,
en hun tenten worden in de vlakte
opgeslagen. Van den Tabor of slaat
Debora de wagenen en ruiteren der
Kanaanieten gale. Nu beveelt zij
Barak, op te trekken, en zijn leger
spoedt zich naar de vlakte, waar de
Kanaanieten hen opwachten. Zij ra-
ken te Megiddo slaags, doch zie, hoe
God voor Israel strijdt. De lucht ver-
duistert, een storm breekt los, hagel
en regen slaan den Kanaanieten vlak
in het aangezicht (zie Aant. 7). Maar
nog erger, de beken zwellen, en
paarden en wagenen worden door het
water medegesleept (vs. 2 1). Er ont-
staat een vreeselijke verwarring.
Maar wat is er van Sisera geworden ?
Hij is gevlucht op zijn voeten naar
Hasoreth. Zijn moeder staat op den
uitkijk, om hem als overwinnaar te
zien terugkeeren, maar zij wacht
tevergeefs, want Sisera keert niet
terug. Hij heeft een schuilplaats ge-
zocht in Jaels tent en daar doodt
hem Jae — een vrouw. Gij ziet,
Debora's voorspelling komt uit. Een
vrouw vuurt tot den krijg aan, en
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een vrouw doodt den onderdrukker. Sisera naar Kison (vs. 7). Het was
Welk een wonderlijke bevrijding God, die Debora bezielde en aan

werd op dezen dag voor Israel be-
 Hem kwam de roem toe. Debora

werkt Denk er aan, het was Gods erkende dit. In hoofdstuk V lezen wij
hand, het was Gods overwinning. „Debora's lofzang", die begint met
God zond den storm. God dreef „Loof den Heere".

AANTEEKENINGEN.

1. Het tijdvak der Richteren, ofschoon van
gedurigen afval des yolks getuigende kan
toch ook het „heldentijdvak" der Hebreeuw-
ache geschiedenis genoemd worden, orndat het
vol is van daden van koenen heldenmoed.
Wij hebben hier geen aaneengeschhkeld -ver-
haal, maar meer een aaneenrijging van ver-
schillende tafereelen, waarin ons de werken
worden verhaald van mannen, die door God
aangesteld waren, naar de gelegenheid het
aanbood, om het yolk te bevrijden van bitte-
ren druk en slaafsche dienstbaarheid. Nu en
dan is de draad der geschiedenis verloren;
de bevrijder is van het tooneel verdwenen
en er is een groote gaping, waar wij niets
van weten. De Hebreeuwsche Richters waren
meer aanvoerders in den krijg, dan eigenlijk
gezegde handhavers van het recht. Zelden
zien wij, dat zij macht uitoefenen, en zelfs
wanneer zij in oorlog gewikkeld zijn, gaat
hun gezag niet verder dan de grenzen van
hun eigen stam. In den loop der tijden schijnt
men eens aan den richterstitel een bepaald
ambt verbonden te hebben. In de gevallen,
waarin Othniel, Ehud en Samgar optreden,
schijnt er geen macht uitgeoefend te zijn
buiten de grenzen van het voorval, dat hen
opriep. Later vinden wij gegevens, dat het
bestuur van den Richter duurde tot aan zijn
flood. In sommige gevallen zien wij, dat ook
hier een beginsel van erfopvolging gold.
Eindelijk zien wij de twee betrekkingen —
Hoogepriester en Richter — vereenigd in den
persoon van Eli.

2. De dienst van Baal (Meester of Heer)
was ongetwijfeld van hoogen ouderdom. Het
was de grootste mannelijke godheid van de
Phenicische en Kanahnietische volken. Het
meervoud Badlim, zeggen sommigen, ziet op
de tallooze afbeeldsels van den god, die wer-
den opgericht en aangebeden; door anderen
is gezegd, dat het aantoont niet de beelden
van den god, maar wijzigingen van de god-
heid zelf. Verscheidene volken schijnen de
zon onder dezen naam te hebben aangebeden.
Door zeer bevoegde beoordeelaars worden Baal
en de god Bel van de Babyloniers voor den-
zelfden gehouden. Door Herodotus wordt Bel
vereenzelvigd met Zeus.

De dienst van Baal bij de Joden kenmerkte
zich door grooten luister en plechtigheid.

Tempels werden te zijner eer opgericht, talrijke
altaren werden aan hem gewijd; wierook werd
bij zijn aanbidding geofferd; zijn priesters
waren vele en van verschillende klassen, en
zijn aanbidders droegen bijzondere mantels.
Den omvang, dien de vereering dezer god-
heid bereikte op verschillende tijden in
Israels geschiedenis ziet men uit overblijfsels,
die lang b: even bestaan in de namen van
plaatsen en zelfs van personen. In de namen
Baal-Gad, Baal-Hermon, Baal-Tamar, Baal-
Razor, Baal J uda, Baal-Silisha en andere zien
wij sporen van de oude afgodische heilig-
dommen ; en wij vinden den naam van den
Phenicischen god in de namen van Baal,
Eth-Baal, Meribbaal, die in de geslachtslijst
van Saul voorkomen (1 Kron. VIII).

Astharoth, het meervoud van Astarte, was
de voornaamste vrouwelijke godheid der Pile-
niciers, terwijl Baal de voornaamste manne-
lijke godheid was. De vereering van deze
godin was ook zeer oud en schijnt zich over
al de Phenicische kolonien uitgestrekt te
hebben. Wij vinden den naam Astarte nog
in inschriften op Cyprus en in Karthago. In
Egyptische hieroglyphen komt de naam slechts
als Astart voor.

Door sommige schrijvers wordt beweerd,
dat Astarte oorspronkelijk de maangod was;
anderen hebben haar vereenzelvigd met de
godin Venus, of met den ster van dien naam.

Astarte schijnt door de Joden vereerd te
zijn geweest als de „koningin des hemels"
(Jer. VII : 18; XLIV : 17). De gebruiken, aan
dezen dienst verbonden, zijn van de walge-
lijkste en laagste soort.

3. Het Kanaanietische yolk in het noorden
schijnt veel van zijn macht herwonnen te
hebben gedurende de onderdrukking der
Israelieten door de Moabieten en de Filistij-
nen. Hazor, de hoofdstad, is herbouwd ge-
worden en herkreeg haar ouden roem onder
een tweeden Jabin. De gevreesde wagens van
de Kanaanieten doorkruisten weder het ge-
bied van Aser, Nafthali en Zebulon ; daar
was een algemeene ontwapening van het yolk.
— „Daar was geen speer of schild te zien
onder de veertig duizend in Israel"; de
geest van het yolk was gebroken en twintig
jaar lang was het land ontredderd door
schrik.
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4. De naam Debora beteekent „eene bij".
Het was dezelfde naam als die van de voed-
ster van Rebekka (Gen. XXXV : 8). Debora
wordt gezegd (Richt. IV : 5) te hebben „ge-
woond onder den palmboom van Debora", op
het gebergte van Efraim, tasschen Rama en
Bethel. Waarschijnlijk was haar tent opge-
slagen onder de schaduw van dezen boom,
die, daar palmboomen zellzaam waren in
Palestina, een kenbaar teeken kon zijn. De
profetes zat onder dezen boom, toen de man-
nen van Israel „tot haar opgingen ten ge-
richte", en sinds dien tijd droeg hij haar
naam ; dicht daarhij stood de eikeboom of
terpentijn boom van haar aartsvaderlijke naam-
genoote.

5. 'Hit den „Lofzang van Debora" (hoofdst.
V) zien dat drie afdeelingen van het
yolk zich terughielden en niet aan de oproe-
ping hunner broederen gehoor gaven. Er wordt
geen melding gemaakt van Juda, noch in het
verhaal, noch in het lied; Dan en Aser wer-
den in beslag genomen door hun bezig-
heden op zee. De oostelijke stammen schaar-
den zich aan hun zijde, haar ofschoon er
„groote overleggingen des harten" plaats had-
den, bleven zij werkeloos.

6. De berg Tabor is een der belangrijkste
bergen van het Heilige Land. Hij verrijst
plotseling in bet noordoostelijk gedeelte der
vlakte van Esdraelon, het groote slagveld van
Palestina. Van het breede 2;rasveld op zijn
top heeft men een prachtig uitzicht op het

omliggende land. In het Westen ziet men de
donkere lijn van de kust der Middellandsche
zee ; in het Oosten is de omtrek van de zee
van Tiberias zeer duidelijk ; de verste berg-
ketens van den Libanon doemen , op in het
Noorden ; terwijl, als men over de vlakte'
heenziet naar het Zuidwesten, men zeer dui-
delijk het groote slagveld van Barak ziet,
met zijn waterstroomen en . de twee florpen
Megiddo en Taanech, waartusschen de man-
nen van Sisera zich legerden.

Het was op dezen top, dat Barak de dui-
zenden van Nafthali verzamelde. Thans vindt
men er groote blokken, puinhoopen van ver-
schillende eeuwen, in groote verwarring door
elkander liggen. Daar zijn nog overblijfNels
van de muren en fondamenten van een
vesting, die bestond ten tijde van Christus.
Er zijn ook aanwijzingen van de vier poorten
van een Romeinsch kamp.

7. Dat er een geweldige storm losbrak
over het tooneel van den slag vernemen wij
direct uit Josephus (zie Ondh. V. 5 (4)) en
indirect uit Debora's lied.

De beek Kison kan ook nu nog in tijden
van regen plotseling verbazend zwellen. De
vlakte bij Lejtin (Megiddo) wordt dan een
ontoegankelijk moeras. Eenige gevolgen van
het zwellen der Kison, evenals in Barak's
tijd, werden ook gezien in den slag bij den
Berg Tabor in 1799, toen velen van do
vluchtende Turken verdronken.

Les XLVI. — Gideon.

„Ga in deze wive kracht."

Te lezen : Richt. VI, VII.
Te leeren Zach. IV : 6; Rom. VIII : 3x (Ps. r3o : 14; Ps. 146 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van Gideon is van groot belang, want zij maakt ons
bekend met een der voornaamste gebeurtenissen uit dit tijdvak. Deze les
begint met een overzicht te geven van den toestand des yolks bij de voort-
durende plunderingen door de „kinderen van het Oosten"; daarna vernemen
wij, hoe God in Zijn groote genade den man verwekte, die Zijn yolk ver-
lossen zou.

Het zal den onderwijzer niet moeilijk vallen, den ellendigen toestand te
beschrijven, waarin Israel verkeerde door de rooftochten, welke de Midia-
nieten ondernamen. zoodra de oogsttijd aanbrak, en hierdoor aan te toonen,
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hoe natuurlijk het was, dat Gideon door den Engel des Heeren werd ge-
vonden, tarwe dorschende bij de wijnpers te Ofra.

Voor de grootere kinderen zal het belangwekkend zijn, op een kaart den
weg te volgen van de zwermen Midianieten, die over den Jordaan kwamen
en zich in de vlakten des lands verspreidden. Men zal dan duidelijker zien,
waarom de stam van Issaschar, die toch in de vlakte van Esdraelon woonde,
geen deel uitmaakte van het leger, dat zich, op Gideons roepstem, verza-
melde om den vijand aan te vallen.

De beschrijving van de benden Midianieten, met Zebah en Tsalmuna aan
het hoofd — hun voorhoofdsierselen, de prachtige kleederen der koningen,
hun talrijke kameelen, met de ketenen en sieraden, in den vorm van
maantjes, aan de halzen — dit alles moet wel een aantrekkelijk beeld voor
de kinderen vormen ; en de belangstelling zal zeker niet verminderen, wan-.
neer zij vernemen, dat Palestina nog heden ten dage, gedurende den oogst-
tijd, van dergelijke invallen, door Arabische stammen uit „het Oosten",
te lijden heeft.

Op leerrijke wijze wordt in de geschiedenis van Gideon de verbastering
op godsdienstig en zedelijk gebied gedurende dit tijdvak geteekend, en alzoo
tegen de macht der zonde gewaarschuwd, zooals die zich van de ziel meester
maakt, daar de dienst van Baal zelfs het huis van Joas, Gideons vader,
verontreinigd had, en de moed en de ijver van den won noodig waren,
om de sluimerende vroomheid des vaders op te wekken.

Gideon putte zijn kracht uit de gemeenschap met God ; „de Heere zag
hem aan" — „Ga", zeide Hij, „in deze uwe kracht". En zoo toegerust met
den „Geest des Heeren", aldus bekleed met de kracht des Allerhoogsten,
aanvaardde hij zijn verlossingswerk. Evenals Gideon, ontvangt de Christen
kracht uit de gemeenschap met God.

SCHETS VAN DE LES.

Als gij uw Bijbel opent en het
eerste vers van Richteren VI leest,
wat treft u dan een droevig vers; en
nog dikwijls zult gij hetielfde lezen.
Wij zagen, hoe God door Debora
Israel verloste. Had hun ellende en
de wonderbare verlossing hun in op-
rechtheid en duurzaam aan den dienst
des Heeren verbonden ? Neen; zij
deden weer wat kwaad was en wer-
den weer gestraft.

I. De Midianieten.
Hebt gij wel eens een bijenzwerm

gezien ? Als gij buiten gewoond hebt,
zeker wel. Hebt gij ze misschien in
den korf gehuisvest gezien ? Gij be-
hoeft niet bang voor hen te zijn ;
want als gij ze met rust laat, doen

zij u niets en zij zijn zeer nuttig.
Maar stel u voor, dat zij bloesems en
bloemen opaten en alles verwoestten,
dan zouden zij gevreesd zijn, zooals
de sprinkhanen, die in het oosten bij
zwermen aan komen zetten en alles
vernielen.

Wij zullen nu zien, dat er vijanden
der Israelieten waren, die op de
sprinkhanen geleken (vs. 5). Duizen-
den kwamen in het land en verwoest-
ten alles ; welke waren die vijanden?
Zie vs. i. Het waren de Midianieten;
zij waren van over den Jordaan ge-
komen met bun kameelen en hun
tenten. Hun opperhoofden waren
in purper gekleed, de kameelen wa-
ren met gouden halskettingen ver-
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sierd. Vier in getal waren hun
opperhoofden: Zebah, Tsalmuna,
Oreb en Zeeb. Dit leger trok over
den Jordaan, en reisde door de vlakte
Bier rivier door het dal Esdraelon,
waar de slag van Megiddo had plaats
gehad (zie vorige Les. Zie Aant. r).
Waar waren de Israëlieten ? Trachtten
zij den vijand niet terug te dringen?
Zij schenen geheel machteloos; zij
hadden hun Vriend, hadden God
opnieuw verlaten. Bij den berg Tabor
boden zij eenigen weerstand (VIII
E8), maar dit leidde tot niets.

Zie, wat de Midianieten doer). Zij
rooven en plunderen zooveel zij kun-
nen en vernielen :alles, wat op hun
weg komt (vs. 4). ( Vo6rb. — Boer
Najaar. Graan grestolen—hoothergen
verbrand — paarden greo'ood. Stel u
voor, dal dit zeder friar gebeurde. floe
ontmoedzo' Grend! floe spoedig- zal hij
,armoede en hongersnood hebben.) Zoo
was het nu met Israel. gesteld (vs.
6). Het was geheel verarmd. Telkens
verschenen de Midianieten, als de
oogsttijd daar was, en beroofden het
yolk. Wat kon Israel doen ? Zie vs.
6. Zij riepen tot den Heere. Hoe
durfden zij dat te doen, na zich zoo
tegen den Heere gedragen te hebben!
Nu zal Hij hen toch zeker aan hun
lot overlaten? Maar duet Hij het?
Neen, Hij zendt een bode : „Alzoo
zegt de Heere, de God Isradls." Hoe
begeerig zullen zij geluisterd hebben.
Maar het was een bestraffing (vs. 8,
9, To): „Zie wat ik voor u gedaan
heb — en toch zijt gij Mij onge-
hoorzaam". Zou God hen dus laten
vernietigen ? Neen. Zij n goedheid
neemt geen einde. Hij zou een man
verwekken, die hen uit de hand der
Midianieten verlossen zoude.

II. Onder den eik van Ofra.
Welk een heerlijke tijd is het op

het land, als het koren iogehaald en
gedorscht wordt (loch niet, wanneer

men steeds bevreesd is, het te zien
wegnemen). In het land van Manasse
lag een klein dorp, Ofra genaamd
(zie Aant. 2). Een man is alleen
bezig tarwe te dorschen, niet op de
gewone plaats — maar bij de pers
(zie Aant. 3). Zijn naam is Gideon ;
zie, hoe angstig hij rondziet, of er niet
iemand aankomt, of hij wel veilig is.
Droevige gedachten vervullen zeker
zijn hart, als hij denkt aan de ellende
van zijn land. Hij heeft zich hier bij
de wijnpers verscholen, in de hoop,
dat de Midianieten hem hier niet
ontdekken zullen ; het is achter de
rots, en bovenop staat een eikeboom.
Doch hij verschrik t, want hij ziet,
dat hij niet alleen is; een engel ver-
schijnt, spreekt tot hem en zegt, dat
God met hem is (vs. 12). Maar Gi-
deon antwoordt : „Hoe kan de Heere
met ons zijn, daar wij zoo verdrukt
worden ?" Wij zien daaruit, hoe moe-
deloos en droevig Gideon gestemd
is. Nu keert de engel zich tot hem
en zegt : „Ga in deze uwe kracht;
heb ik u niet gezonden" (vs. 13, I4.)?
Gideon maakt daarna een maaltijd
gereed en plaatst den schotel op de
rots, zooals de engel hem bevolen
had. De engel laat dien als een offer
verbranden, raakt dien aan en de
vlammen verteren dien, en Gideon
blijft alleen achter. Hoe bevreesd en
beangst is hij ! God beveelt hem twee
dingen te doen.

(I). Het altaar van Baal le ver-
nielen. In Ofra was een altaar voor
Baal opgericht geworden; zelfs uit
het huis van Gideon waren er, die
den Baal aanbaden ; hieraan moet een
einde gemaakt worden (vs. 25). Wat
gebeurt er nu? Op zekeren morgen,
toen de menschen uit Ofra, opgingen
om Baal te aanbidden, bleven zij
verwonderd stil staan, want hun af--
god was vernield en het altaar ver-
broken en een altaar ter eere van
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Jehovah opgericht. Hoe zijn zij in
woede ontstoken en roepen uit : „Wie
heeft dit gedaan ?" Gideons vader en
familie kiezen Gideons partij tegen
de „manners van die stad" (zie AanI.
4) en zeggen : „Had Baal niet voor
zich zeif zorg kunnen dragen ? Als
hij een god is, laat hij dan voor zich
zelf waken." Zoo werd er in Ofra een
einde aan den Baalsdienst gemaakt.
Maar Gideon moest nog meer doen.

(2). Ilij mod Israel verlossen. „De
Geest des Heeren kwam op Gideon."
Hij blies op de bazuin; het yolk staat
op. Men zal nu dit jaar den Midia-
nieten weerstand bieden. Zebulon,
Nafthali, Aser volgen Gideon ; het
acme Issaschar was door de vijanden
verwoest. Nog eens heeft er een strijd
plaats, waarvan wij weldra den uit-
slag leeren kennen.

Gideon begeert echter vurig te we-
ten, of hij werkelijk door den Heere
uitgezonden is (vs. 36-40). Hij vraagt
om een teeken. Twee worden er hem
gegeven. Den eenen nacht zal het
vlies nat en de grond droog zijn, den
anderen nacht het vlies droog en de
grond nat ; en telkens was het zoo.
Nu wilt Gideon voor zich, dat God
hem verkoren had om Israel te ver-
lossen.

III. Het zwaard des Heeren en
van Gideon.

Op het bazuingeschal van Gideon
waren duizenden toegesneld ; weldra
had hij een leger van 32 000 man
bijeen. Zij ontmoeten hem bij den
berg Gilboa, en legerden zich bij de
fontein van Harod, Brie of vier mij-
len van het hoofdkwartier der Midia-
nieten verwijderd.

Maar dit groote leger was te sterk.
Te sterk ? Men zou denken, hoe ster-
ker hoe beter. Maar zie vs. 2. Wie
was het, die Gideon zond? God. Hij
zou hen verlossen, en Hij Wilde him
toonen, dat het Zijne macht en niet

hun leger was. Het leger moest dus
kleiner gemaakt worden. Zie, hoe dit
moest geschieden. Eerst moesten
terugkeeren de blooden en versaag-
den en alien, die liever huiswaarts
wilden gaan. Hoe velen denkt gij,
dat gingen ? Meer dan de helft. Dit
pleit niet voor hun dapperheid.
Maar de io.000, die overbleven,
waren nog te veel. Nu neemt Gideon
zijn toevlucht tot een vreemd mid-
del. Een beek ligt dicht bij het kamp;
de manschappen gaan drinken ; velen
bukken op hun knieen om te drin-
ken (d.w.z. zoo omslachtig mogelijk);
anderen brengen het water in hun
hand aan den mond, en lekken het
met de tong als een hond. Alleen de
laatsten worden gekozen. Welk een
klein leger; slechts 30o man ! Hoe
vreemd, dat deze 30o man de Midia-
nieten overwinnen zullen. Maar God
was met hen (vs. 9).

Stel u het groote leger der Midia-
nieten voor, in rust gedompeld,.daar
in de vlakte. De slag werd morgen
verwacht, want de Midianieten had-
den ook van het verzamelen der legers
in Israel en van Gideon gehoord;
wellicht waren zij een weinig hevreesd.
Hoe onrustig zijn wij, als wij weten,
dat er den volgenden dag iets ge-
wichtigs zal plaats hebben ( Voorbeeld
— Examen op school. Een reis aan-
vaarden. Kinderen liggen dan wak-
ker). Hoe werkzaam is Gideon ! Slaapt
hij ? Neen. God wil hem bemoedigen.
Gideon daalt of naar het kamp der
Midianieten. Welk een schouwspel,
wat een menigte, sprinkhanen gelijk !
Zoovelen zijn zij in getal en hoevele
kemelen ! Nu is Gideon dicht bij de
slapende vijanden gekomen; hij hoort
stemmen ; zou hij ontdekt zijn ? Neen.
Twee Midianieten kunnen niet slapen,
en de een vertelt den ander een Broom.
Wonderlijke droom ! Een gerstebrood
roll in het kamp en werpt een tent
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om; De droomer en zijn metgezel
zijn beangst ; zij houden het voor een
slecht voorteeken en denken, dat Gi-
deon de overwinning behalen zal.

Gideon is bemoedigel , hij sluipt stil
weg en roept zijn manners op (zie
Aant. 5). Zie, de 30o dragen ieder
een fakkel, in een krilik verborgen,
en in de andere hand een bazuin
(zie Aant. 6). In den r acht omsinge-
len zij het kamp der Midianieten;
het teeken wordt gegev en, de bazui-
nen schallen, de kruiken worden stuk
geslagen, de fakkels branden en zij
roepen uit : „Het zwaard des Heeren
en van Gideon !" De Midianieten
verschrikken, zij zien overal licht en
denken aan verraad; er ontstaat een
groote verwarring, zij loopen, schreeu-
wen, vluchten (vs. 4), en vechten de
een tegen den ander. Nu vluchten
zij naar den Jordaan; Gideon zendt
in alleriji boden naar den stam van
Efraim met den last : „Maakt u op
en doodt de Midianieten." Zebah en
Tsalmuna komen veilig aan den over-
kant, maar Oreb en Zeeb worden
gegrepen en ter dood gebracht. Maar
waren de andere twee gered ? Neen,
zij werden achtervolgd, en in den slag
van Karkor (VIII : To) werden de
Midianieten versiagen en de konin-
gen gedood. Een groote buit werd
gemaakt: hoofdversierselen, ketenen
en gouden sieraden (VIII : 24-29)

[zie Aant. 7]. Doch zie, welk een
dwaas ding Gideon deed; hij maakte
een efod en versierde dien met goud,
om hem te verfraaien. De efod is
een priesterliik kleed. Het maken van
zulk een priesterlijk kleed had de
Heere niet geboden, en zoo werd
deze efod een valstrik en leidde hij
Israel tot zonde en afgodendienst
(Zie Aant. 8).

Hoe volkomen was Gideons over-
winning ; welk een blijde dag zal het
voor Israel geweest zijn, toen het de
Midianieten uit hun land verdreven,
zag, Maar de vreugde der overwin-
ning werd bijna vergald door de
Efraimieten, die zeer trotsch en aan-
matigend waren, Zij waren bcleedigd,
dat Gideon hen niet opgeroepen had;
booze woorden werden gebezigd (VIII:
T). Maar Gideon toonde verstandig
te zijn; hij twistte niet, maar prees de
Efraimieten, dat zij Oreb en Zeeb,
gegrepen hadden, en alle twist werd
aldus vermeden. Het land was nu
geheel verlost van de Midianieten en
genoot veertig jaren rust (VIII : 28).

Gideons geschiedenis leert ons, hoe
' de overwinning der zonde, over onze

geestelijke vijanden, slechts door God
behaald wordt. Als Hij ons helpt,
zullen wij „meer dan overwinnaars
zijn''; in onze verzoekingen — in
onzen strijd — in ons jagen naat
heiligmaking zal Hij ons helpers.

AANTEE
1. De Midianieten waren de afstammelingen

van Abraham en Ketura. Het was een her-
dersvolk en bekend door zijn grooten rijkdom
in vee en goud. Sinds den ourlog tegen hen,
ten tide van den eersten tocht van Israel
door het Over-Jordaansche (Num. XXXI :1-
13),13), schijnen zij hun oude macht herwon-
nen te hebben ; nu in vereeniging met de
Amalekieten en de Arabische stammen, te
zamen ,,de kinderen van het Oosten" genoemd,
vielen zij in het grondgebied der Israelieten
,,als sprinkhanen in menigte". Het was hun
gewoonte, om in het land te vallen juist voor
den oogst, den Jordaan over te steken te

KENIN GEN.
Bethshan, de vlakte van Esdraelon te ver-
woesten — als ook de vlakte van den Jordaan
en zelfs de lage landen van het westen —
en zelfs tot Gaza door te dringen (VI : 4).
Na alles, wat op hun weg lag, geplunderd en
verwoest te hebben, ti okken zij weer over
den Jordaan, om het volgende jaar terug te
komen.	 .

Geheel op dezelfde wijze, zegt Dr. Thom-
som, komen de Bedawin-Arabieren, als nieuwe
Midianieten, over de Wady van Jezreel en
Wady Sherrar, nadat men .qezaaid heeft, en
vernielen de opbrengst van het land ; en dat
niet alleen, maar zij maken zich ook schul-
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dig aan moord, evenals dezen op de broede-
ren van Gideon te Tabor. Deze beide valleien
zijn nu overstroomd van de „kinderen van
het Oosten", die over den Jordaan gekomen
zijn om dit land te verteren.

2. Ofra, de geboorteplaats van Gideon, was
een dorp in het gebergte van westelijk Ma-
nasse. In vs. 24 wordt het genoemd „Ofra
der Abi-ezrieten". Abiezer was de naam van
het geslacht, waarvan Joas, de vader van
Gideon, het hoofd was.

3. Het dorschen geschiedde gewoonlijk of
door rollen, als een slede ingericht en door

,ossen over het koren getrokken, Of door ossen
over het koren te drijven, om er het graan
uit te treden. Gideon schijnt echter gedorscht
te hebben ,,met de hand", hetzij omdat er
zoo weinig koren was, hetzij uit veiligheid
voor de Midianieten. In tijden van vrede en
rust zoude het graan gedorscht geworden zijn
op den open dorschvloer op de heuvelen, waar
.de wind hielp om het graan te wannen. Maar
Gideon bracht het naar de wijnpers tusschen
de wijngaarden, omdat die plaats de minste
achterdocht zou verwekken bij de roofzieke
Midianieten.

De wijnpersen der Joden bestonden uit
twee vergaderbakken of eaten op verschil-
lende hoogte. De druiven werden getreden in
de bovenste, terwijl de laagste het nat opving.
De twee bakken waren gewoonlijk uit harden
rotssteen gehouwen, met een opening, opdat
het nat van de bovenste in de benedenste
zou kunnen loopen. Oude wijnpersen, aldus
vervaardigd, vindt men nog in Palestina.

De uitdrukking in vs. 11 „bij de pers",
moot zijn „in de pers", d. in den boven-
sten bak, die groot genoeg was voor het
dorschen.

4. Met de „naannen van die stad" (vs. 27)
-worden waarschijnlijk bedoeld een overblijfsel
van de KanaAnietische bevolking, die de bij-
zondere beschermers der Baalvereering te
Ofra waren. Tilt stoutmoedigheid van Joas,
waarmede hij Gideon beschermde, leidt men
af, dat de Abi-ezrieten met hem tegen de
mannen van die stad waren, en zich reeds

getrokken gevoelden tot Gideon, als de toon-
gever in yolks- en godsdienstzaken.

5. De aanval van Gideon had waarschijn-
lijk plaats ongeveer een uur voor middernacht.
VOOr dat de Joden de Romeinsche verdeeling
aannamen van den nacht in vier waken, elk
van drie uur, verdeelden zij den nacht in
drie waken, elk van vier uur. Ilit vs. 19
lezen dat de aanval van de 300 gedaan
werd „in het begin van de middelste nacht-
waak" — dat is ongeveer elf uur des avonds.

6. Het is • opmerkelijk, dat de straten van
Kairo nu nog het gebruik van fakkels en
kruiken te zien geven, welke het Leger van
Gideon droeg. De Zabid of Agha der politie
draagt des nachts met zich een toorts, die
spoedig nadat zij aangestoken is, brandt zon-
der te vlammen, behalve wanneer zij door de
lucht a ordt peen en weer gezwaaid; dan
vlamt zij op eenmaal op ; dit beantwoordt dus
aan hetzelfde doel als onze dievenlantaarns.
Het brandende gedeelte wordt somtijds ver-
borgen iii een kleine kruik of iets anders,
als het niet noodig is, dat zij licht geeft.

7. De „versierselen", door de Midianieten
gedragen, waren kleine sieraden van goud in
den vorm van een wassende maan. Zij werden
waarschijnlijk gemaakt ter eere van de godin
Astarte. De gewoonte, den hals der kameelen
te versieren, is in Arabie nog in gebruik.

8. De efod was de- kleeding, die God aan
Mozes bevolen had, voor Aaron te maken.
Het was bepaald, dat hij gedragen moest
worden, als de Hoogepriester door Urim en
Thummim God raadpleegde. Een beschrijving
er van vindt men in Ex. XXVIII : 4-31. Het
is duidelijk, dat met het maken van dezen
kostbaren efod Gideons bedoelinq niet kwaad
was. Het doel echter heiligt de sniddelen niet.

Door het maken en houden van den efod
stichtte Gideon een nieuwen eeredienst naast
lien van den Tabernakel te Silo, opdat men
ook in zijn stad den Heere zoude leeren
raadplegen. Het is volkomen duidelijk, dat deze
daad van Gideon een aanleiding tot zonde
was voor het yolk en de oGrzaak van den
val van zijn eigen huis.
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Les XLVII. — Simson. (i).

„Hij zal beg innen Israel te verlossen".

Te lezen: Richt. XIII, XIV, XV.
Te leeren: Ps. XXV : 4, 5; Rom. VIII : 5 (Ps. 81 : t2 ; Ps. 34 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Geen held is er in de Israelietische geschiedenis, wiens naam aan de
kinderen zoo bekend is, als die van Simson. Het verhaal zijner verwonder-
lijke daden van buitengewone kracht blijkt steeds belangwekkend en aan-
trekkelijk — vooral voor de jongensklassen.

De onderwijzer zal bemerken, dat in deze les het onderwijs neerkomt op
het feit, dat Simson's kracht een gave Gods was, waarvoor hij den Gever
verantwoording schuldig was. De punten, die wij te dien einde gaan be--
schouwen, zijn :

(I) De gave — licharnelijke kracht en dapperheid; (2) de openbaarmaking
van de gave der kracht in de verrichtingen tegen de Filistijnen ; (3) het
spelen met de gave — den Gever vergeten ; en (4) de gave verbeurd. Uit
de afdeelingen (I) en (2) kunnen wij een duidelijke les trekken — nam.
welke waarde wij aan Gods zegeningen hebben te hechten, en welke onze
verantwoordelijkheid is voor het gebruik of het misbruik, dat wij van die
zegeningen maken.

Het zal noodig zijn, de kinderen er op te wijzen dat Simson, hoewel met
Goddelijke gaven bedeeld, volstrekt niet in alles een voorbeeldig mensch was.
Evenmin is het te veronderstelten, dat al zijn daden den stenipel van Gods
goedkeuring droegen. Evenals Jeftha, werd hij tot een bijzonder doel geroe-
pen : hij had een bijzonder werk, t.w. „hij zou beginners Israel te verlossen",
— hij moest het Israelietische yolk bewijzen, dat Jehova's macht voldoende
was orn het te verlossen — indien door gebed en boetedoening zijn hulp
werd ingeroepen.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u voor, dat iemand u zeer
dikwijls beleedigt ; hoe traag zijt gij
dan in het vergeven ! Welk een goed
mensch schijnt hij ons toe, die een
groote beleediging spoedig vergeeft.
Hoe meer wij in het Boek der Rich-
teren lezen, hoe meer wij de trouw
en lankmoedigheid van God leeren
kennen. Welk een geduld had Hij
met Israel ; Zijn goedheid neemt geen
einde. (Hoe spoedig de onze). Nog-
maals en nogmaals deed Israel, wat

kwaad was in de oogen des Heeren.
Wij kunnen hier niet van al' de
Richteren en van al Israels ellende
spreken (zie hoofdstukken X- -XII).
Maar wij willen toch van nog een
vijand spreken (Zie XIII : i). Het is
de oude geschiedenis. Zij deden, wat
kwaad was in de oogen des Heeren,
en hun nieuwe vijanden waren de
Filistijnen (zie ilant. I). Ook een
machtige vijand, met paarden en
en wagenen. Zij hadden zich in het
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zuidwesten van het land neergezet,
en Dan was de stam, die het meest
van hen te lijden had. Uit dien stam
kiest God nu een verlosser, zooals
de Heere reeds meermalen gedaan
had.

I. Simson als Nazireer.
In Dan lag een plaats, Zora ge-

naamd (Zie Aant. 2). Daar woonde
een godvreezend echtpaar — Manoach
en zijn vrouw. Denkelijk waren zij
wel den Heere getrouw gebleven, ter-
wijl velen de afgoden dienden. Op
zekeren dag verschijnt een Engel aan
Manoach's vrouw met een blijde
boodschap van God. Een zoon zou
aan Manoach geboren worden, en die
zoon zou een Nazireer een aan
God gewijde verlosser (zie Aant. 3).
Herinnert gij u, dat vele jaren later
Engelen de geboorte van den verlos-
ser der wereld — Jezus Christus —
aankondigden ? Engelen brachten toen
de blijde boodschap over (Luk. II:
io). Hoe verheugd was Manoachs
vrouw. Zij loopt naar haar man en
vertelt het hem. Hij is ook zeer ver-
heugd, en zie, hij bidt. Laat ons luis-
teren naar wat hij zegt (vs. 8). Vraagt
hij hulp? Hij vraagt, dat de Engel
terug moge komen en dat deze hem
zegge, hoe het kind moet worden
opgevoed. Welk een nederig mensch
moet Manoach geweest zijn. Zijn ge-
bed was ernstig en God verhoorde
het. De Engel verscheen nogmaals
aan zijn vrouw, en zij liep henen en
riep haar man, en de Engel vertelde
hem, wat hij al eerder aan zijn vrouw
had gezegd (vs. 7, 13, T4).

In het Oosten zijn de menschen
zeer gastvrij — gij zult u herinneren,
wat Gideon deed, wat hij den Engel
aanbood. Manoach doet hetzelfde. Hij
vraagt hem, te blijven, totdat hij alles
gereed zal gemaakt hebben. Hij weet
niet, wie zijn gast is, en vraagt naar
zijn naam. De Engel zegt hem, dat

deze „Wonderlijk !" was — een van
de namen van den Zoon van God
(Jes. IX 6). Het geitenbokje werd
toebereid, maar 'de Engel zegt, dat
het tot een offer moet dienen, en legt
het op de rots, raakt het aan, en
„handelde wonderlijk" ; een vlam
verteerde de offerande en stijgt op ten
hemel, en met die vlam stijgt ook
de Engel op. Manoach is bevreesd.
„Wij hebben God gezien'', roept hij
uit, „wij zullen zekerlijk sterven".
Zijn vrouw echter vertroost hem, en
zegt tot hem, dat het Gods wil niet
zijn kan, dat zij sterven, nu zij zulk
een „blijde boodschap" ontvangen
hebben.

Ter gezetten tijde wordt Manoachs
zoon geboren. Hoe blijde zullen zijn
ouders geweest zijn, want zij wisten,
dat hij Israel verlossen zou ; hij was
den Heere „gewijd", een Nazireer.
Zijn hoofdhaar mocht niet geschoren
worden, en hij mocht nooit wijn of
sterken drank drinken ( Voorb. — Hoe
gelukkig- zijn ouders met een gehoor-
zamen, knappen jongen; hoe hopen zij,
dal jib tot een ffinken, deg-elijken man-
zal opgroeien). Manoach en zijn
vrouw zagen, dat hij een sterk man
werd, zelfs in zijn jeugd gaf hij daar
bewijzen van, want de Geest des
Heeren begon hem bij wijlen te
drijven (vs. 25, zie Aant. 4).

Stel u voor het dorp Zora en de
jongens, die daar spelen. Simson is
misschien in hun midden ; iedereen
kent hem, want hij is niet in alles aan
hen gelijk, zijn haar is veel banger en
hangt in zeven lokken en hij drinkt
nooit wijn, proeft dien zelfs niet; dit
alles, omdat hij een Nazireer is. Hoe
goed zou het ook geweest zijn, als hij
meer aan zijn „toewijding" aan God
gedacht had.

Simson, de sterke jongen, worth een
jongeling — een man. Dikwijls spreekt
hij van de Filistijnen, de vijanden
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van zijn land, en hij begeert zich te
wreken over al het kwaad, dat hij
van hen hoort. Hij hoort ook, hoe
de richter Jeftha een overwinning
behaald, heeft, Als jongeling blijkt hij
ook al reeds tegen den vijatid te zijn
opgestaan (XIII : 25).

II. Simson en de Filistijnen. .
Op zekeren dag zien wij zijn ouders

in groote droefheid en verslagenheid.
Hoe treurig is het voor ouders, als zij
zich in hun kinderen bedrogen zien
(Voorbeeld. — Peelbelovende jongen,
gaat den verkeerden weg op, verzitimt
zijn bezigheden, verkeert in slecht
gezelschap, vet-acid raadgevinz — is
eigenzinnig, doe/ zijn ouders ver-
driet). Simsons ouders werden door
een zijner eerste daden zeer bedoefd.
Hij was naar Timnath, een stall der
Fllistijnen, geweest (zie Aant. 5) en
wenscht met een vrouw uit Timnath
te trouwen. Hoe verbaasd en bedroefd
zijn zijn ouders (vs. 3). Hun zoon
wil met een heidensche vrouw, en
nog wel een Filistijnsche, trouwen !
Gods wet wordt daardoor overtreden

(zie "'Ian/. 6). Maar Sirnson wil zijn
zin hebben. God staat hem toe, zijn
wil te volgen, zooals w'Lj straks zul-
len zien ; Hij gaf aan Simsons eigen-
zinnigheid toe, om zijn doeleinden
te bereiken.

Maar vergeet niet, dat, hoewel Sim-
son zijn eigen weg ging, hij toch nog
zijn gelofte als Nazireer getrouw
bleef, en een bijzonder persoon was,
door God uitverkoren ( Voorb. —
Diehl bosch met groote boomen, een
sleek/ boven alle uit). Als Nazireer
stond Simson afgezonderd van het
overige Israel, om zijn broederen
tegen de Filistijnen te helpen, en God
had hem daartoe een buitengewonegave
— de kracht — verleend. Nooit was
er milk een sterk man geweest. Denk
Bens, als u een kostbaar geschenk
was gegeven, hoe zoudt gij dat op

prijs stellen en er zorg voor dragen.
Zoudt ge niet ? Vooral als gij den
gever liefhadt. Als wij zorgeloos met
het geschenk handelen, dan toonen
wij weinig liefde voor den gever te
gevoelen. Simson had een gave van
God ontvangen ; wij zullen zien, hoe
hij er mede handelde.

Wij hebben gezien, hoe hij vast
besloten was, ten vrouw uit Tim-
nath te nemen. Zijn ouders wilden
eerst wel niet toestemmen, maar het
hielp niets. Hij gaat op reis naar
Timnath, en komt in een nauwe,
rotsachtige kloof een brullenden leeuw
tegen. Is hij bevreesd ? Neen, hij grijpt
den leeuw en scheurt hem door mid-
den als ware hij een geitenbokje (vs.
6). Welk een begin l• Geheel alleen,
zonder wapenen een leeuw te dooden !
Nu gaat hij nogmaals naar Timnath,
als het huwelijk zal voltrokken wor-
den. Het geraamte van den leeuw
ligt nog op den weg, en daarin be-
vindt zich een honigraat. Het huwe-
lijk heeft te Timnath plaats. Beschrijf
de bruiloftsfeesten (zie Aant. 7)..Vele
vrienden zijn daar ; de feesten Buren
zeven daden. Simson geeft hun een
raadsel op, en wie het raadt, zal een
belooning ontvangen. Zie, welk het
raadsel was (XIV : 14). De Filistijnen
vernemen op sluwe mijze het ant-
woord, door Simsons vrouw. Simson
betaalt zijn schuld, door 3o Filistij-
nen te dooden te Askalon en den
buit mede te voeren. Na dien twist
trekt Simson toornig of naar zijns
vaders huis, zonder zijn vrouw. Maar
als zijn woede bekoeld is, keert hij
naar Timnath terug en ziet, dat zijn
vrouw aan een anderen man gege-
ven is. Zie nu, hoe hij zich over die
beleediging wreekt. Hij vangt 300
vosseh of jakhalzen (zie Aant. 8),
bindt ze twee aan twee met de staar-
ten aan elkander, waartusschen hij
dan een brandende fakkel bevestigt,
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en jaagt ze in het koren, dat nog op
het veld staat. Dit geschiedde bij
Gaza (zie Aant. 9). Hoe boos zijn de
Filistijnen. Uit wraak vermoorden zij
Simsons vrouw en haar vader. Dit
maakt Simson nog woedender en hij
sloeg hen met een grooten slag.

Toen togen de Filistijnen op en
legerden zich tegen Juda. Nu zullen
de mannen van Juda zich zeker met
Simson vereenigen ? Neen, zij trachten
eerder hem aan de Filistijnen uit te
leveren. Drie duizend van hen gingen
naar den berg Etam, waar Simson
was, en bonden hem met touwen
(XV : 13). Maar hij verbrak de tou-

wen en greep een ezelskinnebakken,
dat daar op den grond lag, en dood-
de met dat wapen moo man.

Maar zie, hoe de sterke man nu
op den grond nedervalt, door Borst
uitgeput (XV : i8). God wilde daar-
mede aan Simson toonen, hoe hij
van Hem afhankelijk was, en doen
erkennen, wie hem die kracht ver-
leend had. Simson weet dit, en in
zijn ellende roept hij den Heere
aan : God maakt, dat er water vlak
bij hem stroomt (XV : 19), waardoor
hij verkwikt wordt.

Den volgenden keer hooren wij, hoe
Simson zijn heerlijke gave verloor.

AANTEEKE NINGEN.

1 . De Filistijnen komen nu voor het eerst
in de gewijde geschiedenis voor als een mach-
tig yolk. De naam „Filistijnen" toont aan,
dat zij een geslacht van vreemdelingen waren
— komende waarschijnlijk van Klein-Azie en
zijn aangrenzende eilanden, zooals uit Creta.
Deze „vreemdelingen" moeten verscheidene
invallen gedaan hebben in de vruchtbare,
zuidwestelijke laaglanden van Palestina (Gen.
X : 14 ; Deut. II : 23 ; Amos IX : 7; 1 Sam.
XXX : 14). De vroegere Filistijnen schijnen
de Avieten verjaagd te hebben, die oorspron-
kelijk het zuidelijk gedeelte bewoonden van
het land dat in de heilige geschiedenis be-
kend is als „bet Dal van Gerar". Mogelijk
hadden de Avieten deze vreemdelingen ver-
zocht, hen tegen de aanvallen der Israelieten
te beschermen, en maakten de uitgenoodigde
vreemdelingen zichzelf meester van het land.
Zij waren de hardnekkigste en de gevaarlijkste
vijanden van Israel. Hun macht was gecon-
centreerd in vijf steden : Gaza, Asdod, Ag

-kalon, _6kron en Oath, elk op een verheven-
heid boven de vlakte gebouwd, terwijl ieder
weer haar eigen steden onder zich en haar
eigen koning had. Hun vijandschap tegen
Israel duurde van den tijd van Simson, onder
de regeeringen van Saul en David, en zelfs
tot aan de regeering van Hiskia. Het is op-
merkelijk, dat door het verkeer van de weste-
lijke wereld met de kust van Filistia, de naam
van dat district gegeven werd aan bet geheele
land onder den bekenden vorm van Palestina.

2. Zora was een der grenssteden tusschen
de stammen van Juda en Dan. In Jozua XV :
33 wordt het ondervan opgegeven in de lijst
der steden van Juda. In Joz. XIX : 41 wordt
het geplaatst in het erfdeel van den stam van

RENKEMA.

Dan. Het was een der steden, die door Reha-
beam ',versterkt werden (2 Kron. XI : 10), en
werd wederom bewoond door de mannen van
Juda na den terugkeer uit de ballingschap
(Neh. XI : 29). De stad lag op den top van
een hoogen, kegelvormigen heuvel, die aan
den ingang van het dal een der inhammen
vormt van het groote laagland. Haar nieuwe
naam is Sarah. Zij is door Dr. Thomson en
Dr. Robinson bezocht geworden. De laatste
zegt er het volgende van : Op korten afstand
vin het dorp is een put, aan de vier zijden
van een muur voorzien en overloopende van
heerlijk, helder water. Toen wij er langs
kwamen, zagen wij niet minder dan twaalf
vrouwen naar het dorp opgaan, elk met een
kruik water op het hoofd. Het dorp, de put,
de velden, de Bergen, de vrouwen, die water
droegen: alles verplaatste ons in oude tijden,
toen waarschijnlijk de moeder van Simson op
dezelfde wijze den put bezocht en met haar
kruik vol water naar huis ging.

3. Het woord Nazireer beteekent „een ge-
wijde"; een, die door een bijzondere belofte
gehouden was om van anderen afgezonderd
te worden voor den dienst van God. De Mishna
spreekt van twee soorten van Nazireers, naar,
mate de verplichtingen voor het leven of
voor een bepaalden tijd waren. De eersten
werden „eeuwige Nazireers", de anderen
„Nazireers van dagen" genoemd. De orde der
Nazireers is in de Mozalsche wet beschreven
(Num. VI); de voornaamste verplichtingen
waren : dat de Nazireer zich van wijn en alien
sterken drank zou onthouden ; hij mocht niets
onreins eten ; hij mo-ht geen huis binnen-
gaan, waar een doode was, ook mocht het
haar zijns hoofds niet geschoren worden. Van

17
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„Nazireers voor het leven" worden er slechts
drie in de Schrift genoemd Simson, Samuel
en Johannes de Dooper. Men beweert ook,
dat zulke Nazireers zeer talrijk waren in
vroege tijden, en dat hun getal zeer vermeer-
derde in tijden van godsdienstige en staat-
kundige bewegingen. Het schijnt buiten twij-
fel, dat de instelling van bet Nazireerschap
bij de Hebreen bestond "icier den tijd van
Mozes. De Mozaische wet schijnt slechts
regels te hebben gegeven voor iets, dat reeds
bestond, en het Nazireerschap onder het op-
zicht der priesters gebracht te hebben, zoo-
dat het zijn plaats kreeg in de verordeningen
aangaande den eeredienst, zooals die in de
woestijn waren vastgesteld.

4. Het is zeker, naar vs 25, dat Simson,
nog zeer jong zijnde, reeds door den „Geest
des Heeren" vervuld werd met gloeiende
verontwaardiging en droefheid over de ver-
drukking zijner broederen door de Filistijnen;
en deze indrukken namen misschien den
vorm van plannen voor hun bevrijding aan,
en openbaarden zich in bui tengewone daden
van persoonlijke kracht.

5. Timnath was een der grenssteden der
Filistijnen. Het lag benede a Zora, ongeveer
drie mijlen ten zuidwesten daarvan. Vandaar,
dat in vs. 1 en 5 gezegd wordt, dat Simson
afging naar Timnath, en in vs. 2, op'vaarts
ging naar Zora. De nieuwe naam, er nu aan
gegeven, is Tibneh. De weg van Zora (Surah
naar Tibneh daalde of door wilde rotsachtige

6. De Wet van Mozes verbood den Israe-
lieten, met heidensche volken te huwen. De
uitdrukking in vs. 4, „dat dit van den Heere
was", moet aldus verstaan worden, dat God/
het huwelijk van Simson met de Filistijnsche
vrouw bestuurde tot bereiking van Zijn Joel.
God gebruikte de eigenzinnigheid en de zonde
van Simson, om hem tot een plaag voor de.
Filistijnen te makers en de verlossing van
Israel te bewerken.

7. De huwelijksfeesten duurden gewoonlijk
een week, gedurende welken tijd de geheele-
huwelijks-partij bij elkander bleef en zich
aan alle soort van vroolijkheid overgaf. Een
der geliefkoosde vermaken bestond in het
opgeven van raadsels, waarvan de oplossing
gewoonlijk door den gastheer beloond werd
met kostbare geschenken.

8. Door vossen worden waarschijnlijk jak-
halzen bedoeld, die in kudden bij elkaar
blijven, en nog in Palestina gevonden worden,
vooral in de buurt van Joppe en Gaza. Dr.
Thomson zegt : ik heb hen meer dan Bens
nagejaagd op de plaats van Simsons daden.
Deze dieren leven bij elkaar in kudden, som-
tijds eenige honderden in getal.

9. Dat de vernieling van het koren in de
velden der Filistijnen als een groote ramp
beschouwd werd, is duidelijk uit de vreese-
lijke op de indirecte oorzaak genomen.
Nu nog is de schrik voor brand in den
oogsttijd in het Oosten zoo groot, dat de
Arabieren het iets ontzettends achten, als,

engten, waar men een leeuw kon ontmoeten
in	 die	 dagen,	 toen de	 wilde	 dieren	 meer

zelfs	 bij
geraakt.

ongeluk,	 het	 koren in	 brand,

algemeen waren in Palestina dan thans.

Les XLVIII. — Simson. (2)

Waakt en bidt."

.Te lezen : Richt. XVI : 4-2 I.
Ye leeren: Jes. L IX : I , 2; Jac. VI : 7 (Ps. 6 : 2 ; Gebed des Heeren : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De vorige maal zagen wij de gave geschonken — nu zullen wij er getui-
gen van zijn, hoe met die gave gespeeld en hoe zij ten laatste verbeurd
werd. Wij hebben gezien, hoe het geheim van Simsons kracht was gelegen
in de „buitengewone" omstandigheid, waarin hij als Nazireer verkeerde ;
door een gelofte was hij aan God verbonden aan Hem gewijd. Wij zien
nu dien buitengewonen toestand geschonken, — de gelofte door zonde en
aanmatiging verbroken, de gunst des Heeren van Simson afgewend, nu hii
zich van God afkeert.
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Het zal den onderwijzer weinig moeite kosten, de eenvoudige lessen ingang
te doen vinden ; — dat zonde ons Gods gunst ontneemt, — dat wij den ver-
zoeker niet gering moeten achten, — dat wij dankbaar moeten zijn voor de
zegeningen Gods.

Met ernst moet er vooral op gewezen warden, van hoeveel gewicht het
is, reeds bij den eersten aanval des verzoekers zijn inblazingen te weder-
staan. Laat Simsons val ons tot een waarschuwing zijn, om niet met de
verzoeking te spelen. De onderwijzer toone aan, hoe het dikwijls beter is,
de verleiding te ontvlieden, dan te bestrijden.

Er komt in deze les weinig voor, wat bijzondere opmerking verdient. Het
is slechts de beschrijving van Simsons tragisch einde. Het feest ter eere van
Dagon, — de tempel van Gaza met de menigte toeschouwers, — de blinde
gevangene, — de triomfkreten en smaadredenen der Filistijnen, — het laatste
gebed, — de instorting eindelijk — het kan bijna niet anders, of dit alles
moet de kinderen boeien. Het verhaal geeft overvloedig gelegenheid tot een
duidelijke en belangwekkende beschrijving van het laatste tooneel uit Simsons
gedenkwaardige loopbaan.

Bij de bespreking van het schouwspel, dat de menigte der Filistijnen in
den tempel van Dagon aanbood, zou het misschien voor de hoogere klassen
niet onbelangrijk zijn, indien de onderwijzers bier gewag maakten van een
dergelijk schouwspel, door de Romeinsche amphitheaters aangeboden, toen
in de eerste Christentijden de volgelingen van jezus Christus „geslacht
werden, om den Romeinen een feestdag te bereiden".

De onderwijzer zal bemerken, dat Simsons dood, in het laatste gedeelte
der Schets, in een opzicht ten minste, als een zinnebeeld van den dood
onzes Heeren wordt beschouwd. Simson versloeg de Filistijnen — door zijn
dood bewerkte hij Israels verlossing ; Jezus Christus „deed te niet dengene,
die het geweld des floods had" — bewerkte onze verlossing — „offerde
zichzelven, om de zonde te niet te doen".

SCHETS VAN DE LES.

Het gerucht van Simsons Baden
maakte de Filistijnen zeer beangst ;
zij durfden geen invallen in het land
meer wagen. Er kwam dus rust ge-
durende de twintig jaren, dat Simson
richter was. Wij zullen nu wat uit
zijn later leven verhalen. Het is een
treurige geschiedenis, een geschiede-
nis van zonde;schande en ondergang.
Hoe treurig is het, een man te zien,
die zijn ondergang aan eigen schuld
te wijten heeft ( Voorb. — Werkhuis,
oude, s;ebogen man, eens in goeden
doen, werd een dronkaard — verliest
zijn betrekking, zijn gezondheid en
vervalt tot armoede). Het is recht

treurig, wat wij van Simson te ver-
tellen hebben. Gij weet, welke gave
Simson ontvangen had; hij moest zorg
dragen voor die gave, en er aan
denken, wie de Ge yer was, en waar-
toe zij hem was geschonken. Deed
hij dit ? Wij zullen zien.

I. Simson sterk en toch zwak.
Bij Simson vinden wij geen uit-

oefening van rechtspraak en geen
hervormend optreden. Hij staat en
strijdt alleen ; hij is de held, meer
niet. Op zekeren dag gaat hij naar
Gaza, een der voornaamste steden
van de Filistijnen (zie Aant. I). Welk
een waagstuk ! De Filistijnen hooren
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er van, en roepen uit: „Nu hebben
wij hem". Des nachts sluiten zij de
poorten en meenen, hem te zullen
vangen. Gebeurde het? Neen ,, te
middernacht gaat Simson naar de
stadspoort, vindt die gesloten, neemt
daarop de stadspoort met de beide
posten en den grendelboom op zijn
schouders, en draagt ze opwaarts op
den top des bergs. Of hij dus ook
over groote kracht had te beschikken !

En toch was Simson ook zwak.
Hem ontbrak dikwijls de noodige
zelfbeheersching, de noodige voor-
zichtigheid.

Simson werd van den goeden weg
geleid door zijn eigen boos hart
(Jer. XVII : 5). De Filistijnen hadden
zich al dikwijls afgevraagd, hoe het
kwam, dat Simson zoo sterk was.
Hij was geen reus en toch sterker
dan een reus. Een slechte Filistijnsche
vrouw trachtte het geheim aan Sim-
son te ontlokken; zij meende wellicht,
dat hij zich van het een of ander
toovermiddel bediende. Zie, wat ge-
schiedde. De vrouw, Delila genaamd,
plaagt Simson, opdat hij het haar
verklaren zal. In het eerst vertelt hij
haar leugens : „Bindt mij met zeven
versche zeelen" (zie Want. 2). Zij
doen het, maar hij verbreekt ze als
een snoertje van grof vlas. Nu be-
proeven zij het met nieuwe touwen,
maar hij verbreekt ze als draden. Nog-
maals smeekt Delila hem, haar het
geheim te zeggen. „Vlecht mijn haar-
lokken", zegt hij (zie Aant . 3). Ter-
wij1 hij slaapt, vlecht zij zijn haar-
lokken aan een weversboom (zie Aant.
4). „De Filistijnen over u, Simson !"
roept zij, en Simson springt op, neemt
de pin der gevlochten haarlokken
weg en ontvlucht (vs. 14). Hoe ge-
vaarlijk was dit alles voor Simson,
vooral, toen hij van zijn haar sprak,
het teeken van zijn gelofte. Simson
stond op den rand des afgronds.

Nogmaals smeekt Delila hem met
tranen, haar te zeggen, hoe het komt,
dat hij zoo sterk is en haar het ge-
heim te verklaren. Eindelijk vertelt
hij het haar (vs. 17). Het was, omdat
hij „God gewijd" was, omdat hij een
Nazireer was ; zijn lange haren waren
het teeken van zijn „toewijding". Als
zijn lokken afgesneden werden, dan
zou God hem verlaten. Simson dacht
er niet aan, dat iemand het wagen
zoude, hem aan te raken en zijn haar
of te snijden. Maar hij had te lang
met zijn vijanden gespeeld ; terwijl
hij sliep, werd zijn hoofdhaar afge-
schoren. Weer overvallen hem de
Filistijnen, wear staat hij op en zegt :
„Ik zal ditmaal uitgaan als op andere
malen en mij uitschudden." Ach, wei-
nig dacht hij, dat God van hem ge-
weken was. Hij had vergeten, Wie
hem die kracht verleend had ; hij kon
nauwelijks gelooven, dat die kracht
geweken was. Maar toch was het zoo
(vs. 2o). Hij had Gods gave licht geacht.
Het teeken zijner toewijding was
weg, de gave verspeeld. Hoe zal
Simsons geweten gesproken hebben.
De kracht was van hem geweken en
dit alles door eigen schuld. Hoe be-
klagen de menschen zich, als zij door
eigen schuld iets verloren hebben,
dat zij niet terug kunnen krijgen.
(k oorb. — Gezondheid verloren door
onmako-heid — welvaart door spelen.
Welk een wroeging.) Stel u Simsons
berouw voor. Tevergeefs tracht hij zich
te verdedigen ; de Filistijnen grijpen
hem. Stel u hun vreugd voor. Simson
gevangen ! Zij binden hem, steken zijn
oogen uit en werpen hem in de gevange-
nis. Daar ligt hij nu met zijn verdriet;
hij, de sterke held, de Richter Israels!

II. De gevangen Simson.
Daar ligt Simson nu in den kerker.

Hoe is hij veranderd, de sterke man,
die al die wonderen verrichtte. Zijn
haar is geschoren bn hij is met „ko-
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peren ketenen" gebonden (zie Aant. 5).
Zijn oogen zijn uitgegraven ; en hij
moet nu werken, en het koren malen
(zie Aant. 6) (vs. 22). Hoe ellendig
is Simson ! Blind, vernederd, hulpe-
loos ! Israels verlosser overgegeven
aan den spot der Filistijnen. Hoe
bitter zullen zijn gedachten en zal
zijn berouw geweest zijn. Zou hij nog
wel eens aan het verleden denken ?
0 ja, hij denkt aan zijn jeugd in
Zora, en aan zijn heldendaden. Hij
weet nu, met wiens gave hij gespot
heeft en hoe die verloren is. Zijn ge-
weten zegt hem, wiens schuld het is.
Zijn eigen.

Hoe vreeselijk, levenslang in de
gevangenis opgesloten te zijn. Nooit
naar huis of vrienden terug te kee-
ren, en in de gevangenis te sterven.
En toch, dit was Simsons lot. Hoe
langzaam gaat de tijd voorbij. Hoe
vreeselijk treurig kruipen de dagen
voort. Geen vriendelijke stem ver-
heldert de duisternis Bier eenzame
uren. Het is reeds vreeselijk, blind
te zijn, maar dan blind en in de ge-
vangenis, en belast met het werk van
een slaaf! Maar hij gevoelt dat zijn
straf rechtvaardig is; en wij zullen
zien, hoe hij zich weer tot God wendt.

Er zal een feest in Gaza plaats heb-
ben, ter eere van den Filistijnschen
god Dagon. Een afgod : half mensch,
half visch (zie Aant. 7). Merle op, dat,
hoewel de Filistijnen heidenen waren,
zij de eer der overwinning aan hun
god gaven. Welk een les voor Israel;
welk een les voor u en voor mi./
(Ps. CV : I). De tempel van Dagon is
met menschen gevuld, de daken zelfs
zijn bezet; 3000 menschen zijn daar
bijeen. Al hun vorsten en edelen
zijn tegenwoordig; hoe verheugd zijn
de Filistijnen ! Voor het gebouw is
een open ruimte. Daar zal jets plaats
hebben. Hoor, wat zij roepen : „Hij
komt!" Iemand wordt naar binnen

geleid , het is de arme, blinde Sim-
son. De gevangen Israeliet zal daar
door hen bespot worden (vs. 25). Zij
tergen en plagen hem en heeten hem
overwonnen.

Daar staat hij nu, het mikpunt van
hun spot. Hij is vermoeid en vraagt
aan den jongen, die hem geleidt, hem
bij de pilaren te brengen. Men brengt
hem daarheen. Het teeken van zijn
Nazireerschap begint zich weer te
vertoonen; in de gevangenis is zijn
haar gegroeid (vs. 22). Als hij daar
tegen die pilaren leunt, bewegen zich
zijn lippen ; hij bidt: „Sterk mij nog
alleen ditmaal" (vs. 28), Dit is zijn
laatste gebed. Hij offers zijn leven
aan God. En zie, hij omvat de beide
steunpilaren, die het dak dragen, en
kromt zich met al zijn macht; een
angstkreet wordt vernomen, de tempel
schudt. Een luid gejammer — een
gekraak — en de tempel van Dagon
stort in (zie Aant. 8). De Filistijnen
komen om en Simson met hen ; de
dooden, die hij in zijn sterven gedood
had, waren meer, dan die hij in zijn
leven gedood had.

Zie, wat Simson ons te leeren geeft.
God had Simson om zijn zonde ver-
laten. De gave der kracht was ver-
speeld. — Gods bescherming werd
hem ontnomen. Maar wanneer wendt
God zich weer tot hem ? Als hij tot
God terugkeert. Simson was vernederd.
„Heere, gedenk mijner", roept hij
uit, „sterk mij nog- ditmaal". God
verwerpt nimmer den boetvaardige.
Zie. op de belofte, door Jezus zelf
gegeven (Joh. VI : 37), hoe God ons
uitnoodigt: „De goddelooze verlate
zijn weg en de ongerechtige man
zijn gedachten, en hij bekeere zich
tot den Heere, zoo zal Hij zich zijner
ontfermen" (Jes. IN : 7).

Simson bewerkte de verlossing
Israels door zijn dood. Hij offerde
zichzelven op. Hoe herinnert ons dit
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aan Hem, die zijn leven gaf tot een
„rantsoen voor velen" (Mark. X : 45);
aan Hem, die stierf, ,,de rechtvaar-
dige voor de onrechtvaardigen" —
den goeden Herder, die zijn leven

gaf voor zijn schapen (Joh. X : i I).
Jezus is onze Simson — onze Verlos-
ser. Hij overwon, toen Hij stierf. Hij
vernietigde „hem, die de macht des
doods had".

AAN TEERE NINGE N.

1. Gaza lag dicht bij de Middellandsche
Zee en was een der steden, toegewezen aan
en overwonnen door Juda (Jozua XV : 47;
Richt. I : 18), ofschoon het thans in handers
der Filistijnen en een hunner sterkste burch-
ten was. Door sommigen verondersteld,
dat de naam afgeleid was van de schatten,
die door Cambyzes, Koning van Perzie, be-
waard werden, daar Gaza in het Perzisch
„schat" beteekent; anderen, met meer waar-
schijnlijkheid, leiden het of van een He-
breeuwsch woord, dat „sterk zijn" beteekent,
daar de stad een zeer verste rkte plaats was.

Azzak, het nieuwe Gaza, is een stad van
ongeveer 16.000 inwoners, gecleeltelijk op een
langwerpigen heuvel gebouwd, zonder poorten,
muren of sterkten. De Egging der oude poor-
ten is echter nog zichtbaar ; een dezer over-
blijfsels, tegen het zuid-oosten, naar de zijde
van Hebron, draagt nog Simons naam, daar
de overlevering zegt, dat hij van deze plaats
de poorten der stad wegdroeg.

2. De „versche zeelen" waren taai, buig-
zaam hout, dat als touw of koord in elkander
gedraaid was. Gelijk andere oude volken van
het Oosten maakten de Israelieten touwen
van de ruwe vezels van boo men, b.v. hazel-
noten, en van het merg van jonge wijngaard-
ranken en onrijpe plantaardige stelen.

3. Het lange haar van de Nazireers hing
niet los naar beneden, maar werd gevlochten.
Simson schijnt zijn haar in zeven lokken ge-
vlochten te hebben, misschien nom de vol-
maaktheid van zijn Nazireerschap aan te
toonen", daar het getal zeven een heilig getal
is onder de Hebreen.

4. De weversboomen van la et Oosten moe-
ten niet verward worden met de zware werk-
tuigen van de tegenwoordige wevers; zij waren
eenvoudiger en lichter gemaakt. Door de
„pin" in vs. 14, worden bedoeld de draden
van een werptouw, dat op eon weversboom
in de kamer gereed stood. D elila schijnt de
lokken van Simson als een weefsel in deze
pin gevlochten te hebben.

5. De Filistijnen achtten het noodig, een
gevang.ene van zulk een gewellige kracht met
sterker ketenen te binden dan gewone tou-
wen of koorden; en zoo bonden zij Simson
met „twee koperen ketenen".

6. Geen verachtelijker werk kon aan Sim-
son opgelegd worden dan met een handmolen

koren te malen. Het was het werk der laag
ste bedienden. Een molen bestond uit twee
steenen, een boven- en een benedenmolen-
steen. De laatste was uitgehold, om het graan
op te vangen, dat er nu en dan ingeworpen
werd door een gat in den bovensten Steen;
de bovensteen werd door een handvat in de
rondte gedraaid. Handmolens zijn nog in ge-
bruik in China en het Oosten ; en het werk
wordt door vrouwen en slaven verricht.

7. Dagon, de volksgod der Filistijnen werd
zoo genoemd naar „daq", een visch, en werd
voorgesteld door een beeld met het hoofd en
de armen van een mensch en den staart van
een visch. De vermaardste tempels van Dagon
waren te Gaza en Asdod. De laatste werd
vernield in den oorlog der Makkabeen door
Jonathan, broeder van Judas. Voorstellingen
van een „vischgod", gevonden op de muren
van Khorsabad, en op verscheidene oude sie-
raden, stemmen geheel overeen met de be-
schrijving van den Phenicischen god in 1 Sam.
V : 4. De visch was een voorwerp van veree-
ring bij de Syriers en de Egyptenaren. Voor
een yolk als de Filistijnen, dat aan de zee-
kust woonde, was de visch een natuurlijk
zinnebeeld der vruchtbaarheid.

8. Het gebouw, waarin het Filistijnsche
feest gehouden werd, was waarschijnlijk,
gelijk de meeste Oostersche gebouwen, in den
vorm van een vierkant opgetrokken. Het
platte dak, waarop de 3000 toeschouwers ver-
zameld waren, en dat een overzicht aanbood
.van de open plaats, waar Simson was, schijnt
volgens het verhaal gesteund te hebben op
twee pilaren, die niet aan het front van het
gebouw stonden. Dr. Thomson (Land and Book),
op dit voorval doelende, vermeldt de eigen-
aardige ligging van Gaza, die wellicht als
uitlegging van deze gebeurtenis kan dienen.
Het grootste gedeelte der stad is op heuvels
gebouwd, die, hoewel betrekkelijk laag, Loch
zeer steile hellingen hebben. De tempel was
op een dezer gebouwd, zooals het de gewoonte
is in het Oosten. In dit geval moest het
geheele gebouw van den heuvel afgeworpen
worden, indien de steunpilaren werden weg-
genomen. Daar is zulk een steile afhelling
aan de noordoostelijke zijde der tegenwoor-
dige stad, bij het oude ingestorte gebouw ;
en de huizen in de buurt hebben overblijf-
sels van pilaren, in de muren gemetseld, of
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Me dienen als drempels voor hun deuren.
Verder ben ik er van overtuigd, dat het groote
dak, hetwelk op deze pilaren rustte, gesteund
werd door bogen ; het getal, dat in de ver-
woeste steden van Palestina daarvan gevon-
den wordt, rechtvaardigt genoegzaam de
aneening, dat in die dagen pilaren, groot ge-

noeg om de groote daken te steunen, zeer
algemeen waren. Als dit zoo was en als de
pilaren op den rand van de steilte stonden,
moest het geheele gebouw van den heuvel
storten, alleen door het wegnemen van deze
steunpilaren ; en dit deed Simson.

Les XLIX. — Ruth.
„Pal mij niet tegen, dat ik u zou verlaten."

le lezen: Ruth I—IV.
re leeren: Ps. CXXXVIII : 6; i Joh. IV : 7 (Ps. 33 : to; Ps. 68 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Geen boek is er, waarin zulke mooie verhalen zijn als in den Bijbel.
Zoowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vindt men een menigte
verhalen, die niet alleen ernstige en belangrijke waarheden bevatten, maar
die ook, enkel als vertellingen beschouwd, bijzonder treffend zijn en, door
een bekwamen onderwijzer behandeld, groote aantrekkelijkheid voor kinderen
zullen bezitten. De geschiedenis, welke het onderwerp van deze les uitmaakt,
snag zonder twijfel onder deze belangwekkende verhalen gerangschikt worden.

Na al de sombere tooneelen en treurige geschiedenissen, waarvan het Boek
der Richteren vol is, komt ons de geschiedenis van Ruth als een verkwik-
kende zonnestraal voor, die ons weldadig aandoet.

Onder de oudere leerlingen zijn er misschien, die niet geheel onbekend
zijn met de worsteling, den strijd tegen armoede en ongeluk, zoo dikwijls
in de huisgezinnen der arbeidende klasse voorkomende. Dezulken zullen zich
een beter denkbeeld kunnen maken van het opbreken van Elimelech's huffs
te Bethlehem, en de verhuizing naar het land van Moab. Droefheid en
verlies zijn voor ons alien, helaas ! te bekende zaken, om ons Naomi's
verlatenheid — een weduwe, arm en zonder kinderen in een vreemd land !
— niet te kunnen voorstellen.

Het beeld der vrome vrouwen, haar stil en gelukkig leven, zal den onder-
wijzer gelegenheid geven, aan te toonen, in welke nauwe betrekking vroom-
heid, deugd en geluk tot elkander staan. Waar geen vroomheid is, kan geen
waar geluk bestaan , het huisgezin, waar God en Godsdienst vergeten wor-
den, kan niet waarlijk gelukkig zijn.

De beschrijving van het tooneel tusschen Boaz en de maaiers is van groot
belang. Bij het onderwijs aan de grootere kinderen zou men er een nuttig
,gebruik van kunnen maken, door hen in 't voorbijgaan te wijzen op de
wederzijdsche plichten, welke de verhouding tusschen meester en dienstbaren
medebrengt ; plichten, die gaarne en blijmoedig moeten worden vervuld.

Indien de onderwijter tijd genoeg heeft, zal het goed zijn, aan te toonen,
,dat de velden, waar Boaz en zijn dienstknechten oogstten, dezelfde velden
waren, waar David naderhand zijn schapen hoedde, en waar de geboorte
van iemand, grooter dan David, van den Zaligmaker „Christus, den Heere",
door het engelenheir werd verkondigd.
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SCHETS VAN DE LES.

Wat hooren wij alien gaarne een
geschiedenis verhalen; hoe aandachtig
luisteren de kinderen, als de meester
zegt, een verhaal te zullen doen,
vooral als het een ware geschiedenis
is. In het Boek der Richteren lazen
wij vele droevige geschiedenissen van
bloedvergieten, geweld en zonde. Nu
hebben wij hier een geschiedenis van
geheel anderen aard, een liefelijk
verhaal, en een waar verhaal. Het is
als wanneer op een clonkeren dag
plotseling de zon doorbreekt. Na al
die droevige verhalen is dit opbeu-
rend, het verspreidt een liefelijk licht
over die donkere tijden (Zie Aant. t).
Het is de geschiedenis van een jonge,
Moabietische vrouw ; het boek, waarin
wij van haar lezen, draagt haar naam
— Ruth.

Welk een vreeselijk ding is honger.
(Voorb. — Arm gezin, het huisraad
verkocht, de kinderen in lomi5en, roe-
pen om brood, maar het is er niet ;
hoe treurigI) Stel u nu een land voor,
waar duizenden om brood roepen, en
waar het brood zoo duur is, dat arme
menschen van honger omkomen. Dit
noemt men hongersnood, In Kanaln
was hongersnood. Beschrijf een huis-
gezin in Bethlehem. De vader heel
Elimelech (zie Aant. 2). Hij moet zijn
have verkoopen — armoede bedreigt
hem; nu besluit hij, Bethlehem te
verlaten. Daar ginder in de verte ziet
hij lachende heuvels. Dat is het land
der Moabieten, waar hij been zal
gaan met zijn vrouw en zijn twee
zonen ; maar het kost hun veel, hun
land te verlaten. In Moab bedreigt de
honger hen niet meer, maar veel ver-
driet komt over hen. Elimelech sterft;
welk een leegte in huis, als vader er niet
meer is, en hoe bedroefd is Naomi, de
weduwe. Maar er kwam nog meer droef-
heid ; de twee zonen waren met Moabie-
tische vrouwen getrouwd , dit was in

Gods wet verboden ; zij beiden slier-
ven ook. Zie, hoe zij en hun vrou-
wen heetten (Ruth. I : 2-4).

I. Ruth en Naomi.
Stel u Naomi voor: een arme weduwe,

ook van haar zoons beroofd. Hoe zal
zij steeds aan haar vaderland gedacht
hebben en aan de vervlogen, geluk-
kige dagen. Nu hoort zij, dat er geen
hongersnood meer in Bethlehem is, dat
de Heere Zijn yolk bezocht heeft (vs.
6). Zij besloot dus, terug te keeren.

Hoe droevig is vaak een afscheid.
(Voorb. — Bejaarde ouders, die hun
kinderen naar Indic zien vertrekken).
Als gij op den weg zien kondt, die
van Moab naar Bethlehem voert, dan
zoudt gij daar een oude vrouw zien,
door twee jonge vrouwen vergezeld.
De oude gebogen vrouw is Naomi
en de twee andere zijn Orpa en Ruth,
haar schoondochters. Zij staan op
haar weg stil. „Keert weder", zegt
Naomi (vs. 8). Orpa kust Naomi, zij
weenen. Bemint Orpa Naomi? Ja, zij
is bedroefd, dat zij afscheid moet
nemen en haar een laatst vaarwei
toeroepen ; langzaam en droevig keert
zij terug en ziet straks om, om te
zien, wat Ruth doet.

Maar zie, hoe Ruth zich aan Naomi
vastklemt. Orpa hield veel van Naomi,
maar niet zooveel als Ruth. Ruth
kleefde haar aan. „Keer weder", zeide
Naomi, „zie uwe zwagerin is weder-
gekeerd". Maar neen, hoor wat Ruth
zegt. (Lees vs. i6). Zij smeekt, dat
zij haar mede zal laten gaan; „waar
gij zult heengaan, zal ik ook heen-
gaan ; uw yolk is mijn yolk, uw God
is mijn God". Welk een liefde en
welk een onbaatzuchtigheid 1 Ruth
heeft er niets bij te winnen ; zij ver-
liest huis, land, vrienden en trekt naar
een vreemd land. Hoe heerlijk is het
gezicht van zulk een onbaatzuchtige
liefde als die van Ruth ( Voorb. —
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Oiide, lamme moeder ; de tz'ochler, , die
haar jaren lang oppast,weiger1 haar
le verlaten ; zulke gevallen doen zicli
dikwijls voor). Ruth denkt niet aan
zichzelf; zij begeert alleen een deel
der lasten van Naomi te dragen, en
kan het zijn, ze te verlichten.

Eindelijk geeft Naomi toe en de
twee vrouwen reizen naar Bethlehem.
Tranen vullen Naomi's oogen, als zij
de oude stad terugziet en aan het
verleden denkt, toen Elimelech nog
leefde. Wat is zij veranderd ! De men-
schen in Bethlehem hooren, dat zij
teruggekomen is en komen haar be-
zoeken. „Is dit Naomi?" (vs. 19)
roepen zij uit; zij, zoo verouderd en
vervallen ? Het verdriet heeft haar
neergebogen en haar haren vergrijsd.
„Noem mij niet meer Naomi, noem
mij Mara", zegt zij, „want de Al-
machtige heeft mij groote bitterheid
aangedaan" (vs. zo). Ruth woont nu
met haar in een nieuw tehuis, in een
vreemd land. VV elk een troost is zij
voor Naomi!

II. Ruth en Boaz.
Hoe heerlijk is een gelukkig tehuis;

het is wel een der gelukkigste Bingen
op aarde. Ruth en haar moeder maak-
ten zulk een gelukkig tehuis uit, in
haar nederige woning hadden zij het
recut vreedzaam. De beide weduwen
waren Godvreezende vrouwen. Wij
kunnen ons Ruth voorstellen, hoe zij
Naomi trachtte op te vroolijken, en
alles om haar heen gelukkig maakte.
Op het oogenblik, wavvan wij nu
spreken, is het de tijd des oogstes (zie
Aant. 3), de velden zijn met golvend,
goudgeel graan bedekt, nergens ont-
dekt men nu teekenen van hongers-
nood, overal is thans overvloed.

(a) Bij de maaiers. Stel u den
oogsttijd voor (zie Aant. 4); de
maaiers maaiende, hier en daar
groepjes oplezers, die wellicht zingen,
terwijI zij oplezen. Wat ziet alles er

vroolijk en bedrijvig uit ! Het veld,
waarop wij het oog hebben, ligt dicht
bij Bethlehem. Zie, nu komt de heer
van het veld, de heer der maaiers,
bij hen; zijn naam is Boaz (zie Aant.
5). (Zie hoofdst. II : I). Van hem
wordt gezegd, dat hii een. Tan was,
geweldig van vermogen. Mar zijn de
maaiers bevreesd, als zij hem zien
aankomen? Neen, zie, hoe hij tot de
maaiers spreekt (II : 4) : „De Heere
zij met ulieden", en zij antwoorden :
„de Heere zegene u". De maaiers
hebben hem lief, hij was een goed
meester ; maar ik zou denken, dat de
maaiers ook goede dienstknechten
waren.

Hoe vreeselijk is het, heeren tegen
hun dienstknechten te hooren vloeken,
en dienstknechten te zien, die hun
plicht niet doen jegens hun heer. Boaz.
was een Godvreezend man, daarbij
rijk en een bloedverwant van Elime-
lech, Naomi's echtgenoot. Maar hoe-
wel hij rijk was, was hij niet lui.
Niemand mag lui zijn, want luiheid
is gevaarlijk CV oorb. — Tuin, die
niet onderhouden word/, slraks vol
onkruid ; stilslaand water word/ stin-
kena'). Boaz is niet lui, want hij gaat
naar de velden, om het toezicht op
het maaien te houden.

Gij weet, wat aren-lezen is? Wie
leest daar nu aren in het veld van
Boaz ? Boaz ziet haar en vraagt, wie
die schoone vreemdelinge is. Zij zeg-
gen hem, dat het Ruth, de Moabie-
tische, is. Jaagt hij haar weg? Neen.
Hij is een vriendelijk man ; hij heeft
van Ruths liefde en goedheid ge-
hoord (II : 1 1). Haar liefde voor haar
schoonmoeder droeg nu haar vruch-
ten, want Boaz beval, dat Ruth be-
schermd zoude worden en aren zou
oplezen, en dat men hier en daar wat
moest laten vallen, opdat zij een rijke
vondst naar huis zoude kunnen mede-
nemen (II : i6). Hoe verheugd was
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zij, toen zij met haar bundel aren
huiswaarts keerde. Zij had z66veel,
dat zij bij den weg neerzat en eerst
het koren uitsloeg, met een stok wel-
licht (zie Aant. 3). Nu brengt zij het
koren aan Naomi, en vertelt haar,
waar zij geweest is, en Naomi zegt
haar, dat deze Boaz een bloedverwant
van Elimelech is.

(b) Het huwelijk. Hoe treurig is het,
als families door ongeluk genood-
zaakt zijn, haar goederen te verkoopen.
Bij de Isradlieten bestond echter de
gewoonte, dat, wanneer het land uit
armoede had moeten verkocht worden,
het door den naasten bloedverwant
moest worden gelost ; die losser had
dan het recht, met de weduwe te
trouwen (zie Aant. 6). Gij herinnert u,
dat Elimelech's erfdeel had moeten
verkocht worden. De naaste bloed-
verwant kon, of wilde, het niet terug-
koopen. Daarom kocht Boaz het, en
huwde met Ruth.

Stel u Ruth nu voor als de meeste-
res van Naomi's oude huis. De oude
'vrouw woonde bij haar. Welk een
gelukkig gezin zal het geweest zijn.
Het was het huis van vrome, Godvree-
zende menschen (Voorb. — Maak een
ver gelijking tusschen twee huisgezin-
nen ; in het een twist, vloeken, God

AANTEEK

1. Het boek Ruth kan als een aanhangsel
van het Boek der Richteren beschouwd wor-
den, daar het een geschiedenis bevat, die
gebeurde ,,in de dagen toen de Richters
richtten", en een schakel vormt tusschen het
Boek der Richteren en het Ferste Boek van
Samuel. Het is van historiuh belang, daar
het de geslachtslijn van David bevat en de
afkomst van onzen Heere Jezus Christus
aangeeft. Daarenboven heeft het Boek nog
een andere aantrekkelijkheid. In tegenstelling
met de tooneelen van geweld, wanorde en
afval van God, die zoo talrijk zijn in de
geschiedenis der Richteren, toont het ons een
tooneel van rust en vrede, zelfopofferende
liefde en eenvoudige Godsvrucht, dat ons een
bekoorlijk kijkje geeft in het huiselijk levee
van Godvruchtige Israelieten, to midden van
stormige en woelige dagen.

wordt er vergeten ; in het andere liefde,
vrede, gebed; welke is het gelukkigste?)
In Boaz' huis wordt later een zoon
geboren ; hoe gelukkig was toen dat
gezin in Bethlehem, en hoe verheugde
Naomi zich, dit kind te koesteren (IV:
i6). Deze kleine jongen wordt de
grootvader van een koning, van
David. Zijn naam was Obed. En wie
denkt gij, dat uit dit geslacht voort-
sproot ? Jezus Christus !

Wat is dit een treffende geschiede-
nis ! God, die deze arme, Moabieti-
sche vrouw tot de overgrootmoeder
van den Koning van Israel maakte.
Er zijn vele voorbeelden, dat God de
nederigen opheft, Niemand is te arm
of te gering om door God opgemerkt
te worden, als het hart maar naar
Hem uitgaat (Ps. CXXXVIII : 6).
Merk op, Ruth was een heidin en
toch een der voorouders van den
Christus. Hoe leert ons dit, dat het
Evangelie voor alien is. Allen wor-
den aangenomen — Joden en Heide-
nen, Barbaren en Scythen, gevangenen
en vrijen (Col. III : 1 1), indien zij
in Christus tot God de toevlucht
nemen ; en dan worden zij mede-
burgers van dezelfde hemelsche stad
(Ef. II :19), de stad, welker kunstenaar
en bouwmeester God de Heere is.

ENINGEN.
In den tegenwoordigen Hebreeuwschen

Bijbel is het Boek Ruth geplaatst tusschen
de Hagiographa of „de Kethubim", dadelijk
na het Hooglied van Salomo, en voor de
Klaagliederen, Prediker en Esther. Dit is zoo
geschikt, omdat de boeken van deze groep,
op zekere tijden van het jaar, in de synagoge
gelezen werden. In de Septuagint en de Vul-
gata heeft hetzelfde plaats als in onze Bijbels,
en wij weten, door Origenes en Hieronymus,
dat het ook inu de oude Hebreeuwsche Schriften
aldus gerangschikt was.

2. Elimelech en zijn huisgezin worden in
vs. 2 Efrathieten genoemd. Efratha was de
oude naam van Bethlehem (Gen. XXXV : 16,
19). Ise wordt in 1 Sam. XVII : 12 een
Efratische man genoemd. In Micha V : 2
worden de twee namen verbonden — Beth-
lehem-Efratha.
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3. De oogsttafereelen beschreven in de ge-
schiedenis van Ruth, zijn geheel dezelfde, die
nu nog voorkomen in de velden van Bethle-
hem. De groepen nalezers, het maal van
geroost koren, het indoopen der bete in den
azijn (een koele, verfrisschende, zure drank,
door de maaiers gebruikt), de open dorsch-
vloer — dit alles ziet men nog te Bethlehem,
zooals in den tijd van Ruth. Dr. Thomson,
die er een ooggetuige van geweest is, vermeldt,
hoe alles geheel geschiedt volgens het nauw-
keurig verhaal in den Bijbel.

4. Het Boek Ruth werd, volgens bepaling
der oude Hebreeuwsche Berk, in de syna-
gogen gelezen op het Pinksterfeest, als de
oogsttijd van Israel begon (zie Aant. 1).

5. De naam Boaz en Booz beteekent „kracht"
Het was ook de naam, aan een der pilaren
in Salomo's tempel gegeven (1 Kon. VII : 21).
De woorden, in hoofdstuk II :1 vertaald door
,,een man, geweldig van vermogen", worden
gewoonlijk verstaan als ,,een man van groot
aanzien". Boaz schijnt een man van aanzien-
lijk vermogen en van een aanzienlijken rang
geweest te zijn, ofschoon het betwijfelbaar is
of hij, zooals sommigen denken, een der
Richters van Israel was.

6. De naaste bloedverwant was de Goel of
losser. Zijn taak was drieledig: (1) Hij was
verplicht de verbeurde vrijheid of het erfgoed
terug te koopen voor hem, die genoodzaakt
was, het in tijd van armoede te verkoo-
pen ; (2) Hij was de bloedwreker van zijn
bloedverwant; (3) Hij had het recht de
weduwe van zijn bloedverwant te huwen,
indien deze kinderloos gestorven was.

In dit verhaal gingen de rechten van den
eigenlijken (noel over op Boaz, daar de naaste
bloedverwant weigerde, de erfenis van Eli-
melech terug te koopen. volgens de letter der
wet moest de weduwe, als de Gal weigerde,
deze plichten te vervullen, in zijn aangezicht
spuwen en den schoen van zijn voet uittrek-
ken (Deut. XXV : 9). Het minachtende gedeelte
dezer plechtigheid schijnt bij deze gelegenheid
achterwege te zijn gebleven. De bloedverwant
trok alleen zijn schoen nit en gaf hem aan
Boaz, aan wien hij zijn recht afstond in de
tegenwoordigheid van de oudsten der stad.
Omstandigheden maakten het misschien in
dit geval onwelvoegelijk of onmogelijk, dat
de naaste bloedverwant de weduwe zoude
huwen en de erfenis lossen.

Les L. — Eli en Samuel.

„WerA uwe bekommernissen oft Hem."

le lezen : I Sam. I; II : 18, 1 9 en III.
Ye leeren: Ps. XXVII : 5; Jac. V : 13 (Ps. 25 : 7; Ps. 116 : 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In de vorige les zijn wij met de geschiedenis van Ruth een weinig afge-
weken van de gewone volgorde; nu gaati we weer voort met hetgeen tot
de eigenlijke geschiedenis behoort. De lange reeks van buitengewone man-
nen, door God van tijd tot tijd verwekt om Israel te bevrijden en te be-
sturen, neemt welhaast een einde. In deze les wordt ons Samuel, de laatste
der s ermaarde richters voorgesteld.

De gebeurtenis in deze les behandeld, is misschien een der bekendste uit
het Oude Testament. De aandacht der kinderen wordt er gemakkelijk door
geboeid en zij zal steeds het onderwerp van een aantrekkelijke les blijven uit-
maken. De oude hoogepriester — de kleine dienstknecht — zijn plichten
in het heiligdom dit alles vormt een beeld, waarop de kinderen met
aandacht en groote b'elangstelling zullen staren.

De onderwijzer zal bemerken, dat wij dit voorval behandelen, v66r dat
wij de zonden en de verwerping van Eli's zonen besproken hebben. Men
zal echter zien, dat het verhaal van Samuel, en het oordeel, dat God hem
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bekend maakte, een zeer geschikte inleiding vormen tot het onderwerp van
de volgende les. In deze les vinden wij het oordeel door God aangekondigd-
de volgende zegt ons, waarom zulk een aankondiging noodig was.

Bij de behandeling van afdeeling II zal de onderwijzer gelegenheid yin-
den, om iets te zeggen over een eerbiedig gedrag in de kerk.

SCHETS VAN DE LES.

Het is Zotidag-morgen. Beschrijf
de menschen, die kerkwaarts gaan. Zij
wandelen bij groepen -- vader, moe-
der en kinderen. Welk een heerlijk
gezicht is dit. Zij gaan God aanbidden.
Bij de Joden was dit antlers. Er was
niet, zooals bij ons, een kerk in ieder
dorp. De Joden hadden een plaats
der aanbidding. Natuurlijk baden de
menschen ook in huir, want God
neemt iedere aanbidding, indien zij
waarachtig is, aan. Maar voor de
Joden was er een plaats van samen-
komst, waar de offers werden gebracht,
de plaats, waar de tabernakel en de
ark stonden. Hier gingen zij been om
te aanbidden, vooral met de groote
feesten, en in den tijd, waarvan wij
nu spreken, stond de tabernakel te
Silo.

Het was nu ook, bij gelegenheid
van een der groote feesten, dat velen
zich naar Silo begaven om te aan-
bidden. Voor den tabernakel, bij den
ingang, zit een oude man; het is Eli,
de Hoogepriester (zie Aant. I). Hij
beschouwt de verschillende aanbid-
ders, terwijl zij daar naderen, en ziet
onder hen ook een • gezin uit Rama-
thaim-Zofim. aankomen (vs. I), name-
lijk Elkana en de zijnen. Wellicht
had Eli Elkana reeds meermalen ge-
zien, want deze kwam ieder jaar te
Silo om te aanbidden. Ik vrees, dat
er toen slechts weinig ware aanbid-
ders waren ; Elkana was een van die
weinigen (zie Aant. 2).

I. De kinderlooze.
Stel u den ouden Hoogepriester

voor ; vermoeid leunt hij wellicht tegen

een der pilaren (vs. 9); het heiligdom
is nu ledig, ten minste, alien hebben
het verlaten op een na, een vrouw.
Eli slaat haar gade, ziet haar lippen
bewegen, maar hoort haar niet spre-
ken, en hij denkt, dat zij dronken is
(zie Aant. 3). Arme, oude man; hij
wist, dat er ook booze menschen
waren onder hen, (lie opkwamen om
te Silo te aanbidden, en dacht, dat
deze vrouw een derzulken was. Hij
roept haar en bestraft haar. Maar
toen hij haar zag, bemerkte hij, hoe
hij zich vergist had. Haar gezicht
droeg sporen van tranen. Eli had haar
niet zien weenen, maar nu ziet hij,
dat zij verdriet heeft.

Hoe boos zijn wij soms, als wij
verkeerd beschuldigd worden. Was
deze vrouw het ook ? Neen. En toch,
welk een harde beschuldiging. Wie
was zij? Hanna, Elkana's vrouw . Zij
vertelt haar geheim aan den ouden
man ; zij heeft geen zoon — en be-
geerde zeer een zoqn te hebben, want
Peninna, Elkana's andere vrouw,
had wel kinderen; zij plaagde Hanna,
„zij tergde haar" (v$. 6). Hoe moei-
lijk is het terging te verdragen ; hoe
hard is het uitgelachen te worden
(Voorb. — Kind word/ op school ge-
plaasrd, wordt misschien tot slaan
verleid). Dit was nu Hanna's groot
verdriet. Hoezeer speet het Eli, dat
hij zich vergist had, want Hanna had
gebeden, zij was met haar iced tot
God gegaan (Voorb. — Kind, dat
met zjjn droelheid tot zijn moeder
gaol). Hanna bracht haar verdriet
daar, waar het behoorde. Eli zegent
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haar nu (vs. 17). Zij keert huiswaarts,
en haar gebed werd verhoord : haar
werd een zoon - geboren. Die jongen
zou een merkwaardig man worden.
Zijn naam, Samuel, beteekent : „van
God gebeden". Hanna had beloofd,
hem tot den dienst des Heeren te
wijden (vs. II); hij zou een Nazireer
zijn.

II. De jeugdige dienstknecht
des Heeren.`

Gij herinnert u, hoe Hanna in den
tabernakel om een zoon gebeden had.
Het was naar den tabernakel te Silo,
dat zij dien zoon Samuel bracht. Het
kostte haar zeker menigen traan, van
haar zoon te scheiden, maar zij wilde
haar gelofte gestand doen. Samuel
zou voor het aangezicht des Heeren
verschijnen, en daar altijd blijven (I
Sam. I : 22). Maar wat kon een kleine
jongen van elf of twaalf jaar te Silo
doen ? Hij moest Eli, den Hooge-
priester, die zwak en oud was, bij-
staan (zie Aant. 4). Eli was sedert
lang Hoogepriester. In zijn jeugd was
hij zeer zeker werkzaam geweest,
maar nu kon hij al het werk niet
verrichten. Hij had zonen ; welk een
troost zijn goede zonen voor bejaarde
ouders (Voor. — Oud echtpaar, ,
ondersteund en geholpen door brave
kinderen). Maar Eli kende dien troost
niet, zijn zoons waren slechte men-
schen, wellicht behoorden zij tot de
slechtsten van het land. Welk een
verdriet voor den ouden Eli !

Samuel daarentegen was een vrien-
delijke, ernstige jongen. Zie, hoe hij
Eli volgt, hoe hir allerlei kleine
werkzaamheden in den tabernakel
verricht, hoe hij toeziet, of de lichten
wel voor het altaar branden. Het is
zijn werk, ze aan te steken, om ze bij
den eersten morgenstond uit te blus-
schen en de deuren van het huis des
Heeren te openen (I Sam. III : 15).
Hij draagt een kleinen efod, een

linnen kleed, gelijk aan dat, hetwelk
de Levieten droegen (zie Aant. 5).
Hoe verheugd is hij werk te molten
verrichten in des Heeren heiligdom ;
hij voelde hoe groot de eer was. Des
nachts sliep Samuel in een der ka-
mers dicht bij Eli (zie Aant. 6), ge-
reed Eli te helpen, als deze hem
noodig had. Kwam Samuel's moeder
hem nooit bezoeken ? Jawel. Hoe
blijde zal hij dan geweest zijn. Hanna
schijnt hem ieder jaar een geschenk
mede gebracht te hebben, een klei-
nen rok (I Sam. TI : 19).

111. De boodschap over Eli.
Op zekeren avond, toen Samuel de

lichten in het heiligdom ontstoken
had, ging hij naar Eli, om te zien, of
deze ook nog iets begeerde, en legde
zich toen ter ruste. Hij was nog niet
lang te bed, of hij hoorde een stem
roepen : „Samuel". „Eli heeft mij
wellicht noodig, misschien heeft hij
iets vergeten", denkt de kleine jon-
gen en loopt naar Eli. Maar Eli zegt,
dat hij zich vergist heeft, en Samuel
legt zich weer ter ruste. Weer hoort
hij „Samuel" roepen. ,,Nu kan ik mij
niet vergissen", denkt hij, en gaat
weer tot Eli, en zegt: ,,Zie, hier ben
ik, gij hebt mij geroepen". Maar Eli
had hem niet geroepen. Vreemd,
wiens stem kon het zijn? Weer hoorde
hij haar, en weer liep hij tot Eli. Nu
ziet Eli, dat het God is, die Samuel
roept, en zegt hem, wat hij zeggen
rnoet, als hij de stem weer mocht
hooren: „Spreek Heere, want uw
dienstknecht hoort" (vs. 9). De stem
laat zich weer hooren en Samuel
antwoordt. 0, welk een boodschap
krijgt hij ! (Lees vs. 11-14). Het was
het vonnis over Eli's huis. God was
over de zonden der zonen van Eli
vertoornd. Zijn huis zou afgesneden
worden. God was over de afdwalingen
van Israel vertoornd. „Zijn woord
was dierbaar in die dagen". God
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openbaarde zich zelden (zie 7),
en nu zendt Hij door Samuel de
aankondiging van een oordeel.

Stel u voor, hoe Samuel daar wak-
ker ligt en denkt over den ontzet-
tenden last, die hem opgedragen is.
De dag breekt aan, hij staat op,
opent de deuren van den tabernakel,
en ziet er tegen op, Eli te ontmoeten
(vs. 15). Hoe beklaagde hij den
armen, ouden man. Hoe onaange-
naam vinden wij het, brengers van
slechte tijding te zijn. Samuel voelde
dit zeer levendig. Maar Eli vraagt
hem, wat God tot hem gezegd heeft,
en Samuel vertelt hem alles,(vs. 18).
Eli kon er niets tegen inbrengen. Hij
wist, hoe boos zijn zoons geweest
waren, en hoe toegevencl en zwak hij
geweest was. Hij buigt zijn hoofd in
onderwerping ,,Hij is de Heere, Hij
doe, wat goed is." Anne Eli !

Wij kunnen niet nalaten, Samuel

lief te hebben. Hoe goed en vriende-
lijk was hij voor den ouden Eli. Hij
werd later, zooals wij zien zullen, een
van Gods grootste profeten. God be-
minde Samuel. Van kindsbeen af was
hij aan Hem toegewijd geworden.
Kinderen kunnen ook dienstknechten
Gods zijn. God bemint de lammeren
der kudde, en schept in de liefde
der kinderen behagen. Hoezeer be-
minde Jezus hen (Mark. X : 13-16).
Hoe stelde Hij hun lof op prijs
(Matth. XXI : i6). Door den doop
zijt gij als in de armen van Jezus
gezegd geworden. Dwaalt niet van Hem
af. Weest als Samuel getrouw. Weest
gelijk Timothtts, getrouw van uw
jeugd af aan (2 Tim. III : is). Dan
behoeft gij later niet op lange jaren
van afdwalingen terug te zien, geen
slecht besteed leven te betreuren.
Gedenk den Heere ,,in de dagen
uwer jongelingschap" (Pred. XII : I).

AANTEEK

1. De stoel, waarop Eli zat, stond waar-
schijnlijk binnen de poort, die naar het bin-
nenhof van den tabernakel voerde ; het was
de troon, de ambtsstoel van de:i Hoogepriester.
Daar zat hij bij godsdienstige of staatkundige
gelegenheden, en overzag de geloovigen, als
zij de verhevenheid bestegen, waarop het hei-
ligdom gebouwd was, om te aanbidden.

2. Het is waarschijnlijk, dat gedurende de
ongeregelde tijden der Richters het bezoek
der Israelieten op de drie groote feesten :
Paschen, Pinksteren en Loofhuttenfeest, tame-
lijk in onbruik was gekomen. De bijzondere
vermelding van Elkana's reis „jaar op jaar"
schijnt aan te toonen, dat het een tijd was
van grooten godsdienstigen afval, een tijd, dat
de groote massa van het yolk de gebruiken
van hun Godsdienst verwaarloosde.

3. De veronderstelling van :Eli ten opzichte
van Hanna is een bewijs, dat het godsdienstig
leven op lien tijd tot een zeer laag peil ge-
zonken was te Silo. Het duidt aan dat per-
sonen van slecht gedrag niet zelden gevonden
werden, zelfs op het heilig gebied van den
tabernakel.

4. Eli, de Hoogepriester, stamde af van
Aaron, niet door Eleazar, den oudsten, maar
door Ithamar, den jongsten zoon van den
eersten Hoogepriester. Wanneer het priester-

ENINGEN.

schap overgegaan is op het huis van Ithamar,
hetwelk evenwel niet naar de wet was, wordt
niet in de gewijde geschiedenis vermeld, maar
wij twijfelen niet, of het werd door God
goedgekeurd. Het ambt ging van Eli op zijn
kleinzoon Ahitub (1 Sam. XIV : 3), en bleef
in de familie, totdat het aan Abjathar, klein-
zoon van Ahitub, ontnomen werd onder de
regeering van Salomo. Toen ging het Hooge-
priesterschap weer over in de wettelijke lijn
van Eleazar (1 Bon. II : 35).

5. Daar waren twee soorten van Efods —
de eene, prachtig versierd, de kleeding der
priesters ; de andere, een kleed, gebruikt door
de Levieten en door hen, die tijdelijk bezig
waren in het heiligdom (zie 2 Sam. VI : 14;
1 Kron. XV : 27). De linnen efod van Samuel
was de eenvoudige soort, door de Levieten
gedragen. De ,,kleine rok", door zijn moeder
gemaakt, was waarschijnlijk een opperkleed
van gewone stof, waarmede zij hem elk jaar
begiftigde, als zij te Silo kwam.

6. Rondom het heiligdom schijnen vertrek-
ken gebouwd te zijn, voor het gemak van
den Hoogepriester en hen, die bepaald in den
tabernakel werkzaam waren. Samuel sehijnt
een dezer vertrekken bewoond te hebben,
dicht bij dat van Eli.

7. Tengevolge van de groote ontaarding der
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tijden, de algemeene verwaarloozing van
Godsdienstgebruiken, en am ongebondenheid
en goddeloosheid, waartoe zelfs het priester-
dom vervallen was, had God zich aan Israel
onttrokken : „Het woord Gods was dierbaar".
God weigerde, door Urim en Thummim te

antwoorden; daar waren slechts weinige open-
baringen, op welke wijze ook, van God. „Er
was Been openbaar yezickt", d. i. wegens hun
zonden hield God zich voor het yolk ver-
borgen.

Les LI:— De zonen van Eli en de ark des Heeren.

„Goat weg-:van lifij, gij werkers der ongerechtigheid."

Ye leven: I Sam. II : 12-17, 27-36; IV; V en VI gedeeltelijk.
le leeren : Ps. XCVII : 7 ; Matti). VII : 23 (Ps. '19 : 5 ; Ps. 73 :14).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In het vorige hoofdstuk hoorden wij Samuel het oordeel aankondigen, dat
God over Eli en zijn zonen had uitgesproken. Wij gaan nu zien, Welke de
boosheid was, die zulk een vreeselijke straf over het huis van Eli bracht,
en hoe de oordeelen Gods, die zoolang gedreigd hebben, over Eli en Israel
beginnen te komen. De openlijke ondeugd en losbandigheid, waarin de
priesters leefden, en de daaruit voortvloeiende ongodsdienstigheid des yolks,
waren ten top geklommen ; en God trok zijn bescherming en het uiterlijk
teeken Zijner tegenwoordigheid van het y olk terug.

De onderwijzer zal bemerken, dat de duisternis en de ellende, die over
Israel kwamen, toen God zich van het yolk had afgekeerd, de hoofdgedachte
van deze les uitmaken. Deze gedachte komt ook in de toepassing uit. In
de geschiedenis van Israel ligt hier een heilzame waarschuwing opgesloten
voor den enkelen Christen in het bijzonder, en voor de kerk van Christus
in haar geheel. In het hart, dat niet door Gods genade en tegenwoordigheid
verlicht wordt, moet wel duisternis heerschen. En wat de kerk betreft,
hoedanig ook haar toestand en tijdelijke voorrechten mochten wezen, haar
geestelijk leven ontvangt zij toch alleen uit de voortdurende gemeenschap
met haar heerlijk Hoofd.

SCHETS VAN DE LES.
Waart gij wel eens buiten, als de

wolken er dreigend uitzagen en al
zwarter en zwarter werden ? Gij haast-
tet u dan, om een schuilplaats te
vinden of gij keerdet huiswaarts. Wij
zullen bier van een der donkerste dagen
in Israels geschiedenis spreken. Er
was geen zonneschijn, alles was duis-
ternis, want God had hen losgelaten.
Het woord des Heeren was „dier-
baar in die dagen" (d. w. z. schaarsch),

en wij hooren slechts, dat Hij zich
aan den mensch, aan Samuel, open-
baarde. Sedert vele jaren was Israel
van den Heere afgeweken, en nu stort
God Zijn toorn over het yolk uit.
Wij zullen bier in deze les zien, waar-
om God dien vreeselijken last aan
Samuel gaf, waarvan wij in de vorige
les hoorden. Hoe groot moet de zonde
geweest zijn, die zulk een straf noc-
dig maakte.
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I. De goddelooze priesters.
God had tot Samuel gezegd, dat

Eli's huis zou afgesneden worden. Eli
zelf was zeer te laken. Hij had zijn
zoons beter moeten opvoeden (Spr.
XXII : 6). Hij liet ze te veel aan zich
zelf over, hij zag ze „niet eenmaal
zuur aan" (r Sam. III : H3). Hoe goed
is het voor kinderen, van hun jeugd
af met gestrengheid geleid te worden
( Voorb. — Een twijg, die zich buigt
,en krom gaat groeien, word/. indien
zij niet gedwoncen wod-a't, recht te
groeien, een kromme boom). In vele
opzichten was Eli een goed mensch,
,hij treurde dikwijls over zijn zoons
en bestrafte hen menigmaal, maar hij
vas te toegevend; hij had van den
beginne af met gestrengheid moeten
•optreden. Nu was het te laat en God
strafte hem over dit verzuim. —
.(Poorb, — Land overstroomd— Leven
en goed gaan verloren, dit alles door.
verzuim ; de dijken hadden bijtijds
moeten voorzien worden, het gaatje
had gestopt kunnen worden). Het is
zeer verkeerd voor kinderen, als zij
hun eigen weg gaan. Dikwijls veroor-
.zaakt het hun ongeluk, en komen zij
-van kwaad tot erger. Zoo was het ook
,met Eli's zonen. In het geheele land
waren zij als slechte menschen be-
kend, zij verleidden anderen tot kwaad.
,Zij bedrogen het yolk, zij namen meer
af van hen, die kwamen offeren, dan
hun toekwam. Zij waren hebzuchtig en
zelfzuchtig (zie Aant. x), Zie, hoe zij
in vs. 12 genoemd worden : Kinderen
Belials (zie Aant. 2). Zij dienden den
Heere niet. Wat kunt gij ,van het yolk
verwachten, als de priesters zoo han-
delen ? ( Voorb. — Stel u een predi-
kant voor, die oftenlijk een slechten
wandel leidt ; welk een voorbeeld .0
Denkt gij, dat Eli's zonen dadelijk
zoo boos waren ? Neen. Eens waren
zij als andere kinderen, en zie, wat
zij werden. Welk een waarschuwing

voor ons ( Voorb. — Een kunstenaar
bevert een model voor een schilderij
van de Onschuld; ; een klein kind wordt
daarvoor uitgekozen. Vele jaren later
begeert dezelfde ikunstenaar een model
voor een schilderij, waarop hij de On-
deugd wil voorstellen ; can misdadiger
word/ daarvoor uitgekozen ; later
blijkt het dezelfde te zijn, die eens tot
model voor de Onschuld diende).

Gods oordeel werd eerst door een
„man Gods" bekend gemaakt (zie
"Ian/. 3'. God had besloten, het huis
van Eli af te snijden en daaraan het
priesterschap te ontnemen. Lees, wat
de „man Gods" in vs. 27-36 zegt.
Hofni en Pinehas zullen op een
dag sterven en van lieverlede zou het
geslacht uitsterven ; niemand zou oud
worden, terwijl het priesterschap aan
anderen zou worden gegeven. Welk
een schande hadden de zonen van
Eli over hun familie gebracht. (Voorb.
Zoon nit zijn betrekking ontslagen ;
sola'aat gedegradeerd). God zag, dat
zij geen berouw gevoelden, en het
verdroot Hem vanwege hun zonden.
Vandaar het oordeel.

Eli beknorde en vermaande zijn
zonen, maar dat was te laat (vs. 23-
25). Hij was niet streng genoeg. Hij
had hen uit hun ambt moeten ontzet-
ten ; maar hij was te toegevend.

II. De oorlog.
Gij herinnert u, Welke de vijand

was, waartegen Simson vocht? De
Filistijnen. Nu wordt Israel weer las-
tig gevallen door dien ouden vijand
(VI : I). Een groote slag zou geleverd
worden ; de legers staan tegenover
elkander geschaard, de Israelieten te
Eben-Haezer, de Filistijnen te Afek.
Hebben de Israelieten naar Gods
raad gevraagd? Neen. Zijn hulp ge-
zocht? Neen. Heeft God hun een
aanvoerder gegeven? Neen. Welk een
dwaasheid! Zij hebben nog nooit een
slag zonder God gewonnen. Zullen zij
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dit nu doen ? Laat ons zien. Lees vs.
2. Israel werd verslagen; 4000 doo-
den bleven op het slagveld. Zie, wat zij
nu doen (vs. 3-5). Stel u de ontstelde
aangezichten der oudsten voor als zij
bepeinzen, wat zij doen moeten. Een
gedachte komt bij hen op : „Laat ons
om de ark zenden" ; „de Heere", zoo
zenden „woont tusschen de cheru-
bim" (zie Aant. 4). Zij zenden boden
naar Silo. Hoe bedroefd is Eli, als
hij hoort, dat de ark mede in den
strijd zal genomen worden. Maar wel-
dra komen Hofni en Pinehas zelf de ark
halen en nemen haar mede. floor,
hoe gansch Israel juicht. Deze kre-
ten bereiken het tegenoverliggende
kamp der Filistijnen ; zij zijn geheel
verschrikt en vreezen voor de ark
(VS, 6-9).

Dwaze Israelieten ! Zij hadden God
onteerd en Hem veracht, en nu mee-
nen zij, dat de Ark Gods als een
toovermiddel zoude werken en de
overwinning aanbrengen. Zie, de slag
begint ; overwint Israel nu ? Neen, de
Filistijnen heffen zegekreten aan en de
Israelieten vluchten; de slag is verloren.

Hoe verlangen wii dikwijls naar
belangrijke tijding Voorb. — Bloed-
verwant verkeert in groot gevaar, w
zien nit naar ieder bericht). Hoe
angstig zal het yolk te Silo uitge-
zien hebben naar tijding van den slag !
Hoe beangst was Eli. Hij beefde (vs.
13). Er waren toen geen telegrafen ;
het waren boden, hardloopers, die de
tijdingen overbrachten (I Sam. VIII :
II; 2 Sam. XV. : I ; 2 Sam. XVIII :
19-31). Eindelijk zien de inwoners
van Silo iemand aankomen. ,,Welke
tijding brengt gij mede?" vragen zij.
Maar zij zien, dat hij slechte tijding
brengt; asch is op zijn hoofd ge-
strooid en zijn kleederen zijn ge-
scheurd. Hij vertelt den afloop, en
een luide kreet rijst op uit het yolk.
Overal geween en geklaag.

RE NKE MA .

Het leven bereikt Eli's oor. „Wat
wil dit zeggen?" vraagt hij. Hij was
blind en kon de asch en de gescheur-
de kleederen niet zien. „Wat is er,
mijn zoon ?"- vraagt nogmaals de oude
man, die in de poort gezeten is. De
bode verhaalt de droevige tijding.
Israel is gevloden. Vreeselijk bericht,
maar dit is nog niet het ergst. Er
keen` een groote slachting plaats g-e-
had, niet alleen is Israel verslagen,
maar duizenden zijn gedood geworden.
Nog is het niet alles. Uw twee zonen
zijn gedooa. Erger en erger. Hoe
bloedt het hart van den ouden man.
Zijn eigen kinderen gedood. Arme
Eli ! Maar het ergste komt nog. De
Ark des Heeren is genomen. Dit is
te veel. De ark in handen der vijan-
den ! Het was meer dan Eli kon ver-
dragen. Hij viel van zijn stoel en
stierf door den val.

Het was dus wel een donkere dag
voor Israel. De zon was ondergegaan,
God had hen verlaten. Geheele ver-
delging scheen het yolk te bedreigen.
Alles was eenzaam Voorb. — Roo-
kende puinhoopen — geen bewoners —
de huizen storten in — hoe verlaten
— en loch eens een prachtige stad).
Maar al de droefheid heeft nog geen
einde. Pinehas lag bij de dooden.
Stel u de droefheid der weduwe voor.
Zij is een ernstige vrouw ; zij weent
bitterlijk, en geeft aan haar pasgebo-
ren zoon een wonderlijken naam:
„Ikabod" en sterft terstond. „Noem
hem Ikabod" had zij gezegd, „want
de eer is uit Israel weggevoerd" (zie
Aant. 5). En dit was zoo. Het teeken
der tegenwoordigheid van God was
aan Israel ontnomen (Ps. LXXVIII
6o, 61).

III. De ark in den tempel van
Dagon.

Hoe schitterend was de overwinning
der Filistijnen geweest ; zij hadden
Israel verslagen en de ark genomen.

18
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Zij meenen, dat zij den God van
Israel gevangen hebben (i Sam. IV :
7, 8). Onder luid gejuich voerden zij
de ark mede naar Asdod, een groote
stad, een der vijf groote steden der
Filistijnen (Joz. XIII : ;;) [zie Aant.
6]. Het yolk juicht, als het den stoet
ziet aankomen, hoe nieuwsgierig zijn
zij, de ark te zien. Waar brengen zij
haar ? Zij brengen haar in den tem-
pel van Dagon. Er waren verschei-
dene tempels, waar Dagon aangebe-
den werd. Twee groote,, een te Gaza
en een te Asdod. In den tempel
staat hun afgod; welk een vreemde
afgod, half mensch, half visch ! Zijn
hoofd, zijn gezicht en zijn armen zijn
die eener vrouw. Zijn romp is die
van een visch, daarom wordt hij
Dagon genoemd (het Hebr. wooed
„Dag" beteekent visch), Hier, in den
tempel, werden offers aan Dagon ge-
bracht en de dienst werd ook door
priesters verricht (vs. 5).

Hoe verheugd waren die aanbidders
van Dagon en de priesters, toen de
ark in den tempel gebracht werd.
Waarom brachten de Filistijnen die
in den tempel ? Waarom werd zij aan
de voeten van Dagon gepiaatst? De
Israelieten konden hier wat van de
Filistijnen leeren en de Christenen
ook. Als wij een bijzondere gunst van
iemand ontvangen hebben, of een
groote vriendelijkheid cans bewezen
is, dan is onze eerste gedachte dank-
baarheid. Zijn wij dankbaar aan God
voor zijn vele goederderenheden?
(Voorb. — Herstel uit een ziekte,
ontkomen aan een gevaar; dikwills
denken wij er niet aan, God er voor
le danken). Doch zie nu: deze hei-
denen, zij loven en prijzen hun god.
Zij meenen, dat Dagon de overwin-
ping behaald heeft en brengen hem
hun dank. Zij meenen Israels God
gevangen genomen te hebben. Is dit
zoo ? 0, neen ! Geen ark, geen tem-

pel kan Jehovah besloten houden. De
hemel der hemelen kan Hem niet
bevatten (I Kon. VIII : 27). God
staat toe, dat Israel voor een tijd het
uiterlijk teeken zijner tegenwoordig-
heid verliest, maar Hij toont weldra
aan de Filistijnen, dat Dagon, hun
afgod, „geen god" is.

Het is vroeg in den morgen, de
priesters openen de deuren van den
tempel te Asdod. Wat zien zij ? Dagon,
hun god, ligt op den grond voor de
ark des Heeren (vs. 3), alsof hij hulde
aan de ark Gods bracht. De priesters
haasten zich, het beeld weder op zijn
plaats te zetten en komen wellicht
overeen, er niets van te zeggen ; het
kon een ongeluk geweest zijn. De dag
verloopt, den volgenden morgen gaan
de priesters weder in de vroegte naar
den tempel van Dagon. Hoe ver-
schrikt blijven zij staan ! Dagon is
weer gevallen en, wat erger is, het
hoofd en de beide handpalmen zijn
afgebroken en liggen op den dorpel.
Aileen de romp was in zijn geheel
gebleven (zie Aant. 7). Hoe versla-
gen stonden daar nu de priesters ; het
is onmogelijk, het yolk nu te bedrie-
gen, zij konden Dagon niet meer zoo
op zijn plaats zetten. Nu worden de
Filistijnen bevreesd voor de ark (vs.
7). Waar was de macht van hun
god ? Ps. XCVII : 7. Arme, dwaze
Filistijnen, wat vermocht hun afgod
tegen den Heere des Hemels en der
aarde ! Nu toont God Zijn macht aan
de Filistijnen ; allerlei onheilen treffen
hen weldra. Waar de ark heenging,
daar gebeurde de een of andere ramp.
Hoe vreeselijk, wanneer een ziekte zich
snel door de stad verspreidt ( Voorb.
— Cholera, pokken, roodvonk, enz.).
Waar de ark heengezonden werd,
daar brak onder de Filistijnen een
ziekte uit. Natuurlijk wenschte iedere
stad van de ark ontslagen te worden;
de mannen van Asdod zonden haar
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naar Gath (vs. 8), de mannen van
Gath naar Ekron (vs. To). Zeven
maanden bleef de ark in het vijan-
delijke land, maar waar zij vertoefde,
brak een ziekte uit.

Veronderstel, dat in een groote stad
een ziekte uitbreekt, wat zal men dan
doen ? De voornaamsten der stad zul-
len te zamen komen e en middelen be-
ramen, om de ziekte te beteugelen
en hulp te verleenen. Dit deden de
vorsten der Filistijnen. Zij waren
verslagen en wenschten zich van de
ark te ontdoen. Zij stelden voor, haar
aan de Israelieten terug te zenden
(vs. II). Maar hoe? Lees i Sam. VI:
1-12. De priesters worden geraad-
pleegd en opperen een plan. De ark
moet op een nieuwen wagen geplaatst
worden ; twee koeien moeten aan haar
kalveren ontnomen, en, voor den
wagen gespannen zijnde, aan zich
zelf overgelaten worden. Het zou zeer
natuurlijk geweest zip, als de koeien
naar haar kalveren terug waren ge-

keerd, maar als zij dit niet deden en
naar het land der Israglieten trokken,
dan was dit Gods hand. Het plan
werd beproefd. Gouden geschenken,
hun plagen voorstellende, werden
in de ark geplaatst. De koeien gin-
gen regelrecht naar de eerste stad
in het Israelietische land, naar Beth-
Semes. Hoe verheugd waren de in-
woners van Beth-Semes; zij waren be-
zig, het koren te maaien, toen zij in
het dal de ark met de koeien za gen
aankomen (i Sam. VI : 13). Maar in
hun vreugde zondigen zij. Zie, wat
zij doen (vs. 19) : zij ontheiligen de
ark, kijken uit nieuwsgierigheid er
in. In de wet was geboden, dat nie-
mand de ark mocht aanraken (zie
Aant. 8), dan alleen de priesters en
zelfs deze niet zonder bedeksel (Num.
IV : 5, 15, 2o). Maar de mannen van
Beth-Semes zondigden tegen dit gebod
des Heeren en de Heere sloeg hen
vanwege hun zonde.

AANTEEK

1. In Sam. II : 13-17 wordt een voorbeeld
gegeven van de groote hebzucht van de zonen
van Eli. De wet van Mozes had nauwkeurig
het deel bepaald voor den priester bij elk
hefoffer (Lev. VII : 31-35). Niet tevreden
met het ruime deel, door de wet bepaald,
namen zij meer van hem, die offerde, dan hun
toekwam. Hun schuld werd nog verzwaard,
doordat zij het op ongelegener qd en wijze
deden. De wet zeide, dat het toekennen van
het deel van de priesters en van hem, die
offerde, moest geschieden, nadat het offer ge-
slacht was ; maar de zonen van Eli vroegen
bun deel, vOOrdat het offer op het altaar was
gebracht. Geen wonder, dat van zulk een
hebzucht, gepaard met openlijke losbandig-
heid, vrome offeraars walgden ; geen wonder,
dat met zulk een goddeloos priesterschap
„men het spijsoffer des Heeren verachtte"
(vs. 17).

2. De uitdrukking „kinderen Belials", in
vs. 12 gebruikt ten opzichte van Eli's zonen,
komt menigmaal voor in het Boek van
Samuel. In het Nieuwe Testament wordt het
woord „Belial" gebruikt als een benaming
voor Satan als de verpersoonlijking van het
kwaad ; maar het moet in het Oude Testa-

ENIN GE N.
ment niet als een eigennaam beschouwd wor-
den, wig het daar beteekent wetteloosheid,
onlvaardigheid. De uitdrukking „kinderen
Belials" beteekent eenvoudig : onwaardige,
roekelooze, losbandige mannen.

3. De „man Gods", die belast was om Gods
oordeel aan Eli aan te zeggen, is de eenige
profeet, waarvan melding gemaakt wordt
sinds den tijd van Debora.

4. De uitdrukking in vs. 4, „die woont
tusschen", — of liever „op" — „de Cherubim",
ziet op de Shechinah, het zinnebeeld der
Goddelijke Tegenwoordigheid, die het ver-
zoendeksel overschaduwde of de Ark des
Verbonds bedekte. De juiste vorm der Che-
rubim is niet met zekerheid bekend. Zij
waren met het aangezicht naar elkander
geplaatst met uitgestrekte vleugelen, ieder op
een einde van het verzoendeksel, waarop
voortdurend de heerlijkheid rustte, die een
zichtbaar bewijs was van de tegenwoordigheid
Gods onder zijn yolk.

5. De letterlijke beteekenis van rhabodis:
„Waar is de eer ?" (of misschien : „daar is
geen eer"). Anderen beschouwen het als een
uitroep van smart, gelijk aan: „Helaas, de
eer" ! De stervende vrouw legde voldoende de
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beteekenis van den naam uit door hetgeen
zij naderhand zeide. De slag was verplette-
rend voor haar; Israel was verslagen; zij zelf
was een weduwe ; Eli was flood en de ark
Gods was genomen ; daarop riep zij uit: ,,Noem
hem I'kabod, want de eer :is uit Israel weg-
gevoerd".

6. Asdod was een der vii` verbonden steden
der Filistijnen en een der zetels van de
nationale aanbidding van Dagon. Zij lag twee
mijlen van de zee en was op een verheven-
heid gebouwd, van waar zij de Filistijnsche
vlakte en den grooten weg 'busschen Palestina
en Egypte overzag. Zij was gedurende vele
eeuwen een belangrijke stad met een rijke
geschiedenis. werd belegerd en ingenomen,
in 716 v. C. door den Tartan, het Opper-
hoofd van Assyrie (Jes. : 1); en ongeveer
een eeuw later hield zij, volgens Herodes, de
langste belegering uit, die bekend is, daar
Psammeticus 29 jaar noodig had om haar te
onderwerpen. Nadat zij hiervan hersteld was,
werd zij later in asch gelegd door de Mak-
kabeen, maar weer opgebouwd door Gabinius,
55 v. C. In het Nieuwe Testament wordt zij
Azotus genoemd (Hand. VIII : 40).

Het is nu een nietig dorp, den naam van

Asdud dragende, zonder oude overblijfselen,
die het interessant kunnen maken voor de
tegenwoordige reizigers.

7. Het schijnt, dat, toen het Filistijnsche
afgodsbeeld Niel, het bovenste gedeelte — dat
een menschelijken norm had — gebroken
werd, terwij1 het vischacktige gedeelte in zijn
geheel bled. „Aileen Dagon was daarop over-
gebleven", in dezen zin beteekent Dagon ,de
kleine visch".

8. Voor de heiligheid van de ark werd
nauwkeurig gewaakt door bepalingen, die wel
bekend moeten geweest zijn aan de inwoners
van Beth-Semes. Aileen Levieten mochten
haar dragen, die haar niet van binnen moch-
ten bezien. Toen zij in de woestijn van plaats
tot plaats gedragen werd, moest zij gewikkeld
worden in de bedekselen van den onttakelden
tabernakel. Geen „vreemdeling" mocht haar
naderen. Daar zij wisten, met welke bijzon-
dere zorg God het teeken van Zijn tegen-
woordigheid omringde, was het een onverant-
woordelijke en aanmatigende daad :van de
inwoners van Beth-Semes om, ten einde aan
hun nieuwsgierigheid te voldoen, in de ark
te zien.

Les LII. — Samuel.

„Zij hebben Mij verworpen."

_;re lezen: I Sam. VII en VIII.
le leeren: Ps. XCV : 6, 7 Jer. VI : 16 (Ps. 65 : 2 ; Ps. 97 : I).

VooR DEN ONDERWIJZER.

In dit hoofdstuk treedt de profeet Samuel opnieuw in de geschiedenis op.
Ten tijde van de wegvoering van de ark uit Silo, of gedurende de twintig
jaren van duisternis en ellende, die hierop volgden, hooren wij niets van
hem. Nu verschijnt hij plotseling ten tooneele; moedigt de Israelieten aan,
zich opnieuw aan den dienst van God te wijden beveelt hun, de valsche
goden uit hun midden weg te doen; spoort hen aan tot ernstige en oprechte
bekeering; en wordt zelf hun voorspraak, dat zij weder bij ,God in genade
zullen worden aangenomen.

De onderwijzers der hoogere klassen zullen goed doen, een weinig langer
stil te staan bij den card van Samuels bestuur en het bijzondere karakter
van de tijden, waarin de profeet leefde. Het tijdvak der Richteren spoedde
ten einde; een nieuwe tijd brak aan voor Israel. Gedurende vele jaren had
God bijna geheel gezwegen in Israel. Zijn openbaringen door middel van
„droomen, door de Urim en de profeten" waren slechts weinig geweest.

Het was te dien tijde, dat Samuel door God werd uitverkoren om het



SAMUEL.	 277

middel te zijn van gemeenschap tusschen Hem en Zijn yolk. De hoofdfiguur
gedurende het tijdperk van overgang en verbijstering is de profeet, de laatste
der Richteren, „in 't bijzonder geroepen om de verbroken schakels van de
twee uiteenloopende tijdvakken aan elkaar te hechten", staande „tusschen
de levenden en de dooden, tusschen het verleden en de toekomst, tusschen
het oude en het nieuwe; met liefde voor beide bezield, hetgeen op zulk een
tijdstip de beste hoop geeft op een duurzame oplossing der vragen, waar-
door het beroerd wordt". (Stanley).

Met Samuel, bovendien, treedt het profetisch ambt op den voorgrond,
een ambt, dat bestemd was, een groote rol in de geschiedenis der zeven
volgende eeuwen te spelen. In de dagen van Samuel lezen wij voor het eerst
van de „Profetenscholen", waaruit dienstknechten Gods voortkwamen, welke,
met Goddelijke gaven toegerust, in die dagen van verval het godsdienstig
gevoel wakker hielden, en als buitengewone gezanten Gods Zijn yolk raad
gaven, vermaanden en bestraften.

De onderwijzer moet den kinderen duidelijk uitleggen, waarin de Israelie-
ten zondigden, toen zij een koning begeerden. Hun zonde was ondankbaar-
heid en ontevredenheid ; zij waren ontevreden met hun tegenwoordigen
toestand, toen „God hun Koning was". Het was hun vurige wensch, te zijn.
„gelijk andere• natien", terwijl zij het toch als een groot voorrecht hadden
moeten beschouwen niet aan andere volken Kelijk te zijn, dat zij van alle
andere menschen waren afgescheiden en boven andere natien uitverkoren
als Gods eigendom, een heilig yolk, een priesterlijk koninkrijk (Ex. XIX :
5, 6), „een yolk des eigendoms den Heere, uwen God, uit alle volken, die
op den aardbodem zijn" (Deut. VII : 6). Zij hadden een geringen dunk van
dit voorrecht ; en, gelijk Ezau, verkochten zij op lichtzinnige wijze hun
geboorterecht voor hetgeen zij een tijdelijk voordeel achtten.

Men zal wel doen, de grootere kinderen er op te wijzen, dat God (in
Deut. XVII : 15-2o) bepaalde wetten had gegeven voor het bestuur van
het koninkrijk, dat in Israel zou verrijzen. Aan de aartsvaders was beloofd,
dat uit hun zaad kcningen zouden voortkomen (Gen. XVII : 6; XXXV : II),
en de profetieen verklaarden, dat de „scepter" van Juda niet zou wijken,
totdat „Silo kwam", en dat een scepter uit Israel zou opkomen. De Isra elie-
ten hadden hierom Gods tijd geduldig behooren of te wachten, en de op-
richting des koninkrijks en de keuze van den koning aan Hem moeten
overlaten.

SCHETS VAN DE LES.

Wat waren het duistere dagen voor
Israel ! God openbaarde zich niet.
Silo was verlaten. De ark was niet
langer in den tabernakel. „Het woord
des Heeren was dierbaar". Er was
slechts een man in Israel, aan wien
God zich openbaarde. Gij herinnert
u den jongeling, die Eli in den taber-
nakel bediende ? Samuel. Wat was er
van hem geworden ? Wij hoorden

niets van hem al dien tijd. Is hij
slecht geworden, zooals Hofni en
Pinehas, of zooals het overige Israeli'
Neen, hij is een man geworden en
een profeet des Heeren. Hij is dik-
wijls bedroefd, als hij aan de boos-
heid van Israel denkt en aan zijn
afdwaling van God. Wij hebben ge-
zien, wat er te Beth-Semes met de
ark gebeurd was. Zij werd nu van
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daar naar Kirjath-Jearim gebracht
(zie Aant. I) en in het huis van Abi-
nadab, op den heuvel in de stad,
geplaatst (zie Aant. 2). Eleazar, Abi-
nadab's zoon, werd geheiligd, opdat
hij de ark des Heeren bewaren zoude
(zie Aant. 3). Hier bled zij vele jaren.

Alles was nu zoo antlers voor de
Israelieten. Silo was verlaten ; geen
middelpunt, waar men kwam aanbid-
den. Een donkere wolf hing over het
land gedurende twintig jaren (zie
Aant. 4). Toen begon Israel te ge-
voelen, dat God het verlaten had, en
zag begeerig uit naar de vroegere
dagen van voorspoed en geluk, toen
God met hen was ; het is juist nu,
dat wij Samuel zien optreden. Een
algemeene opwekking had onder Israel
plaats (vs. 3). Samuel was de uit•
voerende macht in Gods hand. Zie,
waar hij den meesten nadruk op legt :
„Doet de vreemde goden uit uw
midden weg." „Richt uw hart op den
Heere." ,,Dient God alleen."

1. De tiervorming.
Hoe zal Samuel zich in Israels

berouw verheugd hebben ( Voorb. —
Beleedisde ouders — zijn verheugd,
het berouw van hun kind te zien —
zijn blijde, dat het kind schuld ge-
voelt). Samuel gevoelt, dat er weer
hoop voor Israel bestaat. Hoe verhard
waren hun harten geweest ! Nu smel-
ten zij (vs. 2) : zij „klaagden den
Heere achterna". Zij zagen nu, wat
de zonde over hen had gebracht, en
dat alle geluk en voorspoed verdwe-
nen waren. Zij zagen, dat zij, zonder
God, hulpeloos en ellen:lig waren en
gevoelden misschien, hoe ondank-
baar zij geweest waren. „Wij hebben
gezondigd," zoo roepen zij uit. Hebt
gij wel eens een vader gezien, die zijn
berouwhebbend kind niet wilde ver-
geven ? Neen. Eerst komen de tranen
van droefheid en berouw, dan de kus
der verzoening, en alles is verge-

yen. Zoo doet de Heere ook met ons.
De tranen des berouws gaan nooit
onopgemerkt voorbij. Hoe menigmaal
hebben wij weder God Israel in genade
zien aannemen. Denk aan de vele uitred-
dingen door de Richters, en nu, na
die lange jaren van afdwaling, wordt
Israel weer in gunst aangenomen.
Hun beker was overvloeiende van
goedheid.

Samuel was hun Richter en riep
hen alien te zamen te Mispa (zie
Aant. 5), denkelijk een welbekende
plaats. Welk een groote vergadering :
„gansch Israel". En de vergadering
was gewapend. want in vs. ro, II
lezen wij, dat 'de mannen, alhier ver-
zameld, de Filistijnen versloegen, die
op hen aanvielen (zie Aant. 6). De
geheele vergadering deed belijdenis
van schuld ; zij vastten en smeekten,
dat Samuel voor hen bidden zoude
(vs. 8). Samuel „goot water uit voor
het aangezicht des Heeren" (zie Aant.
7), daarmede te kennen gevende, dat
het yolk berouw had over zijn zonde,
en opende hun harten voor den
Heere. Daarna offerde Samuel een
brandoffer voor het yolk (vs. 9) en
God nam Israel in gunst aan.

Hoe weten wij dit ? Zie vs. 1 o.
Terwijl Samuel het offer brengt, wor-
den zij door de Filistijnen overval-
len ; loch zie hoe God hen helpt.
Fen geweldige storm breekt los boven
de Filistijnen, die geheel verslagen
worden. De Israelieten jagen hen
achterna, en nemen steden terug, die
de Filistijnen hun ontnomen hadden
(vs. 14). Een pilaar wordt op het
slagveld opgericht en de plaats Eben-
Haezer genaamd : „Tot hiertoe heeft
de Heere geholpen" (vs. 12).

Hoe verheugd waren de Israelieten.
Gedurende vele jaren hielden de Fili-
stijnen zich nu stil, en alles was rustig
en vredig onder Samuels bestuur. Hij
richtte dan op deze, dan op gene
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plaats, en trok van jaar tot jaar het
land door. Hij woonde evenwel te
Rama en stichtte er een profeten-
school, waarvan hij het hoofd was
(I Sam. XIX : 2o). Hoe gelukkig had
Israel zich onder deze vreedzame en
wij ze regeering moeten gevoelen ! (zie
Aani. 8). Doch zie !

11. Het yolk begeert een koning.
Samuel woont nog steeds te Rama

(r Sam. VII : 17), en aldaar is ook een
altaar. Hoe velen beminnen den
ouden profeet ; uit alle oorden des
lands komen zij tot hem, om hem te
raadplegen. Op zekeren dag komen
weer eenige mannen te Rama en treden
Samuels huis binnen ; het zijn oudsten
van Israel (Deut. XIX : 12; Richt.
VIII : 14-16 ; XI : 5, 7, 8). Zij komen
om Samuel te spreken ; zij zijn ver-
tegenwoordigers van het gansche Is-
rael en brengen een verzoek over in
naam van het geheele yolk. Samuel
schijnt misnoegd; zie den pijnlijken
trek op zijn gelaat ! Wat heeft hem
leed gedaan ? Zij hebben om een
koning gevraagd, en Samuel had
reden om bedroefd te zien. Gevoelt
hij, dat hij daardoor teruggedrongen
wordt ? Ja, maar meer dan dit: een,
grooter dan hij, wordt miskend. Wie
had hen uit Egypte geleid (Ex. XX :
2)? Wie had hun mannen als Gideon,
Jeftha, Simson en al de Richteren
gegeven ? Wie had zich lankmoedig
jegens het oproerige yolk betoond
en het vergiffenis geschonken (Ps.
CVI : 43-45)? Wie had onlangs voor
hen de Filistijnen ten onder gebracht?
Het was God, dien zij miskenden
(zie vs. 7). ,,Zij hebben u niet ver- ,
worpen, maar zij hebben Mi./ ver-
worpen," zegt de Heere.

Maar waarom kwamen de oudsten
des yolks om een koning vragen,
daarvour moest toch een reden be-
staan? In vs. 5 lezen wij eenige dier
beweegredenen.

(a) Zij waren ontevreden. Zij wilden
van bestuurders veranderen. Had
Samuel hen dan beleedigd? Neen. Zij
konden niets tegen hem inbrengen.
Maar Samuel werd oud en was
natuurlijk niet meer zoo werkzaam
als vroeger. Hij had zijn zonen aan-
gesteld om hem bij te staan, en dezen
richtten te Berseba (zie vs. 2; aant.
9). Maar zijn zij aan hun vader ge-
lijk? (Zie vs. 3). Zij wandelden niet
in zijn wegen ( Voorb. — Stel u voor,
dat onze rechters hun gunstelingen
hadden, zich lieten omkoopen en valsch
recht spraken — hoe zouden wij kla-
gen). Dit deed Israel; het morde en
was ontevreden. Hoe vreemd, dat
een man als Samuel zulke slechte
zoons had. Gij herinnert u de ge-
schiedenis van Eli (hoofdst. II). Hoe-
veel overeenkomst; maar wij lezen
niet, dat Samuel bestraft werd zooals
Eli. (III : 13).

Waarom beklaagden de oudsten
zich niet bij Samuel over zijn zoons,
en vraagden zij niet, hen te ontzetten ?
Ach, er stak iets anders achter.

(b) Zij waren trotsch. Zij namen
'het slechte bestuur van Joel en Abia
als verontschuldiging te baat (Zie vs.
2o). De ware reden lag in hun hoog-
moed en hun trots. Hoe droevig !
De Israelieten wenschten machtig te
worden — een koning te hebben —
vertooning in de wereld te maken.
Maar waarom? Om ,,gelijk de andere
volken te zijn" (Voorb. — Een kind
track` een voorbeeld na te schrifven
— maar stel u voor, dal het voorbeeld
slecht is). De Israelieten wilden de
Filistijnen, Amorieten, Moabieten en
Midianieten navolgen. Welke slechte
voorbeelden ! En toch wilden zij een
koning hebben, om aan hen gelijk te
zijn ; een koning, om ,,voor hen uit
te gaan" en hen in den strijd aan te
voeren. Het was alles ijdelheid. God
wederstaat de hoovaardigen (Jac.
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IV : 6). Hoe goed zou het voor de
Israelieten geweest zijn, als zij zich
bij het oude gehouden hadden en
met Gods bestuur tevreden waren
geweest. Maar zij waren niet tevreden
(Jer. VI : 16).

Samuel was zeer bedroefd over hun
eisch. Zie, wat hij doet (vs. 6). Hij
bidt tot den Heere en legt de geheele
zaak bloot voor Hem. Als wij in
moeilijkheid verkeeren, doen wij dit
dan ook? Wij moesten het doen. God
noodigt ons daartoe uit (Ps. LV : 23).
Wij moeten onze moeilijkheden aan
Hem openbaren. Samuel deed het ook.
Zie, wat God antwoordt (vs. 7-9).
Hoezeer God Israel bemint, blijkt nit
het antwoord. God is ten eenenmale
miskend, en toch, hoe zacht luidt de
bestraffing. Samuel moet naar hun
stem luisteren, maar hen ook waar-
schuwen voor hetgeen zij van zulk
een koning te wachten, hebben. Zij
zien alleen op de lichtzijde; Samuel
moet hun de schaduwzijde aantoonen.
Lees, wat hij zegt (vs. 11-18). De
nieuwe koning zou zeer verschillend
zijn van de richteren; hij zou meer
pracht begeeren, het yolk meer lasten'
opleggen, hij zou hun zonen tot sol-
daten en hovelingen aanstellen, be-
lastingen heffen en hen zwaar voor
zich laten arbeiden. Hij zou een paleis

en allerlei weelde eischen ; hij zou het
yolk meer tot slaven maken, dan zij
tot nu toe geweest waren.

Maar de Israelieten wilden niet
luisteren. „Neen, er zal een koning
over ons zijn" riepen zij nit (vs. 19).
God willigt hun eisch in Wellicht
zou Hij hun een koning uit Zijn hand
gegeven hebben, als zij geduld gehad
hadden. Nu geeft Hij hun er ook een,
maar in ongenoegen ( Voorb. — Vader
straft zijn zoon door hem zijn eigen
wil to laten doen, maar waarschtiwt
hem eerst). Zoo deed God met Israel.
Hij gaf het yolk een koning, maar in
Zijn toorn. Israel wist niet, welk een
ongelukkige stap het gedaan had
(Hoz. XIII : 9—r De oudsten be-
leefden het nog, dat de door hen
begeerde koning niet den roem aan-
bracht, waarop zij hadden gehoopt.

Hierin is een les voor u en mij
opgesloten. God weet het best, wat
toed voor ons is. Hoeveel beter zou
het voor Israel geweest zijn, als het
alles in Gods hand gelaten had. God
zocht het goede voor hen. Laten wij
op Hem vertrouwen, ons aan Zijn wil
onderwerpen (Hand. XXI : 14). Hij
is een liefdevol Vader ; laat ons vol
vertrouwen tot Hem opzien. Wat de
Vader doet is welgedaan.

AANTEEK
1. Kirjath-Jearim lag op de grenslijn tus-

schen de stammen van Judo, en Benjamin.
De naam beteekent: „de stad der wooden",
naar een uitgestrekt woud, dat daar dicht bij
lag. Het woud is sinds lang verdwenen en
het tegenwoordige dorp draagt nu den naam
Kuryet-el-Snap, of: „de stad der druiven".
Statige boomen beschaduwet het dorp —
misschien wel een overblijfsel van het oude
woud.

2. De Hebr. woorden „Ha-Chbeah", in vs.
1 vertaald door: „op den heuvel", beteekenen
heuvel of hove plaats van Kirjath-Jearim;
dit . ' Was misschien de reden, waarom deze
stad als de verblijfplaats voor de ark werd
gekozen.

3. Het is waarschijnlijk, dat Abinadab en

ENINGEN.
zijn zonen van het geslacht van Levi waren.
Abinadab en Eleazar zijn beiden namen, die
in Levietische geslachten gevonden worden.
Het is niet waarschijnlijk, dat na Gods straf
over het wanbedrijf te Beth-Semes de zorg
voor de ark terstond weder aan anderen, dan
aan Levieten, zou zijn toevertrouwd. De
meeningen hieromtrent zijn echter zeer ver-
schillend.

4. De ark is Dimmer teruggebracht gewor-
den naar Silo ; de verwoesting dezer stad
door de Filistijnen werd beschouwd als een
aanwijzing, dat God haar verlaten had. Ten-
gevolge van de zonden der priesters aldaar
„verliet God den tabernakel van Silo", en
„verkoos niet den stam EfraYm" (Ps. LXXVIII :
60, 67). De ark bleef te Kirjath-Jearim tot
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den tijd van David, die haar op den berg
Sion bracht. De tabernakel, waaruit de ark
genomen was, werd gebracht te Nob en later
te Gibeon, waar hij bleef tot de oprichting
van den tempel van Salomo. Toen eerst werd
de ark gebracht naar ,,Gods heiligdom''.

De „twintig jaar", in vs. 2, zien waar-
schijnlbk op de gebeurtenissen in het volgend
gedeelte van bet hoofdstuk ; de ark bleef
bijna vijf jaar te Kirjath-Jearim.

5. Mizpa, het tooneel van deze groote ver-
gadering van „gansch Israel", had waarschijn-
lijk een bijzondere en boven alles uitstekende
Jigging, daar het meermalen de plaats was,
waar openbare vergaderingen van het yolk
gehouden werden. Het tegenwoordige Neby
Sonwil is waarschijnlijk het oude Mizpa.
Het is een hooge heuvel, ongeveer 500 voet
boven de vlakte, en het hoogste punt van
het geheele landschap. Zijn nieuwe naam is
afgeleid van het veronderstelde graf van den
profeet Samuel, dat daar nog gewezen wordt,
maar waarvan de juistheid wordt betwijfeld.

6. Het blijkt uit hetgeen later geschiedde (vs.
10, 11), dat de vergadering, hoewel bijeenge-
roepen voor godsdienstige en staatkundige
redenen, een gewapende vergadering was. Het
zoude niet veiliggeweest zijn, een ongewapende
menigte bij elkaar te roepen op een plaats,
zoo dicht bij het Filistijnsche grondgebied
gelegen.

7. Verscheidene uitleggingen zijn gegeven
over het uitgieten van water voor het aan-
gezicht des Heeren, vermeld in vs. 6. Het
was waarschijnlijk een zinnebeeldige daad,
uitdrukking van de versiagenheid des harten
over hun zonden en van hun verlangen, om
zich en het land te reinigen van die smet.
De Chaldemwsche Targum vertaalt het aldus :
„En zij goten hun harten in schuldbelijdenis
uit als water voor den Heere". Sommigen
meenen, dat Samuel het Loofhuttenfeest  nit-
koos als gelegenheid om het yolk te verza-

melen, daar vasten en uitgieten van water
gebruiken waren, die bijzonder bij dat feest
behoorden.

8. Het bestuur van Samuel schijnt krach-
tig en voorspoedig te zijn geweest. De steden,
die met haar aangrenzend grondgebied lang
ill het bezit geweest waren der Filistijnen,
werden teruggenomen ; de vijand werd niet
alleen verjaagd uit de binnenlanden van het
Israelietisch grondgebied, maar de oorlog werd
gevoerd op eigen grondgebied der Filistijnen„
wier macht voor langen tijd gebroken was.
Zoowel de regeling van burgerlijke als van
militaire zaken berustte in de handen van
Samuel. Men zou uit hoofdst. VII : 15, 16
kunnen afleiden, dat hij het ambt bekleedde
van burgerlijk rechter, zelfs toen, bij de
instelling van het koningschap, de militaire
leiding in de handen van Saul overging.

9. Ber-Seba was een stad, aan de zuidelijke
grens van het gebied van Juda. Om den
afstand heeft Samuel haar waarschijnlijk niet
in zijn jaarlijksche omreize opgenomen, daar-
om werd aldaar door hem een plaatselij sk hof
voor de bedeeling van het recht gevestigd,
waarin hij zijn zonen Joel en Abia als zijn
plaatsvervangers aanstelde. Het is mogelijk,
dat de naijver en de onderlinge verbittering,
die toen reeds bestonden tusschen de ver-
schillende stammen bij de inwoners van Juda
eenigen weerzin verwekten tegen het komen
voor hetzelfde gerecht met die van EfraYm
en de noordelijke stammen.

De oude naam klinkt nog na in den naam
van Bir-es-Seba. De bronnen van Ber-Seba
behooren tot hetgeen in de eerste plaats de
geestdrift opwekt van de reizigers, die
Palestina van het Zuiden uitgaande bezoeken.
De twee grootste zijn op den noordelijken
oever van de TV ady-es-Sebd de puinhoopen
der stad liggen op een lagen heuvel, een
weinig ten Noorden.

Les LIII. — De nieuwe koning.

„De gees/ des Heeren werd vaardig over Saul."

le lezen : I Sam. IX gedeeltelijk, X, XI en XII.
Ye leeren : 2 Cor. V : io ; Gal. V : 7 (Ps. 72 : I, Ps. 68 : 17).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het geschiedkundig tijdperk, in deze les behandeld, is wat lang ; het zal
den onderwijzer echter niet moeilijk vallen, dit gedeelte volgens eigen inxicht
voor de kleinere kinderen te bekorten, zonder van het algemeene overzicht
of te wijken.
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Men zal bemerken, dat de gebeurtenis, beschreven in het eerste gedeelte
van Afd. II, eigenlijk. tusschen (a) en (b) van Afd. I behoorde, namelijk
tusschen de zalving van Saul te Rarna en de openbare verkiezing te Mizpa;
maar daar het wenschelijk is, vooral te wijzen op de gunstige gelegenheid,
door God aan Saul geschonken, om een rechtvaardig, wijs en voorspoedig
bestuur in Israel te vestigen, is een afzonderlijke afdeeling van de les er
aan gewijd, hoe God Saul voor het koninklijk ambt voorbereidde.

De hoofdgedachte in de toepassing is : alle macht, begaafdheid, plaats en
gelegenheid komt van God en moet in Zijn dienst en . tot Zijn eer worden
gebruikt. De voornaamste punten in deze les zijn het begin dat Saul maakte,
de goede gelegenheid, hem aangeboden, en zijn tekortkomingen.

Eer wij het treurige gedeelte van Sauls leven gaan bespreken, willen wij
die uitstekende karaktertrekken, welke hem in den aanvang van zijn loop-
baan kenmerkten, op den voorgrond plaatsen.

De nederigheid en het bescheiden gedrag van den jot-igen koning vallen
het meest in het oog ; zijn . geestkracht, moed en geestdrift blijken ons duide-
lijk uit den spoed, waarrnede hij de mannen van Jabes in Gilead te hulp
komt. Het karakter van Saul, zooals het zich in de eerste jaren zijns levens
aan ons vertoont, , bezit vooral voor jongens groote aantrekkelijkheid. De
beschouwing van dit karakter zal duidelijker de tegenstelling doen zien,
tusschen Sauls veelbelovende jeugd en de ellende en duisternis, waarin zijn
leven eindigde.

SCHETS VAN DE LES.

Een school. Er komt een nieuwe
meester. Hoe nieuwsgierig zijn de
jongens I Hoe zou hij er uitzien ? Zal
hij streng zijn? enz. Wij kunnen ons
gemakkelijk voorstellen, hoe nieuws-
gierig de Israelieten er naar waren,
wie hun koning zou worden, en wat
voor soort van koning hij zijn zou. Zij
stellen hem zich nor: edel, vol
majesteit, prachtig uitgedost, misschien
omringd door een talrijk gevolg. Zij
zien hem reeds aan het hoofd van
het leger, dat zegevierend terugkeert.
Hoe streelt hen de geda.chte, dat er
nu een ,,koning van Israel" zal zijn.
Wij zullen zien, wie deze nieuwe ko-
ning wezen zal, en hoe hij gekozen
vs; erd.

I. Hoe Saul koning werd.
Stel u den weg voor, die naar Rama,

Samuels stad, voert. Het is een heu-
velachtige weg. Rama ligt eenigszins
verheven (IX : I r), zooctat de weg
stijgt. Maagden komen uit de stad,

met vaten in de hand, om water te
putten; dit doen in het Oosten meest.
al vrouwen (Gen. XXIV). De putten
liggen buiten de stad. Gij herinnert
u, hoe Jezus bij den put te Sichar
buiten de stad zat (Joh. IV : 6, 7).
Terwijl de maagden den heuvel af-
kwamen, ontmoetten zij twee vreem-
delingen, die naar den Ziener (d. i.
den profeet) vragen (zie Aant. 1). De
vrouwen zeggen hun, naar de stad
te gaan. Daarop ontmoeten zij een
anderen man; het is Samuel; de man,
dien ze zoeken. Vreemd, dat zij
Samuel niet kennen, Israels grooten
profeet, en richter. Zij vragen hem,
waar de Ziener woont, en Samuel
zegt tot hen : „Ik ben de Ziener".

Maar wie zijn deze reizigers ? Een
schoon jongeling en zijn knecht.
Samuel wist al dadelijk, wie die man
was (IX : 15-17). Het was Saul, de
zoon van Kis (IX : t, 2) (zie Aant.
2). Hij had vele mijlen geloopen, om
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zijns vaders ezelinnen te zoeken (IX :
4) (zie Aant. 3] en kwam nu aan
den profeet vragen, waar zij waren.
Deze man zou de nieuwe koning
worden ; zie nu, hoe hij tot het ko-
ningschap kwam.

(a) Lleimelijk door Samuel. Hoe
vreemd kijkt Saul op, als hij hoort,
wat Samuel tot hem zegt : „De eze-
linnen zijn gevonden", „Israels be-
geerte zijt gij" d. i. geheel Israel ziet
op u. Saul is zeer verbaasd — maar
hij is nederig — bescheiden — (IX :
21). Zie nu, hoe Samuel Saul eer
bewijst (vs. 23-24). Hij zit aan tafel
met den profeet, ontvangt de eere-
plaats en „den schouder", het beste
stuk vleesch (zie Aant. 4). Den vol-
genden dag staat Samuel vroeg op,
en gaat tot Saul op het dak van het
huis, waar deze geslapen heeft (zie
Aant. 5), wekt hem en beveelt hem
de reis voort te zetten. De knecht
wordt vooruitgezonden, en Samuel
vertelt nu aan Saul, dat hij koning
worden zal (X : i). Denk u de gevoe-
lens van Saul in. Is dat waar ? Kan
dat waar zijn ? Een onbekende man
uit een der kleinste stammen (IX :
21), zal die koning worden ? En toch
is het waar. Samuel zalft hem en
geeft hem drie teekenen, die deze
waarheid bevestigen zullen :

(I) Twee mannen zullen hem mede-
deelen, dat de ezelinnen gevonden zijn.

(2) Drie mannen zullen hem ont-
moeten en hem een klein geschenk
aanbieden.

(3) Hij zal een gezelschap profeten
ontmoeten en zich bij hen voegen.

Nu gaat Saul op weg (zie Aant. 6).
Bij het graf van Rachel wordt het
eerste teeken bewaarheid; bij den eik
te Tabor het tweede. Toen hij te
Gibea kwam, de stall zijner inwoning
(zie Aant. 7), werd het derde teeken
vervuld. Een gezelschap profeten ont-
moet hem, zingende en spelende op

hun instrumenten (zie Aant. 8 en 9),
en hij voegt zich bij hen. Saul echter
moet ook

(b) openlijk gekozen worden. Er
heeft weder een groote vergadering
te Mizpa plaats. Uit alle oorden zijn
er menschen samengevloeid om een
nieuwen koning te kiezen, of liever,
God zal er een voor hen kiezen. Zie,
Samuel staat in hun midden ; hoe
gretig luisteren alien naar hem ! Vreest
hij, ronduit tot hen te spreken? Neen
(lees vs. i8, 19). De loten worden
geworpen. Het lot valt op den stam
van Benjamin, dan op het geslacht
van Matri — dan op Saul. Hoe be-
geeren alien den koning te zien !
Waar is hij ? „Waar is Saul ?" roe-
pen zij uit. Komt hij daar met op-
geheven hoofd nader ? Neen. Hij is
te nederig om voor het yolk te ver-
schijnen ; zij gaan hem zoeken en
vinden hem tusschen de pakgoederen.
Nu wordt hij naar buiten gebracht
en aller oog rust op hem. Welk een
schoon man is hij ! Groot, welgemaakt,
van top tot teen een koning. Toen
juichte het gansche yolk; „de koning
leve", en de heuvelen deden dezen
kreet weergalmen.

II. Zijn deugden.
Een gewoon mensch, hoe kan die

opeens koning worden ? Hoe zal hij
weten, hoe hij handelen moet? ( T7oorb.
— Denk eens, dat men u wilde loten
telegrapheeren; gij zoudt het niet
kunnen, als giy het niet eerst geleerd
hadt). Saul moest dus ook eerst voor
zijn ambt voorbereid worden. Hoe
hadden de Richters dat geleerd?
Gideon, Jeftha en Simson ? God had
hen zelf onderwezen (Richt. VI : 34 ;
XI : 29; XV : 14). Zoo onderwees God
Saul ook. Laat ons nu tot Saul terug-
keeren, toen hij Samuel verliet. Zie,
wat van hem gezegd wordt (i Sam.
X : 9) : „God veranderde hem het
hart in een ander", d. i. gaf hem
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macht en kracht om het koninkrijk
te besturen (Zie vs. 1o). „De Geest
des Heeren werd vaardig over hem,"
en hij profeteerde. God maakte hem
tot „een anderen man" (vs. 6). Nu is
hij voor koning geschikt. Hoe ver-
wonderd is het yolk er over, Saul zoo
veranderd te zien (vs. II, i2) [zie dant.
14 God schonk hem vele gaven. Hoe
behoorde hij die op prigs gesteld te
hebben, en naar den zegen des Hee-
ren uit te hebben gezien ! Wij zullen
zien, of hij dit deed.

Welke was nu zijn eerste daad?
Bouwde hij een paleis ? Zond hij om
paarden, wagenen en soldaten ? Om-
ringde hij zich met weelde ? Neen (Zie
I Sam. X : 26). Hij keert. naar Gibea
terug en neemt zijn vroeger bedrijf
ter hand; hij gaat weer naar het veld
en ploegt met de ossen (;XI: 5). Stel
u een koning voor, die ploegt ! Hoe
verbaasd zal het yolk g;eweest zijn,
dat hij de uitverkoren koning was.
Maar weldra gebeurt er iets, dat hem
in vuur zet.

Op zekeren dag, als hij van het veld
terugkeert, hoort hij een geweldig
rumoer ; wat kan dat beteekenen
(XI : 5) ? Schrik en angst zijn op de
gezichten te lezen. Wat is er dan
gebeurd, waarom weent bet yolk ? De
tijding wordt aan Saul medegedeeld,
dat de Ammonieten in het land zijn
gevallen. Het is vele jaren geleden,
sedert zij den Israelieten last aande-
den. Jeftha had hen toen onderwor-
pen (Zie Richt. XI : 32, 33). Nu was
Nahas, hun koning, Jabes in Gilead
komen belegeren. Hij stelt den inwo-
ner de wreede voorwaarde, dat hij

AANTEEK

1. Vs. 9 is klaarblijkelijk een uitlegging,
om het woord „ziener" te omschrijven. Daar
zijn drie Hebr. woorden om een profeet aan
te duiden: .Ndbi, Roeh en Chozeh. Nal, heet
hij, als de man, die de verklaringen Gods
aankondigt en „uitgiet"; het is de officieele
titel van den profeet. Bah en Chozeh betee-

aan een ieder het rechteroog uitste-
ken zou — zij kunnen dan niet meer
van nut zijn in den oorlog — en
geeft hun zeven dagen om zich te
bedenken. Daarop zenden de beleger-
den boden naar Sauls stad, dat hij
hun te hulp kome. Dit was de tijding,
die zulk een verslagenheid had teweeg
gebracht. Zie, wat Saul nu doet (XI :
6, 7). Hij is terstond bij de hand,
zendt boden door het geheele land
om Israel te wapen te roepen, en te
Bezek ontmoeten hem duizenden (vs.
8), die optrekken naar de belegerde
stad ; hoe verheugd zijn de mannen
van Jabes! (zie Aant. 1E.

Er heeft een slag plaats en Nahas
wordt geheel verslagen. Hoe trotsch
zijn allen nu op den jongen koning; hoe
vol moed en beleid had hij zich ge-
toond. Maar zie, hoe nederig hij onder
dit alles blijft, en hoe gematigd hij
zich betoont (XI : 12, 13). Het yolk
wil zich op de vijanden van Saul, op
hen, die hem niet als koning begeer-
den, wreken (X : 27), doch is Saul
wraakzuchtig ? Neen hij toont een
zachtmoedigen geest, hij vergeeft
hun (vs. 13).

Hoe goed zou het voor Saul geweest
zijn, als hij altoos zoo gebleven was !
Tot op dit oogenblik is hij voor ons
alien een voorbeeld. Vlijtig — moe-
dig — niet lui of onverschillig. Lui-
heid wordt door God veracht, Hij
bemint niet de tragen, rnaar de vlij-
tigen (Rom. XII : 8, I I). Op Sauls
nederigheid mogen wij ook wel acht
slaan. God haat alle hoovaardij. Hij
gebiedt ons, nederig en ootmoedig te
zijn (Fil. II : 3).

ENINGEN.

kenen beiden : „eat die ziet", en hebben
betrekking op de profetische gave, om de
gezichten, welke God hun voorstelt, te zien.
De uitlegging (vs. 9) is gegeven, om te zeg-
gen, hoe het kwam, dat hier van Samuel
gesproken wordt als .RoM en niet, zooals
men in later tijden gewoon was als 1Vdbi.
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2. Daar is een verschil tusschen de ge-
slachtslijst van Saul, zooals die hier wordt
,opgegeven en die in 1 Kron. VIII : 33 ; IX :
39. Waarschijnlijk is de naam Ner wegge-
laten tusschen Abiel en Kis.

3. Het is onmogelijk, met juistheid den weg
van Saul te bepalen, daar het moeilijk is, de
ligging van Salisa en Sahalim vast te stellen.
Hij schijnt eerst noordwaarts van Gibea, zijn
woonplaats, gegaan te ziin, door de hoog-
landen van Efrain', en toen zuidelijk te zijn
afgeslagen door de groene heuvelen tusschen
Silo en het dal van den Jordaan, door het
grondgebied van Benjamin, totdat hij kwam
in Samuels stad, Rama, in het land van Zuf.

4. De schouder werd aan Saul aangeboden
als een bijzonder eerbewijs. In de Levietische
offers was de rechterschouder het aangewezen
deel voor de priesters (Lev. VII : 32); of
Samuel vereerde Saul niet hem het priester-
lijk stuk te deelen, Of hij behield den linker-
schouder voor zich als teeken, dat hij bestemd
was om den troon te bestijgen. Door „de
kamer" in vs. 22 wordt bedoeld het vertrek,
dicht bij de hooge plaats, waar het offerfeest
gehouden werd.

5. Vs. 26. De Septuagint vertaalt aldus :
„en zij bereidden een legerstede voor Saul op
het dak van het huis, en hij sliep." Het is
een zeer algemeene en oude gewoonte in het
Oosten om bijzondere slaapplaatsen te berei-
den, door het opslaan van eel, tent op het
dak. Gedurende een groot gedeelte van het
jaar, zegt Dr. Thomson, is het dak de aan-
genaamste plaats, vooral des morgens en des
avonds. Daar slapen velen gedurende den
zomer. Saul, jong, krachtie, maar vermoeid
van het lange zoeken, kon Been betere slaap-
plaats verlangen dan op dak.

6. De terugweg van Saul is niet duidelijk.
Rachels graf, de eerste, rustplaats op zijn
terugreis, wordt vermeld in Gen. XXXV :
16-20, als dichtbij Bethlehem liggende. De
traditioneele ligging van Kubbit Rahil is onge-
veer een en een halve mill ten Noorden van
Bethlehem: dit zou geenszins zijn op den weg
van Rama naar Gibea, Sauls stad.

„Elon Tabor", moet vertaald worden door
„den eik van Tabor", ofschoon men niet weet,
wat met Tabor bedoeld wordt. Sommigen
denken, dat het een verbastering is van Debora,
en dat de bedoelde eik de eik bij Bethel is,
waaronder Debora, Rachels voedster, begraven
werd (Gen. XXXV : 8). Met de tegenwoordige
kennis van de ligging der verschillende
plaatsen is het onmogelijk, met juistheid den
weg, door Saul genomen, te bepalen.

7. Door „den heuvel Gods" of „Gibea Gods"
(X : 5) wordt Sauls stad Gibea bedoeld ; bet
is duidelijk uit vs. 10-12, dat Saul wel be-
kend was onder degenen, die hem „onder de
profeten" zagen.

8. Muziekinstrumenten waren van de
vroegste tijden of bij de Hebreen bekend. De
muziekbegeleidingen bij zang en dans waren
waarschijnlijk langen tijd zeer ontwikkeld en
eenvoudig. Sommigen denken, dat de stelsel-
matige beoefening van muziek als wetenschap
tegelijk met de profeten-scholen ontstond. In
elk getal leeren wij uit 1 Sam. X, dat de
muziek een deel uitmaakte van hun onder-
wijs en gewoonlijk den profetischen zang
begeleidde.

De luit was een instrument met snaren dat
eenigszins op een guitaar geleek, en gebruikt
werd om de stem te begeleiden. Zij had
zes snaren, alhoewel minstens vijf gewoonlijk
verdubbeld werden, zoodat het aantal elf of
twaalf werd.

De trammel is een soort tambourijn, voor-
namelijk door vrouwen bespeeld, ter begelei-
ding van zang of dans.

De pfip is een der oudste en eenvoudigste
muziekinstrumenten. Zij was een soort fluit
en gaf een zacht, klagend geluid, waardoor
zij een geschikt instrument was voor treur-
muziek (Matth. IX : 23 ; Jer. XLVIII : 36).

De harp was het volksinstrument der
Hebreen en het type van alle snaar-instru-
menten. De grootte, de vorm en het getal
snaren worden verschillend opgegeven. Jose-
phus zegt, dat zij tien snaren had, en met
een plectrum bespeeld werd ; daar moet echter
ook een kleiner instrument bestaan hebben,
dat gemakkelijk gedragen (X : 5) en met de
hand bespeeld werd (1 Sam. XVI : 23;
XVIII 10).

9. Het gezelschap profeten, waarbij Saul
zich voegde, bestond uit leden van een der
profeten-scholen, die zeer bloeiden in Samuels
tijd. Deze inrichtingen schijnen een soort
theologische scholen geweest te zijn, waarin
veelbelovende leerlingen opgevoed werden
en waaruit gewoonlijk de reeks van aange-
stelde profeten genomen werd. Een dezer
scholen was te Rama (1 Sam. XIX : 19, 20) ;
een andere was later te Bethel (2 Kon. II:
3) ; een ander te Jericho (2 Kon. II : 5) ; een
andere te Gilgal (2 Kon. IV : 38) en daar
waren er nog andere (2 Kon. VI : 1); aan elke
school was een oudere profeet als hoofd, met
bet toezicht belast. De voornaamste vakken
van studie waren de Wet en haar uitleggin-
gen, muziek en dichtkunst. Het mondelinge
onderricht aan de gemeente was opgedragen
aan de leden dezer profetische orde.

Door sommigen wordt beweerd, dat het
profeteeren (X : 10) hier niet antlers kan
bedoelen dan gebed en smeekingen tot God,
waarschijnlijk begeleid door stichtelijke ge-
zangen van lof en dankzegging.

10. Sommigen beschouwen de vraag in vs.
12 „ Wie is hvn vader ?" als een verwijt aan
de tegenstanders, alsof men zeggen Wilde :
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„ Wie is de varier der profeten ? Is het niet
God en kan God niet de Goddelijke gaven
aan Saul geven ?" De Septuagint, de Arabische
en Syrische vertaling zeggen : „Wie is zijn
varier?" De beteekenis van de vraag zoude
zijn : ,,Wie zou verwacht hebben, dat Kis een
zoon onder de profeten zou hebben ?"

11. Dander en regen waren in den tijd van

den tarweoogst zeer ongewoon ; van het op-
houden der buien in het voorjaar tot aan
haar begin in October of November is regen
onbekend. Hieronymus, die verscheidene
jaren in het Heilige Land doorbracht, zegt,
dat de tarweoogst begon tegen het eind van
Juni of in het begin van Juli, en dat hij in
dien tijd nooit regen in Judea zag.

Les LIV. — Sauls regeering.

„Omdat pi het woord des Heeren verworpen hebt."

Te lezen: I Sam. XIII en XV.
Te leeren: Spr. I : 28, 2g; I Cor. X : 12 (Ps. 33 : 8; Ps. 32 : 5).

VOQR DEN ONDERWIJZER.

In de vorige les wend ons de jonge koning voorgesteld in al den glans
van zijn veelbelovende jeugd; maar de zon, die zoo schitterend opging, was
bestemd om even spoedig weer onder te gaan. In deze les zien wij de
eerste schaduwen op zijn loopbaan vallen, zien wij zijn eersten val en hoo-
ren wij, hoe God hem aankondigt, dat Hij hem ten laatste zal verwerpen
„als koning over Israel".

De verdere geschiedenis van Sauls ongehoorzaamheid toont ons, hoe diep
hij was gevallen. De zorg voor zijn persoonlijke belangen, welke hij boven
de eere Gods stelde — de zelfvoldaanheid, waarmede hij zich op zijn ge-
hoorzaamheid beroemt — de laagheid, onwaarheid en huichelarij, waarmede
hij de eigen schuld van zich en op het yolk tracht te schuiven, dit alles
bewijst, hoe Saul was ontaard.

Bij het bespreken van de verdelging der Amalekieten moet de onderwijzer
den kinderen goed doen begrijpen, dat dit de voltrekking van een recht-
vaardig oordeel was, waarmede God een boos en goddeloos yolk, dat tot de
hardnekkigste vijanden van Zijn yolk Israel behoorde, langen tijd bedireigd ha&

Voor de meergevorderde klassen zal het zeker belangrijk zijn, indien de
onderwijzer hen opmerkzaam maakt op hetgeen in Aant. 5 wordt vermeld,
n.l. dat van het leger, te Telairn verzameld, slechts een zeer klein gedeelte
tot den stam van Juda behoorde. Men zal wel doen, de aandacht hierop
bijzonderhjk te vestigen, als een bewijs, dat toen reeds de verschijnselen
niet ontbraken van die oneenigheid en jaloerschheid, waaruit in de dagen
van Rehabeam de groote scheuring voortkwam.

Bij het eind der les moet de onderwijzer trachten, den kinderen het
onderscheid tusschen waar en geveinsd berouw to doen gevoelen. Het moet
het onderscheid uitleggen tusschen berouw en wroeging. Ons verdriet over
de zonde moet voortkomen uit de bewustheid, dat wij een liefdevollen Vader
hebben beleedigd, een liefderijken Heiland hebben veracht, en den Heiligen
Geest, die ons leiden wil, hebben bedroefd.
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SCHETS VAN DE LES.

Hoe gaarne maken wij grootsche
plannen voor de toekomst. Hoe menig-
maal bouwen de menschen lucht-
kasteelen. Zij denken, dat zij dit en dal
zullen doen en dan zal dit en dat ge-
beuren, en vergeten, datalles in de hand
van God is. Dikwijls denken zij in het
geheel niet aan God en vergeten,
wat Paulus in Hand. XVII : 28 zegt:
„Want in Hem leven wij, bewegen
wij ons en zijn wij".

De Israelieten waren aan zulke men-
schen gelijk. Welk een roemvolle toe-
komst hadden zij zich gedroomd !
Als zij maar eens een koning hadden,
dan zouden zij niet meer onderdrukt
worden. De Filistijnen waren verdwe-
nen, die waren nu voor goed onder-
worpen. Was dit waar ? ( Voorb. 
kind droomt ; ziet een prachtig paleis,
heerlijke tuinen, vele bedienden — Bit
alles bekoort het kind — het ontwaakt
— alles is verdwenen — het was
slechis een droom). Israels geluk was
zulk een droom gelijk. Zij hadden nu
een koning; waar is nu al de roem ?
Ach, zij steunden op een gebroken
riet. Zij vergaten God; vergaten,Wiens
arm het was, die hen geholpen had
(Ps. XLIV : 4); vergaten Hem, zonder
Wien zij niet gelukkig konden zijn.
Samuel waarschuwde hen (I Sam.
VIII). Hij kende hen en wilt, hoe
zij deze vermaning behoefden. (Voorb.
— Kind gaat van . . .naar . . .; raakt
gedurig van den weg af — is gewaar-
schuwd, niet hier of daar af te slaan,
maar recht nit te loopen, enz.). Israel
had zoo menigmaal den weg verlo-
ren. Samuels woord was wel van
noode, maar werd helaas niet op-
gevolgd.

I. De toestand van het yolk.
Saul had een jaar geregeerd (XIII:

I). Niets belangrijks viel voor. Nu er
een koning is, zullen de Filistijnen

zich rustig houden? Neen, zij leggen
bezetting in sommige steden, zooals
wij in I Sam. X: 5 lezen. De vijand
was nog in hun midden. Het yolk is

(I) teleurgestea Zij hadden er zich
zooveel van voorgesteld, als zij zou-
den zijn gelijk de andere volken, met
een koning aan hun hoofd. Beschrijf
het kamp van Saul op de heuvelen
van Michmas (vs. 2). Zijn leger be-
slaat een oppervlakte van vier mijlen
tot aan Bethel. Hij heeft een dap-
peren zoon, Jonathan genaamd, die
met duizend man te Gibea gelegerd
is. Aan de andere zijde der vlakte,
recht tegenover Michmas, ligt de
Filistijnsche bezetting in Gibea. Jona-
than valt haar aan (vs. 3). De Fili-
stijnen vernemen dit. Duizenden trek-
ken op uit hun velden (zie Les XLV.
Aant. I). en Saul verzamelt ook zijn
strijdkrachten. Hij moet van Mich-
mas optrekken en trekt naar Gilgal
(vs. 4). De Filistijnen bezetten daarop
Michmas (vs. 5). De Israelieten zijn
zeer ontevreden over dezen terugtocht.
Een leger trekt zich niet gaarne
terug. Waar is de roem, dien Israel
verwachtte? Zie hoe zij

(b) verslagen van hart zijn. Lees
vs. 6. Hoe droevig, als men zijn
veiligheid in verborgen plaatsen moet
zoeken. ( Voorb. — Eerste Christenen,,
genoodzaakt, God in het geheim te
dienen in katakomben). De Israelieten
moeten zich in spelonken, putten en
doornbosschen verschuilen. Eenigen
vluchten over den Jordaan (vs. 7),
sommigen volgen Saul, maar zij vol-
gen hem bevende. Welk een schouw-
spel levert dit yolk op, dat een koning
begeerde, om voor hen uit te gaan
en hen in den strijd aan te voeren t
En het is geheel ontmoedigd (zie vs.
19-22). In welk een hopeloozen
toestand verkeeren de Israelieten ! Zij,
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zijn genoodzaakt, hun ploegijzers,
houweelen, zwaarden, enz. naar de
Filistijnen te brengen, om ze te laten
scherpen. Waarom ? De Filistijnen
hadden al hun smeden weggevoerd.
Nu moeten zij zich wel tot de Fill-
stijnen wenden, of zich met slechte
werktuigen tevreden stellen. Wat had-
den de Filistijnen daarmede voor? Zij
wilden den Israelieten het maken van
zwaarden en spiesen beletten, en
zonder wapen kan geen leger strij-
den ; nu had Sauls leger geen wape-
nen, zooals de Filistijnen ; er was dus
wel recjen van verslagenheid. Welk
een begin ! Is dit nu de voorspoed
en het geluk, dat zij zich gedroomd
hebben P Eenigen zien in, dat zij zich
vergist hebben en dat het maar beter
zoude geweest zijn, onder de Rich-
ters gebleven te zijn en door den
Heere geregeerd te worden.

II. Sauls ongehoorzaamheid.
(a) Het offer.
Was Saul gelukkig te midden van al

die ellende? Neen, hij deelde in den
algemeenen nood; hij was beangst en
verdrietig.

Het vooruitzicht was zoo ontmoe-
digend met een yolk, dat geen spiesen
en zwaarden had (vs. 22). Velen ver-
lieten het leger (vs. 8), en in hen,
die bleven, was de moed klein. Saul
gevoelt, hoe hij niets zonder den ze-
gen Gods kan doen. Hij gaat naar
Gilgal, v66r vele jaren de oude leger-
plaats van Jozua (Joz. IV : 19). Sa-
muel liet aan Saul zeggen, hem daar
te ontmoeten. Hij moest zeven dagen
wachten (zie Aant. 8). Nog altijd
wacht Saul, totdat Samuel op den
zevenden dag nog niet gekomen is;
rnaar dan wordt hij ongeduldig, mis-
schien boos. Nu wil hij niet langer
wachten ; hoe ongelukkig en dwaas!
Nog maar een enkelen dag, maar toch
wil hij niet langer wachten. Met voor-
bedachten rade overtreedt hij Gods

bevel. Hij laat het brandoffer aan-
steken. Misschien deed hij nog erger,
en brengt hij zelf het offer, hoewel
hij geen priester is (zie "Ian/. 2).
Slechts een priester mocht het offer
brengen (Ex. XXVIII, XXIX).

De offerande is gebracht. Nauwe-
lijks is alles afgeloopen, of Samuel
komt. Saul gaat hem tegemoet; hij
voelt, dat hij haastig en ongeduldig
is *geweest. Hoe droevig ziet Samuel.
„Wat hebt gij gedaan ?" Saul tracht
zich te verontschuldigen (vs. II, 12).
Maar God laat niet met zich spotten.
„Gij hebt dwaaslijk gehandeld", zeide
Samuel. Lees nu Gods uitspraak (vs.
13, 14). De nieuwe koning moet zijn
koninkrijk verliezen. Het zal op een
ander overgaan ,,een man naar Gods
hart", een, die in „de vreeze Gods"
zal regeeren, een, die God meer ge-
dachtig zal zijn en Hem beter zal
dienen, dan Saul.

Welk een aankondiging ! Hoe spoe-
dig had Saul gefaald. Hoe verslagen
moet hij zich gevoeld hebben op zijn
terugtocht met slechts 600 man. Zijn
land is door de Filistijnen bezet
(vs. 17, 18), hij zelf is door God
verworpen.

(b) Agag.
Op zekeren dag brengt Samuel een

bezoek a'an Saul. Misschien ziet Saul
niet altijd even gaarne Gods profeet.
Wellicht heeft hij reeds dikwijls ver-
maningen van hem ontvangen, maar
heden wordt hem iets aangekondigd,
dat hem behaagt, Wat is dat? Lees
vs. 2, 3. Saul is een krijgsman en
bemint den strijd.

Hij moet Amalek gaan slaan en
geheel vernietigen (zie Aant. 3). De
Amalekieten zijn oude vijanden van
Israel (Ex. XVII : 8), zij waren zeer
goddeloos, en God had besloten, dat
Hij „de gedachtenis van Amalek ge-
heel uitdelgen zal van onder den
hemel" (Ex. XVII : 14; Deut. XXV :
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17-19). Gods woord „is gewis".
Zij a beloften worden altijd vervuld,
ook Zijn oordeelen. Het vonnis van
Amalek heeft dus voortgang (zie
Aant. 4).

Nu volgt het bevel. Wat had Saul
te doen ? Natuurlijk te gehoorzamen.
Geen meester staat zijn dienstknech-
ten toe, met zijn bevelen te spotten,
hem te gehoorzamen al of niet, naar
hun eigen verkiezing. Nochtans zullen
wij zien, hoe Saul met Gods bevel spot.

Het leger van Saul wordt te Telaim
bijeenverzameld. Het leger is zeer
groot (vs. 4) 200.000 Israelieten en
10.000 uit den stam van Juda (zie
"Ian,. 5); zij trekken op tegen Ama-
lek (vs. 5). Maar te midden van het
ootdeel werd des ontfermens ook ge-
dacht (Hab. III : 2). Lang geleden
hadden de Kenieten hulpvaardigheid
aan Israel bewezen ; van dezen be-
vonden er zich eenigen onder de
Amalekieten. Hun hulpvaardigheid
werd niet vergeten (vs. 6). De Kenie-
ten moesten gespaard worden. Waar-
schijnlijk was dit een aankondiging
van den Heere en niet van Saul (zie
Aant. 6). Van den strijd wordt niet
veel vermeld ; het moet een groote
slag geweest zijn. Amalek werd ver-
volgd, totdat het geheel vernietigd
was (vs. 7, 8), behalve de koning (zie
iiant. 7). Agag werd gevangen geno-
men en veel vee werd buit gemaakt.

Maar hoe stand het met Gods
bevel? Was het uitgevoerd (vs. 9)?
Slechts ten deele. Al het verbannene
was vernietigd, maar het beste was
gespaard. De goddelooze Agag was
in het leven gehouden. Gij ziet, dat
de oude eigenwilligheid van Saul weer
opkomt. Hij dacht, te kunnen han-
delen, zooals hij wilde. Let ook op
zijn hebzucht. Het beste van den
buit had Saul voor hemzelf. Let ook
op zijn hoogmoed. Het is eervol, een
koning gevangen genomen te hebben.

RENICE MA.

Maar zal God zich door Saul laten
bespotten (vs. ir)?

Hierin ligt een les voor ons opge-
sloten. Laat ons Gods bevelen niet
licht tellen. Wij kunnen Hem niet
bedriegen (Jer. XVII : -co). Hij door-
grondt het hart. Voor Hem zijn alle
harten naakt en geopend. Wij moeten
God niet een weini); dienen. Hem
niet een klein deel van ons hart ge-
ven. Hij moet het geheel hebben. Let
op hetgeen Jezus (in Matth. XXII :
37) zegt. Daar wordt niet van halve
gehoorzaamheid gesproken. Van de
kleine verborgen zonden denken wij
soms, dat zij er niet veel op aan
komen. Is dat zoo? Jak. II : ro. Doe
er afstand van. Geef uw geheele hart
aan God.

III. Saul als koning verworpen.
Hoe droevig voor Samuel, Saul te

ontmoeten. Hij moest hem Gods
vonnis bekend maken. Verbeeld u nu
Saul, die gehoord heeft, dat Samuel in
aantocht is. Hij kwam van Karmel,
waar hij een gedenkteeken had opge-
richt (zie Aant. 8). Saul gaat uit om
den profeet te ontmoeten. Hoe ernstig
ziet Samuel ! Luister naar hetgeen
Saul zegt. Misschien pleit hij zich vrij.
Kan hij dat (vs. r3)? Welk een hui-
chelarij ! Het is duidelijk, dat Saul
zichzelf verblindt door zijn eigen-
willigheid; hoe tevreden is hij met
zich zelf : „Ik heb het bevel ten uit-
voer gebracht". (Als een mensch zoo
met zichzelf tevreden is, bestaat er
reden, het tegendeel te gelooven).
Luister nu naar hetgeen Samuel zegt
(vs. 14). Hij vraagt naar de beteeke-
nis van den buit, dien hij daar ziet.
Wat zegt Saul er van? Hoe bedriege-
lijk is zijn handelwijze ! Hij geeft de
schuld aan het yolk. Welk een hui-
chelaar ; hij zegt, dat de buit voor
het offer is bewaard (vs. 15, 20, 21).
Hoor .de vreeselijke woorden van
Samuel (VS. 16-19, 22, 23) : „Gij hebt

19
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het woord des Heeren verworpen,
derhalve heeft Rif u verworpen". De
oude man wendt zich af. Saul grijpt
de slip van zijn mantel, en smeekt
hem, dat hij hem niet zou verlaten.
Samuels mantel wordt gescheurd ;
„aldus", zeide hij, „zal het konink-
rijk van u afgescheurd worden".

Aanschouw nu den ongelukkigen
koning; met neergebogen hoofd en
bleeke wangen staat hij daar. „Ik
heb gezondigd", roept hij uit. God
hoort gaarne zulk een kreet van een
zondaar. Was dit ook nu het geval ?
Waarom niet ? Saul was bedroefd ;
waarom ? Niel omdat hij g.ezondigd
had, maar omdat hij gestraft zou
worden. Deze droefheid, die niet naar
God, d. i. niet naar Gods bedoeling,
was (2 Cor. VII : io), was geen waar
berouw (zie vs. 3o). Hij bedenkt het
meest, niet hoe hij is voor Gods aan-
gezicht, maar hoe hij is vernederd
voor het yolk. Hoe vriendelijk is
Samuel tegen den ongelukkigen koning.
Hij blijft op zijn verlangen nog
eenigen tijd bij hem, hij doodt zelf
den goddeloozen Agag (vs. 32), keert
daarna terug naar Rama en bezoekt
Saul niet meer.

Hoe diep was Saul gevallen ! Let
op zijn huichelarij, zijn valschheid
en zijn bedrog, zijn nietig voorwend-
sel, dat de buit gespaard werd voor
het offer. Alsof God behagen zou
scheppen in zulk een offer ! „Gehoor-
zaamheid is beter dan offerande".
Ach, had Saul slechts het offer van
een verbroken hart gebracht (Ps. LI :
16, 17). Hoe antlers zou zijn lot ge-
weest zijn.

Zie het onderscheid tusschen waar
en geveinsd berouw. Farati's berouw
was geveinsd (Ex. IX : 27). Sauls be-
rouw was het ook ( Voorb. — jongen
wort gestraft — built, niet omdat
hij kwaad gedaan heeft, maar omdat
het kwaad ontdekt is geworden). Zulk
berouw komt dikwijls voor. Waar be-
rouw over de zonde is de droefheid,
dat men een liefdevol God beleedigd
heeft — Jezus wordt opnieuw gekrui-
sigd (Hebr. VT : 6) — de Heilige
Geest wordt bedroefd (Ef. IV : 3o).

Hoe vreeselijk, door God verwor-
pen to worden. Zie wat God zegt.van
hen, die Hem verworpen hebben
(Spr. I: 28, 29). Moge dit nooit van
ons gezegd worden!

AANTEEK
1. De afspraak, door Samuel gemaakt en

vermeld in vs. 8, kan niet dezelfde zijn als
die, welke vermeld is in hoofdst. X : 8. De
laatste afspraak word door Saul gehouden,
zooals wij zien uit hoofdst. XI : 15. Bij twee

gelegenheden moet zulk een afspraak gemaakt
zijn, waarbij bepaald werd, dat Saul zeven
dagen to Gilgal op Samuel zou wachten.

2. Daar is verschil van meening, of Saul
het offer zelf bracht of door middel van den
priester. Dat Saul het deed is niet zeker, daar
er in Samuels bestraffing niets van vermeld
wordt, dat Saul hierin misdreef. Buitendien
lezen wij in hoofdst. XIV : 3, dat Saul Ahia,
den priester, bij zich had, zoodat een aanran-
ding van het priesterlijk ambt des to onwaar-
schij nib ker is.

3. Aan Saul werd bevolen, het yolk en het
eigendom van Amalek rgeheel uit to roeien",
of liever ,,aan vernieling to wijden". Als een
stad of een yolk aldus was gewijd, werd het

ENINGEN.
een cherem (lett. een „gewijde zaak") (zie Lev.
XXVII : 28, 29). Een chervil heet wat van het
algemeen gebruik is afgesneden en onherroe -
pelijk, in ieder opzicht, aan Jehovah is ge-
wijd. Dus als van een stad een ch,erem ge-
maakt was, was elk leveed schepsel tot ver-
nietiging gedoemd ; het goud, het zilver en de
kostbaarhed en werden voor den dienst des
heiligdoms bestemd, geen deel van den buit
kwam den veroveraars toe.

4. De Amalekieten behoorden tot de bitter-
ste vijanden van Gods yolk. Zij waren het,
die het eerst de Israelieten aanvielen op den
weg naar Sinai, en ofschoon er in het verhaal
in Ex. XVI[ geen bijzonderheden vermeld
zijn, blijkt het duidelijk uit Dent. XXV :
17-19 en 1 Sam. XV : 2, dat bij die gele-
genheid de handelwbze der Amalekieten zeer
gruwelijk was. Zij hadden buitendien nu en dan
heftigen, onverbiddelijken haat getoond tegen
Israel en Lang had er een soort van guerilla-
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oorlog tusschen hen bestaan (Num. XVI : 45;
Richt. III : 13 ; VI : 3). Het is waarschijnlijk,
dat de oorlog, nu aan Saul bevolen, uitgebroken
was tengevolge van nieuwe beleedigingen.

De vernietiging der Amalekieten was de
vervulling van Gods oordeel, uitgesproken
400 jaar te voren (Deut. XXV). Het behaagde
God, de Amalekieten met een brandmerk van
eerloosheid te teekenen voor hun onmensche-
lijkheid, hun verraad en hun goddeloosheid,
en hen zoo te straffen, dat bij alle menschen
een afkeer van dergelijke handelwijzen moest
worden gewekt.

5. Telaim, de plaats, waar Saul zijn leger
verzamelde, was waarschijnlijk hetzelfde als
Telem, genoemd in Joz. XV : 24 als een der
zuidelijkste steden van Juda.

Het is opmerkelijk, dat hier op bijzondere
wbze melding wordt gemaakt van de mannen
van Juda en ook, dat het aantal soldaten,
door Juda geleverd, zoo klein was. Duidelijk
blijkt hieruit de tweedracht en jaloerschheid,
die later een scheuring teweegbrachten tus-
schen Israel en Juda. Het is mogelijk, dat
de stam van Juda jaloersch en onvergenoegd
was, dat de nieuwe koning uit een anderen
stam gekozen was, daar, volgens de profetie,
de koninklijke waardigheid aan Juda was
toebedeeld.

6. De Kenieten waren een oud yolk, een
tak der Midianieten. Ofschoon inzonderheid
een herdersvolk, is hun geschiedenis eenigs-
zins vermengd met de geschiedenis van Gods
yolk. Jethro, de priester van Midian, was een
Keniet. Een gedeelte van den stam vergezelde
de Hebreen naar Kanaan ; want wij zien,
dat de Kenieten met hen waren, toen zij het
land binnenkwamen. De afzonderlijke leger-
plaats der Kenieten was in het gezicht toen
Bileam zijn profetie uitsprak (Num. XXIV :
21). Toen de omzwervingen der Israelieten

ten einde waren, gingen de Kenieten, die als
Bedoifienen een woven op vaste plaatsen haat-
ten, naar „de woeste velden" van Juda. Zij
schijnen, misschien in het vooruitzicht van
betere weilanden, getrokken te zijn naar de
grenzen van Amaleks grondgebied. De bijzon-
dere vriendelijkheid, door Saul aan hen be-
wezen, kwam voort uit de herinnering aan de
vriendschap hunner voorvaderen voor Israel,
en de belangrijke diensten, door een hunner
opperhoofden bewezen aan Mozes in een tijd
van groote bezwaren (Num. X : 32).

7. Het land van Havila lag waarschijnlijk
aan de zuidoostelijke grens van het land van
Israel, Sur dicht bij het tegenwoordige Suez.
Geen dezer plaatsen kan echter met juistheid
bepaald worden, ofschoon het duidelijk blijkt,
dat zij al vroeg bekend waren (Gen. XXV :
18 ; 1 Sam. XXVII : 8).

De uitdrukking „van Havila of tot daar
gij komt te Sur" dient alleen om de richting
aan te geven, waarin Saul de Amalekieten
achtervolgde.

8. Karmel, hier vermeld, is natuurlijk niet
de berg Karmel, maar een stad in het berg-
land van Juda, ongeveer tiers mijlen in een
eenigszins Z. 0. richting beneden Hebron
gelegen. De tegenwoordige naam is Kurmel ;
naar de beschrijving van de puinhoopen er van
van grooten omvang en van groot belang. De
plaats komt voor in de geschiedenis der
Kruisvaarders ; zij werd in 1172 door koning
Amalric tegen Saladin verdedigd.

„Hij heeft zich eenen pilaar gesteld," betee-
kent: hij richtte een gedenkteeken op. Het
Hebreeuwsche woord (Yad) beteekent „een
hand'. Bit gedenkteeken was waarschijnlijk
een pilaar met het afbeeldsel van een men-
schelijke hand , er op uitgehouwen. Zulke ge-
denkteekens waren algemeen in oude tijden,
als zinnebeelden van overwinning en macht.

Les LV. — De man naar Gods hart.

„Hij verkoos zijn knee& David."

Te lezen: I Sam. XVI : 1-13 en I Sam. XVII.
Te leeren: Ezech. XXXIV : 23, 24; 2 Sam. VII : 8; Ps. XXXIII 16,

17, 20, 21. (Ps. 89 : 9, 12 ; Ps. 18 : 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Saul had aan de schoone verwachtingen, die bij den aanvang zijner regee-
ring van hem gekoesterd werden, niet voldaan. In den veldtocht tegen de
Amalekieten was duidelijk gebleken, dat hij een opvatting van het koning-
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schap had, die lijnrecht inging tegen de bedoeling Gods. Hij had getoond,
zich niet te beschouwen als een knecht, die slechts de bevelen des Heeren
tot uitvoering had te brengen, maar als een meester, die naar eigen goed-
vinden handelen kon. Vandaar, dat het koningschap van hem genomen
werd, om te komen aan David, den „man naar Gods hart".

We spreken in deze les eerst over Davids zalving. De onderwijzer vestige
er de aandacht op, dat David tot den stam van Juda behoorde. Juda was de
stam, die voor het koningschap was aangewezen. Reeds daaruit, dat Saul
uit den stam van Benjamin was, kon worden afgeleid, dat de koninklijke
waardigheid niet aan zijn huis blijven zou. In David zal de profetie werke-
lijkheid warden, door Jacob op zijn sterfbed tot Juda uitgesproken, dat zijns
vaders zonen zich voor hem zouden nederbuigen, een profetie, die haar
voile vervulling zal hebben in Hem, van wien David een type was, onzen
Heere Jezus Christus, den Koning, door God gezalfd over Sion, den berg
zijner heiligheid.

Bij het verhaal van Davids zalving verzuime men niet stil te staan bij het
woord, dat de Heere tot Samuel sprak: „De mensch ziet aan, wat voor
oogen is, maar de Heere ziet het hart aan". (r Sam. XVI-: 7). Dit is een
van die uitspraken der Heilige Schrift, waarvan wij onzen leerlingen de
waarheid diep moeten inprenten. We moeten er op wijzen, dat zoo
vaak uiterlijk voorkomen en innerlijk wezen geheel met elkaar in strijd zijn;
dat wij slechts naar den schijn oordeelen en daardoor zoo dikwijls een
verkeerd oordeel vellen, doch dat de Heere onze harten kent, dat Hij ons
geheel doorziet en dat voor Hem niets verborgen is.

De geschiedenis van David en Goliath is een van de meest bekende ver-
halen uit de Heilige Schrift. Vooral wanneer men de les met jonge kinderen
behandelt, is er overvloed van stof, om het tafereel aanschouwelijk voor te
stellen. De tenten aan weerszijden van het eikendal, op de heuvels opge-
slagen — de diepe kloof, die de vijandelijke legers scheidde — de reus —
de dagelijks herhaalde uitdaging — de moedige herdersknaap — het gevecht
— het is haast onmogelijk dat dit alles, wanneer de geschiedenis goed wordt
verteld, geen aantrekkelijk beeld zou vormen en den kinderen geen belang
zou inboezemen.

De onderwijzer doe duidelijk uitkomen, dat geen streven om de held des
yolks te worden en evenmin dorst naar goud David bewoog, den strijd met
den Filistijn te aanvaarden, doch alleen een heilige ijver voor den Naam
des Heeren. Hij hoort hoe Goliath den God Israels lastert en diens Naam
smaadt en vloekt, en dat kwetst zijn ziel. Vol geestdrift treedt hij op, om
de geschonden eer des Heeren te handhaven. De gedachte, dat hij niet
voor zich zelf strijdt, maar voor de eer zijns Konings, geeft hem moed tot
den ongelijken kamp en geloof in de overwinning. Op dat geloof en dien
heldenmoed van David vestige men de aandacht der leerlingen. Ook wijze
men op de hand Gods, die David naar voren brengt en de oogen van het
gansche yolk richt op den onbekenden herdersknaap van Bethlehem, dien
het straks als zijn Koning eeren zal.
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SCHETS VAN DE LES.

Hoe bedroefd zijn wij, als wij
iemand verdriet zien hebben. Een
gezin, bijvoorbeeld, treurt zeer over
het verlies van een uit hun midden
of om een, die niet goed gehandeld
heeft. Welk een droevig gezicht is
het, iemand den verkeerden weg te
zien bewandelen, vooral, wanneer het
iemand is, die aan ons verwant is,
iemand, in wien wij veel belang stel-
len. Stel u een ouden man voor, diep
bedroefd, geheel terneergeslagen. Gij
kunt het hem aanzien : er is iets, dat
hem leed doet. Waarom treurt hij
zoo ? Niet over iets, dat hij zelf mis-
daan heeft. Hij treurt over een ander.
Wie is die man ? Zie hoofdst. XV :
34, 35. Het is Samuel, treurende
over Saul. En wel had hij reden om
te treuren. Hoe menigmaal had hij
Saul gewaarschuwd en hem goeden
raad gegeven. Maar Saul was steeds
dieper en dieper gezonken. Samuel
had Saul verlaten en was naar Rama
gegaan, waar hij woonde (VII : 17).
God had Saul verlaten en nu trekt ook
Gods profeet zich van hem terug.
Saul zag hem nooit weer. Maar denkt
de goede, oude profeet nooit meer
aan hem, den ongelukkigen Saul? Hij
doet voor hem, wat hij steeds voor
hen, die zondigden, deed (XII : 23).
Hij bidt voor hem en treurt over
zijn val.

I. De zalving te Bethlehem.
Stel u een dorp voor, op ongeveer

tien mijlen afstands van de stad, waar
Samuel woonde. Gij kunt de witte
huizen en muren van verre zien, want
het dorp ligt op een heuvel. Het is
Bethlehem (zie Aant. I). Het is nu
druk in Bethlehem. jaarlijks wordt er
een offerfeest gevierd (r Sam. XX :
6), en die feestdag is nu weer aan-
gebroken. De oudsten der stad maken
zich voor de plechtigheid gereed.

Onder hen bevindt zich een oud man.
Isal is zijn naam. Gij herinnert u
Ruth en Boaz ? Deze man is hun
kleinzoon (Ruth IV : 17).

Wie beklimt daar den heuvel ? De
oudsten zijn zeer verbaasd. Het is
Samuel. Hij drijft een kalf voor zich
uit. Wat beteekent dit? Hebben zij
wellicht op een of andere wijze ge-
zondigd ? Komt Samuel om hen te
bestraffen en een offer voor hen te
brengen ? Hoe beven zij (vs. 4) I ,,Is
uw komst met vrede?" vragen zij.
Is er iets gebeurd ? Neen, niets. Hij
komt, om deel aan hun offerande te
nemen. Maar waarom ? Zie vs. 1-3.
God had hem in het geheim uitgezon-
den om een nieuwen .Koning te zalven.

Zie, hoe alles voor het offer gereed
gemaakt wordt (vs. 5). God eischt
altoos, dat men Hem met eerbied
nadere (Voorbeeld. Stel u voor, dal
een arme jongen bij een rijken man
verzocht werd ; zou hij dan met vuile
kleeder en gaan ? Neen, netjes en schoon
gewasschen). Zoo moeten ook wij,
wanneer wij tot God naderen, ons
altijd daartoe voorbereiden. Wij moe-
ten steeds met eerbied tot Hem komen,
in het besef onzer nietigheid en ge-
ringheid, ons voor het aangezicht
zijner majesteit verootmoedigende. De
Israelieten moesten, eer zij tot God
naderden, zich heiligen (Ex. XIX : io).
Isal en zijn zonen hadden zich ge-
heiligd (zie Aant. 2).

Samuel doodt nu het kalf. Alles is
gereed. De profeet heeft een hoorn
met gewijde olie bij zich. Het offer-
feest zal beginnen (Zie Lev. XXII :
29, 3o). Het huisgezin van Isal is
ook daar. Zie hen aan, zeveri zonen,
edel van gestalte. Hoe trotsch is Isal
op hen ! De oudste, Eliab, staat voor
Samuel. Welk een schoon man is hij !
Zekerlijk, denkt Samuel, dit is de
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koning. Hij is zoo edel, zoo forsch,
zoo koninklijk van gestalte, juist de
man om Saul pp te volgen. Was het
zooals Samuel vermoedde ? Lees vs.
7. Dit was niet de man naar Gods
hart (XIII : 14). God oordeelt anders
dan de menschen. De mensch wordt
dikwijls bedrogen, God nimmer. Dat
komt daar vandaan, dat wij slechts
aanzien, wat voor oogen is. Wij oor-
deelen naar den schijn. En de schijn
is zoo vaak anders dan de werkelijk-
heid. Een schoone schijn verbergt zoo
vaak veel verkeerds en zondigs. Hoe
anders is het met den Heere ! Hij
ziet het hart aan. (Voorb. — Een
kind ziet een prachtig, blinkendvoor-
werp en denkt, dat het van ,,,rroote
waarde is; zijn ouders weten beter
en zeggen, dat het geenwaardeheeft).
God wordt nooit door den schijn
bedrogen. Wij kunnen God niet be-
driegen door ons goed voor le doen.
Voor Hem zijn alle harten „naakt en
geopend". Zie, wat de Psalmist er van
zegt (Ps. XLIV : 22).

Neen, Eliab was niet de door God
uitverkorene. Was Abinadab, de
tweede zoon, het? Was Samma het?
Zie vs. 8, 9. Geen der zonen van
Tsai, die voor Samuel stonden (vs. 1o).

Maar waren dezen dan a/de zonen
van Tsai? Samuel vraagt, of er nog
niet een is. Ja, maar hij is slechts
een knaap, een schaapherder. Hij
hoedt de kudde in de velden van
Bethlehem. Samuel beveelt, dat men
den jongen halen zal, want zij zullen
niet rondom aanzitten, eer hij komt
(vs. I I). Men doet, wat Samuel zegt
en weldra treedt David binnen. Daar
staat hij, de jonge herdersknaap.
Aller oog rust met welgevallen op
hem. Gouden lokken omkransen zijn
voorhoofd, zijn gelaat is met den blos
der gezondheid overtogen, zijn oog
straalt van levenslust (vs. 12) [zie
Aant. 3]. God zegt aan Samuel, dat

dit de nieuwe koning is. De profeet
neemt nu den oliehoorn en giet de
olie uit over het hoofd van David.
Zoo zalft hij hem tot aanstaanden
koning. Gij herinnert u, dat Saul ge-
zalfd werd (X : 1), 66k door Samuel.
David is nu de tweede, dien hij tot
koning zalfde (zie Aant. 4). Hoe zal
Samuel zich het oogenblik herinnerd
hebben, waarop hij de oliekruik op
Sauls hoofd uitgoot ! Zal David ook,
evenals Saul, den verkeerden vieg
bewandelen ? Zal hij ook het Woord
des Heeren verwerpen ? Neen, God
heeft aan Israel beloofd, hun een
koning „naar zijn hart" te geven. Dit
vertroost Samuel. Hij vertrekt weer
naar Rama, en de Geest des Heeren
wordt vaardig over David van dien
dag of en voortaan (vs. 13). Maar,
zooals gij weet, David zou niet dade-
lijk koning zijn, hij moest nog eenige
jaren wachten.

Denk aan David, een schaapherder,
door God gekozen om koning te
worden. Naar hoedde hij de kudde
zijns vaders ? Te Bethlehem. Herinnert
u zulks niet aan een, die meer was
dan David ? Aan een, die Davids
Zoon was en tevens Davids Heere
(Matth. IX : 27 ; XXII : 43)? David
was een herder en een koning. De
Heere Jezus is ook een Herder, die
zijn kudde zachtkens leidt en Zijn leven
voor Zijn schapen stelt (Joh. X : 1 1 ;
Jes. XL : I 1). Maar, evenals David,
is Hij ook een Koning, die Zijn yolk
regeert en beschermt. (Luk. I : 32, 33).

II. De kampvechter in den
Naam des Heeren.

De oorlog met de Filistijnen is weer
uitgebroken. Een groot Filistijnsch
leger is in het land gevallen. Zoodra
Saul dit verneemt, verzamelt hij zijn
mannen en rukt hij tegen den ge-
vreesden vijand op. De Filistijnen
hadden zich bij het einde van Dam-
min gelegerd. Wellicht werd daar in
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den omtrek znenige slag geleverd
(Ephes Dammin beteekent „scheiding
des bloed"). Hun kamp ligt eenigszins
verheven, tusschen Socho en Azeka.
Recht daartegenover, aan den anderen
kant der vallei, in het Elsa- of eiken-
dal (vs. 2), bevindt zich Sauls leger-
plaats.

Laten wij ons voorstellen, dat wij
ons in Sauls leger bevinden. Wij zien
daar ginds die beide vlakten met
vruchtbare akkers, die zich tot aan
de zee uitstrekken. Jets verder is de
vlakte een uur breed. Hier, aan de
andere zijde der heuvelen, is zij smal-
ler. Een stroom kronkelt door het
dal ; nu is hij willicht bijna uitgedroogd,
gij kunt in de bedding de steenen
zien. Stel u nu voor, hoe de legers
daartegenover elkander liggen (vs. 3).
Een ieder maakt zich tot den strijd
gereed. Hoe angstig zijn alien ! En
ook bij Saul bespeuren wij nu wei-
nig van den moed, dien wij vroeger
zoo vaak bij hem opmerkten. Waar-
om zien de Israelieten zoo mismoedig
en is Sauls biik zoo neerslachtig ?
Geruchten verspreiden zich in het
kamp, dat in het leger der Filistijnen
reuzen zijn. Reuzen, kinderen Enaks,
die hun voorvaderen reeds schrik in-
geboezemd hadden, zeer lang geleden
(Num. XIII : 32, 33). Eenige dierzelfde
reuzen waren in Gath en in eenige
Filistijnsche steden overgebleven (Joz.
XI : 22). Zou het gerucht waar zijn?

Hun twijfel is spoedig in zekerheid
overgegaan. Op zekeren morgen komt
een kampvechter uit het leger der
Filistijnen opdagen. Een kampvechter
is iemand, die op zich neemt, te strij-
den en de anderen te verdedigen.
Deze kampvechter is een reus —
Goliath uit Gath (zie Aant. 5). Lees
zijn uitdaging (vs. 8, 9, to). Hij wil
door een tweegevecht den strijd beslis-
sen. Hoe reusachtig groot was hij :
zes ellen en een span, (ongeveer tien

voet) (zie Aant. 6). Lees in vs. 5, 6,
7, hoe zijn wapenrusting er uit zag.
Welk een sterke, zware wapenrusting
droeg hij ! (zie Aant. 7.

Zie, wat zijn uitdaging teweegbracht.
Israel werd geheel terneergeslagen ;
Saul werd zeer bevreesd. Wat moet er
gedaan worden?

Zijn er in Sauls leger geen kloeke
mannen (XIV : 52) ? Ja, maar niemand
is zoo groot en sterk als Goliath.
Iederen morgen en iederen avond
verschijnt hij met zijn uitdaging. Wie
zal gaan ? Geen antwoord. Saul be-
looft groote schatten aan hem, die
den kamp wagen wil, maar niemand
heeft den moed. Stel u den wanhoop
der Israelieten voor.

Maar Welk is dat gerucht, dat zich
verspreidt ? Men heeft vernomen, dat
iemand den strijd met den reus wa-
gen zal. Wie kan dat zijn ? Het is
Eliabs broeder. Het gerucht bereikt
Saul ; hij kept Eliab misschien en
wenscht te weten, wie die broeder is.
Hij onderzoekt. Het is David.

Maar hoe kwam David hier (vs.
17 —22)? Hij was door Isai uitgezon-
den, om zijn broeders te bezoeken,
die soldaten in het kamp van Saul
waren. Hij laat zijn goederen bij den
bewaarder aan de wallen (zie Aant. 8)
(vs. 22), spoedt zich naar het kamp
en komt aan juist op het oogenblik,
dat Goliath naar buiten treedt en zijn
uitdaging herhaalt. David luistert na,ar
wat de soldaten zeggen van de ge-
schenken, die Saul zal geven aan den
man, die het waagt, Goliath te bestrij-
den en geeft te kennen, dat hij den
strijd met den reus wel aanvaarden
wil. Zip broeder Eliab wil hem terug-
houden. Hij bestraft David (vs. 28).
Doch David laat zich niet afschrik-
ken. Hij vraagt nauwkeurig naar de
belooning, en de soldaten vertellen
hem, dat Saul den man, die den reus
verslaat, groote rijkdommen aanbiedt,
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hem zijn dochter ten huwelijk geeft
en het huis zijns vaders vrij maakt
(zie Arent. 9). En nu zegt David, dat
hij gaan zal om met den Filistijn te
strijden.

Welk een ongelijke kamp ! David
tegen Goliath ! De zwakke herders-
knaap tegen den sterken reus ! Wat
bracht David er toch toe, zich tot
dien strijd aan te melden ? Deed hij
het om de belooning te verdienen,
die Saul had uitgeloofd ? Deed hij
het, om de aandacht op zich te vesti-
gen, om de gunst en het hart des yolks
te winnen, om straks de gevierde man
te zijn ? Noch het een, noch het ander.
Maar wat bewoog David dan tot dien
strijd ? Zie de Filistijn had den Naam
des Heeren gelasterd. Hij had Israel,
het yolk Gods, gehoond. Hij had het
voorgesteld, alsof niets of iemand
tegen zijn kracht bestand was. En die
lastering van den Naam zijns Gods
was voor David onverdragelijk. David
kon het niet dulden, dat die Naam
werd gesmaad en onteerd. Hij zal nu
optreden, om de eer des Heeren te
handhaven. Hij zal opkomen voor
den Naam zijns Gods, die door den
Filistijn werd bespot en gehoond.
Liefde voor zijn Koning en ijver voor
diens eere drijft hem tot den strijd.
En hij weet : God zal met hem zijn.
Als hij strijdt voor de eer Gods, zal
de Heere hem kracht geven om Go-
liath te verslaan. Hij gelooft, dat God
hem helpen zal en dat Hij hem de
overwinning zal geven. En dat geloof
geeft hem moed tot den strijd met
den geweldigen reus.

Daar wordt aan Saul bericht, dat
David den strijd met Goliath wil aan-
vaarden. Dadelijk laat Saul hem bij
zich komen en David verschijnt voor
den koning.

Stel u Sauls verbazing voor : een
jongeling wil zich met Goliath meten.
Hoor wat Saul zegt (vs. 33): „Gij zult

niet kunnen heengaan, gij zijt maar
een jongeling". Doch luister naar wat
David antwoordt (vs. 34-37). Hij
herinnert Saul aan zijn overwinning
met den leeuw en den beer, die de
kudde aanvielen. Zie, hoe nederig hij
is. Hij zegt niet: „Ik redde mi;zelf,"
maar : „de Heere redde mij", enz.
Hoe groot was zijn geloof in God.
„De Heere zal mij redden uit de hand
des Filistijns." Eindelijk staat Saul
hem toe, te gaan. „Ga heen — en de
Heere zij met u."

Zie nu
(a) Welke toebereidseIen gemaakt

worden. Hoe dwaas scheen het den
Koning toe, dat een jongeling tegen
een . reus zou optrekken; maar nu
David vast besloten was, moest hij
een wapenrusting hebben. Deze werd
gebracht. Een zware malienkolder,
een koperen helm, en een groot zwaard;
dit alles behoorde aan Saul. Maar
het was te zwaar voor David en
paste hem niet. 

'
,Ik kan hierin niet

gaan," zeide hij (vs. 38, 39), en hij
legde ze van zich. Nu wapent hij
zichzelf; hij trekt zijn schaapherders-
kleederen aan, gaat naar de beek in
het dal, kiest daaruit vijf ronde, gladde
steenen, die hij in de bedding van
den stroom vindt, doet ze in zijn
herderstasch en neemt zijn staf en zijn
slinger (zie Aant. ro). Nu is hij ge-
reed.

Maar wij kunnen er zeker van zijn,
dat hij nog iets anders deed, eer hij
zich tot den strijd bereidde. In wiens
Naam gaat hij (vs. 45) ? Hij heeft
zeker eerst gebeden. Nu begint

(b) de strijd. De herdersknaap gaat
den reus tegemoet. Welk een op-
schudding in het kamp De Israelie-
ten begrijpen er niets van, dat een
ongewapend jongeling tegen Goliath
optrekt.

Goliath heeft juist Israel opnieuw
uitgedaagd, en ziet nu, in antwoord
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op zijn uitdaging, iemand verschijnen.
Hoe, een jongeling! zonder zwaard,
zonder wapenrusting ! Hoe ontsteekt
hij in woede ! Hij denkt, dat zij den
spot met hem drijven. „Ben. ik een
bond ?" roept hij uit, en hij vloekt
David (vs. 43). Hij snoeft, dat hij zijn
vleesch aan de vo elen des hemels
en de beesten des velds zal geven.
Hoe kalm is David ! Luister naar het-
geen hij zegt (vs. 45, 46, 47): „Ik
kom tot u in den Naam des Heeren".
De krijg is des Heeren. De woedende
reus treedt voorwaarts. David loopt
hem tegemoet, doet snel een steen
in den slinger, en zwaait lien boven
zijn hoofd de Steen snort door de
lucht, en Goliath zinkt ter aarde. De
steen, door Gods hand bestuurd, is
in zijn voorhoofd gedrongen. Welk
een kreet ging er op, toen David
vooruit snelde, zich op den gevallen

reus plaatste en diens hoofd met zijn
eigen zwaard afhieuw.

Nu volgt de slag; de Israelieten
stormen naar het dal beneden (vs. 12),
vervolgen de Filistijnen en verslaan
ze geheel en al.

Hoe verheugd is Saul ! Hij verlangt
te weten, wie die jongeling is (vs.
55-58). David vertelt zeer beschei-
den aan Saul, dat hij een noon is
van Ise.

Goliath was een sterke, geweldige
reus. Toch werd hij door den zwakken
David versiagen. Hoe kwam dat ?
Omdat David op den Heere vertrouw-
de. David streed in den Naam Gods.
Hij verwachtte zijn kracht alleen van
boven. Bidden wij den Heere, dat Hij
ons ook dat geloofsvertrouwen van
David schenke. Hoe machtig dan ook
de vijanden zijn, die wij hebben te
bestrijden, wij zullen zeker overwinnen.

AANTEEK
1. Bethlehem was een klein, onbeduidend

gehucht, ongeveer zes mijlen van Jeruzalem
verwijderd, een weinig ten Oosten van den
weg tusschen die stall en Hebron gelegen. De
nieuwe naam er van is Beithlahm. Het heeft
nu een bevolking van ongeveer 3000 inwo-
ners, en ligt naar de oostelijke en noord-
oostelijke zijde tegen heuvels van Juraleem,
die als een lange reeks in de richting van
Oost naar West loopen en ongeveer een mijl
lang zijn. Het was waarschijnlijk op de helling
van deze heuvels, dat David als herdersjon-
gen de kudde zijns vaders weidde.

2. „Heilig u", d. i. trek andere kleederen
aan, wasch u in zuiver water, en bereid uw
geest door overpeinzing, overdenking en gebed,
opdat gij, aldus voorbereid, den Heere hint
offeren.

3. „Roodachtig", d. i. met gouden lokken.
4. De zalving met olie was een zinnebeel-

dige daad, die aanwees de aanstelling tot een
hoog ambt in de oude kerk, of in het konink-
rijk van Israel. Het moet opgemerkt worden,
dat, terwijl er bij de zalving van Saul (1
Sam. X : 1) een kleine, broze kruik gebruikt
werd, doelende op het veranderlijke van Sauls
voorspoed, er in dit geval een hoorn werd
gebruikt, als zinnebeeld van het voortbestaan
van Davids troon.

5. Het woord door „kampvechter" vertaald,
is letterlijk „de man tusschen twee kampen",

ENINGEN.
d. i. de uitdager, die vooruit kwam op den
onbezetten grond tusschen de vijandige kam-
pen, om den machtigste uit de vijanden tot
een tweegevecht uit te lokken.

Goliath stamde of van het oude geslacht
van Refraim. Hij was, naar het schijnt, een
inboorling van Gath, een der steden vermeld
in Joz. XI : 22, waarin nog eenige Enakieten
woonden. In 1 Kron. XX : 5 lezen dat
hij een broeder had, Lachmi genaamd, die
door een van Davids knechten werd ver-
slagen.

6. Een el was de lengte van den elleboog
tot den top van den middelsten vinger, ge-
woonlijk geschat op 45 duim ; een span was
de afstand tusschen den top van den middel-
sten vinger en het einde van den duim, vlak
uitgestrekt, en wordt gewoonlijk geschat op
221/2 duim. Voigens deze berekening was de
lengte van Goliath ongeveer 9 voet en 221/2
duim. Plinius spreekt van een reus van ge-
lijke lengte, diu te Rome kwam onder de
regeering van keizer Claudius. Hij maakt ook
melding van een man en een vrouw, die 10
voet en 71/2 duim lang waren. Ook in latere
tijden is er menigmaal melding gemaakt van
personen, die ongeveer de lengte van Goliath
hadden.

7. Het schubachtig pantsier was een soort
van metalen hemd (zooals het Hebreeuwsche
woord aangeeft), gemaakt van koperen platen,
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die over elkander lagen gelUk de schubben
van een visch. Het gewicht van het pantsier
(5000 sikkelen) was ongeveer 157 pond.

Het „schild" in vs. 6 beteekent een piji of
worpies, die, evenals de pijlkoker, tusschen
de schouders gedragen werd. Het gewicht van
het lemmet — de metalen punt — van de
spies was ongeveer 17 of 18 pond.

8. De ,,wagenburg" is een soort van bolwerk
of vesting, gemaakt van de wagens en de
goederen van het leger.

De bewaarder der eaten (vs. 22) was de man,

die het opzicht had over de goederen van
het leger.

9. rij in Israel" Wilde zeggen : vrij van
de diensten en lasten, waarvan Samuel had
gesproken in 1 Sam. VIII.

10. De slinger was reeds in oude tijden in
gebruik bij de Syriers, de Assyriers, de
Egyptenaren en de Perzen. We leeren nit
Richt. XX : 16, dat de kinderen van Benjamin
bijzonder bedreven waren in het gebruik van
den slinger.

Les	 — David aan het hof.

„De .Heere ken/ den weg der rechtvaardigen, maar de weg der
goddeloozen zal vergaan."

Te leven: I Sam. XVI : 14-23, XVIII, XIX, XX.
Te leeren : Ps. XXIII : 1-3 ; Jak. III : 14-16 ; Job. XVIII : 5, 6 ;

Spr. XXVII : 9 (Ps. 1 19 : 29; Ps. 63 : 5 ; Ps. 84 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les beginnen we met de leerlingen te verplaatsen naar de velden
van Bethlehem. Hier zien we den jeugcligen David, die de kudden van zijn
vader hoedt. Het moet voor de kinderen een aantrekkelijk tafereel zijn : de
jonge herder, die daar rustig te midden van zijn schapen nederzit, terwijI
hij aan zijn harp de liefelijkste tonen ontiokt en in de stille velden zijn
eerste psalmen zingt, de liederen van den Goeden Herder, die steeds over
hem waakt, die veilig hem leidt en zijn ziel troost en verkwikt.

Van Bethlehems velden brengen we hen naar Sauls paleis. Hier aanschou-
wen ze een tooneel van de diepste ellende ; een koning, die door God ver-
laten is en nu wordt overgegeven aan een boozen geest, die hem verschrikt.
Men trachte, den kinderen eenig denkbeeld te geven van den jammerlijken
toestand, waarin Saul zich beyond. Gekweld door een geest der helle, kent
hij geen rust, geen geluk, geen vreugde. Davids harpspel geeft hem eenige
verademing, maar als de giftplant van den nijd in zijn hart, wortel schiet,
kan ook dit hem niet meer tot kalmte brengen en komt hij tot de meest
woeste uitbarstingen van woede. Al zwarter wordt de nacht, die over zijn
ziel is gedaald. De hopelooze worsteling tegen het onafwendbare oordeel
Gods mat hem of en het einde is, dat hij straks neerstort in het eeuwige
verderf. Men wijze er op, dat Saul dit schrikkelijk oordeel door zijn zonden
over zich gebracht had. Ernstig waarschuwe men tegen het bewandelen van
eigen gekozen paden. Elke weg, die van God afwijkt, is een weg des doods;
alleen in den weg van gehoorzaamheid aan de bevelen des Heeren is leven
en vrede te vinden. „Wie God verlaat, heeft smart op smart te vreezen."

Ten slotte spreken we over de vriendschap van David en Jonathan. Ter-
wijl David aan het hof des Konings steeds in doodsgevaar verkeert, schenkt
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de Heere hem in Jonathan een vriend, die hem tegen de listen en aansla-
gen van Saul beschermt. We hebben hier een voorbeeld van hechte en trouwe
vriendschap, die zich zelf geheel geeft en voor geen offer terugdeinst. De
vriendschap tusschen David en Jonathan was onbaatzuchtig, oprecht, stand-
vastig. Het was een vriendschap, geheiligd door de vreeze des Heeren. Den
toets van den tegenspoed bleek zij te kunnen doorstaan; in donkere dagen
wierp zij haar vriendelijk schijnsel op Davids pad.

Dit gedeelte der les geeft den onderwijzer gelegenheid, eenige nuttige
wenken te geven over het sluiten van vriendschap. Men dringe er met ernst
bij de leerlingen op aan, dat zij bij de keuze van een vriend nauwlettend
toezien. Vriendschap is een onwaardeerbare schat, maar dan moet het ware,
echte vriendschap zijn, evenals tusschen David en Jonathan. Bovenal wijze
men er op, hoe noodig het is, vrienden te kiezen, in wier hart de vreeze
Gods woont.

SCHETS VAN DE LES.

Waar wonen koningen en konin-
ginnen ? In een paleis. Laat ons een
dier paleizen binnentreden. Wat zul-
len wij daar zien ? Alles is er even
prachtig en rijk ; vele dienaren zijn
er sierlijk uitgedost. Hoe verschilt
dit met een armoedig hutje ! In pa-
leizen kent men geen gebrek. Hoe
machtig waren vooral de koningen der
oudheid I Zij deden, wat zij wilden.
Begeerden zij jets, zij hadden slechts
te bevelen. Maar zijn de menschen,
die in paleizen wonen, altijd geluk-
kig? Neen, ellende heerscht zoowel
aan de hoven der koningen als in de
hutten der armen. Een arme jongen
is dikwijls gelukkiger dan een prins.
Wij gaan naar Sauls hof, en zullen
zien, of daar geluk woont.

1. De Harpspeler.
Weer gaan we naar Bethlehem. Op

de velden, rondom het stadje gelegen,
zien we kudden grazende schapen.
Wie hoedt ze? Een jongeling met een
schaapherderskleed aan, een staf in
zijn hand en een herderstasch op den
rug. Hoe gelukkig gevoelt hij zich,
als hij daar op de helling van den
heuvel zit. Luister I Hij speelt op een
harp en hij schijnt een goed muzi-
kant te zijn. Het is David. Wij heb-

ben reeds van hem als herdersknaap
gesproken (zie Aant. r).

David was zeer gelukkig. In de
velden van Bethlehem gevoelde hij
zich thuis. Met verrukking liet hij
zijn oog weiden over .de vruchtbare
akkers, met bewondering sloeg hij den
blik naar boven, naar den blauwen
hemel. Alles in de natuur boeide zijn
aandacht. Overal las hij den naam
zijns Gods, die dat alles had gescha-
pen. Hoe verheugde hij zich in Gods
heerlijke schepping ! Hij bezong de
schoonheid der natuur menigmaal in
liederen, die hij zelf dichtte. Ps. VIII,
XIX, XXIX zijn door hem gemaakt.
Zie, hoe hij zich verlustigt in de
werken Gods (Ps. VIII : 4, 7, 8 , 9;
XIX : I) ! Hoe dapper is hij tevens,
als den schapen gevaar dreigt Cr Sam.
XVII : 34, 35) ! Hij had God lief, en
God had hem lief, gaf hem verstand
en maakte hem gelukkig.

Op zekeren dag komt Isar, zijn
vader, tot hem en zegt hem, dat de
koning hem ontboden heeft. Hoe
vreemd ! Waartoe? Wat kan de koning
van een herdersknaap begeeren ? Da-
vid is zeer verbaasd. Hoe verbaasd
zouden ook wij zijn, indien wij op-
eens bij den koning ontboden werden!
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Maar waarom werd David nu ontbo-
den? Lees vs. 16-19. De koning is
krank. De Geest des Heeren is van
hem geweken. God heeft hem aan
een boozen geest overgegeven. Die
booze geest verschrikt en beangstigt
hem. Rust, kalmte, vrede, — Saul
kent ze niet meer. Voortdurend wordt
hij gekweld en verontrust. Sombere
gedachten maken zich van hem mees-
ter. Ja, soms kan de booze geest hem
zoo benauwen, dat hij der wanhoop
ten prooi is en in zijn razernij nau•
welijks meer weet, wat hij doet. Dat
was het oordeel Gods, dat Saul door
zijn zonden over zich had gebracht.
Nu hij God verlaten had, verliet God
hem.

Zie nu, welken raad zijn knechten
hem geven. De koning moet omzien
naar een man, die op de harp spe-
len kan ; wellicht kan \het harpspel
hem tot rust en kalmte brengen. En
een der knechten noemt David als
iemand, die in het harpspel zeer be-
dreven is. Dadelijk laat Saul hem
halen. En David komt. Nu moet hij
spelen voor den koning; misschien
ook wel zingen (zie "Ian/. 2). Zie, hoe
de uitslag is (vs. 23). De koning ge-
voelt zich beter; de booze geest wijkt
van hem ; zijn droefgeestigheid verlaat
hem. Hoe verheugd zijn zijn bloed-
verwanten en zijn vrienden ( Voorb.
Hoe blade zit giAalsvaa'er of moeder
weer beter worden, wanneer zij ziek zijn
geweest)!

Saul is dikwijls krank. David moet
menigmaal voor hem spelen. Hij was
reeds bekend door zijn gevecht met
Goliath. Zie, hoe een leder hem be-
mint en eert. Lees i Sam. XVIII : r,
3, 7, 16. Hij tlijft nu voortdurend
aan Sauls hof (vs. 2). Maar hij ver-
keert daar soms in groot gevaar (vs.
10, 11). Saul tracht hem menigmaal
in zijn woedende buien to dooden,
maar, hoe geduldig verdraagt hij

dit alles ; hij is niet door menschen-
gunst bedorven. ( Voorb. — Een jon-
gen wordt zeer veel geprezen ; hij
hoort het, wordttrotsch,hoovaardig;
niemand houdt van hem). Niet aldus
David (vs. 14) ; hij „gedroeg zich ver-
standiglijk" en God zegende hem.
„De Heere was met hem."

II. Sauls jaloerschheid.
Wij spraken reeds over paleizen en

hutten, en zagen, hoe droevig het er
in een paleis uit kan zien. Hoe treu-
rig was het met Saul gesteld; niet
alleen zijn huisgezin was ongelukkig,
maar ook hij zelf. Waardoor ? Door
zijn eigen boosheid ( Voorb. — Een
kooi vol met woedende dieren; welk
een vreeselijk gezicht). Sauls hart was
aan die kooi gelijk. Hij is diep ramp-
zalig; God heeft hem verlaten; hij
bevindt zich in een betreurenswaar-
digen toestand; vaak maakt de wan-
hoop zich van hem meester. Zie,
welke gevoelens hij in zijn hart koes-
tert. Haat, nijd en jaloerschheid.

Iemand, die jaloersch is, moet
jaloersch zijn van iemand (Voorb.—
Op school worden prijzen iiikedeeld;
de eene jonien is jaloersch van den
anderen; hoe treurig). Van wien was
Saul jaloersch ? Zie XVIII : 9. Saul
had het oog op David; hij was
jaloersch op hem, maar niet altoos
(vs. 5). Saul eerde hem vroeger, had
zich in zijn harpspel verheugd (XVI:
23), was verblijd geweest over het
verslaan van den reus. Waarom was
hij dan nu jaloersch ?

Omdat David
(a) Gods gunst genoot. Nijd en ja-

loerschheid ontstaan tegen iemand om
iets, dat hij bezit. David genoot Gods
gunst en zegeningen. Saul moest zich
daarover verheugd hebben. Maar ter-
wijl David deze genoot was Saul er
van verstoken (i Sam. XVIII : 12).
Daardoor was Saul jaloersch. Saul
„vreesde voor David". Toch was er
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ook nog een andere reden, die Sauls
jaloerschheid opwekte. David stond
ook in de

(b) gunst des yolks. Wie bewondert
niet de dapperen ? (Voorb. — De
moedige Noora'poolvaarders). De Is-
raelieten bewonderden David en be-
wezen hem eer ; zelfs Saul beloonde
hem. David was aan allen bekend;
men wees hem aan op str4at mis-
schien, en zeide : „d it is David" (Zie
vs. 6, 7). Als David uit den strijd
terugkeert, ontmoeten hem zingende
reien, die een lied aanheffen te zijner
eere : „Saul heeft zijn duizenden ver-
slagen, maar David zijn tienduizen-
den." (Zie Aant. 3). Sauls blik wordt
somber bij het hooren dier woorden,
hij wordt toornig (vs. 8). Een booze
geest verontrust hem; na dien tijd
was hij nooit volkomen gelukkig.

Sommigen houden zulke gevoelens
voor zich zelf, of trachten ze voor
zich te houden. Deed Saul dit ? Neen
( Voorb. — Een klok — het uurwerk
is in de war, de klok loops verkeerd,
de wijzers toonen di/ aan op de wij-
zerplaat). Saul toonde zijn booze ge-
voelens ook. Hij zocht meermalen
David te dooden (XVIII : II), en dik-
wijls werd Saul bijna een moordenaar
(XIX : io). Vaak was Saul als krank-
zinnig (zie Aant. 4) en wierp hij zijn
spies naar David. Maar David ont-
kwam telkens. Saul slaat nu een
anderen weg in; hij denkt, dat, als
hij David in groot gevaar brengt,
deze dan misschien gedood zal wor-
den. Hij beraamt een plan (Lees vs.
17). Hij belooft aan David zijn doch-
ter ten huwelijk, als hij de Filistijnen
herhaaldelijk wil bevechten. Maar
(lees vs. 19) hij verbreekt zijn belofte
en tracht hem nu in een ander ge-
vaar te brengen. Hij zal hem zijn
tweede dochter ten huwelijk • geven,
als David ioo Filistijnen verslaat
(vs. 25). „Zekerlijk," denkt hij ,,nu

zal David gedood worden." Gebeurt
dit? Neen, hij wordt uit alle gevaar
gered en Michal wordt hem tot vrouw.

Nu tracht Saul op een andere wijze
zijn doel te bereiken (Zie XIX : 1)
( Voorb. — Een slechle man moedigt
zijn kind tot steles aan; hoe treuric).
Zoo moedigt Saul Jonathan en zijn
dienstknechten tot de zonde aan. Hij
wil, dat zij David dooden. Maar zij
willen niet; zij hebben David te lief.

Lees nu XIX: II-18. Saul zendt
iemand om David in zijn eigen huis
te dooden, maar Michal, zijn vrouw,
helpt hem ontvluchten; zij legt een
pop in zijn bed en geeft voor, dat
het David is (zie Aant. 5), die ziek is.
David ontvlucht naar Rama en woont
te Najoth bij Samuel (zie Aant. 6).
Welk een troost zal hij bij den ouden
profeet gevonden hebben ! Maar hij is
ook daar ternauwernood voor Sauls
vervolgingen veilig (vs. 19-24).
Driemaal zendt Saul boden, eindelijk
gaat hij zelf en vraagt aan den put
te Sechu naar hem (zie Aant. 7).
Maar God beschermt hier David. Als
Saul te Najoth komt, wordt hij, even-
als zijn knechten door Gods Geest
gedrongen, zich te voegen bij een
vergadering van profeten, aan wier
hoofd Samuel zich bevindt, en met
hen te profeteeren. Zoo fedt de Heere
David uit Sauls hand.

HI. Jonathans vriendschap.
Wat zou David zonder Jonathan

gedaan hebben ? Zij waren twee
trouwe vrienden en wij willen het
een en ander van hun vriendschap
zeggen.

Hoe treurig is het, te ontdekken,
dat uw vriend valsch is, dat hij enkel
voorgegeven heeft, uw vriend te zijn.
Tusschen Jonathan en David echter
bestond geen voorgewende vriend-
schap, zij waren oprechte vrienden.
(Lees I Sam. XVIII : 1-3). Gelijk
wol van verschillende kleuren in een
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kleed te zamen geweven is, zoo wa-
ren de zielen van Jonathan en David
te zamen geweven. Jonathan beminde
David gals „zijn eigen ziel" (vs. 3).
Dit is geen wonder : zij geleken veel
op elkander, de eene moedige man
bemint den anderen. Let op hun
vroegere daden (i Sam. XIV ; XVII:
35, 5o). Zij werden tot elkander aan-
getrokken, want zij hadden veel ge-
meen, — moedige daden — groote
liefde — dapperheid. Bovenal : zij
hadden beiden den Deere lief. In
beider hart woonde de vreeze Gods
en dat vooral maakte hun vriendschap
zoo hecht en sterk. Zie, wat zij deden
(vs. 3, 4). Zij maakten een verbond
en zwoeren elkander vriendschap.
Hebben zij dat verbond ooit verbro-
ken ? Neen. Zie nu, hoe Jonathan
David vereert; hij geeft hem een ge-
deelte van zijn kleeding, geeft hem
zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel.
Dit was wel een blijk van hoogach-
ting (zie Aant. 8). Wij zullen zien,
hoe die vriendschap later bleek, wat
Jonathan opgaf en leed, en hoe hij
ook in moeilijke tijden zich een waar
vriend betoonde.

Zij waren niet nu eens vrienden en
dan eens vijanden. Tusschen hen ont-
stond geen twist, geen verkoeling,
geen wantrouwen. Hebt gij wel eens
een vriend, een schoolkameraad ge-
had ? Twisttet gij nooit? Voeldet gij
u nooit beleedigd ? De vriendschap
tusschen David en Jonathan was steeds
even hartelijk. Nimmer verslapte de
vriendschapsband, die hen vereenigde.
(Voorb. — De magneetnaald en het
staal — hoe vast hechten zij zich aan
elkander).

Sommige vrienden verlaten ons, als
wij in moeilijkheden geraken. Dat
zijn vrienden in goede dagen. Jona-
than was niet eedderzulken; hij bleef
in tegenspoed aan David getrouw.
Hij nam iedere gelegenheid te baat

om hem te helpen. (Zie r Sam. XIX:
2, 3). Hij waarschuwde David voor
de booze plannen van Saul. Zie, hoe
hij zijn boozen vader smeekt, David
geen kwaad te doen; hij verzoekt
Saul., er aan te denken, hoeveel David
voor Israel gedaan heeft (vs. 5). En
voor dezen keer wordt er naar hem.
geluisterd (vs. 6). David wordt terug-
geroepen. Hoe blijde is Jonathan !

Maar dit duurde niet lang (zie vs.
1o). David moest opnieuw vluchten.
Hoe beangst is Jonathan !

Op zekeren dag is er een feest aan
het hof. David wordt ook verwacht,
maar hij vreest te gaan en vraagt aan
Jonathan, hem te verontschuldigen
(vs. 5-8). Jonathan belooft, hem te
zullen zeggen, of Saul vertoornd is.
Maar hij moet in dit alles zeer voor-
zichtig handelen. Zie, Welk plan zij
beramen (XX : 18-2). David zal
zich achter de steenrots Ezel verber-
gen (zie Aant. 9). Jonathan zal in de
nabijheid dier plaats met den boog
gaan schieten. Als hij de pijlen af-
schiet en tot zijn jongen, die met hem
is, zegt, verder te loopen om de pij-
len te zoeken, dan beteekent dit ge-
vaar ; als hij echter zegt : de pijlen
zijn aan deze zijde dan is alles veilig.
Zie, hoe het plan ten uitvoer gebracht
wordt (vs. 36-4o). Er is nog gevaar.
David moet vluchten. Hoeveel moeite
getroostte Jonathan zich voor David!
Hij' was inderdaad een trouw vriend;
zijn vriendschap duurde tot aan zijn
dood. David kon met recht zeggen,
toen hij Jonathans dood vernam :
„Uwe liefde was mij wonderlijk" (2
Sam. I : 26).

Bedenk wie zij waren : Jonathan,
een koningszoon ; David, vroeger een
schaapherdersjongen. En zie, wat Jo-
nathan voor David verdroeg. Saul
schold hem uit; bezigde bittere, harde
woorden (XX : 3o); trachtte hem te
dooden (vs. 33); beschuldigde hem
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een verrader te zijn (XXII : 8). Maar
Jonathan verdroeg dit alles geduldig.
Wist Jonathan dan niet, dat David
koning zou worden ? Wist hij dan niet,
dat David hem verdringen zou ? Ja
(lees XXIII : 17). Was hij jaloersch ?
Neen. Hij wist, dat het Gods wil was,
en was tevreden. Hoe getuigt dit
van een edel, grootmoedig hart!

Maar bedenk, dat, hoewel Jonathan
de vriend van David was, hij tevens
een goed zoon was, en zijn plicht
jegens zijn vader vervulde; geen ibit-
tere, booze woorden gebruikte hij.
Saul beminde hem klaarblijkelijk. Jo-
nathan streed voor Saul, want wij
zien hem later strijden om hem te
verdedigen.

Zie nu op David. Hij wist, dat hij
koning zijn zoude ; was hij nu opge-
blazen ? Behandelde hij Jonathan uit
de hoogte? Lees XX : 41. Hij was
nederig ; gaf aan Jonathan de eer, die
dezen toekwam ; herinnerde zich steeds,
dat Jonathan een koningszoon was.
Hoe edel was hun vriendschap !

De voornaamste les, die wij uit
alles te leeren hebben, is een waar-
schuwing.

Hoed u, plaats te geven aan zulke
gevoelens, als Saul bezielden. Leg of
alien nijd en alle afgunst. Zijn som-
migen gelukkig, verblijd u met hen
(Rom. XII : 15). Vermijd twist en
strijd (Spr. III: 3o). Twist is altijd
verkeerd; een hut, waarin vrede en
liefde woont, is beter dan een paleis
met afgunst en twist. Zie, wat Salomo
daarvan zegt in Spr. XV : i7. Afgunst
en nijd verbitteren het leven. Denk
niet steeds kwaad van anderen. Tracht
uw omgeving gelukkig te maken ;
sluit alle slechte gevoelens buiten ;
twee moeten er zijn om twist te ma-

ken ; werp, zoo gij kunt, olie op de
onstuimige wateren (Jac. III : 14—
r 6). Waar nijd en twistgierigheid is, al-
daar is verwarring en alle booze handel.

Denk aan den zachtmoedigen Jezus
te Nazareth in het huis Zijns vaders.
Welk een gelukkig tehuis was dat !

Denk er aan, wat Saul en zijn
gezin heeft te gronde gericht (zie
XVIII : T2).

Saul beyond zich in zulk een droe-
yen toestand, omdat hij zonder God
leefde; een goddeloos mensch kan
niet gelukkig zijn ; in een huis, waar
God niet gediend wordt, kan geen
waar geluk wonen.

Laat ons ook voorzichtig zijn in
de keuze van vrienden. Wij alien
hebben vrienden zie toe, dat gij
goede vrienden kiest. Men wordt be-
oordeeld naar het gezelschap waar-
mede men omgaat. Onze kennissen
en vrienden hebben grooten invloed
op ons. Verlaat vrienden, die een
verkeerden invloed op u uitoefenen
(Es. I : Spr. I : '0). Menige jon-
gen ging ten gronde door luie, on-
eerlijke, slechte vrienden. Menig
meisje heeft haar goeden naam ver-
loren door ijdele, dwaze, lichtzinnige
vriendinnen. Breek of alle gemeen-
schap met vrienden, die behagen
scheppen in slechte gesprekken, die
geen afschrik hebben van de zonde
en u op verkeerde paden zullen lei-
den. Heb geen gemeenschap met hen
(Ef. V : 1). Kies goede vrienden,
die den Heere lief hebben, in wier
hart de vreeze Gods woont, die met
u den Heere willen dienen. Laat uw
vriendschap zijn als die van Jona-
than en David — waar, getrouw, edel-
moedig.
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AANTEEKENINGEN.

1. Het is zeer moeilijk, de chronologische
orde vast te stellen van de gebeurtenissen,
vermeld in 1 Sam. XVI : 14-23 en XVII
55-58. In het Vatikaansche afschrift van de
Septuagint ontbreekt de geheele geschiedenis
van Davids bezoek aan het leger van Saul,
en Sauls vraag naar David. Sommigen den-
ken, dat Davids bezoek aan het hof als harpspeler
plaats had no de overwinning van Goliath.

De aannemelijkste oplossing is wellicht, dat
David slechts een zeer korten tijd aan het
hof was, en dat er een lange tijd verliep
tusschen zijn verblijf aldaar en zijn verschij-
ning in het leger van Saul. Wij kunnen ge-
makkelijk begrijpen, dat, indien dit het geval
was, Saul David niet herkend zou hebben
door groote verandering in zijn uiterlijk. Het
is mogelijk, dat David in lien tijd van knaap
tot jongeling was opgegroeid, groot en sterk
geworden was. Zijn uiterlijk voorkomen kon
zoo veranderd zijn, dat hij weinig meer ge-
leek op den knaap, die zoo vaardig op de
harp speelde. Het is een feit, dat in het
Oosten knapen niet alleen op eenmaal vol-
wassen zijn, maar ook als door een tooverslag
al hun schoonheid verliezen. Als dit de juiste
uitlegging is, dan is het duidelijk, dat het in
vers 21 verhaalde vooruitloopt op hetgeen
later volgt. Dit is geheel in overeenstemming
met den Hebreeuwschen verhaaltrant, waar-
bij de verhaler 4n onderwerp vervolgt tot
op de verste gevolgen ten opzichte van de
hoofdgedachte, en dan teruggaat om de bijzon-
derheden, die overgeslagen waren, aan te
vullen.

De vraag van Saul (vs. 55-58) kan ook
alleen betrekking hebben op Davids afkomst
en bewijst nog niet, dat hij David niet
herkende.

2. Het vermogen der muziek, een bewogen
gemoed tot rust te brengen, is boven alien
twijfel verheven. Vele verhalen qr. daarom-
trent bekend. Het geval van Filips V van
Spanje heeft veel overeenkomst met dat van
Saul. Deze koning was door een groote neer-
slachtigheid bevangen, die hem tot alien
arbeid ongeschikt maakte. De beroemde Ita-
liaansche musicus Farinelli werd uitgenoo-
digd, in Spanje te komen, en bij zijn komst
werd er besloten, dat er een concert zou ge-
geven worden in een kamer, die aan het
vertrek des konings ,grensde, waar de kunste-
naar de schoonste stukken ten gehoore zou
brengen. De koning was eerst verwonderd,
daarna zeer bewogen, en bij het einde van
het tweede stuk verzocht hij den kunstenaar,
in zijn vertrek te komen, en hem overladende
met complimenten en loftuitingen, vroeg

hem, hoe hij zulk een talent kon beloonen,
hem verzekerende, dat hij niets zou weigeren.
Farinelli antwoordde, dat hij niets antlers
verlangde, dan dat de koning in den raad zou
komen, zooals gewoonlijk. De koning gaf toe,
en van dien tijd was zijn krankheid genezen.

3. Het was in het Oosten de gewoonte, dat
scharen van vrouwen uittogen, ora den strij-
der tegemoet te gaan, wanneer hij als over-
winnaar terugkwam, te zijner eer liederen,
naar aanleiding van de overwinning gemaakt,
zingende, die zij begeleidden met instrumen-
tale muziek, dansen en ander vreugdebetoon.
Het was de gewoonte, dat degene, die het
best kon improviseeren, de leiding op zich
nam ; de anderen die in reien zongen, vormden
het koor.

Het oorspronkelijke woord, vertaald door
,,muziekinstrumenten" (shalishem), beteekent:
instrumenten of van driekanten vorm of met
drie snares. Sommigen denken, dat dit een
koperen instrument was, zeer bekend onder
de Egyptenaren, en voorzien van drie kope-
ren Braden. Als men het instrument schudde,
ontstond er een rinkelend geluid.

4. Wij zien uit hoofdst. XVIII : 10, dat een
der gevolgen van den ,,boozen geest Gods",
die over Saul heerschte, was, dat ,,hij pro-
feteerde midden in het huis". Het is zeer
moeilijk, de juiste beteekenis dezer uitdruk-
king vast te stellen. Het beteekent waarschijn-
lijk, dat hij in een soort van krankzinnigheid
verviel, dat hij raasde, vreeselijke gebaren
maakte en onsamenhangende zinnen uitte.
Sommige uitleggers denken, dat om des
te beter zijn moorddadige plannen tegen Da-
vid te verbergen, den schijn aannam van gods-
dienstige uitroepingen te doen en te bidden
in het midden zijns huisgezins.

5. Hoofdst. XIX : 13. ,,Een beeld", letterlijk
de terafim. Het Hebreeuwsche woord schipt
,,allerlei beelden" te beteekenen en wordt
altijd in het meervoud gebruikt, ofschoon
Kier klaarblijkelijk een enkel beeld bedoeld
wordt.

De terafim worden dertienmaal in de He-
breeuwsche Schriften vermeld. Het waren
de terafim van Laban, die door Rachel ge-
stolen waren ; ook Micha maakte terafim
(Richt. XVII : 5). Het blijkt niet, dat de
terafim altijd voorwerpen van vereering wa-
ren zij schijnen ook gebruikt te zijn voor
„orakel-raadplegingen". Aldus werden zij bij
de Israelieten gebruikt (Zach. X : 2) en bij de
Babyloniers (Ezech. XXI : 19-22).

6. Najoth wordt gewoonlijk gehouden voor
den zetel der ,,profetenscholen", die onder
het toezicht van Samuel stonden.
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7. De ,,groote waterput", waar Saul vroeg
naar Samuel en David, was een welbekende
bron, die tusschen Gibea en Rama lag, op
een plaats, Sechu genaamd. Aannemende, dat
Tuleil-el-Ful het oude Gibea is, en Neby
Santivil Rama, is het niet onwaarschijnlijk,
dat de gissingen van eenige reizigers, die de

stellen te Bir-Neballa — de put van
Neballa — juist zijn, daar dit op den weg
Iigt tusschen eerstgenoemde plaatsen.

8. Geschenken van kleederen, als een bewijs
van achting en vriendschap, zijn menigvuldig

in het Oosten. De vorstkan geen hooger teeken
van zijn gunst geven, dan door zijn eigen kleed
aan den gunsteling te schenken. Men verhaalt
van een Nazir, die den koning van Perzie zoo
behaagde, dat deze zich ontdeed van zijn
kleed om het den Nazir te geven, het grootste
eerbewijs, dat een koning van Perzie aan een
onderdaan kon betoonen.

9. Ezel wordt alleen hier vermeld. Het
schijnt een bekende steen geweest te zijn in
de buurt van Sauls paleis. Deze plek wordt
in vs. 41 waarschijnlijk weer bedoeld.

Les LVII.	 Davids vlucht.
„Gij zift mij eene verberging".

Ye lezen : I Sam. XXI, XXII, XXIII.
Ye leeren: Rom. VIII : 28 ; Nahum I : 7; Ps. XCI : I, 2.

(Ps. 34 : 2 ; Ps. 56 : 4; Ps. 57 : 2, 3, 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na David te hebben leeren kennen als herdersknaap en hem vergezeld te
Iiebben naar het koninklijk paleis, willen we hem nu volgen op zijn vlucht
voor Saul. Saul beschouwt David als zijn grootsten vijand, van wien hij het
meeste kwaad te duchten heeft. Een stem in zijn binnenste zegt hem, dat
David straks koning worden zal, en daarom rust hij niet, voor hij hem in
zijn macht heeft. Dooden wil hij hem, om zoo zich en zijn huis den troon
te verzekeren. Rusteloos jaagt hij hem nu na en hij spant al zijn krachten
in, om hem in handen te krijgen. Ongetwijfeld waren voor David ba-nge
dagen aangebroken. Nergens vond hij rust. Voortdurend werd hij door Saul
achterv91gd als „een veldhoen op de Bergen". Van alle zijden zag hij zich
door gevaren omgeven. Zijn geloof houdt hem echter staande. Hij weet het:
op 's Heeren tijd zal het Licht dagen in de duisternis; heeft God hem Zijn
belofte niet gegeven, Zijn woord niet verpand? Daarom vreest hij niet, maar
heft hij moedig het hoofd omhoog en zingt hij in den bangsten nood het
lied der hope : „God zal Zijn goedertierenheid eenZijn waarheid zenden; Hij zal
bet aan mij voleindigen" (Ps. LVII). Glansrijk doorstond zijn geloof de
proef, waaraan het werd onderworpen. En de verdrukking werkte lijdzaam-
heid. David trachtte niet, door allerlei middelen het uur, waarop hij den
troon zou mogen beklimmen, te verhaasten, maar wachtte geduldig Gods
tijd af. In dien weg leerde hi) gehoorzaamheid aan den wil des Heeren en
.zoo wordt hij in de dagen zijner omzwervingen bekwaam tot de taak, die
hem als koning wacht.

In deze les spreken we over die omzwervingen van David. Eerst zien we
hem in Nob, dan volgen we hem naar het land der Filistijnen, vandaar
naar de spelonk van Adullam, veryolgens naar het land van Moab en het
wood Hereth. Verder wordt in deze les behandeld het ontzet van Kehila
door David, het verraad, door Kehila's burgers gepleegd, Davids vlucht

RENKEMA.	 20
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naar Zif, de vervolging van Saul, toen de Zifieten hem hadden aangewezen,
waar David zich beyond, en eindelijk Davids onverwachte uitredding.

Bij het spreken over het eten der toonbrooden moet de Onderwijzer uit-
eenzetten, waarom dit in Davids geval geoorloofd was. Hij wijze daarbij
op het onderscheid tusschen de zedenwet en de wet der ceremonial. Over-
treding der eerste was in geen geval geoorloofd ; van de laatste mocht
echter in bepaalde gevallen worden afgeweken. In zijn gesprek met de
Farizeen over de heiliging van den Sabbath (Matth. XII) verklaarde de Heere
Jezus zelf, dat David niet zondigde, toen hij de toonbrooden at.

Wel zondigde hij echter, toen hij tot Achimelech zeide, door den koning
met een geheime zending belast te zijn; eveneens, toen hij zich bij de
Filistijnen als een krankzinnige aanstelde. Die zonden van David verzwijge
men niet, maar men wijze er op, hoe hij zich hier diep schuldig maakte
tegenover den Heere. Alleen aan Gods genade en Gods trouw had hij dan
ook zijn redding te danken.

De beschriiving, die gegeven wordt van de mannen, die zich in de spelonk
van Adullam bij David voegden, geeft ons een beeld van de groote ellende,
waarin het land door de wreedheid, de knevelarijen en den druk van Sauls
regeering verkeerde. Het is niet te verwonderen, dat onder een koning, die
zich kon schuldig maken aan zulk een meedoogenlooze wreedheid, als te
Nob werd- gepleegd, een groot aantal moedige mannen ontevreden waren ;
dat veler ziel „bitterlijk bedroefd" was. De Onderwijzer moet er de aan-
dacht op vestigen, dat Israel nu gebukt ging onder sommige van de lasten,
die Samuel had voorspeld, toen het yolk om een koning vroeg.

Uit de teedere zorg, die David voor zijn bejaarde ouders droeg, kunnen
wij een les trekken, die vooral in onze dagen van zoo groote beteekenis is.
Doch de voornaamste toepassing dezer les is, op God te wijzen als op „een
Toevlucht en Sterkte, krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden".

Eindelijk wijze men er op, dat onder de grootste beproevingen en hevigste
vervolgingen David aan zijn God vasthield. Men toone aan, hoe in den
donkeren nacht van verdrukking en lijden Davids geloof heerlijk uitblinkt.
Daartoe sta men stil bij de psalmen, door David gedurende zijn omzwer-
vingen vervaardigd, en waarin hij zoo krachtig van zijn geloof getuigenis
aflegt (Ps. LVI, XXXIV, CXLII, LII, LIV, LVII).

SCHETS VAN DE LES.

Hoe vreeselijk is het, geen ihuis te
hebben ! Hoe beklagen wij hen, die
ronddwalen zonder tehuis ! Wij stellen
hen ons voor, slapende in schuren
en stallen, bevreesd, dat de politie
hen zal opmerken. Hoe heerlijk is
het, een tehuis te hebben, waar men
heen kan gaan ; een lekker vuur, alles
ordelijk, netjes en gezellig! Hoe dank-
b&ar moeten wij zijn voor zulke zege-
ningen ! Weinig menschen zijn zonder
tehuis ; als het zoo is, dan is het dik-

wijls door eigen schuld. Sommige
menschen zijn genoodzaakt, buiten
hun eigen land te leven, om schulden
of tengevolge van een misdaad; zij
durven niet thuis komen. Maar hoe
vreeselijk is het, te moeten rond-
zwerven, zonder dat men schuldig is;
hoe treurig, een banneling te zijn en
dat zonder reden! In dezen toestand
verkeert David; een zwerver is hij
en somtijds een banneling. Hij durft
niet thuis te komen uit vrees voor
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Saul, en toch was hij onschuldig aan
eenig kwaad. Telkens moest hij voor
Saul vluchten. Aldus vinden wij hem

re. te Nob.
Hoe verslagen moet David geweest

zijn, hoe ontmoedigd ! Zoo te worden
gejaagd, zijn leven in gevaar te zien
geheel zonder reden, doet hem vra-
gen : „Wat heb ik gedaan ?" Hij weet
nauwelijks, waar hij been zal gaan
om veilig te wezen. Hij denkt aan
den Hoogepriester en besluit, naar
Nob tot Achimelech te gaan. Maar
zie, hoe verwonderd is Achimelech!
David, 's konings schoonzoon, komt
alleen, zonder gevolg (XXI : r). Achi-
melech is bevreesd en denkt, dat er
iets niet in orde is.

Zie nu, hoe David zich veront-
schuldigt (vs. 2). Hij zegt tot Achi-
melech, dat hij met een geheime zen-
ding door den koning is belast. Is
dit waar ? Neen. David had beter
gedaan, de waarheid te zeggen; wij
moeten . altijd de waarheid spreken,
zelfs wanneer dit schijnbaar in ons
nadeel is. David had later berouw
over deze leugen (Ps. CXIX : 29).
David vraagt om spijze (vs. 3) — de
priesters hadden daar alleen de toon-
brooden; gij herinnert u, dat dit
twaalf koeken waren, die iedere week
werden vernieuwd en op de tafel der
toonbrooden in den tabernakel gelegd
werden. De brooden, die weggeno-
men werden, mochten slechts door de
priesters gegeten worden (Lev. XXIV:
5-9). Slechts deze kon Achimelech
aan David geven ; misschien was
David zoo gehaast, dat hij niet op
iets anders kon wachten en dus werd
hem van de toonbrooden gegeven
(vs. 6). Maar was dit niet een groote
zonde? Neen. Zie, wat de Heiland
zegt (Luk. VI : 3 —5). In geval van
hooge noodzakelijkheid kunnen cere-
monieele wetten verbroken worden,
maar zedelijk nooit. Het is nooit ge-

oorloofd te lieges, te stelen, te vloeken.
Nog iets anders werd aan David ge-
gev en (vs. 8, 9). Het zwaard, dat hi}
zelf aan Goliath had ontnomea
(XVII : 5r), en dat als een zegeteeken
in den tabernakel geplaatst was ge-
worden. David stelde dit zwaard op
hoogen prijs ; „er is zijns gelijke niet",
sprak hij.

Wij zeiden reeds dat het beter voor
David ware geweest, indien hij de
waarheid gesproken had. Zie nu waar-
om. Er was in den tabernakel een
man, die David kende, een zeer ge-
vaarlijk mensch. Had David de waar-
heid gezegd, wellicht zoude Achime-
lech hem verborgen hebben voor dien
man. Wie was die man (vs. 7)? Het
was Doeg, een krijgsoverste van Saul.
Er wordt van hem gezegd, dat hij een
Edomiet was, misschien een proseliet,
en door „den Heere te dien dage
opgehouden", iets verrichtende, dat
de Joodsche wet gebood (zie Aant.
r). Hij zag David en handelde als
een spion.

Op zekeren dag was Saul wederom
zeer vertoornd. Welke dwaze dingen
worden er dikwijls in toorn gezegd
— een driftig mensch wordt vaak in
moeilijkheden gewikkeld. (Gen. XIV :
I 7) ( Voorb. — Een vertoorndmensch
beschuldi gt dikwifis imandienonrechte
in zijn Morn). Dit deed Saul ook
(Lees XXII : 7, 8); hij zegt, dat alien
tegen hem samenspannen en dat ook
Jonathan een verrader is. Zie nu, wat
Dag doet. Wellicht om meer nog in
gunst te geraken en te toonen, hoe
hij aan Saul verknocht is (vs. 9, ro),
vertelt hij van Davids bezoek te Nob.
Niet alles wat hij vertelt, is waar.
Doeg zeide, dat Achimelech „den
Heere voor David gevraagd had"
(zie Aant. 2), dit was onwaar. Zie,
hoe Achimelech dit ontkent (vs. is).

Iemand wide eens: „Drift is een
oogenblikkelijke	 krankzinnigheid".
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Dit is zeer waar. Hoe boos is Saul,
in welk een woede geraakt hij ; hij
laat Achimelech en zijn gezin halen
(vs. 1 r). Achimelech is een dapper
man ; hij spreekt met vrijmoedigheid
over David, en ontkent, dat hij trou-
welooslijk tegenover Saul gehandeld
heeft (vs. 14, 15). Is Saul nu vol-
klaan ? Neen. Hij wendt zich tot de
mannen van zijn lijfwacht en beveelt
hun, de priesters te dooden. Maar zij,
die de priesters als dienaren des
Heeren eerden, weigerden dit wreede
bevel ten uitvoer te brengen (vs. 17).
Doeg verklaart zich daartoe bereid.
„Wend u en dood de priesters", be-
veelt Saul, en Dag gehoorzaamt.
Welk een bloedbad ! Al de priesters
te Nob met hun gezinnen werden
vermoord, behalve een man (vs. 20), -
Abjathar, Achimelech's zoon, die tot
David vluchtte (zie _dant. 3).

Zoo diep was Saul gezonken. Wie
had dit ooit van hem kunnen den-
ken ! Voor Gods priesters had hij
geen eerbied meer en God zelf trot-
seerde hij.

Maar zie, hoe door dit alles Gods
oordeelen uitgevoerd werden. Gij zult
u herinneren, welk oordeel God over
het huis van Eli had uitgesproken
(I Sam. II : 31-33). God bestuurde
de zaken zoo dat Doegs en Sauls
wreedheid dit oordeel in vervulling
bracht. Maar dit was geen veront-
schuldiging voor Doeg en Saul. Hun
schuld, hun wreedheid bleef even
strafbaar.

2e. bij Achis.
Laat ons David volgen. Wij ver-

lieten hem te Nob. Waar gaat hij nu
heen ? Hij aarzelt wellicht, maar komt
eindelijk tot een besluit. Welk een
vreemd besluit ! Hij zal tot de Fili-
stijnen gaan. Maar dit zijn lsraels
grootste vijanden, en gewoonlijk blijft
men zoo ver mogelijk van zijn vijan-
den verwijderd. Doch zie, wat David

doet (XXI : ro). Hij gaat naar Gath.
Gij weet, wie uit Gath kwam (XVII :
4). En hij, die Goliath doodde, ging
naar de stad van Goliath. Misschien
dacht hij, dat , hij, als een door Saul
vervolgde, goed ontvangen zou wor-
den. Maar was dit zoo? (Zie vs. 1 i).
De Filistijnen herkennen hem: „Is dit
niet David?" Ja, hij is het, die zoo-
veel hunner soldaten verslagen heeft
(hoofdst. XVIII). Zij brengen hem
tot Achis, hun koning. David ziet het
gevaar, waarin hij verkeert, en beeft
voor zijn leven (vs. 12). Zie, wat hij
doet (vs. 13). Hij doet, alsof hij
krankzinnig is ; hij bekrabbelt de deu-
ren der poort, en maakt zich tot een
afzichtelijk wezen ; hij laat zijn zever
in zijn baard afloopen. Achis, met
afschuw vervuld, zendt hem weg. Hoe
moet David in het nauw gebracht
zijn geweest, om tot zulk een zondig
middel zijn toevlucht te nemen, en
bij de Filistijnen een schuilplaats te
zoeken. Maar .God redde hem ook uit
deze gevaarlijke plaats.

3e. in de spelonk van Adullam.
Waar zal David nu henengaan ?

Hij gaat naar een verborgen plaats
in Adullam (zie Aant. 4). Hier woont
hij in een spelonk, een groote open
ruimte in een rots, wellicht hoog ge-
legen, van waar hij een uitzicht had
op de wegen van het land. Het was
een donkere, vochtige spelonk, haast
niet geschikt om door iemand be-
woond te worden, maar wellicht werd
zij juist da aro m door David uitgekozen.
(Voorb. — Smokkelaars verbergen de
goederen in ongenaakbare plaatsen).
David dacht, dat niemand op de ge-
dachte zou komen, hem in de spelonk
van Adullam te zoeken.

Hij bleef echter niet lang alleen
(zie vs. 2). Eenige mannen voegden
zich bij hem en weldra had David
een klein leger van 40o man onder
zich. En welk een bende ! Alle man,
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die benauwd was, die een schuld-
eischer had, alle man, wiens ziel bit-
terlijk bedroefd was, kwam tot hem.
Gij denkt : welk een gevaarlijk gezel-
schap ! Maar deze bende bestond niet
uit het uitschot der maatschappij,
zooals gij misschien zoudt denken ;
vele dappere mannen waren onder
hen (XXVI : 6), ook een profeet (XXII :
5). Menigeen had reden, bitterlijk
bedroefd te zijn. Menigeen werd
onderdrukt, te zwaar belast door
Saul en in hun ellende vluchtten zij
tot David.

4e. bij de Moabieten.
Zie, wie ook tot David kwamen

(XXII : r). Zijn vader, zijn moeder,
zijn broeders en zijn bloedverwanten.
Beschrijf den armen, ouden Isar, nu
honderd jaar oud. Hoe droevig, dat
hij zijn tehuis in Bethlehem moest
verlaten, en toch moest hij dit doen,
want Saul bedreigde hem welllcht.
Zij waren bevreesd en zochten be-
scherming bij David. Hoe bedroefd
zal David geweest zijn, dat zelfs zijn
oude vader nu nog voor .Saul vluch-
ten moest ! Wat zal hij doen? Zijn
ouders zijn oud en zwak, zij kunnen
het zwervende leven van David niet
deelen, zij kunnen niet overal in de
woestijn met hem medetrekken. Hoe
bezorgd is David voor hun veiligheid!
Een gedachte komt bij hem op: hij
zal hen voeren naar een veilige plaats
in Moab (zie vs. 3, 4). Maar waarom
naar Moab ? Zie Ruth IV : 13.-17.
Wie was Isars vader, grootvader,
grootmoeder? Zie Ruth r : 4. Waar
kwam Ruth, Isal's grootmoeder van-
daan ? Uit ditzelfde Moab. Misschien,
denkt David, zullen de Moabieten
zich Ruth herinneren en nog vrien-
delijk zijn voor Naar nakomelingen.
Hij gaat dus tot den koning der
Moabieten en de arme, oude menschen
vinden een schuilplaats in Moab (zie
Aant. 5).

Maar Davids omzwervingen begin-
nen opnieuw (zie vs. 5). God zegt
hem, naar het land van Juda te gaan
en hij gaat naar Chereth.

5e. le Kehila.
David is met zijn bende in een

schuilplaats, niet ver van de stad
Kehila (zie Aant. 6). Kehila verkeert
in nood ; vijanden strijden tegen de
stad, plunderen en nemen den oogst
weg (XXIII : I). Het zijn Israêls oude
vijanden, de Filistijnen. David hoort
hiervan en is met het lot van Kehila
begaan. Hij heeft 400 dappere man-
nen bij zich. Waarom zou hij de stad
niet helpen ? Gaat hij ? Zie, wat hij
doet (vs. 3-4). Hij vraagt het aan
God (misschien door Gad, den pro-
feet, die bij hem was [XXII : 511).
God zegt hem, dat hij moet gaan,
en hij refit Kehila (vs. 5). Zeker zijn
de inwoners van Kehila nu zeer dan-
baar ? Wij zullen zien. Zie, hoe angstig
David en de zijnen zijn, want zij
hebben gehoord, dat Saul in aantocht
is (vs. 7-9); maar nu zullen de
mannen van Kehila hem zeker hel-
pen ! Doen zij het ? Zie vs. 10-12.
Merk op, hoe David hulp bij God
zoekt en naar des Heeren leiding
vraagt. Dit is de beste weg voor
David in zijn moeilijkheden en ook
voor ons. God zegt hem, dat, als hij
te Kehila blijft, de mannen dier stad
hem aan Saul zullen uitleveren. Hoe
ondankbaar waren zij ! David gaat
weg, maar hij weet nauwelijks waar-
heen te gaan. Hoe akelig, zoo ge-
jaagd te worden ! Saul verneemt, dat
David vertrokken is en gaat nu naar
Kehila. David vlucht naar de woestijn
Zif (vs. 13, 14) [zie Aant. 7] met
zijn bende, die tot 600 man is aan-
gegroeid.

Toen David te Kehila was, voegde
zich ook een persoon van gewicht
bij hem. Wie was dit? Zie vs. 6. Het
was de Hoogepriester Abjathar. Dit
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was een teeken van Gods gunst, en
hoe verheugd was David, hem te zien !
Maar hij had slechte tijding aan
David mede te deelen, want hij ver-
telde van den wreeden moord, op
Achimelech en de priesters gepleegd.

6e. le Zit'.
De Zifieten doen evenals de inwo-

ners van Kehila: zij verraden David.
Zij vertellen aan Saul, dat hij zich
op den heuvel van Hachila, die ten
zuiden van Jesimon is, verborgen
heeft, (zie Aanl. 8). Weer moet David
vluchten, nu naar Maon. Wij kunnen
niet anders doen dan met David
treuren, dat hij nergens veilig is.
Maar zie vs. 14. Wie was het, die
David beschermde ? Gods hand ; daar-
om behoeven wij niet voor Davids
veiligheid te vreezen ; ook weet David
waar hij die zoeken moet (Ps. LVII : 2;
LXIII : 8).

Zie, hoe God ook te Maon tus-
schenbeide komt. David wordt bijna
door Saul gegrepen (vs. 26); maar een
bode komt tot Saul en zegt : ,,Haast u
en kom of ; de Filistijnen zijn in het
land gevallen" (vs. 27). Dit was de
weg, waarlangs God David redde. Hoe
teleurgesteld is Saul ! Zal hij blij-
ven en David grijpen ? Of zal hij
tegen de Filistijnen optrekken ? Hij
besluit tot het laatste en David is
gered.

Maar Jonathan liet David in al zijn
moeilijkheden niet in den steek (zie
vs. 16). Stel u David voor in de
woestijn Zit, geheel terneergeslagen en
vreezende voor Saul. Daar komt zijn

AANTEEK
1. „Opgehouden voor het aangezicht des

Heeren" (XXI : 7) : misschien een gelofte
vervullende en daarom verblijvende in den
tabernakel — of daar zijnde voor een of
andere reinigings-daad — of daar blijvende
gedurende een Sabbath, wanneer de wet ver-
bood te reizen.

2. De uitleggers zijn het niet eens, of Doegs
aanklacht van Achimelech, dat hij „den Heere
gevraagd had ' voor David, waar was of niet.

vriend tot hem. Het is Jonathan. Hij
vertroost David; merk op, dat hij
„zijn hand in God versterkte". Edele,
vrome, vriendelijke Jonathan ! (Lees
vs. 17). Hij is tevreden met de tweede
in het koninkrijk te zijn. Maar hij
leefde niet lang genoeg, zooals wij
later hooren zullen, om David koning
te zien. Hoe roerend is hun verbond
in de woestijn (vs. i8)! Toen zij
scheidden, was het, om elkander op
aarde niet weer te zien.

Er is een gewichtige les voor ons
in dit alles gelegen. „Als God voor
ons is, wie zal legen ons zijn?" Het
was een tijd van bittere beproeving
voor David. Het was een leertijd,
een oefenschool. Davids karakter
werd door deze beproevingen gevormd,
en hij leerde of hankelijkheid van God.
Later dankte hij God voor dit alles
(Ps. CXIX : 67, 71). Hoe kwam God
telkens tusschenbeide om hem te
redden ! Hem werd getoond, dat hij
zonder God zeker verloren was.

Ook in ons Leven doen zich tal van
moeilijkheden voor. Allerlei tegen-
spoed kan ons treffen. Het kan vaak
zoo bang worden, dat wij geen uit-
komst meer zien. Laten wij dan onzen
nood den Heere klagen. Vragen wij
Hem steeds, dat Hij ons bewake en
bescherme. In Zijn hand en onder
Zijn hoede alleen zijn wij veilig. De
Heere zal Zijn yolk niet verlaten (I
Sam. XII : 22). Evenals David zullen
wij ondervinden, dat wie op den
Heere vertrouwen niet beschaamd
zullen worden.

ENINGEN.
Dat hij het deed wordt niet in de geschiede-
nis vermeld ; en zijn woorden in vs. 14, 15
lb ken veel op een plechtige ontkenning daar-
van. Het schijnt, dat de Hoogepriester steeds
alleen voor den voornaamsten burgerlijken be-
stuurder den Heere vroeg door middel van Urim
en Thummim. Had Achimelech den Heere ge-
vraagd voor David, dan zou hij door die daad
de gehoorzaamheid aan Saul op David heb-
ben overgebracht. Dit werpt hij verre van
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zich, en ontkent stellig iets te weten van de
samenzwering, waarvan Saul hem beschuldigt.

3. Hier wordt voor het eerst melding ge-
maakt van Abjathar, die later Davids trouwe,
oprechte vriend en raadsman werd. Ofschoon
hier zijn ontkoming verhaald wordt, is het
duidelijk (nit hoofdst. XXIII : 6), dat hij zich
eerst bij David voegde, toen deze in Kehila
was. Hij had toen de hoogepriesterlijke klee-
deren bij zich. Men beweert, dat Abjathar
het lot zijner familie ontkwam, doordat hij
het heiligdom moest bewaken, toen zijn vader
en de andere priesters naar Saul gingen
(XXII : 11).

Er is bezwaar ontstaan door de verwarring,
die er op verschillende plaatsen schijnt te
bestaan tusschen Achimelech en Abjathar. In
2 Sam. VIII : 17 en' in de gelijkluidende
plaats 1 Kron. XVIII : 16 wordt Abjathar de
vader in plaats van den zoon van Achimelech
genoemd. Men bedenke hierbij echter wel, dat
niet alleen Abjathars vader, maar ook zijn
oudste zoon Achimelech was geheeten (zie 1
Kron. XXIV: 6) en dat deze zoon misschien
al spoedig het priesterlijk werk voor den
vader heeft verricht wegens zwakte of ziekte
van dezen laatste.

4. De spelonk van Adullam, is, volgens
kloostereverleveringen, te Khureitiln gelegen,
ongeveer zes mijlen ten zuidoosten van Beth-
lehem. Verscheidene reizigers van den tegen-
woordigen tijd meenen haar gevonden te heb-
hen bij Deir Dubban, een plaats, omgeven
door vele kalksteengrotten, ongeveer vijf of
zes mijlen van Beit-Jibrin (Eleutheropolis).

Maar ook deze opgaven worden in twijfel
getrokken; sommigen denken, dat de grot lag
in de buurt van het tegenwoordige Ay d-el-
Mieh, waar vele grotten worden gevonden,
die bewoond of als stallen gebruikt worden.
De grootere grotten worden niet gebruikt,
daar zij donker en vochtig zijn, en vol van
vleermuizen, vliegen en schorpioenen.

5. Dat David voor zijn ouders juist bij de
Moabieten een schuilplaats zocht, wordt door
Prof. Blunt aangehaald als een der ,,onge-
zochte overeenstemmingen" in Davids ge-
schiedenis. Het „Boek Ruth" toont ons de
juistheid aan van de keuze van Moab boven
eenig ander land als toevluchtsoord voor de
ouders van David, daar men weet, dat de
grootmoeder van Ise, Davids vader, een
Moabietische was. Immers was Ruth de moe-
der van Obed, en Obed de vader van Ise.

Men bedenke daarenboven, dat Orpa, de
andere Moabietische, die Chiljon huwde, toen
Ruth met Machlon, zijn broeder, trouwde, na
het vertrek van Naomi en Ruth in Moab
achterbleef, niettegenstaande sterke gevoelens
van liefde voor de familie en de betrekkingen
van haar gestorven man , want zij scheidde
van Naomi met tranen. Zij zelve, of in alle
geval haar nakomelingen en vrienden, konden
nog in levee zijn. David zal vermoed hebben,
dat men zich in het land van Moab Ruth nog
wel herinneren zou. Een tijdperk van vijftig
jaar — want het was waarschijnlijk niet
meer — was niet lang genoeg, dacht om
de herinnering en het gevoel van betrekking
nit te wisschen in een land en in een tijd,
waarin deze zoo sterk waren.

6. Kehila was volgens Joz. XV : 44, een
stad, gelegen in de laaglanden van Juda. Het
lag waarschijnlijk dicht bij de Filistijnsche
grenzen. Eusebius en Hieronymus beweren,
dat het lag op den weg tusschen Eleuthero•
polis en Hebron ; en dit komt overeen met
Van de Velde en Tobler, die een Kila von-
den tusschen Beit-Jibrin (Eleutheropolis) en
Hebron.

Een ander reiziger beweert, dat de puin-
hoopen van Kilo liggen op lageren weg van
Beit-Jibrin naar Hebron, en dat men een
plaats gevonden heeft, Kkards, bij maar
hooger op den heuvel, welken men houdt voor
de „stad" (Josephus en LXX) Chereth, van
waar David „afging" naar Kehila (XXII : 5;
XXIII : 4).

7. De woestijn Zif was een heuvelachtige
landstreek ten zuidoosten van Hebron. De
naam is afgeleid van een eenzamen heuvel,
ongeveer honderd voet hoog, en Brie mijlen
ten zuiden van Hebron, die nog Tell Zif
genoemd wordt. Uit vs. 19 zien dat er
ergens in de buurt een woud bestond, maar
daar is geen spoor meer van te vinden.

8. Jeshimon — de wildernis.(1 Sam. XXIII:
19). De heuvel yen Hachila wordt alleen hier
vermeld ; de ligging er van is nog niet met
zekerheid te bepalen. Van Tell Zif hadden
de Zifieten een uitzicht over het omliggende
land ; zij konden dus Davids bewegingen in
de woeste vlakte nagaan. Een ander reiziger
wijst een heuvel aan ten noordoosten van
Zif, waarop puinhoopen gevonden worden, eu
die den naam draagt van Hakin of Yekin.
Hij vermoedt, dat dit de heuvel van Hachila is.
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Les LVI1I. — David en zijn vijanden.

„Wreekt uzelven niet."

Te lezen : r Sam. XXIV, XXV, XXVI.
Te leeren: EL IV : 31, 32; I Petr. III : 9; Matth. V : 44, 45 ; Micha VII: 7.

(Ps. 56 : 6; Ps. 37 : 3, 4; Ps. 97 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les spreken we over Davids gedrag ten opzichte van zijn vijan-
den. Tegenover de felle boosheid en den onverzoenlijken haat van deze
laatsten stellen we Davids edelmoedigheid en vergevingsgezindheid.

Nadruk moet er op gelegd worden, dat deze vijandsliefde van David
vrucht was van het werk des Heiligen Geestes in zijn hart, Men wijze er op,
hoe wij „van nature geneigd zijn, God en onzen naaste te haten"; hoe ons
hart ons steeds aanspoort, onzen vijanden hun boosheid te vergelden ; hoe
de wraak ons zoet is. En blijkt het nu, dat David zich niet wreekt op zijn
vijanden, dat hij zijn hand niet naar hen uitstrekt, maar hen spaart, als zil
geheel in zijn macht zijn, dan zien we daarin het werk des Heiligen Geestes,
die hem geleerd had, de wraak aan den Heere over te laten, zijn vijanden
lief te hebben en zijn naaste van harte te vergeven.

Ook bier vertoont het goud van Davids geloof weer zijn zachten glans.
Sauls leven is geheel in zijn hand; een slag en — hij is van zijn bit-
teren vijand verlost en de weg naar den troon staat voor hem open. Een
zijner mannen spoort hem aan, deze gelegenheid niet ongebruikt voorbij te
laten gaan en tracht alien schroom bij David weg te nemen, door het voor
te stellen, alsof God zelf Saul in zijn handen geeft. David hoort hierin
echter de taal der verleiding des Satans, die hem in de strikken der zonde
poogt te vangen. Beslist weigert hij, zijn hand naar Gods gezalfde uit te
strekken. God zelf zal rechter zijn. Sauls dag zal komen , eens zal het uur
der vergelding aanbreken. Maar waar God zelf Saul op den troon plaatste
en hem nog steeds op den troon laat, daar zal David den wil des Heeren
eerbiedigen. Hij zal wachten, tot Gods tijd daar is. De Heere zal hem den,
toegang tot den troon verschaffen; heeft de Heere hem daarvan Zijn belofte-
niet gegeven ? Dat geloof in het woord Gods houdt hem staande in de ure
der verzoeking ; in dat geloof geeft hij zijn zaak aan den Heere over en,
stelt hij zich geheel in Gods hand.

En dat Gods hand hem beveiligt, blijkt duidelijk, als hij tegen Nabal
optrekt. Door Nabals hoonende en spottende woorden beleedigd, wil David
hem dooden. Maar de Heere zendt Nabals vrouw, Abigail, op zijn weg,,
die door haar wijs en kalm optreden Davids toorn tot bedaren brengt..
David ziet hierin de hand zijns Gods, die hem voor de zonde bewaart en,
hem weer op den rechten weg brengt. Hij had zelf zijn eer en zijn recht:
willen handhaven, maar de Heere belet hem, te zondigen en houdt hem
van het kwaad terug, terwijl Hij voor hem optreedt en Nabal zijn gerechte
straf toezendt.
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Hier opent zich voor den Onderwijzer een ruim veld, te spreken over
den plicht der vergevensgezindheid. Niets is zoo moeilijk te bedwingen als
de lust, zich te wreken. Men wijze er op, hoe God de Heere van ons vraagt,
dat wij allen haat en alle wraakgierigheid afleggen; hoe Hij wil, dat wij
onze vijanden van harte vergeven. Wij moeten ons in vergevingsgezindheid
oefenen. Vele onderwijzers zullen nit eigen ondervinding of uit verhalen, die
zij gelezen hebben, wel een geschikt voorbeeld kunnen geven, om zelfs voor
de jongste kinderen de toepassing der les duidelijk te maken. Bovenal wijze
men op het voorbeeld van onzen Heiland en dringe er op aan, dat de
leerlingen in het gebed hun kracht zoeken in den strijd tegen den wraaklust,
die in ons hart leeft.

Waar het mogelijk is, moet de Onderwijzer zich steeds goed op de hoogte
stellen van de ligging en de gesteldheid der plaatsen, waar de gebeurte-
nissen voorvielen, welke het onderwerp van deze les uitmaken. Dit zal hem
in staat stellen, het tooneel levendiger te beschrijven, waardoor de belang-
stelling der leerlingen wordt opgewekt en derhalve de les des te meer haar
doel bereikt.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe vreeselijk is het, als twee men-
schen in vijandschap met elkander
leven ! Fens waren zij wellicht vrien-
den, — nu gaan zij elkander voorbij,
haten elkander en doen, wat zij kun-
nen, om elkander te benadeelen. Hoe
veel heerlijker is het, eensgezind te
zijn ! Meestal is aan beide zijden
schuld, maar hoe vreeselijk, als de
schuld maar bij een ligt ! De ander
verlangt naar vrede, maar wordt toch
vervolgd en herhaaldelijk beleedigd,
en dat alles uit nijdigheid. De ge-
schiedenis van Saul en David geeft
een voorbeeld hiervan. Gij herinnert
u, waar wij David verlieten (XXIII :
25-28). God had hem juist uit een
groot gevaar gered doer Saul terug
te roepen op het oogenblik, dat deze
David wilde omsingelen. David had
nu een oogenblik van verademing.
Hoe verheugd was hij ! Zie nu op
deze twee, hoe verschillend zij zich
gedroegen.

I. Engedi.
Hoe treurig is het, geen schuld re

willen bekennen, als men weet, ver-
keerd gehandeld te hebben ! Saul wist,

dat hij verkeerd deed; wist, dat hij
verworpen was ; wist, dat David ko-
ning zou worden (XIII : i4; XV : 28);
wist, dat David tegenover hem on-
schuldig was, doch hij sloot zijn
oogen voor dit alles. Hoe dwaas van
den mensch, tegen God te strijden
,(2 Kron. XIII : 12 ; Hand. V : 39)!
Hoe veel beter ware het geweest in-
dien Saul niet naar die stem 'der
wraakzucht geluisterd had ! Maar Saul
koesterde wraak en haat tegen David.
Hij was besloten, David te dooden.
Hij zette zijn vervolging voort, nu
met 3003 man. (XXIV : 1--3).

Hoe vermoeid zal David van al die
vervolgingen geworden zijn; . van
plaats tot plaats werd hij verjaagd en
dikwijls wist hij niet, waarheen te
vluchten. Hij dacht aan de veilige
plaatsen, aan Engedi met de spelon-
ken (zie Aant, r), en vlucht nu daar-
heen.

Hebt gij wel eens een spelonk ge-
zien ? Hoe donker is zij ; men kan
ternauwernood iets zien ! Was men
daar binnen, dan kon men wel zien,
wie er in kwam, doch voor de blik-
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ken van buiten was men verborgen.
Stel u David voor, in de spelonk
verscholen ; rondom staan mannen op
wacht. Bij de opening staan de schaaps-
kooien (zie Aant. 2). Hoe verwonderd
is hij, Saul te zien binnengaan (vs.
4)! David durft nauwelijks adem ha-
len. — Saul legt zich ter ruste. Let
nu op : Davids mannen denken, dat
nu het oogenblik der wraak gekomen
is (vs. 4). Gij weet, wat een plotse-
Inge verzoeking is ? ( Voorb. — fon-
gen, die naast u zit, stool u aan en
spoor, u aan, ids le doen, dal verbo-
den is; een booze gedachte welt pkt-
seling bij u op). Het was zeer zeker
een zware verzoeking voor David.
Hoe gemakkelijk kon hii Saul doo-
den ! En als hij het doet, dan heeft
hij Sauls vervolging niet meer te vree-
zen en staat de weg tot den troon
voor hem open. De stem der verlei-
ding zegt hem, dat de Heere hem
deze gelegenheid nu aanbiedt. Een
zware strijd wordt er gestreden in
Davids hart. Doch de strijd duurt
slechts kort. David wendt zich af van
de stem der zonde. In Gods kracht,
blijft hij staande in de ure der ver-
zoeking. Zie, wat hij doet. Hij staat
op, maar hij doodt Saul niet ; hij
snijdt slechts een slip van diens man-
tel af. Zie, wat er nu gebeurt. David
gaat in de opening der spelonk staan,
roept Saul en toont hem, hoe hij
zijn leven gespaard heeft; hij betuigt
zijn onschuld en smeekt om vrede.
Saul wordt getroffen; zijn oude liefde
voor David (XVI : 21) keert voor een
tijd terug (vs. t7). Het hart des ko-
nings wordt week ; hij weent en belijdt
zijn schuld voor David en erkent
diens edelmoedigheid; hij vraagt hem,
zijn zonen niet te dooden, als hij
koning zal worden. David zweert
dit en de vrede wordt gesloten (vs.
17-22).

II. De woestijn van Paran.
Gedurende Davids talrijke omzwer-

vingen kwam hij ook eens in de
woestijn van Paran (zie flan/. 6). Gij
herinnert u, hoe Saul David bijna
gegrepen had, toen de tijding kwam:
„de Filistijnen zijn in het land ge-
vallen" (XXIII : 26, 27). Wat wij nu
verhalen zullen, gebeurde in dezelfde
landstreek, bij Maon, dicht bij Kar-
mel (zie Aant. 7). Er heerscht daar
een groote drukte. Iedereen is bezig,
en groot is de overvloed van wijn,
brood, vleesch, enz. Het is de tijd
van het schaapscheren, en dat is een
tijd van vreugde. Bij den Karmel
werden de schapen van een zeer rijk
man geschoren. In de oostersche lan-
den noemt men niet hem rijk, die
veel goed en huizen bezit, maar hem,
die veel kudden heeft (2 Sam. XII :
2). Gij herinnert u, dat Abraham rijk
was in vee (Gen. XIII : 5 ; XXIV :
35).

Zie, wat van dezen rijken man wordt
gezegd (vs. 3). Zijn naam was Nabal
en hij was van het geslacht van Ka-.
leb (zie _elan'. 8). „Hij was hard en
boos van laden." Een dwaas, opvlie-
gend mensch. Hoe weinig beminne-
lijk zal hij in den omgang geweest
zijn, hoe droevig zal het dikwijls in
zijn huis uitgezien hebben ! Maar van
zijn vrouw wordt een geheel ander
getuigenis gegeven : „een vrouw, goed
van verstand", even voorzichtig, als
Nabal opvliegend, even wijs, als hij
dwaas was.

Stel u David voor met zijn mannen
te Karmel; zij hooren van het schaap-
scheren (vs. 4), en zenden een bood-
schap, een zeer vriendelijke boodschap
aan Nabal. Lees deze in vs. 5 —8.
David brengt zijn beste wenschen en
vraagt om voedsel, enz. voor zijn
lieden. Geen ongewone vraag in die
landen ; maar zie, Welk antwoord
Nabal geeft (vs, to, x 1). Welk een
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norsch, onvriendelijk antwoord 1 Hij
noemt David een opstandeling, iemand,
die zich aan des konings gezag zoekt
te onttrekken, en weigert, hem iets
te geven. "VVelk een onverdiende be-
schuldiging Nimmer had David zich
tegen Sauls gezag verzet; steeds was
hij een voorbeeld van trouw en ge-
hoorzaamheid geweest. Maar ook:
welk een ondankbaarheid ! Had David
niet steeds Nabals kudden beschermd ?
Was dit nu het loon voor alles, wat
hij voor Nabal had gedaan ?

De boden keeren terug; hoe ver-
toornd is David (zie vs. 12, r3)! Hij
geeft zijn mannen bevel, de wapenen
aan te gorden ; hij wil tegen Nabal
oprukken. Doch wie ontmoet hem,
terwij1 hij optrekt? Een vrouw met
haar maagden, ezelen met brooden,
wijn, vijgen, enz. beladen, klaarblij-
kelijk een geschenk (zie Aant. 9).
Het is Abigail. Het ruwe antwoord,
dat Nabal gegeven had, is haar door
haar dienstknechten ter oore geko-
men. Zij verneemt, hoe de mannen
van Davids bende de kudden van
haar man beschermd hebben (vs. 14.—
17). Zie, wat zij doet (vs. 18). Zij
brengt deze geschenken, vraagt ver-
giffenis voor de ruvrheid en onbeleefd-
heid haars mans (vs. 24-29), en
smeekt David geen bloed te vergie-
ten. Het schijnt, dat zij weet, dat
David koning zal worden en ook, hoe
Saul hem achterna jaagt, en hoe God
hem beschermt (vs. 28, 29) (zie Aanl.
10). Davids toorn is geheel bedaard ;
hij dankt Abigail, dat zij hem van
bloedvergieten weérhoudt en van de
zonde, zich haastig te wreken (vs. 32,
33). Hoe duidelijk zien we hier weer
de hand Gods ! De Heere beschermt
David niet alleen tegen Saul, hij be-
waart hem ook voor de zonde. Hij
beschermt hem ook tegen zichzelven.
Met gedachten van wraak in het hart
was hij tegen Nabal opgerukt, maar

de Heere zendt Abigail op zijn weg,
om hem van het kwaad terug te hou-
den. Zoo houdt de Heere hem op het
rechte pad. Wel kon David zingen:
„Gij hebt mijn ziel gered van den
dood; ook niet mijn voeten van aan-
stoot, om voor Gods aangezicht te
wandelen in het land der levenden ?"
(Ps. LVI : 14). David merkt de hand
Gods in dit alles op en hij dankt den
Heere, dat Hij hem verhinderd heeft,
kwaad te doen (vs. 32-34).

Abigail keert terug; maar wat ziet
zij, tehuis komende? Nabal is
dronken. Hoe bedroefd was zij, haar
man in lien toestand te zien ; wel-
licht was het niet de eerste maal. (De
drank heeft menig gezin, zooals dat
van Nabal, ongelukkig gemaakt). Aan
Nabal werd den volgenden morgen
alles gezegd, wat er gebeurd was.
Toen bestierf zijn hart in hem en God
„sloeg hem"; wellicht werd hij lam,
en na tien dagen stierf hij (vs. 37,
38). Wij hooren hem niet betreuren
en lezen van geen droefheid bij zijn
dood. Wellicht was hij een slecht
echtgenoot en een hard meester.

Welk een verschil tusschen Abigail
en Nabal ! Abigails vriendelijke woor-
den brachten David tot bedaren
(Spr. XV : I). Hoe goed zou het zijn,
als wij ook altoos zoo handelden !
Hoe dikwijls maakt een bitter woord
de zaken nog erger ! Hier werd door
een vriendelijk woord veel kwaad af-
gewend. Als gij boos en verontwaar-
digd zijt, voed uw wraakzucht dan
niet. Zie, wat Paulus hierover zegt
(EL IV : 26). Wees vergevingsgezind!
Wees niet twistgierig (Rom. XII : i8)!
Sommige menschen schijnen niet ge-
lukkig te kunnen zijn, of zij moeten
met iemand twisten. Wees zachtmoe-
dig, ook wanneer gij het met ande-
ren niet eens zijt. Volg het voorbeeld
van den zachtmoedigen Heiland, van
Hem, die „nederig en zachtmoedig
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van harte was" (Matth. XI : 29).
III. Hachila.
Hebt gij wel eens in den morgen

dauwdroppels op de bloemen gezien ?
Ga een oogenblik weg en keer dan
weder. Waar zijn de droppelen nu?
Weg; hoe spoedig ! Sauls berouw ge-
leek veel op dien vroegen dauw (Hos.
VI : 4). De betere gevoelens verdwenen
ras en de oude bitterheid welde weer
op (XXVI : 1-3). De Zitieten wijzen
hem het spoor van David aan en de
vervolging begint opnieuw. David is
zeer op zijn hoede (vs. 4). Spionnen
boodschappen hem, dat Saul aan den
voet van den berg Hachila gelegerd is.
Stel u David en eenige getrouwen
voor, stilletjes naar den berg sluipend,
langs rotsachtige paden en kreupel-
hout. Zij z4n beneden zich het kamp.
Alles is stil — alien slapen. „Wie
wil met mij gaan ?" vraagt David (vs.
6). En Abisal is bereid, hem te ver-
gezellen. Daar naderen zij het leger-
kamp. Geen wachters, die roepen :
„Wie is daar?" Saul, Abner, alien
slapen. De spies staat aan Sauls
hoofdeinde, een flesch water bevindt
zich naast hem (zie Aant. 3).

Hoor, wat Abisai David influistert
(vs. 8) : „Laten wij -hem dooden".
Een • slag en het is gedaan. „God
heeft hem in onze handen gegeven."
Maar luister naar Davids antwoord
(vs. 9-11). Neen, Saul is de Gezalf-
de des Heeren ; God de Heere heeft
Saul tot koning doen zalven en nu
zal David dat bestel Gods eerbiedi-
gen. Eens zal Saul voor zijn boos-
heid zijn strif ontvangen, maar David
wil het aan den Heere overlaten,
Saul het kwaad te vergelden, wat
deze hem aandoet. Hij spaart dus
Sauls leven en nett slechts de
spies en de waterflesch weg. Dan gaan
zij naar den top des heuvels. Nu
roepen zij en doen Abner en den
koning ontwaken ; zij berispen Abner,

dat hij sliep, en toonen dan de spies
en de flesch, die zij weggenomen
hadden (zie Aant. 4).

Saul bemerkt het gevaar, waarin
hij verkeerd heeft, en ziet, hoe edel-
moedig David geweest is. (Lees vs.
I7). Sauls bittere gedachten verlaten
Wm voor een oogenblik. David
smeekt om vrede (vs. 18-20). Waar-
om werd hij achtervolgd, waarom uit
zijn land en van den dienst des Hee-
ren verdreven (vs. JO? Zetten ande-
ren Saul tegen hem op, of is hij zelf
beleedigd ? Indien dit laatste het geval
is, dat dan den Heere een offer ter
verzoening gebracht worde (zie Aant.
5). Nogmaals schijnt Saul berouw te
gevoelen : „Ik heb gezondigd, keer
weder, mijn zoon David" (vs. 21-25).

Denk aan al wat David geleden
had. Hij had zich nu van zijn vijand
kunnen bevrijden. Deed hij het? Neen,
hij vergold kwaad met goed. Hoe
weinig menschen doen dit ! ( Voorb.
— jongen wordt geslagen; eerste ge-
dachte: lk zal hem terugslaan). En
toch moeten wij kwaad met goed
vergelden. Zie, wat Salomo zegt (Spr.
XXV : 21, 22), en wat Jezus leert
(Matth. V : 44). Wilt gij het ook trach-
ten te doen ? Van u zelf kunt gij dat
niet. Als men ons kwaad doet, leeft
er in ons hart steeds dorst naar
wraak. Maar de Heiland wil het ons
leeren. Bid Hem dan, dat Hij u een
hart geve, hetwelk vergeven kan. Zoek
niet in u zelf de kracht tot verge-
vingsgezindheid ! Het ootmoedig ge-
bed is het eenige wapen in den strijd
tegen onze wraakzuchtige gevoelens.

Welk een voorbeeld van vergevende
liefde is de Heere Jezus ! Zie op Hem
aan het kruis ! Luister naar Zijn ge-
bed voor zijn moordenaars (Luk.
XXIII : 34). Nog geeft Hij goed voor
kwaad. Wij hebben Hem niet ander&
dan smaadheid aangedaan, wij zijn
Zijn vijanden, en toch is Zijn hart
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vol van ontferming voor ons. Voor
Zijn vijanden heeft hij de diepste
vernedering ondergaan, voor hen stierf
hij aan het kruis. Hoe groot is Zijn
liefde voor ons ! De grootste liefde
stelt Hij tegenover de bitterste vijand-

schap. Vragen wij Hem dan, dat Hij
ons een zachtmoedig, vergevingsge-
zind hart geve, en zij het ooze dage-
lijksche bede : „Vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven
onzen schuldenaren."

AANTEEK ENINGEN.

1. Engedi was een der steden in de woes-
tijn van Juda en lag aan den westelijken
oever der Doode Zee. De naam, die beteekent:
„de fontein van het Geitenbohje", is ontleend
aan' een fontein, die bij den oever gevonden
wordt, ongeveer 400 voet boven de vlakte,
en die nog den naam van Ain-Jedy draagt.
De weg naar de fontein gaat door een woest
ravijn, dat aan beide zijden begrensd is door
naakte en steile klippen, vol van natuurlijke
en kunstmatige grotten. Het was tusschen
deze ontoegankelijke sterkten, die slechts zes
of zeven uur gaans van Maon verwijderd wa-
ren, dat David een schuilplaats zocht tegen
de vervolgingen van Saul.

2. „Schaapshooien" waren schuilplaatsen
voor de schapen. Dr. Thomson zegt: Ik heb
honderden er van voor den ingang der spelon-
ken gezien, en waarlijk, daar is nauwelijks
een spelonk in het land, waarvan de ruimte
geschikt is om aldus gebruikt te worden, of
daar zulk een „kooi" aan den ingang, ge-
meenlijk gemaakt van losse steenen, in een
cirkel opgestapeld en bedekt met doornen als
verdedigingsmiddel tegen roovers en wilde
beesten. Gedurende koude stormen en den
nacht gaan de 'kudden in de spelonk ; maar
op gewone tijden blijven zij in deze kooi.
Daarenboven zijn deze spelonken donker als
de nacht, en het scherpste oog kan geen vijf
passen naar binnen zien ; maar als iemand er
lang in geweest is, en naar buiten, naar den
ingang ziet, dan kan hij alles bespeuren, wat
daar gebeurt.

3, De spies, die het zinnebeeld was der
koninklijke waardigheid, duidde de rustplaats
van Saul aan, even als zij nog in Arabische
kampen de tent van den sheik, of de plaats,
waar het opperhoofd zich bevindt, aanwijst.
De „waterflesch" was waarschijnlijk omwon-
den door gevlochten teen ; zoo gebruiken
Oostersche reizigers die nog. Het is een ge-
woonte van de Arabieren, te slapen met, aan
het hoofdeinde, een kruik water, waarmede
zij zich ]avers gedurende den naebt.

4. „In den wagenburg," d. binnen de om-
heining, gevormd door de goederen, die als
een verschansing zijn opgeworpen. De Arabi-
sche kampen zijn gewoonlijk cirkelvormig;
het opperhoofd bevindt zich in het midden,
zijn manschappen op eerbiedigen afstand rond-

om hem. De goederen, cirkelvormig opgehoopt,
vormen een soort van wal om de leger-
plaats.

Het tooneel, beschreven in hoofdst. XXVI:
5-12, is geheel oostersch en geeft een nauw-
keurige schildering van een Arabisch kamp
van den tegenwoordigen tijd.

5. „Laat hem het spijsoffer riehen" (1 Sam.
XXVI : 19): Indien de Heere naar Zijn won-
derbaar en onbegrijpelijk gericht u tegen mij
aanport (verg. 2 Sam. XXIV : 1), breng Hem
een welgevallig offer, opdat er verzoening
kome tusschen Hem en u en de booze geest
van u wijke.

„Ga heen, dien andere yoden." Daarop kwam
het neer, indien David verwijderd werd ge-
houden van de plaats, waar God alleen ge-
diend kon worden naar de eischen zijner wet.

6. Een „woestijn" beteekent niet altijd een
woeste en eenzame streek ; de naam werd
dikwijls gegeven aan land, dat niet bebouwd
was, maar uit natuurlijke weiden bestond.
De uitdrukking : „de woestijn van Paran"
moet gebruikt worden, in wijder zin, voor de
strook lands die zich uitstrekte van de gren-
zen van de woestijn van Sinai tot de woestijn
van Berseba en de bergen van Juda ; want
in vs. 2 zien dat het tooneel plaats had
in de buurt van Maon, dat gelegen was in
het berg]and van Juda.

7. „Karmel". Niet de berg Karmel aan de
zeekust, maar een stall dicht bij Maon (Zie
Les LIV. Aant. 8).

8. „Kalebiet". Daar het woord Kaleb „een
bond" beteekent, wordt het door Josephus ver-
taald met „gelijk een hand", en dit is ook de
overzetting van de Septuagint, de Arabische
en de Syrische vertaling.

Ten gunste van de meening, dat Nabal uit
het geslacht van Kaleb was, wordt beweerd,
dat de bezittingen van Kaleb in het zuiden
van Juda lagen.

9. Dat Abigail in staat was, in zoo korten
tijd zulk een groot en welkom geschenk voor
David gereed te hebben, kwam, doordat het
het feest was van het -schaapscheren, op wel-
ken tijd de voornaamste produkten overvloe-
dig zijn. De 200 „broaden" zijn eigenlijk „koe-
ken", daar het gewone brood in het Oosten
dun en smal is.

De „lederzakken wins" zijn gemaakt nit
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het geheele vel van een Bier; elk daarvan
kan verscheidene liters bevatten.

,Geroost koren" — versch, onrijp geroost
koren werd als een lekkernij beschouwd. Vijf
maten vormen honderd kannen.

„Stuhhen rozijnen" — koeken van gedroog-
de druiven.

„Klompen vidgen". Vijgen, in massa gedroogd
en gepakt tot groote koeken, waren een uit-
gezochte lekkernij.

10. ningebonden in het bundeltje der leven-

den" (vs. 29). Alles, wat belangrijk of van
waarde is, wordt in het Oosten een kattu of
het bundeltje genoemd. Van een rechtvaardi-
gen, onpartijdigen reciter zoude gezegd wor-
den: ,.hij is gebonden in het bundeltje der
rechtvaardigheid". Van een man met een vast
karakter wordt gezegd : „hij is gebonden in
het bundeltje der standvastigheid". Deze nit-
drukking wordt door Abigail voor David ge-
bruikt om de waarde en de veiligheid van
Davids leven aan te duiden.

Les LIX. — David bij de Filistijnen.

„Indien vii ontrouw zijn, Hii blzift getrouw."

Ye lezen I: i Sam. XXVII, XXIX, XXX.
7e leeren : Ps. XV : r, 2 ; Ps. CIII : 13, 14 ; Spr. XVIII : ro.

(Ps. 25 : ro, Ps. 9 : 9, io).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

We volgen David thans op zijn vlucht naar het Filistijnsche land. In de
vorige lessen hebben we hem leeren kennen als een held des geloofs; die
zijn zaak geheel aan God toevertrouwde en niet vreesde, hoe de vijand ook
woeden mocht, wijl God zijn Toevlucht was. Maar nu begint dat geloof te
verflauwen ; den troost, dien hij uit de beloften Gods putten mocht, smaakt
hij niet meer, en in moedeloosheid zegt hij : „Een der dagen zal ik door
Sauls hand omkomen". En zoo komt hij er toe, zijn land te verlaten, en
bij Israels oude vijanden een schuilplaats te zoeken. -Achis, de koning van
Gath, staat hem toe, zich in Ziklag te vestigen. Van daar uit onderneemt
hij met zijn heldenschaar (die reeds tot zeshonderd man is aangegroeid)
strooptochten in het land der Amalekieten, der Girzieten en der Gesurieten.
Tegenover den Filistijnschen vorst doet hij echter voorkomen, alsof hij, als
getrouw vazal, tegen Achis' vijanden, de Israelieten, strijdt. Vrees, uit Ziklag
te worden verdreven en weer aan Sauls vervolging te zijn blootgesteld, brengt
hem tot deze onware verhouding. Zoo kwam hij door zijn ongeloof tot
afwijking van den rechten weg. De onderwijzer moet dit verband tusschen
ongeloof en ongehoorzaamheid helder doen uitkomen. Ook moot het den
kinderen worden aangetoond, dat Davids handelwijze inderdaad zondig en
verkeerd was. Men moet het hun duidelijk makers, dat men zoowel door
daden als door woorden kan liegen. Erustig wijze men er op, dat alle dub-
belhartigheid, alle bedrog en onwaarheid den Heere mishaagt en den toorn
Gods zoowel als de verachting der menschen ons op den hals haalt.

Tegenover Davids afdwaling stelle men echter de trouw des Heeren, die
Zijn knecht redt uit de moeilijkheden, waarin deze zichzelf had gewikkeld.
Als de oorlog tusschen de Filistijnen en de Israelieten opnieuw uitbreekt,
moet hij mee optrekken tegen zijn eigen yolk, doch de Heere weet het zoo
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te besturen, dat de Filistijnsche vorsten, die David wantrouwen, Achis nood-
zaken, hem te doen terugkeeren. En als straks zijn eigen mannen, verbitterd
over het verlies van hun dierbaren en van hun goed, zich tegen hem stellen
en dreigen, hem te dooden, blijkt Gods trouw opnieuw. Niet slechts redt de
Heere David uit de hand van het vertoornde yolk, maar ook brengt Hij
hem op het spoor der Amalekieten, die Ziklag handen geplunderd en ver-
brand. David overvalt hen, ontneemt hun alles, wat zij medegevoerd hebben
en keert zelf met rijken buit terug. In den hoogen nood, waarin hij zich
bevindt, als hij alleen staat tegenover zijn verbitterde manschappen, zien we
Davids geloof heerlijk doorbreken. „David sterkte zich in den Heere, zijn
God". Ook nu weer vestige men op dat geloof van David de aandacht als
op de bron zijner kracht en den grond zijner hope.

SCHETS VAN DE LES.

Welke beproevingen moest David al
ondervinden ! Hij had geen tehuis,
doch werd vervolgd, van de eene
plaats naar de andere gejaagd. Wel
had Saul meer dan eens beloofd, die
vervolging te zullen staken (I Sam.
XXIV : 18-2o, XXVI : 2 I), maar hij
scheen spoedig zijn belofte vergeten ,
telkens gaat hij opnieuw uit om David
te zoeken. Hoe heerlijk is het, te zien,
dat de beproeving moedig wordt ge-
dragen en bij al het lijden geen klacht
over de lippen komt. (Iemand is ziek,
bedlecerig ; zijn lijden is smart elijk,
Loch is hij geduldig.) Maar ook, hoe
treurig, als in de beproeving de moed
ons ontzinkt, als wij moedeloos wor-
den! Wij zullen in deze les zien, hoe
David, die zoo lang moedig het hoofd
omhoog had gehouden, sterk in zijn
God, nu den moed verliest en vreest,
dat hij nog in Sauls handen zal vallen.

I. Door ongeloof afgeweken.
Welk een krachtig geloof hebben

we in de vorige lessen bij David op-
gemorkt! En welk een moed had dat
geloof hem geschonken ! In den bang-
sten nood had hij uitgeroepen : „Ik
vertrouw op God, ik zal niet vreezen ,
wat zal mij een mensch doen ?" (Ps.
LVI : I2). Maar nu schijnt hij den moed
te verliezen, flu schijnt de hoop hem
te begeven. Lees i Samuel XXVII : i.

„Nu zal ik een der dagen door Sauls
hand omkomen." Zoo had David niet
mogen spreken. Hij verloor nu het
vertrouwen op God. Het was ongeloof,
dat hem zoo spreken deed. En onge-
loof is een schrikkelijke zonde. Men,
onteert God door Hem te wantrouwen..

Zie nu, wat David doet (vs. 2). Zijn
ongeloof brengt hem van den rechten
weg . af. Hij gaat naar het land der
Filistijnen en voegt zich bij Achis,
den koning van Gath (zie Aant. I). Had
hij den Heere om raad gevraagd ?'
Neen, daarvan wordt geen woord ver-
meld. Het was geheel zijn eigen plan,
een plan, dat hem in gevaar en in
verleiding kon brengen. Het is zoo.
gevaarlijk, te midden van de afgoden-
dienaars te gaan wonen.

Hoe wordt hij door Achis ontvan-
gen ? Lees vs. 5 en 6. David vraagt,
in Ziklag te mogen wonen, en Achis
staat hem dit toe. Zestien maanden
houdt hij te Ziklag zijn verblijf. (Zie
Aant. 2).

Maar waarom was David mismoedig
geworden ? Bestond er een gegronde
reden voor zijn moedeloosheid ? Wan-
neer verliezen wij het vertrouwen in
iemand ? Als het ons blijkt, dat hij
niet betrouwbaar is. Maar David had
toch zeker geen reden om God te
wantrouwen ! Had God hem ooit ver-
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laten ? Had de Heere ooit Zijn be-
loften geschonden ? Neen, God had
hem bewaard, behoed, uitgered ( I Sam.
XVII : 37 ; XVIII : z2; XXIII : 27).
Zou een kind vreezen, dat een vader
hem in gevaar verlaten zou ? Even-
min had David moeten vreezen. Hij
had zich aan den Heere moeten
vastklemmen. Later leerde hij, dat het
beter was, tot den Heere de toevlucht
te nemen, dan op menschen te ver-
trouwen was (Ps. CXVIII : 8, 9).

Een verkeerde stap leidt steeds tot
een tweeden ; de eene zonde brengt
tot de andere. Dit was ook bij David
het geval. Achis was verheugd, toen
hij David tot zich zag komen ; hij
dacht, dat deze hem tegen Saul helpen
zou. David gaf ook voor, dit te zullen
doen. Stel u David en zijn mannen
voor, die van Ziklag oprukken. Streed
David tegen de Israelieten ? Zie vs. 8.
Hij streed tegen de Gesurieten, de
Girzieten en de Amalekieten, Israels
oude vijanden (zie Aant. 3), en ver-
telde dan aan Achis, dat hij een aan-
val in het zuiden van Juda gedaan
had. Hier maakt David zich aan be-
drog schuldig. Hij doet het tegenover
Achis voorkomen, alsof hij de wape-
nen tegen zijn eigen yolk richt. Hij
wil hem in den waan brengen, dat
hij tegen Israel strijdt. En de Fili-
stijnsche vorst neemt voor goede munt
aan, wat David zegt. Hij verblijdt
zich, David aan zich te hebben ver•
bonden. „Hij zal mij eeuwiglijk tot
eeri knecht zijn !" zoo roept Achis uit.

Maar kwam Davids bedrog niet
uit ? Neen. David ging met slim over-
leg te werk. Lees vs. 9. Hij liet man
noch vrouw leven en voerde ook geen
gevangenen mede naar Ziklag, opdat
de waarheid toch voor Achis verborgen
zou blij ven.

Arme David ! Hoe ver is hij nu
afgeweken ! Wel heeft hij nu Sauls
vervolging niet meer te duchten (vs. 4),

maar toch was het hem, toen Saul
hem najaagde, beter dan nu. Ware
rust, waren vrede geniet hij niet.
Aileen in den weg des Heeren is vrede
en zaligheid te vinden.

II. Uit groote moeilijkheid ver-
lost.

Zestlen maanden heeft David te
Ziklag gewoond en steeds heeft hij
met Achis in de beste verstandhouding
geleefd. Nu echter komt hij door zijn
bedriegelijke handelwijze in groote
moeilijkheden. Een nieuwe krijg breekt
uit tusschen Achis en Saul (XXVIII :
De Filistijnsche vorst verzamelt zijn
geheele krijgsmacht en beveelt ook
David, mee op te trekken. Wat zal
David doen ? Zal hij het bevel van
Achis opvolgen ? Zal hij tegen zijn
eigen yolk strijden ? Dat nooit, dat
is hem onmogelijk. Zal hij dan wei-
geren ? Maar op welken grond ? Hij
kan toch niet tot Achis zeggen, dat
hij de wapenen niet wil richten tegen
zijn yolk ? Heeft hij het niet tegenover
Achis doen voorkomen, alsof hij
steeds tegen de Israelieten streed?
Wel bevindt hij zich in een moeilijke
positie ! Wat doet hij ? Hij volhardt
in zijn onware houding en zegt tot
Achis: „Ik zal met u trekken." En
Achis vertrouwt David zoo geheel,
dat hij hem tot het hoofd zijner lijf-
wacht maakt (vs. 2). Wat zal het
David bang te moede zijn geweest -I
Hier is geen uitweg meer : of strijden
tegen zijn eigen yolk, of zich Achis'
toorn op den hals halen. David heeft
zich door zijn zonden geheel vastge-
werkt. Hij ziet geen middel meer om
zich te verlossen uit de moeilijkheid,
waarin hij zich zelf heeft gewikkeld.
Maar wat hij niet verrnag, dat kan
zijn God. David mocht ontrouw zijn
geweest, God blijft getrouw. „Hij- doet
ons niet naar onze zonden, en Hij
vergeldt ons niet naar onze onge.
rechtigheden". Zie, de arm, lien hij
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had gewantrouwd, wordt uitgestrekt
om hem te helpen. Lees I Sam.
XXIX : 3, 4, 5. De vorsten der Fili-
stijnen gaan tot Achis en zeggen tot
hem, dat hij David naar Ziklag moet
doen wederkeeren. En of Achis al
beweert dat David een man is van
beproefde trouw, die hem reeds zes-
tien maanden heeft gediend en in wien
hij nooit eenig bedrog heeft ontdekt,
de oversten der Filistijnen blijven bij
hun eisch. Zij vertrouwen David niet.
Is Achis dan vergeten, welken slag
David hun eens heeft toegebracht?
Is het David niet, die hun kampvechter
Goliath verslagen heeft? En die man
zou mee ten strijde trekken ? Straks,
als de strijd ontbrandt, zal hij de
wapenen tegen de Filistijnen keeren
en trachten, weer in Sauls gunst te
komen, door zich op het Filistijnsche
leger te werpen. Zoo spreken zij. En
Achis moet wel toegeven. Hij zegt tot
David, dat hij hem niet kan toestaan,
mede te gaan naar het oorlogsveld.
Hij put zich uit in verontschuldigin-
gen aan hem moet David het niet
wijten, dat hij terug moet keeren ; de
vorsten der Filistijnen willen het en
hij, Achis, moet wel aan hun eisch
voldoen. En David ? Hij blijft in zijn
bedriegelijke rol. Hoewel innerlijk
verheugd over deze ongedachte uitred-
ding, speelt hij den verontwaardigde
en vraagt hij, waaraan hij het heeft
verdiend, dat hij niet mede mag op-
trekken tegen des konings vijanden.
Eerst na nogmaais van Achis de ver-
zekering te hebben ontvangen, dat
deze hem volkomen vertrouwt en
slechts zwicht voor den eisch der
vorsten, gaat hij been. Hoe blijde zal
hij geweest zijn, uit deze moeilijkheid
te zijn verlost! Welk een vernieuwd
blijk had hij nu ontvangen van de
trouw zijns Gods. Al had David den
Heere verlaten, de Heere verliet hem
niet, maar toonde hem nu weer op-

RENKEMA

nieuw, dat Hij Zijn yolk uit alle be-
nauwdheden verlost. „Barmhartig en
genadig is de Heere, lankmoedig en
groot van goedertierenheid."

III. Uit bang gevaar gered.
Weldra doet zich echter een nieuwe

moeilijkheid voor. Als David naar
Ziklag terugkeert en de stad nadert,
ziet hij, dat deze in een puinhoop is
veranderd; nog stijgt de rook er uit
op. Wat is er geschied? De Amale-
kieten, wien David zoo dikwijls zware
slagen had toegebracht, waren op
wraak belust. Van de afwezigheid van
David en zijn leger hebben zij ge-
bruik gemaakt; zij hebben Ziklag
overvallen, de stad geplunderd en
verbrand en de vrouwen en de kin-
deren weggevoerd (XXX : 1-3). Welk
een ramp ! Stel u Davids smart voor !
Ook zijn beide vrouwen, Ahinoam
en Abigail, vindt hij niet meer. En
zijn mannen ? Zij zijn niet minder
bedroefd dan hij. Zie ze daar staan,
die dappere krijgers, weenende over
het verlies hunner dierbaren ! Maar
zij zijn niet slechts bedroefd, hun
toorn ontbrandt en keert zich tegen
David. Hem wijten zij hun ongeluk.
Hij, zoo beweren zij, heeft hen in
zijn avonturen medegesleept, hij heeft
hen in die groote ellende gebracht.
Aan hem zullen zij de ramp, die hen
trof, wreken. Zie, de beweging ondet
Davids mannen wordt al heviger.
Woedende blikken werpt men nem
toe, dreigende kreten worden gehoord,
vuisten worden gebald, men spreekt
er zelfs van, hem te steenigen. En
David? Is zijn hart niet met angst
en vreeze vervuld ? Deinst hij niet
verschrikt terug ? Neen. Zie, rustig
staat hij daar te midden van die
woeste, toornige krijgslieden, die hem
dreigen te dooden. Hoe hun woede
ook stijgt, hij blijft kalm te midden
van het bangst gevaar. Hoe dat
mogelijk was ? Lees het laatste ge-

2I
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deelte van vs. 6: „David sterkte zich
in den Heere, zijn God." David nam
tot den Heere zijn toevlucht. Met
zijn nood ging hij tot God. Had de
Heere hem niet meermalen uitgered?
Sprak elke bladzijde van zijn levens-
geschiedenis niet van de trouw Gods,
die hem beschermde in het gevaar?
Welnu, op dien God verlaat hij zich
ook nu. Zijn geloof grijpt de kracht
des Heeren aan. In den dreigenden
nood ruischt in zijn ziel de psalm
des vertrouwens : „Hij is immers mijn
rotssteen en mijn heil, mijn hoog
vertrek, ik zal niet wankelen. In God
is mijn heil en miin eer; de rotssteen
mijner sterkte, mijn toevlucht is in
God." (Ps. LXII : 7, 8). En daarom
vreest hij niet. Hij gelooft : God zal
hem redden en bewaren, hem bevei-
ligen. En dat geloof geeft hem kracht
en moed.

Davids vertrouwen wordt niet be-
schaamd. God staat aan zijn zijde en
beschermt hem. David vraagt aan
den Heere, wat hij doen moet (vs. 8).
En de Heere zegt hem, dat hij de
Amalekieten moet achtervolgen; dan
zal hij alles terugbrengen. David volgt
het bevel des Heeren op. En nu zal
hij weer kennelijk ondervinden, dat
God met hem is. De hand des Hee-

AANTEEK

1. Of deze Achis dezelfde is als de koning
van Gath in 1 Sam. XXI : 10, of dat Achis
een officieele titel was, is een zeer twijfel-
achtige zaak.

2. Ziklag was oorspronkelijk een der steden
van Juda, maar werd naderhand afgestaan
aan den stam van Simeon (zie Jozua XV : 31;
XIX : 5). Het viel echter in de handen der
Filistijnen, die er meester van bleven, totdat
Achis het aan David gaf, van welken tijd of
het weder tot den stam van Juda behoorde ;
na de ballingschap werd het weder door de
mannen van Juda bewoond (Neb. XI : 28).

De Jigging van Ziklag is niet met zeker-

ren geleidt hem en zijn krijgslieden, als
zij de Amalekieten najagen. Lees de
beschrijving van den tocht (vs. t I--
2o). Zij vinden op het veld een slaaf
van een der Amalekieten, die onder-
weg ziek was geworden en door zijn
hardvochtigen meester aan zijn lot
was overgelaten, zoodat hij niet anders
dan den dood voor oogen had. Hem
vraagt David om inlichtingen en de
slaaf verklaart zich bereid, David
op het spoor der Amalekieten te
brengen. Weldra zien nu Davids
mannen het legerkamp der roovers-
benden voor zich. De Amalekieten
vieren feest. Zij eten en drinken en
dansen, verheugd over den rijken buit,
dien zij veroverd hebben. Maar plot-
seling overvalt David hen. Zij worden
geheel verslagen. Slechts vierhonderd
Amalekieten redden zich door de
vlucht, de anderen worden alien door
David en zijn mannen gedood. Welk
een schitterende overwinning ! Have,
vrouwen en kinderen — alles doet de
Heere hen wedervinden. Ja, een rijke
buit valt nog in Davids handen. Hoe
verheugd zal David geweest zijn t
Maar welk een dankbaarheid zal ook,
zijn ziel hebben vervuld voor de hulp
en de redding, die God hem had
geschonken !

ENINGEN.

heid te bepalen. Men heeft gedacht, dat het
Aslaj, drie uur ten oosten van Sebdta, was;
maar dit vermoeden heeft geen vasten grond..

3. De Gesurieten bewoonden het land, gren-
zende ten zuiden aan bet gebied der Filistij.
nen. Zij worden vermeld in Joz. XIII : 2 als een
der onoverwonnen stammen der Kanaanieten.

De Girzieten waren de inwoners van Gezer,
een stall in Efralm.

.Deze stammen schijnen zich verbonden te
hebben met de Amalekieten. David leefde met
zijn mannen van den buit, verkregen door
herhaalde invallen in hun grondgebied.
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Les LX. — Sauls einde.

„Het einde der goddeloozen wordy ilitgeroeid."

Te leven: t Sam. XXVIII en XXXI.
Te leeren: Spr. I : 24-29; Micha 111:4; Ps. CXIX : 118, 119.

(Ps. 37 : I ; Ps. 34 : 8; Ps. 54 : 3, 4).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Met deze les eindigt Sauls treurige geschiedenis, die, zooals we gezien
hebben, zulke heilzame waarschuwingen en ernstige lessen bevat. In de Hei-
lige Schrift wordt ons genoeg van Sauls duister levenseinde verhaald om
aan dit tooneel een droevige belangrijkheid te geven. Men verzuime niet, de
leerlingen de tegenstelling te doen opmerken tusschen het begin van Sauls
regeering, dat zoo veel beloofde, en het droeve einde; een al dieper en
dieper wegzinken in ellende en jammer, en ten slotte een ondergaan in den
nacht des doods.

Eerst vergezellen we den koning op zijn geheimzinnigen tocht naar Endor.
De Filistijnen zijn tot in het midden des lands doorgedrongen en staan nu
tegenover het leger der Israelieten, dat zich onder Saul op het gebergte van
Gilboa heeft samengetrokken. Saul, met vrees vervuld bij het gezicht der
vijandelijke krijgsmacht, vraagt den Heere, hoe de uitslag van den strijd
wezen zal, loch hij ontvangt geen antwoord: de Heere heeft zijn hand ge-
heel van hem afgetrokken. Een somber voorgevoel maakt zich van Saul
meester en in zijn angst en radeloosheid wendt hij zich tot een vrouw, die
een waarzeggenden geest had.

Het verhaal van Sauls bezoek aan -de toovenares te Endor levert groote
moeilijkheden op. Soberheid zij bier inzonderheid den onderwijzer aanbevo-
len. Zonder diep op de zaak in te gaan, stelle men wat te Endor plaats
greep eenvoudig voor als het werk van een boozen geest, die de gedaante
van Samuel aannam. De Heere wilde Saul geen enkel antwoord meer geven,
zooals ons uitdrukkelijk gezegd wordt; zoude hij het dan door een toove-
nares hebben gedaan ? De voorstelling, alsof het Samuel zelf geweest zou
zijn, die aan Saul verscheen, is ook in strijd met wat ons in de Heilige
Schrift geleerd wordt aangaande het leven van de zielen der kinderen Gods
na den dood. Samuel was gestorven (I Sam. XXV : 1), zijn ziel was in het
Paradijs, en het is -geheel ondenkbaar, dat nu, nog wel door invloed van
een toovenares, Samuel weer voor eenige oogenblikken op aarde verschenen
zou zijn. Sauls handelwijze ging geheel tegen Gods wet in. Alle waarzeg-
gerij en tooverij is uitdrukkelijk door den Heere verboden. Hij openbaart
zich niet door waarzeggers en duivelkunstenaars, en dat Saul zich tot de
toovenares te Endor begaf om door haar den uitslag van den strijd te ver-
nemen, doet ons zien, hoe diep hij reeds was gezonken.

Den volgenden dag ontbrandt de strijd. Sauls voorgevoel wordt bewaar-
heid; het woord, dat hij in de spelonk te Endor heeft moeten hooren, wordt
vervuld. Men beschrijve zoo levendig mogelijk het tooneel op Gilboa's
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hoogten: de hevige aanval der Filistijnen op het leger van Saul, de ver-
woede strijd, de vlucht der Israelieten, de wanhoop van den zwaar gewon-
den koning en ten slotte zijn zelfmoord, waartoe zijn radeloosheid hem
brengt. De onderwijzer wijze er op, hoe door Sauls moedwillige ongehoor-
zaamheid, door zijn ingaan tegen de bevelen des Heeren dit oordeel Gods
over hem kwam. Op het hellend vlak der zonde was hij al verder en verder
afgegleden en het einde was, dat hij neerstortte in het verderf. Van God
verlaten, wordt de nacht van jammer steeds donkerder voor hem ; alle kracht,
alle hoop, alle moed ontzinkt hem en tenslotte werpt hij zich in vertwijfeling
in de armen der doods. Ernstig waarschuwe men voor het bewandelen van
een weg, die van God afwijkt. De weg der zonde is steeds de weg des
doods ; alleen op het pad van Gods geboden wordt het leven gevonden.

Het slot van deze les geeft ons weer een blik op Davids edelmoedig
karakter. Hij verblijdt zich niet over den dood van zijn bittersten vijand ;
hij treurt en weent, wijl Israels koning zoo jammerlijk omkwam. Sauls
treurig uiteinde vervult hem met weemoed en Jonathans dood verscheurt
hem het hart. In Saul beweent hij een koning van ongeevenaarde dapper-
heid, in Jonathan een vriend van onwankelbare trouw. In een roerenden
klaagzang („het lied van den boog") stort hij zijn diepe smart uit.

SCHETS VAN DE LES.

Wanneer reizigers een tocht in berg-
achtige streken ondernemen, moeten
zij de hulp van een gids inroepen.
Die gids gaat dan met hen mede en
wijst hun den weg. Zij moeten zich
geheel door den gids laten leiden ;
luisteren zij niet naar zijn woorden
en kiezen zij hun eigen weg, dan zijn
zij aan tal van gevaren blootgesteld
en vinden zij vaak een jammerlijk
uiteinde. Ook wij hebben op onzen
levensweg een gids noodig, het Woord
des Heeren. Dat Woord is een lamp
voor onzen voet en een licht op ons
pad. Maar wanneer wij nu dat Woord
verwerpen en naar eigen goeddunken
handelen, wanneer wij de waarschu-
wingen des Heeren in den wind slaan
en niet luisteren naar zijn stem, dan
wacht ons cen zeker verderf. Dat zien
we in het droevig levenseinde van
Saul, waarover we thans ,zullen
spreken.

I. Saul te Endor.
Saul was in steeds grooter ellende

geraakt. Zijn toestand werd al hache-
lijker. Steeds had hij David vervolgd;

hij wist, dat hij zich daarmede tegen
God verzette; hij wist ook, dat David
koning zoude worden (XXIV : 21). De
hoogepriester had hem verlaten (XXIII:
6); hij had weinig vrienden meer ;
Samuel was dood en God was van
hem gew eken.

En nu strijden de Filistijnen weer
tegen Israel; zij hebben bij Sunem
een groot leger verzameld. Sunem
ligt midden in het land ; dit bewijst
wel, hoe zwak de macht van Israel
reeds was. Men verwacht een grooten
slag. Wat is het een groot leger, het
leger van de Filistijnen, en welk een
goede stelling heeft het ingenomen
Van de heuvelen achter zich hebben
zij een uitgestrekt gezicht over het
geheele land. Iets verder dan deze
heuvelen, aan den anderen kant, ligt
de berg Gilboa, waar Sauls leger zich
bevindt (zie Aani. i). Lees nu i Sam.
XXVIII vs. 5. Van waar die vrees ?
Soldaten beven niet, als de vijand
nadert. Saul is geen lafaard, maar nu
is hij bevreesd, als hij van Gilboa of
het leger te Sunem aanschouwt. Saul
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gevoelt, dat dit het einde van zijn
leven zal zijn. Hij weet, dat God hem
verlaten heeft en schrik bevangt hem.

Tevergeefs vraagt Saul den Heere,
hoe de uitslag van den strijd zal zijn;
de Heere antwoordt hem niet. Hij
heeft zijn hand van den koning afge-
trokken. Saul staat alleen. Zie, hoe
beangst hij is. Hij weet niet, waarheen
zich te wenden. Donker ligt de to&
komst voor hem; geen straal van
hoop breekt den duisteren nacht. Zie
nu, wat hij in zijn radeloosheid doet.

Stel u drie mannen voor, die het
kamp te Gilboa verlaten in het holle
van den nacht. Zij rijden door de
vlakte, een gevaarlijken weg, want zij
moeten het vijandelijke kamp voorbij.
Wie zijn zij ? Saul met twee mannen.
Welk een droeve tocht ! Waar gaan
zij heen ? Naar een dorp zeven mij-
len van Gilboa gelegen, naar Endor
(zie Aant. 2). Wat moeten zij daar
doen ? Lees vs. 7, 8. Zij gaan een
toovenares bezoeken. Toovenaars en
toovenaressen werden volgens de Jood-
sche wet in Kanad.n niet geduld. (Zie
Deut. XVIII :10, I I ; Lev. XX : 27).
Saul zelf had al de toovenaars gedood,
die hij vinden kon (vs. 3). In zijn
wanhoop zoekt hij nu een toovenares
op en gaat haar te Endor bezoeken.
Stel u het donkere hol van de too-
venares voor. Daar treden drie man-
nen binnen. De toovenares herkent
Saul niet. Hij is verkleed (vs. 8) en
belooft haar, haar niet te zullen ver-
raden. Wat begeert Saul (vs. I i)? Hij
w11 Samuel zien. Arme Saul, hoe ver-
langde hij naar zijn vriend en raad-
gever; men kan niet nalaten, hem te
beklagen. Had Saul oprecht berouw
gehad, hij zoo zich nu niet zoo ver-
laten gevoeld hebben (Jes. LV : 7).

Een kreet weerklinkt door de spe-
lonk. Wat is er ? Een gedaante ver-
toont zich. De vrouw zelf is verschrikt;
zij herkent nu Saul. Saul zegt tot

haar, niet te vreezen en vraagt, op
wie de gedaante gelijkt (vs. 13, 14).
Lees het antwoord der vrouw. „Een
oud man, in een mantel gehuld."
Wie was het ? Een booze geest, die
de gedaante van Samuel had aange-
nomen. Maar Saul meent, dat het
Samuel zelf is. Hij buigt zich ter
aarde. Hoor, welke vraag hem gedaan
wordt : „Waartoe hebt gij mij on-
rustig gemaakt, mij doende opkomen?"
Lees Sauls antwoord (vs. 15). Een
laatste smeekbede : „wat zal ik doen?"
„Ik ben verlaten en ellendig." Lees
het vreeselijke antwoord in vs. 16-
19. Het koninkrijk zal hem worden
ontnomen. Israel zal verslagen worden
en „morgen zult gij en uw zonen bij
mij zijn". Welk een tijding ! Saul valt
lang uit op den grond en weigert te
eten. Eindelijk keert hij met een be-
zwaard hart naar Gilboa terug. Welk
een vreeselijke nacht was dat voor
Saul! Welk een kreet van wanhoop
slaakte hij ! God had hem verlaten.
Waarom ? Omdat hij God verla ten
had. God had geroepen, maar hij had
niet willen hooren. Nu zeide God:
„Laat hem varen" (Hos. IV : 17).

Laat ons toezien, dat wij de ooren
niet voor Gods roepstemmen sluiten.
Telkens roept God ons door Zijn
Woord en wijst Hij ons den weg aan,
dien wij hebben te bewandelen. Hij
vermaant ons steeds, de zonde te
haten en te vlieden en Hem alleen
te dienen. Hoe vreeselijk, Gods roep-
stemmen in den wind te slaan (Jes.
LXVI : 4) ! Laat uw hart zich niet
verharden ; bid den Heere, dat Hij
uw hart neige tot de vreeze van Zijn
Naam. Neem een voorbeeld aan Saul.
Verzet u niet tegen God, maar laat
u gewillig door Hem leiden. Bekeer
u tot den Heere en Hij zal u genade
bewijzen (Joel II : 13). „Helen, indien
gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart
niet!"
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II. De slag op het gebergte
Gilboa.

De slag begint. Eerst in de vlakte
bij het geliergte Gilboa (zie Aant. 3).
Doch zie, hoe spoedig de ontmoedig-
de Israelieten op de vlucht gaan.
Saul wil hen nog aanvuren , maar
tevergeefs, alles is verloren. Israel
vlucht (vs. t). Saul tracht hen nog
bijeen te verzamelen. Zij worden op
de bergen gejaagd, de strijd wordt
daar hevig (vs. 2, 3). Duizenden ko-
men om. Saul zelf is gewond. Fili-
stijnsche pijlen hebben hem getroffen,
hij valt neder. Stel u den gewonden
koning voor; hij vreest, door de Fili-
stijnen gedood te zullen worden, en
vraagt aan zijn wapendrager hem te
dooden (vs. 4). Deze weigert; nu doodt
Saul zich met zijn eigen zwaard en
zijn wapendrager doet hetzelfde (vs.
5). Alles is verloren, het geheele land
draagt rouw (vs. 7).

Saul en zijn Brie zoons liggen dicht
bij elkander op het slagveld uitge-
strekt. Jonathan — Abinadab — Mal-
chisua (vs. 2). Edele Jonathan ! ge-
storven, strijdende voor uw vader,
die u zoo slecht bejegende (XX : 3o;
XXII : 8).

Op den morgen na den slag komen
de Filistijnen (vs. 8) op het slagveld
om te plunderer. Zij vinden de lijken
van Saul en van zijn zonen. Hoe ver-
heugd zijn zij ! 'Lie, wat zij doen. Zij
houwen Sauls hoofd of (vs. 9), wel-
licht denkende aan wat David aan
Goliath gedaan had (XVII : 51). Zie,
wat zij verder doen (vs. 1o). Zii ge-
ven hierin een les aan Israel. Daze
heidenen waren dankbaar aan hun
goden. Zij brachten Sauls wapenrus-
ting in den tempel van hun afgod,
denkende, dat hun god hun deze over-
winning had geschonken. Eerst werd
de wapenrusting als zegeteeken overal
rondgedragen (vs. 9). Wat doen zij
nu met de verminkte lijken? Die wor-

den onteerd en mishandeld naar Beth-
San gebracht (zie Aant. 4) en aan de
muren der stall genageld.

Welk een schouwspel, die rompen
aldus tentoongesteld, wellicht ter be-
spotting, of om Israel schrik in te
boezemen ! Welk een schande ! Doch
wat doen de inwoners van Jabes in
Gilead, aan de overzijde der rivier?
Zij herinneren zich Sauls vriendelijk-
heid ten hunnen opzichte, jaren te
voren (t Sam. XI), en zij zijn nu nog
dankbaar. Dappere mannen sluipen
des nachts over de rivier naar Beth-
San, nemen de lijken weg, verbran-
den ze, om ze aan verdere vermin-
king te onttrekken, en begraven hun
beenderen (zie Aant. 5).

Het gerucht van de nederlaag bij
Gilboa verspreidt zich spoedig door
het gansche land en vele harten zijn
bedroefd. De tijding bereikt ook het
land der Filistijnen, waar David is.
Zie, hoe men hem de tijding bren-
gen komt (2 Sam. I : 2— to). Een
Amalekiet vertelt aan David, dat hij
een einde gemaakt heeft aan het leven
van Saul, die gewond ter aarde lag.
Waarschijnlijk een onwaarheid (wel-
licht vond hij het lijk en nam hij de
kroon en de armbanden weg). Hij
denkt, dat David zich verheugen zal
en hem zal beloonen. Doet David
dit? Lees vs. 13-15. Hoe treurt
David ! Hij vervaardigt een prachtig
lied over Saul en Jonathan (vs. 17—
27) en beweent Jonathan bitterlijk.
„Ik ben benauwd om uwentwil, uwe
liefde was mij wonderlijk", zoo be-
zingt hij zijn vriend (zie Aant. 6).

Hoe treffend wordt ons bier Davids
edelmoedig hart geteekend ! Geen bit-
ter woord komt over zijn lippen. Hij
verblijdt zich niet over Sauls dood,
maar hij betreurt hem als een vriend.
De aankondiging van zijn dood is
hem niet welkom. Welk een oprechte
liefde, die ons beschaamd maakt. Liefde
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tot een vijand. Dezelfde liefde, die
Jezus Christus zegt, dat wij beoefenen
moeten (Luk. VI : 27, 28, 35).

Velen verheugen zich, als hun vijand
valt. Van die blijdschap bespeuren we
bij David niets. Hij is bedroefd over
Sauls droevig einde. Ook wij moeten
onze vijanden liefhebben. (Spr. XXIV:
17). Doch hoe weinig bemerken wij
hier soms van ! Welk een heerlijk
voorbeeld geeft ons de Heiland (Jes.
LIII) ! `Merk ook Davids liefde voor
Jonathan op; zij veranderde nooit.
Zij herinnert ons aan de liefde van
Christus voor ons, de liefde van den
waren David (Joh. XV : 9).

Sauls loopbaan was nu geeindigd.
Hoe droevig is zijn geschiedenis ; hoe
treurig zijn uiteinde ! Welk een waar-
schuwing voor u en voor mij ! Denk
aan wat hij had kunnen zijn en aan
wat hij geworden is. Saul is aan een
prachtig schip gelijk, dat schipbreuk
Teed. Zijn geloof Teed schipbreuk (I
Tim. I : 19). Hij was niet de eenige;
wij lezen van een ander in 2 Tim.
IV : 10, van een, die goed begon,
maar die niet volhardde. Duizenden
anderen hebben hetzelfde gedaan.
Velen „loopen wel" een eind merle

AANTEEK
1. De bergketen van Gilboa — nu Jebel

Fitkuah genoemd — was een rij van dorre,
onvruchtbare heuvels aan de zuid-oostelijke
zijde van de groote vlakte van Jizreel of
Esdraelon. De oude naam is nog overig in
Jelbön, een dorp op de zuidzijde der bergen.

2. En-dor (de fontein van Dor) lag zeven
of acht mblen van Gilboa af. Het lag aan den
noord-oostelijken hoek van den kleinen Her-
mon, Brie of vier mijlen van Tabor, dat daar
recht tegenover lag. Het tegenwoordige dorp
is een verzameling van eenige ellendige
woningen, en heeft nog denzelfden naam. In
de rots, op wier helling Endor ligt, vindt
men nog sombere spelonken, waarvan den
wellicht het tooneel was van deze gebeurte-
nis in Sauls geschiedenis.

3. Wij leeren uit hoofdstuk XXIX : 1, dat
de Israelieten gelegerd waren in Jizreel, bij
.de fontein, nu bekend als Ain Jailed, die
aan de noordelijke grens van Gilboa was. De

in de loopbaan, maar blijven dan
achter. Lees, wat Paulus tot de Ga-
laten zegt (Gal. V : 7).

Denk aan de stappen, die Saul
achterwaarts deed. Wij zijn ze alle
nagegaan. Wij hebben gezien, hoe hij
zich meer en meer van God verwij-
derde. Wij zagen zijn zorgeloosheid,
onverschilligheid, hoogmoed, onge-
hoorzaamheid en verharding. Wij
zagen, hoe God hem waarschuwde.
Maar hij was willens blind en streed
tegen God; hoe dwaas ! Hij verhard-
de zich tegen den Heere; hij wilde
niet naar Gods vermaningen luisteren.
Daarom kon hij geen vrede hebben
en moest het einde de dood zijn.
Laat ons de waarschuwing, die hierin
voor ons gelegen is, ter harte nemen.
Nu vermaant de Heere ons nog. Nu
laat Hij ons Zijn roepstemmen nog
hooren. Fens houdt Hij op met ver-
manen en waarschuwen. Eens neemt
Zijn lankmoedigheid een einde. Dan
lacht Hij met ons verderf en spot
Hij met onze vreeze (Spr. I : 24-28).
Luisteren wij dan naar Zijn ernstige
roepstemmen en bidden wij gedurig :
„Heere, laat mij van Uwe geboden
niet afdwalen !"

ENINGEN.
Filistijnen schijnen hen, in een plotselingen
schrik, op de hoogten gejaagd te hebben, want
het was op het ,,gebergte", dat de lijken van
Saul en zijn zonen den volgenden dag door
de overwinnaars gevonden werden. Dr. Thom-
son denkt, dat Saul en Jonathan waarschijn-
lijk verslagen werden op het hooge voorge-
bergte van El-.Nazar, op de noordelijke grens
van Gilboa.

4. Beth-San — nu Beisdn — lag in de
vallei van den Jordaan, of liever, op het
bovenste gedeelte van de helling, waar de
groote vlakte van Esdraelon daalt tot de
oppervlakte van het dal, ongeveer twaalf mij-
len ten zuiden van de zee van Galilea en vier
mijlen ten westen van den Jordaan. Het was
een versterkte stad der Kanadnieten, die in
bet gebied van Issaschar lag, maar nooit in
het bezit der Israelieten kwam.

5. Het was onder de Hebreen geen gewoonte,
de dooden te verbranden, maar ze te begraven
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of te balsemen. De mannen van Jabes ver-
brandden de lichamen van Saul en zijn zonen
waarschijn4k, om de verminking der lijken
onzichtbaar te maken en ze te beveiligen
tegen mogelijke verdere schande en onteering.

6. De vreemde uitdrukking in 2 Sam. I:
18 wordt verklaard door het feit, dat „de
boog" de titel was van den treurzang. Het boa
des „Oprechten" schijnt een verzameling van
treurzangen geweest te zijn.

Les LXI. — David als Koning gehuldigd.

,Wie gelooft, die zal niet haasten."

Te lezen : 2 Sam. II, III, IV en V : r —5.
Ye leeren: Klaagl. III : 25, 26; Ps. XXVIII : 7, 8; Spr. IV : 18..

(Ps. 21 : I, 2, 3; Ps. 22 : 12),

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les wordt ons David voorgesteld, nadat hij de koninklijke waar-
digheid aanvaard had als „koning over het huis van Juda". Nadat hij het
treurig lot van Saul en Jonathan in een weeklacht had bezongen, ging hij
op Gods bevel naar Hebron, waar hij tot koning werd gezalfd over het zui-
delijk deel des rijks; de overige stammen, voor zoover zij onafhankelijk
waren, werden door Abner rondom de banier van Isboseth verzameld.

Men moet vooral letten op het geduld en het stil vertrouwen in de God-
delijke beloften, welke David gesterkt hebben gedurende deze zeven en een
half jaar van overgang — een buitengewoon moeilijk tijdperk, maar gedu-
rende hetwelk David zich zeer gunstig onderscheidt door de vroomheid, de
waardigheid, en de grootmoedigheid, welke zijn gedrag kenmerkten in de
omstandigheden, waarin hij het meest werd beproefd.

Het voorbeeld van, den smeltkroes, hoewel passend voor streken, waar
ijzer gevonden wordt, is niet even geschikt voor kinderen, die landen bewo-
nen, waar geen mijnen zijn. Vele eenvoudige voorbeelden, die men daarvoor
in de plaats zou kunnen stellen, zullen den onderwijzer van zelf invallen
(bijv. het smelten van stukjes lood; het schuim wordt afgeschept; het zuivere
lood blijft over. — Het dorschen van koren : de graankorrels worden van
het kaf gescheiden).

Voor de meergevorderde leerlingen zal het goed zijn, een weinig meer
aandacht, dan de schets toela,at, te schenken aan de „zonen van Zeruja",
mannen, die bestemd zijn, een niet onbelangrijke rol in de verdere geschie-
denis van Davids regeering te spelen.

De lessen in de toepassing zijn vastgeknoopt (r) aan Davids geduldig
verwachten, dat God Zijn belofte aan hem vervullen zoude, en (2) aan Gods
trouw aan Zijn belofte, dat de herdersknaap van Bethlehem „Koning over
Israel" en een „Voorganger van zijn yolk" zoude zijn.

De onderwijzer moet trachten aan het slot van de les de bepaalde belof-
ten van God op het dagelijksch leven van den leerling toe te passen, t. w.
Gods belofte van hulp ten tijde van beproeving — van steun in moeilijk-
heid — van uitredding in den grootsten nood. Men vestige er de aandacht
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op, dat, al gaat Gods weg door de diepte, deze toch zeker naar omhoog
leidt; dat de Heere door lijden tot heerlijkheid voert. De onderwijzer moet
er steeds naar trachten, op practische wijze tot de kinderen te spreken. Hij
moet nooit de toepassing van een les in algemeenheden doen verloren gaan,
maar haar ingang trachten te doen vinden in de harten en het leven van
de kinderen zijner kiasse.

SCHETS VAN DE LES.

Hebt ge wel Bens een ijzergieterij
gezien? Hier en daar zijn ovens, waar
het ruwe ijzer gesmolten wordt. Zie,
hoe het gegoten ijzer tot smeedijzer
wordt verwerkt. Het wordt tot groote,
gloeiende kogels gemaakt, dan geha-
merd en tot staven, enz. gevormd.
Wanneer is het ijzer het meeste
waard ? Als het ruw is, of nadat het
gesmeed is ? Natuurlijk, nadat het ge-
smeed is; het smelten, het hameren,
enz. heeft het gelouterd en beter ge-
maakt. Wij lezen in den Bijbel van
een smeltoven (Zie Jes. XLVIII : io).
„Een smeltkroes van ellende". God
gebruikt dezen smeltkroes voor ons,
om ons te louteren. Door beproevin-
gen van allerlei aard vormt Hij ons
voor Zijn dienst. ( Poorb. Een zeer
ongeduldig mensch wordt misschien
geruimen tijd ziek — God leer, hem
geduld). Ook David is in den smelt-
kroes des lijdens geweest. Hoe is hij
vervolgd en verjaagd ! Hoe veel moest
hij lijden, maar hoe werd hij telkens
beschermd en uitgered ! Dit was de
leerschool, die David moest door-
loopen om gevormd te worden voor
de taak, die hem als koning wachtte.

Saul en Jonathan waren flood. Het
land was zonder koning. Wie moest
nu den troon beklimmen ? Velen dach-
ten aan David, en waren begeerig, te
weten, of hij nu koning worden zou.

I. David, koning te Hebron.
Waar was David ? In het land der

Filistijnen, te Ziklag (2'Sam. I : 1).
David had veel geleerd, bovenal deze
les : enkel en alleen op Gods leiding

te vertrouwen. Want niet altijd had
hij dat gedaan en daardoor was hij
menigmaal in moeilijkheden, geraakt
(I Sam. XXVII ; XXX). Zie, wat hij
nu doet (2 Sam. II : I). Is hij onge-
duldig ? Neemt hij zelf de zaak ter
hand ? Neen; hij vraagt God, wat hij
doen moet, en God zegt hem, naar
Hebron te gaan (zie Ant. r), en al-
daar wordt hij tot koning gezalfd
(vs. 4). Hij was geen vreemdeling voor
het yolk, want iedereen kende David.

De schaapherdersjongen is dus ko.
ning geworden. Let er op, welke zijn
eerste gedachten waren. Was hij
trotsch op zijn titel, dacht hij aan
rijkdom, aan macht, aan grootheid,
aan roem? Neen, zijn gedachten
waren bij Jonathan en Saul. Hoe
hartverheffend is het, menschen te
ontmoeten, die oude vrienden niet
vergeten ! David onderzoekt wat er
met de lijken van Jonathan en Saul
gebeurd is en zendt een vriendelijke
boodschap aan de mannen van Jabes
in Gilead (vs. 5-7), die de lijken
begraven hadden.

Welk een goed begin van Davids
regeering I lioeveel verwachtte men
van den nieuwen koning ! Hij was
geen laaghartig, wraakzuchtig tyran,
maar vriendelijk en edelmoedig. Maar
was David nu koning over het ge-
heele rijk ? Neen, hij is nog maar alleen
koning over den stam van juda; het
zal nog eenigen tijd Buren, voor hij
koning wordt over het geheele land.

II. David, Israels koning.
Wie volgt den koning op, als hij
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sterft? De kroonprins of een der
naaste erfgenamen. Wie was de naaste
erfgenaam van Saul (r Kron. VIII :
33 ; I Sam. XX : 3 r)? Maar Jonathan
was dood. Een kleine, lamme jongen,
het zoontje van Jonathan, leefde nog
(2 Sam. IV : 4). Hij kon echter geen
koning worden. Doch zie, wat Sauls
veldoverste doet (II : 8). Hij maakt
Isboseth, den eenig overgebleven zoon
van Saul (zie Aant. 2) tot koning.
Maar Isboseth was slechts koning
over een gedeelte des lands. (vs. 9).
De hoofdzetel van zijn rijk was Ma-
hanaim (zie Jan/. 3), aan de over-
zijde van den Jordaan gelegen. Wel-
licht waren de meeste steden aan
deze zijde der rivier in handen der
Filistijnen.

Er waren dus twee koninkrijken,
twee koningen in hetzelfde land.
David is koning over den stam van
Juda, Isboseth regeert over het overige
deel des lands, voor zoover het zich
niet in de macht der Filistijnen be-
vindt. Welk een onderscheid echter
tusschen beide koningen!

David is koning in Gods gunst, zijn
koninkrijk zal bevestigd worden, ter-
wij1 Isboseths heerschappij weldra een
einde zal nemen. De Hoogepriester
is bij David (I Sam. XXIII : 6). De
Heere is met hem en maakt hem
voorspoedig. Terwijl Isboseth al zwak-
ker wordt, neemt David in kracht
toe (2 Sam. III : I).

De oorlog is iets vreeselijks, loch
bovenal de burgeroorlog, en deze ver-
deelde nu Israel. Abner staat aan het
hoofd van het leger van Isboseth,
Joab voert Davids krijgers aan. Joab,
Abisai, en A'sahel waren drie neven
van David en zeer dappere soldaten
(zie Aant. 4).

Een treurig tooneel wordt ons in
2 Sam. II : 12-16 beschreven. Ab-
ners soldaten en Joabs manschappen
ontmoeten elkander. Vier en twintig

kampvechters, twaalf aan iederen
kant, staan bij den vijver te Gibeon.
Hevig is het gevecht. Allen bleven
op het slagveld. Toen ontstond er een
algemeene strijd. Isboseths leger werd
geheel verslagen. A'sahel, Joabs broe-
der, werd door Abner gedood (vs.
18-32). (zie Aant. 5).

De oorlog duurde steeds voort,
maar David heerschte in voorspoed
te Hebron. Vele „machtige mannen"
waren aan zijn zijde. Hem werden te
Hebron zonen geboren en hij werd
steeds machtiger. Maar de arme Isbo-
seth was een zwak vorst, te zwak om
zelf te regeeren. Abner, zijn veld-
overste, was de eigenlijke koning. Aan
hem heeft Isboseth het te danken,
dat hij nog zeven jaar op den troon
blijfr. En als nu Abner, vertoornd
over Isboseths veriwijt, als zou hij
koning willen worden, den wantrou-
wenden vorst zijn steun onttrekt en naar
David overloopt, is het einde wel te
voorzien. Isboseth wordt hoe langer
hoe zwakker. Als David boden tot
hem zendt met den eisch: „Geef mij
mijn huisvrouw Michal," durft hij
zich tegen dien eisch niet verzetten
(vs. 14-16). Abner schaart rich open-
lijk aan Davids zijde en weet de
overige stammen te bewegen, David
als koning te erkennen. Hoe droevig
echter is Abners einde ! Hij valt
onder het zwaard van Joab. Abner
had in den strijd Joabs broeder, A'sa-
hel, gedood, en daarvoor neemt Joab
wraak. Ook Joabs eigen belang bracht
.het merle, dat Abner uit den weg ge-
ruimd werd, daar hij vreesde, dat David
Abner het opperbevelhebberschap zou
toevertrouwen. Verraderlijk wordt Ab-
ner door Joab vermoord (vs. 27). Zie,
hoe David hem beweent (vs. 31-39).

Nu kan Isboseth zich in 't geheel
niet meer staande houden ; eindelijk
wordt hij gedood en de burgeroorlog
neemt een einde. Doch hoe werd er
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een einde aan lien oorlog gemaakt?
Nadat Abner Davids zijde gekozen
had, waren er bij Isboseth geen veld-
oversten weer; die met Joab en Abisal
gelijk stonden. Wel waren er twee
veldheeren, doch die dachten alleen
aan hun eigen belang; zij heetten
Baena en Rechab (vs. 2), denkelijk
Gibeonieten. Herinner u Sauls wreed-
heid tegenover de Gibeonieten (2 Sam.
XXI : I, 2). Deze twee veldoversten
slopen in Isboseths paleis en doodden
den koning, toen hij te rusten lag
(zie Aant. 6). Davids mededinger is
nu dood, er is niemand om in Isbo-
seths plaats te treden. Stel u nu Da-
vid, in zijn paleis te Hebron gezeten,
voor, toen twee soldaten tot hem
kwamen. Zij komen uit Mahanaim en
wenschen den koning te zien. Waarom?
Zij hebben hem een goede tijding te
brengen. Isboseth is dood. Zie, hoe
zij de waarheid hunner woorden be-
vestigen, door hem Isboseths hoofd
te toonen ; nu meenen zij, dat David
hen beloonen zal. Doet hij zulks?
Lees 2 Sam. IV : 9-12. Verheugde
zich David in het ongeluk van ande-
ren ? Neen. Hij liet Baena en Rechab
dooden om hun verraad. Nu komen
er uit alle oorden des lands men-
schen naar Hebron toestroomen; het
zijn de oudsten van elken stam. Zie,
wat zij komen doen (V : 1-3). Er
heeft een groot kroningsfeest plaats.
Het is een godsdienstige plechtigheid.
David maakte voor het aangezicht
des Heeren een verbond met het yolk
(vs. 3). Welk een les voor ons ! Zoek
in alles den zegen des Heeren. Hij,
die gesproken heeft : „Door Mij re-
geeren de koningen", heeft ook ge-
zegd: „Ik heb lief, die Mij liefheb-
ben" (S pr. VIII : 15-17).

David wordt openlijk als koning
van Israel gekroond. Gij herinnert u,
dat hij tweemaal te voren gezalfd was
geworden (I Sam. XVI : 13; 2 Sam.

II : 4). Nu is hij op den troon beves-
tigd (zee ilant. 7). Stel u de vreugde
in Hebron voor, de menigte, die uit-
roept: „God zegene koning David !"

David had nog veel te doen. Vele
vijanden moesten nog bestreden wor-
den (zie hoofdst. VIII): Filistijnen
(vs. I), Moabieten (vs. 2), Syriers (vs.
6), Ammonieten, Amalekieten (vs. 12),
Edomieten (vs. 14). Die alien moes-
ten worden onderworpen. Telkens be-
haalde hij de overwinning en eindelijk
zat hij vast op den troop, en waren
zijn vijanden ten onder gebracht.

Zoo was David dan eindelijk koning
over het gansche land. Davids geloofs-
vertrouwen op de belofte Gods was
niet beschaamd. Wel had hij lang op
de vervulling van die belofte moeten
wachten, wel had het er vaak donker
voor hem uitgezien, maar de Heere
had toch zijn belofte vervuld. En de
lijdensweg is voor David heilzaam
geweest; veel heeft hij afgeleerd, veel
ook geleerd. Deze les heeft de Heere
hem vooral willen inprenten, dat al-
leen in den weg Zijner geboden zegen
is te verwachten; dat hij, die zijn
gangen richt naar het woord des Hee-
ren, het Neil Gods zal zien. Zoo is
hij door het lijden tot zijn taak be-
kwaamd. En nu zal hij de regeering
over het gansche land' aanvaarden.
Zie, hij neemt de teugels van het
bewind in handers. Maar hij weet,
dat in hem geen kracht en geen
wijsheid is tot het groote werk, waar-
toe God hem heeft geroepen. En
daarom slaat hij het oog naar boven
en bidt hij : „Heere, Gij hebt gebo-
den, dat men Uwe bevelen zeer be-
waren zal. Och, dat mijne wegen ge-
richt werden om Uwe inzettingen te
bewaren." (Ps. CXIX : 4, 5).
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JERUSALEM.

AANTEEKENINGEN.

1. Hebron, nu .El-Khulil genoemd, lag on-
geveer achttien mijlen ten zuiden van Jeru-
salem. Het was een zeer oude stad, eens een
der steden, die in het bezit der Enakieten wa-
ren, aan wier voorvailer, Arba, zijn oude naam
Kiriath-Arba ontleend was. Door haar sterke
ligging in het gebergte Juda, in een der
schoonste en vruchtbaarste gedeelten van het
land, alsook door de gewijde herinneringen, aan
deze plaats verbonden (zie Joz. XIV : 14, 15;
Num. XIII : 22, 23; Gen. XXIII : 19, XXV :
9, 10), was zij uiterst geschikt voor Davids
tijdelijke hoofdstad. De uitdrukking in 2 Sam.
II : 3 „de steden van Hebron" schijnt aan te
duiden, dat de steden, in het omliggende land
gelegen, van Hebron afhankelijk waren.

2. Ofschoon Jonathan een ouderen broeder
had, die een zoon van vijfjaar had nagelaten,
moest, volgens de Oostersche wet van opvol-
ging, Isboseth den troon beklimmen.

3. Mahanaim, de plaats, die gekozen was
tot het koninklijk verblijf van Isboseth, lag
aan de oostzijde van den Jordaan, in het
grondgebied van Gad en tusschen den berg
Gilead en de beek Jabbok. De ligging van
Mahanalm kan niet met zekerheid worden
bepaald. Eenige reizigers hebben gemeend,
het te herkennen in een dorp, thans Mahneh
genoemd, maar dit is zeer twijfelachtig.

4. Joab, Abisal en A'sahel waren neven
van David, daar zij de zonen waren van
Zeruja, Davids zuster. Hun varier wordt niet

genoemd, ofschoon wij in hoofdst. II : 32 lezen,
dat hij te Bethlehem begraven werd. Joab
komt nu voor het eerst voor ; Abisai echter
wordt reeds genoemd in 1 Sam. XXVI : 6 als
een van Davids metgezellen gedurende zijn
omzwervingen.

5. „De vidfde rib". Daze uitdrukking komt
alleen hier en in hoofdst. III : 27 ; IV : 6. en
XX : 10 voor. Zij beteekent de onderbuik of
lies.

6. De moord des konings werd door de
moordenaars gepleegd, toen hij zijn middag-
rust nam. In warme, oostersche landen is het
de gewoonte, op den middag, gedurende de
grootste hitte, te gaan rusten.

Des konings schuren waren waarschijnlijk
dicht bij zijn woning, en daar Baena en Re-
chab gewoon waren, daaruit tarwe te halen
voor hun mannen, konden zij gemakkelijk in
des konings vertrek komen.

De vertaling der LXX leest aldus : En ziet,
de (vrouwelijke) portier van het huis maakte
de tarwe schoon en vi gil in slaap, en (zoo)
konden de broeders Rechab en Baena ontko-
men en in het huis binnenkomen.

7. Eenige belangrijke bijzonderheden vindt
men in 1 Kron. XII : 23-40 : hoe het geheele
yolk uit eigen beweging David koning maakte,
hoe de afgevaardigden hem plechtig de kroon
aanboden, en welk vreugdevol feest bij die
gelegenheid werd gevierd.

Les LXII. — Jerusalem.

„De stad des zrooten Konings."

Te lezen : 2 Sam. V : 6-25, VI, VII, (r Kron. XIII, XIV, XV, XVI, XVII).
le leeren: 2 Kron. VI : 6; Ps. CXXII : 3-6, Jes. XXXIII: 20-22.

(Ps. '68 : 8 ; Ps. 76 : 1; Ps. 87 : 1, 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les hebben wij een der belangrijkste tafereelen uit dit tijdperk
der Israelietische geschiedenis voor ons.

Nu David zich in Jerusalem heeft gevestigd, begint hij toebereidselen te
maken tot de uitvoering van een plan, dat hij reeds lang had gekoesterd,
n. 1. de Ark des Verbonds van Kirjath-Jearim, waar zij langen tijd in ver-
getelheid had vertoefd, naar Jerusalem over te brengen. Hij Wilde daarbij
de Levietische voorschriften van Godsvereering in toepassing brengen, en
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het godsdienstig leven des yolks, dat jaren lang gesluimerd had, weder
opwekken.

Het zal den onderwijzer niet aan stof ontbreken voor een levendige be-
schrijving, terwijl hem tegelijkertijd ruimschoots gelegenheid wordt geschon-
ken tot het geven van praktisch, Christelijk onderricht.

In deze geschiedenis leeren wij David kennen als een man, die den Heere
client met geheel zijn hart. Hij is er van doordrongen, dat alle Neil en alle
zegen, voor hem en zijn yolk, van God komt, en daarom rust hij niet, voor
hij de ark, het teeken van de tegenwoordigheid des Heeren, in Jerusalem
heeft gebracht. Duidelijk blijkt, dat David zich niet, evenals Saul, beschouwt
als een onafhankelijke, die kan doen, wat hij verkiest, maar dat hij zich
als koning gebonden weet aan de wet zijns Gods en zich tot taak heeft
gesteld, de bevelen des Heeren tot uitvoer te brengen. David is inderdaad
„de man naar Gods hart". Den band tusschen den Heere en den koning
wil hij zoo hecht mogelijk doen zijn en zoo het koningschap dienstbaar
maken aan de bevestiging van Gods gezag over het yolk. En als hij de
ark gezet heeft in de tent, die hij in Jerusalem voor haar heeft gespannen,
is hij nog niet tevreden. De Heere moet in Jerusalem wonen; Jerusalem
moet de vaste woonplaats des Heeren zijn. I)aarom wil hij een huis voor
God bouwen. En als de Heere hem zegt, dat niet hij dat moet doen, maar
zijn zoon Salomo, de koning des vredes, dan onderwerpt David zich aan
Gods wil en toont hij zijn ijver voor den dienst des Heeren, door goud en
zilver en allerlei bouwmaterialen voor den tempel te verzamelen. In alles
blijkt, dat Davids godsdienst een godsdienst van den echten stempel is, die
niet maar in woorden, doch bovenal in daden zich openbaart. En zoo treedt
in deze geschiedenis David in het liefelijkst licht voor ons als de man, die
in den dienst zijns Gods de hoogste vreugde vindt en in wiens hart de bede
leeft: „Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God !"

SCHETS VAN DE LES.

De nieuwe koning heeft nu de re-
geering aanvaard. De stammen zijn
nu vereenigd en leven in vrede. Maar
David heeft nog veel te doen; hij
heeft tal van vijanden te bestrijden.
Hij werd „Koning van Israel" ge-
noemd, maar was nog niet in werke-
lijkheid koning van het gansche rijk ,
de vijanden waren nog niet geheel
verjaagd. Gij zult u herinneren, hoe
van het begin of eenige Kanaftnieten
hier en daar in het land waren blij-
yen wonen (Joz. XVI: 1 0 ; XVII : 12,
13). Zij bezaten nog eenige sterke
steden. Vond David dit goed ? ( Voorb.
— Seel u voor, dat eenige der sterk-
ste vesting-en van ons land in handen

der vijanden waren, hoe zouden wij
ons haasten, hen te verjagen).

I. De stad.
Laat ons een der heuvelen van.

Hebron, Davids hoofdstad, beklim-
men, en recht voor ons uitzien. Acht-
tien mijlen verder noordwaarts ver-
heft zich een sterke vesting. David
begeert die plaats in te nemen, maar
zij is in handen der Jebusieten. Hij
zou haar gaarne tot zijn hoofdstad
maken, maar zij is zeer sterk. De
vesting is op een rots gebouwd, en
de Jebusieten zijn er nog nooit uit
verdreven geworden. (Zie Joz. XV :
63). Zij zijn een dapper, krijgshaftig
yolk en wanen zich geheel veilig
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in den „burg Zion" (i Kron. XI : 5).
David heeft besloten, haar in te

nemen. Zij is beter geschikt dan He-
bron om hoofdstad des rijks te we-
zen. Hij trekt op met zijn leger, dat
weldra het dal Kedron in het oosten
en het dal Hinnom in het zuidwesten
geheel overdekt. Vele dappere man-
nen bevinden zich daaronder ; in
Kron. XI worden er eenigen genoemd.
De kleine steden der Jebusieten val-
len hun weldra in handen. Maar in
die vesting daar op de rots achten de
Jebusieten zich veilig. Lie naar ,de
muren zijn ze met gewapende man-
nen bedekt ? Neen, met lammen,
kreupelen, blinden en zieken.

Waarom ? Om de Israelieten te be-.
spotten (2 Sam. V : 6). De burg, zoo
denken zij, kan toch nooit ingenomen
worden. Zie, hoe vertoornd David is
over deze bespotting, en wat hij doet.
Hij vraagt, wie haar bestormen wil
(vs. 8). Langs de watergoot moet men
naar boven klimmen. Dat is een
gevaarlijk werk. Kost het moeite,
daarvoor iemand te vinden ? Neen.
Joab zal de bestormers aanvoeren.
Hij klimt naar boven, baant zich, al
vechtende, een weg en neemt de ves-
ting. Een schitterende overwinning !
De stad der Jebusieten behoort nu aan
David (I Kron. XI : 6).

Nu wordt de burg Zion de „stad
Davids" genoemd (vs. 7). Hoe' blijde
is David met die nieuwe hoofdstad !
De groote vesting beschermt de be-
nedenstad. Wat doet hij nu verder
(vs. 9) ? Hij laat paleizen en huizen
bouwen, straten en tuinen aanleggen,
bestemt een plaats voor het huis Gods,
bouwt van Millo of en binnenwaarts
een grooten muur (zie Aant. r), en om-
muurt aldus de geheele stad. Luister,
hoe hij den berg Zion bezingt (Ps.
XLVIII r3, 14). Hij noemt
haar schoon en zeer te prijzen, een
vreugde der gansche aarde.

Hoe blijde is het volk, den koning
op den berg Zion gevestigd te zien.
(Lees vs. ro). „David werd groot." Ik
hoop, dat het yolk niet vergat, wie
al die zegeningen gegeven had. David
zag, dat de Heere hem die zegenin-
gen schonk (2 Sam. V : 12; i Kron.
XIV : 2). Het gerucht, dat David de
Jebusieten overwonnen had, verspreidt
zich. Misschien beginnen andere vol-
ken nu voor zichzelven te vreezen.
De tijding komt ook te Tyrus in het
noorden, waar Hiram koning is. Zie,
wat deze doet (vs. i i). Hij zendt
knappe werklieden en cederboomen.
Hij wenscht op vriendschappelijken
voet met David te verkeeren (zie
Aant. 2). David verandert den naam
der stad. Zij heette Jebus (Richt. XIX:
ro, i), maar voor dien tijd had zij
Salem geheeten. Melchizedek was
koning van Salem (Gen. XIV: 18-2o).
Salem beteekent vrede. David voegt
er fern aan toe, dat stad beteekent.
Aldus samen gevoegd beteekent de
naam „stad des vredes". David heeft
in deze nieuwe hoofdstad zijn paleis
en zijn huisgezin (13-16). Hoe lief
heeft hij Zion en hoe bezingt hij
Jerusalems heerlijkheid (Ps. LXXXVII
: 1-3)1

II. De opvoering van de ark.,
Zie nu, wat David het eerst doet.

Hij is nauwelijks koning in Jerusalem,
of hij denkt terstond aan den dienst
des Heeren. Te midden van zijn
macht en zijn rijkdom vergeet hij
God niet (I Kron. XIII : 2, 3). Vele
menschen denken niet meer aan God,
als zij voorspoed genieten. Bij David
was het anders. Hij wenschte de ark
Gods in Jerusalem te brengen.

Stel u een groote vergadering in
Jerusalem voor : oudsten des yolks,
oversten, uitgelezen mannen. David
heeft hen bijeen geroepen om samen
te beraadslagen, of men de ark naar
Zion opvoeren zal. Al de verzamel-
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den zijn van oordeel, dat het den
Heere welgevallig zal zijn. Zie nu,
welk een menigte naar Baal-Duda of
Kirjath-Jearim optrekt : 30,000 man.
Men komt nabij den heuvel, waarop
zich het huis van Abinadab bevindt.
De priesters treden binnen en de ark
wordt naar buiten gebracht en op
een nieuwen wagen geplaatst (I Kron.
XIII : 7). Uza en Ahio besturen de
ossen. Hoe belangwekkend is dit voor
de toeschouwers ! Hoe bezien zij de
ark, waarvan hun vaderen zoo veel
verteld hebben : zij denken aan het
doortrekken van den Jordaan, het
wegvoeren van de ark, enz. En wel-
dra klinken de tonen der muziek en
het gezang (I Kron. XIII : 8) [zie
Aant. 3]. Welk een vreugde alom !
We zien duizenden soldaten, Levie-
ten en priesters in hun Witte kleede-
ren, en koning David in hun midden.
De ark staat op den „nieuwen wa-
gen", door Uza en Ahio bestuurd
(zie Aant. 4),

Gij herinnert u, welke strenge wet-
ten er omtrent de ark gegeven waren.
Alleen Levieten mochten haar dragen,
en zij moest altijd bedekt zijn, als
zij vervoerd werd. Doch nu schenen
eenigen de bepalingen vergeten te
zijn. De ark werd niet door de Le-
vieten gedragen, maar was op een
wagen geplaatst. Ook scheen zij niet
bedekt te zijn. Men was vergeten,
wat er te Beth-Semes was geschied (I
Sam. VI : 19).

Doch zie, wat er nu gebeurt (1
Kron. XIII : 9, It)). De ossen strui-
kelen, misschien, doordat zij zich om-
keerden om van den dorschvloer te
eten, en de ark wankelt. Uza, in zijn
onbedachtzaamheid, strekt zijn hand
uit, om haar voor vallen te be-
hoeden, maar hij valt ter aarde, door
den Heere gedood. Stel u den schrik
en de verbazing der menigte voor !
Het gezang houdt op. Zeker ligt voor

hen alien hierin een les. Met de wet
des Heeren moet niet gespot worden ;
Uza was niet de eenige, die te laken.
was (r Kron. XV : 13).

Hoe bedroefd is David, als hij terug,
keertl Hij heeft de ark in het huis
van een Leviet, Obed-Edom genaamd,,
achtergelaten (zie "Ian/. 5), en keert
geheel verslagen huiswaarts. Drie
maanden verloopen, Laat ons naar
het huis van Obed-Edom terugkee-
ren. Welk een zorg draagt hij voor
de ark ! Hij is een vroom man. Zie,
hoe God hem beloonde (vs. I4)..God
heeft hem gezegend, meer dan dat:
Obed-Edoms zegeningen strekken zich,
tot anderen uit. God zegende zijn,
huis en „al wat hij had". Nogmaals,
heeft er een vergailering in de stad,
Davids plaats (1 Kron. XV : 1-4). De
ark zal naar Zion gebracht worden..
Wat al voorbereidselen warden , ge-
maakt! De Levieten en de Priesters
moeten zich heiligen ; zij moeten de
ark dragen (vs. 12). Alles wordt vol--
gens de wet gedaan. De Levieten en
de priesters droegen weder hun wine-
kleederen, en de zangers en spelers,
gingen weér mede.

Stel u den optocht voor. De 68ste
Psalm weerklinkt: „God zal opstaan",
enz. Zij bereiken den berg Zion„
Grootsch schouwspel, als de stoet met
de ark den berg bestijgt ! De 24ste
Psalm wordt aangeheven, terwijl zij
hooger klimmerr. Men zingt bij beur-
ten : „Heft uw hoofden op, gij poor-
ten, en verheft u, gij eeuwige deuren,
opdat de Koning der eere inga I"
„Wie is de Koning der eere ?" zoo
zingt een gedeelte. „De Heere, sterk
en geweldig !" zoo luidt het antwoord
(Ps. XXIV : 7-1o). Eindelijk is de
rustplaats bereikt. Daar wordt een
groot offer gebracht en een feest ge-
vierd (XVI : 1-3). Hoe gelukkig was
David te midden van dit alles ! Doch
toen hij huiswaarts keerde, werd zijn,



336
	

JERUSALEM.

vreugde vergald (2 Sam. VI : 20-23).
Michal is vertoornd, dat David zich
daar te midden des yolks bevindt en
zijn koninklijke kleederen heeft afge-
legd. Zij komt hem tegemoet en voegt
hem bittere, spottende woorden toe :
„Hoe dwaas en onverstandig hebt ge
u aangesteld ! Daar loopt ge nu te
huppelen te midden van het gering-
ste yolk ! Ge moet als koning uw eer
toch ophouden ! Wat blijft er zoo van
de koninklijke waardigheid !" Zoo
spreekt ze. En David ? Schaamt hij
zich? Zie, wat hij antwoordt. Hij
weet het: voor den Heere geldt geen
arm of rijk, geen gering of voornaam.
Die eenvoudige menschen hebben met
hem den Heere lief; met hen voelt hij
zich innig verbonden ; zijn het niet
zijn broeders en zusters? Zal hij straks
niet met hen dezelfde heerlijkheid
beerven ? En daarom, wel verre van
zich te schamen, over wat hij ge-
daan heeft, zal hij zich bij dat yolk
blijven voegen. „Ik zal mij nog ge-
ringer aanstellen," zoo spreekt hij, en
in zijn hart klinkt de psalm : „De
eenvoudigen wil God steeds gade-
slaan."

III. Elen huis voor God.
Nu had Davids hart zeker alles,

wat het wenschte. Hij zal zeer geluk-
kig geweest zijn. Hoe gaarne aanbad
hij den Heere op den berg der hei-
ligheid ! Hoe gaarne hoorde hij het
gezang en de bazuirien, als het yolk
bij het Heiligdom vergaderd was !
1VIaar een gedachte vervulde David
op dit oogenblik; laat ons zien, welke
die was.

Zijt gij wel eens in een paleis ge-
weest ? Waarschijnlijk niet. Zijt gij
wel eens in het huis van een rijke
geweest ? Hoe kostbaar is alles daar !
Prachtige schilderijen, sierlijke meu-
belen, fraaie tuinen, enz. Natuurlijk
veronderstellen wij, dat een koning
of een koningin in een fraai paleis

woont. Stel u Davids paleis voor,
prachtig en kostbaar, van cederhout
gebouwd, alles fraai gebeeldhouwd
door vreemde handwerkslieden, die
daartoe uit een ander land gekomen
waren (2 Sam. V : I 1). Of David wel
ooit den tijd herdacht, dat hij een
schaapherdersjongen was ? Zeker deed
hij dit.

Stel u David voor, in zijn paleis
gezeten, wellicht aan Gods goedheid
denkende. Daar ginds ziet hij de tent,
waaronder de ark nu rust. Hij denkt
mijn huis is een kostbaar paleis van
cederhout en Gods huis is slechts een
tent (VII : 2). De gedachte komt bij
hem op : waarom zou ik op den berg
Zion geen tempel bouwen voor den
dienst des Heeren ? Wat deed deze
gedachte bij hem opkomen ? De
wensch, jets ter eere Gods te doen.
Hoe heerlijk zou het zijn, als alien,
die God voorspoedig gemaakt heeft,
zulke gedachten koesterden ! Denken
wij er ooit aan, hoe wij Gode eer zouden
kunnen bewijzen ? En toch heeft God
ons ook rijk gezegend. Hij heeft ons
gezondheid, overvloed, goede vrien-
den, een aangenaam tehuis gegeven.
Hoe dankbaar moesten wij voor dat
alles zijn! Hoe moest heel ons leven
gericht zijn op de verheerlijking
Gods.

David wil een huis voor den Heere
bouwen. Zoolang de ark in een tent
staat, is het, alsof de Heere slechts
tijdelijk bij Israel vertoeft. En David
wil, dat God altijd bij hem blijve
wonen. Hij weet, dat van de tegen-
woordigheid Gods alles afhangt, dat
alle zegen, alle heil, alle kracht van
den Heere tot Hem komt. En daar-
om is het zijn wensch, dat de Heere
Jerusalem make tot zijn vaste woon-
plaats.

Hoe is Davids hart vervuld met
dit plan ! Hij overdacht het wellicht,
voor dat hij er tot iemand over sprak.
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Eindelijk spreekt hii er met Nathan,
Gods profeet, over (zie Aant. 6). Hij
beschrijft dezen grooten tempel, lien
hij wenscht te bouwen. Nathan keurt
het plan goed (vs. 3). Doch Nathan
kreeg een gezicht des Heeren. De
Heere had hem wat te zeggen. Lees
VS. 5, 7 of 1 Kron. XVII : 4 —6. Da-
vid mag zijn plan niet ten uitvoer
brengen (zie Aant. 7). God moet nu
nog in een tent of in een tabernakel
aangebeden worden (zie Aant. 8).
Waarom ? Lees 1 Kon. V : 3; I Kron.
XXII : 7, 8. David was een man des
oorlogs geweest en het Huis des Hee-
ren moest door een man des vredes
gebouwd worden. Daarin ligt een
diepe beteekenis. Laat ons zien welke.
Sla Jes. IX : 5 en 6 op. Hoe wordt
Jezus Christus daar genoemd? De
Vredevorst. Het rijk van dezen Vre-
devorst, Zijn kerk, is een rijk des
vredes. En van dat rijk moest de
tempel Gods een beeld zijn.

Hebt gij uw hart wel eens op iets
gezet? Als gij dan teleurgesteld zijt
geworden, hebt gij u toen knorrig en
bitter betoond ? Dikwijls misschien.
Doch zie, hoe David deze teleurstel-
ling draagt. Geen murmureeren, geen
bitterheid, geen ongeduld. ( Voorb. 
De wensch eens kinds word/ niet ver-
mild ; het kind buigt zich voor den
wil des vaders en zegt : „V ader wee/
het beter" .) Dit zeide David ook, hij
boog gewillig voor God.

Dit is een les voor ons. Draag met
geduld, wat God u toezendt. (Zie Jes.
LV : 8, 9). Gods wegen zijn niet onze
wegen.. Wij moeten leeren gelooven,
dat al wat God doet, welgedaan is.

Zie, hoe God David vertroostte.
God verbood hem, een tempel te
bouwen, maar gaf hem een belofte.
Deze belofte was voor David als een
regenboog op een regendag (Lees vs.
I x—i6). Zijn zoon zou dit werk des
vredes verrichten. God zou hem niet

RENKEMA.

begeven, zooals Saul. Hij had begeerd,
een huis voor God te bouwen, nu zou
God hem een huis bouwen. Zijn troon
zou in eeuwigheid bevestigd worden.

Maar Davids oog zag in de verre
toekomst, toen hij Gods belofte ver-
nam. In de verte zag hij den groo-
ten Verlosser — Jezus Christus, die
op den troon van David zou zitten
(Luk. I : 32). Uit David zou de groote
Koning geboren worden, die over het
huis Jacobs koning zou zijn tot in
eeuwigheid en wiens koninkrijk geen
einde zou hebben. Op het hoofd van
Davids grooten Zoon zou de glorie-
kroon eeuwig bloeien. Dezen Zoon
erkent David als zijn Heere, zijn
Verlosser, zijn Zaligmaker. En dewij1
Hij zijn Heere is, zoo buigt hij zich
voor Hem neder.

Welk een rijke belofte voor David 1
Het is hem haast te groot en te heer-
lijk ! Stel u hem voor, in zijn paleis
daarover nadenkende. Hij staat op,
verlaat het paleis, gaat den hof over
en komt in de tent (vs. z8). (zie Aant.
9). Met een hart vol dank roept hij
uit: „Wie ben ik, dat Gij mij zooveel
gunst bewijst" (zie Aant. to). Hij looft
den Heere en bidt, dat de belofte
vervuld moge worden. Zoo moeten

. ook wij dankbaar zijn voor Gods
weldaden, Hem in Zijn huis loven
(Ps. C) en op Zijn beloften hopen.

David wenschte een prachtigen tem-
pel voor den Heere te bouwen. Op
zich zelf keurde God dit plan goed,
omdat er Davids liefde en geloof uit
sprak. Alleen maar, David mocht het
niet uitvoeren. Maar hij moist, dat
straks zijn zoon een huis voor den
Heere bouwen zou. En wat doet
David nu ? Het goud en het zilver,
dat hij in den oorlog buit maakte,
wordt door hem afgezonderd om later
bij den tempelbouw te worden ge-
bruikt (2 Sam. VIII : II). Ook ver-
zamelt hij hout en kostelijke steepen.

22
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Zoo toont David, dat hij alles voor
den Heere over heeft, dat niets hem
voor den Heere te kostbaar is. In dit
opzicht moeten wij zijn voorbeeld
volgen. Wat de Heere ons schenkt

moeten wij aanwenden tot Zijn eer,
ja, heel ons Leven hebben wij Hem
te wijden en te besteden in Zijn
dienst.

AANTEEKENINGEN.

1. Mill, of juister „de Millo", schijnt een
sterkte geweest te zijn aan het noordelijk
einde van den berg Zion of „de stad Davids".
Daar het „huffs van Millo" een uitdrukking
is, gebruikt in Richt. IX : 6, 20 in verband
met Sichem, een Kanaanietische stad, denkt
men, dat Millo een oorspronkelijke naam is,
die door de Israelieten in hun eigen woorden-
boek was opgenomen. Het wordt in de ge-
schiedenis dikwijls genoemd in verband met
de versterkingen van Jerusalem (Zie 1 Kon.
IX 15; XI : 27 ; 1 Kron. XI : 8 ; 2 Kron.
XXXII : 5). Millo was waarschijnlijk de ver-
sterking op den berg Zion, die bezet was
door de aanhangers van Antiochus, in den
Makkabeeschen twist, en tot den grand ge-
sloopt werd door Simon (Josefus).

David schijnt van Millo of random een muur
gebouwd te hebben en versierde lien met
statige huizen, terwijl de citadel er de noor-
delijke grens van uitmaakte.

Lewin's Siege of Jerusalem bevat een be-
langrijk hoofdstuk over : „ Wat n'as Millo?"
Uitgaande van de afleiding van het woord
(millo, een bedijking) en van het feit, dat
het bouwen van Millo, ten tijde van Salomo,
zooals beschreven is in 1 Kron. XI : 27,
groote kosten bedroeg, en van verschillende
aanwijzingen van de ligging van Millo ten
opzichte van den tempel (1 Kon. IX : 24; 2
Kon. XII : 20), komt de schrijver tot de slot-
som, dat het groote terras, de Harem-eth-
Sherif genoemd, een open plaats van 1500
voet lang, van noord naar zuid, en 900 voet
breed, van oast naar west, Millo-zelf was.
Deze groote vlakte was kunstmatig opgehoogd,
en omringd door zwaar metselwerk, daar de
muren aan het oosten 100 a 150 voet hoog
waren, zooals de laatste opgravingen getoond
hebben, terwijl de ruimte aan den zuidweste-
lijken hoek was opgehoogd met een massa
Taste aarde.

Lewin denkt ook, dat Salomo's paleis of
Beth-Millo — zoo genoemd, omdat het grensde
aan het groote plateau van Millo — gebouwd
was op een soort terras in de diepte, ten
zuiden van de open plaats des Tempels. De
ligging schijnt overeen te komen met de
plaatsen, waar het huff's  des konings genoemd
wordt. (Zie vooral 2 Kon. XI; 2 Kron. XXIII.)
Maar het is alles nog min of meer twijfel-
achtig.

2. Waarschijnlijk had het gerucht, dat
David de sterkte der Jebusieten ingenomen
had, de ooren van Hiram bereikt, die- het
raadzaam achtte, vriendschapsbanden te slui-
ten met den koning van Israel. Dit moest
voor den koning van een handelsvolk van
groot belang zijn, daar Davids grondgebied
lag tusschen Fenicie en den Eufraat.

3. „Met allerlei snarenspel van dennenhout"
(vs. 5). De gelijkluidende tekst (1 Kron. XIII:
8) heeft: „speelden voor het aangezicht Gods
met alle macht". Waarschijnlijk waren de
schellen een soort van instrument met bellen
of ringen, dat door den speler geschud werd.
De Vulgata heeft sistra ; 1 Kron. XIII : 8
echter heeft trompetten.

4. Uza en Ahio, ofschoon „zonen van Abi-
nadab" genoemd (vs. 3), waren waarschijnlijk
zijn kleinzonen ; misschien zonen van Eleazar.
De uitdrukking: „huffs van Abinadab" sluit
niet in, dat Abinadab nog leefde. waarschijn-
lijk waren Abinadab en Eleazar beiden flood,
want de ark was te Kirjath-Jearim ongeveer
zeventig jaar geweest.

5. Obed-Edom wordt hier een Gethiet ge-
noemd, waarschijnlijk, omdat hij geboortig
was uit Gath-Rimmon, een Levietische stad,
die aan de Kohathieten was gegeven. In
Kron. XV : 18, 21, 24 lezen wij van een
Obed-Edom, die een der zonen van Jeduthun
van Merari was. Zooals we zien uit 1 Kron.
XV : 11-24, was Obed-Edom een der portiers
van den nieuwen tabernakel, door David op-
gericht ; hij was ook een harpspeler en een
van hen, die uitgekozen waren om deel te
nemen aan de muzikale diensten, toen de ark
naar den berg Zion werd gebracht.

Waren er nu twee Obed-Edoms of kan
Obed-Edom van Merari en Obed-Edom van
de Kohathietische stad Gath-Rimmon een en
dezelfde persoon zijn ? Wij lezen van Obed •
Edom, de Merariet, in 1 Kron. XXVI : 5, dat
„God hem had gezegend" een uitdrukking, die
klaarblijkelijk terugslaat op 2 Sam. VII : 11:
„de Heere zegende Obed-Edom en zijn gansche
huis". Aldus wordt Obed-Edom, de portier,
blijkbaar met Obed-Edom, den Gethiet, ver-
eenzelvigd. Bisschop Hervey, die deze meening
schijnt toegedaan te zijn, merkt op : „Obed-
Edom wordt een Gethiet genoemd, misschien
naar Gath-Rimmon in Manasse, dat aan de
Kohathieten behoorde. Een huwelijk met een
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Kohathietische kon de reden zijn van zijn
wonen in een Kohathietische stad, ofschoon
hij van Merari was, zonder te veronderstellen,
dat er twee mannen van denzelfden naam
waren."

6. Nathan komt hier voor het eerst in de
geschiedenis voor. Hij wordt altijd genoemd :
„Nathan de profeet". Gad, de andere raadge-
ver van David, wordt genoemd: ,,de ziener".
De ► aatste behoorde tot de nude profetische
scholen, de eerste was de vertegenwoordiger
van de scholen van Samuel. Uit 1 Kron.
XXIX : 29 en 2 Kron. IX : 29 leidt men af,
dat Nathan jonger was dan David, daar hij
de geschiedenis van Davids regeering en een
gedeelte van Salomo's regeering schreef. De
Joodsche overlevering heeft hem vereenzelvigd
met een der zonen van Jesse. Maar hiervoor
is geen bewijs.

7. „Met eenen der stammers" (vs. 7). In den
gelijkluidenden tekst in 1 Kron. XVII : 6
staat : „heb ik wel een woord gesproken tot
een van de richters?" De twee woorden gelij-
ken zeer sterk op elkander in het He-
breeuwsch. Door sommigen wordt beweerd,
dat stam de juiste beteekenis is en dat deze
tekst moet gelezen worden : „Welke stam in

vroeger tijden de plaats van rechter ook be-
kleed had. God had nimmer een dier stam-
men bevolen, Hem een huis in een hunner
steden te bouwen."

8. „Tent" ziet op de bedekking, „taber-
nahel" op het samenstel van het gebouw.

9. Beef voor het aangezicht des .Heeren",
d. i. in de tent, waar de ark des Heeren was.
De houding was wellicht half zittende, half
knielende — de nederige houding, in het
Oosten door minderen aangenomen, als ze in
de tegenwoordigheid komen van voorname
personen. De gewone houding gedurende het
gebed was knielende of staande. (Zie 1 Kron.
VIII : 22, 54, 55). Misschien zat David neder
om te overpeinzen en stond hij op om te
bidden.

10. „Dit near de wet der menschen", vs. 19
(Nebr. de wet, of het voorrecht van een groot
man). Vergelijk den gelijkluidenden tekst in,
1 Kron. XVII : 17. Beide teksten zijn eenigs-
zins duister en worden verschillend uitgelegd.
David drukt zijn verbazing uit, dat iemand,
zoo gering en onwaardig als hij, de stichter
zou zijn van een dynastie, die „voor eeuwig-
lijk zou bevestigd worden".

Les LXIII. — David in voorspoed.

„De Heere zal ,,?enade en eere geven."

le lezen: 2 Sam. VIII, IX.
Ye leeren: Jes. LX : 1 1, 12 ; Ps. CXII :1, 3; I Petr. III : 8;

(Ps. 6o : 5 , Ps. 144: 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

David wordt hier aan de kinderen voorgesteld als een gelukkig krijgsman,
als de machtige en gevreesde tegenpartij van de koningen der naburige
volken, en als een rijk, wijs en weldadig vorst van een voorspoedig yolk.
Het zal niet moeilijk vallen, de kinderen opmerkzaam te maken op de kleine
trekken, bier en daar uit het verhaal in 2 Sam. en 1 Kron. bijeengevoegd,
waaruit de grootheid en de pracht, die David in zijn hoofdstad omringden,
.en de ongekende luister en voorspoed zijner regeering blijken.

Uit Davids handelwijze met Mefiboseth is een zeer nuttige les te trekken;
ieder onderwijzer doet wel, er nadrukkelijk op te wijzen, hoe ieder verplicht
is, hen, die God zwaar beproefd heeft, met zachtmoedigheid, vriendelijkheid
en liefde te behandelen. Er zijn weinig steden of dorpen, waar geen idioot
of arm onnoozel schepsel gevonden wordt, dat tot mikpunt dient van den
spot of de plagerijen van onnadenkende, hardvochtige en ruwe lieden. De
onderwijzer trachte den kinderen te doen inzien, hoe wreed, lafhartig en
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slecht het is, het lijden te vermeerderen van degenen, op wie Gods hand
reeds zoo zwaar drukt. Men moet vooral de jongens aansporen, zooveel
mogelijk ten koste van alles en bij iedere gelegenheid alle zwakken, hulp-
behoevenden en mismaakten te beschermen tegen de kwelling van lafhartige
menschen, die er somtijds een genoegen in scheppen, zulke ongelukkigen
te kwellen.

Davids gedrag ten opzichte van Mefiboseth toont ons weer den adel van
zijn karakter. Nu hij tot macht en aanzien is gekomen, herinnert hij zich
den steun en de bescherming, hem in moeilijke dagen door Jonathan gebo-
den. Hij tracht, Jonathans zoon te vergelden, wat Jonathan voor hem heeft
gedaan, en doet daarmede den eed gestand, lien hij eenmaal zijn vriend
gezworen had (zie z Sam. XX :14-17). Zoo blijkt ook hier weer, dat zijn
vriendschap een ware, echte vriendschap was, die zich uitstrekte tot over
het graf.

De onderwijzer zal bemerk en, dat de 'gebeurtenis, welke hier behandeld
wordt, in het boek der Kronieken in 't geheel niet voorkomt. Daar derge-
lijke gevallen door kinderen zouden kunnen worden opgemerkt, is het hier
de plaats, aan te toonen, dat dit stilzwijgen wordt verklaard door het be-
paalde doel, waarmede de boeken der Kronieken werden geschreven. Over
het algemeen wordt aangenomen, dat Ezra deze boeken bijeenbracht na
den terugkeer uit de Bab ylonische gevangenschap. Het doel, dat hij hier-
mede beoogde, was :

(I) Zulke betrouwbare geslachtsrekeningen te kunnen overleggen, dat deze
behulpzaam konden zijn bij het toewijzen van de rechtmatige bezittingen
aan de verschillende families, die teruggekeerd waren.

(2) Den terugkeer tot den vroegeren dienst van God gemakkelijk te maken,
door een beschrijving te geven van den rang, het ambt, de plichten, enz.
van de Priesters en de Levieten.

(3) Het yolk van de geschiedenis des rijks een beknopt overzicht te geven,
dat zich niet zou bepalen tot het geslacht, waaruit de Messias zou voort-
komen, maar geschikt was, den ijver der Joden aan te wakkeren, door in
't bijzonder stil te staan bij zulke tijden, waarin hun grootste koningen,
David, Salomo, Hiskia en Josia, met vrome zorgvuldigheid den dienst van
Gods huffs hadden geregeld, en waaruit allen konden leeren, dat de nationale
voorspoed geheel afhing van een nationale erkenning van Jehova.

Wanneer men dit in 't oog houdt, is het gemakkelijk, bij de verdere
geschiedenis van dit tijdvak een verklaring te vinden voor het stilzwijgen,
dat de Boeken der Kronieken bewaren over gebeurtenissen, in de boeken van
Samuel en in die der Koningen vermeld.

SCHETS VAN DE LES.

Wij hebben David van schaap-
herdersjongen koning zien worden.
In de laatste les hebben we gehoord,
hoe hij den dienst des Heeren lief-
had. Laat ons nu nagaan, hoe God
hem zegende.

I. Zijn roem.
Waar Davids roem in bestond.
Stel u David op den troon voor.

Hij is koning over gansch Israel. Je-
rusalem is zijn hoofdstad (Lees 2 Sam.
V : 1 o). David werd groot, dat wil
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zeggen : hij werd steeds machtiger.
Laat ons zien, hoe.

Denk aan:
(a) Zijn mach/. Zie, welke machti-

gen hij rondom zijn troon verzameld
zag. (Lees i Kron. XII : 8, i5). Hier
wordt het een en ander van hen
medegedeeld. Het waren kloeke, sterke,
dappere mannen. Hun handen waren
even vaardig in het slingeren met
steenen als in het schieten. Zij kon-
den over den Jordaan zwemmen, als
de rivier vol water was. Het waren
mannen, leeuwen gelijk (i Kron. XII:
8). David was trotsch op hen en zij
waren nauw aan hem verbonden.
Lees i Kron. XI : 15-18 : de be-
schrijving van een der heldendaden
dezer mannen. Drie van hen waagden
het, ten aanzien van geheel de vij-
andelijke bezetting, water voor David
te gaan putten te Bethlehem.

Zie nu, welke de overwinningen
waren, die David behaalde (2 Sam.
VIII). De Filistijnen, Israels oude
vijanden, werden geheel verslagen (vs.
I), de Moabieten bijna geheel uitge-
roeid (vs. 2), Edom, Ammon en
Syrie, allen werden onderworpen.
Davids rijk strekte zich ver in het
Oosten uit tot aan den Euphraat.

(b) Zijn rijkdom. Welk een prach-
tige stall had hij van Jerusalem ge-
maakt ! Er waren prachtige straten,
ook een groot paleis van cederhout
(2 Sam. V : I I). Welke rijkdommen
vloeiden in zijn schatkist ! De volken,
die hij overwon, betaalden schatting
(vs. 6). Gouden schilden, een groote
hoeveelheid zilver, veel koper, geno-
men van den roof van Betach en
Berothai, steden van Hadadezer, ko-
ning van Zoba (vs. 8); dit alles werd
door David naar Jerusalem gebracht.

David was altijd omringd door een
wacht van Oostersche vorsten. Die
wacht heette de Krethi en de Plethi
(vs. 18) [zie Aant. r]. Alles werd op

grooten voet ingericht (vs. 16-18).
Er waren kanseliers en schrijvers. En
daarbij werd de dienst des Heeren
niet vergeten. Er waren priesters te
Gibeon en te Jerusalem (zie AanI. 2).

(c) Zijn naam. In vs. 13 lezen wij:
„David maakte zich -een naam." Zijn
legers zegevierden overal. Het gerucht
van zijn macht verspreidde zich bij
alle naburige volken. Davids naam
werd gevreesd. Sommigen zochten
vriendschapsbetrekkingen met hem
aan te knoopen. (Lees vs. 9, io).
Thoi, de koning van Hamath, zond
hem vele kostbare geschenken. Zie,
wat David er mede deed (vs. II).
Maar was David alleen in vreemde
landen beroemd? Neen. (Zie vs. i5).
Machtige koningen zijn niet altijd
goede vorsten, rnaar dikwijls onder-
drukkers, wreede tyrannen, door hun
eigen yolk gehaat. Was David een
derzulken ? Neen; hij regeerde goed
en rechtvaardig en het yolk had hem
lief.

Wij hebben gezien, waarin Davids
voorspoed bestond ; laat ons nu

het geheim van dien voorspoed lee-
ren kennen. Welk was dit geheim ?
(Lees de zinsnede in vs. 14 en ook
I Kron. XI : 9). „De Heere behoedde
David; de Heere der heirscharen was
met hem." Machtige menschen rond-
om ons kunnen ons niet helpen, als
God niet met ons is. Het baat ons
niet, of wij trachten rijk en machtig
te worden, als God ons niet zegent.
Laten wij nimmer vergeten, dat ware
voorspoed altijd van God komt, en
wij over ons werk den zegen des
Heeren moeten afsmeeken.

II. Zijn weldadigheid.
Denk nu aan David te midden van

al dien rijkdom. Gaan zijn gedachten
nooit meer naar het verleden terug ?
Ja, dikwijls. ( Voorb. — lemand, die
eens zeer arm was, words rijk; hij is
nu te trotsch om zich om zijn vroegere
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vrienden te bekommer en ; hoe ver achte-
lift .0 David deed zoo niet.

Hoe getroffen is David over al Gods
goedheid; wel mag hij den Heere
loven en danken (Ps. CIII : 1, 2),
wanneer hij bedenkt, wat hij eens
was en wat hij nu is. Vroeger was
hij schaapherder — harpspeler voor
Saul = een vluchteling. Dikwijls
denkt hij ook aan wat hij heeft moe-
ten lijden, aan al het verdriet, al de
moeilijkheden en gevaren. Maar hij
kent het geheim van zijn zegen. Lees
den laatsten zin van hoofdst. VIII:
14. God had David behoed. Ook was
er een vriend geweest, dien God hem
had geschonken. Hij kon hem niet
vergeten, zijn ouden vriend Jonathan.
Hoe lief had hij hem gehad (I: 26)!

Daar komt David op een denk-
beeld. Hoe kan hij al die liefde van
Jonathan vergelden (Lees 2 Sam. IX:
I)? Is er iemand van diens familie
overgebleven? Zoo ja, dan zal hij
aan hem vriendelijkheid betoonen.
Een knecht van Saul wordt geroepen,
Ziba genaamd (vs. 2-4). Ziba ver-
haalt hem van een jongen man, een
zoon van Jonathan die nog leeft.
David stelt hierin veel belang. Ziba
vertelt, dat hij kreupel is. Hoe komt
dat? Lees 2 Sam. IV : 4. Zijn voed-
ster had hem laten vallen, toen zij
vluchtte op den dag van Sauls neder-
laag te Gilboa. David is bijna be-
schaamd, dat hij dit alles niet eerder
heeft geweten (zie Avant. 3). Maar
wellicht wist hij niet, dat deze zoon
van Jonathan nog leefde. Nu echter
besluit hij hem vriendelijk te behan-
delen (zie Aant . 4). Hij vraagt naar
zijn naam. Deze is Mefiboseth. Nu
zendt David om hem te halen (zie
Aant . 5).

Wat een twisten in vroegere tijden,
en ook nu nog, tusschen mededin-
gers naar de kroon ! Hoe dikwijls is
om een kroon gestreden! En als dan

eertijds een vorst uit een nieuw stam-
huis den troon had beklommen, trachtte
hij, de geheele familie van den vorigen
koning uit te roeien, teneinde alien uit
den weg te ruimen, die aanspraken op
de regeering konden doen gelden. Doch
let nu op wat David doet. Hij verneemt,
dat er nog een kleinzoon van Saul
in leven is. Wenscht hij zich nu van
Mefiboseth te ontdoen ? Zoekt hij hem
te dooden ? Hij denkt er niet aan.
Integendeel, hij zal Mefiboseth wel-
dadigheid bewijzen om Jonathans wil.

Beschrijf het huis van Mefiboseth.
Het ligt ten oosten van den Jordaan,
te Lodebar (vs. 4). Waarschijnlijk is
het een armelijk huis, niet ver van
Mahanaim, de hoofdstad van zijn
oom Isboseth, gelegen (II : 8). Mis-
schien vreesde Mefiboseth zeer, dat
David zou vernemen, waar hij woon-
de. Op zekeren dag komt er een bode
te Lodebar (vs. 5) [zie Aant. 6] ; het
is een bode des konings. Mefiboseth
verschrikt, als hij verneemt, dat de
koning om hem gezonden heeft.

Stel u de ontmoeting in het paleis
voor. De arme, kreupele Mefiboseth
wordt voor den koning gebracht (vs.
6), en valt „op zijn aangezicht" voor
David ; doch zie, hoe vriendelijk deze
is. Hij noemt hem bij zijn naam en
zegt hem, nIet te vreezen (vs. 7). Hij
deelt hem merle, wat hij om Jona-
thans wil voor hem doen zal. Mefi-
boseth zal zijn erfdeel terug ontvan-
gen en aan de tafel des konings aan -
zitten. Hoe verheugd is Mefiboseth !
Hoe nederig buigt hij zich voor den
koning I Davids goedheid treft hem;
hij zegt, dat hij al die vriendelijk-
heid niet verdient (zie Aant . 7). Hoe
is nu Mefiboseths lot veranderd (Lees
vs. 9-13)1 Hij heeft dienstknechten
en rijkdom. Aan Davids tafel is altoos
een plaats voor den kreupelen prins._
En Ziba wordt tot hofbeambte aan
gesteld,
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Hoe mild betoonde David zich in
dit alles ! Laten wij ook vriendelijk
jegens ongelukkigen zijn en medelij-
den voor hen gevoelen. Tracht iets
voor hen te doen (Gal. VI : io). Wees
vriendelijk jegens een onnoozelen of
rnismaakten jongen. Bedenk, dat het
Gods goedheid is, die ons een ge-

zond lichaam gaf. Plaag die onge-
lukkigen nooit, maar bescherrn hen
en help. hen. Denk eens, wat de
Heere Jezus voor hen deed. Hoeveel
medelijden had Hij met blinden,
kreupelen, melaatschen (Mark. X
46-52; Luk. XVII : r1-14; Luk.
XIII : I---r3)!

AANTEEK ENINGEN.

1. De Krethi en Plethi schijnen twee ver-
wante en met elkaar verbonden stammers ge-
weest te zijn, die onder het bevel stonden
van Benaja, en de lijfwacht des konings
vormden. Uit 1 Sam. XXX : 14-16; en Ezech.
XXV : 16 schijnt te kunnen worden afgeleid,
dat de Cherethieten een Filistijnsche stain
waren, of ten minste een yolk, dat een gedeel-
te van het Filistijnsche grondgebied bewoonde.
Sommigen beschouwen de woorden niet als
eigennamen, maar als soortnamen in de be-
teekenis van scherprechters en loopers. De
Chaldeeuwsche Targum vertaalt de woorden
door boogschutters en slingeraars.

2. Zadok en Abjathar waren de vertegen-
woordigers van twee onderscheiden takken
van het huis van Aaron. De eerste was een
afstammeling van Eleazar, den oudsten, en
de laatste een afstammeling van Ithamar, den
jongsten zoon van Aaron.

3. Sommige uitleggers hebben verondersteld,
dat politieke redenen David weerhielden,
eerder navraag te doen naar de overgebleve-
nen van Sauls geslacht. Het is zeker het
natuurlijkst, dat hij de erfgenamen van Sauls
huis niet ging opzoeken, voordat hijzelf rustig
op zijn troon was gezeten. Het is echter
waarschijnlijk, dat David volstrekt niet wist,
dat deze zoon van Jonathan bestond.

4. „Gods weldadigheid", d.	 groote vrien-

delijkheid. De naam van God wordt somtijds
bijgevoegd om daarmede aan te wijzen, dat
iets van groote kracht of uitnemendheid is,
bijv. „de Bergen Gods". Misschien wordt hier
gedacht aan het denkbeeld van onafgebroken,
onveranderlijke weldadigheid.

5. Mefiboseth wordt in 1 Kron. VIII : 34,
Ix : 40 Merib-Baal genoemd. De twee namen
hebben echter bijna dezelfde beteekenis. —
Merib en Illefib beteekenen bijna hetzelfde ;
het eerste beteekent „verstrooien" of „vertvoes-
ten"; het laatste „stryden met". En Boseth
(schande) is gelijkluidend met Baal. Evenzoo
wordt Isboseth Esh-Baal genoemd.

6. De ligging van Lodebar is nog niet met
zekerheid bepaald. Het was zonder twijfel
een over-Jordaansche stad, waarschijnlijk in
de buurt van Mahanam, Isboseths hoofdstad.

7. De wilde honden in het Oosten zijn
walgelijke dieren, die zich voeden met ge-
raamten en afval, en die elke stad onveilig
maken.

„Een doode hond" is een voorwerp van
algemeenen afkeer en verachting. Zulke over-
dreven uitdrukkingen om verachting uit te
drukken, zijn zeer algemeen in het Oosten ;
maar de uitdrukking, welke Mefiboseth hier
gebruikt, is, zelfs naar Oostersche spreekwijze,
kruipend.
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Les LXIV. — Davids zonde.

„Reinig mij van mine zonde."

7e lezen: 2 Sam. XI en XII.
7e leeren : Jes. I :16-18; i Joh. I : 9; Jer. XXXI :19; Ps. XXXII : i, 2, 5.

(Ps. 5 i : 1, 2 ; Ps. 38 :6, 17, 18; Ps. 13o: 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De behandeling van deze les 'evert voor den onderwijzer eigenaardige
moeilijkheden op. Velen zijn geneigd, heen te glijden over hetgeen in z
Sam. XI wordt verhaald. Ze meenen, te kunnen volstaan met even de zonden
van David aan te stippen en wijden bijna de geheele les aan de behande-
ling van hetgeen . ons in hoofdstuk XII wordt medegedeeld. En ongetwijfeld
kan bij de bespreking van Davids val soberheid en voorzichtigheid niet
genoeg worden aanbevolen en dient men hier zijn woorden met zorg te
kiezen. Toch moeten de zonden, waaraan David zich schuldig maakte, ge-
noemd worden, n.l. de zonde van overspel met Bathseba en de zonde van
doodslag op Uria. De onderwijzer moet de leerlingen doen gevoelen, dat
David kwam tot een diepen val. Vooral voor dit gedeelte der les bereidde
hij zich zorgvuldig voor. Een ernstige en waardige behandeling van de
zware zonde des godvreezenden konings zal niet nalaten, een diepen indruk
op de kinderen te maken en zal hen de beteekenis doen verstaan van de
waarschuwing des Apostels : „Die staat, zie toe, dat hij niet valle".

Deze les begint met een beschrijving van Nathans bezoek aan David. Dit
gedeelte der les is zeker wel het gemakkelijkst. Ongetwijfeld zal Nathans
treffende gelijkenis met haar toepassing : „Gij zijt die man", de belangstelling
der leerlingen opwekken.

Als van zelf komt men nu tot de bespreking van Davids val. Dat het
David was, die zich aan zoo zware zonden schuldig maakte, gaf aan die
zonden zulk een ernstige beteekenis. David toch was door God gezalfd tot
voorganger over Israel en stond algemeen bekend als een man, die den Heere
diende. Hij gaf dus een treurig voorbeeld aan het yolk, dat hem eerde als
een godvruchtig Borst, en deed daarbij den Naam des Heeren smaadheid
aan, door de vijanden aanleiding te geven, dien Naam te lasteren. De onder-
wijzer wijze er op, dat de zonden van Gods kinderen dubbel betreurens-
waardig zijn, omdat ze geheel in strijd zijn met hun belijdenis en daardoor
de Naam Gods met spot en smaad overdekt.

Vervolgens bespreken we Davids berouw. Verscheidene maanden gaan
voorbij, voordat David komt tot belijdenis van zijn overtreding. Doch einde-
lijk opent God zijn oog voor het kwaad, dat hij heeft bedreven, en dan
beweent hij berouwvol zijn zonden voor des Heeren aangezicht. De onder-
wijzer moet den leerlingen een duidelijk denkbeeld trachten te geven van
het berouw, dat den Heere welbehagelijk is. Hij moet hun duidelijk maken,
dat het ware berouw een oprecht leedwezen is over onze overtredingen, een
diepe smart, dat we den Heere door onze zonden vertoornd hebben. David
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betreurde het kwaad, dat hij had bedreven, niet uit vrees voor straf, maar
omdat hij door zijn zonden den Naam Gods smaadheid had aangedaan.
Hierbij leze en bespreke men met de leerlingen den schoonen 5 'sten Psalm,
den boetepsalm, waarin David zijn zonden belijdt en den Heere om ver-
geving vraagt.

Ten slotte staan we stil bij de straf, die de Heere David toezond. Zwaar
drukte Gods hand op hem. Het woord des Heeren, dat Nathan tot den
koning sprak: „Het zwaard zal van uw huis niet wijken", werd vervuld.
Door de bittere gevolgen zijner zonden werden Davids latere levensjaren
vergald. In 't verborgen had David zijn zonden bedreven, doch aller oog
zou zien, hoe de Heere hem strafte voor zijn kwaad.

De gebeurtenis, vermeld in punt 3 van afdeeling IV dezer les, wordt bier
slechts terloops besproken, daar zij in Les LXV meer uitvoerig wordt be-
handeld. Het is bijna overbodig, op te merken, dat de woorden „vervreemding
van het yolk" niet voor het gebruik in de klasse bestemd zijn. Evenmin
moeten de titels der verschillende afdeelingen en der onderdeelen daarvan
worden genoernd. Deze zijn alleen bestemd, den onderwijzer als leiddraad
te dienen bij de voorbereiding voor de les en hem een schets te geven, die
hij bij het onderwijs slechts behoeft uit te werken.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe onaangenaam is het, iemand te
bestraffen of te berispen ! Toch moet
het dikwijls gedaan worden. Wij lezen
dikwijls in den Bijbel, dat God de
menschen bestrafte. Hij bestrafte Ma-
zes (Num. XX : 12), Elia (i Kon.
XIX : 9), en zond dikwijls zijn boden
daartoe uit. Wie waren meestal die
boden ? Profeten. Wien bestrafte Sa-
muel? (I Sam. XIII : i3; XV : 23.)
Elia? (I Kon. XXI : 18, 19) Jehu?
(2 Kron. XIX : 2) Jona? (Jona III : 2,
3). Dikwijls was er gevaar aan het
werk der profeten verbonden. Vele
boden Gods werden gevangen geno-
men (Zie I Kon. XXII : 26, 27). Vele
profeten werden gedood (Matth. XXIII
: 31). Gij herinnert u, hoe Johannes
de Dooper het leven verloor (Matth.
XIV : 3, 4, to). De profeten moesten
dus moedige menschen zijn. Heden
zullen wij met een Bier moedige
knechten Gods kennis maken.

I. De profeet Nathan.
Stel u het koninklijk paleis in Je-

rusalem voor, met al zijn pracht en

zijn rijkdom. Wellicht zit David op
zijn troon. Wie verschijnt daar voor
hem? De profeet Nathan. Hij begeert
den koning te spreken. Hij komt
diens raad vragen. Koningen waren
somtijds rechters (i Kon. III : 16—
28 , XX : 38-42). Nathan zegt, dat
hij den koning een zaak heeft mede
te deelen, waarin deze beslissen moet.
Laat ons hooren, welke zij is.

(I) Nathans gelijkenis. Het is een
zeer eenvoudige geschiedenis. (Lees
haar XII : 1-4). Een rijke man had
vele kudden ; een arme man had
slechts een lam. Toch ontstal de rijke
man het ooilam aan den armen man
en doodde het. Welk een schande l
David ontsteekt in woede bij het hoo-
ren dezer woorden. Die man zal zeker-
lijk sterven, roept hij uit. Maar zeide
de wet dit (vs. 6) [Zie Ex. XXII : i.
Vergelijk Luk. XIX : 8] ?

(2) Ha/halls bestraffing. Zie, hoe
Nathan den koning scherp aanziet
en zegt: „Gij zijt die man". Hoe
verbleekt David ! Hij beeft en buigt
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zijn hoofd vol schaamte, terwijl Na-
than tot hem spreekt (vs. 7-12).

Hoe gemakkelijk is het, gebreken
in anderen te ontdekken en onze
eigen gebreken over het hoofd te
zien ! Soms zijn de onze grooter dan
die, welke wij bij anderen bespeuren.
Wat zegt Jezus hierover ? Matth. VII:
3-5. De gelijkenis had de gewenschte
uitwerking. Nathan had het hart van
David getroffen; deze had zijn eigen
vonnis uitgesproken, juist zooals de
landlieden in de gelijkenis (Matth.
XXI : 41).

IL De gevallen koning.
Is David dan zoo diep gevallen ?

Heeft hij zich aan zoo zware zonde
schuldig gemaakt? Ja. — Hij, de man
naar Gods hart, die den Heere zoo
oprecht en vurig liefhad; de man,
wiens hoogste vreugde het was, den
Heere te dienen ; die zoo gaarne een
tempel voor den Heere had gebouwd
en van zijn innige godsvrucht zoo
vele blijken gegeven had ? Ja, (Voorb.
— Een man bestijgt een hoogte ; hoe
hooger hij stijgt, des te vreeselijker
is zijn val). David was zeer hoog
gestegen. Nu was hij diep gevallen.

(I) Laat ons zien, hoe hij tot dien
val kwam. David had, evenals al de
vorsten van zijn tijd, verscheidene
vrouwen (I Sam. V : 13). Ongetwij-
feld was dit tegen den wil Gods. God
gaf aan Adam slechts een vrouw. Zie
nu, wat hij deed. David beroofde op
gruwelijke wijze een man van zijn
huisvrouw. Hij had haar gezien, be-
geerde haar te bezitten en nam haar
eindelijk ; haar, de vrouw van een
ander.

(2) Hoe de eene zonde tot de andere
leidde. David zint op een middel,
waardoor zijn zonde verborgen kan
blijven. Eindelijk besluit hij, Uria, den
man dier vrouw, uit den weg te rui-
men. Uria is een dapper krijgsman,
die voor hem bij Rabba streed (zie

Aant. 1). Zie, welke boodschap Da-
vid aan Joab zendt, die Uria's over-
ste was (XI : 14, 15). Welke was de
uitslag (vs. 17)? Uria sneuvelt. David
is de eigenlijke moordenaar. Welk
een val ! Hoe was hij van de eene
misdaad tot de andere vervallen ! De
zonde is een glibberig pad. Hebben
wij het eenmaal betreden, dan gaan
wij gemakkelijk verder en verder.

(3) Welk een vlek op Davids leven!
David was een godvreezend man. Hij
had den Heere hartelijk lief. Hoe is
het mogelijk, zouden wij zeggen, dat
David tot zulk een diepen val kwam !
Ja, maar ook in het hart van Gods
yolk woont de zonde nog. En als de
Heere hen niet bewaart, komen ze
tot de zwaarste overtredingen (Ps.
CIII : 13, 14). Wanneer ze een oogen-
blik aan zich zelf overgelaten worden,
vallen zij in de zonde. Zie het aan
David. Welk een smet rust nu op
hem ! Denkt gib dat David dit wist?
Welke inwendige stem zal het hem
gezegd hebben ? Het geweten spreekt
dikwijls. Het is een goede vriend gelijk,
die steeds bij ons is en ons waarschuwt.
Zie, hoedanig geweten wij hebben
moeten (t Tim. I : 5, 19 ; Hand.
XXIV :16).

(4) Welk een smaad voor den Naam
des Heeren! David had niet alleen op
zich zelf een smet geworpen, maar
ook den Heere en zijn dienst smaad-
heid aangedaan. Stel u de vijanden
voor. Zullen zij nu niet zeggen : „Dit
is nu de man naar Gods hart"!
( Voorb. — Een jongen, die, de school
verlatende, zich zeer onbehoorlijk op
straat gedraagi ; hij doet de school
schande aan). [Lees vs. 41. Laat ons
den Heere bidden, dat door ons Zijn
Nam niet gelasterd worde. De men-
schen staan altoos gereed, te zeggen :
dat is nu de man, die zegt, den Heere
te dienen; is hij nu beter dan wij ?
Volg Paulus' raad op (Ef. V :15).
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Zie nu, welk oordeel God over
David uitsprak. Kwaad zou hem tref•
fen, het zwaard zou van zijn huis
niet wijken, door allerlei ellende zou
hij bezocht worden.

III. Berouw en vergiffenis.
Hoe ongelukkig gevoelde zich Da-

vid ! Eens was God met hem ; nu
scheidde een donkere wolk hem van
God. Hebt gij wel eens een schuldige
voor de rechtbank zien veroordeelen?
Hoe ongelukkig ziet zoo iemand er
uit ! David had nu zulk een gevoel.
Hij besefte, dat hij voor de recht-
bank van God stond, al hetgeen ver-
borgen en duister is zal voor den
rechterstoel Gods aan het licht komen
(I Cor. IV : 5).

(I) Zijn schuldbekentenis. Tracht hij
zich te verontschuldigen, of koestert
hij haat tegen Nathan ? Neen, hij ge-
voelt, dat alles waar is ; hij buigt het
hoofd. Lees 2 Sam. XII : 13. Zegt hij :
„Ik heb gezondigd", omdat zijn kwaad
aan het licht gekomen is? Vreest hij
voor de straf, die hem is aangekon-
digd, en tracht hij nu het naderend
onheil of te wenden door zijn zonden
te bekennen ? Neen. Hij heeft oprecht
berouw over zijn kwaad. Hij gevoelt
diepe smart, dat hij zoo zwaar heeft
gezondigd en Gods Naam smaadheid
heeft aangedaan. Er is veel berouw,
dat Been waar berouw is. Wat zegt
Paulus hiervan (2 Cor. VII : 9, io)?
Davids droef heid was een oprecht
berouw.

(2) De vergeving. De menschen kun-
nen nog bedrogen worden ; God ook?
Lees Ps. XLIV : 22. Maar wat moest
David doen? Kon hij het kwaad on-
gedaan makers ? Neen. ( Voorb. — Een
kostbare vaas breekt ; de vaas is voor
goed verloren).

Wat had David dan zoozeer van
noode ? Zie Ps. XXXII : i, 2. Hij
heeft vergiffenis noodig, en God
schenkt ze hem. David is nu in Gods

gunst hersteld. Is hij over zijn zonde
beschaamd ? Ja, maar hij heeft ver-
geving ontvangen. Gods vergiffenis
brengt hem van de duisternis in het
licht. Hoe groot onze zonden ook
mogen zijn, de Heere vergeeft ze ons,
als wij ze oprecht voor Hem betreu-
ren en belijden. Voor den grootsten
zondaar is vergeving (Jes. I : i8).
Lees Ps. LI. Deze Psalm is in dien
tijd geschreven. Stel u David voor op
zijn knieen, voor God gebogen. Welk
een diep berouw ! Ps. LI is sedert
voor duizenden berouwhebbenden ten
troost geweest. Hoe velen hebben ge-
beden als David : ,,Gena, o God,
gena I" Ze hebben alien, evenals Da-
vid, ondervonden, dat bij den Heere
vergeving is opdat Hij gevreesd worde.
(Ps. CXXX : 4).

Iv.. Donkere tijden.
David heeft vergeving ontvangen,

maar wacht veel verdriet. God laat
dikwijls toe, dat in deze wereld de
zonde zich zelve straft. (Zie Aant.
2). David had een bitteren beker te
ledigen. Droevige dagen wachten hem.
Gij herinnert u het vonnis des Hee-
ren (hoofdst. XII). Zal het waarlijk
worden voltrokken ? Voor Gods eer
rnoet gewaakt worden.

(I) De dood des kinds. Stel u een
ziekekamer in Davids paleis voor en
den diep bedroefden koning. Hoe lief
had hij dat zieke kind ! Wat zou hij
niet gegeven hebben, om dat leven
te redden (Lees XII : 15-23)! Groote
stilte heerscht in het paleis, iedereen
fluistert en loopt op de teenen. Het
kind sterft. Zie, hoe de koning nu
niet langer treurt. Hij onderwerpt
zich, gelijk Eli (I Sam. III : 18). Hij
buigt het hoofd onder de kastijdende
hand Gods en erkent : „Uw doen
is rein, uw vonnis gansch recht-
vaardig:"

(2) Het huiselijk leed. Gij hebt een
gelukkig tehuis. Ik hoop, dat velen
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uwer het kennen. Wat maakt een huis
gelukkig? Liefde — vrede — vrien-
delijkheid — vroomheid. Er mag
geen twist en tweedracht heerschen.
(Rom. XII : io). Maar in Davids huis
was niet altoos vrede. Zijn zonen
waren boos. Hoe bedroefd maken
slechte kinderen de ouders (Zie Spr.
X : I)! Maar hoe zal het zijn, als de
ouders een slecht voorbeeld gegeven
hebben ? In 2 Sam. XIII lezen wij
een droevige geschiedenis van onze-
delijkheid en moord. Ammon had
zijn zuster Thamar onteerd en nu
zint Absalom, die een voile broer van
Thamar was, op wraak. Hij wil Am-
mon dooden. Hij geeft een schaap-
herdersfeest en noodigt daarop al zijn
broeders (zie Aant. 3). Zie, wat er
gebeurt (vs. 28, 29). Stel u den ko-
ning voor, als hij deze tijding ver-
neemt (vs. 3o, 31). Hoe bedroefd is
de koning ! Ammon, zijn oudste zoon,
vermoord door Absalom ! Maar waar
is deze? Zie vs. 37. Hij is naar Ge-
sur gevlucht (zie Aant. 4), naar Thal-
mai, den koning. Waarom koos hij
deze plaats uit ? Zie 2 Sam. III : 3.
Thalmai is zijn grootvader, de vader
zijner moeder Maacha. Veel verdriet
ondervond David. Zeker dacht hij
hierbij, dat een gedeelte van het
kwaad, hem door Nathan aangezegd,
hem nu overkwam.

(3) De vervreemding van het yolk.
Van veel belang is het voor een ko-

ning, door zijn yolk geöerbiedigd te
worden. In het oog des yolks begon
David iets van zijn luister te verlie-
zen. Hoe gemakkelijk kan men zijn
goeden naam kwijt raken ; hoe moei-
lijk is het, lien te herwinnen ! David
had door zijn gedrag velen van zich
vervreemd. Hoe blijde zijn sommige
menschen, als zij van anderen kwaad
kunnen spreken ! Stel u voor, hoe
goddelooze menschen David bespot-
ten, telkens weer van zijn zonde spre-
kende en zeggende : dat is de man
nu, die zooveel vroomheid betoonde
met het terugbrengen van de ark (2
Sam. VI : 16-19); dat is de man, die
een tempel wilde bouwen (2 Sam.
VII : 2) !

Hoe menigmaal is de straf aan de
zonde verbonden ! Zie op David ! Hij
had Uria gedood. Het zwaard zou
in eeuwigheid niet van zijn huis wij-
ken (XII : '0). Hij had, om zijn god-.
deloos doel te bereiken, de trouw van
een zijner dienaren met snooden on-
dank beloond. Zijn zonen zouden
misbruik maken van zijn liefde voor
hen. Geluk zou er niet langer in zijn
huis zijn.

Laten wij het wel bedenken : elke
zonde brengt haar straf met zich mede.
Wat men zaait, oogst men. (Zie Hosea
VIII : 7 ; X : 12, 13). Ook voor ons
geldt het woord des Heeren: „Zoo
wat de mensch zaait, dat zal hij ook
maaien." (Gal. VI : 7).

AANTEEK

1. Rabba was een bijzonder sterke stad, aan
den oostelijken oever van den Jordaan gele-
gen, en in het bezit der Ammonieten, tegen
wie, gedurende de regeering van David, ver-
scheidene veldtochten werden ondernomen.
Na de nederlaag van de Syriers (hoofdst. X:
13, 14) trokken de Ammonieten, die in toom
werden gehouden door Abisai, terug achter
de versterkingen van Rabba. De plaats was
te sterk om stormenderhand genomen te wor-
den, en schijnt eerst na een belegering van
ongeveer twee jaar te zijn ingenomen. Waar-

ENINGEN.

schijnlijk waren onder de belegeraars de ko-
ninklijke lijfwacht en de 37 hoofden (2 Sam.
XXIII). Het was bij een van de uitvallen
der Ammonieten uit de stad, dat „Uria de
Hethiet", het leven verloor (XI : 17).

Uit hoofdst. XII : 26-29 leeren wij, dat
Rabba bestond uit een vesting en een stad.
Joab had de laatste genomen, door voor haar
elken toevoer van water of te snijden en haar
aldus tot de overgave te dwingen.

2. David had, in de zaak, waarvan Nathan
hem sprak, vierdubbele vergoeding bevolen.
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Zeggen wij te veel, als wij beweren, dat
David door een rechtvaardige Voorzienigheid
geroepen wordt zijn vierdubbele schuld te
betalen, als hem vier zonen door den flood
worden ontnomen, n.l.: deze zoon van Bath-
seba, op wien David zijn hart gezet had, loch
die door den Heere geslagen werd; Ammon,
vermoord door zijn broeder Absalom, Absa-
lom, door Joab gedood ; en Adonia, gedood op
last van zijn broeder Salomo, bij het altaar
des Heeren?

3. De tijd van schaapscheren was altijd een
tijd van vroolijke feesten, waarop vrienden
en bekenden genoodigd werden.

Absalom schijnt een schaapskooi gehad te
hebben te Baal-hazor, een gehucht in Efralm,
dat volgens zijn naam (= het dorp van Baal)

een der oude zetels van den KanaAnietischen
godsdienst geweest is. De ligging er van is
niet met zekerheid te bepalen.

4. Thalmai, de koning van Gesur, tot wien
Absalom vlood, was, zooals wij zien uit hoofdst.
III : 3, zijn grootvader van moeders zijde.
Gesur was een klein vorstendom in den noord-
oostelijken hoek van Basan. Het behoorde
eigenlijk tot het gebied van Manasse, maar
de Gesurieten waren nimmer nit hun ver-
sterkingen verjaagd (Joz. XIII : 13). Het was
in deze rotsachtige vestingen, bij de familie
zijner moeder, dat Absalom een schuilplaats
vond na den moord van Ammon. Het godde-
looze gedrag van Absalom kan gedeeltelijk
het gevolg geweest zijn van de moederlijke
opvoeding.

Les LXV.	 Net oproer.

„Een zoon die beschaamd maakt."

7 e lezen: 2 Sam. XIV, XV, XVI, XVII.
7 e leer en: Ef. VI : 1-3, Ps. LXXXIX 31-34; Hebr. XII : 5, 7, I I.

(Ps. 3 : I, 4; Ps. 6 :1, 2, 3 ; Ps. 42 I , 4).

V00R DEN ONDERWIJZER.

De aandacht der leerlingen wordt hier in de eerste plaats gevestigd op de
gebeurtenissen, die voorvielen na Absaloms verbanning naar Gesur. Men
wijze op de groote zonde van Absalom, die tegen zijn vader opstond en
dezen van den troon verdreef. Het feit, dat dit alles David overkwam als
een straf voor zijn misdaden, vermindert Absaloms zonde in geen enkel
opzicht. De onderwijzer legge er den nadruk op, hoe de Heere van ons
eischt, dat wij het ouderlijk gezag erkennen en onze ouders eeren en ge-
hoorzamen.

Indien er tijd voor is, moet de ontmoeting tusschen David en Ziba (tus-
schen twee haakjes in de schets opgenomen) vermeld worden. Zij kan dienen,
om een vergelijking te maken tusschen trouwe en zelfzuchtige, onoprechte
vriendschap.

De geschiedenis van Simel en Achitofel, Davids bitterste vijanden, zal
zeer aan belangrijkheid winnen, indien de onderwijzer duidelijk aantoont,
dat zij, hoewel dit niet rechtstreeks gezegd wordt, beiden — de een voor
zijn afval en verraad, de andere voor zijn hevige vijandschap 	 een reden
hadden. een man uit den stam van Benjamin, was een aanhanger van
het huis van Saul en een vijand van David, met wien het koningschap aan
den stam van Juda gekomen was. Hij was ontevreden, omdat de koninklijke
waardigheid niet aan zijn stam was gebleven. De vijandschap van Achitofel
yerklaart zich uit de familiebetrekkingen tusschen hem en Uria.
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De les, die uit de geschiedenis van Davids vlucht te leeren valt, ligt voor
de hand, n.l. onderwerping aan Gods wil en geduld in tegenspoed. Niets
plaatst Davids karakter in een gunstiger daglicht, dan de zachtmoedigheid,
waarvan hij onder moeilijke omstandigheden blijken gaf, en zijn geduldige
onderwerping aan hetgeen hij als een rechtvaardige straf voor zijn zonden
beschouwde.

De 3de en 4de Psalm, door David in dezen tijd van tegenspoed vervaar-
digd, worden door het verhaal voldoende toegelicht. Met de grootste kinde-
ren zou men ze kunnen lezen en bespreken.

SCHETS VAN DE LES.

Beschrijf een huis : de vader wordt
oud ; een zoon is ver weg, misschien
wel de liefste zoon, wellicht op zee.
Hoe dikwijls denkt de vader aan hem
en verlangt hij naar zijn terugkomst !
Maar stel u voor, dat die zoon om
een of andere misdaad het ouderlijk
huis heeft moeten verlaten of om de
een of ander reden is weggeloopen;
toch denkt de oude man aan hem en
is hij om zijnentwil bedroefd. David
was gelijk aan lien ouden man. Ab-
salom was zijn geliefde zoon. Waar
was hij, en waarom daar (XIII : 37-
39) ? David verlangde, hem terug te
zien (XIV : I).

I. Absalom.
Laat ons naar Gesur, ver in het

Noorden, gaan : het is een woeste,
rotsachtige streek. Thalmai, Absaloms
grootvader, is er koning (III : 3;
XIII : 37). Gij zult u herinneren, waar-
om Absalom daar heen getrokken was.
Maar waarom ging hij niet naar een
der „vrijsteden"? Golan lag niet ver af.
Daar zou Absalom niet veilig zijn
geweest. Hij had zijn broeder im-
mers met opzet gedood (zie Deut.
XIX : x I, I2)? In Gesur echter heeft
Absalom niets te vreezen. Denkt gij,
dat hij wenschte, terug te keeren ?
Ja ; maar was het uit liefde voor zijn
vader ?

(a) Zijn terzegkeer. Wie vraagt den
koning te zien ? Een weduwe. Zij
schijnt bedroefd en draagt rouwklee-

deren. Zij is van Thek6a, twaalf mijlen
van Jerusalem gelegen, gekomen, om
hulp te vragen (zie Aant. 2). Lees
haar verhaal in XIV : 5—I I. Zij vraagt
bescherming voor haar zoon, die bij
ongeluk zijn broeder gedood had.
David schenkt haar die. Doch zie, is
het verhaal waar ? Neen. Het is een
door Joab bedacht verhaal (vs. 19—
20). Als David dezen man beschermt,
waarom laat hij Absalom dan niet
terugkomen? En nu laat David Absa-
lom ontbieden. Welk een verrassing
voor Absalom! Hoe heerlijk, thuis te
komen! Maar kwam Absalom in het
paleis (vs. 24)? David veranderde wel-
licht een weinig van gedachte; het
duurde ten minste nog twee jaar, eer
Absalom, weer door Joabs tusschen-
komst, zijn vader terugzag. Nu wa-
ren zij dan eindelijk verzoend (vs. 33)
Hoe verheugd was David, zijn be-
minden zoon terug te zien !

(b) Zijn schoonheid en de volksgunst.
Stel u den prins voor. Hoe schoon
van aangezicht is hij (Zie XIV : 25),
Hij had een edel gelaat en een schoone
gestalte; er was geen gebrek aan hem.
Ook had hij een overvloed van
prachtig haar (vs. 26). Zie plant. 3.
[Het was de gewoonte, het haar te
knippen, dat is, niet te lang te dragen
(Ezech. XLIV : 20)]. Het geheele ge-
slacht van Isai schijnt door schoonheid
uitgemunt te hebben (I Sam. XVI :
6, i 2 ; I Kon. I : 6). Maar Absalom
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was de schoonste van alien. Helaas,
het was slechts een uitwendige schoon-
heid. Want was Absalom even toed
als schoon? Het lichaam kan schoon
zijn, terwijl de ziel boos en verdorven
is. God de Heere let niet op de schoon-
heid des lichaams. Hij ziet het hart
aan (r Sam. XVI : 7). Wij houden
alien van prachtige sieraden. De bijbel
noemt Brie der schoonste, die wij be-
zitten kunnen (Spr. IV : 7-9; 1 Petr.
III : 3, 4).

(c)De samenzwering. Hoe verachten
wij huichelarij, een zich antlers voor-
doen dan men is! Absalom gaf voor,
met zijn vader verzoend te zijn,
maar het was niets dan huichelarij
(V oorb. — De man die de verkleumde
slang in zijn boezem verwarmde — de
slang beet hem). Absalom is aan die
slang gelijk. Misschien denkt hij dat
zijn vader Salomo meer liefheeft dan
hem (Spr. IV : 3), en hij besluit te
trachten, zelf koning te worden. Eerst
wenschte hij misschien slechts een
deel van het koninklijk gezag, om
zich er van te verzekeren, dat hij later
koning worden zoude. Hoe gaat hij
te werk (XV : r)? Hij begint met veel
vertoon te maken, heeft wagens en
dienaren (zie vs. 2-6). Hij zet zich
in de poort (Zie Aant. 1) (waar zijn
vader had moeten gezeten zijn), luis-
terde naar ieder verhaal van gepleegd
onrecht en maakte het yolk ontevre-
den (vs. 3). „Och, dat men mij tot
rechter stelde, dat ik recht sprake !"
riep hij uit. Hij wist zich populair te
maken. Hij was beleefd en nederbui-
gend vriendelijk. Van allerlei oneer-
lijke middelen bediende hij zich om
de liefde des yolks te winnen. Hij
stal het hart der mannen van Israel
(vs. 6). Al meer en meer rees hij in
de volksgunst.

Vier jaren verloopen. Absalom gaat
tot den koning met een verzoek (vs.
7, 8). Nog een huichelarij en wel

een van de ergste soort, omdat hij
voorwendde, zeer godvreezend te zijn.
Hij zegt, dat hij naar Hebron wenscht
te gaan, om God daar voor zijn
terugkeer te danken (zie Aant. 4). Zie
wat nu gebeurt (vs. o-12). Overal
zendt hij boden heen, geheele scharen
stroomen naar hem toen, overal hoort
men uitroepen : „Absalom is Koning!"

Arme David ! Welk een ondank-
baren zoon had hij ! Een zoon, die
zijn vader inderdaad beschaamd
maakte (Spr. XIX : 26). Maar David
had verkeerd gehandeld door Maicha,
Absaloms moeder, te huwen (Deut.
VII : 3, 4; Ex. XXXIV : i6), Het over-
treden van Gods gebod bracht hem
verdriet.

H. Davids getrouwen.
Stel u David met zijn raadslieden

voor. „Wat moeten wij doen ?" zoo
hooren wij hem vragen. Zijn zij tot
vechten gereed ? Ja ; doch zie XV :
14. David wil vluchten. Hij weet het :
zijn zoon heeft het yolk niet te ver-
geefs gevleid ; velen in Jerusalem zijn
op Absaloms hand. Hoe verwonderd
zijn Davids raadslieden over het voor-
stel des konings ! Zij zijn bereid voor
hem te strijden (vs. is). Maar er waren
verschillende redenen voor Davids
vlucht (r). De inwoners van Jeru-
salem hadden zich wellicht grooten-
deels voor Absalom verklaard : (2)
misschien zou Absalom zijn vader
trachten te dooden, [maar hij was
toch zeker zoo slecht niet ? (Zie XVII
2, 4)}; (3) er waren niet genoeg levens-
middelen in Jerusalem voor een lang-
durige belegering ; (4) hij moest tijd
hebben om zijn krijgsmacht te ver-
zamelen ; (5) David wilde niet, dat
zijn schoone stad een tooneel van
verwoesting en bloedstorting worden
zoude (vs. 14).

Zie nu, hoe zij uittrekken te voet,
zonder wagenen, muildieren of paar-
den, uit de poorten naar de vallei.
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Bij hen zijn 600 Gethieten, de Krethi
en de Plethi (vs. 18), en zijn weinige
getrouwe aanhangers. Zij rusten op
een plaats aan het einde van het
dal (vs. 17). Nu trekken zij verder,
gaan over de beek Kedron (zie Aant.
5), en bestijgen den Olijfberg, rusten
daar weder, dalen nogmaals en richten
zich dan weder naar den Jordaan.

Welk een droevig schouwspel (Zie
hoofdst. XV : 23, 30)! De koning en
het yolk gaan barrevoets, het hoofd
met stof bedekt. (Een Oostersch tee-
ken van rouw, XIX : 4, Esther VI :
12. Jer. XIV : 3. Ezech. XII: i 2). Luister
naar het snikken der menigte, als zij
voortgaan. Oosterlingen zijn zeer luid-
ruchtig in hun droefheid, zij kermen
en schreeuwen, hetwelk ons zeer vreemd
zou toeschijnen (Matth. IX. : 23). Welk
een droevig tooneel ! Het was een
bittere beproeving voor David. Maar
God zond ze hem : het was alles voor
zijn bestwil (Zie Hebr. XII : 6). Het
was een gedeelte van de kastijding.

(Herinnert gij u, dat diezelfde weg
buiten Jerusalem door Jezus werd be-
treden ? Luk. XIX : 28-41 ; XXI : 37 ;
XXII : 39 ; Matth. XXVI : 3o. Toen
was het ook een lijdensweg).

Wanneer hebben wij het meest be-
hoefte aan vrienden ? De raad en de
steun van vrienden is vooral te waar-
deeren in tijden van droefheid (Spr.
XXVII : 9, i7). Had David geen vrien-
den (vs. I5)? Jawel, eenige getrouwen.
Een van hen heette Ithai, een dapper
man. Ithai was een vreemdeling ; hij
kwam van Gath, om David als knecht
te dienen. Zie, wat David van hem
zegt (XV : 19, 20)? Waarom zou hij
zijn leven wagen ? David wilde hem,
een vreemdeling, niet vragen, dat hij
hem nu zou blijven dienen. Lees het
antwoord van den dapperen man in
vs. 21. Welk een getrouw dienst-
knecht! Wat is het veel waard, een
getrouw dienstknecht te hebben, een,

dien men kan vertrouwen ! Welk een
les voor ieder, die dienstbaar is (Zie
Ef. VI : 5, 7)1

Zie, wat het yolk met zich mede
voert (vs. 24). Hoe zorgvol en vrien-
delijk van Zadok en Abjathar, aan
het medevoeren van de ark te den-
ken! Maar David herinnert zich, wat
ten tijde van Eli gebeurd is (I Sam.
IV : 3, 5, I 1). Hij wil deze zonde
niet weer begaan en de ark aan ge-
vaar blootstellen. De ark op zichzelf
was geen toovermiddel, dat wist Da-
vid wel beter. Hij smeekte Zadok,
terug te keeren. Jerusalem mag niet
van den dienst des Heeren beroofd
worden. Zie, hoe de Levieten de ark
terugbrengen ; zij trekken de beek
Kedron weer over en keeren lang-
zaam naar Jerusalem terug (vs. 29).
De priesters waren Davids vrienden
(XVII : 15, 16).

Zie, hoe David op den Olijf berg
blijft rusten (vs. 32). Hij aanbidt al-
daar den Heere. Hij klaagt God zijn
nood. Hij stort zijn hart voor den
Heere uit. In zijn verdriet vergeet
hij God niet (Ps. CII : 2).

Zij trekken nu verder. Wie is die
oude man, die daar nadert (vs. 32)?
Husai (Zie Aant. 6). Waarom zijn
zijn kleederen gescheurd en is er asch
op zijn hoofd ? Zie Joz. VII : 6 ; I
Sam. IV : 12 ; Job II : 12. Huse is
bedroefd ter wille van den koning;
hij wil nog iets meer doen dan met
hem treuren ; hij wil hem helpen. Hoe ?
Zie vs. 34. Absalom heeft een zeer
wijs man bij zich. Husai zal trachten,
diens plannen te verijdelen. Hij zal
bedrog gebruiken. Hij - zal doen, alsof
hij Absaloms vriend is en een raad
geven, die tot tegenwicht moet strek-
ken aan den raad van Achitofel. Zoo
zal hij trachten, dien raad te niet te
maken. Ongetwijfeld was dit niet goed
te keuren. Bedrog is altijd verkeerd,
ook al beoogen wij een goed doel.



HET OPROER.	 353

Dit middel had David niet mogen
aanwenden.

[Maar wie komt nu ook David met
een geschenk tegemoet ? Lees XVI :
1-4. Ziba. Wiens dienstknecht was
hij (IX : 9, ro)? Maar Ziba was geen
getrouw dienstknecht. Waarom niet?
Hij handelde valschelijk tegenover
Mefiboseth ; sprak kwaad van hem;
stelde hem in een verkeerd daglicht ;
trok partij van het lichaamsgebrek
van zijn meester, en dat alles uit
hebzucht. Zulk een vriend was niet
veel waard.]

David en de zijnen gaan nu over
den Jordaan en bereiken Mahanaim.
Gij herinnert u, wiens hoofdstad dit
was (II : 8)? Hier ontmoette David
ook vrienden. Wie waren het ? Drie
rijke mannen. Zie, wat zij voor Hem
deden (XVII : 27-29). (Zie Aant. 7).

III. Vijand en verrader.
De booze Simei.
David trok nu door de diepe dalen

tangs den Jordaan ; aan beide zijnen
rijzen heuvels, en het dal daartusschen
is zoo nauw, dat men gemakkelijk
iets van de eene naar de andere zijde
kan werpen. Aan den overkant ligt
een dorp, Bahurim genaamd. Wie komt
vandaar tot David en nadert hem
zoo dicht mogelijk ? Het is Simei, uit
den stam van Benjamin (waartoe Saul
behoorde) (zie Aant. 8). — Luister,
hij vloekt David (vs. 5-8), bespot
hem en werpt hem met stof. Hij is
een lafaard, want nu David vluchtende
is, durft hij David schelden en vloeken;
een week te voren zou hij zooiets
niet gewaagd hebben. We zullen zien,
hoe hij later om het behoud van zijn
leven kwam smeeken (XIX : 19, 2o).
Hij was onbeschaamd. Welk een ruwe
taal. Hij tracht David met zijn woor-
den te wonden ; luister, hoe hij hem
vloekt. Hij is onrechtvaar4c. Waarom
is hij zoo vertoornd (vs. 8)? De ko-
ninklij ke waardigheid berust niet knger

R ENKE MA.

bij zijn stam, bij den stam van
Benjamin, David behoorde immers tot
den stam van Juda. Zie r Kron. II:
3, 15. Had David zich wederrechte-
lijk van den troon meester gemaakt?
Was de beschuldiging van wreedheid,
aan Sauls huis gepleegd, waar ? Zie
2 Sam. II : i5; IX : i. Laten Davids
getrouwen het toe, dat Simel hun heer
zoo vloekt en bespot ? Kunnen zij het
dulden, dat die man den koning zulke
beleedigende woorden naar het hoofd
werpt? Neen, Abisai, Joabs broeder,
wil de rivier overgaan en Simel doo-
den (vs. 9). Doch David belet het hem.
Hij weet, dat dit alles geschiedt onder
Gods bestuur. De Heere zendt Simei
op zijn weg met woorden van be-
bespotting en vervloeking. Wel is hij
onschuldig aan het kwaad, waarvan
Simei hem beticht, doch aan andere
zware zonden heeft hij zich schuldig
gemaakt. Hij gevoelt, dat Gods hand
op hem drukt. Al zijn zonden staan
hem op dat oogenblik voor den geest ;
den toorn des Heeren heeft hij zich
waardig gemaakt ; nu zal hij zich bui-
gen en zich vernederen onder Gods
krachtige hand. Hij erkende, dat Si-
mei's vervloeking een deel was van
de straf, die God hem toezond.

De verrader Achitofel.
Stel u eens voor, dat een uwer oude

vrienden op eens uw vijand wordt en
alles doet om u te dwarsboomen ; hoe
droevig is dat ! Dit nu was bij David
het geval. Achitofel, een van Davids
raadslieden, een zeer verstandig man,
liep naar Absalom over. Welk een
slag voor David ! (Lees XVI : 23) Doch
hoe kwam dit? Sla 2 Sam. XI : 3 en
XXIII : 34 op. Uria en zijn vrouw
waren nauw aan Achitofel verwant.
Achitofel wilde zich op David wreken.
Zie, welken raad hij aan Absalom
geeft, een zeer slechten, maar een
zeer verstandigen raad. Maak u zelven
gehaat bij uw vader ; laat aan gansch

23
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Israel zien, dat gij de plaats van uw
varier hebt ingenomen en dat niets
u en den koning verzoenen kan. Neem
in bezit alles, wat den koning toekomt
(Zie Aani. 9).

Zie, welken raad hij verder geeft
(XVII : 1-3); jaag nu David achterna,
nu hij moede en slap van handen is.
Doch Husal (die, zooals wij gezien heb+
ben, tot Absalom gegaan was om Achi-
tofels raad te niet te maken) geeft
een anderen raad (vs. 7-13). Lees,
wat hij tot Absalom zegt: „Wacht u;
zie, die met David zijn, zijn woedend.
Verzamel eerst een groot leger en voer
dat ter zegepraal aan." Absalom is
ijdel, voelt zich gevleid door deze
woorden en volgt Husars raad. Zie,
hoe Husai dit aan David deed bood-
schappen. De tijding bereikt David
en hij vlucht over den Jordaan.. (vs.
15-22).

Achitofel ziet, dat alles verloren is.
Zie, wat hij nu doet (vs. 23). Welk
een droevig uiteinde! Achitofel wordt
een zelfmoordenaar ! Herinnert gij u
een dergelijk uiteinde? Zie Matth.
XXVII : 3---,5. Judas, de discipel, die
zijn Meester verliet en verraadde,
maakte ook door ophanging een einde

aan zijn leven. (Ps. LV : 13-15).
David zocht steun in de gemeen-

schap met God. Stel u den vernederden,
bedroefden koning voor, terwijl hij
daar 's avonds uitrust (XVI : 14).
Welk een moeilijke dag lag er achter
hem ! Stel hem u voor, als hij zich
ter ruste begeeft. Verkwikt staat hij
den volgenden morgen op om den
tocht te vervolgen. Zoudt gij het ge-
bed, dat hij dien morgen opzond,
willen hooren ? Zie Ps. III : T. Zoo
begon het. Lees den geheelen psalm I
Welk een ernstig gebed ! Zie, hoe hij
God dankt! (vs. 3-5). Lees ook Ps.
IV ! Dat was waarschijnlijk zijn gebed
aan den volgenden avond. Een kind,
dat bedroefd is, gaat tot zijn ouders.
David ging tot zijn Vader in den
hemel en stortte zijn klacht voor den
Heere uit. In al zijn lijden vertrouwde
hij op zijn God. 'zijn geloof houdt
hem staande. Dat geloof doet hem
moedig het hoofd omhoog heffen en
doet hem psalmen zingen in den nacht.
In den bangsten nood zingt hij het
lied des vertrouwens : „Ik zal in vrede
nederliggen en slapen, want gij, o
Heere, alleen zult mij doen zeker
wonen."

AANTEEK

1. Bij de poorten der Oostersche steden
waren veytrekken, als portierswoningen, die
aan de straat open waren, waar de menschen
elkander ontmoetten om te praten of zaken
te behandelen, en waar de hoofdrechter der
stad zich be yond om geschillen aan te hoo-
ren en recht te spreken (Dent. XVI : 18).

2. ThekOa was een plaats in het zuiden van
Juda, ongeveer twaalf ruijlen van Jerusalem
gelegen, een afstand, groot genoeg om een
oogenblikkelijk onderzoek naar de waarheid
van het verhaal der vrouw zeer moeilijk te
maken. Het lag op de heuvelenreeks, die zich
oostelijk van Hebron naar de Doode Zee uit-
strekt. De plaats, thans verlaten, alleen door
eenige somber uitziende Arabische herders
bewoond, draagt nog den naam van Tekita
en is bezocht geworden door verscheidene
reizigers, ofschoon het eenigszins van den
erooten weg afligt.

3. Het gewicht van Absaloms haarowlgens

ENINGEN.
vs. 26, 200 sikkelen, kan niet met zekerheid
bepaald worden. Als des ,,konings sikkel" en
de ,,sikkel des heiligdoms" hetzelfde waren,
dan zou het gewicht ongeveer 6 pd. bedragen
hebben, hetwelk moeilijk te ,gelooven is.
Eenige uitleggers hebben gedacht, dat het
gewicht zeer vermeerderd werd door de zalf
en het stofgoud, die in dien tijd overvloedig-
lijk voor het haar gebruikt werden. Anderen
hebben getracht, de moeilijkheid op te lossen
door te veronderstellen, dat de sikkelen geen
gewicht, maar waarde vertegenwoordigden.

4. Er waren verschillende redenen, waaroin
Hebron gekozen werd tot het hoofdkwartier
der opstandelingen. Het was Absaloms ge-
boorteplaats en dit gaf grond voor bet voor-
wendsel, daar het offerfeest te houden. De
manners van Hebron zouden zich gemakkelijk
verzamelen rondom een Prins, die in hun stad
geboren was. Daarenboven was Hebron de
hoofdstad van Juda en woonden er velen,
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die in afgunst op de „mannen van Israel"
neerzagen, en ontevreden waren over de
verplaatsing der regeering van hun stad
naar Jerusalem.

5. De beek Kedron stroomde tusschen Jeru-
salem en den Olijfberg, die aan de oostelijke
zijde der stad ligt. De engte, waardoor de
beek stroomde, is nu bekend als het „Dal
van Josafat".

Het kanaal van het Dal van Josafat, de
beek Kedron der Schriften, zegt Dr. Robin-
son, is niets meer dan de droge bedding van
een winterstroom, die de kenteekenen draagt,
nu en dan, door grooten toevoer van water
overstroomd te worden. Thans vloeit er slechts
water gedurende den winter, wanneer het
door de naburige heuvels aangevoerd wordt;
zelfs dan is er geen geregelde stroom. Onze
vrienden, die verscheidene jaren in de stad
hadden vertoefd, hebben nimmer een stroom
door het dal zien vloeien. Ook is het niet te
bewijzen, dat er vroeger meer water was dan
thans.

6. Husal, aan Wien David de moeilijke
zending toevertrouwde, de maatregelen van
Achitofel tegen te werken, schijnt een be-
proefd vriend van den koning geweest te zijn
(1 Kron. XXVII : 33), in Wiens wijsheid hij
groot vertrouwen stelde. Hij werd de „Ar-
chiet" genoemd, waarschijnlijk omdat hij ge-
boortig was uit Arehi, bij Bethel (Joz.
XVI : 2).

7. Sobi, Machir en Barzillal waren klaar-
blijkelijk Brie der hoofden van het district,
die door hun milde geschenken van hun sym-
pathie en van hun 'eerbied blijk gaven.

Sobi was waarschijnlijk de zoon van Davids
ouden bondgenoot Nahas, en een van Davids
schatylichtige vorsten.

Machir was Mefiboseths voogd geweest
(IX : 4).

Barzillaf was een oude en rijke Gileadiet.
Hij was de voorvader van de „zonen van
Barzille", die bij den terugkeer uit de bal-
lingschap van het priesterschap vervallen
verklaard werden, omdat zij niet met juist-
heid hun geslachtslijst konden opmaken (Zie
Ezra II : 61, 62).

8. Simel was de zoon van Gera, die het
hoofd van een der voornaamste geslachten
van Benjamin was. Als er van hem gezegd
wordt (XVI : 5), dat hij ,,een man van het
geslacht van het huis van Saul was", betee-
kent dit alleen, dat hij was van denzelfden
stam, Benjamin. In het opschrift van Ps. VII
wordt Simel genoemd Cusch, de zoon van
Jemini. Dat hij David beleedigde, vond zijn
reden niet alleen in den moord, op Uria ge-
pleegd, maar ook in het misnoegen der Benja-
minieten, dat de koninklijke waardigheid
Diet aan hun stam gebleven was.

9. In de lijst van Davids zeven en dertig
helden (in 2 Sam. XXIII) vinden wij de na-
men van Uria, den Hethiet en Eliam, den zoon
van Achitofel. Uit 2 Sam. XI : 3 vernemen
wij, dat Bathseba de dochter van Eliam was.
Het is vrij zeker, dat Uria met de dochter
van zijn broeder, den hoofdman Eliam, gehuwd
was, en dat Bathseba de kleindochter was
van Achitofel, Davids raadsman. Deze familie-
betrekking verklaart het gedrag van Achi-
tofel. Hij gevoeide zich in zijn geslacht be-
leedigd door hetgeen de koning gedaan had,
en werd nu van een wijs en getrouw vriend
een bitter vijand.

Les LXVI. — Absaloms dood en Davids terugkeer
naar Jerusalem.

„lk ben met versche olie overgoten".

Ye lezen: 2 Sam. XVIII en XIX.
le leeren : Spr. XX : 20; Pred, VIII : r3; Jes. XLIII 25; XXVII : 6.

Ps. 3 : 2 ; Ps. 43 : 3, 4; Ps. 118 : 9.

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les neemt Absaloms treurige geschiedenis een einde. Den onder-
wijzer wordt gelegenheid gegeven, bier samen te vatten, wat uit zijn slecht
leven te leeren valt.

Bovendien bevat de les de gebeurtenissen, welke plaats hadden op en na



356	 ABSALOMS DOOD EN DAVIDS TERUGKEER ENZ.

Davids terugreis naar Jerusalem, na de onderdrukking van het oproer, door
Absalom veroorzaakt.

Wanneer de onderwijzer dergelijke geschiedenissen met zijn klasse behan-
delt, moet hij zich niet zoozeer het vertellen van allerlei bijzonderheden tot
hoofddoel stellen, als wel de aanwijzing van de toepassing, die van deze
gebeurtenissen voor het leven te maken is. Terwijl de geschiedenis zoo be-
langwekkend en aantrekkelijk mogelijk moet worden voorgesteld, dient er als
van zelf een overgang gevormd te worden voor de lessen en waarschuwingen,
tot welke het onderwerp aanleiding geeft.

De les, die wij voor onze leerlingen uit deze geschiedenis moeten afleiden,
is deze, dat wij onzen ouders gehoorzaamheid, eerbied en liefde verschuldigd
zijn. Wij moeten er den nadruk op leggen, dat wij onze ouders moeten eeren
om des Heeren wil, „aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te
regeeren". (Zie Catech. Zondag , XXXIV). God heeft onze ouders met gezag
bekleed en dat gezag hebben wij te eerbiedigen; hun wil moeten wij
gehoorzamen en aan hun tucht hebben wij ons te onderwerpen. Absalom
is het waarschuwend voorbeeld van den zoon, die de hand tegen zijn vader
opheft en het ouderlijk gezag niet eert, en zijn geschiedenis bevestigt het
woord der Schrift: „Wie vader of moeder vloekt, diens lamp zal uitgebluscht
worden in zwarte duisternis". De wijze, waarop deze les moet worden toe-
gepast, zal natuurlijk afhangen van den ouderdom der kinderen en van de
omgeving, waarin zij verkeeren. De onderwijzer, die de huisgezinnen en de
karakters van zijn leerlingen van nabij kent, zal zelf wel weten hoe hij het
best zijn doel kan bereiken.

Velen, die bekend zijn met de oudste jongens en meisjes, vooral met die
onzer groote steden, zullen de heerschende neiging hebben opgemerkt, zich,
vaak reeds op jeugdigen leeftijd, van den heilzamen dwang der ouderlijke
tucht los te maken, en zelfs alle uiterlijke teekenen van achting en eerbied
voor hun ouders te laten varen. Laat de onderwijzer het den leerlingen
toch inprenten, dat het hun plicht is, hun ouders met ontzag te behandelen,
van en tot hen met den meesten eerbied en de hoogste achting te spreken,
en zich aan hun vermaningen en hun straf te onderwerpen.

Verder verdient het nog opmerking, dat Absaloms hoogmoed, zijn ijdel-
heid, zijn praalzucht, die er hem toe brachten, zich in zijn voile koninklijke
heerlijkheid, op een muildier gezeten, in den slag te begeven, zijn haar, waarop
hij zoo trotsch was, —dat dit alles samenwerkte om hem in het verderf te storten.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe gaarne zien kinderen soldaten,
hoe gaarne hooren zij de muziek !
Welk een grootsch schouwspel, vele
regimenten te zien voorbijtrekken !
Hoe opgewonden is het yolk, als al
deze regimenten ten strijde uittrekken !
Maar het hart van velen is met angst
vervuld.

Heden heb ik u zulk een tafereel

voor oogen te stellen. Wij bevinden
ons te MahanaIm, een stad ten oosten
van den Jordaan; de straten zijn vol
soldaten, groote toebereidselen worden
gemaakt. De soldaten trekken alien
naar de poorten. Spoedig zal er slag
geleverd worden. Van wien was dat
leger te Mahanaim ? Gij herinnert u,wie
daarheen gevlucht was (XVII : 27)?
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Davids vrienden hebben zich rond-
om den verdreven koning geschaard ;
juist, wat Achitofel gevreesd had (XVII :
2). Stel u David voor, van den troon
gestooten door zijn geliefden zoon
Absalom! Hoe bedroefd is hij ! Aan
iedereen valt het op, hoe oud hij er

. begint uit te zien. Hij weet, waarom
al dit leed hem wederva,art (XII : ro).
Menig gebed, zooals wij in Ps. IV
vinden, stijgt op tot God. Maar Da-
vid heeft ook voor veel te danken.
Het getal zijner vrienden groeit aan.
Hij heeft drie beroemde veldheeren
(vs. 2) ; Joab, Abisai en 'the en een
groot leger. De tijding komt, dat Ab-
salom aanrukt ; zijn leger is daar ginds,
achter de heuvelen (XVII : 24). Het
is een zeer groot leger met een be-
kwaam veldheer aan het hoofd. Zie,
hoe hij beet (XVII : 25): Amasa, een
neef van David (r Kron. II : 16, 17).

Nu zal de strijd weldra aanvangen.
I. De slag.
Stel u voor, dat Davids leger op-

rukt in drie afdeelingen (vs. 2). Maar
trekt de koning mede ? Eerst schijnt
het van ja, doch (lees vs. 3) men
overreedt hem, in de stad te blijven.
Zie hoe hij daar bij de poort zit (vs.
4) ! Luister naar het laatste bevel, dat
hij aan zijn krijgsoversten geeft :
„Handelt zachtkens met Absalom" (vs.
5)! Hoe treurt het vaderhart over den
boozen zoon ! Davids leger trekt naar
het woud van Efraim (zie Aant. 1).
Lees het verhaal van den slag in vs.
6-8 ! Absaloms groote leger geraakt
in verwarring, een groote slachting
heeft plaats. Was deze overwinning
alleen aan Joabs beleid te danken ?
Neen, de overwinning was des Heeren.
(I Sam. XVII : 47). Hier was de be-
sturende hand des Allerhoogsten merk-
baar. (Dan. IV : 17).

Schrik schijnt het geheele leger van
Absalom bevangen te hebben (vs. 8).
In verwarring vlucht het naar alle

kanten, en het woud en de afgronden
verteerden er meer dan het zwaard
(2 Sam. XVIII : 8). Maar waar was
Absalom? Waarschijnlijk was hij een
der eersten, die vluchtten. IJdele, zelf-
zuchtige menschen zijn zelden moedig.
Absalom vlucht in allerijl op een
koninklijken muilezel. Zie, wat er nu
gebeurt ! (vs. 9) Op zijn vlucht geraakt
zijn hoofd vast in de takken en de
muilezel rijdt door ; daar hangt hij
nu tusschen hemel en aarde!

In vs. to lezen wij, dat een soldaat
hem herkent, en het aan Joab bood-
schapt. En wat doet deze ? Handelt
hij volgens Davids bevel (vs. 5) en
spaart hij Absalom ? Neen, hij is toor-
nig, dat de soldaat Absalom niet ge-
dood heeft ; hij zou hem met goud
en zilver en een gordel beloond heb-
ben. Joab denkt wellicht eenige oogen-
blikken na, dan grijpt hij drie pijlen.
Hij zal het land van verder oproer
bevrijden en hij doodt Absalom, ter-
wijl deze aanden eik hangt (vs. 14, r5).

Hoe aangertaam is de gedachte, dat
sommigen aan ons denken zullen, als
wij dood zijn, en onze graven zullen
bezoeken ! Werd voor Absalom een
eerezuil opgericht? Lees vs. 17. Aileen
een „steenhoop" bedekte zijn graf (zie
;Ian/. 2). Hoe anders dan hij gedacht
had ! (vs. i8) Sommige menschen wor-
den na hun dood herdacht en
laten eerezuilen van groote daden
achter ; doch van anderen blijft niets
over dan de herinnering hunner slechte
werken. Absalom had een prachtig
grafteeken opgericht (zie Aant. 3).
Maar hij werd, evenals Achan, in een
weinig eervol graf gelegd (Joz. VII :
26). Het is beter, een goeden naam,
dan een prachtig gedenkteeken achter
te laten (vs. i8). Lees, wat Gods
Woord van een goeden naam zegt
(Ps. CXII : 6; Spr. X : f).

Welk een treurig uiteinde ! De trot-
sche, ijdele, zelfzuchtige en heersch-
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zuchtige Absalom begraven in een graf
bij den weg, gelijk aan de misdadigers !
Diep veracht is hij, zijn nagedachte-
nis is onteerd. Absaloms graf spreekt
nog heden tot iederen jongen en tot
ieder meisje ; en wat zegt het ? Spr.
XX : 20. Welk een bevestiging van
het vijfde gebod ! Wat bezit dit gebod,
dat de andere geboden niet hebben?
Zie Ef. VI : 2, 3 ; verg. Deut. V : 16.
Denkt gij, dat God de overtreding
van dit gebod licht zal tellen ? Lees
Spr. XXX : 17. Zie hoe Jezus stipte
gehoorzaamheid aan dit gebod eischt
(Matth. XV : 3-6).

Welke is dan de les : Weest goede
zonen en dochteren ! Gehoorzaamt met
blijdschap, met liefde ! Geeft uw ouders
geen verdriet, als zij oud worden !
Steunt en helpt hen ! Eerbiedigt en eert
hen ! Hoe treurig is het te zien, dat jonge
menschen geen eerbied voor hun
ouders hebben en voor het ouderlijk
gezag zich niet willen buigen !

II. De droefheid des konings.
Hose ongerust zijn wij, als iiemand,

dien wij ,lief hebben, in gevaar ver-
keert ! Stel u Davids ongerustheid voor;
hij verlangt te hooren, of Absalom
in veiligheid is. Een telegraaf, waar.
door de berichten vlug konden wor-
den overgeseind, was er niet. Verbeeld
u de wachten op het dak van de poort!
Hoe angstig zijn Davids oogen op hen
gericht! (vs. 24) De wachter ziet pp
een afstand een boodschapper en een
ander, die achter hem aankomt (vs.
25-27). Men herkent er een, het is
Ahimaaz (zie Aani. 4). Beschrijf, hoe
Ahimaa z buiten adem komt aanloopen
en zich voor David neerbuigt! Merk op,
waaraan David het eerst denkt (vs. 29) :
„Is het we1 met Absalom ?" Ahimaaz
geeft een ontwijkend antwoord, want
hij vreest, alle y to zeggen. Het is nooit
aangenaam, de brenger van een slechte
tijding te zijn. Misschien kende Ahi-
mau niet al de bijzonderheden.

Nu komt de andere boodschapper, een
Ethiopier, zwart van kleur. Hij ver-
telt alles (vs. 31, 32). Absalom is dood.

Lees verder vs. 33. Welk een droevig
tooneel ! Hoe groot is des konings
smart, als hij al snikkende uitroept :
„Absalom, mijn zoon, mijn zoon !" Hoe
bedroefd zijn wij om Davids wille !
Verbeeld u de soldaten, die terugko-
men. David is te overstelpt van droef-
heid om hen te verwelkomen. Welk
een diepe weemoed vervult zijn hart.
Hoe droevig is Absaloms uiteinde ge-
weest ! Hij is gestorven, zonder bereid
te zijn voor den dood, zonder vrede met
God ! Lees, wat David eenmaal zong
(Ps. XXIII : 4). Zou Absalom dat ook
hebben kunnen zeggen ? God beware
ons voor zulk een uiteinde ! Laat ons
bidden, dat wij den dood des rechtvaar-
digen sterven (Num. XXIII : '0)1

Hoe groot was de liefde van David
voor zijn zoon, hoe slecht werd zij
beantwoord (zie XVII : 2-4)! Laten
wij niet vergeten, hoe onze ouders
ons hebben liefgehad en verzorgd,
hoeveel zij voor ons hebben gedaan !
Op hoe hoogen prijs moeten wij stel-
len de zorg van een vader en de liefde
eener moeder ! Vele mannen zijn op
den goeden weg gehouden door hun
moeders gebed. Zie nog vs. 33. David
wilde voor zijn zoon sterven. Liefde
voor anderen deed Paulus bijna het-
zelfde wenschen (Rom. IX : 3). En hoe
groot was niet de liefde van Mozes
voor het yolk Israel ! (Ex. XXII : 32).
Gij herinnert u, wie inderdaad ge-
storven is, opdat wij zouden leven
(Joh. X : 11-18). Hoe groot is de
liefde des Vaders, die Zijn eeniggebo-
ren • Zoon niet gespaard heeft, maar
Hem voor ons heeft overgegeven ! Hoe
groot is ook de liefde des Zoons, die
voor ons, Zijn vijanden, in den dood
wilde gaan ! Hoe moesten nu ook wij
Hem liefhebben, die ons te voren zoo
uitnemend heeft liefgehad !
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III. David weer te Jerusalem.
Schets Davids droefheid. Een don-

!Fere wolk hangt over het yolk. Wat
zullen de soldaten gedacht hebben ?
Zij hadden hun leven voor David
gewaagd. Denkt gij, dat Joab tevreden
was (vs. 5-7)? Het is niet aangenaam,
iemand te moeten bestraffen. Hoe ruw
en hard kunnen sommige menschen
zijn ! Als het noodig is iemand te be-
rispen, hoe moet dit dan gedaan wor-
den ? Vriendelijk en ernstig. Zie, wat
de Bijbel zegt (Spr. XXVII: 5; i Thess.
V : 14 ; 2 Thess. IIi : 15). [ Voorb. —
Onze tong is gelijk aan die van een
kat ; zij heel? een ruwe en een zachte
zijde; keen wij altijd trachten, de zachte
zijde te gebruiken]. Joabs raad aan den
koning was goed, maar hoe ruw en
onbescheiden werd die gegeven ! Hij
verklaarde, dat Davids droefheid zelf-
zuchtig was en met zijn plicht streed.

Doch zie, hoe de koning doet, wat
Joab zegt (vs. 8) ! Hij hoort de beris-
ping zachtmoedig aan en neemt zijn
gewone plaats in de poort weer in.
Laat ons hieruit deze les leeren : Ge-
voelen wij, dat de bestraffing verdiend
is, laten wij dan niet te trotsch zijn,
ze aan te nemen.

Stel u den toestand van het land
voor. Er waren Brie partijen (r) zij,
die zich tegen Davids huis verzetten
(XVI : 8) (2) Absaloms vrienden (XV :
I 2) en (3) zij, die aan David getrouw
waren gebleven. Nu kiezen ze wear
alien Davids zijde. David had in Je-
rusalem twee groote vrienden. Wie ?
Zie XV : 24-29. David zendt hun een
boodschap (XIX : 1-13). Er had een
groote vergadering te Jerusalem plaats,
al de oudsten van Juda waren er
tegenwoordig. Absaloms veldheer,
Amasa, was er ook. Zij betreuren, dat
zij ooit Absalom gevolgd hebben. (Lees
vs. 14, 15), smeeken David terug te
keeren en gaan hem tot Gilgal tege-
moet (zie Aant. 5).

Als David van Mahanaim optrekt
en bij den Jordaan komt om met de
veerpont over te steken, ziet hij een
menigte menschen aankomen. Wie
gaat aan hun hoofd en valt ter aarde
voor den koning ? Het is Simei, die
David gevloekt heeft (XVI : 5, 6, 13).
Doch hoe beangst is hij nu; zie hoe
hij om zijn leven smeekt (vs. 18-2o)!
[zie Aant. 6]. Schenkt David het hem ?
Ja, niettegenstaande Abisai het hem
ontraadt (vs. 21-23). Uit Davids ge-
drag kunnen wij een les leeren. Hoe
zwaar was hij beleedigd geworden
Toch wilde hij Been wraak nemen.
Hij vergaf het kwaad, hem persoon-
lijk aangedaan. Zoo moeten wij ook
doen. Denk aan hetgeen God zegt
van het wraaknemen (Rom. XII : 19).
Is het altoos gemakkelijk, te verge-
yen? Maar wij moeten vergeven. Sla
Mark. XI : 26 op. Herinner u, wat er
in het „Onze Vader" van de vergif-
fenis staat. Een ding in het bijzonder
deed David vergeving schenken hij
zelf had vergeving ontvangen. Hebben

behoeften aan vergeving ? Ja (Zie
Ef. IV : 23). Wenschen wij wel eens,
ons te wreken ? Zie welke de beste
wraak is (Spreuken XXV : 21, 22).
Laten wij den Heere bidden, dat Hij
ons een vergevensgezind hart schenke.

Zie, wie nu naar voren treedt. Het
is Mefiboseth, Jonathans zoon en Da-
vids gunsteling. Gij herinnert u, welk
een booze leugen Ziba van zijn mees-
ter Mefiboseth verteld had (XVI : 3,
4). Lees het verhaal van de ontmoe-
ting van den kreupelen pries met
David (vs. 24-30). Hij vertelt, hoe
Ziba hem bedrogen heeft en stelt
verder zijn zaak in Davids handen
(zie Aant. 7). Zijn erfdeel werd hem
gedeeltelijk terug geschonken.

Doch wie is die eerwaardige grijs-
aard die met David over den Jordaan
trekt ? Lees vs. 31. Gij herinnert u,
hoe vriendelijk Barzillai voor David
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in zijn droefheid geweest was (XVII :
27-29). Hoe blijde is de oude man,
dat de kans gekeerd is! Vergeet Da-
vid zijn vriend, nu de beproeving
voorbij is ? Sommige menschen doen
dit. Zie, wat David hem aanbiedt
(vs. 33). Hij wil, dat Barzillal met hem
naar Jerusalem zal gaan . en in het
koninklijk paleis zal wonen. Lees
Barzillai's antwoord (vs. 34-37). Hoe
kalm spreekt de oude man over den
dood! Hij begeert geen rijkdom. Hij
weet dat hij weldra ten grave zal
dalen. Hoevelen vreezen, aan den
dood te denken en spreken er niet
gaarne over ! Was Paulus bevreesd,
als hij aan den dood dacht? Zie Fil.
I : 21, 23 ; 2 Cor. V : I. De dood is
een donkere vallei, maar wij zijn vei-
lig, als Christus met ons is ( Voorb.
— Ben tocht over een zeer smallebrug;
het is nacht, maar het kind gevoelt
zich veilig in zijns vaders armen).
Barzillai keert huiswaarts om er in
vrede te sterven. Doch zie vs. 38.
Chimham, zijn zoon, gaat met den
koning mede. David vergeet Barzillars
vriendelijkheid niet (I Kon. II : 7).
Hij gaf Chimham bezittingen te Beth-
lehem (Jer. XLI : 17).

Hebt gij wel eens een oude stad
gezien ? Hoe merkwaardig zijn al die
gebouwen ! Hier is een huis, dat ons
herinnert aan . . . ., dat andere weer
aan . . . ., enz. Stel u nu David voor,

die den Jordaan overgestoken is en te
Gilgal komt. Het is een zeer oude
stad, waaraan vele herinneringen zich
vastknoopen. Zie gindschen pilaar;
hij is, jaren geleden, door Jozua op-
gericht. (Joz. IV : 19, 2o). Jozua's leger-
plaats was daar (Joz. IX : 6; X : 6,
7), ook die van Saul (I Sam. XIII : 4,
7). Hier richtte Samuel (I Sam. VII :
16). Maar wie zijn die mannen, die
daar door de poort van Gilgal ko-
men? Hoe vertoornd zien zij er uit
(Lees vs. 41-43) ! Wat heeft hun
boosheid opgewekt ? De mannen van
Juda waren het geweest, die met Ab-
salom samengespannen hadden, en zij
hebben niet gewacht, tot de mannen
van Israel kwamen, om den koning
te verwelkomen ; deze laatsten zeiden
nu, dat zij meer recht hadden om den
koning te geleiden, dan de mannen
van Juda. Maar dezen beroepen er
zich op, dat David van hun geslacht
is. Men is vertoornd aan beide kan-
ten. Het duurde eenigen tijd, eer
alles weer in orde was. De rust keerde
niet terug, voordat ook de opstand van
Seba bedwongen was (2 Sam. XX).

Hoe treurig is 't, als broeders twis-
ten ! Een boos woord lokt spoedig
een tweede uit (Zie Spr. XVII : 14).
Laten wij dus onze tong in toom
houden ! Een zachtmoedig woord
heeft menigen twist voorkomen (Spr.
XV : I).

AANTEE KENINGEN.

1, „Efraims 'mud". De stam van Efral:m
had geen bezittingen aan de oostzijde van den
Jordaan, waar de slag tusschen de legers van
David en Absalom plaats had. De meeste
uitleggers denken, dat de naam „Efraims
woud" aan de plaats gegeven werd ter herin-
nering aan de nederlaag der Efraimieten in
den tijd van Jeftha (Richt. XII : 4).

Het verdient onze belangstelling, zegt Dr.
Thomson, dat de streek, waar die slag gele-
verd werd, nog met mike wouden is bedekt.
„Efraims woud" bestaat nit dikke eiken,
dichte struiken en doornige slingerplanten,
die ruwe rotsen en diepe afgronden bedekken,

waarin de soldaten van Absalom in wilde
verwarring zijn neergevallen, zoodat paarden
en mannen geheel verpletterd werden. Aldus
kwamen 20.000 man om in dat noodlottige
woud, dat „meer van het yolk verteerde, dan
het zwaard verteerde te dienzelven dage".

2. Het oprichten van een steenhoop op een
graf was een oude gewoonte. Men wilde er
of afschuw en verachting of eerbied voor de
nagedachtenis van den afgestorvene door uit-
drukken. De „steenhoop" over Absalom werd
waarschijnlijk opgericht tot brandmerking van
zijn laag en slecht gedrag.

Een later voorbeeld van de oprichting van
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zulke „steenhoopen" vindt men in de tumuli
of heuvels der Saksen.

3. De juiste ligging van Absaloms pilaar
kan niet met zekerheid bepaald worden. Het
„Koningsdal" (vs. 18) wordt door sommige
schrijvers vereenzelvigd met „het dal Schave"
(Gen. XIV : 17). Dit blijft evenwel gissing,
daar wij geen aanwijzing van de juiste lig-
ging hebben.

Er staat nu in het dal van Josafat een
pyramidaal monument, dat aan de reizigers
aangewezen wordt als dezelfde pilaar, dien
Absalom voor zichzelven oprichtte. De Joden
toonen nu nog hun afschuw en verachting
voor Absaloms gedrag, door steenen tegen dit
monument te werpen, en op het graf te spu-
wen, als zij er voorbijko-men. Bit monument
is echter betrekkelijk nieuw, zoodat het niet
de oorspronkelijke „pilaar" kan zijn, ofschoon
het waarschilnlijk is, dat deze dicht bij die
plek stood.

4. Uit vs. 27 maakt men op, dat Ahimaaz
een welbekend „hardlooper" was. Snelheid
was een heldendeugd in die tijden. A'sahel
was „licht op zijn voeten als een der reeen,
die in het veld zijn" (II : 18). Saul en Jona-
than (I : 23) en zelfs Elia, de Thisbiet, (1
Kon. I XVIII : 46) kunnen als voorbeelden
worden aangehaald. In de geschiedenis van
Hiskia's regeering (2 Kron. XXX : 6-10)
wordt gesproken van loopende brievenbezor-

gers, en dezelfde naam (loopers) wordt in
Esther III : 13, 15 en VIII : 14, gegeven aan
de Perzische post, hoewel men in dien tijd
op muilen en kameelen reed.

Het schijnt, dat terwijl Cuschi den korte-
ren, maar moeilijker weg nam over de heuvels
van Gilead, Ahimadz „den weg liep van het
effen veld" d.i. door het dal van den Jordaan
en hem voorbij ijlde.

5. Gilgal was een geschikte rustplaats voor
de mannen van Juda, daar het op korten af-
stand lag van het veer van den Jordaan, aan
de westzijde der rivier. Dikwijls werden te
Gilgal openbare vergaderingen gehouden.

6. „Het huis van Jozef". Deze uitdrukking
wordt hier voor het eerst gebruikt om al de
stammen aan te duiden, behalve den scam
Juda. In die beteekenis komt zij voor in Ps.
LXXX : 2; LXXXI : 5; Amos V : 15. Verg.
1 Kron. V : 1, 2. In latere tijden werden de
tiers stammen samen dikwijls aangeduid met
den naam van „Efraim" (Zie Ps. LXXVIII :
67 ; 2 Kron. XXV : 6, 7; Jes. VII : 9, 17).

7. „Als een engel Gods" (vs. 27). Een der-
gelijke uitdrukking komt voor in de aanspraak
van de vrouw van ThekOa (XIV : 17, 20).
Het beteekent eenvoudig, dat, welk besluit
David ook nam, zijn besluit wijs en goed zon
zijn. Hetzelfde woord is door „bode" vertaald
in Jes. XLII : 19 ; Haggai I : 13.

Les LXVII. — De Psalmen.

„Looft den Heere."

Te lezen : z Sam. XXII.
Te leeren : Ps. LXXXI 2, 3 ; Jes. XII : 5, 6 ; Col. III :16 ; Openb. XIX : 5..

(Ps. 33 : I; Ps. 108: I; Ps. 150:1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij hebben ons gedurende eenigen tijd bezig gehouden met Davids wissel-
vallige loopbaan als herdersknaap, krijgsman en koning. In deze les beschou-
wen wij hem als psalmdichter, liefelijk in psalmen Israels.

De „Psalmen van David" zijn het groote liederenboek der Kerk. Bijna
drie duizend jaren lang werden zij aangeheven ter eere Gods. Hoe dikwijls
heeft Gods yolk troost en bemoediging geput uit de Psalmen ! Hoe menig-
maal hebben zij het geloof van 's Heeren dienstknechten versterkt, den ijver
aangewakkerd, de geestdrift verhoogd, den moed opgewekt!

Daar ook bij den dienst in onze kerk de psalmen zulk een gewichtige
plaats innemen, moet de onderwijzer nooit een gelegenheid voorbij laden
gaan, op hun beteekenis en schoonheid te wijzen.
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Het is onnoodig, op te merken, dat men in een les de psalmen en de
beteekenis, die zij hebben voor de Christenen, slechts ten deele kan doen
kennen ; Loch zal hetgeen in deze schets geleerd wordt, er toe strekken, den
kinderen eenig denkbeeld te geven van de groote waarde der psalmen als
uitdrukking van des Christens lof, dank en gebed. Naar het hoofdstuk, dat
ter lezing wordt opgegeven, is in de schets slechts terloops verwezen. De
psalm, dien dat hoofdstuk bevat (Ps. XVIII), is alleen gekozen, omdat deze
,bijzonder geschikt is, David als psalmdichter te leeren kennen.

In het bijzonder vestige men er de aandacht der kinderen op, dat vele
psalmen heenwijzen naar den Christus, die komen zou. Men wijze er op,
dat David in zijn lijden en in zijn heerlijkheid, waarvan de psalmen gewa-
gen, een type is van den grooten Koning, die na den diepsten smaad tot de
hoogste glorie gekomen is en nu met eere en heerlijkheid is gekroond.

SCHETS VAN DE LES.

Waartoe heeft God de Heere alles
geschapen? Met Welk doél heeft Hij
hemel en aarde gemaakt? Opdat zijn
Naam verheerlijkt zou worden. Hij
wil, dat alle schepsel Hem prijze. De
hemelen vertellen Zijn eer en het uit-
-spansel verkondigt Zijner handen werk.
De lelie op het veld, de leeuw in het
woud, de vogel tusschen de takken,
— alles prijst des Heeren Naam. Maar
bovenal wil Hij, dat de mensch Hem
verheerlijke. Heel ons leven moet zijn
-tot Gods lof. Al onze gedachten,
-onze woorden, onze daden moeten
Zijn eer bedoelen. Met welke schoone
gaven heeft Hij ons toegerust, opdat
wij Hem verheerlijken zouden ! Daar-
toe gaf Hij ons ook de stem, opdat
wij tot Zijn lof zouden spreken, maar
ook, opdat wij Hem ter eere zouden
zing-en en Hem zouden prijzen in ons
lied. Hoeveel menschen houden van
den zang ! Wij lezen in den Bijbel
dikwijls van zingen. De Isra.elieten
zongen, toen zij door de Roode zee
getrokken waren en de Heere hen
had verlost uit Faraô's hand. (Ex.
XV : I, 2). Later zongen zij nog
meermalen (Num. XXI : 17). Debora
en Barak zongen ook (Richt. V : 1).
In den hemel wordt ook gezongen
Openb. V : 9; XV : 3). Zingt gij gaarne

in de kerk? Waaruit zingt ge uw
liederen ? We zullen nu van ons lie-
derenboek spreken, het liederenboek,
dat wij alien gebruiken. Maar eerst
moeten wij u wijzen op den zanger.

I. De zanger.
(I) De sehaapherdersjongen.
Stel u de heuvelen rondom Beth-

lehem voor, de groene velden, die
zich mijlen ver 'uitstrekken, de kudden,
die hier en daar ronddwalen. Hoe
rustig en vredig is daar alles! Luister!
We hooren muziek — een harp en
iemand, die zingt van God, van Zijn
heerlijke werken, van Zijn goedheid.
Maar wie is de zanger? Zie dien jon-
geling, die daar tegen den heuvel
aangezeten is, en op de schapen past.
Het is David. Hoe gelukkig is hij !
Hij zingt liederen, die hij zelf ge-
maakt heeft. Dit is de gelukkigste tijd
van Davids leven. Later ondervond
hij, zooals wij gezien hebben, veel
moeite en verdriet.

(2) De Koning.
Ga nu van de velden naar het konink-

lijk paleis. God nam David van ach-
ter de schapen (Ps. LXXVIII : 70).
Denkt gij, dat David gelukkiger was
in zijn paleis ? Neen. Ge weet wel :
geluk hangt niet of van rijkdom en
eer. Wanneer men den Heere lief heeft
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en dient, is men gelukkig, ook al
woont men in een armelijke Ihut. Stel
u koning David voor. Hij is nu een
oud man. Vele rimpels zijn in zijn
voorhoofd gegroefd. Hij heeft veel
verdriet gehad. Zingt hij nu nog wel
eens? Zeker. En hij speelt waarschijn-
lijk ook nog wel op de harp. Lees
2 Sam, XXII. Dat is een van Davids
liederen. (zie Aant. r). Gij zult dien
in het boek der Psalmen vinden (Ps.
XVIII) [Zie vs. I]. Het wordt een
psalm genoemd. Nu zullen wij iets van
de liederen zeggen.

11. De liederen.
Vele psalmen zijn door David ge-

maakt en door hem gezongen. Later
zijn zij met andere liederen in een
boek verzameld. Wij zingers diezelfde
psalmen nog (zie Aant. 2). Welk een
verscheidenheid van liederen is er in
het boek der Psalmen ! Eenige zijn
vreugdeliederen, andere klaagliederen.
Let op de psalmen, die waarschijnlijk
vervaardigd werden, toen David nog
schaapherdersjongen was (VIII; XIX;
XXIX); toen hij boete deed over zijn
zonde (LI); toen hij in druk verkeer-
de (III ; IV ; VI; XXII; XXXVIII;
enz.). Dan vindt men er ook lofliede-
ren (XCVIII; C; CXLV—CL), dank-
liederen (CIII ; CV; CXXXVI), en
liederen, die ten alien tijde kunnen
dien en.

(I) Hun gebruik bij den Joodschen
eeredienst.

Hoe merkwaardig, dat wij nu nog
een boek gebruiken, dat 2000 jaar
geleden ook gebruikt werd ! Gij her-
innert u, hoe David de ark te Jeru-
salem bracht (Les LIX). Welk een
vreugde heerschte er toen ! Hoe speel-
de en zong men! (1 Kron. XV : 27,
28). Stel u de Levieten voor, in hun
witte linnen gewaden, door David voor
den tang aangesteld. Wat zongen zij?
Deze zelfde psalmen (zie r Kron.
XXIII : 3o), iederen morgen en iederen

avond. En dit duurde jaren voort. Wij
zullen er van lezen in Salomo's tijd
(2 Kron. V : 12, 13), tijdens Hiskia's
regeering (2 Kron. XXIX : 28), in
Nehemia's dagen (Neh. XII : 24).

Hoe lief had de vrome Jood deze
psalmen ! Toen hij ver weg was, een
gevangene te Babylon, dacht hij dik-
wijls met weemoed aan de liederen
Sions (Zie Ps. CXXXVII).

(2) Bun gebrnik in de Christellike
kerk.

Passen deze Joodsche liederen voor
ons ? Ja. Wij zullen dadelijk zien,
waarom. De Christenen in den tijd
der Apostelen zongen de psalmen
(Zie z Cor. XIV : 26; Coloss. III :16;
Jac. V : 13). In oude tijden kenden
de Christenen ze van buiten. Hoe
dikwijls moeten zij ze gezongen heb-
ben ! Bij onze godsdienstoefeningen
worden ze ook nog altijd gezongen.
De eerste Christenen zongen ze bij
beurte. Vele psalmen waren daar ook
oorspronkelijk voor gemaakt (Ps. CIV ;
CXVIII).

Merken wij nu nog eenige dingen
op over het gebruik der psalmen.

(1) jezus Christens is de sleutel der
psalmen.

Gij weet, waartoe een sleutel dient.
Met een sleutel openen wij een deur
en krijgen wij toegang tot een plaats,
waar wij zonder dien sleutel niet kun-
nen komen. Zie hoe Jezus zelf de
psalmen aanhaalt, en ons leert, dat
zij van Hem spreken (Verg. Matth.
IV : 6 en Ps. XCI : I I, I2; Matth.
XXII : 44 en Ps. CX : 1). Vele psal-
men kondigen den Christus aan (Ps.
XVI : ro, II; Ps. CXVIII : 22; Ps.
XXII :16, 17, 18). De Joden dachten
dikwijls, als zij hun psalmen aanhie-
yen, aan den grooten Verlosser, wiens
rijk tot in eeuwigheid zou, bestaan.
Wij denken aan ons Sion, aan onzen
Koning ; wij bidden met het oog op
on ze geestelijke z'janden (zongen,
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booze gedachten, booze hartstochten,
enz.). Wij hooren de ernstige waar-
schuwingen van Christus tot zijn be-
strijders. jezus Christus heeft den
sleutel Davids (Openb. III : 7). [ Voorb.
— Een menschelijk lichaam is uit
beenderen en zenuwen samengesteld,
maar het moet leven ontvangenll. Zie
hier een gelijkenis voor de psalmen.
De geschiedenis, waarop zij betrekking
hebben (de historische beteekenis),
vormt de beenderen en de zenuwen,
Christus is het leven en de geest.

(2) De Heilige Gees' bezielde de
schrijvers.

Zie 2 Tim. III :16. „Al de Schrift
is van God ingegeven". Dus ook de
psalmen. De Psalmdichters zongen
hun liederen, gedreven door den Hei-
ligen Geest (2 Petr. I : 21). Hoe ge-
schikt ziin zij voor elke gelegenheid !
Zijn wij in droefheid, moeite of aan-

vechting, wenschen wij God te loven
en te danken, altijd vinden wij een
toepasselijken psalm. Dit boek is een
goudmijn voor de ziel (V oorbeeld.—
Een goudmijn; lig/ het metaal aan de
oppervlakte? Neen, men mod graven
en delven, eer men het vindt). Laat
ons aldus de psalmen onderzoeken.

(3) Laat ons goed toezien, hoe wij
ze gebruiken.

Hoe schoon de zang zij, het is alles
een bespotting, wanneer wij gedach-
teloos zingen. De psalmen moeten
rijzen uit ons hart. Laten wij ze eer-
biedig en met oprechtheid gebruiken,
den . waren geest der aanbidding. Het-
zij wij danken, loven, onze zonden
belijden, vergeving vragen, laat ons
waar zijn. Dan zal onze aanbidding
hier op aarde een voorbereiding voor
onze aanbidding in den Hemel zijn
(Openb. XV : 3).

AANTEEK ENINGEN.
1. De psalm in 2 Sam. XXII is Psalm	 Psalmboek inderdaad een Pentateuch is. De

	

XVIII. Hij werd vervaardigd in het eerste	 vijf boeken eindigen bij Ps. XLI, LXXII,

	

gedeelte van Davids regeering, toen de gege- 	LXXXIX, CVI en CL. Elk boek bezit zijn

	

praal over Sauls huis en over de omringende	 eigenaardigheden en schijnt in een afzonder-

	

heidensche volken nog versch in des konings
	 lijk tijdperk verzameld te zijn.

	

geheugen waren. David schijnt dezen zelfden
	

Ongeveer de helft der psalmen draagt den

	

psalm gezongen te hebben om zijn dank uit
	 naam van David ; negen en veertig zijn zon-

	

te drukken voor zijn overwinningen op de
	

der naam ; de rest draagt de namen van Mo-

	

Filistijnen, die gebruik hadden gemaakt van 	 des, Salomo, Asaf, de kinderen Korachs en

	

den zwakken toestand, waarin het land zich
	

Ethan. Het eerste van de hierboven genoemde

	

beyond na Absaloms en Seba's oproer en den
	

boeken is uitsluitend Davidisch ; het boek

	

driejarigen hongersnood en hun aanvallen 	 was waarschijnlijk door David zelf verzameld.
hadden hernieuwd.	 Van eenige andere psalmen, die Davids naam

2. Het boek der Psalmen kwam tot de
	

dragen, denkt men, dat zij na zijn dood wer-

	

Christelijke gemeente niet alleen als een ge- 	 den gemaakt en dat zijn naam er boven werd

	

deelte der Heilige Schrift, maar ook als een 	 geplaatst, omdat men ze beschouwde als de

	

liturgisch gezangboek, dat de Joodsche ge-	 n vertegenwoordigers van dien tijd en alzoo in

	

meente geregeld gebruikt had in den Tempel.	 zekeren zin het onderpand van het eeuwige

	

Het is een oude Joodsche overlevering — en
	

koningschap van zijn huis".
de inhoud is er een bewijs van — dat het
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Les LXVIII. — De telling des yolks.

„Gij mit nzijnen heiligen Naanz niet ontheiligen."

Te lezen: 2 Sam. XXIV.
Ye leeren: Deut. XXVI : i8, 19; -Micha VII : i8; Ps. CHI: 2-4.

(Ps. 93 : 4; Ps . 3 2 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis, welke in deze les behandeld wordt, vinden wij in
2 Sam. XXIV en in I Kron. XXI. Wanneer de onderwijzer deze beide
hoofdstukken met elkander vergelijkt, zal hij bemerken, dat het eene in
verschillende punten niet met het andere overeenstemt. Het is niet wensche-
lijk, deze verschilpunten met de kinderen te bespreken: het zou hen slechts
in de war brengen. In de Aanteekeningen vindt de onderwijzer de verklaring
van sommige moeilijkheden.

Men moet trachten, den leerlingen een duidelijk denkbeeld te geven van
den aard en de beteekenis van Davids zonde. De Heere had gezegd, dat
Hij Israel zou vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand
aan den oever der zee (Gen. XV : 5). Door nu het bevel te geven, dat het
yolk geteld moest worden, vergreep David zich aan het heilige en handelde
hij in strijd met de geheel eenige plaats, die de Heere Israel had doen
innemen. Het Woord des Heeren, die gezegd had, dat Israel ontelbaar zou
zijn, schoof hij geheel op zijde; het had voor hem geen klem. Door zijn
zonde tastte hij dus Gods heiligheid aan. Dat gaf aan die zonde zulk een
ernstig karakter en verklaart ook, waarom zij zoo zwaar werd gestraft. Dat
deze straf geheel het yolk treft, vindt zijn yerklaring in de boosheden van
Israel, dat wel aan deze zonde van David niet schuldig was, maar in de
laatste jaren ver van God was afgeweken en door zijn kwaad den Heere
tot toorn had verwekt.

Het is duidelijk, dat het offer, door David op den dorschvloer van Arauna
gebracht, opdat de pestilentie mocht ophouden, beschouwd moet worden als
een zinnebeeld en een afschaduwing van het zoenoffer van Jezus Christus
aan het kruis. In de laatste afdeeling van de schets wordt het dan ook uit
dit oogpunt behandeld.

Ook deze geschiedenis geeft den onderwijzer aanleiding, er op te wijzen,
hoe de Heere waakt voor Zijn eer, hoe Hij een ijverig God is, die wil, dat
Zijn Naam geheiligd worde, en hoe Hij eischt, dat Zijn yolk voor Zijn Woord
zich buige en Zijn opperheerschappij en souvereiniteit erkenne.

SCHETS VAN DE LES.

Weet men ongeveer, hoeveel men-
schen er in ons land wonen ? Ja. Ik
zou u kunnen zeggen, hoeveel er
ongeveer wonen in Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht enz. Hoe

weten we dat? Door de volkstelling,
die iedere tien jaren plaats heeft. Wij
zullen nu van een volkstelling ten
tijde van David hooren.
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I. De volkstelling.
Het is niet gemakkelijk, een yolk te

tellen. (Vertel, hoe het bier te lande
gaat ; mannen, vrouwen, kinderen
worden alien in een nacht geteld).
Bij David geschiedde dit antlers. Het
tellen duurde bijna een jaar. Stel u
die telling voor; men begon te Aroer
(vs. 5) [zie Aant. I], dat aan de zui-
delijke grens, ten oosten van den Jor-
daan gelegen was. Wie was met de
telling belast (vs. 4)? Joab en andere
soldaten (zie Aant. 2). Zij trokken
overal rond, van stad tot stad, van
vlek tot vlek. Eindelijk waren zij ge-
reed, en het aantal werd aan David
medegedeeld (vs. 9). [Zie Aant. 3].

Waarom was dit verkeera?
Ge herinnert u, wat de Heere een-

maal aan Abraham had beloofd (Gen.
XV : 5). Zijn nakomelingen zouden
zoo talrijk zijn als de sterren des
hemels. Had God deze belofte ver-
vuld ? Ja, we hebben vroeger al gezien,
hoe de kinderen Israels waren ver-
menigvuldigd. En nu wilde de Heere
niet, dat het yolk van Israel geteld
zou worden. Wat bij andere volken
geoorloofd was, was voor de Israelie-
ten niet geoorloofd, omdat zij Gods
yolk waren. Nu David het yolk laat
tellen, is het, alsof hij tot den Heere
zegt: „Israel is wel een talrijk yolk,
maar toch zoo talrijk niet als de ster-
ren des hemels en hct nand der zee,
zooals Gij hebt beloofd. Zie, ik kan
ze nog wel tellen." [ Voorbeeld: als
gij eenige kersen op een schoteltje
krijgt, telt sij ze onwillekeurig ; kr/J:0
ge een groote mand vol kersen, dan
zult .ge er niet aan denken, ze le tel-
len]. Welk een beleediging voor den
Heere ! Hoe maakte David de belofte
Gods krachteloos ! Was het nu niet,
alsof David den Heere van ontrouw aan
Zijn . woord, van onwaarheid beschul-
digde? Hoe ondankbaar ook van David,
dien God zoo rijkelijk gezegend had !

Maar, vraagt ge, hoe kwam David
toch tot die groote zonde ? Zie, wat
wij in vs. 1 lezgn. „De Heere porde
David aan." Wil dat zeggen, dat God
David tot zonde verleidde ? Neen..
(zie ilant. 4). De Heere is nooit de
oorzaak der zonde. Deze uitdrukking
beteekent, dat de Heere David nu
eens de inspraak van zijn hart liet
volgen ; Hij belette niet, zooals Hij
had kunnen doen, dat David in de
zonde viel en bestuurde alles zoo, dat
David er toe kwam, het yolk te tellen.
Ook deze zonde van David stond
onder het bestuur der Goddelijke
Voorzienigheid. God had met dit alles
Zijn wijze bedoelingen en had ook
hierbij Davids heil en de eere van_
Zijn eigen Naam op het oog.

II. Het berouw des konings.
Gij en ik hebben een stem binnen

in ons, die spreekt, als wij verkeerd
gedaan hebben. Ik bedoel de stem van
het geweten. Davids geweten klopte-
onrustig. (Lees vs. 1o). Zijn hart sloeg
hem. Stel hem u voor, met tranen van
berouw voor God gebogen. :Hij ver-
afschuwt zich zelf om zijn zonde. Hoe
smeekt hij den Heere, hem te vergeven!'
Hoe waar is de Bijbel in alles; hoe
eerlijk en oprecht ! De Bijbel verzwijgt
niets ; hij geeft . niet voor, dat David
nooit gezondigd zou hebben. En dit
is alles beschreven tot onze waarschu-
wing. Indien een man als David tot*
zonde verviel, hoe veel te waakzamer
moeten wij dan zijn !

III. De straf.
Ontving David vergeving? Wij kun--

nen er verzekerd van zijn. Maar Gods
kastijdende hand rustte op David.
Vele menschen hebben berouw, be-
lijden hun zouden aan God, en ont-
vangen vergeving, maar God legt hun
toch de kastijding op.

Stel u voor, hoe David des morgens
opstond (vs. I I). Hij bracht een droe-
vigen nacht door, vol berouw. Wie.
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komt daar tot hem in het paleis? Het
is Gad, de ziener, Gods gezant. Met
welk een boodschap is hij belast?
Lees vs. 11-14. Welk een keuze!
Hongersnood, door de vijanden ver-
slagen te worden of drie dagen pesti-
lentie (Zie Aant. 5). Zie, wat David
kiest (vs. 14). Hebt ge wel eens van
de cholera gehoord ? Dat is een pesti-
lentie, en zulk een plaag tastte nu
Israel aan. Stel u nu David en zijn
oudsten voor, in zak en asch gezeten
(I Kron. XXI : 16). Wel hadden zij
reden tot droefheid ! Dat alles was een
gevoig van de zonde.

IV. De plaag gestuit.
Welk een droefheid onder Israel,

welk een gekerm, tranen en schrik !
Zie, wie de uitvoerder van Gods oor-
deel was : een engel (vs. i6). Hoe
dikwijls zijn engelen Gods gezanten
(Hebr. I : 14) geweest. Somtijds waren
zij boden van genade (Gen. XVIII :
I, Hand. XII : 7), somtijds van oor-
deel (Gen. XIX : 1, is ; Hand. XII :
23). Dienen zij nu nog de kinderen
Gods (Ps. XXXIV : 8)? Zij zullen met
Jezus terugkomen bij Zijn wederkomst
(Matth. XVI : 27).

Hoe liefderijk was God te midden
van het oordeel ! De plaag duurde
slechts een dag (vs. 15) [zie Aant.
6]. Stel u Davids droef heid voor (Lees
vs. 17). Hij smeekt, dat zijn yolk,
„deze schapen" gespaard mogen wor-
den, en bidt dat hij alles moge dragen.

Zie, wat David op Gods bevel doet
(vs. 18). Hij bouwt een altaar op den
dorschvloer van Arauna. Lees het ver-
haal in vs. 20-24. Hij koopt dien
dorschvloer. Waarom ? Hij wil niet iets
aan den Heere offeren, dat hem niets
gekost heeft. Hij wil niet dat een
ander iets voor hem geve; zeif wil
hij den Heere iets van het zijne aan-

bieden. Hierin ligt een les voor ons.
opgesloten. Wij moeten ook iets wil-
len opofferen voor den Heere. Som--
mige menschen willen eigenlijk niets
voor den Heere offeren ( Voorb.
— Zondazmorgen; men is te law' voor-
de kerk, men heeft green kleine opoffe-
ring willen maken voor den dienst
des IJeeren, men wil slechts aan Gott
geven wale 'dads kost.)

Beschrijf het offer van David op.
het altaar; de rook stijgt ten hemel,
God is verzoend, de plaag houdt op
(vs. 25).

Dit offer wijst ons op het offer van
Christus.

Hoe vreeselijk was de plaag voor
Israel ! Aileen Gods hand kon ze doen,
ophouden. Ook nu woedt hier op
aarde een doodeiijke krankheid, die
alien aantast. Welke is die krankheid ?'
(Rom. III : 2 3). De zonde. Kunnen
wij Naar uitdelgen ? Kunnen wij Naar
schuld vernietigen? Het is ons onmo-
gelijk. De zonde houdt ons van God
verwijderd. God is op ons vertoornd,
wanneer de schuld niet uitgedelgd is.
Maar hoe kan dit geschieden ? (Zie
Hebr. IX : 28). Alleen door de offer-
ande van Jezus Christus I Hij is aan
het kruis gestorven tot een verzoening
voor de zonden. Indien wij in het
geloof tot dat blued der verzoening
de toevlucht nemen, ontvangen wi}
vrede met God (Col. I : 21). Hoe
dankbaar moeten wij den Goeden
Herder zijn, die Zijn leven voor on&
gaf.

Wel mogen wij Hem lief hebben en
Hem danken, die zoo rijke genade
ons schenken wil; die door Zijn flood
het leven voor ons verwierf. Bid, dat
Hij u in Zijn dierbaar bloed wassche-
en u reinige van de zonde.
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AANTEEKENINGEN.

1. Arai., de plaats waar men met de telling
begon, lag aan den oever van de rivier Ar-
non, die de zuidelijke grens was van het
gebied van Israel, ten Oosten van den Jor-
daan. Burckhardt beschrijft de overblijfselen
van Aroer — nu genoemd — gelegen
op den rand van de steile klip, ten noorden
van de Wady Mojeb (de rivier Arnon). Men
denkt, dat „de stall in het midden van de
beek" (vs. 5), zoo dikwijls tegelijk met Arar
genoemd, lag aan de vereeniging van de Wady
Mojeb met de Wady Lejum, waar, volgens
Burckhardt, een stuk lands is, in welks
midden een heuvel ligt, die met puinhoopen
is bedekt.

De „beek van Gad" beteekent het „dal bij
Gad", en wijst de richting aan, die de man-
nen verder namen.

„Het kw land Hodsi" (vs. 6) is een naam,
die de uitleggers zeer in verlegenheid heeft
gebracht. Men denkt, dat het ziet op het land
der Hethieten, in Richt. I : 26 genoemd, het-
welk waarschijnlijk in het noorden van Israel
lag; en dat het woord „Hodsi" een deel van
.een zin is, die de maand aangaf, waarin de
mannen daar aankwamen.

Dan Jadn wordt alleen hier genoemd (vs.
6). Daar is geen reden, te betwijfelen, dat het
welbekende Dan, het oude Luz, bedoeld wordt,
daar er in het noorden geen ander Dan ge-
vonden werd. Daarenboven wordt het hier
vermeld in vereeniging met Zidon. Van Dan
wordt duidelijk gezegd, dat het lag aan de
noordelyke grens van het land; Ber-seba, de
aangenomen zuidelijke grens, wordt in het
volgende vers genoemd (vs. 7).

2. De „oversten des heirs" (vs. 4), die Joabs
helpers waren in deze zaak en die met hem
David hadden ontraden, het yolk te tellen,
waren krijgslieden uit de verschillende stam-
men, die in 1 Kron. XXVII : 22 genoemd
worden : „oversten der stammen van Israel".

3. Door de uitleggers zijn verschillende
verklaringen gegeven van het verschil tus-
schen den uitslag van de telling van Israel,
vermeld in 2 Sam. XXIV en dien, genoemd

in 1 Kron. XXI. In het eerste verhaal zijn
de opgegeven getallen : Israel 800.000, Juda
500.000 ; in het laatste: Israel 1.100.000,
Juda 470.000. Het is zeker, dat de schrijver
van het eene verhaal een groep menschen
insloot, die door dien van het andere niet mede
gerekend werd. Sommigen hebben gedacht,
dat twee verschillende tellingen opgegeven
worden, een aan bet einde van negen maan-
den en twintig dagen, en de andere na een
langer tijdsverloop. De waarschijnlijkste op-
lossing van deze moeilijkheid schijnt, dat in
de opsomming in 2 Sam. XXIV het staande
leger, in 1 Kron. XXVII : 1-15 vermeld en
300.000 man groot (12 compagnieen, ieder
van 24.000 man met hun officieren), niet
mede is gerekend. Het schijnt, dat de schrij-
ver van de Kronieken bij zijn opsomming van
de mannen van Juda het leger van 30,000
man dat de grenzen der Filistijnen moest
bewaken (2 Sam. VI : 1), niet telde, hetwelk
door den schrij ver van het 2de boek van
Samuel er bij gerekend werd.

4. „Hij (de Heere) porde David aan" (vs. 1).
In het verhaal in 1 Kron. XXI lezen wij :
„de Satan porde David aan".

Wij hebben dit zoo te verstaan, dat de
Heere het door Satan deed. Er was zonde bij
Israel (zie 2 Sam. XV—XX); daarom ontstak
Gods toorn tegen het yolk en porde Hij door
Satan David aan.

5. In 1 Kron. XXI lezen wij „drie jaren"
inplaats van „zeven jaren" van hongersnood.
De Sept. heeft drie jaar. Bit zonde beter
overeenkomen met drie maanden oorlog en
drie dagen pestilentie. Sommige uitleggers
hebben echter gedacht, dat de „zeven jaren"
de drie jaren hongersnood insloten, die juist
geeindigd waren (2 Sam. XXI : 1), en het
loopende jaar.

6. „Tot den gezetten tijd toe" (vs. 15). De
eigenlijke overzetting is : tot den tijd der bij-
eenkornst, d.i. de negende ure, de tijd van het
avondoffer, wanneer het yolk bijeenkwam voor
het gebed. Josefus verhaalt, dat de pestilentie
slechts een dag duurde.
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Les LXIX. — Net einde van Davids regeering.

„David, als hij in zijn tijd den rand Gods gediend had, is ontslapen:"

Te leven: I Kron. XXVIII, XXIX; i Kon. I en IL
Te leeren : 2 Cor. IX : 6, 7 ; Ps. CXLVI : r, 2 ; Ps. XXIII : 4 ; Jes. LVII : 2.

(Ps. 71 : 4, 6; Ps. 73 : 12 ; Ps. r6: 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les bevat de laatste gebeurtenissen uit koning Davids leven.
Salomo was reeds, hoewel eenigszins overhaast, gezalfd en als zijns vaders

opvolger aangewezen. Nu echter worden de oudsten des lands te Jerusalem
verzameld, waar de plechtigheid met alien luister zou plaats hebben -en de
nieuwe koning aan de verzamelde „vorsten" van Israel zou worden voorgesteld.

De gebeurtenissen worden in de les niet juist in chronologische volgorde
behandeld, daar het wenschelijk scheen, eerst de aandacht te bepalen bij
de vrijwillige ,offers", door het yolk gebracht, waardoor de schatten, door
David voor den bouw van den tempel verzameld, vermeerderden. Eerst
daarna gaan wij over tot de beschouwing van Davids opdracht aan de
vergadering en aan Salomo, waarin hij melding maakt van de bouwstoffen,
de voorbeelden en de inrichting van den dienst des tempels.

De geschiedenis levert weinig stof voor dit gedeelte van de les. Toch zal
het niet moeilijk vallen, de kinderen belang te doen stellen in de beschrij-
ving van de vergadering der vorsten te Jerusalem en den ouden, zwakken
koning die bij deze gelegenheid de verzameiden toesprak.

Davids flood wordt ons in de Heilige Schrift zeer eenvoudig en kort mede-
gedeeld : „Hij stierf in goeden ouderdom, zat van dagen, rijkdom en eer".
In de schets wordt geen poging gedaan, hier al wat uit Davids leven te
leeren valt, samen te vatten , bij het behandelen van de geschiedenis is
reeds gewezen op de talrijke en nuttige lessen, waaraan zijn leven voor ons
zoo rijk is.

In deze les komt ook nog een gebeurtenis voor, die in 't begin van
Salomo's regeering plaats had; wij vinden hier namelijk de straf vermeld,
die Adonia, Joab, Abjathar en Simei trof.

Voor den onderwijzer brengt dit onderwerp eenige moeilijkheden merle,
want hij zal den kinderen duidelijk moeten makers, dat Davids bevel aan
Salomo niet werd ingegeven door geheime en lang gekoesterde wraakzucht,
maar voortkwam nit zijn bezorgdheid voor den voorspoed en de rust van
Salomo's regeering en uit erkenning van het recht. David wilde, dat het land
vrij van bloedschulden zou zijn, opdat de rust van het rijk des vredes door
niets zou worden verstoord en vorst en yolk zou mogen deelen in de gunst
.en den zegen des Heeren.

RENKEMA .	 24
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SCHETS VAN DE LES.

Stel u het aanbreken van den dag
voor : een lichtstreep in het oosten , de
aarde, die al meer verlicht wordt; het
wordt middag; straks begint de avond
te dalen; de zon zinkt in het westen
neder ; de dag is voorbij. Ons leven
is hieraan gelijk. Wij beginnen te
sterven, zoodra wij geboren zijn. Hoe
spoedig gaan de jaren voorbij ! Gij
bemerkt dit misschien nog niet, maar
weldra zult gij het ook ondervinden.
Zie, wat de Bijbel van ons leven zegt.
(Ps. XXXIX : 5 , CIII : 15, 16; Jac.
IV : 14). Wij alien moeten sterven.
Hebt gij wel eens op een kerkhof
vertoefd ? Daar vindt men prachtige
gedenksteenen en kleine heuveltjes
zonder steen of naam. Allen, rijken en
armen, aanzienlijken en geringen moe-
ten eens de doodsrivier overtrekken.
Hoe goed, dat wij dat steeds in ge-
dachte houden I Het leven is zoo kort.
Wij moeten ons voor den dood voor-
bereiden (Ps. XC : 9, 12).

Stel u David voor, oud, grijs en
zwak. Hij weet, dat de dood niet verre
meer is (i Kon. II : 2). „Ik ga heen
in den weg der gansche aarde". Laat
ons nu zien, hoe hij zijn laatste da-
gen besteedde.

I. Craven tot den tempelbouw.
Gij herinnert u Davids paleis (2

Sam. VII : 2)? Het was een cederen
huis, groot en prachtig. Laten wij er
binnen gaan. Waartoe dienen al die
schatten, die daar bij elkaar verza-
meld zijn ? Hoeveel goud en zilver is
daar bijeen ! Waartoe was dit alles bij-
eengebracht (1 Kron. XXII : 5). En ziet
ge ook die aanzienlijke personen, die
daar in een der zalen van het paleis
vergaderd zijn ? Het is een feestdag.
Al de vorsten en oversten zijn tegen-
woordig. Davids machtigen hebben
zich te Jerusalem verzameld (1 Kron.
XXVIII : I). Doch zie, de koning is

oud en zwak. Misschien werd hij wel
van zijn legerstede naar de vergader-
zaal gedragen. Beschrijf, hoe de ver-
zamelde vorsten naar Davids woor-
den luisteren. Hij spreekt tot hen
van iets, dat hem zeer na aan het
harte ligt (XXIX : 3), n.l. van het bou-
wen van het Huis des Heeren. Hoor,
wat hij zegt (vs. i): „Het werk is
groot, want het paleis is voor God
den Heere" (zie Aant. I). Luister nu
naar hetgeen hij hun mededeelt. Hij
vertelt hun van zijn verzamelde schat-
ten. Sedert jaren heeft hij (vs. 2) goud,
zilver en kostbare steenen, allerlei
kostbaarheden, die tot den tempel-
bouw konden dienen, bijeengebracht
(zie Aant. 2). Niets was te goed voor
het Huis des Heeren. Het goud was
het beste goud van Ofir (zie Aant. 3).
Het zilver was zuiver. Had David dit
geld uit de schatkist genomen ? Neen,
het waren zijn eigen schatten (vs. 3)
[Zie Aant. 4]. Maar waartoe vertelde
hij hun dit alles? Omdat hij wenschte,
dat ook zij iets doen zouden. Zie,
hoe hij hen aanspoort, hoe hij hen
oproept, ook offers voor het Huis des
Heeren te brengen (vs. 5).

Kunnen zij het verzoek van den
ouden koning weigeren, als zij zien,
wat hij gegeven heeft ? Neen ! Zij vol-
gen zijn voorbeeld (Lees vs. 6, 7, 8).
Welk een edel antwoord geven zij !
Welk een aanzienlijke bijdrage tot
den schat (Zie Aant. 5) ! Herinnert
gij u, hoe jaren te voren dergelijke
offers aan God gebracht werden ? Lees
de geschiedenis van den bouw des
Tabernakels (Ex. XXXV : 20-29).
Hoe verheugd was David, toen hij al
dat goud, zilver, koper en ijzer, en
al die kostbare steenen bijeen zag!
Was het yolk ook niet blijde? Had
het spijt, dat het zooveel gegeven
had? Neen, ook zij verheugden zich.
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Beschrijf het tooneel. Daar staat de
oude koning. Hoor, hij looft den Heere,
zijn God. Lees zijn dankgebed in vs.
10-19. Zie dan, hoe al het yolk het
hoofd buigt in aanbidding. Beschrijf
het feest van den volgenden dag, de
offerariden, de groote blijdschap (vs.
20-22). Welk een heerlijke dag moet
het voor David geweest zijn ! Hij
stelde zich reeds al de schoonheid
van het Huis des Heeren voor, dat
hij merle hielp opbouwen.

H. Bevelen voor den tempel-
dienst.

Welke stam was aangewezen voor
den dienst des heiligdoms? In welk
boek lezen wij van het werk, dat zij
hadden te verrichten ? Aileen de Le-
vieten mochten de ark vervoeren en
bij het altaar helpen, enz. (Zie Num.
III : 5-1o). Ten tijde van David wa-
ren er zeer vele priesters en Levie-
ten (zie Aant . 6). Zie, hoe hij hen
voor den tempeldienst ordent (XXIII:
2-5). Eenigen zijn ambtlieden en
rechters, anderen portiers, zangers en
schatmeesters. Maar hoe konden
30.000 man tegelijk gebruikt worden?
Zouden zij elkander niet in den weg
staan ? David verdeelde hen in afdee-
lingen (XXIII : 6; XXIV : 1-19).
Iedere afdeeling deed gedurende be-
paalden tijd dienst. Zie wat het werk
der Levieten was (XXIII : 28-32).
Zij hadden de priesters te helpen, den
Heere te loven en te prijzen iederen
morgen en iederen avond, en voor
den tempel, de heilige vaten, enz. te
zorgen. David maakte ook een plan
van den Tempel (Lees , XXVIII : 1 1,
12). Dit plan gaf hij aan Salomo.
Waarom ? Was David misschien wij-
zer dan Salomo ? Neen (Sla Hebr.
VIII : 5; Ex. XXV : 9 op). Wie was
de ontwerper van den Tabernakel?
Zoo had de Heere David het voor-
beeld van den Tempel getoond
(XXVIII : 19). [Zie Aam ‘. 7].

III. Laatste woorden van David.
(a) Tot het yolk.
Stel u den ouden koning voor; hij

gevoelt, dat hij spoedig sterven zal.
Hij riep, zooals wij reeds zagen, een
vergadering bijeen, en, zwak als hij
is, richt hij zich op (XXVIII : 2) om
tot het yolk te spreken. Hij wenscht
(1) hun zijn laatsten raad te geven.
(2) Salomo openlijk als den aanstaan-
den koning aan hen voor te stellen
(XXIX : 22).

Lees nu Davids woorden. (XXVII :
2-8). Merk op, hij zegt tot het yolk :

(i) Hoe goed God voor hem geweest
is. Eens was hij een schaapherders-
jongen, nu een machtig koning. Alles
had hij aan Gods goedheid te dan-
ken. Hoe nederig was David ! Hij
zegt geen woord van zijn eigen ver-
diensten of bekwaamheid. Hoe velen
onder ons vergeten, dat wij alle zege-
ningen van God ontvangen ! Gezond-
heid, een tehuis, talenten, geluk, alles
komt van Hem. Laat ons dit niet
vergeten. Hoe weinig zijn wij voor de
dagelijksche zegeningen dankbaar !
Denk aan wat David zegt (XXIX :
4): alle dingen zijn van U.

(2) David zegt hun ook, hoe goed
God voor hen zal zijn. Maar let op de
voorwaarde (XXVIII : 8). Zij moeten
niet vergeten, de geboden des Heeren
te bewaren. Alleen in den weg des Hee-
ren is ware zegen te verwachten. Slechts
dan zal het ons welgaan, als wij den
Heere dienen met een volkomen hart.

(b) Tot Salomo.
(Zie 1 Kron. XXVIII : 9, 1o, 20 ; I

Kon. II : 1-9). Het sterven is iets zeer
ernstigs. Wij vergeten niet gemakkelijk
de woorden van een stervende. Ons
wordt niet alles gezegd, wat David tot
Salomo zeide, maar hij heeft hem zeker
vele goede raadgevingen doen hooren.
David had zelf verdriet gekend ; zeker
heeft hij Salomo vermaand en heeft
hij hem gewaarschuwd voor de zonde,
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die zooveel ellende teweegbrengt.
Harde lessen had David ontvangen.
En het was zijn ervaring geweest,
dat elke weg, die van God afwijkt,
een weg des doods is ; dat alleen in
den weg des Heeren vrede is te vin-
den. Ook waarschuwt David Salomo
nog voor enkele vijanden, die den
vrede des rijks in gevaar brengen,
o.a. voor Joab en voor Simel.

Voorzeker, een zware taak zou op
Salomo's schouders rusten. Als hij
echter zijns vaders raad opvolgt en
diens vermaningen ter harte neemt,
behoeft hij niet te vreezen. Zie, wat
David tot Salomo zegt (I Kron.
XXVIII : 9): „Ken den Heere en dien
Hem met een volkomen hart." Welk
een uitnemende raad ! Een betere raad
kan niet worden gegeven. Wanneer
wij dien raad opvolgen, zullen wij
ondervinden, dat de Heere met ons
is. Mochten ook wij dit woord steeds
in gedachtenis houden en het beden-
ken : „Indien gij Hem zoekt, Hij zal
van u gevonden worden, maar indien
gij Hem verlaat, Hij zal u tot in
eeuwigheid verstooten" (zie Aant. 8).

IV. De dood des konings en de
tegenstand tegen zijn opvolger.

Met welk een eenvoud wordt ons
Davids dood verhaald (XXIX : 28)!Hij
stierf, zat van dagen, rijkdom en eer.
David ontsliep met zijn vaderen en
werd in Jerusalem begraven (zie Aant.
9). David was een machtig koning en
toch moest hij sterven. In vollen vrede
gaat hij heen. Hij betreedt de vallei des
doods. Aileen ? Neon (Ps. XXIII : 4).
God was met hem. In de stervensure
verliet de Heere hem niet. Zijn God
geleidde hem door het donkere doods.
dal en bracht hem in het land van
eeuwig licht. 0, David had vele en
zware zonden bedreven. Diep was hij
soms gevallen. Maar de Heere had
hem die zonden vergeven. Het was
de begeerte van Davids ziel geweest,

den Heere te dienen. Nu voerde God
hem naar het oord, waar geen zonde
meer wordt gekend, en waar hij den
Heere in volmaaktheid verheerlij-
ken kon.

Stel u David voor, die veertig jaar
koning geweest was, en veel had
ondervonden. Met hoeveel gevaarlijke
volken had hij te strijden gehad !
Verscheidene opstanden waren onder
zijn regeering uitgebroken. Welke ? 2
Sam. XV : To ; 2 Sam. XX : 1; 1 Kon.
I : 5. Hoeveel goeden raad kon hij
Salomo omtrent de regeering geven !
Hoe ongelukkig is het, wanneer on-
lusten, opstanden in een land ontstaan ;
hoeveel ellende veroorzaakt dit ! De
aanvoerders zijn gewoonlijk gevaar-
lijke menschen. David kende sommi-
gen van hen. Hij waarschuwt Salomo
voor hen en zegt, dat hij letten moet op:

(I) Adonia. Was deze niet een van
Davids zonen? Hij maakte oproer om
koning te worden. Zijn poging mis-
lukte geheel. David liet Salomo zal-
yen, om te kennen te geven, dat deze
koning moest zijn. Salomo schonk
zijn broeder vergeving.

(2) Joab. Deze was gewetenloos,
eerzuchtig, zelfzuchtig. Niets was hem
te slecht om zijn doel te bereiken. Hij
had Abner in koelen bloede gedood
(2 Sam. III : 27); ook Amaza (2 Sam.
XX : 9, ro); had zich met Adonia
vereenigd en David veel moeite ver-
oorzaakt (I Kon. I : 7 ; 2 Sam.
III : 39).

(3) Abjathar. Deze was een hooge-
priester (I Kon. I : 7). Zekerlijk zal die
geen rustverstoorder zijn ? Helaas, hij
deed mede met Adonia; welk een
ergernis moet dit in Israel gegeven
hebben ! Hoe droevig, dat deze man,
die in bange dagen David tot steun was
geweest, nu ontrouw was geworden !

(4) Simel. Gij herinnert u Simei:
en zijn slechte handelwijze tegenover
David. Gij weet ook, hoe hij om zijn
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leven kwam smeeken, toen David
weer in macht hersteld was. David
schonk hem vergeving, maar waar-
schuwde Salomo voor hem.

Dit waren de rustverstoorders. Hun
zonde zou weldra de straf met zich
brengen (Ps. VII : 16).

Alle verzet tegen Salomo mislukte.
Zijn koninkrijk werd bevestigd (Spr.
XXV : 5). De mannen, die voor den
vrede des rijks gevaar opleverden,

werden gedood (zie Jam, lo, z i en
12). Zij ontvingen, naar het bevel
Gods, hun welverdiende straf. Zoo
werd de schuld, die door hun zonde
op het land rustte, verzoend en werd
alles weggenomen, wat scheibding zou
kunnen teweegbrengen tusschen God
en het yolk. Vol moed kan de jonge
koning zijn taak aanvaarden ; de
Heere is met hem en zal hem ver-
gezellen met Zijn gunst.

AANTEEK

1. „Paleis" (1 Kron. XXIX :1). Het woord
hier gebruikt, wordt gehouden voor een Per-
zisch woord, gewoonlijk gebezigd voor het
verblijf van den Perzischen vorst. Het komt
voor in de boeken, na de ballingschap ge-
schreven ; alleen hier en in vs. 19 wordt het
voor den Tempel gebruikt.

2. „Sardonixsteenen" (vs. 2) zijn zeer geschikt
voor het graveeren.

„Vervullende steenen" zijn daarin van de
eerste onderscheiden, dat zij niet gegraveerd
werden.

„Versiersteenen", beter : gekleurde steenen.
„ llarmersteen". De Vulgata heeft marmot

Parium, Parisch warmer, een fijn, wit war-
mer, dat het eiland Paros oplevert. Een
steen wordt bedoeld, maar van welke soort
is onzeker. Josefus zegt, dat de tempel ge-
bouwd was van groote blokken wit mariner,
die prachtig gepolijst waren.

3. .,Het goud van Ofir" was het zuiverste
en fijnste goud, dat toen bekend was (Job
XXII : 24; XXVIII: 16; Jes. XIII :12).

Langen tijd heeft men getwist over de vraag,
waar Ofir lag. Men heeft het gezocht in
Arabie, in Indie, op het Bui-mesische schier-
eiland, op Ceylon, op de oostkust van Afrika,
in Armenie, Phrygie, Spanje en Zuid-Ame-
rika, waar men Peru er voor gehouden heeft.

De latere uitleggers denken, dat Ofir in
Arabie ligt. De naam komt voor onder de
Arabische namen, vermeld in Gen. X : 25-
29. Het bezwaar, hiertegen geopperd, is, dat
men geen bewijzen heeft, dat Arabie ooit
goud opleverde, terwijl het een belangrijk
uitvoerartikel was van Ofir. Daartegen is
ingebracht, dat men den bodem van Arabie
nog niet nauwkeurig heeft onderzocht, zoodat
men niet met zekerheid kan beweren, dat er
in Arabie geen goud in den grond wordt ge-
vonden. Daarenboven kon Ofir een markt zijn,
van waar de Joden door Arabische kooplie-
den voorzien werden van goud en kostbare
steenen.

4. „Het bijzonder goad en zilver, dat ik

ENINGEN.

heb" (vs. 3), d.i. van mijn eigen, persoonlijke
inkomsten.

Een talent goads stond gelijk met ongeveer
f 65.700 en een talent zilver met ongeveer
f 4104.

De drachmen (vs. 7), een Perzische munt,
ongeveer f 13.20 waard, werd door de Joden
gebruikt, toen dit boek geschreven werd.

6. Een groote getalsvermeerdering van den
Levietischen stam had plaats gehad, sinds
deze het eerst was aangesteld voor den dienst
van het heiligdom. Uit Num. III : 39 zien wij,
dat in den ttid van Mozes het getal der Le-
vieten van 20 jaren oud en daarboven
22.000 bedroeg. In Day ids tijd waren er
38.000 boven „den leeftijd van dertig jaar".
Daarvan waren er 24.000 helpers van de
priesters ; 6000 waren ambtlieden en rech-
ters ; 4000 waren voor de muziek en 4000
werden gebruikt voor huiselijk werk. Deze
mannen waren in afdeelingen verdeeld, en
deden bij beurten dienst.

7. Op welke wijze David Goddelijk onder-
wijs ontving voor het plan en de gereedschap-
pen van den Tempel, wordt niet vermeld.
Het „plan" kan hem door een profeet gege-
ven zijn. Maar het is waarschijnlijk, dat in
een verrukking van zinnen of visioen de
Heere David het plan van den Tempel toonde,
dat later op schrift werd gebracht en in han-
den van Salomo gesteld (1 Kron. XXVIII:
12, 19).

8. De vermaning van David aan Salomo,
„sterk te zijn", en „het bevel des Heeren te
houden", is geheel gelijk, zoowel naar vorm
als naar inhoud, aan da Goddelijke onder-
wijzingen, aan Jozua gegeven bij het begin
van zijn optreden. (Joz. I). Misschien had
David daze woorden op het oog. De taak, het
yolk Israel te regeeren, werd klaarblijkelijk
door hem beschouwd als een werk van buiten-
gewone moeilijkheid. Hij zegt dan ook tot
Salomo, dat deze, ofschoon in jaren een jon-
geling, zich in verstand en wijsheid een man
moet betoonen.
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Salomo's jeugd was een der hoofdbezwaren
tegen zijn positie. Zijn juiste leeftijd bij zijn
troonsbestijging is onzeker. Volgens Josefus
was hij juist veertien ; maar dit is misschien
slechts afgeleid uit Davids woorden : „Salomo,
mijn zoon, een jongeling en teeder" (1 Kron.
XXII : 5; XXIX : 1), en uit Salomo's eigen
verklaring, (1 Kon. III : 7): „Ik ben een
klein jongeling". De latere onderzoekers ver-
onderstellen dat hij ongeveer twintig jaar
was, doch dit kan evengoed een te hooge als
een te lage schatting zijn.

Men veronderstelt, dat met de „inzettingen",
in 1 Kon. II : 3, de positieve bevelen der wet
bedoeld zijn; dat de „geboden" zijn de zede-
lijke voorschriften, de „rechten" de burger-
lijke ordeningen, en de „getuigenissen" de
wetten voor de verschillende gedenkdagen.

9. Het graf van David werd nog ten tijde
der Apostelen aangewezen, zooals wij zien uit
Hand. II : 29. Hieronymus zegt, dat het nog
in zijn tijd bestond als een plaats waarheen
bedevaarten gedaan werden. Er staat een ge-
bouw op den zuidelijken heuvel van Nieuw-
Jerusalem, gewoonlijk den Berg Zion genoemd,
die nu nog aan reizigers getoond wordt
als de rustplaats van David.

Volgens Josefus legde Salomo groote schat-
ten in het graf zijns vaders, dat ongeschon-
den bleef gedurende 1200 jaar, waarna Hyr-

canus een van de vertrekken openbrak om
Antiochus of te koopen, die de stad beleger-
de. Men zegt, dat een ander vertrek geplun-
derd werd door Herodus den Grooten.

10. Het was een algemeen gebruik in het
Oosten, dat de vrouw van een onttroonden of
gestorven koning de vrouw werd van zijn
opvolger, en volgens de Oostersche opvatting
was aan het bezit der vrouw van den vorigen
koning een aanspraak op de kroon ver-
bonden.

Hierom werd het verzoek van Adonia
Abisag te mogen huwen, door Salomo be-
schouwd als een aanslag op de regeering.

11. Anathoth was een der priesterlijke
steden (Joz. XXI : 18). Eusebius en Hierony-
mus vermelden, dat het 3 mijlen van Jeru-
salem verwijderd lag, bij of aan den grooten
weg van die stad naar het Noorden.

Robinson vereenzelvigt het met Anatha,
een dorp op een breeders heuvel, ongeveer
den uur van Jerusalem, en omringd door be-
bouwde velden en olijfgaarden, evenals het
oude Anathoth.

12. De „hoornen van het altaar" waren de
vooruitspringende gedeelten aan elk der vier
hoeken van het altaar. Aan deze hoornen
werd het offer gebonden, dat geslacht moest
worden. In tijden van gevaar zocht men dik-
wijls bij het altaar veiligheid.

Les LXX. — Salomo.

„Die zal mijnen .Naam een huis bouwen."

Te lezen : Y Kon. HI, V, VI; 2 Kron. V, VI, VII.
Te leeren: Jak. I : 5; Spr. IV : 5-7; Ps. CXXXII : 13, 14; 2 Kron. VI : 18.

(Ps. 72 : Y ; Ps. 84 : 1; Ps. 26 : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis, welke in deze les behandeld wordt, is een der belang-
wekkendste en meest bekende uit het Oude Testament. De jonge koning —
zijn wensch, goed te regeeren — de druk der staatszorgen op zijn jeugdig
gemoed — de nacht te Gibeon — de Broom — zijn keuze ziehier stof
in overvloed voor iederen onderwijzer, waaruit een aanschouwelijk en aan-
trekkelijk tafereel kan worden samengesteld.

Men moet in 't oog houden, dat het in dien tijd als een der voornaamste
ambten des Konings gold, uitspraak te doen in alle moeilijke gevallen. Met
de wijsheid, waarom Salomo bad, bedoelde hij dus die scherpzinnigheid en
schranderheid, welke hij noodig had, opdat hij zijn yolk verstandiglijk zou
kunnen richten.

Het voornaamste feit uit Salomo's regeering was het bouwen van een
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„Huffs voor God”. Het was de vervulling van Davids lang gekoesterden
hartewensch, zijn nalatenschap aan zijn zoon Salomo. Het bouwen van den
Tempel was voor Israel van groote beteekenis. De Heere woonde nu niet
langer in een tent, maar gaf zich in het midden des yolks een vaste woon-
plaats; voor goed vestigde Hij zich onder Israel, op het nauwst was de
Heere nu met Zijn yolk verbonden , en Salomo, die den Tempel bouwt en
daardoor God en het yolk nader vereenigt, is een type van Christus, die
den band tusschen ons en den Heere, welke door de zonde verbroken is,
herstelt.

De onderwijzer moet geen al te uitvoerige beschrijving van den Tempel,
zijn inrichting, bouwstoffen en gereedschappen willen geven, vooral niet aan
de jongere kinderen. Het is voldoende, als zij een algemeen denkbeeld
hebben van de drie deelen, waaruit het Huis bestond, van de ligging der
voorhoven en van de merkwaardigste voorwerpen in den voorhof der priesters,
in het Heilige en in het Heilige der Heiligen. Met kinderen, die zich duide-
lijk herinneren, wat hun in vorige lessen van den tabernakel, zijn gereed-
schappen en zijn offerdienst gezegd werd, zou men in verdere bijzonderhe-
den kunnen treden.

De onderwijzer merke op, dat de uitdrukking „het Huis", in 1 Kon. VI
voorkomende, gebruikt wordt voor het geheele gebouw; met „den Tempel"
wordt het Heilige bedoeld ; het Heilige der Heiligen wordt de aanspraakplaats
genoemd. Het zonde van nut kunnen zijn, met enkele lijnen een plan van
den tempel en de twee omringende voorhoven voor de kinderen te teekenen.

Van bijzonder belang bij de inwijding van den Tempel is het gebed, dat
Salomo uitsprak, toen hij, staande op het koperen gestoelte en naar de
heilige plaats gekeerd, ten aanzien van het geheele yolk zich tot den Heere
wendde. Het is een welsprekend en trcffend gebed ; zeker zal het de moeite
loonen, het met de oudste kinderen eenigszins uitvoeriger te behandelen dan
in de schets wordt aangegeven. Men moet het gebed dan ontleden en wijzen
op den eerbied, den ootmoed, het diepe afhankelijkheidsgevoel en het ver-
trouwen op God, dat er uit spreekt.

Naar aanleiding van deze les spreke men over de ware aanbidding van den
Naam des Heeren. De hoofdgedachte van aanbidding is: God den lof toe-
brengen, die Hem toekomt ; Hem de hulde betalen, die wij, Zijn schepselen,
Hem verschuldigd zijn. Deze opvatting van aanbidding zal dienen, om den
kinderen de waarde van den lofzang te leeren kennen en hun duidelijk te
maken, waarom deze zulk een voorname plaats bij de godsdienstoefening
inneemt.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe gaarne zien wij, dat iemand
zijn taak ernstig opvat ! Met moed
en ijver slaat hij de handen aan het
werk; al zijn krachten spant hij in,
om de taak, die op zijn schouders
rust, te volvoeren. Aan die taak wijdt
hij zich geheel en steeds peinst hij er

over, wat hij kan doen, om zijn werk
zoo goed mogelijk te Len zijn. Wij
zullen in deze les hooren van een
koning, die het met de regeeringstaak
zoo ernstig opnam.

I. De bede om wijsheid.	 .
Stel u den jongen koning voor. Hij
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slaapt, hetzij in een koninklijke tent,
hetzij in een huis te Gibeon, dat voor
hem in gereedheid is gebracht.

Misschien is hij ingeslapen met de
gedachte, welk een moeilijke taak op
hem rust; hij is nog zoo jong, hij heeft
nog zoo weinig ondervinding en hij
moet dat groote yolk regeeren. Is die
taak niet te zwaar voor zijn zwakke
kracht?

Zie nu, wat er gebeurt.In den Broom
verschijnt de Heere aan Salomo en
zegt tot hem : „Begeer, wat Ik u geven
zal."

Stel u een kind voor, dat een ge-
schenk mag kiezen. Hoe aarzelt het !
Er is zooveel moois, dat de keuze
moeilijk valt. Wat zou Salomo al niet
hebben kunnen kiezen!

(I) Een fang leven. Zijn broeder
was als kind gestorven : God kon hem
ook vroeg wegnemen. Toch was het
geen lang leven, dat ,Salomo vroeg.

(2) Rijkdom. De meeste menschen
willen graag rijk zijn. Zij noemen hem
gelukkig, die groote schatten bezit.
Wanneer ze iemand zien, die zich in
rijkdom en weelde baadt, denken ze:
„Och, was ik ook zoo rijk ; bezat ik
ook zooveel goud en zilver !" Maar
Salomo, die nu kiezen mag, wat hij
gaarne wil hebben, begeert geen rijk-
dom en schatten.

(3) Eer. Van hoeveel belang is het,
dat een koning door zijn yolk geeerd
en bemind wordt; hoe treurig, als het
yolk hem veracht en haat I Salomo had
dus aan God kunnen vragen, dat een
ieder hem eeren en beminnen mocht,
maar hij deed het niet.

(4) Overwinning. Van hoeveel be-
teekenis was het, dat zijn soldaten
zouden overwinnen ! Als zij verslagen
werden, dan geraakte zijn kroon en
zijn land in gevaar. Maar Salomo
vroeg ook geen voorspoed in den krijg.
Wat vroeg hij dan ? Zie, wat hij zegt
vs. 6-9): een verstandig hart. Hoe

nederig is hij ! Hij zegt, dat hij een
klein jongeling is, en beroemt zich
niet op zijn kennis, maar vraagt den
Heere om wifsheid. Zie, waarom hij
dit deed.

Als , iemand vele Bingen, mist, dan
zal hij dat vragen, wat hi het meest
behoeft. Salomo deed dit ook. Als
koning moest hij ook rechtspreken
(2 Sam. VIII : 15). Salomo begeerde
een goed, wijs koning te zijn, en vroeg
den Heere, hem tot zijn taak te be-
kwamen.

Indien Salomo had gekozen, wat
uiterlijk het schoonst en het heer-
lijkst scheen, dan zou hij voorzeker
een dwaze, slechte keuze gedaan heb-
ben. God weet het best, rat goed
voor ons is. Zie, hoe God over Salo-
mo's keuze dacht (vs. ro). Die zaak
was goed in de oogen des Heeren.

En gaf de Heere aan Salomo, wat
deze begeerde ? Lees vs. II, 12. Hij
gaf hem een wijs en verstandig hart
en een wijd begrip des harten (IV :
29-31) (zie Aant. 1). Hij werd de
wijste man der wereld (zie Aant. 0).
Maar meer dan dat (vs. r3) de Heere
schonk hem ook, wat hij niet gevraagd
had. God maakte hem nog rijker en
machtiger, dan hij reeds was. Hij zou
hem ook een lang 'even schenken,
als ..., zie, welke de voorwaarde was
(vs. 14). Wij zullen later zien, of
Salomo altoos in de wegen des Hee-
ren gewandeld heeft. Hoe werd Salo-
mo nu door God gezegend I Hoe ge-
lukkig was het yolk met zijn wijzen
koning ! Hij toonde zijn wijsheid op
velerlei wijze. Een geschiedenis van
zijn wijze rechtspraak vinden wij in
vs. 16-28 (zie Aant. 3).

II. De tempelbouw.
Hebt gij wel eens vele menschen

samen zien werken! welk een aardig
gezicht is dat I Zie hier zijn ook velen
aan het werk op den Libanon. Daar
zijn groote cederbosschen, waarin
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hooge, zware boomen staan. In de
Schrift wordt dikwijls van die groote,
hooge cederboomen gesproken (2'
Kon. XIX : 23; Jer. XXII : 7; Ps.
LXXX : II). De cederen van den
Libanon waren beroemd. Maar waar-
toe al- die bedrijvigheid op het ge-
bergte? Duizenden zijn daar bezig
met het vellen van boomen ; zij ver-
voeren ze naar beneden, naar de zee.

Sla nu I Kon. V : 1-6 op. Hiram
de koning van Tyrus, laat Salomo
begroeten en gelukwenschen. Hiram
is een oud vriend van David (2 Sam.
V : I I). Salomo zendt terstond boden
tot hem, om hem een gunst te ver-
zoeken (vs. 6). Hij vraagt aan Hiram
cederen voor den Tempel en man-
nen, om ze te houwen. Zie, hoe de
koop werd gesloten (vs. 8 —II). Hiram
geeft zijn cederboomen en zijn werk-
lieden, Salomo zendt hem olie en
tarwe in ruil.

Duizenden werklieden zijn daar op
den Libanon bezig. israelieten, die in
drie afdeelingen werken, iedere afdee-
ling gedurende een maand (vs. r 4) ;
Kanaanieten, die het zware werk doen
(1 Kon. IX : 20, 21), en opzichters,
die over alien gesteld zijn (zie Aant.
4). Maar wie zijn die opzichters, die
over alles hun bevelen geven ? Het
zijn mannen uit Tyrus, knappe men-
schen. Tyrus was door zijn bekwame
werklieden beroemd (zie Aant. 5). De
cederboomen werden naar beneden
gebracht, naar de zee, en daar tot
viotten vereenigd. Ze dreven de zee
of tot Jaffa, en van daar werden ze
naar Jerusalem gevoerd.

Laat ons nu naar Jerusalem gaan.
Alles is ook daar in beweging. Het
cederhout komt aan. Wat doet men
daar op den berg Moria? Men maakt
er een begin met den Tempelbouw,
Als men een huis bouwt, begint men
met de fondatnenten. Zie, wat er van
de fondamenten van den Tempel

wordt gezegd (vs. 17). Hoe verheugd
zal Salomo geweest zijn, dat het werk
nu waarlijk begonten is, en de „groote
steenen 1' voor de fondamenten wor-
den aangevoerd (zie Aant. 6)!

Gij hebt zeker wel eens opgemerkt,,
we)k een gehamer en geklop er is, als
men een groot huis bouwt. Maar hoe
anders was het bij den Tempelbouw
(I Kon. VI : 7)! Alles was geheel ge-
reed en kon dadelijk op de bestemde
plaats worden aangebracht. Het werk
ging ijverig en stil voort. Hoe heilig
zal het werk aan de werklieden toe-
geschenen hebben ! Alles wat gebruikt
werd, was voor God en daarom ge-
heiligd. Hoe heerlijk zou het zijn, als
wij er altijd van doordrongen waren,
dat alles heilig is, wat den Heere
toebehoort ! Gods dag, Gods huis,
Gods Naam, Gods WoDrd, Gods die-
naren, . dit alles moet geeerbiedigd
worden (Lev. XIX : 30; Ps. CXI : 9;
Jes. LVIII : 13 ; I Thess. V : 12, 13).

Waren alle toebereidselen den Heere
welgevallig ? Ja. Maar wie verschijnt
daar voor Salomo ? Een profeet, waar-
schijnlijk Nathan. Hij brengt een
boodschap van God. Zie, welke die
boodschap is (VI: I I-13). God her-
haalt zijn belofte. Doch daar is een
voorwaarde : „zoo gij wandelt in mijn
inzettingen". Een waarschuwing is
dikwijls een bewijs van groote liefde
en toegenegenheid. Gods boodschap
aan Salomo was werkelijk een blijk
Zijner liefde. Ik zal met u zijn en u
en uw yolk zegenen, zoo gij Mij ge-
trouw dient. Dit was de hoofclinhoud.

Hoe verheugd was Salomo, toen tie
Tempel voltooid was, die met groote

' zorgvuldigheid was gebouwd ! 'Leven
jaar was men er over bezig geweest.
Hoe wenschte Salomo, dat zijn vader
David den Tempel had kunnen zien !'

Laten wij lien Tempel nu nailer
beschouwen. Er zijn twee voorhoven,,
het buitenste voor het yolk, het bin-
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perste voor de priesters; een muur
scheidde die beide (VI : 36). Daar
achter is de Tempel ; v6Or den Tem-
pel staat het brandofferaltaar ; op een
kleinen afstand de groote, koperen
zee (VII : 23-26), gedragen door
twaalf beelden in den vorm van os-
sen ; dit was het waschvat der
priesters.

De Tempel heeft denzelftlen vorm
als de tabernakel, maar is tweemaal
zoo groot. Hier is het Heilige der
Heiligen, nu nog zonder ark. Twee
cherubim strekken hun vleugelen van
de eene naar de andere ziide uit (VI :
23-28). Dan volgt het Heilige. Wij
weten, welke de lengte, breedte, enz.,
van het huis, de kamers en de aan-
spraakplaats waren (VI : 2, 3, 6, 20)
(zie plant. 7). Hoe prachtig is alles
in den Tempel ! Het Heilige blinkt
van goud. Hoe sierlijk is het beeld-
houwwerk : hoe prachtig het reuk-
altaar, de tien kandelaars en de andere
vaten (VII : 48-50)! Zie de twee
pilaren, recht tegenover de aanspraak-
plaats ; zij heeten Jachin en Boaz, en
zijn prachtig versierd en gebeeld-
houwd (VII : 15-22).

HI. Het feest der inwijding.
Het is het feest der loofhutten. In

Jerusalem heerscht ongewone drukte,
want op dit feest zal de inwijding
des Tempels plaats hebben. De stra-
ten zijn overvol, en overal heerscht
groote levendigheid.

Wie komen daar aan? Het is een
stoet van Levieten ; zij komen van
Gibeon, een stall, gelegen op gindsche
heuvelen. Zie, wat zij dragen : de plan-
ken en de tapijten van den taber-
nakel, de vaten, het reukaltaar, den
kandelaar, enz. Hoe zorgvuldig dra-
gen de Levieten dit alles ! Waar bren-
gen zij het? In den prachtigen Tem-
pel, waar het bewaard zal werden.
Men bewaart gaarne oude voorwer-
pen. Maar werden die vaten uit den

ouden tabernakel alleen bewaard,
omdat zij oud waren ? Neen. (Zie Ex.
XL : 9, Jo). Zij waren heilig, zij be-
hoorden den Heere.

Maar daar komt nog een stoet aan.
Deze komt uit de tent van David op
Zion, en is grooter dan de eerste. Het
-zijn de Priesters en de Levieten, die
de ark dragen (Lees het verhaal in
2 Kron. V : 7-9). Sla hen gade, als
zij door de voorhoven, in het Heilige,
en dan in het Heilige der Heiligen
komen. Zij plaatsen de ark voorzich-
tig tusschen de Cherubs. De heilige
ark staat nu op haar eigen plaats.
Hoe zal elk godvreezend Israeliet zich
verheugd hebben !

Stel u de Priesters voor, als zij uit
de Heilige plaats terugkomen. Zie al
de Levieten en Priesters voor het al-
taar, in het binnenste voorhof, de
Levieten in hun Witte, linnen gewa-
den — de zangers met hun instru-
menten (vs. II, 12). Luister, wat is
dat ? Fen lofzang wordt aangeheven.
Geheel Jerusalem hoort het. Wat zin-
gen zij ? Met eenparige stem heffen
zij aan : „De Heere is goed. Zijne goe-
dertierenheid is tot in der eeuwigheid."
Behaagde dit den Heere (Ps. L : 23)?
Hij hoort met welgevallen, dat men
zijn lof zings. Hoe gaarne hoort Jezus,
dat de kinderen Hem prijzen (Match.
XXI :15, 16) ! Maar ons loflied moet
oprecht zijn, anders bespotten wij
Hem. Wacht u daarvoor! God laat
zich niet bespotten. God nam het lof-
lied der Israelieten aan (zie vs. 13,
14). De Tempel werd met een wolk
vervuld. Hoe beefden de priesters,
de koning, het yolk ! Zij werden met
vreeze en eerbied vervuld, nu zij zich
zoo in de onmiddellijke nabijheid
Gods bevonden. En toch, welk een
vreugde, overtuigd to zijn, dat God
hun lofliederen aangenomen had !

Stel u Salomo voor : hoe verbaasd
is hij over hetgeen voorgevallen is !
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Eindelijk keert hij zich tot het yolk
(VI : 3). De geheele menigte rijst op
en de koning zegent haar. Lees de
woorden, die hij tot hen richt (VI:
4-11). Salomo wendt zich naar den
Tempel en knielt op een koperen
gestoelte, dat tot dit doeleinde ge -
maakt is. Hij strekt zijn handen uit
naar den hemel en bidt (vs. 14-42).
Welk een heerlijk gebed ! Laten wij
er jets van zeggen.

(1) Hoe wij tot God moeten nade-
ren.

Hoe naderde Salomo tot God ?
Met vreeze, met eerbied (Lees VI:
14, 18).

(2) Zal de Heere ons verhooren,
dan moeten wij met berouw komen.
Zie, hoe Salomo daarop aandringt
(vs. 24, 29, 37, 38).

(3) Wij moeten voor anderen bid-
den. Zie al de verschillende menschen,
die Salomo in zijn gebed opnoemt;
zij, die in droefheid, in lijden, in
nood zijn; de vreemdelingen, de ge-
bondenen, de priesters, het yolk.
Laten wij zijn voorbeeld volgen.

Verhoorde God 5alomo's gebed?
Ja, en Hij antwoordde hem (Zie VII :
I en 12-22). Hij zond vuur van
den hemel om het offer te verteren,
en sprak in een gezicht tot hem.
God zou Zijn yolk niet verlaten, als
het Hem bleef aankleven.

Hoe verheugd is Salomo ! En hoe

blijde is ieder vroom en godvreezend
Israeliet ! Een groot inwijdingsfeest
wordt gehouden, dat veertien dagen
duurt. Zie, welke groote offers worden
gebracht (I Kon. VIII : 62, 63) [zie
Aant. 8].

En was er geen reden tot blijd-
schap? Nu woonde de Heere niet
meer in een tent, maar in een huffs;
nu had Hij onder Israel Zijn blijvende,
vaste woning (zie Les LXII). Nu eerst
is het, zooals het wezen moet. Israel
behoeft nu niet te vreezen. De groote
Koning woont in het midden des yolks
en zal er blifven wonen heeft Hij
Zijn intrek niet genomen in het Huis,
dat voor Hem gebouwd is? Hij zal
het yolk, waaronder Hij woont, zege-
nen, beschermen, beveiligen. De Heere,
die zich aan Israel had verbonden,
wordt nu nog nauwer met het yolk
vereenigd.

Wie had die innige vereeniging tot
stand gebracht? Salomo. Aan wien
doet hij ons nu denken? Aan den
Heere Jezus Christus. Wij zijn door
onze zonden van God gescheiden.
De zonde heeft een diepe klove doen
ontstaan tusschen God en den mensch.
Maar hij herstelt de verbroken ge-
meenschap; Hij brengt ons tot God.
Eenmaal zal Hij al Zijn yolk voor
eeuwig volkomen met God vereenigen
in den hemel der heerlijkheid.

AANTEEKE NINGEN.

1. Door „een wijd begrip des harten", (1
Kon. IV : 29) moet verstaan worden : groote
verstandelijke vermogens. Het hart werd be-
schouwd als de zetel van het verstand zoowel
als van het gevoel. Door „verstand" wordt
bedoeld praktische wijsheid.

2. „Al die van het Oosten" — waarschijn-
lijk de Chaldeen en de Arabieren — hadden
een grooten naam door hun wijsheid. Men
zegt, dat de Chaldan in de beoefening der
plantkunde reeds groote vorderingen had-
den gemaakt.

De „wijsheid der Egyptenaren", waarmede
Salorno's wijsheid vergeleken wordt in 1 Kon.

IV : 30, omvatte tooverij, geneeskunde,
aardkunde, sterrenkunde en bouwkunde,
als ook een „bespiegelende, mystieke wijs-
begeerte".

Sommigen hebben gedacht 32, 33),
dat Salomo de schrijver was van verhande-
lingen over botanie en zoOlogie, die sinds
lang verloren zijn. Anderen, waaronder ook
Josefus, denken, dat „hij sprak van de boo-
men, enz." slechts bij wijze van fabel of jets
dergelij ks.

3. Het verhaal van „Salomo's eerste recht"
is vermeld, om zijn groote wijsheid en zijn
diepe kennis van den mensch te doen uitko-
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men. Zulke vonnissen, zegt men, zijn niet
ongewoon in het Oosten.

Men verhaalt van een gebeurtenis, die bijna
gelijkluidend is met het hier gegeven verhaal.
Ariopharnes, de koning van Thracie, aange-
wezen om recht te spreken tusschen drie
jonge mannen, waarvan elk beweerde, de
zoon te zijn van den gestorven koning der
Cimmeriers, en de kroon eischte, vond den
waren zoon uit door te bevelen, dat elk hun-
ner een 141 zoude afschieten in het lichaam
van den dooden koning. Twee van hen deden
dit zonder aarzelen ; de derde weigerde en
Werd daarop door Ariopharnes als de ware
zoon van den gestorvene erkend.

4. „Zeventiq duizend, die last drown" (I.
Kon. V : 15). Deze arbeiders waren de Ka-
nadnieten, die niet verdelgd waren en nu
diensten moesten verrichten bij de openbare
werken, die hun bulp vereischten.

Daar is een schijnbaar verschil tusschen
het getal der oversten, opgegeven in 1 Kon.
V : 16, en dat, vermeld in 2 Kron II : 18. In
den eersten tekst wordt 3300 en in den laat-
sten 3600 opgegeven. Men zal echter zien,
dat terwijl in 1 Kon. IX : 23 550 „oversten
van de bestelden" genoemd worden, in 2 Kron.
VIII : 10 slechts 250 „oversten" worden opge-
geven, zoodat het aantal in beide gevallen ge-
lijk is. Bet is duidelijk, dat de wijze van
tellen in beide verhalen verschilt.

5. Tyrus was een zeer oude stad, gelegen
aan de oostkust der Middellandsche Zee. Tyrus
was de voornaamste stad in Phenicie en had
een groote handelsvermaardheid (Jes. XXIII:
8). Haar handel te land en ter zee werd door
weinig steden der wereld overtroffen.

Phenicische werklieden waren bekend door
hun kunstvaardigheid. De Pheniciers werden
beschouwd als het yolk, dat in lien tijd den
meesten kunstzin bezat. Herodotus en Home-
rus vermelden de bedrevenheid der Pheniciers
in zeevaartkunde, bouwkunde, metaalbewer-
king, borduren, enz. Zij waren ook beroemd
wegens hun kunst van verven, vooral met
purper ; van de murex, een schelpdier, dat
gevonden werd aan de kusten van Acre,
maakten zij de roode verfstof.

Tyrus is thans niets meer dan een puinhoop.
Alle reizigers, die het bezocht hebben, stellen
het voor als een toonbeeld van verlatenheid.

6. Men zegt, dat er van de „groote steenen",

gebruikt voor „den grond van het huis", nog-
bestaan. In de beschrijving van het metsel-
werk rondom de Haramvlakte — die Bens
de plaats was van Salomo's Tempel, maar nu
de moskee .van Omar draagt — wordt gewag
gemaakt van eenige groote steenen in de
fondamenten, die zeer oud zijn. Een van deze
in den zuidwestelijken hoek, is 30 Eng. voet
10 duim lang en 61/2 Eng. voet breed. Deze
groote steenen zijn met zorg gehouwen en aan
de randen afgerond. Men vermoedt, dat deze
steenen op dezelfde plaats liggen, waar de
werklieden van Salomo ze gelegd hebben.

7. De lengte der Hebreeuwsche el is onze-
ker. Bij de hoogste scbatting kan de Tempel
niet meer dan 120 voet lang en 35 voet breed
zijn geweest.

Het algemeene plan van het gebouw was
geheel dat van den tabernakel, maar de af-

• metingen waren juist het dubbele. Daar was
ook eenig verschil in het gereedschap en in
de eaten. In de aanspraakplaats van den Tem-
pel waren twee groote cherubs, wier vleuge-
len zich over het geheele Heiligdom uitstrek-
ten. In den Tabernakel waren zij veel kleiner
en spreidden zij hun vleugelen over het ver-

1 zoendeksel uit. De eerste waren van goud, de
laatste van hout, met goud overtrokken. In
plaats van den kandelaar des Tabernakels
maakte Salomo tien kandelaren van goud,
vijf voor elken kant van den Tempel.

De kamers, rondom den Tempel gebouwd,,
waren voor de priesters en de helpers. In
overeenstemming met de heiligheid van de
heilige plaats waren de balken van deze ka-
mers niet in de muren des Tempels gevoegd,
maar rustten zij op richels in de muren, die
dik genoeg waren om ze te dragen.

8. Het getal ossen en schapen, die bij deze
gelegenheid geofferd werden, is verbazend
groot. Maar men moet zich herinneren, dat
er niet minder dan 100.000 of 120.000 Israelie-
ten op dit feest tegenwoordig waren. Het was
daarenboven een dubbel feest: een feest van
zeven dagen voor de inwijding, gevolgd door
zeven dagen voor het Loofhuttenfeest.

Daar het „koperen altaar" niet voldoende
was voor al deze. offers, werd de geheele open
rnimte van het voorhof voor deze gelegenheid
„geheiligd" en werden er tijdelijk altaren
opgericht (1 Kon. VIII : 64).
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Les LXXI. — Salomo in zijn heerlijkheid.

„Alle koningen zullen zich, voor Hem, nederbuigen."

le lezen: I Kon. IX en X.
7e leeren : Ps. LXVIII : 3o ; Luk. I : 32, 33 ; Jes. LX : 9-12 ; Matth. XII : 42.

(Ps. 45 :1; Ps. 72 : 4, 5 en 6; Ps. 2 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Salomo wordt in deze les vobrgesteld als een wijs en machtig koning,
wiens troon schitterde in ongekenden luister en wiens heerlijkheid tot ver
over de grenzen van zijn rijk haar glans verspreidde.
,, In het eerste deel staan we stil bij Salomo's macht eri grootheid in het
algemeen. We spreken over zijn wijsheid, zijn macht, zijn rijkdom en zijn
eer, en trachten zoo den leerlingen eenig denkbeeld te geven van de heer-
lijkheid van den grooten koning, die gezeten was op Davids troon. Alom
heerschte in zijn rijk welvaart en voorspoed; de vrede werd gedurende zijn
veertigjarige regeering niet verstoord ; „Duda en Israel woonden zeker, een
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom"; de zon des geluks
straalde in rijken glans ; nimmer bereikte Israel een hoogere trap van bloei
dan onder Salomo's bestuur. Met de oudere leerlingen leze en bespreke men
Psalm LXXII, waarin de heerlijkheid bezongen wordt van den koning, in
wiens dagen „de veelheid van vrede", bloeide, die heerschte „van de zee , tot
aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde", en voor wien
alle koningen zich nederbogen, die door alle heidenen werd gediend.

Men wijze er de leerlingen op, dat Salomo als koning des vredes, in zijn
grootheid en in zijn glorie, een type is van Christus. Op den Heere Jezus
is Psalm LXXII ten voile van toepassing. Van Hem geldt inderdaad : „Hij
zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Konink-
rijks zal geen einde zijn." Ondoorgrondelijk is Zijn wijsheid, onbeperkt Zijn
macht, onverwelkelijk Zijn heerlijkheid. „Meer dan Salomo is hier." Hem
is een Naam gegeven boven alien naam, opdat alle knie zich voor Hem
buige en alle tonge Hem belijde (zie Filipp. II : 9—I i).

Vervolgens spreken we over het bezoek, dat de koningin van Scheba
Salomo bracht. Wanneer aanschouwelijk verteld wordt, zullen de leerlingen
ongetwijfeld belang stellen in het verhaal van de machtige koningin, die in
haar land van Salomo's wijsheid en rijkdom, hoort, de verre reis onderneemt,
na een langdurigen en moeilijken tocht te Jerusalem aankomt en ten hoog-
ste verbaasd is, als zij ziet, dat Salomo's grootheid en heerlijkheid het ge-
rucht, dat daarvan tot haar is doorgedrongen, verre overtreft.

De Heere Jezus zelf leert ons, welke toepassing wij van deze geschiede-
nis hebben te maken, als hij de begeerte van „de koningin van het Zuiden",
te hooren de wijsheid van Salomo, stelt tegenover de hardnekkigheid en de
onverschilligheid van degenen, die Hem verachtten en 1 erwierpen. Kwam
de koningin van Scheba tot Salomo, hoeveel te meer behooren wij tot
Hem te gaan, die in wijsheid en heerlijkheid Salomo verre overtreft I
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SCHETS VAN DE LES.

Veronderstel, dat er iets zeer belang-
rijks in een verafgelegen land voor-
valt. Hoe spoedig hooren wij daar-

n Hoe komen de berichten tot ons?
Door de telegraaf; door stoomsche-
pen, die brieven brengen, enz. Hon-
derden jaren geleden was dit echter
heel anders. De menschen wisten al
heel weinig van wat er in andere
landen gebeurde. Aileen zeer ibelang-
rijke dingen vernamen zij. Het ge-
rucht van Salomo's wijsheid en rijk-
dom was echter tot in verre landen
doorgedrongen. Hoe groot moet dus
die wijsheid en die rijkdom geweest
zijn ! Daarover zullen we in deze les
spreken.

I. Salomo in al zijn heerlijkheid.
Gij herinnert u Salomo's droom en

ook wat God hem beloofd had? Wijs-
heid. Ja, en nog iets anders (zie III :
13). Hij zou de machtigste en rijkste
vorst der wereld worden. En hij werd
het ook. Vergeet het niet : niet door
zich zelf, maar door den zegen Gods.

Lees in I Kon. IV een beschrij-
ving van Salomo's heerlijkheid. Hoe
prachtig was alles rondom hem ! Hoe
schoon was zijn paleis ! Dertien jaren
duurde de bouw (VII : 1). Verder
bouwde hij nog een prachtig paleis
voor de dochter van Faraô, zijn
vrouw (2 Kron. VIII : i r). Prachtig
was alles versierd, schilden en rond-
assen hingen aan de muren, alles
schitterde van goud Kon. X :16,
17) [Zie Aant. I]. Bijna alles was van
goud gemaakt (X : 2I). De drinkscha-
len waren van zuiver goud.

Salomo bezat ook een prachtigen
troon. In oostersche landen zijn de
tronen zeer rijk versierd. Lees een be-
schrijving van Salomo's elpenbeenen
troon. Die troon was met goud over-
togen en twaalf leeuwen stonden op
de trappen (X : 18-20) EZie Aant. 2].

Let verder op al de schatten van
Salomo, op zijn inkomen, als wij het
zoo noemen molten (X : 14, 15). Zijn
inkomsten bedroegen jaarlijks 666
talenten gouds (meer dan 3o milli-
oen gulden). Hij was de rijkste koning
der aarde. Door pracht en weelde
werd hij omringd. Tal van dienaren
letten op zijn wenken. Maar er zijn
vele dingen, die het geld ons niet kan
geven. Hebben rijke menschen nooit
zorg en kommer en heerscht er in
de paleizen nooit ellende ? 0, ja ;
wij zullen spoedig genoeg zien, dat
al die rijkdom op zich zelf Salomo
geen blijvend geluk kon geven.

Hoe machtig was hij ook ! Zijn
gebied strekte zich van den Euphraat
tot aan Egypte uit (IV : 2r). Hij
bouwde sterk ten, schatsteden, enz.
en bezat vele havensteden. (IX : 17—
19). Ook bouwde hij schepen te
Ezeon-Geber. Zie, hoe machtig zijn
leger was ; zijn krijgslieden, de
vorsten, de hoofdlieden, de ruiters
waren vele in getal (IV : 26; X: 26).
Een ieder hoorde van Salomo spre-
ken, van zijn rijkdom en zijn
heerlijkheid ; „de gansche aarde zocht
het aangezicht van Salome," (X: 24).
Zijn schepen brachten het gerucht
zijner heerlijkheid over de geheele
wereld (X : 22). Vele koningen hadden
van hem gehoord en begeerden wel-
licht hem te zien.

Salomo had ook een groot ver-
stand. Hij bezat een uitgebreide ken-
nis. Van hoe veel belang is het voor
een yolk, dat het een wijs koning
heeft ! Lees, hoe groot Salomo's ver-
stand was (VI : 29-3 4). Wij bezitten
nog eenige zijner liederen en spreuken
(Ps. CXXVII, de Spreuken en Predi-
ker, het Hooglied). Merk op, in welke
dingen hij zoo verstandig was (IV :
33). Hij had de werken Gods gade-
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gesla gen. Hoe bewonderenswaardig
is het boek der natuur, de hemel
en al het geschapene op de aarde !
De beschouwing van dit alles moet
ons den Heere beter leeren kennen ;
maar velen zien God niet in de na-
tuur, loch blijven slechts bij het
geschapene staan. Wij moeten in de
natuur de werken Gods zien en den
grooten Schepper loven, wiens groot-
heid zich ook in die werken open-
baart. Salomo geeft eenige zeer goede
raadgevingen over wijsheid in zijn
boeken (Lees Spr. IL : 2-6; III : 1—
4, 13-18, 21 2 22 ; Pred. IX : 16-18;
Spr. IX : io). Laten wij die „vreeze
des Heeren", welke is „het beginsel
der wijsheid", zoeken.

Naar wien wijst Salomo ons heen ?
Naar een Koning, veel grooter en
heerlijker dan hij. Ge weet, Wien ik
bedoel. De Heere Jezus sprak een-
maal van zichzelf : „Ziet, meer dan Sa-
lomo is bier." Zijn wijsheid is veel
grooter dan die van Salomo ; voor
Hem is niets verborgen ; Hij door-
ziet en doorgrondt alles. Hem is
gegeven alle macht in hemel en op
aarde. Zijn rijkdom gaat lien van
Salomo verre te boven (Spr. VIII:
18). En op Zijn hoofd schittert de
Kroon der eere. De engelen aanbid-
den en dienen Hem ; hier op aarde
wordt Hem door Zijn yolk de glorie
toegebracht; en mogen velen Hem
nu nog verachten en bespotten, eens
komt de dag, dat alle knie voor Hem
zich buigt. Zalig, als ook wij Hem
als onzen Koning erkennen.

H. De vreemde vorstin in Jeru-
salem.

Beschrijf een land in Arabic. Aan
de zuid-west-kust, bespoeld door de
Roode Zee, ligt Scheba. (Zie Aant. 3).
Het is een land van specerijen en
edelgesteente, enz. Men zegt, dat men
op eenigen afstand van de kust op
zee den geur der specerijen kan

waarnemen. Stel u het hof van Sche-
ba voor ; een oostersch hof is zeer
prachtig, de kleeding der hovelingen
is er zeer kostbaar en alles schittert
er van goud en juweelen. Scheba
werd door een koningin geregeerd
en wel door een zeer verstandige
en machtige vorstin.

De koningin van Scheba heeft van
den koning van Israel, daar ver in
het noord-westen, gehoord. Misschien
heeft zij reeds vroeger van het groote
rijk vernomen, maar nu hoort zij
veel van hemzelf verhalen. Waar-
schijnlijk hebben de scheepslieden
van Salomo van hun koning en
van zijn land gesproken. Zij verhalen,
hoe prachtig Jerusalem geworden is,
van den Tempel, en het koninklijk
paleis, van den rijkdom, de heerlijk-
heid en de wijsheid van den koning.
Dit alles komt de koningin ter oore,
en zij vraagt zich af, of dit alles
wel waar is. Zij besluit, de verre reis
naar Kana an te ondernemen ; zelf
wil zij de wijsheid van Salomo hooren
en zijn heerlijkheid zien.

Hoe belangrijk is het bezoek van
een vreemden vorst! Beschrijf nu
het tooneel in Jerusalem (vs. 2). De
menigte verdringt zich in de straten
om de koningin uit het verre land
te zien. Welk een stoet ! Kameelen
dragen goud, specerijen en kostbare
steenen, alles geschenken voor Salo-
mo (Zie Aant. 4) Het aanbieden van
geschenken was een gewoonte in het
Oosten ; men leest er dikwijls van in
den Bijbel (2 Kon. VIII : 9 ; Job
XLII : I I). Salomo verneemt de komst
der koningin en gaat haar tegemoet.

Waarom kwam zij eigenlijk ? Om
een verbond te sluiten ? Om
haar land in welvaart te doen toe-
nemen, door den handel met Salomo's
land te bevorderen ? Neen ; zij kwam,
om te zien, of alles, wat zij van Salo-
mo gehoord had, waarheid was. Welk
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een moeilijke, warme, vermoeiende
reis zal zij door de woestijn gehad
hebben ! Daarbij was het een zeer
lange reis en een zeer kostbare, met
zulk een gevolg. Werd zij teleurge-
steld, toen zij Jerusalem, den Tern-
pel, het paleis, de spijzen der tafel,
en al de pracht zag (Zie Aant. 5)?
Neen, zij is geheel verslagen, er is
Been geest meer in haar. Ook ver-
baasd zij zich over Salomo's wijs-
heid. Al haar woorden verklaarde
de koning haar (vs. 3). Eindelijk
moest zij weer vertrekken; prachtige
geschenken werden van weerskanten
aangeboden (vs. io, 13), en de konin-
gin verliet Jerusalem met haar ge-
volg, om naar haar eigen land terug
te keeren.

Hoe verwonderd was zij over de
wijsheid, de grootheid en den roem
van Salomo ! Hoe teleurgesteld zoude
zij geweest zijn, indien het gerucht

-onwaar was geweest !
De koningin van Scheba heeft

misschien, toen zij nog in haar land
was, wel gedacht, dat alles wel niet
waar zou zijn, wat haar van Salo-

AANTEEK

1. „Rondassen" — nschilden van geslagen
goud." (X : 16, 17). Het laatste was een klein,
licht schild van ronden of ovalen vorm, en
werd op den linkerarm gedragen, waaraan het
door een riem werd vastgemaakt. Een „rond-
as", een groot, langwerpig schild, was, zooals
de afgebeelde schilden op de Assyrische bas-
reliefs ons doen zien, groot genoeg om het
geheele lichaam te beschermen en werd door
een ander voor den strijder uitgedragen, be-
halve in den strijd zelf.

2. Afbeeldingen van tronen van gelij ken
vorm en bouwstof als de elpenbeenen troon
van Salomo zijn niet ongewoon in Assyrisch
en Egyptisch beeldhouwwerk; Salomo's troon
echter schijnt die alle overtroffen te hebben
in koninklijken luister en kunstige versiering.

Sommigen denken, dat de troon eigenlijk
van hout was en dat het ivoor in dunne
platen en met figurers besneden er van buiten
op was aangebracht, alsof het ingelegd was.
Dit was het algemeen gebruik in Assyrie ;
proeven van zulk gesneden, ingelegd ivoor

mo's wijsheid en heerlijkheid was
verhaald dat de zaken overdreven
waren voorgesteld, zooals zoo vaak
gebeurt. Maar wat zeide zij, toen zij
alles had gezien en gehoord ? Lees
vs. 6-9. „De helft is mij niet aan-
gezegd." De werkelijkheid had het
gerticht verre overtroffen.

Waar wordt in het Nieuwe Testa-
ment van de koningin van Scheba
gesproken ? Lees Matth. XII : 42 en
Luk. XI : 31. De Heere Jezus is een
zooveel grooter Koning dan Salomo.
Tot Hem moeten wij gaan om Zijn
heerlijkheid te zien en Hem onze
hulde te bieden. Doen wij dat niet,
dan staan wij bij de Heidensche
vorstin ten achter en zal zij ons ver-
oordeelen. Wie tot den grooten
Koning komt, wordt niet afgewezen;
hem worth de heerlijkheid Gods
geopenbaard. De koningin van Scheba
prees de dienstknechten van Salomo
gelukkig hoeveel te meer zijn wij
gelukkig te noemen, indien wij lien
Koning mogen dienen, die in wijsheid
en macht, in eer en glorie Salomo
zoo verre te boven gaat !

ZNINGEN.

zijn in de laatste jaren naar Europa over-
gebracht.

De twaalf leeuwen (vs. 20) doelden waar-
schijnlijk op de twaalf stammen Israels. Deze
versiering van Salomo's troon was ook gelijk
aan de versiering van de Assyrische tronen ;
de leuningen of armen werden gewoonlijk
gesteund door gouden leeuwen of andere
dieren.

3. „Scheba" — niet Scheba in Ethiopie,
zooals Josefus en andere rabbijnsche schrijvers
denken, maar het land van de Sabeers in
Arabie, bij het zuidelijke uiteinde van de
Roode Zee.

4. „Specerijen" (vs. 2). Arable, vooral het ge-
deelte, vanwaar de koningin van Scheba kwam,
was beroemd door den overvloed en den geur
zijner specerijen. Herodotus zegt, dat de ge-
heele streek een bijzonder lieflijken geur
verspreidde.

Diodorus verhaalt, dat de geur op een aan-
merkelijken afstand in zee kon worden waar-
genomen.
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„Zeer reel gouds”. Thans wordt er geen
goud in Arabie gevonden ; misscbien wel in
oude tijden. In elk geval weten wij door
Strabo, dat de Sabeers zeer rijk waren en
zeer kwistig in het gebruik van goud en
zilver.

„Kostelijk gesteente". In oude tijden, zegt
men, leverde Arable vele soorten van koste-
lijke steenen. Nu vindt men er weinig meer
dan de onyx en den smaragd.

5. Wat bedoeld wordt met „zijn opgang,
waardoor hij henen opging in het Huis des

Heeren", is zeer onzeker. Eenigen denken,
dat deze uitdrukking doelt op een prachtige
trap rondom den Tempel. Anderen meenen,
dat hierdoor de viaduct wordt aangeduid,
waarvan Josefus spreekt, die leidde van het
paleis naar het tempelplein, en welks over-
blijfselen nog gevonden worden. Het is duide-
lijk, dat een of andere bijzondere toegang tot
den Tempel bedoeld wordt, die merkwaardig
genoeg was om de verwondering van de
koningin van Scheba op te wekken.

Les LXXII. — De scheuring des rijks.

„Ik zal hunne overtreding- met de roede bezoeken".

re lezen: z Kon. XI; XII : 1-24.
le leeren: Spr. IV : 23 ; Jes. LXVI : 4; Spr. XV : 	 2.

(Ps. 81 : 13 Ps. 89 :13).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van Salomo's regeering neemt in deze les een einde. Dat
einde was diep treurig. De zon, zoo helder en schitterend opgegaan, gaat
onder, in wolken en duisternis gehuld.

In de vorige les leerden wij Salomo kennen als een groot en heerlijk
koning, en we zagen, dat hij als een zinnebeeld van Christus moest beschouwd
worden. In deze les moeten wij op hem wijzen als een baken in zee, als een
hoogst ernstige waarschuwing voor de. gevaren, die ook den meest wijzen
mensch, ook den godvreezende op zijn weg door dit levee bedreigen.

De onderwijzer moet trachten, zoo practisch mogelijk te spreken over het
gevaarlijke van de verleiding des kwaads en over onze neiging tot zorge-
loosheid en onverschilligheid, waardoor wij, als God het niet verhoedt,
komen tot allerlei zonden.

Vervolgens bespreken wij in deze les de scheuring des rijks bij Reha-
beams troonsbestijging. Hoewel het schijnbaar plotseling tot een uitbarsting
kwam, had de loop der gebeurtenissen deze ontknooping reeds lang doen
voorzien. Reeds jaren had er tusschen de machtige stammen van Efraim en
Juda een heimelijke naijver bestaan, die zich nu en dan openbaarde. Tege-
lijkertijd vertoonde zich bij de tien stammen een toenemende neiging, zich
onder Efraim te vereenigen. De drukkende belastingen, door Salomo opge-
legd, en Rehabeams dwaasheid dienden slechts om het smeulende vuur tot
een vlam aan te wakkeren. De onderwijzer doet wel, de oudste kinderen
hierop opmerkzaam te maken, en hen te verwijzen naar plaatsen als Richt.
VIII: I en XII : I, waar wij bewijzen vinden van den voorrang, waarnaar
Efraim streefde en van den verborgen naijver, die langen tijd tusschen de
stammen had geheerscht.

Wanneer de onderwijzer spreekt over Rehabeams dwaze optreden tegen-
RENKEMA.	 25
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over de ontevredenen in Israel, heeft hij een uitnemende gelegenheid, den
kinderen op het hart te drukken, hoe noodig het is, zich te oefenen in
geduld en vriendelijkheid in den omgang met anderen. Er zijn slechts weinig
kinderen, die niet zullen inzien, hoeveel beter in iedbr opzicht het „zachte
antwoord" is, dat „de grimmigheid afkeert", dan het „smartende woord",
dat „den toorn doet oprijzen".

SCHETS VAN DE LES.
Hoe heerlijk is het, te zien, dat

in een huisgezin eensgezindheid
heerscht ! De broeders en de zusters
van dat gezin zijn steeds vriendelijk
tegenover elkander ; geen booze woor-
den worden er gehoord. Hoe droevig
is het daarentegen een gezin aan te
treffen, dat verdeeld is, waar sommigen
deze, anderen gene partij kiezen. Wij
zullen nu van een twist onder
broeders hooren, van een scheuring
in Israel. Gij herinnert u, wat wij van
Salomo, van zijn rijkdom, zijn
pracht, zijn heerlijkheid verhaald
hebben (I Kon. X : 23-27). Geen
koninkrijk was bij het zijne te ver-
gelijken. Maar dit alles duurde niet
lang. Groote steden en rijken komen
dikwijrs ten val. (Voorb. Babylon,
Rome, Spanje. Vergelijk het verleden
met het heden.) Bij Salomo's dood ont-
ving zijn rijk een schok, dien het
nooit te boven kwam.

1. Salomo's val.
Beschrijf den Tempel op den berg

Moria. Welk een prachtigen aanblik
leverde hij op, als hij door de zon
bestraald werd ! Hoe verheugde ieder
vroom Israeliet zich in dat gezicht !
De Heere woonde in het midden
van Zijn yolk. Uit alle andere vol-
ken had de Heere Israel uitverkoren
om Zijn yolk te zijn (Deut XIV : 2).
Maar nu moest het yolk Hem ook
dienen, Hem alleen. Israel moest een
heilig yolk zijn. De Tempel in Jeru,
salem riep het yolk toe : „Gij zult
geen andere goden voor mijn aange-
zicht hebben !" Die Tempel was
Jehova's huis. Hij had het als het

Zijne erkend. Hij had er woning in
gemaakt (VIII : To, 1 1).

Doch zie, wat verheft zich daar
ginds op dien heuvel tegenover de
stall ? (vs. 7) (zie "Ian/ . I). Een hei-
densche tempel, een tempel, gewijd
aan Kamos; nog een anderen zien
wij daar ginds, en nog een, en nog
een. Maar Salomo diende de afgoden
toch niet ? Lees vs. 5-8. Onder de
heidensche menigte, die zich naar
de afgodische tempels begeeft, kun-
nen wij Salomo soms mede zien
optrekken, om aldaar een vuurgod,
als Molech, of Kamos, of Astaroth
te aanbidden (zie Aant. 2). En dit
alles in het gezicht van den Tempel
Gods. Welk een droevige val ! Hoe
kwam hij toch tot zulk een zonde ?
Hoe is hij nu zoo diep gezonken ?
Het is niet altoos gemakkelijk, getrouw
aan God te blij yen. De oude martelaren
ondervonden veel verdrukking en
vervolging (Hand. XIV : 22). Ook nu
wordt het Christelijk geloof menig-
maal beproefd. Sommigen worden
ontrouw (Matth. XIII : 21), anderen
blijven getrouw. Kwam Salomo ten
val, omdat hij verdrukking ondervond
of omdat leed hem dreigde? Neen.
Hij had in den dienst des Heeren
zegen en voorspoed genoten. Hoe
kwam hij er dan toe, nu den weg
van Gods geboden te verlaten ?

(I) De slechte invloed van hen, die
hem omringden. 'Lib met wie wij om-
gaan, oefenen een grooten invloed op
ons uit. Vader, moeder, broeders en,
zusters, alien hebben invloed op elkan-
der. Wij mogen dus wel nauwlettend
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toezien, dat wij geen personen in ons
gezelschap toelaten, die ons een slecht
voorbeeld geven. Zoo licht komen wij
ook tot het kwaad, dat wij anderen
zien bedrijven; zoo gemakkelijk wor-
den wij tot zonde verleid. Zie het aan
Salomo. De vreemde vrouwen, die hij
in zijn paleis bracht, verleidden hem
tot kwaad (zie vs. 1 en 2). Salomo's
vrouwen waren heidinnen. „Zij neig-
den zijn hart achter andere goden"
(vs. 4). Het waren vreemde vrouwen,
die haar afgodendienst en haar pries-
ters merle naar Jerusalem brachten.
Buiten Jerusalem bouwde Salomo
hoogten, waar de afgoden konden
worden vereerd. Hij wilde zijn vrou-
wen ter wille zijn en haar gelegen-
heid geven, haar godsdienst uit te
oefenen. Misschien werd hij overge-
haald, een enkelen keer die heiden-
sche feesten bij te wonen. Hoe spoe-
dig volgt een tweede stap op den
eersten ! Houd u zoo ver mogelijk
van het kwaad Het is een oud
spreekwoord: „Die met pik omgaat,
wordt er mee besmet". Gods woord
waarschuwt ons, het gezelschap te
mijden van hen, die den weg der
zonde bewandelen. Wij moeten ech-
ter nog aan iets antlers denken.

(2) Zijn eigen boos hart. Stel u
voor, dat een dief of een moordenaar
in uw huis drong, wat zoudt gij doers?
Ge zoudt hem natuurlijk er uit jagen,
en de deur grendelen. Maar als gij
nu de deur eens voor hem openzettet
en hem tegemoet kwaamt en hem
welkom heettet ? Hoe vreemd zou dat
zijn ! En Loch doer menigeen dit met
den duivel. Hij gaat hem halverwege
tegemoet. Hoe komt dit ? Jer. XVII:
9 „Het hart is arglistig". Een stem
binnen in ons spoort ons tot zondi-
gen aan en fluistert ons toe dat de
zonde zoet is. Onze natuur is ver-
dorven. De zonde woont in ons hart.
Laat ons ons booze hart bewaken

(Spr. IV : 23). Laat ons God vragen,
ons een rein hart te geven (Ezech.
XVIII : 31; Ps. LI : r2). Bidden wij
den Heere, dat Hij ons voor het
kwaad beware. Wij zijn elk oogen-
blik in gevaar, in de zonde te vallen.
Vragen wij daarom geduriglijk :
„Heere, laat mij van uwe geboden
niet afdwalen !"

Maar viel Salomo in eens van den
Heere af? Neen, langzamerhand. Zie,
welke de eerste stap was (i Kon III :
i). Misschien veranderde Farao's
dochter van godsdienst (zie Aant. 3).
Doch lees Deut. VII: 3, 4. Hier wordt
duidelijk gezegd, dat Israel zich af-
gezonderd moest houden van de
andere volken. Het huwelijk met een
Egyptische prinses was dus een ge-
vaarlijke stap. Spoedig volgde een
tweede (vs. I). Hij bezat vrouwen uit
verschillende landen. Iedere vrouw
wilde in Jerusalem haar eigen afgo-
den dienen. En de koning stond die
afgoderij toe. Daarna werd hij zorge-
loos, onverschill4, , en eindelijk wan-
delde hij vreemde goden na (vs. 5)
en nam hij deel aan de heidensche
feesten. Welk een ondankbaarheid
aan God, die hem zoo gezegend had
(Neh. XIII : 26)1 Hij werd echter geen
volslagen afgodendienaar, maar tracht-
te nog ten halve God te dienen (Zie
vs. 4, 6). Hoe onmogelijk is dit! Zie,
wat Jezus daarvan zegt (Matth. VI:
24).

II. Rehabeams dwaasheid.
In i Kon. XI : 43 lezen wij, dat

Salomo stierf; zijn zoon Rehabeam
zal de nieuwe koning zijn. Dikwijls
is er groote vreugde bij de troonsbe-
stijging van een nieuwen vorst. Maar
bij Israel was dit niet het geval. Geen
kreten van : „leve koning Rehabeam !"
worden vernomen ; geen volksgejuich
heet hem welkom op den troon. Stel
u voor, hoe Rehabeam Jerusalem met
zijn gevolg verlaat. Waar gaat hij
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heen (XII : r) ? Waarom gaat hij naar
Sichem ? Jerusalem was toch de hoofd-
stad. Waarom *kwamen de Israelieten
dan niet daar bij Rehabeam? Er moet
jets niet in orde zijn. En dit is ook
het geval. Onder de saamgestroomde
menigte zijn vele ontevredenen. Si-
chem is de voornaamste stad van dit
gedeelte des lands, de eerste stad van
den machtigen stam van Efraim (Joz.
XX : 7). Het was dikwijls een verga-
derplaats geweest (Joz. XXIV : I),
ook was er wel opstand uitgebroken
(Richt. IX : 1-6) [Zie Aant. 5].

Maar vanwaar die ontevredenheid ?
Waarover klaagt het yolk ? Over de
afgoderij, die in het land werd ge-
vonden ; over de afwijking van den
dienst des Heeren? Neen. Laat ons
luisteren naar wat het yolk te Sichem
tot Rehabeam zegt. Merk dien jongen
man op, die hun woordvoerder is.
Het is Jerobeam (zie Aant. 4). Hij is
uit Egypte teruggekeerd, nu Salomo
dood is (XI : 4o). Welke is hun klacht ?
Lees vs. 2-4. Salomo had het yolk
zware lasten opgelegd; hun juk was
hard. Zij begeeren, hun lasten ver-
licht te zien (Verg. IV : 7; V : 13, 14;
IX : 15-23). (Maak hier melding van
Samuels voorspelling, I Sam. VIII:
II-18). Hoe luidt Rehabeams ant-
woord? Zie vs. 5. In zoover is hij
verstandig ; hij wil zich drie dagen
bedenken. Misschien herinnert hij zich,
wat zijn vader gezegd had van den
man, die een haastig, ondoordacht
antwoord geeft (Spr. XXIX : 2o).

Het was een moeilijke tijd voor
Rehabeam. Als wij eens in een groote
moeilijkheid verkeerden, wat zouden
wij doen ? Wij zouden om raad vra-
gen. Dit deed Rehabeam ook. Zie nu,'
welke raad hem gegeven werd.

(I) Goede raad. Door wie? (vs. 6).
Door de wijze, oude raadslieden van
Salomo. Zie, welke hun raad was (vs.
7). Zij herinnerden zich, wat Salomo

van een zacht antwoord gezegd had
(Spr. XV : 1). Hun raad luidde dus :
spreek zachte, vriendeliike woorden;
win hen voor u. Dat was een wijze
raad. Vriendelijke woorden zouden
het vol.k gunstig gestemd hebben
jegens hun koning ; daardoor zou Re-
habeam het hart der mannen van
Israel voor zich hebben ingenomen.
„Een goed woord vindt een goede
plaats," zegt het spreekwoord.

Luisterde Rehabeam naar den raad
der oudsten ? •Neen, hij luisterde naar
anderen.

(2) Slechte raad. Zie nu, tot wie hij
zich wends (vs. 8, 9): tot zijn met-
gezellen, jonge, onnadenkende men-
schen. Hoe anders luidt hun raad
(vs. I°, II)! Geef niet toe ; behandel
hen uit de hoogte; toon hun, dat gij
niet voor hen wijkt ; laat hun dade-
lijk zien, dat gij doet, wat gij ver-
kiest, zonder u om hun woorden te
bekommeren, en zeg hun, dat gij het
eerder erger dan beter zult maken.
Dwaze jongelieden! Hoe kortzichtig
waren zij!

Beschrijf nu het tooneel aan het
einde der drie dagen (vs. 12-15).
Jerobeam en . het yolk komen bm
Rehabeams antwoord te vernemen.
Hoor, welk dat antwoord is. Mijn
vader heeft u met geeselen gekastijd,
ik zal u met schorpioenen kastijden
(zie Aant. 6).

Hoe gemakkelijk had Rehabeam de
ontevredenheid kunnen wegnemen en
de rust kunnen herstellen. Door een
zacht, vriendelijk, minzaam antwoord
zou hij het hart des yolks hebben
gewonnen. Hoe dwaas handelde hij
door die gelegenheid voorbij te laten
gaan! Zijn bittere woorden veroor-
zaakten toorn. Als gij soms eens ge-
neigd mocht zijn, harde woorden te
gebruiken, denk dan aan Rehabeam!
Booze woorden stichten nooit goed,
dikwijls veel kwaad. Vriendelijkheid
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en goedheid zijn krachtige wapenen.
Gebruik ze in huis. Denk er aan, dat
gij een dienstknecht moet zijn van
Hem, die zachtmoedig en nederig
was. Wij moeten den Heere bidden,
dat Hij ons leere, zachtmoedig te zijn
(Matth. XI : 29 , Gal. 5: 22).

Hoe treurig was het begin van
Rehabeams regeering ! Indien hij den
wijzen raad der oudsten had opge-
volgd, zou het naderend onheil mis-
schien nog zijn afgewend. Maar nu
brak de storm los.

Welk eeb opschudding in Sichem!
Luister naar de kreten (vs. 16): „Ga
naar uwe Lenten, o Israel!" „Wij
willen Rehabeam niet dienen ! Laat
hij . over juda regeeren !" Hoe versla-
gen is Rehabeam ! Het berouwt hem,
dat hij zoo dwaas gehandeld heeft.
Zie, wat hij doet (vs. 18). Hij zendt
Adoram tot de opstandelingen, mis-
schien om nog te trachten vrede te
maken. Slaagt hij ? Neen. Weldra
komt de tijding tot Rehabeam, dat
Adoram gesteenigd is (zie Aant. 7).
De koning vlucht daarop naar Jeru-
salem,

Wat gebeurt er nu ? (vs. 20). Reha-
beam behoudt slechts twee stammen,
Juda en Benjamin. Tien stammen
besluiten een nieuwen koning te kie-
zen. Eenige mannen, de oudsten
dezer stammen, komen bijeen, en
Jerobeam wordt gekozen.

En ziet Rehabeam dat nu maar

lijdelijk aan ? Neen. Hij verzamelt
zijn leger om tegen Israel te strijden.
Doch zie, wat God zegt (vs. 2 2 — 2 4).
Het leger van Rehabeam moest terug-
trekken. Deze zaak was van den
Heere geschied. Rehabeams dwaas-
heid was door God gebruikt om het
woord der profetie in vervulling te
brengen (Zie XI : II--r3). God had
al die gebeurtenissen voorzien, ja, Hij
had het alles zoo bestuurd. Dit was
echter geen verontschuldiging voor
Rehabeam.

Het rijk was dan nu in tweeen
verdeeld. Rehabeam was koning van
Juda, en Jerobeam koning van Israel,
Deze rijken zijn nooit weer een ko-
ninkrijk geworden.

Hoe droevig is het, Gods yolk ver-
deeld te zien ! Hoeveel zwakheid ont-
staat er door verdeeldheid ( Voorb. 
Hoe zwak is een land, dat door een
burg-eroorlog geteisterd wordt) ! De
twaalf stammen waren nu niet meer
een, maar vormden twee rijken. Het
rijk was gescheurd. Israels vijanden
zullen over die verdeeldheid hebben
gejuicht ; zij, die den Heere liefhadden,
zullen er over getreurd hebben.

Een huisgezin, waar tweedracht
heerscht ; een yolk, dat verdeeld is —
welk een droevig schouwspel ! Zij het
toch steeds ons ernstig streven, liefde,
vrede, eensgezindheid te bevorderen !
Alleen waar eendracht en liefde woont,
gebiedt de Heere den zegen.

AANTEEKE NINGEN.

1. „De berg, die voor Jerusalem is" (vs. 7),
d. i. de berg ten oosten van Jerusalem, die
dus geen andere dan de Olijfberg kan zijn.
Op verschillende toppen schijnen hoogten ge-
bouwd te zijn voor de heidensche godheden
(zie 2 Bon. XXIII : 13). De zuidelijke top,
,,de Berg der Schande", onmiddellijk ten
oosten van den berg Zion, was de plaats der
hoogte van Kamos.

2. Molech of Nlilchom is dezelfde god, die
op andere plaatsen Moloch genoemd wordt.
flip was de vizurgod van het Oosten, en wordt

I door sommigen vereenzelvigd met Baal, den
zon-god. Volgens Joodsche overlevering was
de afgod van koper en zat hij op een troon.
Beide, de troon en het beeld, waren hol en
bevatten vuur.

Een vorm van vereering was, het slacht-
offer te plaatsen in de uitgestrekte armen van
den afgod, opdat het door het vuur verteerd
zou worden. Het gekerm van het slachtoffer
werd overstemd door het slaan op pauken en
trommen (Verg. Jer. VII ; 31; Deut. XII : 31).

Astaroth was de voornaamste vrouwelijke
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godheid der Pheniciers. De gebruiken bij
haar dienst waren van de walgelijkste soort.
Op het graf van een Phenicischen koning,
ontdekt in 1855, dicht bij Sidon, wordt gewag
gemaakt van een tempel van Astarte, aldaar
door den vorst gebouwd of hersteld, en er
wordt vermeld, dat zijn moeder priesteresse
der godheid was.

Samos was de nationale god der Moabieten.
Zijn naam komt verscheidene keeren voor
op het inschrift van den „Moabietischen
Steen".

3. Daar uit niets dat de Egyptische
vorstin, met wie Salomo gehuwd was, eenigen
verkeerden invloed op hem heeft uitgeoefend,
en er geen enkel spoor van Egyptische afgo-
derij gevonden wordt, wordt algemeen gedacht,
dat Farao's dochter, ten minste gedeeltelijk,
zich had gevoegd naar den godsdienst van
haar man.

4. „Efrathiet" (vs. 26) beteekent &ramjet.
Jerobeams kracht en bekwaamheid schijnen
het eerst door Salomo opgemerkt te zijn bij
den bouw van de versterkingen van Jerusa-
lem. De aanzegging van den profeet Ahia,
uit Silo, van de hooge waardigheid, waartoe
God hem bestemd had, schijnt spoedig gevolgd
te zijn door daden van opstand van Jero-
beams kant.

Hieronymus maakt melding van een oude
Joodsche overlevering, volgens welke Nebat,
de varier van Jerobeam, Simel uit den stam
van Benjamin was, die David vloekte.

5. Sichem was van ouds een der voornaam-
ste stellen des rijks, en door haar ligging in
het midden des lands, zoowel als door haar

vroegere betrekkingen, een aangewezen plaats
voor de verzameling van geheel Israel. Het
doel der bijeenkomst was niet Rehabeam te
kiezen, maar de voorwaarden te stellen, waar-
op men hem zoude gehoorzamen. Misschien
werd Sichem door Rehabeam gekozen om de
verdeelde stammen te vereenigen ; het is echter
hoogst waarschijnlijk, dat de mannen van
Israel Sichem kozen, dat zij Rehabeam uit-
noodigden hen daar te ontmoeten, en dat
Rehabeam niet durfde weigeren, aan hun ver-
zoek te voldoen.

6. „Schorpioenen" (vs. 14): geeselen, gebruikt
om slaven te straffen. Zij bestonden uit riemen,
met scherpe punten van lood of ijzer er aan
bevestigd, die het lichaam openreten en hevige
pijnen veroorzaakten. Het insect, waaraan
deze werktuigen den naam hebben te danken,
is ongeveer twee duim lang. Zijn beet is ver-
giftig en veroorzaakt de folterendste pijn.

De uitdrukkingen „kastijden met geeselen"
en „kastijden met schorpioenen" moeten
natuurlijk figuurlijk worden opgevat.

7. Adoram was waarschijnlijk de Adoniram
van 1 Son. IV : 6; de man, die het opzicht
had over de werving voor den gedwongen
arbeid onder Salomo's regeering, en die de
belastingen moest innen. Of hij uitgezonden
was om het yolk tot onderwerping aan te
manes, of, zooals sommigen denken om voor
verzachting van hun lasten te zorgen, is niet
duidelijk. Maar een man te zenden, zoo ge-
haat als Adoram, om met de opstandelingen
te spreken, was een groote onvoorzichtigheid
van Rehabeam, en een bewijs van zijn onbe-
kwaamheid voor de regeering.

Les LXXIII. — De eerste Koningen van Juda.

„Vreest den Heere, en diem' Hem in oprechtheid en in waarheid."

Te lezen : 2 Kron, XII, XIII, XIV, XV, XVI.
le leeren : Deut. X : 12; 2 Kron. XVI : 9; Matth. VII : 21.

(Ps. 89 : 14; Ps. Io6 : 2 ; Ps. 119: I, 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij stellen ons voor, in deze les de aandacht te vestigen op de eerste
jaren van Juda als afzonderlijk koninkrijk, om daarna tot het noordelijk
koninkrijk terug te keeren en ons met de geschiedenis daarvan bezig te
houden.

Men verzuime niet, de leerlingen er op te wijzen, dat de geschiedenis van
Juda's eerste koningen ons leert, hoe het bestaan en de voorspoed des yolks
afhangt van zijn getrouwheid en gehoorzaamheid aan God. Tevens geeft



DE EERSTE KONINGEN VAN JUDA.	 391

deze les gelegenheid, er bij stil te staan, hoe de Heere wil, dat wij ons
geheel aan Hem geven, dat wij Hem dienen met een volkomen hart, „in
oprechtheid en in waarheid."

De schets bevat de geschiedenis der regeering van Rehabeam, Abia en
Asa. We gaan bij de behandeling uit van het geschiedverhaal, zooals het
in het tweede boek der Kronieken vermeld wordt, omdat hierin verschillende
belangrijke bijzonderheden voorkomen, die we niet in het boek der Konin-
gen vinden, zooals de onderwijzer zal bemerken, wanneer hij beide verhalen
met elkander vergelijkt.

De oudste leerlingen zou men ook hier opmerkzaam kunnen maken op de
eigenaardige manier van beschrijven van den kroniekschrijver, die in dit
verhaal bijzonder uitkomt, n.l. de geschiedenis te beschouwen uit een zede-
lijk oogpunt en haar een onderwijzend karakter te geven.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een rivier voor, voortstroo-
mende, totdat zij over eenige rotsen
heenvloeit ; hier verdeelt zij zich; een
gedeelte van het water vloeit in deze,
het andere in gene richting. Dit was
nu ook het geval met het yolk van.
Israel. Twee afzonderliike geschiede-
nissen ontstaan. De koninkrijken zijn
gescheiden; de beide koningen zijn
niet uit hetzelfde stamhuis. leder rijk
heeft zijn eigen gevaren, oorlogen,
enz. Vestig uw aandacht op het
nieuwe koninkrijk. Hoe druk zijn
alien in Sichem bezig. Het zal de
nieuwe hoofdstad worden en men gaat
haar versterken, evenals andere steden
(r Kon. XII : 25). Jerobeam moet nu
ook een eigen leger, eigen hoofdlie-
den, eigen schatmeesters hebben.
Spoedig zullen wij meer van dit nieuwe
rijk vernemen, maar eerst keeren wij
tot Rehabeam en het rijk van Juda
terug.

Waartoe dienen al die voorbereid-
selen in Juda ? Er worden daar ook
versterkingen gemaakt (2 Kron. XI:
5-12). Het eene rijk versterkt zich
tegen het andere. Hoe droevig is het,
volkeren zich tot den strijd te zien
toerusten, vooral wanneer die volkeren
broeders zijn ! Vrede is een groote
zegen. Wij molten wel ernstig bidden,

dat de Heere ons voor de verschrik-
kingen van den oorlog beware (Verg.
Ps. CXLVII : 14).

Hoe streefde Juda naar welvaart en
macht ! Maar was dit alles niet aan
een zekere voorwaarde verbonden ?
Ja (Ps. 1 : 1-3; Jes. III : io). Dit is
even waar van een mensch als van
een yolk. Hij, die den Heere vreest,
wordt gezegend.

1. Rehabeam.
Wie trekken daar naar Rehabeams

grondgebied? Zii komen van het
noorden. We zien mannen, vrouwen
en kinderen met veel bagage, enz.
(2 Kron. XI : 13, 14). Het zijn pries-
ters en Levieten. Hun steden lig-
gen hier en daar in Israel verspreid
(Zie Joz. XXI). Hoe droevig is bun
blik ! Zij zijn genoodzaakt, hun land
te verlaten. Jerobeam heeft hen ver-
dreven. Wij zullen in de volgende
les zien, waarom. Nu komen ze zich
in het rijk van Juda vestigen.

(a) Merk op hoe voorspoedig Reha-
beam eerst is. Waarom ? Zie XI : 16,
17. De beste mannen uit het land,
de vromen, zij die den Heere zoch-
ten, kwamen tot hem, omdat zij in
zijn land den Heere konden dienen,
zooals God het eischt. Die mannen
waren een groote aanwinst voor Re-
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habeam. Zijn rijk werd er door ver-
sterkt (vs. 17). Aanvankelijk gaat dus
alles voorspoedig. De koning en het
yolk dienen den Heere. Hoe lang?
(vs. I 7).

(b) Let er op, hoe spoedig Reha-
beam verandert. Hij volhardt niet,
den Heere na te volgen. Als de Heere
hem gezegend heeft en hem welvaart
heeft geschonken, zoodat het rijk zich
eenigermate heeft kunnen herstellen
van den schok der jongste gebeurte-
nissen, verlaat de koning den Heere.
Hij veracht de wet Gods en wijkt of
van het pad van Gods geboden,
waarop alleen zegen te verwachten
is. En in zijn afval van den Heere
sleept hij het gansche yolk met zich
mede (XII : 1). Hij meende zeker,
den Heere nu niet meer noodig te
hebben. Maar zijn hoogmoed kwam
ten val. Dit geschiedt altoos (Spr.
XVI :18; XXIX : 23).

(c) Zie, hoe Rehabeam vernederd
wordt. Hij vleit zich, dat alles best
gaat in zijn rijk. Hij weet echter niet,
welk gevaar hem bedreigt. God zal
hem vernederen.

Een tijding bereikt Jerusalem, een
zeer verontrustende tijding. Sisak, de
koning van Egypte (tie Aant. 1),
nadert met een groot leger (XII : 3),
Libyers, Suchieten en Mooren.

Stel u de ontsteltenis in Jerusalem
voor, toen men vernam, dat Sisak
reeds verscheidene steden in Juda
ingenomen had (vs. 4). Hoe hulpeloos
staat Rehabeam tegenover Sisak !
Beschrijf den intocht van het Egyp-
tische leger in Jerusalem, de plunde-
ring van het paleis, den tempel, enz.
Al het goud nemen zij mede. Semaja,
de profeet, wordt door God gezon-
den tot Rehabeam, om hem te zeg-
gen : „zoo zegt de Heere: gij hebt
Mij verlaten, daarom heb Ik u ook
verlaten en u gegeven in de hand
van den koning van Egypte' (vs. 5).

•Maar liet God aan Sisak toe, Juda
te vernietigen ? Neen. Waarom niet ?
Zie vs. 6-8. De koning en het yolk
deden, wat gij en ik wegens onze
zonden moeten doen ; zij verne-
derden zich voor God (Verg. Salo-
mo's gebed, VI : 24, 25). Vernederen
wij ons gaarne ? Toch moeten wij ons
voor God vernederen (Jac. IV : ro).
Wij moeten als de verloren zoon ons
verootmoedigen, of wij kunnen niet
aangenomen worden. Wij moeten onze
zonden voor den Heere belijden en
onder Zijn hand bukken (I Petr. V :
6). Stel u Sisak voor, die met al den
buit terugkeert en zich beroemt op
zijn overwinning; hij laat het verhaal
er van schrijven op de muren van
zijn tempel te Karnak, zooals men
heden nog zien kan. Juda was streng
gestraft geworden. Toch was er voor
Rehabeam geen blijvende vrucht aan
dit alles verbonden. Hij diende God
niet met een volkomen hart. Hij nam
de les niet ter harte. Zie, wat we van
hem lezen (vs. 14). Doch er waren
nog vromen die vurig begeerden, dat
het yolk aan God getrouw mocht
blijven (vs. 12). Zij wisten, dat, als
Judo, gezegend zou worden, het den
Heere dienen moest.

II. Abia.
Er is nu weer een nieuwe koning

in Juda (XII : 16). Rehabeam stierf
en Abia nam zijn plaats in. Hoe ver-
langen de vromen in Israel te weten,
wat voor een koning hij zal zijn !
Hoe dankbaar moet men zijn, indiern
men brave ouders heeft ! Hoe heil-
zaam werkt dikwijls een goed voor-
beeld! Had Abia dit in zijn vader
gehad? Zie XII : 14. Zijn moeder was
nog erger. (Dikwijis wordt de naam
vermeld van de moeders der konin-
gen ; deze hadden blijkbaar veel in-
vloed op de vorming der toekomstige
vorsten; 2 Kron. XXIV :1; XXV: 1).

Waartoe trekt het leger van Abia
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nu uit Jerusalem op? Zie XIII : 2, 3.
Er is een oorlog tusschen de twee
rijken ontstaan. Beschrijf de ontmoe-
ting der beide legers op de grenzen
te Zemaraim. Wie spreekt daar op
gindschen heuvel, wellicht tot eenige
aanvoerders van Jerobeam ? Het is
koning Abia. Lees, wat hij zegt (vs.
4-12). God de Heere is met Juda.
In Jerusalem wordt Hij in zijn heili-
gen tempel gediend. Daar wordt Hij
aangebeden, daar worden Hem offer-
anden gebracht, daar wordt Hij ver-
eerd naar de voorschriften, die Hij
heeft gegeven. De priesters des Hee-
ren bevinden zich in Juda's leger ;
God zelf staat aan de spits. Heeft Hij
met Davids huffs niet een eeuwig yen-
bond opgericht ? Wie tegen Juda
strijdt, strijdt tegen God en kan der-
halve geen voorspoed hebben. God
zal Zijn yolk de overwinning geven ;
Juda's vijanden zullen zeker worden
verslagen. (Zie "Ian/. 2).

Doch wat doet Abia? Hij zwijgt op
eens. Jerobeam is hem te slim ge-
weest. Hij had mannen uitgezonden,
om Juda van achteren aan te vallen
(vs. 13). Gelukte de list? Waarom
niet ? De mannen van Juda riepen
tot den Heere en Hij hielp hen (vs.
14). De priesters, die ook merle ten
strijde trokken (Deut. XX : 1-4), blie-
zen met de trompetten, Juda streed
en overwon. Waarom? Zie vs. 18.
Het had op den Heere gesteund.

Nu zal Abia toch zeker den Heere
blijven dienen ? Deed hij het? Zie
Kon. XV : 1-3. Abia diende den
Heere niet uit het rechte beginsel.
Hij deed het slechts, omdat hij wel
wist, dat hij alleen in den weg van
Gods geboden voorspoed te wachten
had. Hij had met zijn godsdienst
slechts zijn eigen belang op het oog.
Het was hem niet om de eer Gods,
maar om eigen voordeel te doer'.
Onze godsdienst moet niet het gevolg

zijn van allerlei overwegingen en van
allerlei berekening, maar moet een
zaak des harten wezen. Wij moeten
den Heere liefhebbcn en Hem met
ons geheele hart dienen. Hebt gij wel
eens een gedenkteeken op een kerk-
hof gezien ? Waartoe dient dat ? Een
goede naam is het beste gedenkteeken,
en Abia liet een slechten naam achter,
toen hij stierf (zie Aant. 3).

III. Asa.
Zie welk een goed begin Asa maakt,

als hij den troon heeft beklommen.
Er moet veel in zijn rijk veranderd
worden, er moet veel worden gezui-
verd (XIV : 3-5). Hier en daar ver-
heffen zich afgodsbeelden ; hij zal ze
zoo spoedig mogelijk wegdoen (zie
Aant. 4). Hij verbreekt de beelden en
slecht de altaren. Dit was geen ge-
makkelijke zaak. Eenige menschen
werden daardoor zeer vertoord, een
in het bijzonder, de koningin-moeder
(Asa's grootmoeder [zie Aant. s]).
Welk een booze, oude koningin !
Maar stoorde Asa zich aan haar
toorn ? Neen. Wij moeten altijd het
goede oen, al stellen zich velen
tegen 5-ns. Wel moeten wij nooit
iemand noodeloos beleedigen of ver-
toornen (Rom. XII ;18), doch nim-
mer molten wij toegeven, als het geldt
de handhaving van de eer des Hee-
ren. Gods gebod moet bij ons boven
alles gaan. Als Gods eer het eischt,
moeten wij ons zelfs durven stellen
tegen onze naaste bloedverwanten.
De Heere Jezus zeide : „Wie vader
of moeder lief heeft boven Mij, is
Mijns niet waardig (Matth. X : 37).
(Verg. Hand. IV :19). Zie, wat Asa
doet (XV :16) : hij ontzet de koningin
en verbreekt haar afgoden.

Maar een goed begin is niet ge-
noeg; het beteekent niet veel, als wij
spoedig een anderen weg inslaan. Wij
moeten volharden, den Heere te die-
nen. Deed Asa dit ? Laten wij zien.
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Asa was niet tevreden met de afgo-
derij uit te roeien; hij herstelde
ook weer den waren eeredienst
(XIV : 4). Juda zoekt den Heere en
doet de wet. Zie, wat hiervan het ge-
volg was (vs. 7-8) : vrede en voor-
spoed; steden werden gebouwd; het
rijk bloeide. Herinnerde Asa zich,
van wien deze zegeningen kwamen
(vs. 7)?

Maar wat beteekent die opschud-
ding in Jerusalem ? Duizenden solda-
ten verzamelen zich. Vele menschen
verkeeren in angst. Een groot leger
rukt tegen Juda op, een millioen so!.
daten. Zerah, de Moor, was hun a an-
voerder (vs. 9). Wij lezen dikwijls van
zulke groote legers in de oudheid.
Beschrijf den zwerm soldaten, die het
gebergte van Juda bedekken. Was Asa
bevreesd? Neen. Hij vertrouwde op
den Heere. Lees vs. i 1. Welk een
heerlijk gebed! Welk een vertrouwen
op God ! „Wij steunen op U." Ver-
hoorde God hem? Was des Heeren
arm verkort ? (Jes. LIX r). Lees vs.
12-15. Asa behaalde een groote
overwinning te Gerar.

Hierin ligt een les voor ons. God
was Asa's Helper, Asa's Vriend. Hij
wil ook ons helpen, ook ons zegenen.
Hebben wij wel eens hulp noodig ?
Stel u een armen, ongelukkigen man
voor, die in nood verkeert ; zoo
iemand heeft behoefte aan hulp. Zoo
hebben wij ook steeds de hulp Gods
noodig. Soms kunnen zich vele vij-
anden tegen ons stellen, kunnen groote
moeilijkheden zich op onzen weg voor-
doen. Wij moeten dan met onzen nood
tot God gaan en Hem bidden, dat
Hij ons helpe. Als wij op den Heere
vertrouwen, zullen wij niet beschaamd
worden. God zegt in Zijn Woord:
„Roep Mij aan in den dag der be-
nauwdheid, Ik zal er u uithelpen, en
gij zult Mij eeren". (Ps. L r5).

Beschrijf Asa's terugkeer van den

slag. Hoe verblijd is hij over de over-
winning! Lees nu XV : r. Een profeet
komt hem tegemoet. Lees zijn bood-
schap (vs. 2-7). Het zijn ernstige
woorden van waarschuwing. „De
Heere is met u, terwijl gij met Hem
zijt." En hij roept Asa toe: „Wees
sterk, en laat uw handen niet ver-
slappen." Hij spoort den koning aan,
voort te gaan op den ingeslagen weg,
en wijst hem op den zegen Gods, die
dan zijn deel zal zijn. „Daar is loon
naar uw werk." Asa was aan een eik
gelijk, die niet gemakkelijk ontworteld
wordt. Zie de uitwerking der woorden
van den profeet. Asa toont vernieuw-
den ijver : de hoogten worden omge-
houwen, het altaar wordt vernieuwd,
er heeft een groote vergadering in
Juda plaats en het yolk maakt een
verbond met den Heere (XV : 9-15);
de gouden vaten worden weer in den
Tempel gebracht (vs. 18). Zie, hoe
God Juda zegent. Velen komen uit
Jerobeams rijk, om to deelen in den
rijken zegen, dien Juda geniet. Wel-
vaart en voorspoed heerschen in het
land. Volk en koning dienen God in
oprechtheid en in waarheid. Dit duurt
vele jaren. Niemand durft Asa aan-
vallen. Juda mag zich in een lang-
durigen vrede verheugen.

Maar hoe droevig, dat ten slotte de
vrede toch nog weer verstoord werd
en Asa afweek van den rechten weg
De laatste jaren van Asa zijn met een
schaduw bedekt (XVI : I). Baesa, de
koning van Israel, brengt zijn leger
aan de grenzen van zijn rijk. Hij wil
niet, dat zijn yolk naar Juda, over-
loopt. Hij trekt op om Rama, een
stad, aan de zuidgrens van zijn land
gelegen, te versterken. Zie, wat Asa
nu cloet. Hij zendt boden naar Syrie
en vraagt Benhadad, Israel aan te
vallen ; hij koopt de hulp van den
Syrischen koning met de heilige vaten
des Tempels. Hoe? Asa, die Egypte
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verslagen had, is nu bevreesd voor
den koning van Israel ? Waar is nu
zijn geloofsvertrouwen van weleer?
Asa's plan gelukt. De versterkingen
van Rama moeten weer worden afge-
broken, (XVI : 2-6). Doch zie, wat
er gebeurt. Fen profeet, Hanani ge-
naamd, komt tot Asa. Hij heeft een
boodschap voor hem : een berisping
van God (vs. 7-9). Asa had zottelijk
gehandeld. De Heere was vertoornd.
Asa had op menschen vertrouwd.
Hij was van God afgeweken. Dit had
Gods ongenoegen opgewekt (Jer.
XVII : 5).

Worden menschen gaarne berispt?
1k vrees, dat gij en ik er ook niet
van houden. Hield Asa er van? Hoe
boos was hij; hoe hard en onrecht-
vaardig ook ! In plaats van het hoofd
te buigen als de bestraffing tot hem
komt, zijn zonde te bekennen, zich
voor den Heere te verootmoedigen
en Hem te danken voor zijn ver-
maningen en waarschuwingen, wordt
hij toornig. Zijn toorn richt zich tegen
Gods profeet. Hij sluit den armen
Hanani in de gevangenis op (vs. zo).
We lezen in de Heilige Schrift van
vele gezanten des Heeren, die ver-
drukking en lijden moesten ondergaan,
als zij in den Naam Gods bestraften
en waarschuwden. (zie 1 Kon. XIX:
z4; XXII : 8, 26, 27; Matth. XIV :
3, 4, To ; Joh. XVI: 2; 2 Cor. XI :
23-26).

Nog een schadaw verctonkert Asa's

nagedachtenis (Lees XVI : i 2). Asa is
krank. Hij roept de hulp der medi-
cijnmeesters in. Is het dan verkeerd,
zich in geval van ziekte, tot een ge-
neesheer te wenden ? Neen. Wij moe-
ten de middelen gebruiken. Doch de
middelen alleen kunnen ons niet liel-
pen. God moet de middelen zegenen.
Wij moeten het niet van de middelen
verwachten, maar alleen van den
Heere, zonder wiens zegen geen mid-
del ons baat. Wij moeten op God
vertrouwen. Maar Asa vergat den
Heere, en vertrouwde op de medicijn-
meesters (zie ilant. 6). Wij hopen,
dat hij voor zijn dood zijn dwalingen
heeft ingezien. Lees de beschrijving
van zijn dood en van zijn prachtige
begrafenis [vs. 13, 54] (zie "Ian'. 7).

Welk een ernstige les be y at Asa's
geschiedenis voor ons ! Asa had lan-
gen tijd des Heeren weg bewandeld,
had gestreden tegen de zonde in zijn
land en met aile kracht voor den
dienst des Heeren geijverd, en toch
week htj op 't laatst van den rechten
weg af. En laten we nu niet meenen,
dat wij sterker en standvastiger dan
Asa zijn ! In ons is geen kracht, tegen
de zonde te strijden. Als de Heere
ons niet bewaart, zullen ook wij val-
len als hij. Wel molten wij dan ge-
durig aan den Heere vragen in oot-
moed des harten, dat Hij onze wan-
kelende gangen schrage op het spoor
van Gods geboden !

A ANTEEKENINGEN.

1. Sisak, die Juda aanviel, was de koning
van Egypte, die aan Jerobeam een schuil-
plaats had verleend, toen deze voor Salomo
vlood. Zijn Egyptische titel was Sesonchis I.
Hij is de eerste der Egyptische vorsten, wiens
eigen naam in de Schrift gemeld wordt, en de
eerste der Farao's in den Bijbel, van Wien met
zekerheid kan worden bepaald, Welke koning
van Egypte wordt bedoeld. Sesonchis I was
de eerste koning der 22ste of Bubastische
dynastie, en vereenigde de twee koninkrijken

van Egypte onder zijn schepter, ongeveer in
het jaar 980 v. C.

Een merkwaardige bevestiging van de ge-
schiedenis van Sisaks inval in Juda, in den
Bijbel verhaald, is gevonden in het Egypti-
sche hieroglyphenschrift op de buitenzijde
van den grooten tempel te Karnak. Dit in-
schrift is aan een zorgvuldig onderzoek onder-
worpen door verschillende bevoegde geleerden,
en het is bewezen, dat daarin Sisaks inval
in Palestina wordt vermeld. De namen van
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steden zijn herkend geworden, waaronder Brie
steden van Rehabeam — Socho, Adoraim en
Ajalon — duidelijk aangewezen zijn. In de
lijst der veroverde steden en landen komt de
naam lilelchi-Yuda voor, waarvan sommigen
denken, dat het „koninkrijk van Juda" be-
teekent. Een der beeltenissen in de Karnak-
sche beeldhouwwerken wordt gehouden voor
die van Rehabeam.

2. „Ben zoutverbond" (Verg. Lev. II : 13 ;
Num. XVIII : 19). Door zijn bederfwerende
eigenschappen werd het zout als het zinne-
beeld der duurzaamheid beschouwd. Een
zoutverbond beteekent dus : een heilig, on-
schendbaar verbond.

3. Ofschoon in 2 Kron. XIII : 20 de flood van
Jerobeam vermeld wordt, behoeven wij niet
aan te nemen, dat hij voor Abia stierf. Omdat
hij niet verder over Jerobeam wil spreken,
eindigt de schrijver der Kronieken hier zijn
geschiedenis, ofschoon Jerobeam niet eerder
stierf dan onder de regeering van Asa (Zie
1 Kon. XV : 9).

4. „Hy nam de hoogtentveg" (2 Kron. XIV :
3). Dit schijnt in strijd te zijn met XV : 17
en 1 Kon. XV_: 14, waar vermeld wordt, dat
de hoogten niet werden weggenomen, maar

dat de altaren, die nit bijgeloof voor Jehova
waren opgericht, bleven staan. Anderen den-
ken, dat het .Asa gelukte, in eenige streken
den afgodendienst te onderdrukken, maar dat
niet overal de afgoderij uitgeroeid werd. Mis-
schien bleven op afgelegen plaatsen de hoog-
ten bestaan.

5. Maacha was de grootmoeder van Asa,
daar zij de vrouw van Rehabeam was. In 2
Kron. XI : 20, 21 wordt gezegd, dat zij de
dochter van Absalom was ; maar daar Tamar
de eenige dochter van Absalom was (2 Sam.
XIV : 27), moet Maacha Absaloms kleindoch-
ter geweest zijn. In 2 Kron. XIII : 2 wordt zij
Michaja genoemd.

„De afgod in een bosch", dien zij maakte,
was een afgrijselijke afgod van hout. Het Hebr.
woord beteekent afschufv, afgrijzen.

6. De medicijnmeesters, tot wie Asa zich
wendde, v aren waarschijnlijk een soort toove-
naars, die nog in het Oosten gevonden worden.

7. Asa's lichaam werd gebalsemd en groote
hoeveelheden specerijen en welriekend hout
werden te zijner eere verbrand. waarschijnlijk
leerden de Israelieten van de Egyptenaren,
specerijen te branden bij hun begrafenissen.
(Verg. blz. 115, Aant. 17.)

Les LXXIV. — Jerobeam.

„Israel heel/ het goede verstooten."

Ye lezen: I Kon. XII : 25-33 ; i Kon. XIII, XIV : 1-20.
7e leeren: Hos. VIII :1 1 , 12 ; Amos III : 13, 14; Spr. XXIX :1.

(Ps. 138 : 3; Ps. I : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

We gaan nu de geschiedenis van Israel onder Jerobeam en zijn opvolgers
bespreken. Later zullen wij het vervolg van de geschiedenis van het rijk
van Juda behandelen.

De eerste koning der Lien stammen voerde het yolk al dadelijk op een
verkeerden weg, dien het sedert niet meer verliet. Jerobeam deed, wat kwaad
was in de oogen des Heeren. IJver voor de eer Gods was hem vreemd ,
hij was slechts bedacht op bevestiging van eigen gezag. Als er gevaar dreigt
voor zijn troon, is elk middel, waardoor hij dat gevaar of kan wenden, hem
welkom, ook al is dat middel geheel in strijd met de wet des Heeren. Met
die wet houdt hij slechts rekening, voorzoover dit, volgens zijn meening,
met zijn belangen overeenkomt; zoodra hij echter vreest, dat die belangen
door de naleving van Gods geboden zullen worden geschaad, schuift hij die
wet geheel op zijde, om er eigen inzettingen voor in de plaats te stellen.
En in zijn alwijking van den rechten weg voert hij het yolk mede. Met
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zwarte kool staat dan ook Jerobeams naam in de Heilige Schrift aangetee-
kend als de naam van den koning, „die zondigde en Israel zondigen deed".

De Onderwijzer moet trachten, den leerlingen van den aaird van Jerobeams
zonde een duidelijk denkbeeld te geven. Staatkundige overwegingen brachten
den koning er toe, twee gouden kalveren op te richten, een te Dan en een
te Bethel; in beide plaatsen bouwde hij altaren, terwijl hij den eeredienst
geheel naar eigen willekeur ordende. Deze kalverendienst was geen afgoderij.
De kalveren waren een beeld van God, waarvoor het yolk zich nederboog
om den Heere te aanbidden. Niet in het voorwerp, alleen in den vorm van
Godsvereering bracht Jerobeam verandering. Zijn zonde was niet overtreding
van het eerste, doch van het tweede gebod, en komt overeen met die der
Israelieten bij den berg Horeb. Daarbij overtrad hij het gebod Gods, dat
alleen den stam van Levi tot het Priesterambt aanwees : hij stelde ook uit
andere stammen priesters aan en ontzag zich niet, zelf te offeren. Door al
deze instellingen maakte hij het gebod Gods krachteloos en voerde hij het
yolk op een weg, die weldra op een algeheelen afval van God uitloopen zou.

Jerobeam blijft niet ongewaarschuwd. De Heere zendt een profeet uit
Juda tot hem. De woorden van den man Gods, waaraan door het vaneen-
scheuren des altaars kracht werd bijgezet, het verdorren van des konings
hand, die uitgestoken was om den profeet te grijpen, en de straf, die den
profeet trof, toen deze Gods uitdrukkelijk bevel overtrad, waren even zoo
vele waarschuwingen voor Jerobeam, opdat deze zich nog bekeeren zou van
zijn boozen weg. De koning echter verachtte al die roepstemmen en vol-
hardde in zijn zonde. De vroegtijdige dood zijns zoons bracht hem niet tot
inkeer en de ernstige woorden van den profeet Ahia nam hij niet ter harte :
op den ingeslagen weg ging hij voort, zonder naar de waarschuwingen des
Heeren te luisteren. Zoo maakte hij zich rijp voor het verderf en haalde hij
over zich en zijn huis het oordeel Gods. In zijn zonde stierf hij, en zijn
zoon Nadab, die zijn voetstappen drukte, werd na een regeering van slechts
twee jaar gedood door samenzweerders, aan wier hoofd Baesa stond, die,
toen hij den troon beklommen had, het geheele geslacht van Jerobeam
uitroeide en zoo het oordeel des Heeren uitvoerde, dat door Ahia aange-
kondigd was.

De geschiedenis van den man Gods uit Juda moet niet op zich zelf
worden beschouwd, maar in verband met de geschiedenis van Jerobeam.
I Kon. XIII : 33 leert ons, dat de straf, die den profeet trof, een waarschu-
wing Gods was voor den koning. Jerobeam kon er uit leeren, dat voorzeker
het oordeel des Heeren hem treffen zou, waar God zoo streng Zijn gezant
strafte, toen deze Zijn bevel overtrad.

SCHETS VAN DE LES.

In de vorige les spraken we over
de eerste koningen van Juda. In deze
les zullen we van Israels eersten ko-
ning hooren.

Kunt gij mij de namen der tien
stammen noemen (Joz. XV : 1; XVI :

4; XVIII : 7; XIX : r, io, 17, 24,
32, 40). Waar woonde de stam van
Levi (Joz. XXI : 2, 3)?

Wij zullen nu spreken over het
koninkrijk van Israel.
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I. De nieuwe koning.
Natuurlijk moot een koninkrijk een

koning hebben. Wie zal de nieuwe
koning zijn ? Natuurlijk zal een der
'eiders van de beweging tegen Reha-
beam koning worden. Wie stond aan
het hoofd der Israelieten, die te Sichem
vergaderd waren en aangedrongen
hadden op een zachter bestuur ? Het
was Jerobeam, een schrander, ijverig,
moedig man. Hem draagt men de
koninklijke waardigheid op (1 Kon.
XII : 2o). Stel u het tooneel voor : de
vergadering, waarop Jerobeam tot ko-
ning wordt uitgeroepen, het gejuich
des yolks, de vreugde, dat een be-
kwaam man den troon beklommen
had, Hoe verheugd is Jerobeam ! Een
lang gekoesterd plan was eindelijk
verwezenlijkt (XI : 26). Het woord
des Heeren, dat Ahia tot hem had
gesproken, was nu vervuld (XI :
29-31).

Hoe zal de nieuwe koning regeeren ?
Het is hem door den profeet gezegd,
dat alleen dan zijn troon bevestigd
zal worden, als hij Gods geboden be-
waart. Wat zal hij nu doen ? Hij is
een doortastend, knap, dapper man
(XI : 28). Maar knappe menschen zijn
niet altoos goede menschen. Jerobeam
is daar een voorbeeld van. Hij had
in Egypte gewoond (XI : 4o), te mid-
den van een heidensch yolk. Hij had
een heidensche lucht ingeademd;
Egypte had een verkeerden invloed
op hem uitgeoefend (zie Aani. I).
Bekende mannen hebben dikwijls een
bijnaam ( Voorb. — Willem n de Zwij-
ger", Karel „de Stoute"). Als wij een
bijnaam hadden, zouden wij gaarne
een goeden bijnaam hebben. Wat
zeide men van Jerobeam (XXII : 53;
2 Kon. III : 3 ; XIII : 2)? Hoe droe-
vig, dat hij anderen tot zonde ver-
leidde ! Wees voorzichtig, dat gij
anderen niet tot zonde brengt. Welk
voorbeeld geeft gij thuis? Door ons

woord en door ons gedrag moeten wij
den Heere verheerlijken. Hoe deed nu
Jerobeam Israel zondigen?

Stel u den koning voor, in gedach-
ten verzonken; hij verkeert in moei-
lijkheid. Is hij dan niet voorspoedig?
Ja, dat wel ; de steden worden ver-
sterkt ; Sichem in Efrain') (Jerobeam
was een Efraimiet) wordt een vesting
(vs. 25). Maar er dreigt een groot
gevaar. Met de hooge feesten trekt
heel het yolk op naar Jerusalem, om
daar den Heere in Zijn heiligdom te
aanbidden (Deut. XII : 5, 6). En nu
vreest hij, dat daardoor het hart des
yolks weer naar Rehabeam zal wor-
den getrokken; dat het yolk hem zal
verlaten om weder te keeren tot den
koning van Juda, in wiens land de
Tempel stond, waar God woonde.
Zijn gezag, ja, zelfs zijn leven is in
gevaar. Wat zal hij doen ? Hij komt
eindelijk tot een besluit: hij zal den
eeredienst veranderen. Hoe slim is dat
plan van Jerobeam ! Hij zegt tot het
yolk, dat het te moeilijk voor hen is,
telkens heel naar Jerusalem te trek-
ken om daar den Heere te aanbidden.
Jerusalem ligt veel te ver weg ; hij
zal een geschikter plaats uitkiezen.

(1) De nieuwe heiligdommen. Twee
nieuwe heiligdommen worden opge-
richt, een ver in het noorden, te Dan;
het andere in het zouden, te Bethel.
En overal worden hoogten gebouwd.

(2) De gouden kalveren (vs. 28).
Laat ons de nieuwe heiligdommen
binnengaan. Wat zijn dat voor beel-
den ? Het zijn gouden kalveren [zie
ilant. 2]. Maar het yolk zou de ark
zeer missen. Vertel, hoe Jerobeam
gezegd zal hebben : wij kunnen hier
God wel aanbidden, al is er de ark
niet.

(3) De nieuwe priesters, Maar wie
zullen nu het priesterambt bedienen ?
Zie, wat de ware priesters deden (2
Kron. XI : 13, 14). Zij gingen naar
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Juda. Dat was zeer prijzenswaardig ;
zij moisten, dat hetgeen Jerobeam deed,
geheel met de wet Gods in strijd was
en weigerden, zoo Gods geboden te
overtreden. En wat doet Jerobeam
nu ? De stam van Levi . was door den
Heere voor het priesterambt aange-
wezen. Doch daaraan stoort zich Jero-
beam niet. Hij stelt uit de verschil-
lende stammen priesters aan, ja, hij
offert zelf ook (zie Aant 3).

(4) Het nieuwe fees/. Het feest der
Loofhutten was een vreugdevol feest.
Zie, wanneer het gevierd werd (Lev.
XXIII : 33, 34). Doch wanneer vierde
Jerobeam het (I Kon. XII : 32)? Hij
veranderde den datum juist een maand
(zie Aant. 4). Om de inzetting Gods
bekommerde hij zich niet. Aan welke
groote zonden maakte Jerobeam zich
dus schuldig ! 0 zeker, hij diende den
Heere nog wel, maar niet op de wijze,
die God had voorgeschreven in Zijn
wet. Hij diende God, zooals hij dat
zelf verkoos, naar eigen willekeur.
Zulk een godsdienst kan den Heere
niet behagen. Hij wil niet alleen, dat
wij - hem alleen zullen dienen, maar
ook, dat wij Hem zoo zullen dienen,
als Hij ons in Zijn Woord bevolen
heeft. Wij moeten Hem dienen op de
rechte wijze. Jerobeam vroeg niet naar
den wil des Heeren, hij dacht slechts
aan zijn eigen belang. Hij diende God
op de wijze, die hem het meest met
zijn belang in overeenstemming geleek.
Tegen welk gebod zondigde hij ?

Geen wonder, dat zoovele vrome
menschen uit Israel niets van dezen
nieuwen godsdienst weten wilden en
naar Juda trokk en, waar zij den Heere
in waarheid konden aanbidden (Verg.
2 Kon. XV : 9).

II. De profeet uit Juda.
Met den Heere had Jerobeam geen

rekening gehouden (Ex. XX : 4, 5).
Hij kende Gods bedreigingen tegen
het yolk, dat Hem verliet (Joz. XXIV :

19), maar hij sloot zijn oogen voor
het gevaar. Zoo doen vele menschen
nu nog. Zij trachten, Gods bedrei-
gingen tegen de zonde te vergeten.
Welk een dwaasheid! Maar waren
Gods oogen voor de zonden des ko-
nings gesloten ? Neen (Job XXXIV :
21; Jer. XVI : 17). Geen zonde is
voor Hem bedekt. Hoe vertoornd
was God op Jerobeam ! Zie, hoe de
Heere Zijn misnoegen toonde.

(1) De last van den man Gods.
Vele vromen in Israel waren bedroefd;
zij betreurden de twisten der stam-
men, en de scheuring des rijks, doch
vooral de afwijking van de geboden
Gods. Godvreezende menschen treu-
ren altoos over het kwaad (Ps. CXIX :
136). Velen droegen er leed over, dat
Israel den Heere verlaten had.

Maar wordt Jerobeam niet gewaar-
schuwd? Zeker. God laat hem niet
aan zich zelf over. Hij zendt Zijn ge-
zant tot den goddeloozen koning om
dezen te bestraffen en te vermanen.

Wie wordt met deze boodschap
belast ? Een profeet uit Juda. Zie, hij
trekt de grenzen van zijn land over
en gaat naar Bethel.

Het is geen aangename taak, iemand
te bestraffen, maar soms is het plicht.
Zie, Wien de man Gods nu moet gaan
bestraffen: een koning. Den koning
te bestraffen heeft aan menigeen de
vrijheid en het leven gekost. Herin-
nert gij u een voorbeeld uit het
Nieuwe Testament? (Luk. III : r9, 20;
Matth. XIV : 3—Io). Deze profeet uit
Juda ging Jerobeam bestraffen. llij
moest naar het groote feest in Bethel
gaan ; daar, in tegenwoordigheid van
den koning, moest hij tegen het al-
taar „roepen". Jerobeam zou zeker
vertoornd worden, dat de plechtigheid
van het feest verstoord werd en dat
ten aanhoore van het gansche yolk
zou worden gezegd, hoe zijn nieuwe
godsdienst geheel in strijd was met
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den wil des Heeren. Het was een
gevaarlijke taak, maar de man Gods
volbracht haar moedig. Hoe bewon-
deren wij moed, vooral den moed
der plichtsbetrachting ! De man Gods
dacht niet aan zijn eigen leven, hij
trotseerde de wraak des konings. Stel
u het tooneel voor. Jerobeam, prach-
tig gekleed, brandt wierook. De
menigte slaat hem stilzwijgend gade.
Daar nadert de man Gods door een
opengelaten ruimte. Lees, hoe hij het
altaar aanspreekt (vs. 2, 3). Welk een
vreemde profetie ! De priesters der
hoogten zullen op dat altaar geofferd
worden; menschenbeenderen zullen er
op worden verbrand. De naam van
den koning, die dat doen zal, wordt
genoemd. Lees, hoe dit alles 35o jaar
later gebeukd is. (2 Kon. XXIII :
15-2o). Doch zie, wat gebeurt er,
terwijl de man Gods spreekt (vs. 3,
5) ? Het altaar scheurt in tweeen en
het half verbrande offer valt op den
grond (zie Aant. 5). Dit was het tee-
ken, dat de woorden van den profeet
vervuld zouden worden. Hoe boos is
Jerobeam (vs. 4)! Hij strekt zijn arm
uit om den man Gods te grijpen;
maar God zelf treedt tusschenbeide.
Jerobeams arm verdort (vs. 6). Doch
hoe genadig is God ! De arm van
den koning wordt genezen op het
gebed van den profeet. Zeker had
Gods goedheid den koning tot berouw
over zijn kwaad moeten leiden. Ge-
beurde dit? Zie vs. 33, 34.

(2) De ovehoor zaamheid van den man
Gods. Hoe waardig had de profeet
zijn zending volbracht! Hij had nu
Diets anders te doen dan huiswaarts
te keeren. Doch twee verzoekingen
wachten hem. De eene komt van
Jerobeam. Zie, vermoeid en hongerig
wendt de man Gods zich van Bethel
af. Maar wat zegt Jerobeam tot hem
(vs. 7)? Hij noodigt hem uit in zijn
paleis te komen; hij kon hem niet

dooden, nu wendde hij vriendelijk-
heid voor. Hij dacht, dat hij daar-
door zijn figuur zou redden tegenover
het yolk. (Verg. i Sam. XV : 30).
Welk een lokaas voor den profeet,
beloond en geprezen te worden door
den koning ! Viel hij in den strik ?
Neen. God had hem bevolen, huis-
waarts te keeren, en hij gehoorzaam-
de (vs. 8—ro). Maar nog een andere
verzoeking wacht hem, en wel van
de zijde van een anderen profeet.
Deze laatste was niet met vele vro-
men naar Juda getrokken, maar was
in Bethel blijven wonen. Daar schijnt
hij zich vrij goed thuis gevoeld te
hebben. Hij schijnt zich zelfs bij den
kalverendienst te hebben neergelegd.
Zelf neemt hij wel geen deel aan de
offerfeesten, maar hij laat zijn zonen
toe, er bij tegenwoordig te zijn. Van
een getuigen tegen Jerobeam, van een
optreden voor de eer des Heeren,
van een ijver voor den Naam Gods
bemerken we bij hem niets. Er gaat
niet de minste kracht van hem uit.
En nu hoort hij van zijn zonen, hoe
zich de man Gods uit Juda moedig
tegenover den koning heeft gesteld,
diens zonden heeft bestraft en dezen
het oordeel Gods heeft aangekondigd.
Welk een verschil tusschen dit kloeke,
krachtige optreden en zijn eigen lauw-
heid en koelheid ! Hij zeif schijnt dit
verschil wel te hebben gevoeld. Hij
ziet, hoe zijn gedrag door den ijver
van dens man Gods uit Juda veroor-
deeld wordt. En om nu de stem van
zijn geweten tot zwijgen te brengen
en te laten zien, dat aan het optre-
den van dezen profeet niet te veel
waarde moet worden gehecht, tracht
hij, hem tot zonde te verleiden en te
doen handelen in strijd met zijn eigen
woorden. De profeet uit Juda had
den koning gezegd, dat hij niet mede
zou gaan naar des konings huis, om-
dat de Heere hem verboden had, in
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Bethel brood te eten of water te
drinken , nu zal hij er den man Gods
toe trachten te brengen, dat deze
tegen het uitdrukkelijk verbod des
Heeren in handelde, opdat de betee-
kenis van zijn optreden daardoor zou
worden verkleind. Hij wil dus den
profeet tot zich neertrekken; ieder
kan dan zien, dat deze toch niet zoo-
veel hooger staat dan hij.

Maar hoe bracht hij den man
Gods in verzoeking? Lees vs. it-19.
Hij volgt hem, en vindt hem ver-
moeid onder een eik zitten. Hij ver-
telt hem, dat hij ook een profeet is;
hij liegt en zegt, dat een engel hem
gezegd heeft, dat hij den man Gods
met zich mede moet nemen naar zijn
huis.

En de man Gods keert terug met
den ouden profeet. Wat gebeurt er
nu ? Deze zelfde profeet spreekt Gods
oordeel, over hem, uit (vs. 20-22);
hij zou een gewelddadigen dood ster-
yen, zijn lichaam zou niet in het graf
zijner vaderen rusten. En dit geschiedde
ook. (vs. 2 3 -32). Fen leeuw doodde
hem, toen hij terugkeerde, en de oude
profeet, die hem ten val gebracht
had, begroef hem en beweende hem.
Misschien betreurde hij het aandeel,
dat hij in dezen dood gehad had
{zie Aant. 6).

Ongetwijfeld heeft Jerobeam deze
geheele geschiedenis gehoord. Welk
een ernstige waarschuwing voor hem !
Zoo straft God Zijn gezanten, als zij
niet stipt Zijn bevelen opvolgen! Maar
hoe zal het dan met hem gaan, wan-
neer hij op den ingeslagen weg voort-
gaat ! Hoe, zwaar zal het oordeel Gods
dan niet zijn tegen hem, die zich in
't geheel niet om de inzettingen des
Heeren bekommerd heeft!

Nam Jerobeam die waarschuwing
ter harte ? Ach neen ! Lees vs. 34:
„Hij keerde zich niet van zijn
boozen weg." Hij sloot zijn . oor,

RENKEMA.

en volhardde in zijn kwaad.
III. Jerobeams huis bezocht.
Wij gaan thans naar een huis, waar

zorg en angst heerschen. Al is het
een koninklijk paleis, laten wij bin-
nentreden. Het paleis te Thirza was
zeer prachtig (zie Aant. 7). Nu echter
heerscht er ellende in Jerobeams
paleis, want Abia, zijn zoon, is ziek
(I Kon. XIV : 1). (Zie Aant. 8). Stel
u voor, dat gij ziek waart, wat zou-
den uw ouders doen ? Zij zouden u
verzorgen en om den dokter zenden.
Dit deed Jerobeam ook. Hoe bezorgd
zijn de koning en de koningin ! Al
het mogelijke wordt voor den tieken
prins gedaan. Doch er is een ding,
dat vrome ouders voor hun kind doen
zouden, maar dat Jerobeam niet deed:
voor het kind bidden. Zal God acht
geven op zulke gebeden ? Zie Jac. V :
13. God luistert gaarne naar de ge-
beden van Zijn yolk (Filipp. IV : 6).
Maar waarom vroeg Jerobeam geen
hulp aan God? Een schuldig gewe-
ten klaagde hem aan, dat hij God
veracht en onteerd, en zijn hart tegen
den Heere verhard had. Zie, hoe zijn
geweten hem nu niet met rust liet.

Hebt gij wel eens een koning of
een koningin op reis zien gaan ? Hoe
prachtig zijn zij dan uitgedost. Doch
zie, Jerobeams vrouw verlaat het
paleis, als een irme vrouw gekleed.
Waarheen gaat zij ? (vs. 2, 3). Zij
gaat naar Silo, om Ahia, den profeet,
te spreken. Jerobeam had haar ge-
zonden. Maar waarom had zij zich
vermomd ? Jerobeams geweten zeide
hem, dat Ahia, de profeet des Heeren,
hem bestraffen zoude of misschien 4ou

weigeren, hem te zeggen, wat hij be-
geerde te weten.

Hoe pijnigend is een ontrust gewe-
ten ! Hoe maakt het ons tot lafaards!
Hoe ongelukkig maakt het ons ! Zie,
hoedanig een geweten wij moeten be-
zitten (Hand. XXIV :16).

26
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Stel u de koningin voor, op weg
naar Silo met een klein geschenk.
Haar hart is bezwaard en onrustig
over den toestand van haar kind.
Eindelijk bereikt zij het huis, haalt
haar geschenk, brooden, koeken en
een kruIk honig te voorschijn, en treedt
binnen. Hoe schrikt zij echter ! De
oude profeet is blind (vs. 4), en toch
kent hij haar. Hij noemt haar bij haar
naam. Hoe is dat mogelijk ? Lees vs.
5. De Heere heeft Ahia bekend ge-
maakt, dat de vrouw van Jerobeam
tot hem zal komen, en heeft hem
tevens gezegd, wat hij tot haar spre-
ken moet. Hoe beeft de koningin, als
zij de vreeselijke voorspellingen van
den profeet aanhoort : het woord Gods
aangaande haar zoon, haar echtge-
noot en zichzelf.

(I) Abia zal sterven (vs. 12, 13).
Welk een treurige tijding ! Geen lief-
de is op aarde aan de moederliefde
gelijk. Menige moeder heeft haar le-
ven gegeven om dat van haar kind
te redden. Zij beminde haar zoon zoo
teeder. En niet alleen zij, geheel Israel
had hem lief (vs. 13, 18) (zie Aant .
3). Maar dit was niet alles, wat de
profeet haar mededeelde.

(2) Kwaad zou komen over Jero-
beams huis. Herinnert gij u, wanneer
de Heere Jerobeam had laten zeggen,
dat hij koning zou worden ? Lees
hoofdst. XI : 29, 31. I)ezelfde profeet,
die hem toen die goede tijding bracht,
kondigt hem nu Gods oordeel aan
(Verg. I Sam. X : 1; XV : 26).

Maar God had onder een bepaalde
voorwaarde het koningschap aan Jero-
beam gegeven (XI : 38). Was Jerobeam
die voorwaarde nagekomen ? Neen,
hij had Gods geboden veracht en
gewandeld naar het goeddunken van
zijn eigen hart (vs. 8, 9). Hij had God
„achter zijn rug" geworpen (Verg.
Ezech. XXIII : 35). Wat beteekent
dit? Wat willen wij te kennen geven,

als wij iemand onzen rug toekeeren ?
Minachting. Zoo had Jerobeam God
geminacht. Nu keert God hem ook
den rug toe (I Sam. II : 3o). Jero-
beam moet maaien, wat hij gezaaid
heeft . (Gal. VI : 7). Dit is een waar-
schuwing voor alien, die het een lichte
zaak achten, de geboden des Heeren
te overtreden (Jer. XVII : to; Rom.
II : 5, 6).

Zie nu, wat Gods oordeel over
Jerobeam is (vs. I I). Zijn geslacht
zou een schandelijken dood sterven,
niet een er van zou begraven worden
(Deut. XXVIII : 26). Het zou zijn als
de „drek" der aarde. Zijn geheele
geslacht zou uitgeroeid worden. En
spoedig zou dit vonnis worden vol.-
trokken. De hand Gods was zelfs reeds
uitgestrekt om te slaan. En zou Israel,
dat Jerobeam gevolgd was, ontkomen ?
Zie vs. 15.

Stel u de koningin voor, terwijl zij
met een bezwaard hart huiswaarts
keert. Worden de woorden van den
profeet bewaarheid ? Lees vs. '7— 20;
XV : 27-3o. Da zoon sterft, als de
moeder door de poort van het paleis
gaat. Hij was de lieveling des yolks;
geheel Israel droeg rouw over Abia.

Doch zie, wat in vs. 13 van hem
gezegd wordt : „Er was in hem wat
goeds voor den Heere". Merk op dat
deze vroegtijdige dood niet als een
straf beschouwd wordt. God nam Abia,
juist weg, opdat hij het kwaad niet
zou zien, dat over zijn geslacht ko-
men zou (Verg. Jes. LVII : I). Voor
hem was het sterven geen verlies,
maar winst. Voor hoeveel ellende en
rampen bewaarde de Heere hem, door
hem vroeg weg te nemen! Uit een
leven vol moeite en verdriet bracht
Hij hem in Zijn zaligen hemel ! •

Mochten wij op Abia gelijk-en !
Mochten wij ook den Heere vroeg
leeren zoeken ! Hij zegt ons in Zijn
Woord, dat wij Hem dan ook zeker
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vinden zullen (Spr. VIII : 7). Dan
zullen wij ook eenmaal den dood niet
behoeven te vreezen. De Heere zal

ons dan door den dood heen leiden
naar het land der heerlijkheid, waar
eeuwige vreugde heerscht!

AANTEE KENINGEN.

1. In den Septuagint wordt, bij den inhoud
van hoofdst. XII, een zeer nauwkeurig en
uitvoerig verhaal van Jerobeam ingelascht,
dat bijzonderheden van zijn levee bevat, die
in ooze overzetting geheel weggelaten zijn ;
zijn moeders naam bijv. wordt als Sarira
opgegeven. Van een stall van dien naam, in
het gebergte Efraim, wordt gezegd, dat zij door
hem versterkt is. Verder wordt vermeld, dat
hij rijk was geworden, 300 wagenen bezat en
long naar de kroon; door Salomo naar Egypte
gedreven, huwde hij daarop met Ano,
schoonzuster van Sisak en keerde naar Sarira
terug aan het einde van het eerste jaar van
Rehabeams regeering.

Deze en andere bijzonderheden worden door
eenigen voor waar aangenomen, maar er schij-
nen gegronde redenen te bestaan, de histori-
sche nauwkeurigheid er van te betwijfelen.

2. Mogelijk waren Jerobeams „kalveree
nabootsingen van de stiergoden, die door de
Egyptenaren werden aangebeden, Apis, te
Memphis in Boven-Egypte, en te
Hierapolis in Beneden-Egypte. Jerobeams op-
vatting van het priesterambt was blijkbaar
van Egyptischen oorsprong.

3. „Maakte priesters van de geringsten des
yolks" (vs, 31). Een betere overzetting zou
zijn : „Maakte priesters van alle standee des
yolks", d. zonder aanzien van familie en
stam.

De Levieten weigerden zich te voegen naar
de nieuwe voorschriften, die Jerobeam omtrent
den eeredienst had gegeven, en gingen naar
Juda (2 Kron. XI : 13, 14).

4. De verandering schijnt aangebracht te
zijn, om de klove tusschen de twee konink-
rijken wijder te maken en de noordelijke
stammen te begunstigen, daar hun oogst een
maand later viel dan die van de stammen van
het zuiden.

5. „.De asek werd van het altaar afgestort"
(vs. 5). Het altaar barstte uit elkaar, en het
half verbrande offer viel teen op den grond.

6. Hengstenberg veronderstelt, dat de nude
profeet, Jerobeams afgoderij afkeurende en in
den man Gods een waren gezant van Jehova
erkennende, dezen achterna ging om hem
terug te halen en in nauwere gemeenschap
met hem te komen. Hij had zich niet verzet,
zooals zijn plicht was geweest, tegen de door
Jerobeam ingevoerde veranderingen ; hij had
het voor hem berispende in de zending van
den man Gods gevoeld ; zijn geweten was
wakker geworden en hij verlangde zijn dwa-
ling te herstellen in zijn eigen oogen en in
de oogen van anderen door omgang met den
waren profeet des Heeren. Als een bewijs van
zijn instemming met de woorden van den
man Gods beveelt dat hij in hetzelfde
graf moet begraven worden en spreekt hij
zijn overtuiging uit, dat de voorspelling om-
trent het altaar zekerlijk vervuld worden zal.

7. Thirza schijnt een soort van zomerver-
blijf van de koningen van Israel geweest te
zijn. Het lag in de buurt van Sichem. Robin-
son denkt, dat het lag op de plaats van bet
tegenwoordige Telluzak, negen mijlen ten
noorden van Nablus (Sichem). De schoonheid
van Thirza schijnt spreekwoordelijk geweest
te zijn.

8. Hoewel in 't geheele verhaal over Abia
als over een kind gesproken wordt, blijkt
toch uit den algemeenen rouw, dien Israel over
hem droeg, dat hij oud genoeg was om zijn
aard en zijn neiging te hebben doers kennen,
en dat hij zich door zijn vriendelijkheid of
door de diensten, die hij aan het rijk bewe-
zen had, de liefde van zijns vaders onder-
danen had weten te verwerven.

9. Bij de Joden bestaat een overlevering,
die zegt, dat Abia een tegenstander was van
den kalverendienst, door zijn varier ingevoerd,
en dat het hem gelukt was, voor de ware aan-
bidders van God de vergunning te verkrijgen,
evenals in vroegere jaren naar de hooge
feesten in Jeruzalem op te gaan.
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Les LXXV. — Achab en Elia.

„Wanneer uwe gerichten op aarde zijn, zoo leeren de inwoners
der wereld gerechtighfid."

Ye lezen : k Kon. XVI : 23-34; r Kon. XVII.
Ye leeren: Dent. XXVIII : is, 22, 23 ; Hosea XIII : I---4 ; Jak. V : 16b, i7;

Matth. X : 41. (Ps. 119 : 63, 68; Ps. 33 : to; Ps. 34 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De regeering van Achab opent een nieuw tijdvak in de geschiedenis van
het koninkrijk van Israel. Hij was het, die het yolk tot algeheelen afval
bracht. Jerobeatn shad beweerd, dat de kalverendienst een vorm was, waar-
onder hij den waren God diende; Achab echter voerde den verfoeilijken
dienst van den Phenicischen god in, boog zelf met geheel het hof voor
Baal zich neer, verdrukte alien, die Jehova nog bleven aanbidden en ver-
volgde de profeten des Heeren. De dienst van Jehova werd toegelaten onder
voorwaarde, dat zijn belijders het terrein aan Baal vrij lieten. De Baalsdienst
nam al meer en meer de overhand, vooral door den invloed van de godde-
looze Izebel, die niet rustte, voor alleen haar god in Israel werd gediend,
en het in haar dweepzieken ijver reeds zoo ver had weten te brengen, dat er
in het geheele land nog slechts zevenduizend waren overgebleven, die zich
niet voor Baal hadden neergebogen.

In deze bange tijden, waarin de afgoderij hand over hand toenam en de
stem van de belijders des Heeren al zwakker en zwakker werd vernomen,
verwekte God een man, die voor de geschonden eer Zijns Naams opkwam
en het yolk terugriep tot de Wet en tot de Getuigenis : Elia, den Thisbiet.
Diepe smart vervult het hart van den profeet over den afval des yolks en
over den smaad, die den Naam Gods wordt aangedaan. En nu bidt hij,
dat God zelf de eere Zijns Naams handhave. Hij smeekt, dat de Heere een
droogte in het land zende, opdat heel Israel zie, hoe Gods toorn tegen hen
is ontstoken en kome tot de erkentenis, dat de Heere alleen God is. Die
droogte zij het tuchtmiddel, waardoor God het yolk terugbrenge tot Zijn
dienst; de roede, waarvan Hij zich bediene, opdat Israel de afgoden late
varen en wederkeere tot der vaderen God. If ver voor de eer van 's Heeren
Naam zoowel als liefde tot Zijn yolk geeft hem dit gebed in het hart ; hij
doet er zich door kennen als een trouw dienaar van Jehova, doch ook als
een goed vaderlander, die het welzijn des yolks beoogt. En de Heere ver-
hoort zijn gebed. Elia zelf wordt tot Achab gezonden om den goddeloozen
vorst het oordeel des Heeren aan te kondigen. En als straks dauw noch
regen de aarde verfrischt en het zwaard van den honger in het land zijn
slachtoffers velt, onderhoudt God Zijn profeet, eerst aan de beck Krith, waar
de raven hem van • voedsel voorzien, en dan te Zarfath, waar de Heere op
treffende wijze Zijn wondermacht openbaart.

In deze geschiedenis vinden wij een opmerkelijk voorbeeld van gebeds-
verhooring ; op Elia's gebed bleef de hemel gesloten en hield God den regen
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in gedurende Brie jaren en zes maanden. Men verzuime niet, hierop de aan-
dacht der leerlingen te vestigen, en doe deze geschiedenis dienen tot illustratie
van het woord van den Apostel Jakobus : „Een krachtig gebed des recht-
vaardigen vermag veel". Tevens wijze men op de trouwe vaderzorg des
Heeren, die Zijn kinderen redt van den dood en hen bij het leven houdt
in den honger.

De overeenkOmst tusschen Elia en Johannes den Dooper, waarop in de
Schets slechts in het voorbijgaan gewezen wordt, zou met de oudere leer-
lingen uitvoeriger kunnen worden besproken.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een Boer voor, die in de
lente zijn akkers gaat bezien. Hoe
nauwkeurig en zorgvol slaat hij alles
gade ! Waarom? Hij denkt aan den
oogst. Verbeeld u, dat er groote droogte
heerscht, wat wordt er dan van zijn
oogst ? Zie, van Wien hij afhankelijk
is (Ps. CIV : 13, 14; CXLVII : 7, 8).
De Heere moet op Zijn tijd regen ge-
ven. Indien God nu eens een geheel
jaar den regen inhield, wat zou er dan
een ellende heerschen in het land!
Hoevelen zouden van gebrek omko-
men ! Maar zal Hij dat ooit doen?
Zie Zijn belofte (Gen. VIII : 22). Doch
in sommige landen heerscht wel eens
hongersnood. Hoe vreeselijk is dat !
Wij mogen wel bidden, dat ons zoo
lets niet overkome. Laten wij nooit
vergeten, Hem te danken, Die ons den
regen, den zonneschijn en de vruch-
ten der aarde geeft (Hand. XIV : z 7).

Er was echter een man, die dit
vergat; hij woonde te Samaria, een
groote prachtige stad, In een elpen-
beenen paleis (I Kon. XXII : 39). Hij
heette koning Achab; zijn vrouw,
Izebel, was een heidin. In de stad zag
men Baalstempels, beelden en heiden-
sche priesters, en dit alles in het land
van Israel, in het midden van Gods
uitverkoren yolk (Deut. XVII : 2-5).
De ware God en Zijn groote werken,
Zijn dagelijksche zegeningen, Zijn ge-
nade waren vergeten. Maar God zou
Achab Zijn straf toezenden.

I. Het goddelooze hof.
Jerobeam is dood; maar stierf met

hem de boosheid in Israel uit? Verliet
het yolk toen zijn eigen gekozen, zon-
dige paden ? Neen, Israel bekeerde
zich niet van zijn boozen weg. Zie,
wat er van de vijf volgende koningen
wordt gezegd. .Nadab, XV : 25, 26;
Baesa (een moordenaar !) XV : 28, 33,
34; Ela (gedood, terwijl hij dronken
was op een feest), XVI : 8—lo ;
Zimri (een zelfmoordenaar), XVI :
i8; Omri (nog slechter dan al de
vorigen), XVI : 23-25). Welk een
lijst van booze koningen ; zij alien
wandelden in den weg van Jerobeam.
(Welk een vreeselijk ding is een slecht
voorbeeld ! Wees bovenal er op be-
dacht, hun, die jonger zijn dan gij,
geen slecht voorbeeld te geven.

(a) De Koning.
1,	 Lees nogmaals, wat er van Omri.

gezegd wordt (XVI : 25). Hij was
slechter dan al de anderen, maar
Achab was nog slechter dan hij (XVI:
30). Zie hoe Achab den Heere gam-
schelijk veracht (XVI : 31). Hij vond
het een „lichte zaak", de afgoden te
dienen. Maar vond God het ook een
lichte zaak? Zie XIV : 15, 16.

Zorg er voor, dat gij niet licht-
vaardig over de zonde denkt. God
denkt er niet lichtvaardig over (Ps.
V : 5-7). De Heere haat de zonde;
Hij kan ze niet aanschouwen. En Hij
laat ze nooit ongestraft. Hij open-
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baart van den hemel Zijn toorn over
alle boosheid en ongerechtigheid der
menschen. Waarlijk, de zonde is geen
lichte zaak. De Heere Jezus droeg de
zonden van Zijn yolk, en hoe zwaar
heeft Hij niet moeten lijden, wat heeft
Hem de zonde veel gekost! Zullen
wij dan de zonde licht achten?

Jerobeam had zich diep schuldig
gemaakt tegenover den Heere, loch
Achab maakte het nog veel erger dan
hij. Jerobeam had nooit geheel met
den Heere gebroken, al had hij Hem
op een geheel verkeerde wijze, naar
eigen willekeur, gediend. Achab ech-
ter rekende in het geheel niet meer
met God; hij diende Baal en boog
zich neder voor vreemde goden. Achab
voerde den afgodendienst in. En, hoe
treurig ! het yolk volgde den koning
op lien zondigen weg. Israel verliet
den Heere en aanbad de Baals ! En
wie het waagde, voor de eer des
Heeren op te komen, wend gedood
(zie Aant. 3).

Welk een onbeschaamd zondaar
was Achab ! De zonde tracht zich
dikwijls te verbergen (Joh. III : 20 ;
Rom. XIII : 12). Maar Achab bedekte
zijn zonde niet. Hij deed kwaad, zon-
der zich om God te bekommeren ;
hij deed zeer gruwelijk (XXI : 26).
Hij wandelde de goden der .Kanaa
nieten na; hij zondigde voor eens
ieders aangezicht.

(b) De Koningin.
Gij herinnert u Gods gebod, aan

Israel gegeven, dat zij met geen
vreemde vrouwen zouden huwen. Hoe-
veel ellende had de overtreding daar-
van reeds berokkend. Zie, vanwaar
Achabs vrouw kwam (XVI : 31) ! Uit
het heidensche land, dat ten noorden
van zijn rijk lag. Zij was een dochter
van den koning van Sidon. Haar
naam was Izebel. Zij was een der
slechtste vrouwen, die er ooit geleefd
hebben. Van hoeveel belang is onze

opvoeding ! Zie, wat Salomo daarvan
zegt (Spr. XXII : 6). En hoe was nu
Izebel opgevoed? In den Baalsdienst,
de ergste soort van afgoderij ; zij was
gewend geraakt aan de grootste gru-
welen. Haar vader was een Balls-
priester en ook een moordenaar (zie
Aant. 1). In welk een slechte omge-
ving had zij verkeerd ! Achab had
haar niet mogen huwen.

II. De profeet des Heeren.
(a) Aan het hof te Satnaria.
Beschrijf de goddelooze stad, ge-

heel overgegeven aan den afgoden-
dienst. Hoe verheugd is Izebel, dat
Israel meer en meer aan haar eigen
yolk gelijk wordt ! Doch wie is de
man, die daar ongevraagd aan het
hof verschijnt? Naar zijn kleederen
te oordeelen, is hij een profeet; hij
ziet er vreemd uit. Luister, hij staat
voor den koning en spreekt. „Wie is
hij ? Wat spreekt hij ?" zoo vraagt
men (Zie XVII : I). Het is Elia, de
profeet uit Gilead. Hij zegt, dat er
regen noch dauw vallen zal. Maar
vanwaar is de profeet Elia gekomen?
Van over den Jordaan, van Gilead.
Stel u hem voor, eenzaam, in een
woest land, treurende over de boos-
heid van zijn yolk, biddende om hun
terugkeer tot God (Jac. V : 16, 17).

Wat vraagt hij van den Heere?
Hij vraagt dat de Heere den regen
moge inhouden, opdat er hongersnood
kome in het land. Zocht Elia dan het
verderf en het ongeluk des yolks?
Neen, juist omgekeerd ; hij zond dit
gebed op, omdat hij zijn yolk zoo
lief had en Israels welzijn beoogde.
Elia wilde, dat de Heere Zijn toorn
openbaarde over de zonden van het
yolk, opdat Israel Hem weer als den
eenigen God moge erkennen. Hij bidt,
dat de Heere Zijn yolk met de roede
bezoeke, opdat het tot Hem weder-
keere met berouw en Hem alleen
diene.
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Het zijn donkere, droevige tijden;
maar God zond juist in zulke tijden
zijn grootste profeten uit. Elia was
een Licht, schijnende in de duisternis,
een getuige des Heeren. Hoe genadig
was God, dat Hij Israel niet aan zijn
lot overliet! Elia werd uitgezonden
om te smeeken, dat zij zich bekeer-
den en hun harten tot den Heere
wendden. Zie, wie ook zulk een last
had ontvangen, \TOOL. dat Jezus kwam
(Mal. IV : 5, 6; Maith. XI : 14; XVII
: 10-12; Luk. I : 17 ; IX : 8). Johan-
nes de Dooper was de Elia of Elias
van het Nieuwe Testament. Zie,
welke zijn boodschap was (Matth. III:
I, 2).

(b) Jan de beek Krith.
Beschrijf, hoe hij Achabs hof ver-

laat en naar den Jordaan zich wendt
(XVII : 2, 3). Hij zoekt op Gods be-
vel een schuilplaats in een woeste
kloof, waardoor de beek Krith stroomt
(zie Aant. 2). Welk een eenzaam,
somber oord ! Misschien had hij geen
ander dak dan een schamele hut.
Welke gedachten houden den profeet
bezig ? Treurige : hij denkt aan de
zonde van zijn land. Iemand, die zijn
vaderland oprecht lief heeft, treurt al-
toos over de zonde van zijn yolk.
(V oorb. — De dronkensehap. Een
ieder, die _Nederland oprecht liefheeft,
zal met droefheid vervuld zijn, dat
ons yolk zich aan deze zonde zoo
schrikkelijk schuldig maakt). Vele ge-
beden worden uit deze schuilplaats
door Elia tot God opgezonden. Ver-
gelijk Paulus' liefde voor Israel (Rom.
X : 1). Hierin ligt een les voor ons.
Maar wat zal er van Elia worden in
deze schuilplaats, als er hongersnood
komt ? Lees XVII : 4-6. God zal
daarin voorzien. Stel u den profeet
bij zijn morgen- en avondmaaltijd
voor, drinkende uit de beek. Welke
vreemde dienaren — raven ! Maar
hoe kwamen deze raven daar? God

had het hun bevolen (vs. 4). God
regeert de gansche natuur. Hij doet
met alle schepselen, wat Hij wil (Ps.
L : ro, 1 1). Alles gehoorzaamt Hem,
ook de dieren. Daarvan staan vele
voorbeelden in den Bijbel. (Gen. VII :
8, 9 ; Num. XXII : 28; 1 Kon. XIII :
28 ; Jona I : 17; Dan. VI : 23).

(c) re Zarfath.
Langzamerhand echter droogt de

beek uit. Weldra zal er geen water
meer in zijn. Elia moet nu naar een
andere plaats gaan. Waarheen ? Zie
vs. 8, 9. „Ga henen naar Zarfath."
(zie Aant, 4). (Zarepta in Sidon). Wie
was koning van Sidon (XVI : 3r)?
Was het veilig, zich naar Izebels ge-
boorteland te begeven ? En dan moest
hij daar tot een weduwe gaan. Tot
welke weduwe? Het was zeker een
gevaarlijke reis. Ging hij ? Zie vs. 1o.
Veronderstel, dat hij geweigerd had;
wat zou hij dan getoond hebben ?
Maar hij vertrouwde op God. Hij ge-
voelde zich volkomen veilig in Gods
hand en vertrouwde in het gevaar op
Hem. Stel u den vermoeiden profeet
voor aan de poort van Zarfath. Wie
loopt daar ginds in het bosch ? Een
vrouw, die bezig is, hout te sprokke-
len. Dat is de vrouw, die Elia moet
herbergen. Hij spreekt tot haar (vs.
ro) en vraagt haar, te drinken. Hoe
bereidvaardig staakt zij haar arbeid
en loopt zij naar de stad terug (vs.
I I) ! Doch waarom aarzelt zij nu?
Welk een wanhopige blik ! Elia heeft
om brood gevraagd en zij heeft niet
om te geven. Zie, wat zij zegt (vs.
12). Welk een gebrek (zie Aant. 5) !

Kan dit nu wel de weduwe zijn?
Ja, Elia weet het. Zie, wat hij haar
zegt te doen (vs. is). Zij gehoorzaamt
hem (vs. 14). „Het meel van de
kruik zal niet verteerd worden en de
olie der flesch zal niet ontbreken".
Zoo zegt de profeet in Gods Naam.
En zijn woord blijkt waar te zijn,
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Stel u het vreedzame gezin in Zar-
fath voor; een huis des overvloeds is
het nu. Zeker dankten Elia en de
weduwe iederen avond God voor hun
dagelijksch brood. Het was ook een
gelukkig tehuis. Kalm en rustig Bin-
gen de dagen voorbij. Overal heerschte
gebrek, maar de weduwe behoefde
niet te vreezen. Zij had alles, wat zij
noodig had.

Maar hier op aarde is geen onge-
stoord geluk. Weldra breken voor de
weduwe donkere dagen aan. Er is
verdriet in haar huis.

Welk verdriet? Zie vs. 17. Stel u
de angstig wakende moeder voor, en
het verzwakkende kind, dat eindelijk
sterft. Welk een huis der droefheid is
nu het huis der weduwe! Zoo een-
zaam staat zij nu op de wereld. Zegt
zij, wat Eli in zijn verdriet zeide (t
Sam. III : 18), of wat David sprak
(Ps. XXXIX : io) ? Neen, zij begint te
murmureeren (vs. 18). Maar wij zul-
len zien, hoe spoedig haar droefheid
in vreugde veranderde. Zij brengt het
kind tot den profeet in de opperzaal
(zie Aant. 6). De profeet bidt. Hoe
ernstig bidt hij ! Luister naar hetgeen

AANTEEK
1. Eth-Baal, de varier van Izebel, wordt

door Josefus vereenzelvigd met de Eilhobalus
van Menander, die, vijftig jaar na den flood
van Hiram, Pheles, koning van Tyrus, ver-
moordde en in diens plaats den troon beklom.
Hij was zelf een priester van Astarte en dit
verklaart eenigszins den buitengewonen jiver
van Izebel, die, opgevoed bij de pracht van
de vereering van Baal en Astharoth te Tyrus,
Diet rustte, voor ook in Israel Baal algemeen
werd gediend .

2. De beek Krith was een der ravijnen, die
de winterstroomen van de hooglanden naar
den Jordaan voerden. Zij was waarschijnlijk
aan de oostkust vati den Jordaan gelegen, in
het eigen land van den profeet; de juiste
ligging kan niet bepaald worden.

„V oor aan den Jordaan" is letterlijk „in
het gezicht van den Jordaan"; in Gen. XVIII :
16 ; XIX : 28 is het door „naar" vertaald. De
eigenlijke beteekenis is „dicht bij den Jor-
daan" of ,in het voile gezicht van den Jor-
daan".

hij zegt (vs. 20). Hij vraagt om het
leven van het kind. Het kleine, bleeke
lichaam ligt daar op het bed van den
profeet (vs. 19). Deze drukt het kind
vast tegen zich aan en strekt er zich
driemaal over uit (vs. 21). In het
koude lichaam keert de levenswarmte
weer. Aanbiddelijk wonder! Het doode
kind herleeft. Denk u de vreugde der
moeder in (vs. 22, 23), te groot om
te beschrijven! Het was nu weer een
huis der vreugde. Welk een wonder t

In den Bijbel wordt hier voor het
eerst van het opwekken der dooden
gesproken. Kunt gij nog eenige ge-
vallen opnoemen? (2 Kon. IV : 18—
37; XIII : 21 ; Matth. IX : 25 ; Luk.
VII : 15; 'Joh. XI : 44; Hand. IX : 4o,
41; XX : 9-12). Maar geschiedde het
door Elia's macht ? Was het gebeurd,
doordat hij zich over het kind uitge-
strekt had? Neen; God was de be-
werker van het wonder (Verg. Hand.
III : r2). Profeten en Apostelen vroe-
gen God, deze wonderen te doen. Zij
waren slechts dienstknechten des Hee-
ren. Wist de weduwe, • door Wiens
macht het gebeurde? Lees vs. 24.

ENINGEN.
3. De „scholen der profeten", door Samuel

opgericht, bestonden nog, en waarschijnlijk
was hiertegen Izebels woede gericht. De spe-
lonken, waarin Obadja de honderd profeten
verborg ten tijde van dezen moord, waren
eenige der kalksteen-grotten in die buurt, die
zeer geschikt waren de vluchtelingen te
verbergen.

4. Zarfath — het Sarepta van het Nieuwe
Testament (Luk. IV : 26) — lag aan de kust
der Middellandsche Zee, tusschen Tyrus en
Sidon, en, volgens Hieronymus, aan den groo-
ten weg tusschen deze steden. De ligging
wordt aangeduid door het tegenwoordige dorp
Sara/ end, dat op een eenzamen heuvel dicht
bij de kust ligt. De puinhoopen echter, die
zich een mijl uitstrekken naar het zuiden
van het dorp, bewijzen, dat Zarfath eens een
bloeiende en welvarende stad was. Dat Zar-
fath „bij Sidon is" wordt bevestigd door de
inschriften van Sennacherib, waarin gezegd
wordt, dat het behoorde aan Luliya (Eluloes),
koning van Sidon, en onderworpen werd aan
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Assyrie, toen Luliya vluchtte uit zijn hoofdstad.
5, „Een kleine koek": een ronde koek, ge-

bakken op een steep of op leem, dat hard
was gemaakt. „Kruik": een aarden vat. Het
koren wordt in het Oosten in lange aarden
eaten bewaard om het tegen insecten te vrij-
waren. „Flesek" een kleinere kruik, waar-
schijnlijk van metaal, voor water of olie
gebruikt.

6. De ,,opperzaal", de alliyah van een
oostersch huis, is het beste gedeelte daarvan
en wordt gewoonlijk aan een gast gegeven
als een bewijs van waardeering. Dat deze
weduwe een opperzaal had is een bewijs, dat
zij een vrouw van eenige middelen was ; de
huizen der armen hadden geen opperzaal.

Les LXXVI. — Op den Karmel.

„De Heere is God."

Te lezen: r Kon. XVIII.
Te leeren: i Kon. XVIII : 21 ; Matth. VI : 24; Ps. CXV 4-8;
Jes. XLIV : 8, 9. (Ps. 96 : 2, 3; Ps. 97 : 4; Ps. 1 35 : 3, 9, io).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les verplaatsen we de leerlingen naar den berg Karmel, waar de
vraag wie God is, Jehova of Baal, voor heel het yolk beslissend zal worden
beantwoord.

Israel hinkte op twee gedachten. Evenals zijn koning diende het Jehova
en Baal tegelijk. Het geloof, hetwelk zoo lang in Israel had geleefd, n.l. dat
Jehova de eenige God was en dat de goden der volken afgoden waren,
scheen bij het yolk verdwenen. Het beschouwde den Heere als een god
naast andere goden, en meende te kunnen volstaan met Hem een deel Zijner
vereering te geven. Baal en Jehova tegelijk dienende, meende het, beider
gunst te verwerven en beider toorn of te wenden. Door zoo Jehova op een
lijn te plaatsen met de goden der omwonende volken, verliet Israel het
geheel bijzondere standpunt, waarop God het had geplaatst, wischte het de
grenzen uit, die het van de andere volken scheidde en beroofde het zich zelf
van de groote voorrechten en de hooge eere, die God het had geschonken.

Om het yolk nu terug te brengen tot Zijn dienst had de Heere het met
Zijn oordeelen bezocht, En nu, aan het eind van de driejarige droogte, zal
Hij aan heel het yolk duidelijk laten zien, dat Hij de eenige God is, opdat
het de afgoden late varen en Hem alleen diene. Daartoe wordt heel het yolk
op den Karmel verzameld ; daar zal het pleit tusschen Jehova en Baal
worden beslecht. In Zijn genade zal de Heere aan gansch Israel een zicht-
baar teeken geven, dat Hij alleen God is, opdat het yolk weer tot Hem
worde teruggevoerd en Hem weer als den eenigen God erkenne.

Men beschrijve het tooneel op den Karmel zoo levendig mogelijk. Tegen-
over de opgewondenheid der Baalspriesters, die roepen en schreeuwen,
rondom het altaar springen en zich zelf verwondingen toebrengen om Baal
te bewegen, hun te antwoorden, stelle men de kalmte van Elia, die, zeker
van zijn zaak, rustig zijn werk verricht. De meeste onderwijzers zullen het
voor de kinderen belangrijk vinden, de gewoonte der zelfkastijding bij de
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heidenen, waardoor dezen hun goden gunstig voor zich willen stemmen,
door verhalen uit de zendingsgeschiedenis toe te lichten. Het onderwerp
biedt bovendien een bijzonder gunstige gelegenheid aan, een levendige be-
langstelling in de zending onder de heidenen bij de kinderen op te wekken.

De oudste kinderen moet men er op wijzen, dat Elia bij het offer op den
berg Karmel alle voorschriften zoo getrouw in acht nam om hierdoor de
aandacht van het afvallige yolk te vestigen op de in minachting geraakte
instellingen van de Mozaische wet. Het altaar, uit twaalf steenen samenge-
steld, predikte, dat heel het yolk vereenigd moest zijn; het was „een protest
tegen verdeeldheid en een zinnebeeld van eenheid." Door den tijd van het
avondoffer voor zijn offer uit te kiezen, drukte Elia zijn gemeenschap uit
met de geloovigen, die op dat uur deze plechtigheid te Jerusalem bijwoonden.

Eindelijk vestige de Onderwijzer de aandacht op het krachtig geloof
van Elia, dat hem den moed geeft, zich alleen te stellen tegenover 450
Baalspriesters en een weifelend yolk, en hem vol geestdrift doet optreden
om de eer van den Naam des Heeren te handhaven.

SCHETS VAN DE LES.

Met welk een bewondering zien wij
op tot iemand, die moed heeft; vooral,
wanneer door zijn moed iets goeds
tot stand wordt gebracht. Wij zullen
nu ook van een moedige daad hoo-
ren. Waar verlieten wij Elia ? Nu ver-
trekt hij uit Zarfath. Waarom ? Hij
moet zich aan Achab vertoonen (zie
vs. r). Het is een gevaarlijk werk
voor den profeet des Heeren, aan
Achabs hof te verschijnen. Vreest
Elia ? Zie vs. 2. Zijn geloof geeft hem
moed. Hij vreest niet, welke gevaren
hem ook mogen bedreigen. De profeet
neemt afscheid van de weduwe en
zal nu den koning en het yolk gaan
vermanen, Baal te verlaten en God
te dienen.

I. De aanklacht.
(I) . 7 egen den koning. Beschrijf het

hof te Samaria, den somberen koning,
de toornige koningin. De hongersnood
werd diep gevoeld, het vee begon te
sterven (vs. 2-5). De koning zelfs
was genoodzaakt, voor zijn beesten
voedsel te gaan zoeken. Hij neemt
Obadja met zich mede om te zien,
of hier en daar nog een groen plekje
is ; misschien zouden zij langs de

stroomen en de beken nog wat Bras
voor de paarden des konings vinden.
Achab gaat den eenen en Obadja
gaat den anderen kant uit.

Wie is deze Obadja ? Hij is hof-
meester van Achabs huis. Zie, wat
van hem gezegd wordt (XVIII : 3).
Hij „vreesde den Heere". En Loch
woonde hij aan Achabs hof. Maar
gaf hij dan voor, de afgoden te die-
nen ? Neen, zijn meester wist , dat hij
God diende, en dat hij een vriend en
beschermer van Gods yolk was
(XVIII : r3). In welk een moeilijke
positie beyond zich Obadja ! Maar
welk een moed legt hij aan den dag,
waar hij te midden van een afgodische
omgeving vasthoudt aan den Heere !
Hij dient den Heere, en vreest de
ongenade des konings noch den toorn
der koningin. Terwijl Obadja nu het
land doortrekt, ontmoet hij Elia, die
hem zegt, Achab te boodschappen,
dat hij gekomen is. Welke tegenwer-
pingen maakt Obadja ? Hij vreest, dat
Elia plotseling door den Geest des
Heeren zal worden weggenomen, en
als dan Achab komt en den profeet
Diet vindt, zal hij Obadja dooden,
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meenende, dat doze hem bedrogen
heeft. Er is voor Achab toch veel
aan gelegen Elia te ontmoeten. Overal
heeft hij hem gezocht, doch tevergeefs.
Achab weet, dat er geen regen zal
komen, voordat Elia het hem heeft
aangekondigd (zie XVII : 1). Hoe
groot zal dan des konings toorn zijn,
als hij den profeet niet aantreft ! En
die toorn zal zich dan ontlasten bo-
ven het hoofd van Obadja, die zijn
hoop had opgewekt door te zeggen,
dat Elia was gekomen. Maar Elia
dringt aan en Obadja gehoorzaamt;
hij zegt tot Achab, toen hij hem ont-
moette : „Elia is hier". Stel u de
ontmoeting van den profeet en den
koning voor. Achab is met toorn
tegen Elia vervuld, hij roept hem toe :
„Zijt gij die beroerder Israels ?" Hij
geeft Elia van alles de schuld. Hoe
onrechtvaardig ! (Gods dienstknechten
worden dikwijls onrechtvaardig be-
handeld. Matth, X: 16—x8 ; 2 Tim.
III: 12. Werd Jezus het ook niet ge-
daan ? Joh. XV : 20, 21). Verschrikt
de profeet ? Luister naar hetgeen hij
zegt (vs. x8). Moedige Elia ! Achab
zwijgt, als Elia, hem raadt, niet langer
zoo voort te gaan, en den Heere,
dien hij verliet, te dienen. Hij weet,
dat Elia gelijk heeft. Er was iets in
den profeet, dat Achab den moed
benam. Maar Achab was niet de
eenige afgodendienaar. Er waren er
duizenden, die Baal aanriepen. De
aanklacht van den profeet richt zich
dus ook

(2) teg-en het yolk. Zie, wat Elia
voorstelt (vs. 19). Hij en Izebels val-
sche profeten zullen op den berg
Karmel samenkomen. Stemt Achab
daarin toe ? (vs. 20). Welk een grootsch
schouwspel vertoont zich op den Kar-
mel (zie Aant. i) ! Stel het u voor :
de koning — het yolk. Daaronder
bevinden zich vele beschaamde har-
ten. En wel was er re gen tot schaamte.

Hoe getrouw was Elia aan God ; hoe
ontrouw waren zij geweest ! Eenigen
onder hen bekommerden zich er
weinig om, welken God zij dienden.
Anderen waren niet beslist, dienden
nu eens Baal en lieten hem dan weer
varen (vs. 21). De meesten wilden
Baal en Jehova tegelijk dienen. Zij be-
schouwden beiden als goden naast
elkaar. Zie, wat Elia het yolk toeroept
(vs. 21) : „Gij moet kiezen, gij moet
u voor of tegen den Heere verkla-
ren." „Zoo de Heere God is, volgt
Hem na, en zoo het Baal is, volgt
hem na." En wat antwoordde het
yolk ? Allen zwegen stil; zij antwoord-
den hem niet een woord. Dat zwijgen
getuigde van een geweten, dat hen
aanklaagde. De Israelieten voelden
zich beschaamd. Maar nu klaagt Elia

(3) de profeten van Baal aan. Hoe
treurig is de gedachte aan menschen,
die zich voor valsche goden buigen !
Denk aan volken, die de zon, de
maan, een rivier, booze geesten, enz.
aanbidden. Hoe blijde moeten wij
zijn, dat wij iets doen kunnen om hun
den waren God te leeren kennen.
Baal was de zon-god. Zijn aanbidders
dachten, dat hij den donder en den
bliksem zond. Zie, wat Elia voorstelt
(vs. 23, 24) : gij zegt, dat hij de vuur-
god is ; welnu, laat hij zijn kracht
dan toonen (zie Jan/. 2). Allen vin-
den dit goed.

II. De strijd.
Het altaar voor Baal wordt opge-

richt ; het offer is gereed ; Baals pries-
ters zijn prachtig gekleed en wachten,
dat hun god het vuur zendt om het
offer te verteren. „O, Baal, antwoord
ons !" Uren verloopen ; nog roepen de
priesters, maar er komt geen antwoord
(vs. 26). Zie, zij springen tegen het
altaar op en snijden zich met messen
en priemen, denkende dat dit hun
god welgevallig is (zie Aant. 3). Luister,
hoe Elia hen bespot en lacht over
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hun dwaze voorstelling van een God
(vs. 27).

Vele volken hebben gemeend, dat zij
hun god konden bewegen, hun gebed
te verhooren door zich op allerlei
wijze te verwonden. Door zelfkastij!
ding trachtten zij hun god gunstig
jegens zich te stemmen. Ja, om de
gunst van hun god deelachtig te wor-
den deinsden zij zelfs niet voor men-
schenoffers terug. (In Mexico is een
pyramide gevonden met 136.000
doodshoofden.) Hoe treurig, niet waar?
Maar ook thans zijn er nog wel zulke
volken. Hoe noodig is het, dat die
met het Evangelie worden bekend
gemaakt I Er moeten mannen heen-
gezonden worden om hun het Evan-
gelie te brengen, opdat zij den eeni-
gen waren God mogen leeren kennen,
die ons in Zijn Woord heeft geopen-
baard, hoe Hij van ons wil worden
aangebeden.

III. De zegepraal.
Hoe woedend zijn de Baalspriesters

over hun mislukte pogingen ! Zie nu,
wat Elia doet. Hij roept het yolk tot
zich en neemt twaalf steenen, waar-
mede hij Gods altaar weer opbouwt.
Waarom twaalf ? Dit beteekende, dat
Gods yolk een behoorde te zijn. Hoe
voorzichtig is Elia, terwij1 hij het hout
gereed maakt, (vs. 33). (Verg. Lev.
I: 5-8). Dit alles geschiedt om aan
te toonen, van hoeveel belang het is,
Gods wet te betrachten. Dan laat
Elia twaalf kruiken met water over
het brandoffer en het bout uitgieten.
Dit doet hij, opdat straks de Baals-
priesters hem niet van bedrog kunnen
beschuldigen. Nu is alles gereed. Het
is juist het uur, dat in Jerusalem het
gewone avondoffer wordt gebracht
(Ex. XXIX : 38, 43). Hoor, Elia bidt.
Lees zijn gebed (vs. 36, 37). En zie,
terwijl de profeet bidt, antwoordt God.
Het vuur des hemels verteert het offer
en lekt het water rondom op.

Welk een schouwspel (vs. 39, 40)!
Heel het yolk roept met luider stem :
„De Heere is God ! De Heere is
God !" Maar dan mogen ook de
Baalspriesters niet langer in het land
worden geduld ! „Grijpt de profeten
van Baal !" roept Elia. En het yolk
doet, wat hij zegt. De Baalspriesters
worden allen gedood (zie ilant. 4).
Dit was geheel overeenkomstig de
wet des Heeren (zie Deut. XIII : '—
5; XVIII : 20). Het yolk had nu vOdor
God gekozen. Volgde het Hem ? Wij
zullen zien.

Wij kunnen uit deze geschiedenis
twee dingen leeren.

(I) God wil geen half hart. Hoe
gaarne zien we iemand, die de zaken
ernstig opneemt! Zoo wil de Heere
ook, dat zijn dienstknechten getrouw
zijn zaak voorstaan. (Deut. X : 12;
Hand. VIII : 37). God ten halve die-
nen is Hem niet dienen (Matth. VI:
24). Misschien hebben wij een ver-
keerde gewoonte; een zonde, die ons
zeer lief is ; een slechten vriend, die ons
terughoudt, God volkomen te dienen~
Wij moeten echter ons gansche hart
den Heere geven; wij moeten Hem
geheel, Hem alleen dienen. Dan zijn
wij „goede krijgsknechten van Jezus
Christus" (2 Tim. II : 3). Wij moeten
niet maar naar sommige, maar naar
al de geboden Gods leven. Heel ons
leven moet den Heere worden gewijd;
al onze krachten moeten in zijn dienst
worden besteed.

(2) Laat ons heden nog de g,oede
keuze doen. Uitstel is gevaarlijk. God
zond aan Israel profeten om het yolk
toe te roepen, Hem te dienen. Ons
roept Hij door Zijn Woord. Wie die
roepstemmen veracht, zal zeker omko-
men. Luisteren wij dan naar Zijn
waarschuwingen ! Laten wij den Heere
bidden, dat Hij ons brenge tot de
keuze, die Jozua had gedaan (Joz.
XXIV : 15).
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IV. Het gebed.
Als wij bidden, zijn wij gaarne

alleen en gaan wij in onze binnen-
kamer. Wij zullen nu Elia zien bidden.

Waar bad Elia? In zijn kamer? In
den ternpel ? Neen, hij bad op den
top van een berg (vs. 42). Stel u hem
daar voor op den Karmel, met zijn
aangezicht tusschen zijn knieen. Hij
is geheel verdiept in zijn gebed. Dit
is een waarschuwing voor ons. Bid-
den is in gemeenschap zijn met God,
spreken met God. Hoe eerbiedig be-
hooren wij te zijn ! Onze geheele
houding gedurende het gebed behoort
eerbied uit te drukken. Waar bad
Elia om? Zie Jac. V : 17, 18. Zonder
twijfel dankte hij God ook voor wat
er op den Karmel had plaats gehad.

Zie, wie daar met Elia is. Het is
zijn dienstknecht. Op Elia's verzoek
gaat de jongen op gindschen top, van
waar men de blauwe zee zien kan.
Wat ziet hij ? Wat zegt hij tot zijn
meester ? „Ik zie niets". Weer gaat
hij heen en wel tot zes maal toe, loch
hij bespeurt niets (vs. 43). Is Elia
verbaasd of mismoedig ? Neen. Welk
een voorbeeld voor ons ! Wij zijn
soms zeer ongeduldig, omdat God
onze gebeden niet verhoort, zooals en
wanneer wij willen. Wij moeten alles
aan den Heere overlaten. Hij weet,
wat goed voor ons is, beter dan wij

zelf het weten. Wij moeten gelooven,
dat Hij ons op Zijn tijd en op Zijn
wijze helpen zal.

De jongen gaat ten zevenden male
heen. Wat ziet hij ? In de verte be-
merkt hij een kleine wolk aan den
horizon (vs. 44). Nu staat Elia op.
De regen komt. Achab wordt gewaar-
schuwd. Elia zelf loopt voor een van
Achabs wagenen als een dienstknecht
(vs. 45, 46) [zie Aant. 5]. De wind
steekt op, de lucht wordt met zwarte
wolken bedekt, een ieder haast zich
naar Jizreel.

Laat ons nu Achabs paleis te Jizreel
binnengaan. Hoe verheugd is Achab,
dat de regen nu eindelijk komt Is
Izebel ook blijde? Haar gelaat is
somber, evenals de hemel, toen de
tijding van den Karmel haar bereikte
(XIX : 2). Hoe toornig is zij op
Elia wegens het dooden der priesters
en wegens deze zegepraal op Baal !
Haar woede richt zich tegen Elia.
Op hem wil zij zich wreken. Gods
oordeelen hebben haar hart verhard.
Welk een bedreiging uit zij tegen den
profeet ! Maar Achab zal hem zeker
beschermen ? Neen. Izebel is zijn
meesteres, hij is haar slaaf. Hij volgt
in alles haar wil. Hoe treurig is het,
zoo door een goddeloos mensch te
worden beheerscht !

AANTEEKENINGEN.

1. De berg Karmel is geen afzonderlijke
berg, maar een bergketen, die zich ongeveer
tvvaalf miljlen in een zuid-oostelijke richting
van de Baai van Acre uitstrekt. Aan elk
uiteinde van deze keten is een vooruitste-
kende hoogte. De hoogte van het zuid-ooste-
lijke einde is ongeveer 1600 voet hoog en
wordt algemeen gehouden voor het tooneel
van den strijd tusschen Elia en de profeten
van Baal. De tegenwoordige naam is El
Alukh,rakah : de verbrandingsplaats. Al de
omstandigheden schijnen de overlevering van
Joden, Christenen, Druzen en Bedouinen te
bevestigen, dat dit de juiste plaats is, waar
het tooneel plaats had. De stad Jizreel met

Achabs paleis bevindt zich in het voile ge-
zicht ; aan den voet van den berg stroomt de
beek Kison ; in het westen ziet men de blauwe
wateren der Middellandsche Zee, waar de
eerste teekenen van den komenden regen ver-
schenen ; dicht daarbij is een voortdurende
bron, van waar het water kon gehaald wor-
den om de groeven te vullen.

2. „De God, Die door viur antrvoorden zal"
(vs. 24). Daar Baal de zon-god was, aan wien
donder en bliksem werden toegeschreven door
zijn aanbidders, was er geen verontschuldi-
ging, waarom men zulk een rechtvaardigen
en redelijken eisch kon afwijzen.

3. De poging, haar vertoornde godheid te
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verzoenen door zichzelf te kastijden en zich
verwondingen toe te brengen, is steeds alge-
meen geweest in de heidenwereld. Zulke
tooneelen, als deze op den berg K.armel, kun-
nen wij nauwkeurig beschreven vinden bij
oude schrijvers in hun verhalen over Pheni-
cische en andere godsdienstige feesten. Der-
gelijke tooneelen worden nog vertoond door
de huilende derwischen van Turkije en de
heidensche priesters van Hindostan.

4. De beek Bison loopt dicht langs den
oostelijken kant van den berg Karmel. Som-

migen denken, dat zij haar tegenwoordigen
naam Nahr Aluhatta, ,,de stroom des moords",
gekregen heeft ter herinnering aan de slach-
ting der Baalspriesters.

5. Elia ,,liep voor het aangezicht van Achab
henen", waarschijnlijk om hem te toonen, dat
het niet zijn bedoeling was, opstand te v er-
wekken, maar dat hij des konings gezag wilde
steunen en hem alle eer en allen eerbied
wilde bewijzen, dien hij hem verschuldigd
was.

Les LXXV11. — Elia op Horeb.

„Zoo Hij vertoeft, verbeidt Hem ; Hij zal gewisselijk komen
en niet achterblifven."

Te lezen: I Kon. XIX :1-18.
Ye leeren: Zef. III : 7--9; Micha VII :19, 20; Jes. XL : 29; 1 Cor. XV : 58.

(Ps. 85 : 3; Ps. 25 : 9, Ps. 13o : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Nadat we in de vorige les de geloofskracht, den heldenmoed en den
vurigen ijver van Elia hebben bewonderd, leeren we hem thans kennen als
een man, zwak van moed en klein van kracht. De profeet had verwacht,
dat het yolk, nu de Heere Israel met Zijn gericht had bezocht en zich op
den Karmel zoo duidelijk en . krachtig als den eenigen God had geopenbaard,
weer tot den Heere zou terugkeeren en Hem weer eenparig zou dienen ; dat
nu de afgoden uit het land zouden worden weggedaan en Jehova alleen zou
worden geeerd. Doch weldra bleek het, dat zijn verwachting te hoog gespan-
nen was geweest. Izebel, met toorn vervuld, dat het yolk zich voor Jehova
had verklaard en dat de Baalspriesters waren gedood, doet, wat zij kan om
het verloren terrein voor Baal te heroveren. Geen middel ontziet ze om de
beweging ten gunste van den Jehova-dienst tegen te gaan. En Israel, dat
slechts onder den indruk van het oogenblik voor den Heere had gekozen,
doch innerlijk niet was veranderd, zinkt, voor Izebels woede beducht, weldra
weer in zijn zonde terug en buigt zich Weer als voorheen voor de afgoden
neer ; ja, Elia is zelfs genoodzaakt, het land te verlaten om Izebels wraak
te ontgaan. Nu maakt moedeloosheid zich van den profeet meester. 't Schijnt,
dat zijn optreden vruchteloos is geweest; geen stem in het land, die zich
meer voor Jehova verheft; nauwer en hechter dan ooit te voren heeft Izebel
het yolk aan de afgoden vastgesnoerd;* hij, Gods profeet, moet vluchten om
zich buiten het bereik van Izebels zwaard te stellen. In zijn moedeloosheid
begeert hij te sterven , al zijn ijver voor den dienst des Heeren is toch
vergeefsch. De Heere echter zoekt zijn neergebogen, wankelmoedigen dienst-
knecht op. Hij geeft hem spijs en drank en legt daarin een wonderbare
kracht, zoodat Elia op zijn tocht naar den berg Horeb, die veertig dagen
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duurt, geen voedsel behoeft. Daar, bij Horeb, komt de Heere zelf tot Elia.
Niet echter in den storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur is Hij, doch
in het suizen van een zachte stilte. De Heere wil er Zijn dienstknecht door
leeren, dat Hij Israel wel tot Zijn dienst zal terugbrengen, doch dat de be-
keering des yolks niet zoo spoedig zal plaats grijpen als Elia had verwacht.
Eerst moeten er nog zwaardere gerichten volgen en dan, na vele bezoekin-
gen, zal de Heere weer door Zijn yolk warden gediend en zal Hij weer
onder hen wonen met Zijn vrede. En, wel verre van zich in de eenzaamheid
der woestijn terug te mogen trekken, moet Elia aan de komst van dat
vrederijk medewerken door Hazael tot koning van Syrie, Jehu tot koning
van Israel en Eliza tot profeet in zijn plaats te zalven. Zoo voert de
Heere Zijn profeet zachtkens weer terug tot den post, lien deze verlaten had.

De les, die wij uit deze geschiedenis hebben te trekken, is, dat wij bij
onzen arbeid voor het Koninkrijk Gods nooit behoeven te wanhopen. Ook
al schijnt het, dat ons werk geen vruchten draagt, toch behoeven wij den
moed niet op te geven. Wij hebben den arbeid voort te zetten in het geloof,
dat de Heere Zijn zaak zal doen zegevieren. Welke machten zich ook tegen
Hem mogen verheffen, eenmaal zal zekerlijk de dag aanbreken, dat Hij door
alien als Koning zal worden erkend, en daarom kunnen wij, zeker van de
overwinning, moedig onzen arbeid voortzetten, „altijd overvloedig zijnde in
het werk des Heeren, als die weten, dat onze arbeid niet ijdel is in den
Heere".

SCHETS VAN DE LES.

Welk een droevig gezicht is het,
steeds iemand moedeloos te zien ; hoe
beklagen wij zoo iemand ! In onzen•
arbeid voor de zaak des Heeren doen
zich zooveel bezwaren op, moeten
we vaak zoovele teleurstellingen
ondervinden, dat wij ten slotte den
moed zouden opgeven. We zien dan
van ons werk de vruchten niet, die
wij verwachtten ; al onze arbeid schijnt
vergeefsch te zijn, en dan trekken we
ons uit den strijd terug en geven den
vijand vrij spel. Dit is echter zeer
verkeerd en zondig. De Heere wil,
dat wij onzen arbeid zullen voort-
zetten in het geloof, dat Hij dat werk
ten slotte met Zijn zegen bekronen
zal.

Heden zullen wij ook hooren van
een moedeloos mensch ; doch tevens
zullen we zien, hoe hij van zijn moe-
deloosheid verlost werd.

I. De man Gods in vreeze.
Wij moeten nu Jizreel verlaten om

naar een woest en eenzaam oord te
gaan. Wij vinden daar den profeet.
Hoe komt hij bier ? Zond God hem
wellicht ? Zie XIX : 2, 3. Elia is be-
vreesd. Mocht hij dat zijn? Hoe zwak
was ook Elia van zich zelf! Hij, gis-
teren zoo moedig, vreest heden voor
Izebel. Deze vrees van Elia was een
gevolg van zijn ongeloof, Elia had
moeten gelooven, dat de Heere Zijn
eigen zaak wel tot een goed einde
zou brengen; hij had zich moeten
verlaten op de trouw en de onver-
anderlijkheid Gods (Mal. III : 6; Jak.
I : 17). Hoe donker het er in Israel
ook uit mocht zien, de Heere zou tech
Zijn yolk niet begeven en Zijn werk
in het leven behouden. ( Voorb. — Een
sombere, betrokken lucht ; de zon is er
wel, doch de wolken onderscheftj5en
Naar stralen).
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Maar waarom was Elia zoo be-
droefd ?

(1)Hij is teleursresteld. Hoe mismoe-
dig maakt het ons, als wij hard voor
een zaak gewerkt hebben en dan Been
vrucht op onzen arbeid zien I Elia
gevoelde iets dergelijks. Zijn hoop
werd niet verwezenlijkt. Hij had ge-
dacht, dat Israel zich nu tot God
bekeeren zou (XVIII : 39); dat de
Baälsdienst nu zou worden uitgeroeid
en dat het yolk weer tot den dienst
des Heeren zou terugkeeren. Hoe zag
hij zich echter bedrogen ! Toen het
yolk het vuur van den hemel had
zien nederdalen, had het wel geroe-
pen : „De Heere is God !" doch het
was niet waarlijk tot den Heere be-
keerd; het hart des yolks was niet
veranderd. En toen nu Izebel tegen
de belijders des Heeren woedde en
hen verdrukte en vervolgde, boog het
yolk zich weer voor de afgoden neer,
evenals vroeger, en was de Baals-
dienst weldra in eere hersteld. Elia
zelf moet vluchten, om zich voor
Izebels woede in veiligheid te stellen.
Welk een teleurstelling voor den
profeet !

(2) II ij is moedeloos. Lees vs. 4.
Welk een droevige klacht : „Heere,
het is genoeg. Neem mijn ziel !" Al
mijn arbeid, mijn moeite en mijn
ijveren baat toch niets, denkt Elia.
Nu' heeft het yolk zoo duidelijk kun-
nen zien, dat Jehova de eenige God
is, en nog buigt het zich voor de
afgoden neer. Hij wil nu den strijd
maar opgeven ; zijn werk is toch
vruchteloos, meent hij.

Hoe zwak is thans Elia's geloof!
Omdat hij niet dadelijk vrucht op
zijn arbeid ziet, laat hij den moed
zinken. 0, deze klacht van Elia was
ongetwijfeld een zondige klacht! De
Heere wil, dat wij steeds vol moed
den strijd zullen voortzetten, welke
teleurstellingen wij ook ondervinden,

in het geloof, dat wij eenmaal zeker
zullen overwinnen.

Nadat Elia beschermd was gewor-
den door God, had hij niet ontmoe-
digd moeten .zijn, had .hij Izebel niet
moeten vreezen. De Heere was met
hem. Hij had moeten zeggen : „Ik zal
niet vreezen" (Hebr. XIII : 6). Zie, op
welke wijze God hem vertroost en
bemoedigt.

Beschrijf den profeet, die moede en
slapende onder een jeneverboom
nederligt (zie Aant. I) Sloeg niemand
hem gade ? Ps. XXXIV :16. De Heere
ontfermde zich over hem (vs. 5-7).
Tweemaal maakt een engel hem wak-
ker. Zie, wat God voor hem in de
woestijn bereid had: een „tafel in de
wildernis". De Heere zendt hem spijs
en drank, die hem gedurende veertig
dagen zouden sterken (vs. 8), totdat
hij den berg Gods bereikt zou hebben.
Naar lag Horeb? Waaraan doet Horeb
ons denken ? (Deut. IX : 8---io ; Ps.
CVI : 19; 1 Kon. VIII : 9).

II. De Heere in het suizen der
zachte stilte.

Elia is bij den berg Gods, bij Horeb
(vs. 8), waar Mozes de wet des Heeren
ontving (Deut. V : 2). Zie, waar Elia
zich verbergt : in een spelonk (zie
Aant. 2). Ook Mozes stond in een
der kloven van den berg, toen hij
Gods heerlijkheid zag (Ex. XXXIII :
22). Stel u Elia's droefheid en zijn
moedeloosheid voor, bij de gedachte
aan zijn, oogenschijnlijk vruchtelooze,
pogingen. Zie, waarmede Izebel ge-
dreigd had (XIX : 2). De profeet wist
niet, wat te doen. Laten wij thans
zien, hoe God hem bemoedigde. Stel
u den profeet in de spelonk voor,
treurende, gelijk de Psalmist deed in
Ps. XII : 2. Zie nu, wat er voorvalt
(vs. 9). De Heere sprak tot hem en
zeide : „Wat maakt gij bier, Elia?"
Hoe luidde het antwoord? (vs. 1o).
Zie welk bevel hem nu gegeven wordt
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(vs. I1). Hij moet op den berg bij
de opening van de spelonk gaan staan.
Welk geluid hoort hij plotseling? Er
komt een geweldige stormwind, die
de rotsblokken naar beneden doet
.storten en den berg vaneenscheurt.
Dan is alles weer stil. Maar plotseling
beeft de aarde; alles schudt en kraakt,
als bewogen door een onzichtbare
hand. En als de rust is teruggekeerd,
ontlast zich een hevig onweder boven
den berg; de wanden der spelonk
weerkaatsen de dreunende stem des
donders; hevige bliksemstralen schieten
naar beneden. Doch de Heere is noch
in den storm, noch in de aardbeving,
noch in het vuur. Na het vuur komt
-het suizen van een zachte stilte, en
daarin is Hij. Hij spreekt tot Elia.
En wat zegt Hij (vs. 13) ? Elia be-
dekt zijn aangezicht en luistert (zie
Aant. 3). „Wat maakt gij hier?"
Hoor, hoe Elia zich weer tracht te
verontschuldigen (vs. 14). Maar Elia
mag daar niet blijven. Hij moet weer
aan het werk. Niet in de eenzaam-
heid, maar onder zijn yolk is zijn
plaats. Hij moet weer voor aller oog
de banier des Heeren ontrollen en
rondom die banier Israel verzamelen
(vs. 15-17). De wapenen moet hij
weer opvatten en vol moed moet hij
ten strijde trekken. Zie, welk werk de
Heere hem opdraagt (vs. 15-17). Hij
moet Hazael zalven tot koning over
Syria, Jehu tot koning over Israel en
Eliza tot profeet in zijn plaats (zie
Aant. 4). Hazael zal het afgeweken
Israel straffen ; Jehu zal het godde-
looze huis van Achab uitroeien, ter-
wij1 Eliza het werk van Elia voort-
zetten zal (vs. 18-21). Zie ook, welk
bemoedigend woord tot den profeet
gericht wordt. Er waren nog zeven-
duizend getrouwe dienaren des Heeren
in Israel overgebleven, die nooit voor
Ball geknield of hem gekust hadden
.(zie Aant. 5).

RZNICEMA.

Hoe verwondert het Elia, dit te
hooren ; Hij dacht, dat hij de eenige
getrouwe was; maar Gods oog ziet
meer dan dat der menschen I God
kent al de zijnen (2 Tim. II : 19);
Hij weet, wie Hem dienen en lief-
hebben. God heeft vaak dienaren,
waar wij ze niet zouden verwachten.
Laten wij anderen dan niet veroor-
deelen. God alleen kent de harten.

Welk een les geeft de Heere bier aan
zijn dienstknecht ! 0, de profeet had
gemeend, dat, nadat de Heere op zoo
krachtige wijze had gesproken, heel
het yolk weer tot God zou zijn terug-
gekeerd. Maar de Heere toont het
hem hier wel antlers. Eerst had een
geweldige storm gewoed; vervolgens
had een aardbeving alles doen schud-
den en beven ; daarop had het hemel-
vuur alles in een verschrikkelijken
gloed gezet, — en eerst toen was het
suizen eener zachte stilte vernomen,
waarin de Heere was. Zoo zou het
met Israel ook zijn. Een gericht Gods,
de hongersnood had het yolk reeds
getroffen ; nog meerdere en zwaardere
oordeelen zouden volgen en eerst dan
zou Israel weer tot den dienst des
Heeren worden teruggebracht en zou
God het yolk weer met Zijn heil be-
zoeken en het doen deelen in Zijn
guest en Zijn lietde. Elia behoeft dus
aan de zaak des Heeren niet te wan-
hopen ; zijn werk zal niet vergeefsch
zijn, maar rijke vruchten dragen.

Welk een ernstige les is dit ook
voor ons ! 0, wij kunnen ook wel eens
moedeloos worden, als wij op onzen
arbeid voor den Naam en de zaak
des Heeren zoo weinig vrucht zien.
Toch is er geen reden tot moedeloos-
heid ! Eenmaal zal de tijd komen, dat
alle knie zich voor den Heere zal
buigen en dat alle tong hem belijden
zal. Welke vijanden zich ook tegen
ons mogen stellen, de overwinning is
des Heeren. Laten wij dan in dat

27
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geloof moedig voorwaarts gaan. Al zien
we ook dadelijk geen vrucht, ons
werk zal niet onvruchtbaar zijn. De
zekerheid van de overwinning geeft
moed. Dat we dan steeds onversaagd

mogen strijden voor de eere van onzen
Koning en danken we Hem, dat Hij
onze zwakke krachten gebruiken wil
in Zijn dienst.

AANTEEKENINGEN.

1. De jeneverboom, die hier genoemd wordt
is niet die jeneverboom, die de bekende bes-
sen draagt, maar een snort van brem (Genista
monosperma), die zeer veel voorkomt op het
Sinaitische schiereiland, en den reizigers scha-
duw geeft en een schuilplaats aanbiedt tegen hit-
te en storm. Het is een plant, die peulvruchten
draagt, witte bloemen heeft, en de grootste
struik van de woestijn is. De Arabieren, die
hem Rethem noemen, makers houtskool van
de wortels voor de markt van Cairo.

2. „.Een spelonk" (vs. 9), in het Hebreeuwsch
he-Magdrah, de spelonk, waarschijnlijk een
welbekende spelonk, misschien die, waarin
Mozes den Heere zag (XXXIII : 22).

3. De „mantel van Elia" was het groote
opperkleed, van ongelooid schapen- of geiten-
vel gemaakt, overeenkomende met den „ke-
melsharen mantel" van den Dooper.

Het aangezicht te bedekken was in het
Oosten een bewijs van eerbied, evenals het

ontblooten van het hoofd under de Europea-
nen. (Verg. Ex. III : 6; Jes. VI ; 2).

4. „Ga dear in, en zalf" enz. Het oorspron-
kelijke beteekent letterlijk : „Gij zult gaan
en zalven"; dit bevel liet Elia klaarblijkelijk
vrij in het kiezen van den geschikten tijd tot
het volbrengen van den last hem opgedragen.
Het verdient opmerking, dat slechts den dezer
drie, Eliza, door Elia werd gezalfd, daar
Hazael en Jehu door Eliza gezalfd werden,
waaruit blijkt, hoe diens werk een voortzet-
ting was van dat van Elia.

5. Afgodendienaars kusten dikwijls hun
beelden of gaven kushanden. (Van de laatste
handelwijze komt het woord adoratie : de hand
brengen naar den mond, gewoonlijk na eerst
het beeld te hebben aangeraakt). Cicero (In
Verrum) vermeldt, dat hij een beeld van
Hercules gezien heeft, waarvan de lippen en
de baard veel geleden hadden van het veel-
vuldige kussen der aanbidders.

Les LXXVIII. — Achabs voorspoed, zonde en val.

,,De goddeloozen zullen van de aarde udgeroeia' worden".

le lezen: i Kon. XX, XXI, XX[I.
Ye leeren : Ps. XXXVII : 14, 15 ; Hab. I : 13 ; Jer. XXIII : 16-19.

(Ps. 73 : io; Ps. 7 : 6; Ps. 125 : 3, 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les heeft tot onderwerp de laatste gebeurtenissen uit het leven van
Achab. Welk karakter Achab had is ons in de vorige lessen gebleken ; bij
de behandeling van zijn geschiedenis hebben wij hem langzamerhand geheel
leeren kennen, en opgemerkt, wat uit zijn leven voor ons te leeren valt. Aan
de meergevorderde leerlingen zou men nog kunnen aantoonen, dat Achabs
regeering, nit een wereldlijk oogpunt beschouwd, bepaald voorspoedig is te
noemen. Te oordeelen naar het feit, dat er melding gemaakt wordt van zijn
„elpenbeenen huffs" en van „de steden", die hij bouwde, schijnt het wel,
dat hij veel voor de tijdelijke welvaart zijns yolks heeft gedaan door zijn
hoofdstad te verfraaien, zijn land door vestingen te versterken, en kunsten
en nijverheid aan te moedigen.
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De moord van Naboth en het in bezit nemen van zijn wijngaard is een der
voornaamste gebeurtenissen uit Achabs leven en doet een helder licht op
zijn karakter vallen.

In de schets hebben wij getracht, de belangrijke punten uit deze geschie-
denis in Brie tafereelen om Jizreel te groepeeren, zoodat elk tafereel zijn
bijzondere aanwijzing voor practisch onderwijs met zich brengt.

Het moet duidelijk worden aangetoond, dat Naboth op godsdienslige gron-
den weigerde, aan Achabs wenschen gehoor te geven; terwijl 's konings
voorstel een bewijs is van zijn volkomen verachting van Jehova's wetten,
blijkt nit Naboths besliste weigering de waarheid van hetgeen God aan Elia
had verklaard, dat Hij zelfs in die dagen van zonde en afval het niet aan
getuigen deed ontbreken.

Het visioen van Micha stelt ons voor een zeer belangrijk, maar moeilijk
op te lossen vraagstuk, nam. de oorsprong, de toelating, de besturing en de
beteugeling van het kwaad. Het is bijna overbodig, op te merken, dat dit
vraagstuk met de kinderen niet in al zijn omvang kan behandeld worden.

We hebben hier te doen met een mysterie, dat we nooit zullen doorgron-
den. Steeds moet worden vastgehouden, dat in God nooit de oorsprong van
het kwaad gelegen is, doch dat Hij in zijn raadsplan voor de zonde ruimte
heeft gelaten ; dat de zonde een macht is, die geheel staat onder Zijn Voor-
zienig Bestuur, een macht, die Hij ten voile beheerscht, zoodat zij, wel verre
van de uitvoering Zijner besluiten te verhinderen, er toe moet medewerken,
dat Zijn raad uitgevoerd wordt.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe vreeselijk is een belegering !
Dikwijls brengt ze veel lijden, hon-
gersnood, angst en gevaar , van de
gemeenschap met vrienden zijn we
dan vaak verstoken ( Voorb. — Het
belog van Leiden, Haarlem, Paris).
Stel u voor : Samaria, Achabs hoofd-
stad, wordt belegerd. Een groot leger
ligt om de muren. Wiens leger is het
(vs. I)? Welk een krijgsmacht! De
koning van Syrie is daar met twee en
dertig andere koningen uit naburige
landen. Stel u Achab voor, die gezanten
tot Benhadad zendt om vredesonder-
handelingen aan te knoopen. Hij is
voor Syria bevreesd (zie Aant. 1).

I. Benhadad.
De onderhandelingen tusschen

Achab en Benhadad duren nog steeds
yoort. De koning van Syria wil wel
vrede sluiten, maar onder voor Achab
zeer vernederende voorwaarden. Lees,

wat zijn gezanten in zijn naarn tot
Achab zeggen (vs. 2, 3). En zie, deze
onderwerpt zich geheel aan Benhadad
(vs. 4). Hij is er wel toe genoodzaakt,
want hij ziet geen kans, den oorlog
voort te zetten. Maar nog is Benha-
dad niet voldaan. Nog dieper wil Hij
Israels koning vernederen. Zie, weak
een beleedigende boodschap hij tot
Achab zendt (vs. 5, 6). Hij is niet
met Achabs goed, met diens zonen
en slaven tevreden ; hij wil boven-
dien, dat zijn knechten zooveel mogen
plunderer, als zij verlangen.

Wordt hierin toegestemd ? Lees vs.
7-9. Het yolk verzet zich. Zij laten
weten, dat zij zich niet . aan zoo jets
willen onderwerpen. Hoe vertoornd
is Benhadad ! Lees, wat hij zegt (vs.
To). „Ik zal mijn leger doen optrek-
ken, en u vernietigen, het is zoo groot,
dat het stof van Samaria niet genoeg
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zal zijn tot handvollen voor al het
yolk". Welk een dwaze grootspraak !
Doch welk een verstandig antwoord
geeft Achab (vs. i i): „Beroem u niet,
v66rdat gij geslaagd zijt !"

Maar wat gebeurt er in Samaria ?
Wie gaat daar naar Achab ? Een
profeet (vs. 13), een van Gods pro-
feten. Wellicht is het een der zonen
der profeten (i Sam. X : io; XIX :
20 ; 2 Kon. II : 3, 5); misschien een
dergenen, die Obadja verborgen had.
Wat zest hij tot Achab ? „Zie ginds
naar deze Syriers; de Heere zal ze
in uw hand geven." En gebeurde dit
werkelijk ? Lees vs. 14-21. Fen
kleine bende dreef Benhadads leger
op de vlucht. Maar zijn de Syriers
geheel verslagen (vs. 22)? Zie, wat zij
van hun nederlaag denken (vs. 23-
25). „De God' van Israel is een God
van de Bergen" ; wij zullen Israel
overwinnen, als wij in de vlakte strij-
den (zie Aant. 2). Zie, hoe God nu
zijn macht betoont en de Syriers be-
schaamt (vs. 26-3o). Stel u het groote
leger van Afek voor. De kleine legers
van Israel waren aan twee kudden op
de heuvelen gelijk. Maar welk een
overwinning behaalt Achab ! De trot-
sche, snoevende Benhadad vlucht en
verbergt zich in Afek. Wie komen
daar tot Achab (vs. 31, 32)? Het
zijn mannen met koorden om den
hals. Zij smeeken, Benhadads leven
te verschoonen. Angstig luisteren zij
naar ieder woord, dat hun hoop kan,
geven (vs. 33) [zie Aant. 3]. De trot-
sche Syrier moet om zijn levensbe-
houd smeeken. Welk een vernedering!

En werd Benhadad gespaard ? Ja,
meer dan dit (vs. 34). Er werd een
verbond gesloten. Zie, wat Benhadad
belooft ! Hij zal aan Israel de steden,
die zijn vader genomen heeft, vijftig jaar
geleden, teruggeven (XV : 20). En in
de straten van Damaskus zullen de
Isradlieten handel mogen drijven (zie

Aant. 4). Achab stemt er in toe, een
verbond met Benhadad aan te gaan.
Maar vond God dit goed ? Lees vs.
35-43. Een profeet werd tot hem
gezonden, en door een zichtbare
handeling toont deze Achab aan, dat
hij den Heere beleedigd heeft door
met Gods vijanden een verbond te
sluiten.

II. Naboths wijngaard.
(r) De wing-acrd te
Stel u Achab in zijn paleis te Jizreel

voor (zie Aant. 5); hij overziet zijn
tuipen en maakt plannen van vergroo-
ting en verfraaiing. Om die plannen
te kunnen uitvoeren zou hij gaarne
den wijngaard, die aan zijn paleis
grenst, bezitten. Maar zie, aan wien
die wijngaard behoort (vs. i). „Kan
ik hem niet krijgen ?" vraagt hij zich
af, Zie, wat hij doet (vs. 2). Hij ont-
biedt Naboth bij zich. Maar wil Na-
both den wijngaard verkoopen of
verruilen (vs. 3)? Waarom weigert
Naboth zoo beslist? Gods Wet stond
hem niet toe, zijn wijngaard af te
staan (Lev. XXV : 23; Num. XXXVI
: 6-9). Het erfdeel, dat iedere familie
in Kanaan had, mocht niet worden
verkocht. Was men soms wegens
armoede genoodzaakt, het te verkoo-
pen, dan kwam het met het jubeljaar
aan de familie terug (zie Aant. 6).
Welk een slag in Achabs aangezicht !
Naboth wenscht Gods wet te eerbie-
digen, en is moedig genoeg, den ko-
ning een weigerend antwoord te geven.
Tegenover een koning, die de wet
Gods veracht en er in 't geheel geen
rekening mede houdt, staat bier een
vrome Israeliet, die deze wet eerbie-
digt en het gebod des Heeren hooger
acht dan 's konings wil. (Verg. Hand.
V : 29).

Hoe gemelijk betoonen zich som-
mige menschen, als zij hun zin niet
krijgen. Zij maken zich soms bespot-
telijk door hun slechte luimen. Achab
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had in dit geval veel van een bedor-
ven kind (vs. 4). Hij was boos, omdat
hij den wijngaard van Naboth niet
krijgen kon. Achab was een slaaf,
hoewel hij een koning was; hij werd
geheel door zijn booze hartstochten
beheerscht (2 Petr. II : 19).

Maar wie komt daar tot Achab ?
Het is Izebel. Zij beurt hem op. Zie,
wat zij tot Achab zegt (vs. 5-7).
„Zijt gij een koning ? Zoudt gij dul-
den, dat Naboth zich tegen uw wen-
schen verzette ? Sta op en laat de
geheele zaak maar aan mij over. Ik
zal zorgen, dat gij den wijngaard
krijgt."

En wat doet zij nu?
(2) De moord te Jizred.
Gij weet, wat een aanslag is. Het

is een plan om tot iets te geraken,
een doel te bereiken. Welk een gru-
welijken aanslag smeedde Izebel (vs.
8-1o)! Welk een boosheid ! Stel haar
u voor, brieven schrijvende naar Jiz-
reel, die ze met Achabs zegelring
verzegelt. Laat ons zien, wat zij schrijft.
Het is een toeleg om Naboth uit den
weg te ruimen. Er zal een vasten
plaats hebben in Jizreel om het te
doen voorkomen, alsof er iets gruwe-
lijks was geschied. Naboth zal van
godslastering beschuldigd (zie Aant.
7), veroordeeld en gesteenigd worden.
Godslastering werd in Israel met den
dood gestraft. (Lev. XXIV :16). Dit
was ook de beschuldiging tegen Jezus,
zooals gij u herinneren zult (Matth.
XXVI : 65, 66).

(3) De profeet te jizred.
Wij zullen Achab nu naar Jizreel

volgen. Hij gaat naar den wijngaard
van den vermoorde, beziet dien en
denkt : die wijngaard behoort mij nu
toe. Achab is vroolijk gestemd. Met
innig welbehagen ziet hij rondom zich.
Hij verlustigt zich in den schoonen
wijngaard, dien hij nu den zijne mag
noemen. Doch wie is die man, in een

ruigen mantel gehuld, die daar op
hem toetreedt ? Achab ziet op en
beeft. Hij kept den man, die daar
nadert. Hij had liever een geheel leger
dan dien man gezien. Het is Elia.
God heeft hem gezonden (vs. 17,18)
IZie Aant. 8]. Lees, met welke woor-
den Achab den profeet begroet. „Hebt
gij mij gevonden, o mijn vijand (vs.
20)?" Lees den last des profeten tot
Achab (vs. 19, 21-24). God laat zich
niet bespotten. De boosheid van Achab
en Izebel zal niet ongestraft blijven.
Welk een vreeselijk oordeel Gods
kondigt de profeet aan ! Achab zal
een treurig uiteinde hebben, evenars
Izebel. Het geheele koninklijke ge-
slacht zal worden uitgeroeid.

Zie nu, welke de uitwerking van de
boodschap van Elia was (vs. 27).
Achab liet het hoofd hangen, kleedde
zich in een zak en vastte. Dit is nu
toch zeker berouw? Het schijnt zoo.
De Engelen in den hemel verheugen
zich zeker over Achab ? Ach, het was
geen waar berouw. Het was aan
den dauw gelijk, die spoedig op-
komt en weer verdwijnt (Hoz. VI: 4).
Achabs berouw ging niet heel diep.

, Het was geen berouw zooals dat van
den tollenaar (Luk. XVIII : 13). Voor
een oogenblik hebben Elia's harde
woorden hem getroffen. Doch hij heeft
geen berouw over zijn zonde; hij is
met schrik en vrees vervuld voor het
strenge oordeel Gods, dat Elia heeft
aangekondigd. En al stelt nu de Heere
de voltrekking van het vonnis over
Achabs huis uit (vs. 29), Achab zelf
ontvangt weldra zijn straf.

III. De krijgstocht naar Ramoth
in Gilead.

(1) Watt de twee koningen van den
tocht dachlen. Zie naar Achab. Hoe
vol vuur is hij ! Hij heeft Benhadad
eens verslagen en denkt dat hij het
nu weer kan doen. Van God wordt
niet gesproken, noch van Zijn zege-
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ningen. En toch, hoe had Achab ge-
beefd, toen hij Gods oordeel had
hooren uitspreken ! Ach, Achab had
slechts gebeefd voor de straf, die hem
was aangekondigd. Hij had geen op-
recht berouw gehad. Indien hij zijn
zonden had betreurd, dan zou hij zich
tot God hebben bekeerd (2 Cor. VII:
io). Zoo lang God het oordeel nog
niet deed komen, vergat Achab den
Heere. Achab had met Josafat, den
koning van Juda, een verbond tegen
Benhadad gesloten. Is Josafat echter
gerust (vs. 5)? Wat begeert hij ? Hij
wenscht te weten, wat de Heere zegt.

(2) Wat de valsche profeten van den
tocht voorspelden. IvVaarom bevindt zich
die menigte bij de poort van Samaria ?
Er zal iets belangrijks gebeuren. Stel u
het schouwspel voor. Achab en josafat,
ieder in hun koninklijk gewaad, zijn
op een troon gezeten, door wachters,
soldaten, enz. omgeven. Welk een
prachtig schouwspel (vs. io) ! Wat
gebeurt er nu verder ? Vierhonderd
profeten zijn daar ook, vreemd ge-
kleed, misschien zich wonderlijk aan-
stellende ; zij staan daar en profetee-
ren (zie .pant. 9). Wat zeggen zij ?
Zie vs. 6. Maar let eens op een van
hen, Zedekia geheeten. Hij stelt zijn
profetie zinnebeeldig voor (vs. II). Hij
plaatst ijzeren horens op zijn hoofd.
„Trek op, gij zult aldus de Syriers
stooten en verdrijven." Josafat echter
is niet gerust. Er wordt nog tot een
anderen profeet gezonden om ook diens
oordeel te vragen. Tot wien ? Tot een
prof eel des Heeren (vs. 7, 8), Micha.
Wat waren dan die 40o andere pro-
feten ? Zie XIII : 33. Het waren pro-
feten van den kalverendienst. Vindt
Achab het aangenaam, dat men om
Micha gezonden heeft ? Waarom niet
(vs. 8)? Micha was een profeet Gods
en dus kon hij niet antlers dan kwaad
voorzeggen van een koning, wiens weg
van God afweek. Booze menschen

worden niet gaarne bestraft (Spr. XIII :
I). Maar zie, welke plicht op Gods
gezanten rust (I Tim. V : 2o; 2 Tim.
IV : 2; Tit. I : 13 ; II :15). Mogen wij
Gods oordeel verzacht voorstellen om
het yolk te behagen ? Zie, hoe men
Micha trachtte te bewegen, met de
vierhonderd profeten in te stemmen
en goede woorden tot den koning te
spreken (vs. 13, 14). Doch Micha
antwoordt, dat hij den koning alleen
het woord Gods zal brengen.

(3) Wat de ware prof eel ondrent
den tocht voorspelde. Lees vs. 15. Hoe
moedig is Micha ! Hij roept den ko-
ning toe : „Ga, doe zooals deze pro-
feten gezegd hebben !" Hoe toornig
is Achab ! Hij verzoekt Micha, rich
nailer te verkiaren en te zeggen, wat
hij meent. Hoor nu, wat Micha zegt.
Hij spreekt door een gelijkenis (vs.
17). Hij stelt Israel voor als verstrooide
schapen zonder herder (d.i. zonder
koning, die hen aan kon voeren).
Begreep Achab dit (vs. 8) ? Hij zegt,
dat de profeet zoo spreekt uit vijand-
schap. Maar Micha verhaalt een andere
gelijkenis ; hij vertelt een visioen.
Lees vs. 19-23. Achab moet naar
Ramoth in Gilead ten strijde trekken,
want daar wacht hem de doodelijke
pijl. En nu moeten de valsche profe-
ten er toe medewerken, Achab er toe
te brengen, tegen de Syriers op te
rukken. Ook de zonde staat onder het
bestuur Gods. In God ligt de oorsprong
der zonde niet. Zij is een macht, die
tegen God ingaat, doch die Hij weet
dienstbaar te stellen aan de bereiking
van Zijn doel. Ten slotte zal Zijn
raad bestaan en zal Hij al Zijn wel-
behagen doen.

Wat gebeurt er nu met Micha (vs.
24-28)? Hij wordt mishandeld en in
de gevangenis gezet. Hij was niet de
eerste en niet de laatste, die om de
waarheid verdrukking leed. Noem
anderen.
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(4) De slag bij Ramoth in Gilead.
Trok Achab nu toch op? En ging
Josafat met hem mede (vs. 29)? Durf
den zij te gaan na wat Micha gezegd
had ? (vs. 28). Ja. Maar Josafat voel-
de zich zeker wel onrustig. Wij welen
het van Achab (vs. 30). Hij vreest
dat de strijd voor hem niet goed af-
loopen zal. De woorden van Micha
zullen hem herinnerd hebben, wat Elia
tot hem gesproken had (XXI : 2 I ,
22). Toch luistert hij niet naar de
waarschuwing van Micha hij trekt
ten strijde tegen de Syriers. Stel u den
slag bij Ramoth in Gilead voor. Achab
heeft zich vermomd. Josafat heeft zijn
koninklijk kleed aan. Lie, hoe hij
bijna het leven verloor (vs. 31-33).

(5) De pijl, in eenvoudigheid afge-
schoten. Hoe ellendig gevoelde Achab
zich op het slagveld ! Hij wist, dat hij
geen acht sloeg op Gods gebod. Maar
hoe ijdel waren zijn voorzorg, zijn
vermomming, zijn „wijsheid", zijn
„paarden" (Spr. XXI : 3o, 3r)! Hij
zou het oordeel Gods niet ontvlieden.

Beschrijf de Syrische boogschutters.
Een uit hun midden spant den boog.
Heeft hij een doel, waarop hij mikt ?
Neen, hij spant den boog in zijn een-
voudigheid, d. hij kiest zich geen
doel. De pijl vliegt weg. Volg hem
met uw blik. Die pijl was van God
gezonden. God had hem voor Achab
bestemd. Achab wordt getroffen tus-
schen de gespen en het pantsier. Was
dit toeval? Neen, Gods vinger dreef
den pijl voort en bestuurde hem, zoodat
hij Achab treffen mogst.

De gewonde koning houdt zich zoo
lang staande, als hij kan (vs. 32). De
strijd wordt heviger, de koning wordt

AANTEEKE
1. Hadad schijnt de vorstelijke titel ge-

weest te zijn van de 'Syrische koningen van
dit tijdvak, evenals Farao die der Egyptische
koningen was. Deze Ben-hadad was waar-
schijnlijk de zoon van Asa's bondgenoot tegen
Baesa (XV : 20). De twee en dertig koningen,

zwakker ; zijn bloed vloeit in den
strijdwagen. Tegen den avond sterft
hij. Wat gebeurt er nu met het leger
(vs. 36) ? Het gerucht verspreidt zich,
dat de koning gevallen is. Micha's
woord wordt letterlijk vervuld; Israel
is aan schapen zonder herder gelijk.
Allen zijn in verwarring het leger is
geheel verslagen.

Achabs leven was een treurig leven
geweest. Hij had het woord des Hee-
ren veracht en steeds geheel naar eigen
goeddunken gehandeld ; voortdurend
was hij tegen den Heere ingegaan ;
hij had de zonde gediend en liefgehad;
als water had hij de zonde ingedron-
ken. Lees, wat in i Kon. XXI : 25, 26
van hem gezegd wordt. Hij had zich
verkocht om te doen dat kwaad was
in de oogen des Heeren. Doch hoe
treurig was nu ook zijn einde ! Op
een leven zonder God volgde een
sterven zonder God. Hij stierf als een
weerspannige. Al de roepstemmen des
Heeren had hij in den wind gesla-
gen. Nu kwam het oordeel Gods over
hem. „Het einde der goddeloozen
wordt uitgeroeid."

Welk een ernstige waarschuwing
bevat Achabs geschiedenis voor ons!
Als wij leven als hij en de zonde
dienen, dan zal ook aan ons het woord
vervuld worden : „Die verre van U
zijn, zulllen vergaan". Dat wij dan
de waarschuwingen Gods ter harte
nemen ! Bidden wij den Heere, dat
Hij de vreeze Zijns Naams in onze
harten werke en ons leere, naar Zijn
wil te handelen. Dan zal ons einde
vrede zijn. Als het leven ons Christus
is, is ons het sterven gewin (Fil. I : 21).

NINGEN.

die hem in dezen veldtocht tegen Samaria
vergezelden, waren schatplichtige opperhoof-
den. Syrie was destijds een machtig konink-
rijk, dat vele vorsten aan zich had onder-
worpen, die in den oorlog den Syrischen
koning met troepen moesten bijstaan. Aan-
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gaande den toestand in dit tijdvak leveren
de nog bestaande Assyrische gedenkteekens
historische gegevens.

2. De heidenen meenden, dat elk yolk zijn
eigen bijzonderen beschermgod had, die echter
slechts plaatselijke macht bezat. De Hindoes
hebben hun goden der heuvelen, zooals Siva,
Vishnu en .3furraga-murte; zij hebben ook
bijzondere goden voor de vlakten en de valleien.

De veronderstelling der Syriers ping mis-
schien met hun krijgskundig beleid samen,
daar hun wagenen, die zulk een machtig deel
van hun leger uitmaakten, van veel meer
dienst waren op de vlakte dan in bergachtige
streken.

3. Benhadads dienstknechten wachtten op
een aanwijzing, of op een vriendelijk en edel-
moedig woord, waaruit zij een gunstig gevolg
konden opmaken. Daar is een Oostersche wet,
bekend als „de wet van dak-keel", die veel
licht over dezen tekst verspreidt. Door deze
wet kon een mensch zich onder bescherming
stellen van een ander, zelfs van zijn bitter-
sten vijand, en als hij niet terstond afgewe-
zen werd, loch een vriendelijk woord ontving,
werd het er voor gehouden, dat er een vredes-
verbond bestond, hetwelk niet mocht verbro-
ken worden.

4. „ 431aak u straten in Damaskus", (vs. 34).
„Gij zult in Damaskus een lsraelietische wick
waken." Dit voorrecht schijnt als een han-
delsvoordeel aangeboden te zijn.

In de nieuwe Oostersche steden hebben
volken van verschillende godsdiensten afzon-
derlijke wijken als verblijfplaats ; er zijn bijv.
Jodenwijken en Christenwijken in de Ooster-
sche steden.

5. Achab schijnt Jizreel als zijn zomerver-
blijf gekozen te hebben. Het lag ongeveer
twintig mijlen ten noorden van Samaria, op
een kleine verhevenheid, aan de oostelijke
zijde van de vlakte van Esdraelon, en bood
een schoon en uitgestrekt vergezicht aan :
naar het westen de vruchtbare vlakte en de
bergketen Karmel; naar bet oosten de Jor-
daan en verder de bergen van Gilead. De
naam Jizreel werd gegeven aan de stad en
aan de vallei of de vlakte, die daar beneden
ligt tusschen Gilboa en den kleinen Hermon.

Aan de buitengewone vruchtbaarheid dezer
vlakte had Jizreel, dat „God heeft gezaaid"
beteekent, waarschijnlijk zijn naam te danken.
Het nieuwe dorp Zerin neemt nu de plaats
in, waar eenmaal Jizreel lag.

6. De Mozaische wet verbood de geheele
vervreemding van het vaderlijk erfdeel en
vooral het overgaan van den grond van den
eenen stam op den anderen. Een eigendom

kon verkocht of verhypothekeerd worden tot
aan het jubeljaar ; dan kwam het aan zijn
oorspronkelijken eigenaar terug (Lev. XXV :
23-28 ; Num. XXXVI : 7). Achab wilde, dat
Naboth afstand deed van zijn erfenis, dock
Naboth weigerde dit voorstel om gewetens-
en godsdienstredenen ; hij wilde Gods bevel
niet overtreden.

7. „Gy hebt gezegend", enz. (vs. 10). Het
Hebreeuwsche woord (barak) beteekent ge-
woonlijk „zegenen". Sommigen beweren dat
het nooit door „vloek" of „lastering" kan
vertaald worden, en dat de beschuldiging
tegen Naboth luidde, dat hij de heidensche
goden en Moloch gezegend had. Het is echter
niet waarschijnlijk, dat zulk een beschuldiging
van Izebel zou uitgegaan zijn. De beste uit-
legging schijnt te zijn, dat Barak gebruikt werd
in een slechten zin; door de gewoonte om
zegenen bij het afscheid nemen, begon het
woord te beteekenen: vaarwel zeggee, en dus:
„verlaten", „verwerpen", „afstand doen".

„8. Achab, honing van _Israel, die in Sama-
ria is" (vs. 18). Het is niet de stad, maar
provincie Samaria, waarin Jizreel lag, die
hier bedoeld wordt.

Daar bet dal van Jizreel, waar de wijn-
gaard van Naboth was gelegen, veel lager lag-
dan de stad Samaria, wordt gezegd, dat Achab
of ging om hem in bezit te nemen.

Daar Achab te Samaria (1 Kon. XXII : 38>
en niet te Jizreel stierf, schijnt de profetie
van Elia niet vervuld te zijn. Eenigen heb-
ben verondersteld, dat Naboth bezittingen had
te Jizreel en te Samaria, en dat hij in Sama-
ria werd gesteenigd. Maar daar is geen reden
voor deze veronderstelling. De profetie werd
vervuld „in de dagen zijns zoons" (vs. 29) toen
Jorams lichaam geworpen werd „op het stuk
land van Naboth, den Jizreeliet", opdat de
honden hem zouden verslinden (2 Kon. IX :
24-26).

9. Wegens hun getal hebben sommigen ge-
meend, dat de profeten, door Achab ontboden,,
Badlsprofeten waren. Maar het is zeer on-
waarschijnlijk, dat Achab Josafat door zulk
een daad zou beleedigd hebben. Het waren
naar alle waarschijnlijkheid profeten, aan den
dienst der kalveren verbonden; vandaar, dat
Josafat over hun uitspraak onvoldaan was,
en wilde, dat ook Micha, een waar profeet
des Heeren, zou worden gehoord.

Het is opmerkenswaardig, dat in hun pro-
fetie, in vs. 6, niet het woord JEHOVA, maar
het woord Adonai gebruikt werd, een meer
onbestemde uitdrukking, die de afgoden aan-
duidde. Bet was niet, voordat Micha gehaald
werd, dat zij het woord Jehova bezigden.
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Les LXXIX. — De laatste dagen van Elia.

„lk heb den goeden strijd gestreden."

7e lezen: 1 Kon. XIX: r9-2r; 2 Kon. I; II : i—i8.
7e leeren: Jes. XLII : 8; Ps. XVI : 4; Matth. XIX : 29; Matth. XXV : 23.

(Ps. 49 : 5 ; Ps. 73 : 12).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les eischt een zorgvuldige voorbereiding van den onderwijzer, opdat
hij den kinderen goed kunne uitleggen, dat de profeet niet door persoon-
lijke wraakzucht werd gedreven, toen hij vuur van den hemel deed neder-
dalen op de krijgslieden, die Ahazia gezonden had om hem gevangen te
nemen. Het verdient .opmerking, dat het vuur „Gods vuur", de daad een
daad Gods was. De Heere handhaafde bier de eer van Zijn dienstknecht en
toonde klaarlijk, dat Elia waarlijk was, wat de twee hoofdlieden hem noem-
den : een „man Gods".

Men zal den kinderen gemakkelijker een juist denkbeeld hieromtrent bij-
brengen door hun een duidelijke verklaring te geven van hetgeen de eigen-
lijke zending en het werk van Elia waren, n.l. de geschonden wet Gods in
Israel te herstellen en het yolk van den dienst der afgoden tot het geloof
zijner vaderen terug te brengen.

Nog twee andere gebeurtenissen worden in deze les behandeld, nam. de
roeping van Eliza te Abel-Mehola, toen Elia „zijn mantel op hem wierp",
en Elia's hemelvaart, waarbij hij zijn mantel, het teeken van het profetisch
ambt, aan Eliza achterliet.

Met deze les eindigen onze beschouwingen over Elia's werk. Waarschijn-
lijk zal men in de hoogste klassen tijd overhouden voor een kort overzicht
van de voornaamste feiten daarvan en de meest kenmerkende trekken van
Elia's karakter, waaraan wij in de vorige lessen onze aandacht hebben ge-
schonken.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe droevig is • het, in een ver-
keerde omgeving te zijn grootgebracht !
Hebt gij ouders, die den Heere vree-
zen en u in Zijn dienst opvoeden ?
Dank er God voor. Denk aan de vele
kinderen, die niet zulke ouders heb-
ben. Vele ouders vreezen God niet,
doch leven in de zonde en bekom-
meren zich niet om de geboden des
Heeren. Welk een treurige opvoeding
ontvangen de kinderen van zulke
ouders ! Wij zullen heden hooren van

een koning, die ook in den dienst
der zonde was grootgebracht.

I. Ahazia.
Hier ziet gij, hoe treurig de gevol-

gen zijn van een slechte omgeving.
Wat wordt er in den Bijbel van den
vader en de moeder des konings
gezegd (I Kon. XXI : 25) ? Wat zoudt
gij van een zoon van Achab en Izebel
kunnen verwachten ? Zie, wie die zoon
was (1 Kon. XXII : 4o) en wat van
hem gezegd wordt (vs. 53, 54).
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Ahazia's land is in moeilijkheden
gewikkeld; het wordt steeds zwakker.
Wie verzet zich nu (2 Kon. I : 1) ?
Moab heeft langen tijd een zware
schatting aan Israel betaald (III : 4).
Nu ziet de koning der Moabieten
echter gelegenheid, zich geheel van
Israel vrij te maken ; hij weigert, de
belasting langer op te brengen.

Laat ons nu naaf het paleis in Sa-
maria gaan. Er is jets voorgevallen.
Er heeft een ongeluk plaats gehad.
De koning is gewond. Hij is uit het
venster van de opperzaal gevallen (vs.
2). Hij werd krank en moest het bed
houden. Hoe ongeduldig is hij ! Hij
begeert op te trekken om de Moa-
bieten te verslaan ; doch dit kan hij
niet; de hand des Heeren belet het
hem. Een ziekbed kan dikwijls een
zegen zijn. God zendt vaak tegen-
spoed om ons op den rechten weg te
brengen (Ps. CXIX : 75 ; Rom. V : 3 ;
Hebr. XII : II).

Maar was Ahazia's ziekte hem tot
zegen? Zij verhardde hem; zie hoe hij

(1) God veracht (vs. 2). Was er geen
God in Israel, dat hij tot een god in
Ekron moest zenden ? Had Ahazia
nit.t gehoord van alles, wat er op den
Karmel gebeurd was ? Zeker, doch hij
luistert naar de stem des Heeren niet.
Hij wandelt in den weg zijns vaders
drn dient de afgoden. Zie, tot wien
Ahazia zendt: tot Baal Zebub (zie
Aant. 1), den afgod, waarvan men
meende, dat hij tegen de insecten-
plagen kon beschermen. Welk een
beleediging, Jehova aangedaan ! Stel
u de boden voor, die naar Ekron op-
trekken.

(2) Rif  daagt Gods profeet ud.
Maar waarom komen de boden terug?
Wat is er gebeurd ? Hoe verwonderd
is Ahazia ! Hij vraagt, waarom zij
teruggekeerd zijn. Lees hun antwoord
(vs. 6). Hoe vertoornd is de koning!
Waarom had iemand de mannen

teruggehouden en hen aan Jehova
herinnerd ? Wie durft zeggen, dat hij
nooit weer gezond worden zal (vs. 7,
8)? De mannen beschrijven den man,
die tot hen gesproken heeft: hij is in
een ruigen mantel gehuld en heeft
een lederen gordel om zijn lendenen.
Ahazia herkent hem; het is Elia, de
Thisbiet.

Hoe verblind en dwaas is Ahazia !
Hij wilt, dat Elia Gods profeet was.
Had diens woord ooit gefaald ? Wa-
ren diens profetien niet bewaarheid
(I Kon. XVII : 1 ; XVIII : 4r) ? Toch
daagt Ahazia hem uit en zendt hij
boden tot hem om hem te ontbieden
(vs. 9).

Volgen wij de mannen, die tot Elia
gezonden worden. Zij waren, evenals
hun koning, goddelooze menschen;
anders zouden zij den profeet niet
bespot hebben. Zij zijn uitgegaan om
Elia gevangen te nemen. Deze bevindt
zich op een berg. Aan den voet van
den berg gekomen, roept de hoofd-
man : „Gij man Gods, de koning zegt:
kom af!" Gelooft deze hoofdman
werkelijk, dat Elia een man Gods is?
Wel neen, hij noemt hem zoo om
hem te bespotten. Maar de Heere, die
in Zijn dienstknecht wordt gehoond,
zal nu toonen, dat Hij Zijn gezanten
niet bespotten laat. Duidelijk zal het
blijken, dat Elia waarlijk een „man
Gods" is. Hoor, wat de profeet ant-
woordt (vs. io). Welk een vreeselijk
schouwspel ! God 'zendt vuur van den
hemel en dat vuur verteert den hoofd-
man met zijn krijgslieden. Maar wie
naderen daar ? Een tweede vijftigtal
mannen (vs. I I). Nogmaals klinkt het:
„Kom af, gij man Gods!" Het vuur
des hemels verteert ook hen. Welk
een streng oordeel !. God is altijd na-
ijverig op Zijn eer. Zij, die Zijn pro-
feten verachten, verachten Hem (Ps.
CV :-15). Zie, wat Jezus zegt van hen,
die Hij uitgezonden heeft (Luk. X :
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i6). Laat ons God niet onteeren,
maar eerbiedigen wij Zijn dienstknech-
ten ; sporen wij anderen tot eerbied
aan; gebruiken wij nooit lichtvaardig
Gods naarn of de woorden uit den
Bijbel !

Lees nu vs. 13-15. Een derde vijf-
tigtal mannen wordt uitgezonden.
Deze derde hoofdman spreekt op een
geheel anderen toon. Hij erkent, dat
Elia waarlijk een profeet des Heeren
is en smeekt den man Gods, hem en
zijn manschappen te sparen en met
hem mede te gaan naar het paleis
des konings. Nu komt Elia of en gaat
naar Samaria. Stel u den moedigen
profeet in Ahazia's ziekekamer voor.
Is hij bevreesd ? Neen. Hoe plechtig
luidt zijn opdracht. „Aldus zegt de
Heere." Lees vs. 16. En Elia's woord
wordt vervuld. Spoedig zag men een
begrafenis in Samaria. De booze Aha-
zia had zijn loon ontvangen.

Dit voorval wordt in het Nieuwe
Testament vermeld (Luk. IX : 54-
56). Zie, waar Jezus tocn was (vs. 52,
5 3). De Heiland was toen dicht bij
de plaats, waar de zooeven besproken
gebeurtenissen zijn voorgevallen, n.l.
in een vlek der Samaritanen. Hij werd
toen niet door de Samaritanen ont-
vangen. Wat stelden de discipelen
voor ? En welk antwoord ontvingen
zij ? Keurde Jezus dan Elia's handel-
wijze niet goed ? Was deze daad van
Elia een daad van persoonlijke wraak-
oefening ? Zond Elia het vuur? Elia
was handhaver der gerechtigheid
tegenover alien, die den vrede des
rijks verstoorden ; hij laat ons zien,
dat het toekomstig rijk zoowel gericht
als genade zal zijn. Profeet en apostel
zijn in dit opzicht twee. De discipe-
len vraagden om vuur, omdat zij
toornig waren. Zij vergaten, dat de
Nieuwe bedeeling die der verdraag-
zaamheid en der lankmoedigheid is.
Eerst aan het einde daarvan komt het

' gericht. Let op het woord van Jezus :
„Ik ben gekomen om te behouden."

IL Eliza.
(1) Zijn roeping. 'Lie, daar is een

aantal ploegen, met ossen bespannen
(zie Arent. 2). Hoe gelukkig schijnen
de drijvers te zijn ! Zij praten nu en
dan. Waarover ? Natuurlijk over den
hongersnood, die juist een eind had
genomen (XVIII : 45); nu hadden zij
weer het vooruitzicht op een goeden
oogst. Maar wie komt daar aan? Wij
hebben hem vroeger gezien. Hij draagt
een harigen mantel. Het is Elia. Zie,
wat hij doet (XIX : 19) [Zie .4ant. 3].
Wat beteekent dit ? Waarom werpt
Elia zijn mantel op Eliza's schouder?
Het beteekent, dat Eliza tot het pro-
fetenambt wordt geroepen. Een profeet
des Heeren, van achter den ploeg
genomen ! Hoe vreemd! Herinnert gij
u eenige mannen, die visschers waren
en ook door God geroepen werden
(Mark. I: 16-20) ?

(2) Zijn gehoorzaamheid. Begrijpt
Eliza deze handeling ? Ja, oogenblik-
kelijk. Als Elia voortgaat, volgt Eliza
hem, Zie, wat hij tot Elia zegt (vs.
2o). Hij wenscht afscheid van zijn
vader en zijn moeder te nemen. Dat
verwondert ons niet. Hoe luidt Elia's
antwoord ? Hij staat toe, dat Eliza
eerst zijn ouders vaarwel zegge, maar
dan moet hij hem volgen. Wat doet
Eliza nu (vs. 21)? Hij neemt zijn
gereedschap en doodt de ossen, houdt
een afscheidsfeest en volgt dan Elia
(zie Aant. 4). Eliza weet, dat de Heere
hem tot het profetenambt roept. En
hij wil den Heere niet ongehoorzaam
zijn. De roeping Gods zal hij opvol-
gen. Ook hij gevoelt diepe smart, dat
het yolk van den Heere is afgeweken.
En waar nu Elia's werk is, het yolk
tot den dienst des Heeren terug te
brengen, daar wil hij gaarne den
profeet vergezellen om eerst als zijn
dienaar hem ter zijde te staan
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en straks zijn werk over te nemen.
(3) Zen werk. Denkt gij, dat Eliza

een gemakkelijk leven verwachtte?
Hij kende de gevaren. Hij wist, wat
Elia had moeten doorstaan. Maar hij
wilde gaarne Elia's dienstknecht zijn
(2 Kon. III : ix), en diens moeilijk-
heden deelen. En het was een grootsch
werk voor de eere Gods op te treden
en het yolk terug te roepen tot den
dienst des Heeren. Deinsde Eliza ooit
voor dat werk terug? Nimmer. Hij
sloeg de hand krachtig aan den ploeg.
1k wenschte, dat wij dat van een
ieder konden getuigen. Zie wat Jezus
zegt (Luk. IX : 62).

III. De hemelvaart van den
profeet.

Wij verlaten nu den dienstknecht
om tot den meester terug te keeren.

In den Bijbel wordt het leven dik-
wijls vergeleken bij een reis (Gen.
XLVII : 9), bij een bloem (Job. XIV :
2), bij het gras (Ps. CIII : is), enz.
Maar eindelijk is de reis geeindigd;
het gras verdort; de bloem valt af.
Hoe eindigt de geschiedenis van eens
ieders leven ? En hij &al.

Maar Elia's levensgeschiedenis zal
niet aldus eindigen. Hoe vreemd !
Ons leven zal eens worden afgesne-
den. Wanneer? Het is voor ons ver-
borgen ; misschien het uwe en het
mijne reeds van nacht. Maar Elia wist,
dat zijn leven eindigen ging en ande-
ren, zooals wij zien zullen, wisten
het ook.

(i) Zen laatste bezoek aan de pro-
fetenscholen. Stel u Elia en Eliza voor,
die samen uit Gilgal optrekken. Waar
gaan zij henen (2 Kon. II : i, 2)?
Naar Bethel, waar een profetenschool
was, een school, waarin Gods waar-
heid voor het land werd bewaard (
Sam. XIX : 19, 2o) en waarin mannen
werden gevormd, die het yolk zouden
leeren en onderwijzen en Israel het
woord Gods zouden brengen. Hoe

vreemd, dat er zulk een school te
Bethel was ! Gij herinnert u, wat er
te Bethel .stond (I Kon. XII : 32) Er
was ook nog zulk een school te Je-
richo (vs. 5). En dit alles in spijt van
Izebels woeden! Welk een grootsch
werk had Elia tot stand gebracht !
Hoe stelde hij in deze scholen belangl
Hij wist, dat zijn einde komen zou
en wil afscheid van de profetenzonen
en van hun leermeesters gaan nemen.
Hij trekt van de eene school naar de
andere en geeft goeden raad. Men weet,
dat het zijn laatste bezoek is (vs. 3-5).

(2) Zijn .nalatenschaft aan Eliza.
Stel u die beiden voor, langzaam
voortgaande. Welke plechtige oogen-
blikken. Geen van beiden weet precies,
wat er gebeuren zal en hoe het einde
zal zijn. Zie, hoe Elia vraagt, alleen
gelaten te worden. Tweernaal vraagt
Eliza hem, bij hem te mogen blijven
(vs. 2, 4). De zonen der profeten her-
inneren Eliza, dat zijn meester dien
dag zal weggenomen worden. Hoe
hangt Eliza zijn meester aan ! Zie,
waarheen zij nu gaan (vs. 6-8);
naar den Jordaan. De wateren schei-
den zich en Elia en Eliza trekken er
door. Hoe ernstig spreken zij nu met
elkander. Zie, wat zij zeggen (vs. 9,
so). Eliza vraagt een gunst aan zijn
meester : een dubbel deel van diens
geest, d. i. een overvloedig deel van
den geest der profetie die op Elia
rustte (zie "Ian/. 5). Wat antwoordt
Elia (vs. Dr)) ?

Ziet Eliza zijn meester opvaren?
Lees vs. II, 12. Welk een schouw-
spel, die wagenen en die vurige paar-
den ! Elia wordt opgevoerd en einde-
lijk door de wolken bedekt ; hij is
uit het gezicht verdwenen. Hoor Eliza
roepen : „Alijn vader, mijn vader,
wagen Israéls en zijn ruiteren" (vs.
12) [zie Aunt. 6] ! Zie, hoe hij hem
nastaart, om nog iets van hem te
kunnen zien.
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Welk een uiteinde, welk een triomf-
tocht ! Maar wat zou er van zijn werk
worden? Was dat volbracht? Neen,
het zou worden voortgezet. Door
wien (vs. 13, 14)? De mantel werd

aan Eliza gelaten; dit was het teeken,
dat deze nu Elia's werk verrichten
zou. Wisten de zonen der profeten dit?
Ja (vs. 15). Zij erkenden, dat de geest
van Elia op Eliza rustte.

AANTEEK ENINGEN.

1. Baal-zebub, de heer der vliegen, zoo ge-
noemd Haar de hem toegeschreven macht, zijn
aanbidders te beschermen voor de gevaarlijke
steken der duizenden insecten, die een der
verschrikkelijkste plagen van het Oosten uit-
maken. Beiden, de Grieken en de Romeinen,
erkenden in oude tijden zulk een godheid.

De latere Joden wijzigden den naam Baal-
zebub in Beel-zebub en Beel-zebul.

Ekron, waar de tempel van Ban-zebub
stood, was de meest noordelijke stad van de
vijf voornaamste steken van de Filistijnen.
Het is nu slechts een ellendig dorp met on-
geveer vijftig huizen en draagt den naam
van Akir.

2. Wij moeten niet denken, dat Eliza twaalf
juk runderen voor zijn eigen ploeg had. Het
was de gewoonte, dat een aantal ploegers
tegelijk op hetzelfde land werkzaam waren.
Dr. Thomson (Land and Book) zegt, dat
hij aldus meer dan twaalf mannen heeft zien
werken. Om dit te begrijpen, zegt hij, moet
men verscheidene dingen opmerken. Voor-
eerst : de bebouwbare landen van bijna alle
dorpen worden te gelijk geploegd ; dan : Ara-
bische boeren vinden het aangenaam, in groe-
pen te werken, omdat zij zoo gaarne met
elkaar praten ; ook kunnen zij elkaar dan
beschermen, als dit noodig is. Daar zij niet
meer land bezaaien, dan zij gedurende den
dag kunnen ploegen, is ben zaaier voor alien
genoeg. Hun kleine ploegen maken eigenlijk
geen voren, maar wroeten den grond om en
werpen dial aan beide kanten weg ; op deze
wijze kunnen zij bij getallen elkander volgen
en elk hun eigen voor maken in den grond ;

aan het einde van het veld kunnen zij op
dezelfde wijze terugkeeren en zoo heen en
weer gaan, totdat het land geheel geploegd is.

3. „ Wierp zijn mantel op hem"; hierdoor
werd Eliza tot het profetenambt geroepen.
In Oostersche landen is het werpen van het
ambtskleed op een persoon altijd een teeken,
dat men voor een ambt wordt aangewezen.

4. „Het gereedsch,ap der runderen" (XIX :
21): de runderen en de ploegen, die Eliza
toen gebruikte. De ploegen in het Oosten wa-
ren en zijn nog altijd van hout gemaakt.

5. „Twee deelen van um .qeest". De beteeke-
nis van deze vraag van Eliza is een onder-
werp van geschil geweest. De bedoeling schijnt
echter te zijn, dat Eliza zichzelf beschouwde
als de geestelijk eerstgeborene van Elia, en
vroeg om het „dubbele deel" van zijn geeste-
lijke erfenis. De Hebreeuwsche zin komt ook
voor in Deut. XXI : 17 en wijst aan het deel
dat de oudste zoon van zijns vaders bezittin-
gen ontving. Eliza vroeg niet om een dubbele
mate van den geest, die aan Elia verleend
was ; hij vroeg, dat van de „zonen der profe-
ten" hij mocht zijn de meest gezegende met
den geest van hun meester.

6. „ Wagen Israels en zijn ruiteren". De
vurige wagenen en de vurige paarden, waar-
mede Elia ten hemel voer, waren aanleiding,
dat Eliza deze woorden uitriep. Zij beteeke-
nen, dat de profeet onder Gods leiding Israels
groote vriend en beschermer was geweest.

De Chaldeesche turyum heeft: „O mijn
meester, mijn meester, die beter waart veor
Israel door uw gebeden dan wagenen en
paarden !"
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ELIZA.

Les LXXX. — Eliza.

„Wendt u naar Mij toe, word, behouden !"

Te lezen: 2 Kon. II : 19-25; III; IV; VI : 1-7.
Te leeren: Jes. LH : 7; Ps. LXXII : 18; Rom. II : 4.

((Ps. 111:3; Ps. 145 : 2, 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzers zullen bij 't behandelen van deze les ongetwijfeld van
meening verschillen omtrent de punten, waaraan zij de meeste aandacht
willen schenken. In sommige klassen zal het natuurlijk onmogelijk zijn, meer
dan een of twee van de wonderen, in de schets in 't kort vermeld, eenigszins
uitvoerig te behandelen: Steeds echter trachte men, den leerlingen een helder
denkbeeld te geven van het werk en het karakter van Eliza, wiens wonderen
niet slechts van Gods macht, maar ook van Gods liefde en genade getuigen.

De onderwijzer zal het begin van de les verschillend moeten inrichten naar
gelang van de bevatting der leerlingen, die hij moet onderrichten. Het be-
hoeft geen betoog, hoe ongerijmd het zou zijn, tot kleine kinderen te spreken
van „den loop der dingen" of van „de wetten der natuur".

Men wijze er op, dat de wonderen van Eliza even zoovele roepstemmen
waren tot het afvallige yolk van Israel, waardoor zij vermaand werden, zich
te bekeeren. Die wonderen toch spraken hun van de rijke ontferming Gods,
die steeds de hand der redding hun toestak en hun toeriep: „Wendt u naar
Mij toe, wordt behouden !"

De geschiedenis, vermeld in 2 Kon. II : 23-25, biedt weer, evenals de
vorige les, gelegenheid, er bij stil te staan, hoe God niet duldt, dat men zijn
gezanten bespot, doch wil, dat men hen steeds met dien eerbied behandele,
waarop zij recht hebben krachtens het ambt, dat Hij op hen heeft gelegd.

De onderwijzer kan in deze les het werk van Elia in Israel met dat van
Eliza vergelijken. Elia's taak was de uitroeiing van den afgodischen Baals-
dienst ; hij was een hervormer in den vollen zin des woords. Het werk van
Eliza schijnt veeleer geweest te zijn, de kennis van God bij het yolk leven-
dig te houden en op verschillende wijzen Jehova's groote barmhartigheid te
doen blijken.

SCHETS VAN DE LES.

Beschrijf het inwendige van een
katoenspinnerij, de kunstig samenge-
stelde machines, de raderen, enz. zich
snel bewegende, alle in verbinding met
de stoommachine. Hoe kunstig is dit
alles ! Hoe knap zijn die menschen,
die dat uitgevonden hebben ! Stel u
den man voor, die de machines in

beweging brengt, ze laat stilstaan, het
rad verzet, de snelheid regelt, enz.

Zie nu naar den hemel, als het
avond is. Daar flonkeren ontelbare
sterren, die haar banen volgen. De
aarde draait ook. Denk aan den dag
en den nacht, aan de jaargetijden,
aan het zaaien en maaien, aan den
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regen, de sneeuw, den zonneschijn, enz.
Men noemt dit alles de Wailful-. Wie
is de Schepper der Natuur (Ps. XXIV :
I, 2; CXXXVI : 5-9)? Wij verwach-
ten, dat 's morgens de zon, zooals
gewoonlijk, op zal gaan ; dat de ster-
ren op haar gewone plaats zullen ver-
schijnen. Kunnen wij deze wetten
veranderen ? De geheele natuur is in
Gods hand. Hij kan doen, wat Hem
behaagt (Voorb. — Eenpottenbakker
kneed/ het leem, zooals hij wil). Hoe
bewonderenswaardig is het, wanneer
God den loop der dingen in deze
wereld verandert ! Men noemt dit een
wonder. Noem eenige wonderen uit
het Oude en Nieuwe Testament (Ex.
XIV : 21, 22 ; JOZ. X : 12-14; 2 Kon.
II : 8; Hand. III : 1-8 ; IX : 4o).
Maar in deze gevallen was het steeds
God, die Mozes, Jozua, Elia, Petrus
de macht gaf. Zij waren zijn werk-
tuigen. Deze les zal ons eenige won-
deren doen kennen, verricht door
Eliza, ook een instrument in des
Heeren hand.

Wonderen van Eliza.
(I) Hoofdst. II : 19-22. Eliza be-

vindt zich te Jericho, waar een pro-
fetenschool is. De mannen der stad
komen tot .hem en zeggen, dat zij geen
goed drinkwater hebben. De stad ligt
in een heerlijk oord, maar de oude
vloek schijnt haar aan te kleven (Joz.
VI : 17, 26). Zie, wat Eliza doet. De
wateren worden zoet, door het inwer-
pen van zout.

(2) Hoofdst. III : 9-25. Stel u een
leger voor, vele mijien ver in het
vijandelijke land. Drie legers, Israel,
Juda en Edom, trekken op tegen
Moab. Doch als zij diep in het vij-
andelijke land zijn doorgedrongen,
komt er 'gebrek aan water. Zie, wat
Josafat in deze moeilijkheid wenscht
te doen (vs. I I). Eliza is bij het leger,
en men ondervraagt hem. Zie, hoe
hij Joram Achabs zoon, bestraft (vs.

13, 14). Waarom wendt deze zich niet
tot de afgoden zijns vaders ? Maar
Josafat is een godvreezend man. Eliza
„neemt zijn aangezicht op" (vs. 14)
en geeft bevel, grachten te graven.
Deze worden vol water. Het leger wordt
gedrenkt. De Moabieten denken, dat
het water, door de zon beschenen,
bloed is, en meenen nu, dat de ver-
bonden koningen onderling twist heb-
ben gekregen en met elkander hebben
gestreden ; zij komen aansnelien om
te plunderen (vs. 23), doch worden
geheel verslagen.
. (3) Hoofdst. IV : 1-7. Welk een
droevig tooneel ! Wij bevinden ons in
het huis eener weduwe, een arme
woning. Deze weduwe heeft schulden.
Haar zoons zullen voor den tijd van
zeven jaar als slaven moeten ver-
kocht worden (Ex. XXI : 2; Lev. XXV
: 39, 4o). Stel u de droefheid der
weduwe voor. Zij heeft slechts een
kruik met olie in huis. Zie, wat Eliza
nu voor haar doet. Op wondervolle
wijze wordt de olie vermeerderd. Al
haar vaten worden vol (vs. 6). Nu
kan de weduwe haar schulden beta-
len. Hoe verheugd is zij !

(4) Hoofdst. IV : 8-37. In een klein
dorp, Sunem genaamd, woonde een
rijke vrouw (zie Aant. 1). Zij was een
der aanzienlijkste vrouwen van het
dorp ; zij had dienstknechten en een
groot huis. Eliza trekt dikwijls door
dit dorp heen, en deze vrouw vraagt
hem telkens, haar gast te wezen ; zi}
verlangt steeds weer naar de komst
van den profeet ; zij en haar man
luisteren gaarne naar hem. Waar-
over spreekt Eliza met hen ? Hij zal
ook daar het Woord Gods hebben
verkondigd. Zie, wat zij eindelijk haar
man voorstelt. Zij wil een kamer voor
den man Gods in gereedheid laten
brengen : als Elisa dan te Sunem komt,
kan hij bij haar zijn intrek nemen
(vs. 9, io). Is Eliza ondankbaar ? Lees
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vs. 12, 13. Hij vraagt, of hij soms
iets voor haar doen kan, of hij niet
tot den koning voor haar spreken kan.
Hoe luidt haar antwoord (vs. 13) ?
Zij heeft zich over niets te beklagen;
zij woont vreedzaam te midden van
haar yolk. Maar Gehazi, Eliza's knecht,
herinnert den profeet, dat zij geen kind
heeft. Hoor, wat Eliza haar nu mede-
deelt : zij zal een zoon krijgen (vs. i6).

Als Eliza het huis der vrouw we-
derom bezoekt is de wensch der vrouw
vervuld. Hoe gelukkig zijn de ouders
met hun zoon ! Op zekeren dag in den
Dogsttijd gaat de jongen naar zijn
varier op het veld (vs. i8). Daar wordt
hij door een zonnesteek getroffen.
Ziek wordt hij naar huis gedragen.
Hoe beangst is zijn moeder, temeer,
daar zij ziet, hoe hij erger wordt !
Weldra sterft hij.

Hoe is al de vreugde nu in droefheid
veranderd ! Hun eenig kind is dood.
Doch de moeder heeft geen rust. Zij
zendt tot haar man (die niets weet
van den dood zijns zoons) om een
.ezel en een dienstknecht, en gaat op
reis. Waarheen (vs. 22) ? Zij was dik-
wijls naar den Karmel, naar den pro-
feet gegaan met het feest der nieuwe
maan of op den Sabbat (zie /Ian/. 2).
Maar daar het nu noch Sabbat, noch
nieuwe maan is, vraagt haar man,
waartoe zij nu gaat (vs. 23).

Zij vertrekt en rijdt zestien of
zeventien mijlen ver. Zij vraagt aan
haar dienstknecht, zoo snel mogelijk
door te rijden, opdat zij spoedig bij
.den man Gods moge zijn. Hoe, vol
angst is zij ! Lees nu vs. 25. Eliza
herkent haar reeds in de verte en
zendt haar Gehazi tegemoet zij geeft
echter geen antwoord op diens vra-
gen, gaat tot Eliza en valt voor hem
neer. Gehazi wil haar afstooten. Deed
Eliza dit ook ? (Herinnert gij u een
ander voorbeeld van Een, die bleef
aanmoedigen, toen de discipelen af-

stooten wilden ? Matth. XV : 23, 24;
XXVI : 6-13; Mark. X : 13, 14).

Eliza verneemt spoedig, wat er ge-
beurd is, en alle drie gaan nu naar
Sunem. Lees vs. 29-3T. Gehazi wordt
vooruitgezonden om Eliza's staf op het
gezicht van het kind te leggen ; de
profeet hoopte, dat dan de knaap
weer levend zou worden. Doch zie,
met welke boodschap Gehazi terug-
keert „de jongen is niet ontwaakt".

Eliza bereikt nu het huis. Beschrijf
hoe hij daar alleen op zijn eigen ka-
mer is met het kind. Hoe ernstig bidt
hij ! Welk een wonderbare kracht ligt
er in het gebed! Lees Jak. V : 16. Zie,
hoe dit woord bewaarheid wordt (vs.
33-36). Eliza strekt zich uit over het
kind en het wordt weder levend. Nu
wordt de vrouw geroepen en Eliza
geeft haar het kind terug. Welk een
vreugde heerscht er nu in het huis
der Sunamietische !

(5) Hoofdst. IV : 38-41. Beschrijf
een profetenschool te Gilgal. Er is
gebrek aan voedsel. De profetenzonen
zijn genoodzaakt, het veld in te gaan
om voedsel te zoeken, zullen zij iets
te eten krijgen. Een van hen vindt
planten, die hem een geschikt voed-
sel toeschijnen. Hij neemt ze mede
naar huis en ze worden gekookt. Doch
als het moes opgeschept is, blijkt het,
dat het vergiftige planten zijn (zie
Aant. 3). Hoe zijn zij verschrikt (vs.
40) ! Doch zie, hoe Eliza de doode-
lijke spijs onschadelijk maakt (vs. 41).

(6) Hoofdst. IV : 42-44. Welk ge-
schenk wordt daar aan Eliza gebracht?
De eerstelingen. Aan wien kwamen de
eerstelingen toe volgens de wet Gods ?
*Aan den Heere. Zij werden aan de
priesters gebracht (Num. XVIII : 12,
13; Deut. XVIII : 4). Eliza bekleedde
nu de plaats van Gods priesters in
Israel. Zie, hoe met deze twintig
kleine brooden nu honderd marinen
overvloedig worden gespijzigd.
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(7) Hoofdst. VI : 1-7. Stel u de
'profetenzonen voor, die bezig zijn,
hun huffs, waarschijnlijk bij Jericho,
-te vergrooten. Terwijl zij druk aan
.het werk zijn, heeft er een ongeluk
plaats. De ijzeren bijl valt in het water,
Eliza snijdt een stok of en werpt dien
in het water; het ijzer komt boven
.drijven en de bijl kan weer worden
gebruikt.

Al deze wonderen etoonen duidelijk
.aan, wiens gezant Eliza was. Hoe
noemt men de afgevaardigden des ko-
flings, die optreden in diens plaats
en handelen in diens naam in vreemde
landen? Gezanten. God heeft altijd
Zijn gezanten gehad. Zijn profeten
waren Zijn gezanten. Maar hoe wisten
.de menschen, wie inderdaad Gods
gezanten waren ? Door de volmacht,
.die zij medebrachten. Zie, hoe Mozes
zijn volmacht toont (Ex. VII : 8-1o).
Wonderen waren het bewijs eener
Goddelijke zending.

Dit was ook het geval bij Eliza. Gij
,herinnert u, dat Elia's mantel op hem
viel. Deze wonderen bewezen, dat hij
waarlijk Gods profeet was, dat hij
Elia's werk voortzette, dat hij door
den Heere was gezondene

Merk op, wiens macht deze won-
deren wrocht. Was het die van Eliza?
Zie 2 Kon. II : 21. Aldus zegt de
'Heere: „Ik heb dit water gezond ge-
inaakt" . De discipelen deden ook
wonderen. Ook zij deden die wonde-
ren niet door hun eigen kracht (Hand.
III : 12), maar door de kracht Gods.
God werkte door middel van zijn
Aienstknechten.

Hoe streng zag Elia er altoos uit!

Gij weet, hoe hij gekleed ging en
welke vreeselijke oordeelen op zijn
woord over de afgodendienaars kwa-
men. Eliza's werk was eenigszins ver-
schillend van dat van zijn voorgan-
ger, zijn karakter was ook antlers.

Al de wonderen, waarvan wij ge-
hoord hebben, waren laden van goed-
heid en genade, als om aan te toonen,
dat God zich verheugde in het wel-
doen van Zijn yolk, dat hij een God is
vol ontferming. Door Eliza's wonderen,
die zoo krachtig spraken van zijn liefde,
riep de Heere het yolk toe, dat zij
zich tot Hem zouden bekeeren. Dan
zou Hij hun Zijn genade bewijzen.
Hij zou hun hun zouden vergeven en
weer met Zijn gunst in hun midden
wonen (Micha VII : 18-20).

Maar zie, hoe God ook door Eliza
waarschuwingen zendt tegen de vree-
selijke zonde der afgoderij en tegen
het bespotten van Zijn naam (II : 23,
24). Als Eliza naar Beth-El opgaat,
loopen kleine jongens hem achterna.
Zij roepen : „Kaalkop, ga op ; kaalkop,
ga op !" Zoo drijven zij met Elia's
hemelvaart den spot en bespotten zij
ook Elia's opvolger. Maar niet onge-
straft bespot men Gods gezanten. Eliza
vloekt hen in den Naam des Heeren.
Zie, welk een strenge straf volgt. Welk
een waarschuwing voor de ouders
diet kinderen, die den Heere niet
dienden en misschien hun kinderen
wel hebben aangezet, om den profeet
te bespotten (zie Aant. 4) ! Maar ook
— welk een les voor ons, steeds met
eerbied voor Gods gezanten vervuld
te zijn !

AANTEEKENINGE N.
1. Sunem was een stay in het gebied van

Issaschar. Het was een der stedeu op de
groote vlakte van Esdraelon. Sunem lag on-
geveer drie mijlen ten noorden van Jizreel
en tien of twaalf rnijlen ten zuid-oosten van
den berg Karmel. De tegenwoordige naam is
.So lam.

RE N KEMA.

2. De profeten waren de openbare °rider-
' wijzers van het yolk en voorzagen in het

koninkrijk van Israel in het gemis van het
Levietische priesterschap. Deze aanhaling van
de „Nieuwe maan" en den „Sabbath" toont
aan, dat de profeten op deze Bogen godsdien-
stig onderwijs gaven en dat het yolk dan tot

28
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hen ging om in de wet des Heeren onder-
wezen te worden.

3. „Een wilden wijnstok" (IV : 39) : niet
een werkelijk wilden wijnstok (vitus labrusca),
waarvan de vrucht, hoewel niet heel smake-
lijk, onschadelijk is, maar een klimplant met
ranken, door de Hebreeen zoo genoemd. Welke
de eigenlijke plant was is zeer betwist gewor-
den. De Hebreeuwsche naam voor zijn vrucht
is afgeleid van een wortel, die „splijten" of
„openbarsten" beteekent. Vandaar, dat ver-
scheidene critici besluiten ten gunste van de
.Ecbalium elaterium, of „spruitende komkoni-
nier", waarvan de vrucht, eivormig en van
zeer bitteren smaak, wanneer zij rijp is, bij
de minste aanraking barst, en sap en zaad-
korrels spait.

Anderen echter verkiezen de uitlegging van
oudere tijden, nam. dat de plant was de
Colocyathis, die tot het geslacht der komkom-
mers behoort, een blad heeft, dat op een wijn-
gaardblad lijkt, en een vrucht draagt ter

grootte van een oranje, zeer bitter, zuiverend
en krachtig, waaruit een kruid wordt bereid,
dat in de winkels als kolokwint wordt ver-
kocht. Daar de droge pompoenen van deze
plant, als zij gedrukt worden, met een kraal
openbarsten, kan op grond van den woord-
vorm deze verklaring worden aangenomen.
De plant groeit overvloediglijk in Palestina.

4. Het woord, in II : 24 vertaald door „kin-
deren", is hetzelfde woord, dat in 1 Kon.
XII : 8 door „ jongelingen" overgezet is. Waar-
schijnlijk werden de „groote kinderen", de
oudsten uit den troep, verscheurd.

„Kaalkop, ga op!" Deze beleedigende nit-
drukking zag op Elia's hemelvaart. Het Wilde
zeggen: „vaar op, opdat wij van u bevrijd
mogen zijn, evenals van uw meester!" De be-
leediging was waarschijnlijk het werk van
afgodische ouders, en de straf, die de spot-
tende kinderen trof, was ook voor hen een
ernstige waarschuwing.

Les LXXXI. — NaNman de Syrier.

„Gij ziji	 en doe/ vele wonderwerken".

re lezen : 2 Kon, V.
7e leeren : Jer. X : 6, 7; I Sam. II : 6 ; Ps. XXXIII : 13-15.

(Ps. 77 : 8; Ps. 139 : I, 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les is bijzonder eenvoudig. De geschiedenis is een der meest aan-
trekkelijke verhalen uit den Bijbel. De kleine gevangene in het huis van den
Syrischen krijgsoverste, de beschrijving van Naaman, zijn melaatschheid, de
tocht naar Eliza, zijii toorn en zijn t,tleurstelling, zijn daarop gevolgde ge-
hoorzaamheid en genezing dit alles is zoo belangwekkend, dat het niet
anders kan, of deze geschiedenis moet de kinderen boeien.

De onderwijz..tr vestige er de aandacht op, dat de genezing van Naarnan
volgde op zijn gehoorzaamheid aan het woord van den profeet. Indien hij
het woord van Eliza had veracht en niet gedaan had, wat deze to: hm.
zeide, ZJU hij van zijn krankheid niet zijn verlost. Men wijze er op, dat ook
voor ons dezelfde regel geldt; ook wij hebben alleen in den weg van geloof
en gehoorzaamheid stoffelijke en geestelijke zegeningen te wachten.

Uit de treurige geschiedepis van Gehazi is veel te leeren. Wij hoorden
het eerst van hem in het vcrliaal van de Sunamietische vrouw, waarin hii
voorkomt als Eliza's dienaar en als getuige van de wonderen, waarmede de
profeet het zegel op zijn prediking drukte.

De onderwijzer doe opmerken, dat Gehazi tot deze zonde verviel niet-



NA AMAN DE SYRIER.	 435

tegenstaande zijn nauwe betrekking tot Gods profeet ; dit gaf aan zijn kwaad
zulk een ernstig karakter.

Het zal wel niet noodig zijn, op te merken, hoe duidelijk ons bier getoond
wordt dat God nauwgezette waarheidsliefde in woord en daad van ons
eischt; en dat men lichtelijk van de eene zonde in de andere kan vervallen.

SCHETS VAN DE LES.

We hebben in de vorige les van tal
van wonderen van Eliza gehoord. Hoe
duidelijk bleek daaruit, dat hij een
profeet des Heeren was ! De geschie-
denis, die we thans gaan behandelen,
strekt daarvan ook ten bewijze.

I. De krijgsoverste van den ko-
ning van Syrie.

Stel hem u voor ; een kriigsman
met een edel, indrukwekkend voor-
komen. Hij beet Na1man. Zie, wat in
vs. i van hem gezegd wordt (zie Aant.
I). Hoe was hij bemind (Voorb. —
Prins Maurits na zjn overwinnin-
g en) .1 Geen wonder : hij had zijn land
bevrijd.

(I) Zen melaatschheid.
Stel u Naaman voor, rijk, geeerd,

bemind, een groot man, maar . . . Is
iemands leven ooit volkomen geluk-
kig ? Het is een oud spreekwoord :
„leder huis heeft zijn kruis". Zie,
welk kruis Naaman moest dragen. Rij
was melaatsch. De melaatschheid is
een vreeselijke ziekte (zie Aant. 2).
Er zijn vele soorten van melaatsch-
heid; de eene soort is veel erger dan
de andere. Melaatschen mogen niet
met andere menschen in aanraking
komen; hun aanraking, hun adem, enz.
zou anderen ook melaatsch maken.
Zie, hoe streng de Isra6lietische wet
omtrent de melaatschheid was, (Lev.
XIII : 2-8, 45, 46). Stel u een armen
melaatsche voor. Langzamerhand ver-
teert zijn lichaan ; 't is vreeselijk om
te zien, hij wordt uit zijn huis en uit
den tempel gebannen. Maar de Syri-
sche wetten zijn niet zoo gestreng.
Naaman kon toch, naar het schijnt,
krijgsoverste blijven.

(2) Roe hij genezing zocht.
Wat zal hij het eerst gedaan hebben,

toen hij zijn melaatschheid gewaar
werd ? Hij zal tot de geneesheeren
gezonden hebben. Maar het baatte
niet. Wat zou hij niet gegsven hebben,
als hij maar genezen was ! Hoe bedroefd
was Natmans vrouw ! Misschien sprak
zij er over met het Joodsche meisje,
een harer slavinnen. De Syriers, die
zoo menigmaal invallen in Juda de-
den, roofden dan ook soms vele vrou-
wen en kinderen weg, waaronder eens
een klein meisje was, dat aan Naaman
ten deel viel (vs. 2). Zij diende Nat-
mans huisvrouw. Men scheen haar
goed en vriendelijk te behandelen.
Daaruit kunnen wij afleiden, dat zij
een goed meisje was en haar plichten
getrouw vervulde (Tit. II : 9; I Petr.
II : 18). Stel u dit meisje voor, ver
van haar land; indien dit met u ge-
beurde, zoudt ge dan ook niet dik-
vvijls aan uw vaderland denken? Wel-
nu, op een dag, dat zij weer aan haar
land dacht, valt haar iets in. Zij her-
innert zich den profeet Eliza ; zij heeft
van zijn vele wonderdaden gehoord.
Och, als haar heer slechts bij Eliza
was ! Hoor, wat zij tot haar meesteres
zeide (vs. 3) [zie Aant. 31.

Naaman hoort hiervan. Wellicht
glimlacht hij eerst over den inval van
het kind, doch zie, wat hij eindelijk
doet (vs. 5-8). Hij gaat naar den
koning en deelt dezen mede, wat het
Joodsche meisje gezegd had. De ko-
ning van Syria, die er veel belang bij
had, dat Naaman genezen werd, zegt,
dat hij naar den profeet moet gaan
en geeft hem een brief mede voor
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den koning van Israel. Zie, wat de
inhoud van dien brief was. Syrie's
koning denkt, dat de koning van
Israel wel weten zal, waar die gene-
zing te vinden is, en daaromtrent den
profeet wel bevelen zal geven. Zie ech-
ter, hoe de koning van Israel dezen
brief opneemt; hij denkt niet anders,
of de koning zoekt twist met hem;
hij komt in het geheel niet op het
denkbeeld, dat aan Eliza gedacht werd.
Doch nu zendt Eliza tot den koning
van Israel fen laat dezen weten, dat
Naaman maar tot hem moet komen,
dan zal hij weten, „dat er een profeet
in Israel is".

(3) Wat de genezing in den wes-
slond.

Lees vs. 9-12. Stel u Eliza's een-
voudige woning te Samaria voor en
Nadmans wagenen en dienstknechten
voor de deur. Komt de profeet naar
buiten en valt hij ter aarde voor den
rnachtigen man ? Neen, hij zendt
slechts een boodschap. En welk een
boodschap (vs. '0)1 Hoe vertoornd
is Naaman ! Zich wasschen in den
Jordaan, zulk een kleine rivier in ver-
gelijking met de Syrische stroomen!
Dat wil hij niet doen. Waarom kon
hij zich niet in den Abána en den
Farpar wasschen (zie Aant. 4)? Het
middel, dat de profeet hem aanwijst,
acht hij te gering ! Hij gelooft niet,
dat dat middel hem zal baten. Hij
had geheel wat anders verwacht (vs.
I I). Hij had gemeend, dat Eliza hem
op de een of andere geheimzinnige,
buitengewone wijze zou hebben ver-
lost van zijn melaatschheid. En nu
zulk een eenvoudig middel ! 't Lijkt
haast, of de profeet met hem spot.
Vol toorn geeft Naaman bevel, terug
te keeren naar Syrie. Zijn hoogmoed
staat zijn genezing in den weg. Hij
gelooft het woord van den man Gods
niet en weigert, zich in den Jordaan
te wasschen. Zijn ongeloof en zijn

ongehoorzaamheid zullen er oorzaak
van zijn, dat hij geen genezing vindt,

(4) Hoe zijn genezing eindelijkver-
kregen nerd.

Wat zeiden zijn dienstknechten?
Lees vs. 13. Welk een verstandigen
raad geven zij ! Jets moeilijks zou hij
gedaan hebben, maar nu veracht hij
het geneesmiddel van den profeet,
omdat het zoo eenvoudig is. En Naa-
man volgt den raad van zijn
knechten op. Hij doet, wat Eliza hem
had gezegd en wascht zich zevenmaal
in den Jordaan. En met welk gevolg?
Zie vs. 14: „Hij werd rein".

Merk op : nu Naaman niet naar de
inspraak van zijn eigen hart en naar
de redeneeringen van zijn verstand
luistert, maar het woord van den pro-
feet des Heeren aanneemt en daaraan
nederig zich onderwerpt, wordt hij
genezen. Welk een les voor ons ! Wij
gelijken dikwijls op Naaman en wei-
geren vaak, te volgen, als de Heere
ons een weg aanwijst, die niet met
onze berekening overeenkomt. En toch,
alleen dan zal God ons Zijn zegen
schenken en ons Zijn heil doen zien,
als wij het woord des Heeren geloo-
ven en Hem gehoorzamen.

(5) Hoe hij zijn dankbaarheid be-
toonde. Zie, wat hij het eerst deed (vs.
15). Hij keerde naar Eliza terug om
hem te danken. Ja, maar meer nog :
ook, om te belijden, dat er geen
andere God was dan de God van Is-
rael. Hij weer, door wiens macht hij
genezen is. Daarom dankt hij Hem.
Maar nu wenscht hij ook zijn dank-
baarheid te toonen. Neemt Eliza zijn
geschenken aan ? Zie vs. 16. Misschien
wil hij Gehazi en Naaman toonen, dat
het Gods oprechte dienaren niet om
geschenken te doen is. Nogmaals er-
kent Naaman, dat God de eenige God
is, maar hij moet meer doen ( Voorb.
— Ientand zed t, in God le gelooven,
maar hij bid, nooil, pat nooil ter
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kerk — wat dunkt u van zulk een
man?). Naaman wil nu ook God die-
nen (vs. 17). Hij vraagt den profeet,
hem wat aarde van dit land te geven.
Hij wil die aarde mede nemen naar
Syrie; daar wil hij den God Israels
een altaar bouwen (zie Aant. 5). Hij
weet, dat het niet gemakkelijk voor
hem zijn zal, God te dienen, want
zijn koning is een afgodendienaar (vs.
i8) [zie Aant. 6]. Laat ons hopen,
dat Naaman getrouw is gebleven.

II. De dienstknecht van den
profeet des Heeren.

Gij hebt gezien, hoe Naaman aan
Eliza geschenken aanbood. Gehazi
had er bij gestaan en gezien, dat Eliza
ze niet wilde aannemen. Welke begee-
rige blikken slaat hij op Naimans
schatten ! Hij weet, dat deze rijk is,
en begrijpt niet, hoe Eliza zoo dwaas
kan zijn, alles te weigeren. Dit zijn
influisteringen van den Booze. Wat
had hij moeten doen ? (Jac. IV : 7).
Maar hij wederstaat de verleiding niet
en zet de eerste schrede op het glib-
berig pad. Een gedachte komt bij hem
op. Hij zal Naaman achterna gaan
(vs. 2o). Dit doet hij dan ook werke-
lijk. Zie nu, tot welke zonde hij het
eerst vervalt: tot hebzucht, tot be-
geerlijkheid! Lees, wat Paulus hiervan
zegt (I Tim. VI : ro). Hoeveel zonden
spruiten niet uit geldgierigheid voort
( Voorb. — Als men een worm zijn
gang  la& gaan, welke verwoestingen
kan hij dan aanrichtenl) Wel mogen
wij den Heere geduriglijk bidden, dat
Hij ons voor die zonde beware (Ps.
CXIX : 36)!

Stel u Gehazi voor, die Naaman
achterna loopt. Naaman ziet hem van
verre en klimt zelf van zijn wagen of
om hem te begroeten (vs. 2 1 ). Gehazi
moet zich niet op zijn gemak gevoeld
hebben. Doch zie, hoe hij van de
eene zonde tot de andere vervalt, hoe
gemakkelijk hij een leugen uitspreekt.

Lees, wat hij zegt (vs. 22) : zijn mees-
ter heeft hem gezonden ; twee profe-
ten van het gebergte van Efraim zijn
tot Eliza gekomen (zie Aant. 7), en
voor hen begeert de man Gods e,m
talent zilvers en twee wisselkleederen.
Niets van dit alles is waar. Maar
Naaman weet niet, dat de dienstknecht
van den profeet hem bedriegt. Hij
gelooft, wat Gehazi zegt en is blijde,
Eliza een dienst te kunnen bewijzen.
Hoe mild is Naaman ! Gehazi ontvangt
meer, dan hij vraagt (vs. 23). Hoe
verheugd is hij ! Vol vreugde keert
hij terug. Naamans dienstknechten
dragen de geschenken. Stilletjes ver-
bergt Gehazi alles. Daarna gaat hij
naar het huis zijns meesters en tracht
te doen, alsof er niets gebeurd is.
Lees, wat Eliza hem vraagt (vs. 25).
Hoe spoedig heeft hij een leugen
klaar ! De weg der zonde is een hel-
lend vlak : wie er eenmaal zijn voet
op heeft gezet, komt niet gemakkelijk
tot staan, doch glijdt hoe langer hoe
verder weg.

(a) in dit alles bedroog hij zijn
meester.

Het was zijn plicht geweest, met
zijn meester mede te werken (Col. III:
22). Hij was een slechte dienstknecht.
Eliza wenscht aan Naaman te toonen,
dat Gods profeten niet om loon han-
delen ; de genezing was een cr ave
Gods, aan hem geschonken. Gehazi
was op winst belust. Voorzichtig ging
hij te werk. Hoe trachtte hij zijn be-
drog te verbergen ! Booze daden kun-
nen het daglicht niet verdragen (Joh.
III : 2o). Maar Gehazi's bedrog was
meer dan bedrog jegens zijn meester ;

(b) hij verachtte zijns meesters
God.

Vergeet niet, dat Eliza handelde als
Gods dienstknecht. Gehazi wist dit.
Hij kende ook Gods macht. Hij had
Eliza's wonderers gezien en dacht
toch, dat zijn leugen niet zoude ont-
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dekt worden. Hij meende, den Heere
te kunnen bedriegen. Hoe velen gelij-
ken nu nog op Gehazi ! Maar zie Ps.
CXXXIX 1-12.

Bleef Gehazi's kwaad verborgen ?
Lees vs. 26. Hoe beschaamd staat
Gehazi daar, als Eliza hem zegt, dat
hij alles weet ! Hoor nu Eliza's woor-
den (vs. 27). Welk een straf! Naa-
mans melaatschheid zal op hem zijn
(zie Aani. 8), en reeds dadelijk begint
zij zich te vertoonen. Het witte, per-
kamentachtige vel wordt reeds gezien.
Gehazi is melaatsch! Dit is nu de
straf voor zijn geldgierigheid en zijn
leugens.

Zou Gehazi ooit berouw gevoeld
hebben ? Zou hij gedacht hebben, dat

God hem vergeven wilde ? Lees Jes.
I :18 ; Ps. CIII : 8. Sommige men-.
schen gelooven, dat Gehazi zich be-
keerd heeft en dat God het vonnis
introk (verg. 2 Kon. VIII : 4). Dit is
echter niet waarschijnlijk.

Wacht u voor het glibberige pad
der zonde. Zie, hoe Gehazi van kwaad
tot erger verviel. De eene zonde leidt
tot de andere. De tweede leugen wordt
gemakkelijker uitgesproken dan de
eerste. Velen zeggen, te willen terug-
keeren ; maar zij kunnen niet. De weg
der zonde is zeer glad (Jeri XXIII :
12). Bidden wij den Heere, dat Hij
ons van dien weg terughoude en onze
voeten zette op het pad van zijn ge-
boden.

AANTEE KENINGEN.

1. Naiiman was de hoofdaanvoerder van het
Syrische leger en had zich zeer onderschei-
den in den dienst des lands. Wellicht
was hij de Syrische aanvoerder, die te Ramoth
in Gilead het bevel voerde, toen Achab ge-
dood werd. De Chaldeenwsche t,argum stelt hem
voor als den man, die den boog „in ztn een-
voudigheid" spande.

2. Dr. Thomson beschrijft (in „The land
of the Book") de vreeselijke ziekte der me-
laatschheid aldus: zij wordt als besmettelijk
gevreesd; zij is beslist en onvermijdelijk over-
erfelijk ; zij is walgelijk en afzichtelijk; haar
slachtoffers worden alien als onrein vermeden ;
zij is zeer bedriegeliik in haar verloop. Pas-
geboren kinderen van melaatsche ouders zijn
dikwijls geheel gezond, maar langzamerhand
blijkt de aanwezigheid der ziekte uit som-
mige kenteekenen, beschreven in Lev. XIII.
De „schurft" komt langzamerhand op ver-
schillende plaatsen van het lichaam ; het
hoofdhaar en de wenkbrauwen vallen uit; de
nagels laten los, verteren en vallen af; lid
na lid van de vingers en de teenen krimpt
in en valt langzamerhand weg; de tanden
vallen uit. Neus, oogen, tong en verhemelte
worden langzaam verteerd, en eindelijkt zinkt
het ellendige slachtoffer ter aarde en bezwijkt,
zonder dat een geneesmiddel de verwoestingen
van de ziekte vermag te stuiten of haar pij-
nen kan verzachten.

3. Het is zeer merkwaardig, dat, als het
Israelietische meisje spreekt (vs. 3) van den
profeet, die Nadman van zijn melaatschheid
zou ontledigen", zij hetzelfde woord gebruikt,

dat door „aangenomen" is vertaald in de ge-
schiedenis van Mirjams herstel (Num. XII :
15). Ziij spreekt klaarblijkelijk, zooals een
Israelietische in haar land spreken zou, daar
de uitdrukking ziet op de wederaanneming
van den herstelden melaatsche in het leger.
Volgens het woord, gebruikt door de Septu-
aginta, duidt het de herstelling aan in de
gemeenschap der geloovigen (in hun vergade-
ringen) na de verbanning.

4. De Abana en Farpar zijn twee rivieren,
die op den berg Hermon ontspringen en, in
een oostelijke richting vloeiende, het dal van
Damaskus besproeien. De Abana — nu de
Barada — is de noordelijkste; deze rivier
stroomt midden door de stad Damaskus. Het
water van de Anna is zeer helder; de rivier
werd door de Grieken en de Latijnen Chry-
soorrhoas of de goillien stroom genoemd. De
Farpar is een snelle stroom, eenige mijlen
zuidelijker; hij wordt nu de Away of Awodsch,
genoemd en valt in het meer Heidschdny.

5. „Een last aarde van een juh mnilen"
(vs. 17). Deze aarde wilde Nadman gebruiken
voor de oprichting van een altaar voor Jehovah
Hij dacht, dat een offer den God Israels wel-
gevalliger zou zijn, als het geofferd werd op
een altaar, gebouwd met aarde, die uit Ka-
naan kwam, en de gift was van den profeet.

6. „Het huis van Rimmon" (vs. 18). „Rim-
mon" beteekent in het Hebreeuwsch granaat-
appel. Waarschijnlijk was de granaatappel,
als zinnebeeld van vruchtbaarheid, het sym-
bool, waaronder de zon-god van Syrie werd
aangebeden.
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7. „Gebergte van Eliaint". Het schijnt, dat
pier een profetenschool geweest is, zooals ook
te Gilgal, Bethel, Jericho en Karmel.

8. „ zaad in emvigheid" (vs. 27) d. i.
zoolang er ienland van zijn geslacht zou be-
staan.

Les LXXXII. — Eliza en de Syriers.

„De Heere zal u bewaren van alle lezvaad".

Te lezen: 2 Kon. VI:8-33; VII.
Te leeren : PS. XXXVII: 39, 40; Rom. VIII : 31; Spr. XIV : 26;

Jes. LIX : I. (Ps. 34 : 5; Ps. 91: r, 5; Ps. i : I).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Verlangt de onderwijzer, dat de kinderen een duidelijk begrip zullen krij-
gen van hetgeen hun in deze les geleerd wordt, dan moet hij zich zorg-
vuldig voor de les voorbereiden.

Evenals zijn vader Achab had ook Joram voortdurend met de Syriers te
strijden. Telkens brak de oorlog opnieuw uit. Van twee der invallen der
Syriers in het rijk van Israel wordt in deze les gesproken. De eerste inval
(2 Kon. VI : 8-23) liep voor Joram zeer gelukkig af. Steeds houdt Eliza
hem van de bewegingen van het Syrische leger op de hoogte, zoodat Ben-
hadads krijgsplannen telkens verijdeld worden. De poging, door den koning
van Syria aangewend, om den man Gods gevangen te nemen, mislukt geheel,
daar de Heere een leger van engelen nederzendt om zijn dienstknecht te
beschermen. Straks worden de Syrische krijgslieden als gevangenen naar
Samaria geleid door den man, dien zij gevangen wilden nemen. Joram wil
hen dooden, loch de profeet weet te bewerken, dat geen der soldaten eenig
letsel bekomt; alien keeren ongedeerd naar Benhadad terug, die daarop met
zijn leger aftrekt.

Weldra echter doen de Syriers een nieuwen inval (2 Kon. VI : 24-33;
2 Kon. VII). Benhadad slaat het beleg voor Samaria, waar een vreesehjke
hongersnood ontstaat, zoodat het walgelijkste voedsel gegeten wordt. Al hoo-
ger stijgt de nood en als alle hoop op verlossing ijdel blijkt, geeft Joram
bevel, Eliza te dooden, wijl hij den man Gods beschouwt als de oorzaak,
dat de hulp des Heeren toeft. De profeet echter kondigt tegen den volgenden
dag de verlossing aan. En zijn woord wordt vervuid. Heere verschrikt
de Syriers, zoodat zij, met achterlating van tenten, paarden, enz., overhaast
wegvluchten en het land verlaten. De gunstige afloop van dezen krijg had
Joram kennelijk te danken aan de tusschenkomst des Heeren.

Naar aanleiding van het eerste deel dezer les wijze men er op, hoe de
Heere Zijn dienstknechten weet te bewaren. Zij staan echter onder Zijn bij-
zondere bescherming ; Hij beveiligt hen tegen alle booze listen en aanslagen ;
geen haar valt van hun hoofd zOnder Zijn wil ; Zijn engelen vormen een
hemelsche legermacht om hen heen, zoodat geen kwaad hen kan treffen.
(Verg. Ps. CXXI). „De Engel des Heeren legert zich rondom degenen, die
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Hem vreezen, en rukt ze uit." — Ook vestige men de aandacht op de
vijandsliefde van Eliza, die uitkomt in zijn edelmoedig gedrag jegens de
Syriers, die hem gevangen wilden nemen.

In de woorden van den hoofdman, „op wiens hand de koning leunde"
Kon. VII : 2), beluisteren we de spotternij des ongeloofs, dat met de almacht

Gods geen rekening houdt. Men wijze er op, hoe streng deze spotternij wordt
gestraft, dringe ernstig aan op eerbied voor het woord des Heeren en waar-
schuwe tegen den omgang met hen, die met het heilige den spot drijven.

SCHETS VAN DE LES.

Hebt gij wel eens een akker gezien,
waarop men bezig is, te oogsten ? Het
is een vroolijk, heerlijk gezicht. Het
graan wordt verzameld en goed op-
geborgen. De boer heeft geen vrees,
dat het koren hem ontroofd zal wor-
den. Dat is de zegen van een land,
waar de vrede woont. Maar in het
land van Israel zag het er niet zoo
uit op dit oogenblik (2 Kon. V : 2).
Hoe droevig, als een land altijd aan
vijandelijke invallen, plundering,
brandstichting en roof bloot staat ! De
Syriers waren nu de ergste vijanden.

I. Dothan.
Hoe de profeet Israel beschermde

(vs. 8-712). Stel u het leger van den
koning van Syrie voor. Er wordt
krijgsraad gehouden. De koning is
zeer vertoornd. Wat is cr gebeurd ?
Lees vs. Ir. Hij zegt, dat iemand hem
bedriegt, dat er een verrader in zijn
leger is. Hoe komt hij er toe, dit te
denken ? Omdat het hem nooit gelukt,
den koning van Israel te overvallen;
telkens schijnt deze van het krijgsplan
van den Syrischen koning onderricht
(zie Aant. I). Wie is het, die Joram
telkens waarschuwt ? Lees vs. 9. Het
is Eliza, de profeet des Heeren. Geen
wonder, dat Benhadad toornig is, om-
dat al zijn welberaamde plannen mis-
lukken. Weet hij ook, wie het is, die
telkens den koning van Israel mede-
deelt, wat in zijn krijgsraad besloten
wordt ? Zie, wat een van de Syrische
krijgsoversten zegt (vs. 12). Maar hoe

wist Eliza dit alles? De Heere open-
baarde het hem; daardoor was hij
steeds volkomen met de plannen van
Benhadad op de hoogte.

Zie nu, hoe God den profeet be-
schermde (vs. 13-23). Toen de koning
van Syrie hoorde, dat Eliza elk zijner
geheimen kende, zeide hij, dat hij
hem gevangen wilde nemen. Hij on-
derzoekt, waar hij zich bevindt (vs.
13), en als hij hoort, dat Eliza in Do-
than is, zendt hij zijn mannen daar-
heen met het bevel, den profeet naar
zijn legerplaats te voeren (zie Aant.
2). Beschrijf Eliza's huis op den berg.
Eliza verkeert in groot gevaar. Zie,
welk het gevaar was.

(1) Het leger der Syriers. Het is
vroeg in den morgen. Wat is het yolk
van Dothan verschrikt! Misschien was
het in de nachtrust gestoord gewor-
den. In den nacht zijn de Syriers ge-
konien en hebben zij zich rondom de
itad gelegerd (vs. 14). Eliza's dienst-
knecht, die vroeg op was, hoort, dat
de Syriers gekomen zijn om Eliza
gevangen te nemen. Hij is verschrikt.
Het yolk, zoo denkt hij, zal misschien
zoo bevreesd zijn, dat het Eliza' uit-
levert. Hij spelt naar Eliza en roept uit
„Ach, mijn heer ! hoe zullen wij doers"
(vs. 15) ? Doch lees het antwoord zijns
meesters (vs. i6). De. knecht begrijpt
nict wat Eliza bedoelt. Zij zijn zoo weinig
in getal, en het leger der Syriers is zoo
groot en talrijk ! Weldra echter zal hij
het woord van Eliza verstaan.
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(2). Het leger der Engelen. „Hoe
kunnen er meer bij ons zijn dan bij
hen ?" denkt Eliza's knecht. Doch zie
vs.. i 7. Eliza bidt : „Heere, open toch
zijn oogen !" Welk een schouwspel !
De geheele berg is vol vurige paarden
en wagenen (Zie Aant. 3) : het leger
Gods. Zie, hoe de engelen in Ps. CM :
20, 21 genoemd worden. Zij waren
hier Gods „dienaren" om Eliza te
beschermen. Hoe verbaasd is Eliza's
knecht ! Hij is nu niet meer bevreesd;
hij weet, dat zijn meester veilig
is. Zie, wat nu verder gebeurt (vs.
i8, T9). Stel u Eliza voor, die uit
Dothan naar de Syriers gaat. Om zich
over te geven ? Neen, op zijn gebed
werden zijn vijanden met blindheid
geslagen (Zie Aant. 4). Zij geraakten
in verwarring. Eliza leidt hen weg;
niet naar Dothan, maar naar Samaria.
Wat is de koning van Israel verbaasd !
Hij denkt, dat Eliza het Syrische le-
ger daarheen gevoerd heeft om het
in zijn macht te stellen. Heeft Eliza
het daarom gedaan? Zie vs. 21. De
koning vraagt, of hij hen zal dooden.
Lees Eliza's antwoord (vs. 22). Het is
een overwinning des Heeren. De ko-
ning mag de Syriers niet dooden.
Misschien wit Eliza den Syriers een
les geven, waaruit zij zoowel Gods
genade als Gods macht kunnen lee-
ren kennen. Hij beveelt, dat men hun
te eten en te drinken zal geven (vs.
23) en daarna laat hij hen naar hun
land trekken.

H. Samaria.
In de stad. Stel u eens voor, dat

alle spoortreinen niet meer reden en
alle wegen afgesloten waren, wat zou
er gebeuren ? Er zou hongersnood in
de stad komen. Dit gebeurde nu ook
in Samaria, toen het gedurende eenige
maanden belegerd werd.

(I) Het uitgehongerde yolk. Het
arme yolk in Samaria at alles, wat
er te vinden was (vs. 25). Er was geen

voedsel meer in de stad. Hoe vreese-
lijk! Zie, wat zij genoodzaakt waren
te eten : het vleesch der ezels. De ezel
was een onrein dier (Lev. XI : 3),
Maar zelfs een ezelskop was heel
duur (zie Aant. 5). Nog erger (vs.
26-29): moeders aten haar eigen
kinderen op. God had gezegd, dat dit
gebeuren zoude, als het yolk Hem
verliet (Lev. XXVI : 27-29). Let
nu op

(2) den yertoornden koning. Be-
schrijf, hoe de koning de ronde doet
bij de soldaten en het uitgehongerde
yolk ziet ; hij kan niets voor hen den
(vs. 27). Zie, welke uitwerking dit op
hem heeft. Wordt hij verteederd ? Me-
nigeen werd door tegenspoed tot God
gedreven. Doch zie nu dezen koning
(vs. 31). Hij barst in woede los en
verklaart, dat hij Eliza zal dooden.
Hij doet, alsof Eliza de oorzaak van
al deze ellende was; en deze had Is-
rael toch dikwijls beveiligd (III_ : 1 1
—24 ; VI : io). Maar Gods dienst-
knechten worden vaak miskend. Gij
zult u herinneren, hoe Eliza door
Achab, den vader van dezen koning,
werd behandeld. Zoo wordt Gods
yolk menigmaal vervolgd. Zie, wat
Jezus hiervan zeide (Matth; X : 17, 18;
Joh. XVI : 2).

De koning zond mannen om Eliza
te dooden (vs. 32, 33) ; hij gaat zelf
mede. Hoor, wat hij zegt (vs. 33).
God heeft al deze ellende over het
yolk gebracht. Het schijnt, dat de
Hem Samaria verderven wil. Waar-
om zal hij dan nog langer uitzien
naar verlossing door de hand des Hee-
ren ? Van de zijde Gods is geen red-
ding te wachten ! Arme, dwaze Joram!
Zie, nu hoe

(3) geduldig- de prof eet was. Denkt
gij, dat Eliza niet bedroefd was over
al de ellende, die hij rondom zich
zag ? Ja, maar hij moist, dat dit alles
van den Heere was; hij was bereid,
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te wachten, totdat de Heere Zijn hand,
die nu zwaar op het yolk drukte, op-
geheven had. Lees, wat hij tot den
koning zegt (VII : 1): de bevrijding
is nabij ; morgen zal er overvloedig
voedsel zijn; een maat meelbloem zal
verkocht worden voor een sikkel (zie
Aant. 6).

(4) De oncreloovie.e hoofdman. Wie
staat daar bij den koning? Hoe lacht
hij om de woorden van den profect !
Zie, hoe hij spot (VII : 2). Hij zegt,
dat zulks niet geschieden kan, of er
moeten vensteren in den hemel zijn,
waardoor het voedsel zou kunnen
nederdalen. Lees Eliza's bestraffing.
De hocfdman zou den overvloed zien,
maar er niet van eten.

Laat ons nu zien, wat er builen de
stad gebeurde.

Rondom de stad zijn Benhadad's
troepen gelegerd (VI : 24). Zij zijn er
zeker van, dat Samaria in hun har-
den zal vallen ; zij wisten, hoe er in
de stad geleden werd en meenden,
dat het slechts de vraag was, hoelang
het nog duren zou, voor de stad zich
zou overgeven. Doch laa t ons nu
dichter bij de muren der stad gaan.
Wie zijn die vier mannen, die daar
bij de poort der stad ronddwalen ?
Het zijn vitt- melaatschen (vs. 3). Zij
zijn uitgehongerd en vreezen, dat de
Syriers hen dooden zullen, als zij ont-
dekt worden. Waarom zijn zij niet
in de stad ? Zie Lev. XIII : 46. Wat
besluiten zij nu te doen (vs. 4) ? Be-
schrijf, hoe zij het Syrische kamp
naderen, zich afvragende, of de Syr;ers
hen dooden zullen of niet. Maar hoe?
Hoe stil is alles ! Geen soldaat wordt
gezien ! De Syriers zijn gevioden (vs.
5-7). De Heere had hen verdreven.
Hij had hen het gedruisch doen hoo-
ren van een groot heir, en de Syriers,
die meenden, dat het leger der He-
thieten en der Egyptenaren in aan-
tocht was om Samaria te ontzetten,

waren, door schrik aangegrepen, in
alleriji weggevlucht (zie Aant. 7).

Stel u de melaatschen voor in de
verlaten tenten, etende en drinkende
(vs. 8) en den buit verbergende.

Laat ons nu naar de stad terug-
keeren. De wacht bij de stadspoort
ziet vier mannen aan de poort staan.
Dezen worden als de melaatschen
herkend. Zij doen hun verhaal (vs. io),
en hoewel het nacht is, wordt de ko-
ring gewekt. Hij denkt, dat het een
list is (vs. 12). Zie, wat zij nu doen
(vs. 13, 14). Twee ruiters gaan door
de poort naar het Syrische kamp. Hoe
angstig staan de anderen bij de mu-
ren te wachten op hun terugkeer om
te hooren, of de Syriers werkelijk
verdwenen zijn ! En inderdaad, de
boden keeren in de stad terug en zeg-
gen, dat geen vijand meer buiten de
poort te zien is. De Syriers schijnen
overhaart weggevlucht te zijn, want
de weg is als bezaaid met kleederen
en wapenen, die zij hebben wegge-
worpen om des te sneiler te kunnen
vluchten.

Welk een tooneel aan de poort!
Stel u het uitgehongerde yolk voor,
dat naar buiten stroomt; de levens-
middelen der Syr iers worden in de
stad gebracht; in de poort verdringt
zich het yolk om toch eenig voedsel
machtig te worden. Een man valt bij
ongeluk en wordt onder de voeten
der menigte vertrapt. Wie is hij (vs.
16-20)? Het is dezelfde man, die
Eliza's profetie bespotte: deze was nu
bewaarheid geworden.

Welk een waarschuwing voor ons,
een waarschuwing tegen ongeloof ! De
Israelietische hoofdman geloofde niet
aan de macht van God en spotte met
des Heeren Woord. Hoe anders Eliza.
I-lij was sterk in het geloof, evenals
Abraham (Rom. IV : 2o, 21).

Deze geschiedenis is ook een waar-
schuwing voor spotters. Sommigen
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lachen en spotten altoos met heilige
taken (2 Petr. III : 3, 4). Hoe zwaar
zullen die spotters worden gestraft!
Het gezelschap van zulke spotters be-
hooren wij te mijden. Uit al onze
woorden en daden moet eerbied spre-
ken voor het woord Gods (Ps. I).

Hoe overvloedig voorzag God in de
behoeften van het uitgehongerde
yolk Zeker waren er vele dankbare
harten. Welk een rijke stof was er,
den Heere te loven en te prijzen,
die zulk een verlossing geschonken
had.

AANTEE KENINGEN.

1. De gewijde geschiedenis zegt ons niet,
wanneer deze vijandelijkheden plaats had-
den. Misschien was Nadman toen dood ; mis-
schien had hij zijn betrekking verloren, om-
dat hij weigerde Rimmon te aanbidden.

2. Dothan lag ongeveer twaalf mijlen ten
noorden van Samaria. Het was gelegen op
een heuvel in een bijzonder fraaie en vrucht-
bare streek.

3. „De berg was vol . rondom Eliza"
(vs. 17). De Syriers waren gelegerd op de
helling, tegenover den heuvel, waarop Dothan
lag. Het hemelsche leger stelde zich tusschen
den muur van Dothan en het Syrische leger.

4. Verb lindheden" (vs. 18). De meeste uit-
leggers denken, dat het niet een werkelijk
verlies van het gezicht beteekende. Het woord
duidt dezelfde blindheid aan als die der man-
nen van Sodom (Gen. XIX : 11). Het was
waarschijnlijk een „gezichtsverwarring", een
staat van begoocheling, waarin iemand de
dingen anders ziet dan ze zijn. „Zij werden
in een dikken mist zehuld" (Syrische en Ara-
bische vertaling).

5. De ezel was een onrein dier. Dat zijn
vleesch gegeten werd is een teeken, dat de
hongersnood nijpend was.

Als de zilverlingen sihkelen waren, dan zou
de prijs van een ezelskop overeenkomen met
f 60 Hollandsch geld. Ili lezen in Plytarchits,

dat, toen Ai taxerxes de Cadusiers aanviel,
een ezelskop nauwlijks kon gekocht worden
voor 60 drachmen.

Een „hab" was de kleinste Hebreeuwsche
maat voor droge waren en Meld ongeveer
drie a vier pinten in.

„Duivenmest". Bochart en anderen denken,
dat dit de naam is, die gegeven werd aan een
soort peulvrucht, in oudere en nieuwere tijden
als voedsel gebruikt. Verscheidene schrijvers
vatten het woordelijk op. Als de laatsten gelijk
hebben, dan is het waarschijnlijk, dat de
„duivenmest" gebruikt werd als brandstof,
eerder dan als voedsel. Dit is de meening van
eenige Joodsche Rabbijnen.

6. „Een moat", d.i. het derde gedeelte van
een efa	 ongeveer anderhalve pint.

7. „De koningen der Hethieten" (VII : 6).
Waarschijnlijk wordt hier bedoeld een verbond
van twaalf onbeduidende koningen, die over
de Hethieten regeerden en in de streek tus-
selen Hamath en Damaskus woonden.

„De koningen der Egyptenaren". Het kan
zijn, dat Egypte in dien tijd door verschillende
onafhankelijke koningen werd bestuurd ; mis-
schien ook waren andere vorsten met Farao
verbonden, die dan van dat verbond de
voornaamste was. Het laatste is het waar-
schijulijkst.
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Les LXXXIII. — Jehu.

„Ga met mij, en zie mijnen ijver aan voor den Heere".

Ye leven : 2 Kon. IX en X.
Ye leeren: Matth. VII : 22, 23; Rom. XII : 1, 2 ; Spr. XIV : I 1.

(Ps. 119 : 83, 87; Ps. 139 :14 ; Ps. 58 : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij zullen in deze les zien, hoe de voorspelling van Elia aangaande het
lot, dat Achabs huis zou treffen, vervuld werd. Achab zelf had reeds uit de
hand des Heeren zijn rechtvaardig loon ontvangen; nu komt de straf over
zijn huis. Joram vait door de hand van jehu, de kroon van Israel komt
aan een ander geslacht en een gewelddadige en onteerende dood maakt een
einde aan Izebels goddeloos en zondig leven.

Na den dood van Joram en Izebel gaat Jehu over tot de geheele uitroeiing
van Achabs geslacht.

Met kracht neemt Jehu nu het werk der hervorming ter hand. De Bails-
beelden worden verbroken, de Baalsaltaren vernield, de Baalspriesters gedood.
„Jehu verdelgde Baal uit Israel" en de dienst van Jehova werd weer her-
steld. Toch kwam Jehu's ijver voor den dienst des Heeren niet voort uit
het rechte beginsel. Niet door liefde tot de eer van '8 Heeren Naam, doch
door zelfzucht wordt hij gedreven. Heilige geestdrift voor de eere Gods is
hem vreemd ; in den grond der zaak strijdt hij slechts voor eigen macht en
glorie. Het gebod Gods is krachteloos voor hem, zoodra hij in de hand--
having van dat gebod gevaar ziet voor zijn kroon. Vol vuur trekt hij het
zwaard tegen Achabs huis, omdat uitroeiing van het oude koninklijke geslacht
geheel met zijn eigen wenschen en inzichten overeenkomt; tegen den Baals-
dienst treedt hij krachtig op, omdat hij wel weet, dat alleen in den dienst
van Jehova de bevestiging ligt van- zijn gezag; doch van de zonde van Jero-
beam wijkt hij niet af, dewijl hij vreest, dat opheffing van den kalverendienst
hem zijn kroon zal doen verliezen. De Heere toont hem echter, dat Hij
alleen met Zijn gunst en Zijn zegen woont bij hen, die Hem met hun gansche
hart, in waarheid dienen. Gods hand is tegen hem. „In zijn dagen begon
de Heere Israel in te korten"; een groot deel van zijn land wordt hem door
den koning van Syriö ontnomen.

Men make den oudsten leerlingen door voorbeelden duidelijk, hoe ook
onder ons zoo dikwijls valsche godsdienstijver wordt gevonden en wijze hen
er op, hoe onze ijver voor den Heere alleen dan oprecht is, als die uit het ware
beginsel voortkomt, n.l. liefde tot den Heere en een begeerte, om de eer
van Gods Naam te bevorderen.

Er is iets in Jehu, dat hem vooral voor jongens bijzonder aantrekkelijk
maakt. Zijn groote geestkracht, zijn onverschrokken moed, zijn avontuurlijke,
stoute geest, dit alles bewijst, dat hij een man was van buitengewonen aan-
leg. Het moet evenwel worden aangetoond, dat oprechte godsvrucht — welke
Jehu volkomen miste — den glans van zijn karakter niet zou hebben ver-
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duisterd, maar hem daarentegen gemaakt zou hebben tot een der schitte-
rendste persoonlijkheden onder de Godsgetuigen der oude tijden.

SCHETS VAN DE LES.

Het is een goede spreuk : Wat der
moeite waard is, gedaan te worden,
dat is ook waard, g o e d gedaan te
worden. Hoe gaarne zien wij iemand,
die zijn taak ernstig en nauwgezet
vervult ; die iets niet ten halve doet,
maar niet rust, voor hij zijn taak
voleindigd heeft ! Lees, wat Salomo
hiervan zegt (Pred. IX : Jo). Zie lien
man, die daar lusteloos ter neer zit,
zijn werk telkens uitstelt, zijn krach•
ten er niet aan waagt; hij doet zijn
werk niet van harte. Hoe anders is
de man, die zijn taak ernstig opvat !
Hij werkt met ijver en inspanning om
zijn doel te bereiken ; hij gunt zich
geen rust, voor hij zijn werk ten einde
gebracht heeft. Wij zeggen van zulk
een man, dat hij zeer voortvarend is.

I Jehu's opstand.
Weer voeren de Israelieten oorlog

met de Syriers. Het leger van koning
Joram ligt bij Ramoth in Gilead. De
bevelhebbers houden krijgsraad. Stel
u de hoofdmannen van het Israelie-
tische leger voor, die beraadslagen,
wat hun nu verder te doen staat.
Maar wie stormt daar de kamer bin-
nen ? Een man met een hang kleed,
het kleed eens profeten (Zach. XIII :
4; Matth. III : 4). Zie, hoe hij zich
tot een der jonge krijgsoversten wendt,
n.1. tot Jehu. „Ik heb een woord aan
u", zegt hij. Wie is deze boodschap-
per ? Lees 2 Kon. IX : 1-4. Eliza
heeft hem gezonden.

Zie, wat er nu in de binnenkamer
plaats heeft, waar de jonge profeet
Jehu heeft heengeleid (vs. 6—r o). De
profeet neemt van onder zijn kleed
een „oliekruik" (zie Aant. 1) en zalft
Jehu. Deze zal Gods werktuig zijn
om Achabs huis te straffen. Nauwe-

lijks heeft de profeet zijn last vol-
bracht, of hij opent de deur en ver-
dwijnt.

Welk een tijding voor Jehu! Hij
zal koning zijn. (Jaren te voren had
God dit al tot Elia gezegd [i Kon.
XIX : r6]). Jehu's gelaat verraadt zijn
vrienden, dat er iets belangrijks is
voorgevallen. Zie, hoe zijn metgezel-
len hem omringden, hoe ruw en spot-
achtig zij zijn (vs. II, r2). Een slecht
hof maakt de hovelingen slecht.

Jehu vertelt hun nu, wat Gods ge-
zant hem gezegd heeft. Welk een uit-
werking bracht dit te weeg ? Op eens
weergalmt de zaal van den kreet :
„Jehu is koning!” De hoofdlieden
zetten hem op een troon en spreiden
kleederen voor hem op den grond
(zie Aant. 2). De opstand is begonnen.
Jehu en zijn soldaten spoeden zich
naar Jizreel, waar de koning zich be-
vindt (vs. 14-16). Wie ziet hen van
den wachttoren aankomen ? Een bode
wordt gezonden, nog een ; beiden voe-
gen zich bij Jehu's troepen (vs. 17—
1 9). Wat kan dit beteekenen ? „Het
is Jehu, de onzinnige drijver", roept
de wachter. Met schrik vervuld, trekt
Joram hem tegemoet. Waar ontmoet
hij Jehu ? Op het sink lands van
Naboth (vs. 2 I). Weinige woorden
maken Joram alles duidelijk. Hij wendt
zich om en wil vluchten, doch wordt
door Jehu doodgeschoten. Zie, waar,
op Jehu's bevel, zijn lijk geworpen
wordt (vs. 25, 26). De Heere legde
hem dezen last op. Welk een les voor
alle goddelooze Israelieten ! Ook een
les voor Jehu ! God laat zich niet be-
spotten. Nu gaat. Jehu naar Jizreël,
het lijk van Joram achterlatende, dat
door honden en gieren opgegeten
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wordt (I Kon. XXI : 19, 24). De tij-
ding van den opstand heeft het paleis
bereikt. Zie, wat de oude koningin
doet. Zij versiert zich, blanket het
aangezicht (zie Aant. 3) en trotseert
Jehu, als deze de poort binnenkomt.
Luister, hoe zij hem toeroept (vs. 31):
„Had Zimri vrede, toen hij zijn mees-
ter doodsloeg ?" Hoor, wat Jehu zegt :
„Wie is met mij ? Stoot haar van
boven neder." De ongelukkige konin-
gin wordt door haar dienaren naar
beneden geworpen en de paarden ver-
trappen haar, als de soldaten door
de poort trekken (vs. 33). Welk een
ellendig uiteinde : de dood van een
misdadigster (zie "Ian,. 4)!

Koningen, koninginnen, machtige
heeren worden met veel pracht begra-
ven; Izebel ook? Lees vs. 34-37.
Niet eerder, dan nadat Jehu gegeten
en gedronken had, zond hij been om
haar te begraven. Maar de honden
van Jizreel hadden hun werk reeds
verricht, juist zooals Elia jaren gele-
den voorspeld had (1 Kon. XXI : 23).
Het was Gods rechtvaardige straf.
Izebel had steeds de zonde gediend.
Haar leven was een leven geweest
vol boosheid en gruwelen. Nu kwam
de Heere over al die zonden bezoe-
king doen.

Denkt gij, dat Izebels leven een
gelukkig leven is geweest ? Een god-
deloos leven is nooit waarlijk geluk-
kig ( Voorb. — Helder vocht, dat er
begeerlijk iiitziet, maar vergiftig is).
Hieraan is de zonde gelijk. Duizen-
den hebben het ondervonden en het
getuigd. De Heere had Izebel menig-
maal gewaarschuwd. Maar haar ooren
waren gesloten geweest voor al Gods
bedreigingen en roepstemmen. Zij had
zich geheel aan den dienst der zonde
overgegeven. Nu trof haar Gods ge-
rechte straf.

II. Jehu's ijver.
Wij zagen reeds, hoe Jehu Joram

en Izebel doodle ; zie, hoe hij zijn
werk nu voltooit. Achab had zeventig
zonen en kleinzonen (Zie Aant. 5),
die allen door Jehu worden omge-
bracht. Hij zendt brieven tot de oud-
sten van Samaria met den eisch, deze
zonen van Achab te dooden ; dat zal
hem het bewijs zijn, dat zij hem als
koning erkennen. Zie, hoe de oud-
sten van Samaria aan Jehu's eisch
voldoen (X : i—lo). Nu gaat Jehu
voort. Het geheele geslacht van Achab
roeit hij uit (vs. 1I). Ahazia, de ko-
ning van Juda, Achabs kleinzoon,
was reeds gedood (IX : 27). Ook Aha-
zia's bloedverwanten worden omge-
bracht (vs. 12-14).

Stellen wij ons nu Jehu voor, op
zijn wagen naar Samaria reizende
Jehu gaat geheel in zijn werk op. Hij
is nu op weg naar de hoofdstad van
zijn rijk om ook daar allen te doo-
den, die nog van Achabs huis over-
gebleven zijn. Wie komt hem nu tege-
moet ? Een profeet ? Hij draagt een
gelijksoortige kleeding. Maar neen, nu
ziet hij, wie het is. Het is Jonadab
(zie Aant. 6). Deze man leefde een-
voudig, dronk geen wij n, was ernstig,
moedig, godvreezend. Zie, hoe Jehu
vriendschap met hem sluit (vs. 15).
Hij doet hem op zijn wagen klimmen.
Hoor, wat hij tot Jonadab zegt: „Ga
met mij en zie mijn ijver aan voor
den Heere". Stel u die beiden voor,
de poort van Samaria binnenrijden-
de : de krijgsman in zijn malienkol-
der, en Jonadab in zijn harigen
mantel.

Lees nu vs. 18-28. Welk een vree-
selijk tooneel! Jehu geeft voor, Baal
te dienen. Een groot feest wordt ter
eere van Baal aangericht; al de prie-
sters van Baal in hun witte ambts-
kleederen bevinden zich in den afgods-
tempel. Doch zie, welk bevel Jehu
aan zijn soldaten geeft (vs. 25). Al
de Baalspriesters worden omgebracht ;
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niet een ontkomt (vs. 24). De geheele
Baalsdienst wordt uitgeroeid;, de af-
godsbeelden worden verbroken, de
altarer. omvergeworpen. Dit bedoelde
Jehu met zijn ijver voor den Heere.
Bij al zijn ijveren tegen den afgoden-
dienst had hij zich echter niet van
ongeoorloofde middelen mogen be-
dienen ; de wij ze, waarop hij zich van
de Baalspriesters meester maakte, was
ongetwijfeld verkeerd.

De ijver, waarop Je.hu zoo trotsch
was, was echter geen ijver van de
rechte sort. Het kan geweest zijn

(.1) een ijver voor vaderland.
lemand, die zijn vaderland liefheeft,
ziet het niet gaarne ten gronde gaan.
leder echt vaderlander strijdt tegen
de zonden zijns yolks, omdat hij weet,
dat die zonden de natie ten onder-
gang brengen. Misschien zag Jehu,
dat de Baalsdienst zijn land in het
verderf stortte. Maar wij kunnen er
zeker van zijn, dat zijn ijver

(2) een zelfzuchtige ijver was. Denkt
gij, dat hij met zulk een ijver Achabs
geslacht uitroeide om Gods bedrei-
gingen in vervulling te brengen? Wilde
hij zoo gaarne God gehoorzamen ?
Hij deed het slechts, voor zoover het
met zijn eigen wenschen strookte. Zijn
ijver was

(3) geen ijver voor God. Maar hoe
weten wij dit? Lees vs. 31. Hij ver-
nietigde den Baalsdienst, maar trad
niet tegen den kalverendienst op. Hij
week niet of van de zonde van Je-

robeam. Hij meende, dat zijn eigen
belang medebracht, zich niet tegen den
kalverendienst te verzetten (Verg.
Kon. XII : 26, 27). En zijn eigen
belang woog bij Jehu zwaarder dan
het gebod Gods. Hebt gij wel eens
een fraaien, grooten appel gezien?
Slechts een z Aran stipje kan men van
buiten zien, maar van binnen is de
appel geheel hol. Jehu's ij ver was
hieraan Hij diende den Heere
niet uit het rechte beginsel; ware gods-
vrucht was hem vreemd.

Maar wat was nu het gevolg van
dit alles? Vond God dezen ijver van
Jehu goed ? Hoeveel was aan Jehu
geschonken ! Doch lees nu vers 32.
God begon Israel „in te korten"; het
land ten Oosten van den Jordaan
viel den kGning van Syria in handen.
Dit was de straf, die Gad zond, om-
dat vorst en yolk Zijn geboden niet
eerbiedig len.

De ware ijver. Een goede boom
heeft een goeden wortel. Wat is de
wortel, de drijfveer van den waren
ijver? Het antwoord luidt: liefde tot
God. Het moet er ons om te doer'
zijn, 's Heeren Naam te verheerlij ken.
Bij al ons ijveren en al ons streven
moeten we niet ons zelf zoeken, loch
alleen de eere Gods. Onze ijver moet
uitgaan van het rechte beginsel, n.l.
de begeerte, de glorie des Heeren te
verhoogen. Dan zal Gods zegen rus-
ten op ons en op ons werk.

AANTEEKENINGEN.

1. „Oliekricik": een flesch, gevuld met hei-
lige olie, die gebruikt werd bij de plechtig-
heid der zalving. Zij was bereid uit mine,
haneel, kalmus, kassia en olij venolie (zie Ex.
XXX 23-25).

2. „Kleed" (vs. 13): het opperkleed, dat
door de Joden gedragen werd. Het spreiden
der kleederen was een gewoon eerebewijs in
het Oosten.

De troon, waarop Jehu werd gezet, stand

op het platvorm, boven aan het einde der
steenen trappers.

Het blazen met trompetten was een gewone
begeleiding der zalvingsplechtigheid CV erg. 2
Sam. XV : 10 ; 1 Kon. I : 39 ; 2 Kon. XI : 14).

3. „Blankette haar aangezieht" (vs. 30) :
lett. : „verfde haar oogen". Het was en is nog
de gewoonte van Oostersche vrouwen, haar
oogleden en wimpers te verven om de oogen
grooter te doen schijnen en ze een amandel-
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vorm te geven. Dit gebruik is zeer oud ; voor-
stellingen van op deze wijze geverfde oogen
vindt men nog op Assyrische en Egyptische
gedenkteekens.

„Keep ten venster uit"; waarschijnlijk het
eenige venster van den wachttoren.

4. Van een rots of een muur, of uit een
hoog venster geworpen te worden was een
straf voor boosdoeners in Oostersche landen.
De plek, waar Izebel went vertrapt, was die,
waar het afval der stall geworpen en door de
wilde honden verslonden werd.

5. ,Zeventig zonen" (hoofdst. X : 1). „Zonen"
beteekent hier „afstammelingen". Eenigen der

gedooden waren Achabs kleinzonen, zooals
wij zien uit vers 2, 3, 6, 13.

6. Jonadab, de zoon van Rechab, behoorde
tot den stam der Kenieten, een oud noma-
denvolk, welks geschiedenis nog al nauw
saamgeweven was met die der Israelieten. De
aartsvaderlijke eenvoudigheid en het ascetisch
Leven van dit yolk schijnen veel invloed ge-
had te hebben op Israel. Jonadab was een
man van bijzondere voorzichtigheid en gods-
vrucht ; hij stood in een goeden reuk bij het
yolk, waarom Jehu zeer verlangde, hem tot
deelgenoot zijner handelingen te maken (Verg.
Jer. XXXV).

Les LXXXIV. — De ondergang van het rijk van Israel.

„Gij zijt gevallen om uwe ongerechtigheid" .

7e lezen : 2 Kon. XIII; XIV : 23-29; XV : 8--32; XVII.
7e leeren: Hos. IV : r, 2; Amos III : 1, 2, io, I I , Jes. XXIV : I;
Deut. XXVIII : 47-50. (Ps. 81: 13, 14; Ps. 107 : 20; Ps. 50 : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met deze les eindigt de geschiedenis van het rijk van Israel.
Het tijdvak, dat in deze les behandeld wordt, loopt ongeveer over hon-

,,derd jaren, loch belangrijke gebeurtenissen, welke onze aandacht verdienen,
komen er betrekkelijk weinig in voor.

Gedurende de regeering van Jerobeam II bereikte het rijk der tien stam-
men het toppunt van uiterlijken bloei. Al het land, dat onde4 de vorige
koningen in de handen der vijanden was gevallen, wist hij te heroveren ;
onder zijn bestuur nam het land in welvaart toe. Van een terugkeer tot den
.God der vaderen was echter geen sprake ; de kalverendienst bleef gehand-
haafd, de inzettingen des Heeren werden veracht; eigen gekozen wegen
werden bewandeld. Zoo maakte het yolk zich rijp voor het gericht. Een
tijdperk van verval trad in. Snel daalde Israel van de hoogte, waartoe Jero-
beams bestuur het had opgevoerd. Het yolk, dat zijn heldenmoed en zijn
heldenkracht verloren had, en door tweedracht verteerd werd, kon op den
duur geen weerstand bieden aan de aanvallen van den koning van Assyria,
die eerst de landelijke bevolking van 't Over-Jordaansche wegvoerde en ten
laatste het grootste deel der tien stammen overbracht naar de steden van
Babylonia en Media, om hun plaats door vreemde kolonisten te doen in-
nemen.

Het verdient opmerking, dat wij al wat ons van den innerlirken toestand
des rijks gedurende dit tijdvak bekend is, bijna geheel te danken hebben
Ian de profeten, die in die dagen profeteerden. Vandaar de gedurige ver-
wijzing in deze les naar de profetische boeken, in 't bijzonder naar die van
Hosea en Amos.
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De onderwijzer der oudste leerlingen zil inzien, dat het raadzaam is,
eenigszins uitvoerig te handelen over „ballingschap" in oude tijden. Hoewer
het bij de tegenwoordige wijze van oorlogvoeren niet gebruikelijk is, de
geheele bevolking van een stad of een landstreek gevankelijk weg te voeren,
was dit in de oude geschiedenis geen zeldzaam feit. Twee voorname be-
weegredenen dreven de overwinnaars er toe, een geheele bevolking naar een
.antler land over te brengen : ten eerste wilde men op die wijze nieuwe ste-
den, uit hoogmoed of met een staatkundig cloel gebouwd, spoedig bevolken;
ten tweede wilde men vijandelijke samenzNeringen, waartoe herinneringen
aan vroegere grootheid zoo licht konden opwekken, zooveel mogelijk voor-
komen. Beide doeleinden konden soms tegelijk warden bereikt. Met het
eerste doel werden voornamelijk de bekwame handwerkslieden weggevoerd,
terwijl het tweede het best bereikt werd door al de aanzienlijke geslachten
en de geoefende krijgslieden over te brengen. De onderwijzer moet er de kinde-
ren op wijzen, hoe juist op dit tijdstip de macht van Assyria in 't Oosten
zich op ontzettende wijze begon uit te breiden. Het groote Ninive was ge-
bouwd ; waarschijnlijk om deze ontzaglijk groote stad en andere afgelegen
steden te bevolken werd het Israalietische yolk in menigte door Tiglath-
Pilezer en Sargon weggevoerd.

Het zal den leerlingen zeker belang inboezemen, te vernemen, dat er in
onze dagen in hetzalfde land, waarheen het yolk van Israel aanvankelijk
weggevoerd werd, overblijfselen zijn opgegraven, die de waarheid van het
geschiedverhaal staven en een nieuw licht verspreiden over dit gedeelte
der Heilige Schrift.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe treurig is het, een vervallen
huis, kerk of stad te zien ! Als wij
jets zien, dat vervallen is, denken wij
onwillekeurig aan hetgeen geweest is.
Hoe machtig -waren vroeger Perzie,
Griekenland, Spanje enz. ! Wij zullen
heden van den ondergang van een
koninkrijk spreken, van den onder-
gang van het rijk der tien stammer.

Denkt gij, dat een rijk op eens in
verval geraakt? Zeer zelden. Het ver-
val gaat langzaam voort. Wij hebben
Israel op het toppunt van macht ge-
lend, en het toen schrede voor schrede
zien achteruitgaan. Eens kwam er nog
een tijd van herleving, maar al spoe-
dig verdween die luister.

I. Joas bij den profeet Eliza.
Wij gaan in gedachten een zieken-

kamer binnen. Wien zien wij daar?
(t) Den oriden protect. Hoe oud is

RENKEMA.

hij ? Bijna negentig jaar. Meer dan
zestig jaar is hij profeet geweest)
Herinnert gij u den jongen man, die
ploegende was, toen Elia hem riep
(I Kon. XIX : P9)? Het is dezelfde
Eliza. Wanneer hebben wij het laatst
van hem gehoord? (2 Kon. IX : i).
Menigmaal heefc hij gebeden voor en
geklaagd over zijn land. Nu ook is hij
geheel vervuld met zorg over den
toestand, waarin het land zich bevindt.
Zie, in welk een droevigen toestand
Israel verkeerde (vs. 3---7). Het bezat
slechts tien wagenen, vijfcig ruiters en
een klein lager. Da Syriers waren
meester in hun land. Zij verdrukten
de Israelieten. Zwaar rustte hull hand
op het yolk. Maar wie richt zich
naar het huis van den profeet en
treedt diens kamer binnen?

(2) De jonge koning. De koning
29
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weet, dat de profeet stervende is en
weent over hem. Hoor, wat hij zegt
(vs. r4). Wanneer was diezelfde uit-
roep gehoord? Zie 2 Kon. II : 12.
Joas wist, dat Israel zijn besten vriend
ging verliezen, een vriend, beter dan
wagenen en ruiters. Maar zie, hoe de
oude profeet zich opricht en den ko-
ning beveelt, zijn boog te nemen.
Wat moet hij in dat kleine vertrek
doen ? Hij moet het venster naar het
oosten openen (vs. 15-17)(zie Jam'. x).
Ginds over de bergen zijn de Syriers
meester van het land. Joas moet schie-
ten. Hij Echiet. „Het is een pijl der
verlossing des Heeren", zegt Eliza (vs.
i7) [zie Aant. 2 .1. Nu moet de koning
den pijlkoker tegen de aarde slaan
(vs. 18). Fens, tweemaal, driemaal
slaat hij ; dan houdt hij op. Zie, wat
Eliza tot hem zegt (vs. 19). Hij had
nogmaals en nogmaals moeten slaan.

Doch merk op, wat Eliza doet, als
Joas schiet (vs. i6). Hij legt zijn
handen op des konings handen. Waar-
om? Kon Joas niet alleen de pijlen
afschieten? De arme, oude, zwakke
profeet kon hem zeker niet veel hel-
pen ? Neen, maar Eliza wilde daar
iets merle zeggen. Wat? De profeet
wilde daarmede te kennen geven, dat,
als Joas Israel zal verlossen, God hem
helpen moet. Wij kunnen ook iets
hieruit leeren. Begeeren wij wel eens,
dat Gods hand op de onze ligt? Dik-
wijls. Zie, die man zal een moeilijk
werk aanvaarden; hij knielt neder en
bidt. Hij vraagt den Heere hem te
helpen en te steunen. Hoe kwam bet,
dat de arbeid der apostelen zoo rijke
vrucht droeg? Gods hand was met
hen. Zie, wat Jezus tot hen gezegd
had (Joh. XV : 5). Mochten ook wij
maar steeds bedenken, dat wij bij
alles, wat wij doen, de hulp des Hee-
ren noodig hebben ! Dan zou ons 'even
sneer een biddend leven zijn.

II. De laatste dagen.
Met de regeering van koning Joas

brak voor Israel een tijd aan van
welvaart en voorspoed. Eliza's woord
werd vervuld. Joas sloeg de Syriers
driemaal en heroverde de steden, die
in hun handen waren gevallen. En
onder de regeering van zijn zoon,
Jerobeam If, nam het land voortdu-
rend in bloei toe. Deze vorst wist het.
rijk tot zijn oorspronkelijke grootte
terug te brengen. Israel scheen de
plaats der eere, die het voorheen onder
de volken had ingenomen, te zullen
hernemen. Na den dood van dezen
vorst brak echter een tijdperk aan van

(r) Verval. Stel u voor, hoe de tien
stammen zich verheugden over hun
macht en den terugkeer van geluk;
zij zijn nu machtiger dan Juda. Zie,
wat zij gedaan hebben (XIV : 12-14).
Zij hebben voor het eerst Jerusalem
geplunderd. Maar al die voorspoed
zou niet van langen duur zijn. Wie.
verschijnt daar te Samaria ? Een man,
die vroeger ossenherder geweest was,
doch door den Heere tot bet profe-
tenambt was geroepen. (Amos I : r ;
VII : 15). Waartoe was Amos gezon-
den ? Om te doen, wat Gods profe-
ten dikwijls gedaan hadden : om te
bestraffen. Ook nog een andere stern
werd gehoord, die van den profeet
Hosea. En ook een stem uit Juda:
Jesaja. Het verval in Israel was groot
en de zonden waren vele. Hoe ge-
trouw deze profeten waren, zullen wij
zien ( Voorb. — .Een wond : de dokter
peilt haar, indien het noodig is). Zoo
peilden deze profeten Israels wonden.

Laat ons voor een oogenblik Israels
boosheid gadeslaan. Alle Standen
maakten zich aan dronkenschap schul-
dig. (Jes. XXVIII : i ; Amos IV : i)..
Zelfs Israels profeten en priesters wa-
ren dronkaards (Jes. XXVIII : 7, 8).
De Nazireers werden gedwongen, hun
gelofte te verbreken (Amos II : 12).
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De armen werden onderdrukt ; overal
heerschten boosheid en geweld (Amos
III: ro). Vloeken, liegen en stelen
werd alom gezien en gehoord. Er was
geen trouw, geen weldadigheid en
geen kennis van God in het land
(Hosea IV : r). Welk een vreeselijke
toestand ! En zie, welk vertoon van
godsdienst men maakte (Amos V :
21-23). Het verwondert ons, dat God
het yolk niet geheel verdelgde. Doch
zie, wat Hij tot hen zegt (Hosea V:
9vv.).

Eindelijk neemt Gods lankmoedig-
heid een einde en Hij zendt

(2) Onheil. Allerlei onheilen treffen
Israel (Zie Amos IV). Welk een too-
neel van ellende : hongersnood (vs. 6),
droogte (vs. 7, 8), slechte oogst (vs.
9), pest (vs. 1o), aardbeving (III : 14,
1 5) ! Nog andere onheilen : Jerobeam
II is gestorven ; zijn zoon Zacharia is
gedood ; Jehu's geslacht is uitgestor-
yen (verg. 2 Kon. X : 3o). Nu wordt
het land door woeste soldaten gere-
geerd; overal hoort men van samen-
zwering en bloedvergieten. Dan doet
een vijand invallen in het land aan
den oostkant ; het is ASSYRIE (Lees XV
: 19, 2o). Pul, de koning van Assyria,
wordt door allerlei geschenken, hem
door Menahem aangeboden, omge-
kocht om terug te trekken (zie Aant.
3). Maar de vrede duurt niet lang.
De volgende Assyrische koning, Tig-
lath-Pilezer, komt, onderwerpt Syria
en voert het yolk dat ten oosten van
den Jordaan woonde, gevankelijk weg
[XV : 29 ; XVI : 9) (zie Aant. 4)]. Het
einde nadert nu met rassche schreden.

(3) Ontbinding. Israels laatste ko-
ning zit nu op den troon (XVII : r-
4). Zie, wat met hem voorvalt. Eerst
wordt hij Salmanezers vasal, doch hij

verzet zich en wordt daarop naar
Assyria gevoerd. Nu heeft Israel geen
koning meer. Het einde is gekomen.
Stel u het Assyrische leger ,voor, dat
Samaria belegert. Drie jaren duurt de
belegering. Hongersnood, pest en wan-
hoop deden ten slotte hun uitwer-
king ; de stad werd ingenomen (XVII:
5, 6) [zie Aant. 5]. Welk een vreese-
lijk tooneel ! Moeders werden gedood,
kinderen van de toppen der rotsen
geworpen, de stad verwoest, de stee-
nen in de dalen gerold en het yolk
naar ver afgelegen steden gevoerd (Ho-
sea X : 14 ; Micha I : 6). De Assyriers
werden naar Israel gebracht, om het
gebied der tien stammen te bewonen
(XVII : 24). Hoe trotsch waren zij !
Zij richtten gedenksteenen op die van
hun overwinning zouden getuigen.
Eenige hiervan bestaan nog.

Het rijk van Israel had een einde
genomen. De tien stammen hebben
zich geheel in de heidensche volken,
in wier midden zij woonden, opgelost.
Misschien hebben eenigen zich later
met het yolk van Juda vermengd. De
Heere had Israel van Zijn aangezicht
weggedaan (XVII : i8).

Zoo zien wij, hoe God de zonde
straft. 0, Hij waarschuwt en vermaant
ons wel, maar als wij steeds de hand
der ontferming, die Hij ons toereikt,
afwijzen, trekt Hij ten slotte die hand
terug. En dan komt Hij met Zijn
gericht. Hoe ontzettend zal het voor
de goddeloozen zijn, te vallen in de
handen van dien God, dien zij door
hun zouden hebben vertoornd en voor
wiens waarschuwingen zij het oor
sloten t Dat wij dan leeren luisteren
naar de roepstemmen des Heeren en
ons door Hem laten leiden op den
rechten weg.
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A ANTEEKENINGEN.

1. „Doe het venster open tegen het oosten".
Syrie had zich meester gemaakt van het ooste-
lijk gedeelte des rijks. Als Eliza te Sunem
was, zooals sommigen waarschijnlijk achten,
lag Afek, de Syrische vesting, in een ooste-
lijke richting.

2. Het was een oude gewoonte, your het be-
gin der vijandelbkheden een pijl te schieten
of een speer te werpen in of naar het land,
dat men .zou aanvallen. Toen Alexander op de
Ionische kust aankwam, schoot hij een
naar Perzie af.

3. Assyrie lag ten oosten van de rivier
Tigris, tusschen 380 en 340 noorderbreedte.
De groote hoofdstad er van was Ninivê, waar-
van de puinhoopen nog liggen op den ooste-
lijken oever van den Tigris tegenover Moszei.
Zij hebben een rijken oogst npgeleverd voor
de onderzoekingen van latere reizigers.

De expeditie van Pul tegen Menahem, den'
koning van Israel, is de eerstvermelde veld-
tocht van het Assyrische leger in de landen
ten westen van den Euphraat. Uit de nog
bestaande Assyrische gedenkteekens leeren

dat dit yolk gedurende meer dan een
eeuw steeds in macht toenam.

Het feit, dat er op deze gedenkteekens geen
melding gemaakt wordt van eenigen Assyri-
schen koning, die den naam draagt van Pal,
levert eenige moeilijkheid op. Daarenboven
de list der Assyrische koningen noemt hem

in het geheel niet. Sommigen lossen deze
moeilijkheid op door Pul slechts als een Assy-
rischen aanvoerder te beschouwen; anderen
vereenzelvigen hem met Tiglath-Pilezer. Pro-
fessor Rawlinson zegt hieromtrent: de waar-
schijnlijkste verondecstelling is, dat hij een
pretendent was van den Assyrischen troon,
nooit erkend te Ninivê, maar in de westelijke
en zuidelijke provincien zoo zeker van zijn
zaak, dat 14 het wagen kon een tocht te doen
in Neder-Syrie en daar als een Assyrisch
vasal hulde te eischen.

4. De expeditie van Tiglath-Pilezer, ver-
meld in 2 Kon. XV : 29, wordt door sommige
schrtjvers gehouden voor dezelfde als die van
1 Kron. V : 26, toen het geheele Over-Jor-
daansche gebied veroverd en de helft van het
yolk gevangen genomen werd.

Anderen denken, dat dit laatste bij een tweede
expeditie gebeurde, dezelfde, waarin het Syri-
sche leger verslagen werd (XVI : 9).

5. Syrische inschriften zeggen, dat ver-
overaar van Samaria niet Salmanezer, maar
Sargon was, wiens naam voorkomt in Jes.
XX : 1. Men moet opmerken, dat het schrift-
verhaal niet zegt, dat Salmanezer Samaria
nam, maar dat „de koning van Assyrie" het
deed. Het schijnt, dat Salmanezer stierf in den
loop der belegering, en dat Sargon, zijn krijgs-
overste — de stichter van een nieuwe dynastie
— zich toen op den. troon plaatste.

Les LXXXV.	 Josafat.

„Die Mij eeren, zal 1k eeren".

Te lezen: 2 Kron. XVII, XIX en XX.
Ye leeren: Ps. XCI : 14-16; Spr. XVI : 2o; i Kron. XXIX :	 12.

(Ps, 33:9; Ps. 65:1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na in de vorige lessen de geschiedenis van het rijk van Israel behan-
deld te hebben, gaan we thans over tot de bespreking van de geschiedenis
van het rijk van Juda.

De koningen van Juda, die onmiddellijk na de scheuring des rijks regeer-
den, Rehabeam, Abia en Asa, hebben wij reeds in een der vorige lessen
besproken.

Wij stellen ons in deze les ten , doel, een algemeen overzicht te geven van
het rijk van Juda in de eerste jaren van zijn bestaan als een afzonderlijk
koninkrijk, en gaan daartoe uit van de regeering van Josafat. Door eenige
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vragen te doen zal de onderwijzer duidelijk kunnen maken, op welk tijdstip
van de geschiedenis hij de aandacht der leerlingen vestigen wil.

De regeering van Josafat is een geschikt uitgangspunt voor de afzonder-
lijke behandeling van de geschiedenis des rijks, want onder zijn bestuur
bereikte Juda het toppunt van voorspoed en macht. In dit opzicht bestaat
er overeenkomst tusschen de regeering van Josafat en die van Jerobeam II
in het noordelijk koninkrijk.

Over het verbond tusschen de huizen van Josafat en Achab, hetwelk een
smet op de regeering van eerstgenoemden koning werpt en hem een bestraf-
fing van Gods profeet op den hals haalde, wordt aan het einde der eerste
afdeeling dezer les gesproken.

SCHETS VAN DE LES.

Hebt gij wel eens een lange reis
gemaakt? Welk een afwisseling van
heuvelen, dalen, moerassen, weilan-
den, enz. ! Hoe rijk aan afwisseling
is ook het leven der menschen ! Even-
zoo wisselen in de geschiedenis van
een yolk droeve en blijde tijden,
sombere en heldere dagen, tijdperken
van bloei en verval elkander af.*Hoe
droevig was het einde van het rijk
van Israel ! De afwijking des yolks
werd zwaar gestraft.

Laten wij nu eens naar het rijk der
twee stammen zien. Op den troon van
Juda zitten koningen uit het geslacht
van David. Zij wonen te Jerusalem,
de stad Gods, waar de tempel stond.
Hoe heerlijk zou het geweest zijn, als
het yolk getrouw was gebleven aan
den God van David ! Maar bleven zij
getrouw ? Wij zullen zien. Maakte
Juda een goed begin ? Hoeveel hangt
van een goed begin of (Zie z Kon.
XV : 3 ; 2 Kron. XII : t4) ! Rehabeam
en Abia lieten een slechten naam na.
Asa diende den Heere, dcch zie, welk
een donkere schaduw op zijn laatste
regeeringsjaren werd geworpen (2
Kron. XVI). Juda had geen goed be-
gin gemaakt. Nu zit er echter een
ander op. den troon. Het is Josafat
(2 Kron. XVII : 1).

I. Zijn regeering.
(a) Zijn vroomheid. Zie, wat we in

2 Kron. XVII : 3, 4 lezen. Welk een
heerlijk getuigenis ! „Hij zocht den
God zijns vaders". In zijn tijd regeer-
de over Israel de goddelooze koning
Achab. Welk een onderscheid tusschen
deze beide koningen ! Josafat diende
den Heere en wandelde naar Gods
geboden. Welk een zegen voor een
land, zulk een koning te hebben !

(b) Zijn ijver. Josafat slaat dadelijk
krachtig de handen aan het werk. In
de steden van Juda legt hij bezetting,
opdat zij mogelijke vijandelijke aan-
vallen kunnen weerstaan (zie "Ian/. t).
Zoo versterkt hij zijn rijk. Doch hij
doet meer. Hij zorgt ook voor het
geestelijk welzijn van zijn yolk. De
hoogten, waarop de afgoden werden
gediend, en de bosschen aan de af-
goden gewijd, die nog in het land
waren overgebleven, neemt hij weg
(2 Kron. XVII : 6). Hij wil, dat de
Heere alleen worde gediend. lets is er
echter, dat hem bedroeft. Met de ken-
nis van de wet des Heeren is het bij
zijn yolk treurig gesteld. Zie nu, wat
Josafat doet (XVII : 7 — 9). Hij zendt
mannen uit om de wet des Heeren
aan het yolk te leercn (zie Aant. 2).
Overal trekken dezen rond met het
wetboek bij zich. [Een les voor ons:
wij moeten anderen de waarheid ver-
kondigen en het licht helpen versprei-
den]. Josafat doet nog iets anders:
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hij stelt in verschillende plaatsen
rechters aan, en beveelt hun, recht-
vaardig te richten ; ook benoemt hij
iemand om in allerlei rechtsgeschillen
uitspraak te doen (zie Aant. 3). Met
hoeveel wijsheid ging Josafat te werk !
Hoe heerlijk zou het geweest zijn, als
al de koningen van Juda op Josafat
geleken hadden !

(c) Zijn voorspoed. Josafat diende
God. Zie, wat daarvan het gevolg is
(I Sam. II : 3o). Nu eerde God hem
ook (XVII : 5, 10-13). Hij was rijk
en ontving vele geschenken ; vele ste-
den waren hem schatplichtig (zie
Awn'. 4); hij nam toe in aanzien en
zijn troon werd bevestigd (Ps. XCI :
14).

Maar was Josafat zonder gebreken?
Neen. Hij beging een groote zonde.
Met het huis van Achab stond hij op
een te vriendschappelijken voet. Hij
trekt met Achab tegen de Syriers ten
strijde (2 Kron. XVIII), neemt deel
aan den veldtocht van Joram tegen
de Moabieten (2 Kon. III), j a, staat
zelfs toe, dat zijn zoon Joram met
Athalia, de dochter van de godde-
looze lzebel, huwt. Dit was een ge-
vaarlijke stap, die veel ellende met
zich bracht. Zie, hoe de Heere hem
er over bestraft, dat hij Achabs vriend
en bondgenoot is (XIX : 2). Hoe an-
ders dan Asa handelde Josafat, toen
hij bestraft werd (verg. 2 Kron. XVI :
zo) ! Asa zette Gods profeet gevan-
gen. Josafat deed zulks niet. Juda
bloeide onder het bestuur van een
goeden koning. Van al de achttien
koningen die hem opgevolgd zijn, heb-
ben weinigen hem geevenaard.

II. Zijn strijd en zijn overwin-
ning.

Wij hebben .gezien, hoe Josafat er
naar streefde, zijn yolk gelukkig te
maken en zijn land tot bloei te bren-
gen. Doch welk gevaar komt hem be-
dreigen ? Een groote menigte komt

van den anderen kant der zee aan-
rukken (vs. 2). Wie zijn het? Het zijn
verschillende volken, die zich ver-
bonden hebben om Juda te bestrijden
(vs. I): de Ammonieten en de Moa-
bieten. Zij komen alien west- en noord-
waarts van de Doode Zee en hadden
reeds meermalen oorlog met Juda ge-
voerd (Zie Richt. III : 29, 3o; I Sam.
XIV : 47). Zij wilden nu Josafats rijk
vernietigen. Stel u voor, dat Neder-
land aangevallen werd ; op welke stad
zouden onze vijanden het vooral ge-
munt hebben? Natuurlijk op Amster-
dam. Welke stad was Juda's hoofd-
stad? En vergeet niet, waar al de
vereenigde legers zich bevonden (vs.
2); aan de overzijde der Doode Zee,
niet ver van het dal, dat naar Jeru-
salem zich uitstrekte. Hoe groot was
dus het gevaar I

Stel u voor, dat eenig onheil u be-
dreigde. Wat zoudt gij doen ? Gij
zoudt trachten, u er tegen te bevei-
ligen. Josafat sloeg dus ook de han-
den aan het werk en bracht de wa-
penen, als : bogen, pijlen, zwaarden,
enz. in gereedheid. Maar had hij geen
andere wapenen ? Ja, zijn voornaamste
wapen was het gebed (lees vs. 3, 4).
Hij en zijn yolk riepen de hulp des
Heeren in. Welk een aangrijpend
schouwspel in het voorhof des Tem-
pels (vs. 5): de koning, die voor het
aangezicht der gansche menigte een
gebed opzendt ! Lees de woorden van
zijn gebed (vs. 6-12). Hoe herinnert
hij God aan al de weldaden, aan
Abrahams geslacht bewezen (zie Aant.
5) ! Hij zegt tot den Heere, in welke
moeilijkheden hij verkeert; hij spreekt
het uit, dat alter oogen op Hem ge-
vestigd zijn, en vraagt Hem om hulp.
Welk een heerlijk gebed I Josafat be-
lijdt het : „In ons is geen kracht tegen
deze groote menigte"; maar hij weet
het ook, dat hij, als de Heere met
hem is, zekerlijk de overwinning zal
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behalen, hoe machtig de vijanden ook
mogen zijn. Zijn oog is op God ge-
richt, zijn verwachting is op den
Heere, zijn God.

En verhoorde God Josafat? Lees
vs. 14-17. God zond een Leviet als
zijn afgezant. Met welken last? „Vrees
niet, de strijd is Godes" (vs. 15). Hij
zegt den mannen van Juda, wat zij
doen moeten. Maar zegt hij hun ook,
hoe en. waar zij strijden moeten?
Neen. „Gij zult in dezen strijd niet
te strijden hebben" (vs. 17). moe-
ten hun vijanden in het dal tegemoet
trekken en daar stilhouden ; dan zal
God voor hen strijden, gelijk Hij voor
Israel tegen de Egyptenaren streed
‘(Ex. XIV : 14). Zie, hoe ootmoedig en
dankbaar de koning deze tijding aan-
hoort. Hij en het yolk neigen hun
aangezichten ter aarde voor den Heere
(vs. 18). Welk een machtig wapen is
het gebed ! Laten wij het niet onge-
bruikt laten. De Heere is een Hoor-
-der der gebeden. Hij is van groote
goedertierenheid alien, die Hem aan-
roepen (Ps. LXXXVI : 5-7).

Josafat gelooft het woord des Hee-
ren. Al is de vijand nog niet versla-
gen, alle angst en benauwdheid is nu
geweken, want hij is van de over-
winning zeker. Hij dankt den Heere
voor de verlossing, die hem is toege-
zegd. Hoor, hoe de zangers des Tern-
pels den Heere prijzen na deze tijding.
Beschrijf den uittocht van het leger
op den volgenden morgen. Zij gaan
naar Thekoa; het dal ligt nu onmid-
dellijk hen (vs. 2o). Wie gaan
voorop ? Het zijn zangers! Hoor, wat
-zij zingen (sla Ps. CXXXVI op) : een
lofzang: „Looft den Heere, want Hij
is goed, want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid." Zij prijzen „de
heilige Majesteit" (vs. 21). Het geleek

weer op een godsdienstig feest; dit
maakten zij er ook van. Denkt gij,
dat God hun lofzangen aannam?
Zeker, want Hij gaf Josafat de over-
winning.

Wij hooren en lezen van groote
overwinningen. Welk een vreugde is
er steeds aan de zijde der zegevie-
renden? Maar er is altijd een keer-
zijde, want aan beide zijden vallen
dooden en gewonden. Doch bier
Josafats Leger werd er niet een ge-
dood. Hoe kwam dat? Lees vs. 2 2-24.
De groote Koning won den slag voor
Josafat. Hij hielp hem op wonderlijke
wijze (zie Aant. 6). Wat zagen de
mannen van Juda in het dal gebeu-
ren ? Een groote verwarring ontstaat,
de vijanden dooden elkander. Welk
een uitredding ! Hoe waar bleken de
woorden van Gods gezant te zijn:
„het is niet uw strijd, maar een strijd
Gods." Hoe groot was Josafats vreug-
de en hoe rijk de buit (vs. 25)!

Denkt gij, dat de mannen van Juda
dankbaar waren ? Betoonden zij hun
dankbaarheid ? Lees vs. 26. Stel u het
schouwspel in het dal voor. Lofzan-
gen worden aangeheven; vreugdege-
schal weerklinkt. Hoe loofden zij den
Heere ! Het dal noemden zij : „dal der
zege'' (zie Aant. 7).

Nu keert Josafat met zijn leger naar
Jerusalem terug. Vol vreugde trekken
zij de stall binnen. Welk een blijde
intocht ! De muziek schalt, de lof-
zangen klimmen op tot God (vs. 27,

28). Hoe wordt ook nu weer de Naam
des Heeren geloofd voor de heerlijke
overwinning die hun was geschonken en
die voor Israel van zooveel beteekenis
was (vs. 29) ! Wel werd aan Josafat
het woord des Heeren bevestigd: „Die
Mij eeren zal Ik eeren !"
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JOSAFAT.

A ANTEEKENINGEN.

1. ,Sterhte zich tegen Israel" (XVII : 1).
Tijdens het bestuur van koning Asa was de
verhouding tusschen Juda en Israel niet zeer
vriendschappelijk geweest. Josafat beklom den
troon in het vierde jaar van de regeering van
Achab en vreesde misschien een aanval van
dien vorst, die juist een verbond had gesloten
met het koninklijke huis van Sidon.

2. „Zond hij tot zyn vorsten", enz. (XVII :
7). Sommigen hebben gedacht, dat de vorsten
de burgerlijke wet onderwezen, de Levieten
den Tempeldienst en de wet der ceremonien,
en de priesters den aard en het doel van den
godsdienst. Maar het schijnt dat de taak dezer
vorsten was, toe te zien, dat de priesters en
de Levieten het yolk onderrichten (Lev. X :
11 ; Dent. XVII : 9, 10).

„Het wetboek" (XVII : 9) : een afschrift van
den Pentateuch.

. 3. „Het gericht des Reeren" (XIX : 8) heeft
betrekking op godsdienstige aangelegenheden ;
„rechtsgeschalen" op gewone civiele en crimi-
neele zaken. Bij de eerste was Amarja, de
Hoogepriester, rechter-president; bij de laatste
Zebadja, de eerste minister van staat.

Welke nu juist de vergaderingen waren, die
Josafat maakte in de rechtspraak van Juda,
is onmogelijk te bepalen. Er waren zonder
twijfel van het begin of plaatselijre rechters
of magistraten geweest in al de hoofdplaatsen
en steden. David schijnt het ambt van rech-
ter aan 6000 Levieten gegeven te hebben (1
Kron. XXIII : 4). Wellicht vond Josafat overal
misbruiken (zie vs. 7) en waren de magistra-
ten in sommige plaatsen met afgoderij besmet.
Daarom stelde hij door het geheele land
nieuwe rechters aan. De beperking tot de
„vaste steden" (vs. 5) scbijnt of een sameh-
trekken van de rechterlijke macht in de hand
van enkelen aan te duiden, of de installing
van gerechtshoven in de hoofdsteden, die alle
moeilijke en gewichtige zaken behandelden,
waarover de dorpsrechters geen uitspraak
konden does.

Over de hervormingen in de rechtsbedee-
ling door Josafat, valt nog het volgende op
le merken : Josafat die goede zorg droeg voor

de verspreiding van de kennis van Gods wet
onder zijn yolk, vestigde niet alleen plaatse-
lijke gerechtshoven in de versterkte steden,
maar richtte te Jerusalem een hoogste gerechts-
hof op, dat bestond nit priesters, Levieten en
heofden van geslachten, in welk tribunaal
de hoogepriester voor de geestelijke zaken
presideerde en het hoofd van het huis van
Juda voor de wereldlijke zaken ; terwijl de
Levieten assessoren waren.

4. „Het opgelegde geld" (XVII 11) : lett.
„een last zilver" — veel zilver.

„Gesehenken" (XVII 5). Het schijnt de ge-
woonte te zijn geweest, „geschenken" te bren-
gen bij de troonsbestijging van een nieuwen
vorst (Zie 1 Sam. X : 27).

„De Arabieren brachten kern" enz. De ge-
wone schatting werd in dien tijd in het.
oosten altijd in producten betaald. Vandaar
dat de schatting van • Josafats vazallen in
Arabia, die woonden aan de zuidelijke en
zuidoostelijke grens, uit rammen en bokken
bestond.

5. „Abraham, liefhebber". Dit is de
eerste maal, dat er van Abraham gesproken
wordt als van den vriend van God. De uit-
drukking komt nog voor in Jes. XLI : 8. Zie
ook Jak. II : 23. Tot op dezen dag noemen de
Moslems de stad Hebron, waar Abraham,
woonde „.El 'Chula", dat ,de vriend" be-
teekent.

6. „Stelde de Heere achterlagen" (vs. 22)
lett. „legger in wacht". Deze uitdrukking
wordt op verschillende wijzen verklaard.
Eenige uitleggers denken, dat God tegen de
aanvallers hun eigen hinderlaag keerde, die
zij tegen Israel hadden opgeworpen. Anderen
meenen, dat deze „leggers in wacht" engelen
waren, die God gezonden had om het aan-
vallencte leger in verwarring te brengen.

„Zij werden verslagen" liever: „zij sloegen
elkander".

7. Het dal van Beracha lag ongeveer tien
mijlen ten Z.Z.W. van Jerusalem en twee
mijlen ten westen van Thekoa. De nieuwe
naam er van is Bereihut.
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Les LXXXVI. — Athalia en Joas.

„Zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien".

Te lezen : 2 Kron. XXI, XXII, XXIII, XXIV.
le leeren : Spr. IV : 14. 15; Matth. XXIV : 13; Ps. CXIX : lo.

(Ps. 89 : r4, 15; Ps. 51. : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les
We

	 we de behandeling der geschiedenis van het rijk van
Juda voort. We zijn thans genaderd aan de regeering van Joas.

De godvruchtige koning Josafat werd opgevolgd door zijn goddeloozen
zoon Joram, die met Athalia, de waardige dochter van Izebel, gehuwd was.
De heillooze gevolgen van deze verbintenis met Achabs huis waren weldra
merkbaar; ook in Juda werd, evenals in Israel, de Basdienst ingevoerd.
Joram, die voor de roepstemmen Gods het oor sloot, stierf na een achtjarige
regeering aan een verschrikkelijke ziekte. Zijn dood werd door het yolk als
een zegen beschouwd : „hij ging heen zonder begeerd te zijn". Hij werd
opgevolgd door zijn izoon Ahazia, die zich geheel door zijn moeder leiden
liet en zijn yolk al verder en verder voerde op den weg des verderfs. Hij
wandelde geheel in den weg van het huis van Achab en derhalve trot hem een-
zelfde lot : door Jehu, die het oordeel Gods tegen Achabs geslacht uitvoerde,
werd hij gedood. Nu maakte zijn moeder Athalia zich van het gezag mees-
ter; al het koninklijke zaad bracht zij om en zelf nam zij de regeering in
handen. Juda scheen geheel aan den afgodendienst overgegeven ; des Heeren
dienaren treurden over den toenemenden afval des yolks en de Baalspriesters
vierden hun schoonste triumfen.

Doch nu bleek de trouw Gods. Hij vervulde Zijn woord, dat David en
zijn zonen ten alien tijde een lamp in Jerusalem zouden hebben (Ps.
LXXXIX : 36-38). Toen Athalia al de zonen van Ahazia ombracht, wist
Joseba, Ahazia's zuster, Joas, den jongsten zoon des konings, te redden.
Zeven jaren wordt liij in den Tempel verborgen gehouden en dan acht
Jojada, de Hoogepriester, het uur gekomen, waarop hij hem aan het yolk
vertoonen kan ; geheel Juda schaart zich aan zijn zijde en erkent de heer-
schappij van Davids huis; Athalia wordt gedood en Joas tot koning uitge-
roepen. Jojada, met heilige geestdrift voor de eere Gods bezield, vuurde het
yolk aan tot ijver voor de zaak des Heeren ; de Badlsdienst werd uitgeroeid
en de dienst van Jehova werd weer hersteld. Aanvankelijk bewandelt Joas
den rechten weg ; onder den invloed van Jojada treedt hij met ijver voor
den dienst des Heeren op; de Tempel, die onder Athalia's bestuur zooveel
geleden had, wordt door hem hersteld; doch na Jojada's dood verlaat hij
het goede spoor. Aande wenschen der vorsten van Juda, die hem er toe
trachten te brengen, zijn land voor den BaIlsdienst open te stellen, gaf de
zwakke vorst gehoor. Joas, die den Heere nooit in oprechtheid gediend had,
liet in zijn land aan de afgoderij vrij spel. Tevergeefs waarschuwde de Heere
hem; Gods gezant, Zacharia, de zoon van zijn weldoener, die in den Naam
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des Heeren hem vermaande, de geboden Gods niet te overtreden, werd op
bevel des konings gedood. Maar de Heere wreekt het bloed Zijner knechten.
Zijn toorn ontbrandde tegen den afgeweken koning. De sterke krijgsmacht
van Joas werd geheel verslagen door het kleine leger van den koning van
Syrie, die met rijken buit naar zijn land terugkeerde. Zoo strafte de Heere
het afvallige yolk. Doch ook persoonlijk trof den koning de wraak Gods;
Zijn knechten maakten een verbintenis tegen Joas en doodden hem.

Deze geschiedenis biedt tal van practische lessen. De voorrechten, door
Joas in zijn jeugd genoten, zijn eerste regeeringsjaren, die zooveel beloofden,
de blijkbaar geringe invloed, door den waren godsdienst op hem uitgeoefend,
zijn spoedige afwijking, de diepte van zijn val, de lage ondank, door hem
betoond in den moord, op Zacharia gepleegd, zijn zoovele trekken in de
geschiedenis, die niet anders clan leerrijk kunnen zijn.

Vooral wijze men er de leerlingen op, hoe ook uit deze geschiedenis weer
blijkt, dat een Christelijke opvoeding, hoezeer van onschatbare waarde, toch
Diet voldoende is; in ons hart moet de ware vreeze des Heeren wonen. Aan
de verleiding der zonde zullen we geen weerstand kunnen bieden, als wij
persoonlijk den Heere niet liefhebben.

Ook deze geschiedenis geeft weer gelegenheid, de leerlingen te waarschu-
wen tegen den omgang met hen, die ons tot den dienst der zonde trachten
te brengen, en aan te dringen op een volgen van den raad dergenen, die het
woord Gods eerbiedigen en de geboden des Heeren in acht nemen.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een akker voor, die omge-
ploegd is en bezaaid zal worden. Als
er nu in gezaaid wordt, wat zal er
uitspruiten ? Als er onkruid gezaaid
wordt, wordt het land natuurlijk met
onkruid bedekt. Slechte daden gelij-
ken veelal op onkruid, dat gezaaid
is ; zij brengen ellende en boosheid
voort. Menig mensch, menig land lijdt
nu om de misdrijven, die vroeger be-
dreven werden.

Herinnert gij u Achabs goddelooze
vrouw ? Welk een vloek was Izebel
voor het koninkrijk van Israel (t Kon.
XXI : 25)! Hoe had dit voor andere
koningen een les moeten zijn ! Doch
zie nu, wat Josafat deed (2 Kron.
XVIII : 1). Hij verzwagerde zich aan
Achab. Hij deed zijn zoon met Ize-
bels dochter, Athalia, huwen. Deze
Athalia was een tweede Izebel; hier-
uit moest wel veel kwaad voortkomen.

1. Athalia.
(a) Haar booze invloed.
Iemand, met wien wij gedurig om-

gaan, oefent een grooten invloed op
ons uit. Daarom moeten wij steeds
voorzichtig zijn bij het zoeken van
vrienden. Van hoeveel belang is het
voorbeeld, dat men in zijn eigen huis
geeft ! Laat ons nu zien, welke Atha-
lia's invloed was (XXI : 5, 6). Haar
man, Joram genaamd, bracht zij tot
allerlei kwaad. We lezen van hem,
dat hij in den weg van Achab wan-
delde. Joram had een treurig uiteinde.
Hoe bedroefd is een ieder, wanneer
een braaf mensch sterft! Doch lees,
wat er van Jorams dood wordt ge-
zegd. De Heere sloeg hem. Men
maakte geen „branding" voor hem;
men stortte geen traan (XXI : 12-
20) [zie Aani. t].

Welk een heilzamen invloed oefent
een vrome moeder nit op haar kin-
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deren ! Doch zie, wat Athalia voor
haar zoon deed (XXII : 2-4). Zij was
zijn raadgeefster om goddelooslijk te
handelen. Ook in het land deed zich
haar slechte invloed gevoelen. Gij
herinnert u, hoe Jehu den Baalsdienst
in Israel uitroeide (2 Kon. X : 26-
28). Nu voert Athalia dezen dienst
in te Jerusalem, De Tempel wordt
ontheiligd; de heilige vaten worden
in den tempel van Baal gebracht
(XXIV : 7). Welk een beleediging, den
Heere aangedaan ! Hoe werd Gods
Naam nu in Juda met smaad over-
dekt !

(b) Haar optreden.
Hoe gaarne zien wij iemand met

ijver, moed en volharding te werk
gaan (Gal. IV : 18) ! Maar hoe gevaar-
lijk is dit, wanneer men slechte be-
doelingen heeft ! Athalia was een
rnoedige, maar een slechte vrouw.
Wat was er van haars vaders familie
en van haar eigen zoon, Ahazia ge-
worden (XXII : 7-9) ? Dit was een
waarschuwing voor Athalia. Nam zij
die waarschuwing ter harte? Ach
neen I Zie 2 Kron. XXII : 10. Welk
een goddelooze vrouw ! Hoe geleek
zij op Izebel ! Zij doodle haar eigen
kleinkinderen. W aarom ? Zij deed dit

,om het huis van David uit te roeien.
Maar hoe luidt Gods belofte (XXI :
7)? En God is getrouw; Hij vervult
Zijn belofte altijd (Jes. XL : 8). Het
licht van Davids huis zou nog schij-
nen en niet geheel uitgebluscht wor-
den (XXII : II, 12). Stel u den klei-
nen Joas voor, gedurende eenigen tijd
verborgen in een der vertrekken van
den Tempel (zie Aant. 2). Hoe vol
zorg waren zijn tante Josabath en de
priester Jojada voor het welzijn van
het knaapje I Zij hebben hem zeker veel
van den Heere gesproken en hem goed
onderwezen. In dien tijd was Athalia
koningin.

(c) Haar dood.
Beschrijf het voorhof van den Tem-

pel. Het is Sabbath; er zal iets bui-
tengewoons plaats hebben. Wie heeft
dit alles bewerkt? De hoogepriester
Jojada (XXIII : 1). De oversten van
Juda hebben een verbond met hem
gesloten. Waartoe ? Laten wij eens
naar het voorhof gaan ; welk een
menigte is daar bijeen ! Zie die gewa-
pende Levieten, die soldaten, die bij de
ingangen hebben post gevat; eenigen
staan rechts, anderen staan links van
den Tempel geschaard (XXIII : 4—
1o).

Laten we nu verder zien. Wie is
die kleine jongen, die door den boo-
gepriester aan de hand geleid wordt?
Het is Joas. Een kroon wordt op zijn
hoofd gezet, en de menigte roept :
„leve de koning!"; de geheele Tem-
pel weergalmt van vreugdekreten.
Doch Jojada zette niet alleen de kroon
op zijn hoofd, hij gaf hem ook de
„getuigenis", d.i. hij hief het wetboek
boven Joas' hoofd op (vs. 1 1). Dit
beteekende, dat hij naar de wet des
Heeren moest leven, dat die wet het
richtsnoer van al zijn daden moest
zijn (Ps. CXIX : 105). Joas moest het
goed verstaan, door Wiens macht de
koningen regeeren (Spr. VIII : is),
Wat dacht Athalia, toen zij het rumoer
in haar paleis vernam? Zij ijlt naar
buiten, ongewapend zonder wacht, en
snelt naar den Tempel. Daar ziet zij
den nieuwen koning bij een pilaar
staan, zoodat een ieder hem zien kan.
Athalia begrijpt alles. „Verraad!"
roept zij uit. Komt iemand haar te
hulp ? Zie, wat gebeurt. Men brengt
haar buiten de heilige plaats en doodt
haar met het zwaard. • Welk een uit-
einde voor een koningin ! Nu worden
de Baalsaltaren omgeworpen, de af-
godsbeelden verbroken en Mattan, de
priester van Baal, wordt gedood. De
afgoderij wordt uitgeroeid, de dienst
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van Jehova wordt weer hersteld en
Joas wordt op den troon van David
bevestigd.

II. Joas,
(a) Op den rechten weg.
Van hoeveel belang is het, bij den

aanvang eener reis den juisten weg
in te slaan ! Stel u voor, dat gij naar
Amsterdam wilt en den verkeerden
weg neemt. Hoe noodig is het, dat
iemand u dadelijk 'den rechten weg
wijst! Dit doen onze ouders, leer-
meesters en leeraren voor ons, als wij
jong zijn (Spr. XXII : 6). Gij herin-
nert u, wie Joas in bescherming nam
(XXIII : x6).

Hoe vriendelijk was de oude priester
voor hem ! Hij was voor Joas als een
vader. Hij leerde hem, God te vreezen
(Deut. IV : to) en onderrichtte hem,
hoe hij handelen moest als koning.
Dit was een groot voorrecht voor Joas.
Maar hoe weinig tellen sommige kin-
deren deze voorrechten ! Sloeg Joas
acht op deze raadgevingen?

Zie slechts, hoe alles in het land
veranderd was, toen eenige jaren ver-
loopen waren en het jonge prinsje een
jongeling geworden was (XXXIII : x7,
i8). De eeredienst van Jehova was
overal hersteld geworden ; het altaar
des Heeren was weder in gebruik, de
lofzangen werden in den Tempel weer
gehoord en menigeen zond te Jeru-
salem een dankgebed op. Zie, wat
Joas voorstelt (XXIV : 4, 5). Hij wil
Gods huis hernieuwen. Wat was er dan
gebeurd ? De steenen des Tempels
waren weggenomen om er altaren ter
eere van Baal van te bouwen (vs. 7).
Athalia's zonen hadden de vaten uit
het Huis des Heeren naar den afgods-
tempel gebracht (zie Aani. 3). Joas
beval, dat men een kist bij Gods
altaar zou plaatsen, waarin het yolk
dan zijn gaven zou werpen. Welke
schatting moesten zij volgens de wet
geven ? Ex. XXX : 13-16. Weigerde

het yolk ? Neen, zij gaven vrijwillig;
veel geld werd ingezameld.

Ook wij moeten een deel van het
onze geven tot instandhouding van
den eeredienst. De Heere wil, dat wii
van datgene, wat Hij ons heeft ge-
schonken,een gedeelte voor Zijn dienst
afzonderen. Denkt gij, dat God het
gaud van den rijke hooger schat dan
de gave des armen? Zie Luk. XXI :
1-4. Toen alles ingezameld was, werd
de vernieuwing voltooid en Jojada
was zeer verheugd. Wat deed hij met
het overblijvende geld? Er werden
nieuwe vaten voor den Tempel van
gemaakt (vs. x4) [zie Aant. 4-j.

(b) Op den verkeerden weg.
Wij aanschouwen een plechtige be-

grafenis in Jerusalem. Als wij den
stoet volgen, zien wij, dat hij zich
naar de begraafplaats der koningen
richt. Wordt er dan een koning be-
graven ? Lees vs. x5, 16. Neen, het
is Jojada. Hij was oud en zat van
dagen, en de Heere riep hem naar
huis. Welk een verlies voor Joas ! Hoe
goed zou het geweest zijn, als hij
altijd Jojada's voorbeeld gevolgd had t
Doch lees vs. 17 (verg. vs. 2). Zoo-
dra Jojada flood was, werd Joas een
afgodendienaar. Hoe treurig ! Hij ver-
laat God om den Ballsdienst met al
zijn gruwelijkheid te volgen. Werd
hij dan verleid? Ja (vs. 17). Zie x
Cor. X : 12. Dit was even waar in
Joas' dagen als in Paulus' tijd. Hoe
gemakkelijk k wam de koning ten van
Ach, hij had den Heere nooit in
oprechtheid gediend, had Hem nooit
waarlijk lief gehad. En daarom be-
zweek hij weldra voor de verleiding.
Hoe verdween al zijn vroomheid als
een morgendamp (Hosea VI : 4) ! Welk
een waarschuwing voor ons I Sommigen
onzer zijn even hoog bevoorrecht als

Joas.
Liet God Joas aan zichzelf over?

Vergeet een vader den zoon, die hem
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bedroeft ? Zie vs. 18. God zond pro-
feten om hem weder op den goeden
weg te leiden, om hem van Gods
toorn te spreken en van de straffen,
die God zenden zou, als de koning
zich tegen Hem verzette (vs. 19). Het
waren gevaarlijke opdrachten, die de
profeten vervullen moesten. Hoe ver-
toornd zijn sommige menschen, als zij
bestraft worden ! Gods profeten zijn
dikwijls vervolgd en velen hunner
zijn gedood. Denk aan de apostelen
van Jezus Christus (Matth. XXIII :
34). Denk ook aan Johannes den
Dooper (Matth. XIV : 3, 4, io). Het
is gevaarlijk, een koning te bestraffen.
Zie, hoe gevaarlijk dit in Joas' tijd
was (vs. 20-22). Zacharia, een pro-
feet, werd wreedaardig vermoord (zie
Aant. 5), hij werd zelfs in het voor-
hof van den Tempel gesteenigd, en
dat op bevel van den koning. Deze
Zacharia was de zoon van Jojada,
aan wien Joas zooveel te danken had.
Hoe ondankbaar van den koning!
Deze vreeselijke daad bleef nog lang
bij de Joden in herinnering (Luk.
XI:51).

Maar God laat zich niet bespotten.
De beker van Joas ging overvloeien;
het bloed van Zacharia was de laatste
druppel. Joas' leven, dat vol zonne-
schijn aanving, werd weldra door

zwarte wolken verduisterd (lees vs. 23,
24). De Syriers trokken tegen hem op
en hij werd geheel verslagen, hoewel
het vijandelijke leger slechts gering
in aantal was. Hij moest den koning
van Syria met goud uit den Tempel
afkoopen (2 Kon. XII : z8). Doch nog
was het einde niet (lees vs. 25). God
sloeg hem met krankheid en zijn
eigen knechten doodden hem op zijn
legerstede. Welk een uiteinde ! Hoe
verschilde het met het uiteinde van
Jojada, want hij werd niet eens met
eer begraven, niet bijgezet in het graf
zijner vaderen!

Welk een ernstige les bevat de ge-
schiedenis van Joas voor ons ! Gij
hebt misschien een varier, die den
Heere vreest, een moeder, die voor u
bidt. Welk een groot voorrecht ! Zij
leiden u op den rechten weg. Gij
wordt in den dienst des Heeren on-
derwezen. Maar dat is niet genoeg.
Gij moet zelf den Heere liefhebben.
In uw eigen hart moet de vreeze Gods

•wonen. Is dit niet het geval, dan zult
gij zeker bezwijken voor de verleiding
der zonde. Aileen wanneer gij ook
zelf den Heere vreest en uw geheele
hart aan Hem overgeeft, zal Hij uw
schreden vast maken op het pad van
Zijn geboden.

AANTEEK ENINGEN.

1. „Zoo kn,am een schrift ... van Elia"
(XXI : 12). Velen denken, dat deze boodschap
geschreven werd door Elia onder de leiding
van den geest der profetie, en dat zij ter
bewaring gegeven werd aan Eliza of aan een
anderen profeet, wien het was opgedragen,
haar ter geschikter tijd aan Joram over te
geven.

2. „In een slaapharner" (XXII : 11): lett.
een kamer met matrassen, waarschijnlijk een
.der schatkameren van het paleis, van waar
het kind, na er eenige dagen verborgen te
zijn geweest, naar den Tempel werd over-
gebracht.

Josabath, de redster van Joas, was, volgens
Josefus, de halve zuster van Ahazia, daar zij

de dochter was van Koning Joram niet bij
Athalia, maar bij een andere vrouw.

3. „De zonen van Athalia". Waarschijnlijk
worden hier bedoeld : Ahazia en zijn oudste
broeders, die door de Arabieren gedood
werden.

4. Er is een merkwaardig verschil tusschen
2 Kron. XXIV : 14 en 2 Kon. XII : 13; de
eerste tekst spreekt van schalen, die gemaakt
werden voor het Huis des Heeren; de laatste
zegt, dat geen schalen van goud of elver
werden gemaakt. Daar is echter geen wezen-
lijk onderscheid tusschen de twee verhalen.
Het verhaal in 2 Kon. XII zegt ons, dat de
bijdragen gebruikt werden voor herstellingen
van den Tempel. De kroniekschrb ver deelt
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ons merle, wat met het overige gedaan werd,
toen deze herstellingen tot stand gekomen
waren.

5. Zacharia was zijn varier opgevolgd in de
waardigheid van Hoogepriester. ,,De priester"
(d. i. de hoogepriester) is hier de titel van
Zacharia en niet die van Jojada.

Jojada schijnt een anderen naam gehad te
hebben ; de Reiland noemt, in Matth. XXIII:
35 Zacharia den ,,zoon van Barachia".

Deze moord schijnt onder de Joden diepen
afschuw verwekt te hebben. Volgens een
Joodsche overlevering had de goddelooze daad
plaats op den Verzoendag en bleef het bloed
opborrelen tusschen de steenen van het voor-
hof tot den dag, dat de Tempel verwoest werd
door Nebukadnezar.

Les LXXXVII. — Amazia en Uzzia.

„Zoekt den Heere en leeft".

Ye lezen: 2 Kron. XXV, XXVI.
le leeren: 1 Petri V : 5b; Spr. XXIX : 23 ; Ps. CXXVIII :1, 2.

(Ps. 119: II; Ps. 73 : 14).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les handelt alleen over de regeeringen van Amazia* en Uzzia en
geeft aan, wat wij uit de geschiedenis dezer koningen kunnen leeren.

Daar er in deze en de volgende lessen dikwijls melding wordt gemaakt
van het verhaal, zooals het in de Boeken der Koningen voorkomt, is het
van belang, hier op te merken, dat het voor de meer gevorderde leerlingen
van veel waarde is, hun een goed begrip te geven van de kenmerkende
eigenschappen van de Boeken der Koningen en Kronieken en, indien de
onderwijzer er den tijd voor heeft, uit te leggen, uit Welke bronnen de Kroniek-
schrijver, naar alle waarschijnlijkheid, zijn berichten putte. Behalve de Boe-
ken van Samuel en der Koningen, die in ons bezit zijn, haalt de schrijver aan :

(1) een boek, dat hij „het boek der Koningen van Israel en Juda" noemt,
en dat een algemeene geschiedenis moet zijn geweest, uitgebreider dan ooze
tegenwoordige Boeken der Koningen, daar er dingen uit aangehaald worden,
die niet in deze Boeken voorkomen.

(2) een a antal andere geschiedboeken, die uitvoerige bijzonderheden ver-
melden van de regeeringen of tijdperken, die er in behandeld worden, zoo-
als b.v. : „de Kronieken van Koning David" (1 Kron. XXVII : 24) en „de
gezichten van Jedi, den ziener" (2 Kron. IX : 29).

De geschiedenis van koning Uzzia lezen wij veel uitvoeriger in het boek
der Kronieken dan in dat der Koningen. In dit laatste boek wordt ze ons
in enkele verzen .verhaald. De kroniekschrijver staat er langer bij stil. Het
verhaal doet de eigenaardige bedoeling van den schrijver duidelijk uitko-
men, die, als hij over Uzzia en over de andere koningen van Juda spreekt,
niet nalaat, op te merken, dat God den vorst voorspoedig maakte in de
dagen, dat deze den Heere zocht (2 Kron. XXVI : 5).

De zonde van Uzzia bestond hierin, dat hij zich de rechten der priesters
aanmatigde. Ondanks de waarschuwing van Gods dienaar treedt hij het
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heiligdom binnen om reukwerk te offeren. De Heere echter toont, dat men
niet straffeloos zijn inzettingen overtreedt; de koning wordt met melaatsch-
heid geslagen, zoodat hij uit de samenleving verwijderd wordt.

De les, die wij uit de geschiedenis van Amazia en Uzzia kunnen trekker),
is zeer duidelijk : de Heere zegent hen, die naar Zijn geboden wandelen,
doch Zijn hand is tegen alien, die van Hem afwijken.

SCHETS VAN DE LES.

De geschiedenis van Juda is voort-
aan een aaneenschakeling van samen-
zweringen, van misdaad en bloedver-
gieten. Sedert Josafat stierf geen
koning meer in vrede (XXI : 19;
XXII : 9 ; XXIV : 25). Hoe velen ver-
langden in Juda naar rustige tijden !
Er was nu weer een nieuwe koning,
de zoon van den vermoorden Joas.
Velen vroegen zich af, of Amazia een
goed koning zou zijn. Amazia was
25 jaar oud, toen hij koning wend,
dus oud genoeg om goed te kunnen
regeeren.

I. Amazia.
(a) Zijn voorspoed.
In het eerst waren de zaken in het

land wellicht eenigszins ongeregeld
na den moord van Joas; doch al
spoedig was de nieuwe koning vast
gezeten op zijn troon (zie Aant. 1).
Wat deed hij met de moordenaars
van zijn varier ? Hoe dikwijls toonde
een vorst zich bij zulk een gele-
genheid wraakzuchtig of wreed ! Hier
echter was dit niet bet geval; wel
werden de moordenaars gedood, doch
hun kinderen werden gespaard (vs. 3,
4). Waarom handelde Amazia aldus?
Wij moeten een maatstaf hebben,
waar wij onze daden naar meten kun-
nen ( Voorb. — Een werknzan meet
iets. Het is le kort; hij stelt het ter
zijde. Hij wed, dat zijn maat juin`
is). Welke is de rfiaatstaf van ons ge-
drag ? Zie Ps. CXIX : 9, 24. Wij moe-
ten onze daden richten naar Gods
Woord. Dit deed Amazia thans ook
(Deut. XXIV : 16). Het was een goed

begin. Zie, hoe Amazia te werk gaat
om de zaken, leger en yolk betreffende,
te regelen (verg. Num. II : 34). Hij zal
als koning niet stilzitten. Maar zijn
leger is klein, want Juda was in die
jaren van rampspoed achteruit gegaan.
(Vergelijk zijn leger met dat van Asa.
[XIV : 8]). Amazia tracht zich te ver-
sterken door troepen van Israel te
huren. Keurde de Heere zulks goed?
Zie vs. 7-9. Hoe ontving Amazia
den profeet, die tot hem gezonden
was om hem te bestraffen (zie ilant.
2)? Hij gehoorzaamt ; hij wil zich nog
door Gods woord laten leiden en
zendt het leger terug. Hoe boos was
de koning van Israel (vs. ro)! Zie,
hoe hij zich wreekt ; hij doet een in-
val in het land, terwijl Amazia de
Edomieten bestrijdt, en neemt veel
buit mede (vs. 13). Lees nu welk een
schitterende overwinning Amazia in
Edam behaalt (vs. ir, 12). In den weg
des Heeren is altijd voorspoed te ver-
wachten. Nu Amazia den Heere ge-
hoorzaamde, schenkt God hem de
zege. Het leger der Edomieten wordt
geheel versiagen. Maar welk een
wreedheid bedrijven de soldaten van
Amazia 1 De gevangenen worden van
de steenrots naar beneden geworpen
(vs. 12). Hier herinnert Amazia zich
ook, wie hem de overwinning geschon-
ken heeft. Lees het verhaal van den
slag in 2 Kon. XIV : 7; daar zien
wij, dat hij de plaap, waar hij de
zege wegdroeg, „Jokteel", noemde,,
di. „door God geslagen".
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(b) Zen zonde.
Doch het is weer de oude geschie-

denis. God zegent menigvuldiglijk ;
nu wordt de koning trotsch en komt
ten val. In voorspoed ligt altoos ge-
vaar (Ps. XXX : 7, 8). Zie, hoe Jezus
ons hieromtrent waarschuwt (Matth.
XI II : 2 2 ; Mark. X : 23, 24).

Ook Amazia werd, nu het hem wel
ging, trotsch, overmoedig en zorge-
loos. Hij bracht de afgoden der Edo-
mieten in zijn land en aanbad ze (vs.
14). Welk een dwaasheid ! Hij heeft
nu juist gezien, dat de goden der
Edomieten afgoden zijn : zij hebben
immers hun yolk niet kunnen redden!
En nu buigt hij zich voor die afgo-
den neder (Ps. XCVI : 4, 5). Hoe
anders behandelt hij nu den profeet,
die hem bestraft! Hij bedreigt dezen
met den dood en vraagt hem, hoe hij
zich durft vermeten, hem raad te ge-
ven (vs. i6). Lees de profetie van
Gods oordeel over zijn zonden.

Nadat hij Edom overwonnen heeft,
denkt hij, ook Israel te kunnen aan-
vallen. Lees ziin uitdaging (vs. 17) en
ook het antwoord van den koning
van Israel (vs. 18, 19). .Dit is een
parabel. Joas zegt, dat ..4mazia gelijkt
.op een distel, die zich vermeet, te
-spreken tot een van de trotsche ceder-
boomen van den Libanon, en raadt
hem, verstandig te zijn en hem niet
aan te vallen. Luistert Amazia naar
dien raad ? Zie vs. 20. De hand Gods
is hier zichtbaar. Het was „van den
Heere". God zou Amazia's hoogmoed
bestraffen. Da koning van Israel trok
-tegen hem op en versloeg hem te
Bethsemes; hij brak de muren aan de
noordzijde van Jerusalem van de eene
poort tot de ande're af, plunderde den
Tempel en beroofde het koninklijk
-paleis van zijn schatten. Het mis-
noegde yolk komt in opstand; Ama-
zia moet vluchten naar Lachis, waar
hij vermoord wordt; zijn lijk wordt

op een paard naar Jerusalem terug-
gebracht. Hem volgt op

II. Uzzia.
Licht is het zinnebeeld van geluk,

van vreugde. Uzzia's goede dagen zijn
dagen van voorspoed, heldere dagen.
Het waren

(a)Dagen van geluk voor den koning.
Lees vs. 4. Hij deed, wat recht was
in de oogen des Heeren; daarom werd
hij ook gezegend. Maar hoe weten
wij, dat dit de weg tot geluk is? Lees
Ps. CXXVIII : t, 2. Vergeet niet, dat
de zonde aan het einde geen geluk
brengt. Zie, hoe God Uzzia voor-
spoedig maakte (vs. 5). Deze dagen
waren ook

(b) Dagen van voorspoed voor het
land. Sedert Josafat had het land niet
zoo gebloeid als nu. Als wij zeggen,
dat een land voorspoedig is, bedoe-
len wij daarmede dat het goed wordt
geregeerd, dat geen vijanden het be-
dreigen, dat de handel bloeit, dat het
yolk tevreden is, enz. Juda verkeer-
de nu in dien gezegenden toestand.
Een haven werd aan de Roode Zee
aangelegd (vs. 2); de muren van Je-
rusalem werden herbouwd (vs. 9). Gij
zult u herinneren, wanneer zij ver-
woest werden (XXV : 23)? De kudden
vermeerderden zich. Uzzia was een
liefhebber van wijngaarden en vrucht-
bare akkers; hij bouwde torens om
de schaapherders te beveiligen en
groef ook puttee (vs. 1o) [zie Aant. 3].

Zie, hoe gelukkig de mannen van
Juda in den oorlog tegen de Arabie-
ren, de Ammonieten en de Filistijnen
waren ; hoc de laatsten onderworpen
werden vs. 6-8 [zie Aant. 4]. Het
leger werd georganiseerd en allerlei
soort van wapenen werden gemaakt
(vs. r 1, i5)[zie Aant. 5]. Het land bloei-
de onder Uzzia's bestuur ; zijn regee-
ring was een tijdperk van voorspoed
en welvaart.

Het geheim van al dien voorspoed
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was, dat God hem hielp (vs. 7). Hoe
vreemd, dat hij dit scheen te vergeten ,
maar anderen hadden het v6Or hem
ook gedaan (Ps. LXXVIII : 1 o, I1).
Ook thans zijn er nog velen, die daar
niet aan denken. De heldere dagen
veranderden dus spoedig in

(c) Donkere dam.
Waarom was de zonneschijn ver-

dwenen en hadden donkere wolken
zich samengepakt? Laten wij u een
voorval verhalen, dat in den tempel
plaats had. Het was op een der groote
feestdagen, de voorhoven waren ge-
vuld met aanbidders. Wie nadert daar
de heilige plaats, in een prachtig
kleed uitgedost en met een wierook-
vat in de hand ? Is het de hooge-
priester? Neen, het is koning Uzzia
.(Zie Num. XVI• : 40; XVIII : 7). Uzzia
is geen priester ; hoe durft hij dan
het ambt eens priesters bedienen?
Wat zeggen de priesters er van ? Lees
vs. 17, 18. Moedige Azaria ! Tachtig
priesters, die met hem waren, verbie-
den den koning, voort te gaan en
gelasten hem, de heilige plaats te
verlaten. Gehoorzaamt de koning?
Hoe toornig wordt hij (vs. 19) ! Nog
heeft hij het wierookvat in de hand.
Heeft God Uzzia's zonde gezien ? Ja.
Zie, hoe de trotsche man gestraft
wordt. Op het hoofd des hoogepries-
ters stond de tulband met de gouden
plaat, waarop geschreven stond : „de
Heiligheid des Heeren" (Ex. XXVIII :
36 ; Lev. VIII : 9). Maar wat stond
op Uzzia's voorhoofd? Het merktee-
ken der melaatschheid. Stel hem u nu
voor, beschaamd, beangst, zich spoe-
dende uit den Tempel (vs. 20) om
dien nooit weder te betreden (vs. 21-

23). Zijn leven was voortaan een
levende dood. Hij moest van alien

gescheiden blijven. Eindelijk stierf hij
en werd in een afzonderlijk graf be-
graven. Welk een treurig einde !
Hoe anders zou het geweest zijn,
als hij den Heere had gediend !

Maar ook het yolk was trotsch ge-
worden. Hun hart verhief zich en de
straf Gods kwam niet alleen over
Uzzia, maar ook het land werd door
onheilen getroffen. Hoe zijn wij af-
hankelijk van God in het welgelukken
van den oogst ! Nu zond God in Juda
droogte (Amos IV : 6-8) en een
sprinkhanenplaag; lees de beschrijving
daarvan in Jai I : 1-7, 10-13, 17—
20. Zie, hoe de profeet hun zeide, dat
dit alles van God kwam (Joel I :14).

In Amos I : i wordt nog van een
andere ramp gesproken n.l. van een
aardbeving. Sommigen beweren, dat
deze zich deed gevoelen, toen Uzzia
zich aan het heilige vergreep. Maar
nog een onheil dreigde. Men vreesde
voor oorlog. Hoor, hoe de profeten
er op voorbereiden, dat men de vreed-
zame bezigheden zal moeten staken
om oorlog te voeren, hoe de ploeg-
scharen tot zwaarden zullen gemaakt
worden (Joel III : 9-13). En dit alles
overkwam hun, omdat zij van den
Heere afweken.

De veiligste plaats voor den mensch
of voor een yolk is dicht bij God.
Denk aan Uzzia, aan Juda ; zij vielen
van God of en toen kwam allerlei
ellende over hen. Zie, waar David
zijn veiligste schuilplaats vond (Ps.
XLVI :1).

Ook deze geschiedenis leert ons
weer : wanneer wij den Heere dienen,
worden wij gezegend; doch wanneer
wij den weg der zonde bewandelen,
bezoekt Hij ons met Zijn straf.

RENKEMA. 30
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JONA.

AANTEEKENINGEN.

1. „Toen het koninkriik aan hem ,q esterkt
was" (vs. 3). Waarschijnlijk was er eenige
verwarring in het rijk, een gevolg van den
moord van Joas, en verliep er eenige
voordat Amazia's gezag geheel gevestigd was.

Men vermoedt echter, dat in lien tijd Juda
een Assyrisch leengoed was en dat de erken-
Ring van Amazia door den Assyrischen vorst
moest bekrachtigd worden.

2. De woorden van den ,,man Gods" in
vs. 8: „Doe het, Ivbes sterk ten stridde" zijn
ironisch. Hij wil er mede te kennen geven,
dat Amazia, ondanks zijn sterke legermacht,
verslagen zal worden, als hij naar des Heeren
stem niet hoort.

3. „Torens" (vs. 10). Deze torens werden
gebouwd in de weilanden, zuid-oostelijk van
Jerusalem, tot schuilpaatsen voor het vee en
de herders, die blootgesteld waren aan aan-
vallen van roovers.

„Patten", d.i.regenbakken. Juda werd groo-
tendeels van water voorzien door vergaarbak-
ken, waarin het regenwater bewaard werd.
Deze waren gewoonlijk in de rots gehouwen
en van boven bedekt, op een kleine opening
na.. Talrijke waterbakken, die kennel& zeer
oud zijn, vindt men langs de oude wegen en
in de nabi.jheid van bijna elke oude stad.

4. Jabnd was bij de kust der Mildelland-

sche Zee zelegen, ongeveer elf mijlen ten zui-
den van Jaffa. Het is waarschijnlijk dezelfde
stad als Jabneel, genoemd in Joz. XV : 11.
In de dagen der Makkabeen werd zij Jamnia
genoemd, thans is haar naam Yebna.

Asdod, de sterkste der Filistijnsche steden,
lag ongeveer twee mijlen van de zee op een
hoogte, vanwaar men een overzicht had over
de Filistijnsche vlakte en den grooten weg
tusschen Palestina en Egypte. Ofschoon oor-
spronkelijk aan den stam van Juda toegekend,
schijnt het niet eerder ingenomen te zijn dan
in Uzzia's tijd. Thans ligt op de plaats, waar
eens Asdod lag, een klein dorp, Usdud ge-
heeten.

5. De slinger is een zeer oud oorlogswerk-
tuig. Hij was in gebruik bij de Syriers, de
Assyriers, de Egyptenaren, de Perzen en
andere volken.

„Kunstige werken" waarschijnlijk overeen-
komende met de catapults en balistce der
Romeinen. Het is mogelijk, dat deze werktui-
gen van Assyrische vinding waren en in Pa-
lestina werden ingevoerd. Ruwe voorstellingen
van deze werktuigen vindt men op Assyrisch
beeldhouwwerk.

Pantsieren waren malienkolders en dienden
om er het lichaam mede te beschermen.

Les LXXXVIII. — Jona.

„Barinhariz:c en genadig is de Heere".

Ye lezen: Jona I—IV.
7e leeren : Matth. XII : 4o, 41; 2 Petr. III : 9; Ps. LXXXVI : 15; Rom. X : 12,

1 3 . (Ps. 119 : 34 ; Ps. 86 : 3; Ps, 22 : 14).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Jona is een der merkwaardigste figuren uit het Oude Testament. Zijn
geschiedenis is voor de kinderen zeer belangwekkend. De behandeling er
van levert echter groote moeilijkheden op. Met het oog daarop is het noodig,
dat de onderwijzer zich zorgvuldig voor deze les voorbereide.

Om de geschiedenis van Jona recht te verstaan moet men zich eerst op
de hoogte stellen van den tijd, waarin deze profeet leefde. Hij profeteerde
tijdens de regeering van Jerobeam II. Diens bestuur was een tijdperk van
uitwendigen bloei; hij wist het rijk weer zijn vroegere uitgestrektheid te
hergeven; de vijanden werden verdreven van Israels erve; de zon des geluks
straalde weer in luister en pracht. Den blik van den opmerkzamen beschou-
wer ontgingen echter de dreigende wolken niet, die in de verte zich samen-
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pakten. Het rijk scheen sterk en krachtig, al hooger klimmend in de rij der
staters, doch wie zich niet door den schijn verblinden liet, b ipmerkte wel,
dat het innerlijk al meer en meer verzwakte. Het y olk, door weelde versiapt,
door tweedracht verteerd, zou aan de aanvallen der vijanden geen weer-
stand kunnen bieden. Jehova werd in Israel nog gediend, de uitwendige
godsdienstplichten wer pen zelfs getrouw in acht genomen, doch van ware
godsvrucht was geen sprake. Het yolk eerde God met de lippen, doch het
hart hield zich verre van Hem. Het land was van gruwelen en misdaden
vol, het recht werd in onrecht, de waarheid in leugen verkeerd , al dieper
zonk Israel in zijn zonden weg ; al verder week het van den weg des Hee-
ren af. Bij zulk een diep treurigen toestand was het te voorzien, dat God
zou komen met Zijn gerichten en oordeelen om bezoeking te doen over de
trouweloosheid en de bondsbreuk des yolks. Het oog der profeten ziet reeds
in Assyrie's steeds wassende macht de roede, door God besteld om Israel
te straffen. Reeds zien zij de Assyrische legerscharen aanrukken ; reeds hoo-
ren zij de jammerkreten van het overwonnen yolk, dat uit zijn land wordt
weggevoerd om onder de Heidenen te worden verstrooid, terwij1 vreemden
bezit nemen van den gewijden bodem. Diepe smart vervult hen bij de
gedachte aan al de ellende, die over hun yolk komen zal. En nu komt de
Heere tot den profeet Jona met de opdracht, naar het goddelooze Nineve,
de hoofdstad van Assyrie, te gaan om die stad het oordeel Gods aan te
kondigen. Jona is onwillig, dezen last ten uitvoer te brengen. Immers hij
voorziet, wat gebeuren zal: Nineve zal zich bekeeren, God zal Nineve de
zonden vergeven en de stad sparen, en zoo zal zij, in plaats van door zonde
op zonde te stapelen het oordeel Gods over zich te brengen, al meer en
meer toenemen in kracht en straks Israel overweldigen. Heel zijn vader-
landlievend hart komt in opstand bij de gedachte, dat hij aldus, zij het
dan ook indirect, merle zal werken tot den ondergang zijns yolks. Zoo is
Jona het type van den Israeliet, die uitsluitend denkt aan en leeft voor zijn
yolk en alle andere volken aan het belang van Israel wil opofferen. De
genade Gods moet tot Israel beperkt blijven ; de grenzen van zijn land
moeten tevens de grenzen vai Gods goedertierenheid zijn; Gods toorn moet
ontbranden tegen de Heidenen, die Hem niet kennen en niet in Zijn wegen
wandelen, doch de zonden Zijns yolks moet Hij vergeven en bedekken ; bij
Israel alleen moet Hij wonen met Zijn vrede en Zijn gunst. Jona vlucht naar
Tarsis, doch de Heere brengt Hem te Nineve. Hij beschikt een geweldigen
storm; tevergeefs worstelen de zeelieden met inspanning van alle krachten
tegen wind en golven, en als het lot heeft aangewezen, om wiens wil hun
die storm overkomt, werpen zij Jona in de zee. Door een grooten visch
wordt hij opgeslokt, en in het ingewand van den visch leert Jona zijn
zonden betreuren en belijden ; daar komt hij tot boete en berouw. Op won-
derdadige wijze wordt hij gered en als de Heere dan nogmaals tot hem
komt met denzelfden last, weigert Jona niet, doch gehoorzaamt hij. En het
geschiedt, zooals hij had verwacht; als Nineve zich op zijn prediking bekeert,
wordt de stad niet verwoest, doch blijft zij gespaard. Nu wordt Jona's toorn
en misnoegen opgewekt, doch in den wonderboom toont de Heere hem, hoe
onbillijk en zelfzuchtig hij oordeelt. De liefde Gods is veel rijker en grooten,
dan Jona in zijn bekrompenheid had gewenscht; zijn genade kent geen
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perken. Zoo wijst Jona's geschiedenis heen naar de Nieuw-Testamentische
bedeeling, waarin de „middelmuur des afscheidsels" wegvallen zal, en bevat
ze de profetie van een toekomst, waarin Gods hand zich ook tot de Hei-
denen zal wenden en alle einden der aarde het heil Gods zullen zien.

De onderwijzer verzuime niet, er op te wijzen, dat Jona een type is van
Christus. Gelijk Jona drie dagen en nachten was in den buik van den visch,
zou de Loon des menschen drie dagen en drie nachten zijn in het hart der
aarde. Men vestige er echter de aandacht op, dat de Heiland verre boven
Jona verheven is ; „meer dan Jona is bier". Welk een scherpe tegenstelling
bestaat er tusschen den profeet, die Gods genade tot Israel wilde beperken
en in den ondergang van Nineve zich zou hebben verheugd, en den Deere
Jezus, den knecht des Heeren, die niet slechts de stammen Jacobs op zou
richten en de bewaarden in Israel zou wederbrengen, doch ook gegeven was
tot een Licht der Heidenen, om Gods heil te zijn tot aan het einde der
aarde (Jes. XLIX : 6).

Eer de onderwijzer der meergevorderde leerlingen tot de behandeling dezer
les overgaat, moet hij zich eenigszins op de hoogte trachten te stellen van de
laatste onderzoekingen van de bouwvallen van Nineve. Indien hii het een of
ander goed werk daarover binnen zijn bereik heeft, zal hij rijkelijk voor de
moeite van het bestudeeren daarvan worden beloond door de groote aan-
dacht, waarmede de leerlingen zijn beschrijvingen zullen volgen van de
ontdekte bouwvallen van paleizen, muren en versterkingen, en van de nog
bestaande Assyrische opschriften en beeldhouwwerken.

De onderwijzer moet de ware beteekenis van de uitdrukking : „het berouw-
de God" aan de kinderen trachten duidelijk te maken. God is volkomen
onveranderlijk in Zijn besluit. Toen de mannen van Nineve zich bekeerden,
werd hun verhouding en betrekking tot God veranderd ; de woorden : „het
berouwde God" drukken deze veranderde betrekking nit.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een school voor. Jongens en
meisjes zijn bezig, sommen te maken.
Waartoe werken zij ? Zij bereiden zich
tot hun levenstaak voor. IJverig en
ingespannen zijn zij bezig om wat te
leeren. Iets in zich op te nemen kost
vaak veel moeite en inspanning, maar
later zijn wij dankbaar, dat wij ons
die moeite hebben getroost. Er zijn
vele soorten van scholen. Zeer hard
en streng zijn die scholen vaak. David
doorliep een der zulke (Ps. CXIX :
71); ook Paulus (2 Cor. XII : 7). God
zond hen in de lijdensschool om hen
te heiligen. De profeet Jona moest
ook een school doorloopen. Wat moest
hij leeren ? Hij moest leeren, zich aan

God te onderwerpen en Hem te ge-
hoorzamen, al stond het werk, dat
God hem te doen gaf, hem tegen.
Jona ontving de opdracht, naar Ni-
neve, AsSyries groote hoofdstad, te
gaan. Nineve was een zeer groote
stad, door muren omringd, vol prach-
tige paleizen, boomgaarden en tuinen,
met groote torens op de muren. Zie,
hoe groot zij in omtrek was (Jona
III : 3); sommige geschiedschrijvers
zeggen, dat Naar muren too voet hoog
waren en drie wagens naast elkander
er op rijden konden. Er woorden
zeer vele menschen in Nineve (zie
Aant. 4). God had iets aan die groote
stad te zeggen.
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I. Jona in den storm.
Stel u Israels eenige zeehaven voor,

de haven, waar Salorno's timmerhout
voor den tempel ward aangevoerd (2
Kron. II : 16): Joppe, een weinig
veilige haven ; er waren dan ook
nooit veel schepen te zien ; maar nu
zou er een uitzeilen.

Wie is die passagier, die daar juist
aangekomen is ? De zeelieden zijn van
meening, dat hij er vreemd uitziet.
Zij vinden zijn kleeding wonderlijk,
en hij is zoo gejaagd. Het is een
profeet, Jona genaamd ; hij komt uit
het land Zebulon (zie Aant. 1) [2
Kon. XIV : 25], en wil naar Tarsis,
aan den anderen kant der Middelland-
sche Zee (zie Aani. 2). De Heere had
hem, zooals wij reeds zeiden, gelast
naar Nineve te gaan. Waarom gehoor-
zaamde hij dit bevel des Heeren niet?
Ik zal het u zeggen. Israel beyond
zich in een zeer treurigen toestand.
Wel nam het land onder het wijs en
krachtig bestuur van Jerobeam II
voortdurend in bloei toe, wel waren
Israels vijanden verslagen, maar toch
was de toestand des lands zorgwek-
kend. Al verder week het yolk af van
de geboden Gods; de zonde nam
hand over hand toe; het land was vol
boosheid en gruwelen. Op de stem
van Gods profeten, die tot bekeering
vermaanden, werd Been acht gesla-
gen ; het woord des Heeren nam men
niet ter harte. 't Kon niet anders, of
de Heere zal nu met Zijn straf komen
tot het afgeweken yolk, dat voor zijn
roepstemmen het oor sloot. Hij zal
Israel overgeven in de handen der
heidenen, die hen uit hun land zullen
wegvoeren en hen onder de volken
verstrooien zullen. Reeds maken de
vijanden zich ten strijde tegen Israel
gereed ; weldra zullen de vijandelijke
legers het land binnenrukken. De pro-
feten weten het reeds : de Assyriers
zullen komen tegen Israel, en het yolk

zal verslagen worden en ten onder
gebracht. Welk een treurige toekomst
gaat Israel tegemoet ! Met smart en
weemoed is het hart der profeten
vervuld, als ze denken aan al de
ellende, die over het yolk komen zal.
Nu zegt de Heere tot Jona, dat hij
naar Nineve moot gaan om de stad
het oordeel Gods aan te kondigen.
Ge zoudt nu denken, dat Jona dit
gaarne zal doen. Nineve toch is de
hoofdstad van Assyrie en als deze
stad verwoest is, zal Israel een mach-
tigen vijand minder hebben en zal het
de toekomst niet zoo met angst en
zorg behoeven tegen te gaan. Maar
Jona denkt er anders over. Het bevel
Gods is geheel niet naar zijn zin.
Want Jona weet wel, wat er gebeu-
ren zal : de inwoners van Nineve zul-
len zich op zijn prediking bekeeren
en dan zal God hun genadig zijn en
de stad sparen : God is immers lank-
moedig en groot van goedertieren-
heid. Zoo zal dus door zijn prediking
Nineve behouden worden, terwijl het
anders door zijn zonden zich zelf zou
hebben verdorven. En dan zullen
straks de Assyriers komen en Israels
leger verslaan, zijn land veroveren en
het yolk wegvoeren in ballingschap.
God zal door de Assyriers Israel, dat
zich niet bekeert, straffen. En om nu
dat onheil voor zijn land, dat hij zoo
liefheeft, af te wenden, besluit Jona,
het bevel Gods niet op te volgen,
doch naar Tarsis te vluchten.

Hoe liefdeloos, hoe zelfzuchtig ook
van Jona ! Hij zou het wel goed y in-
den, ja, hij zou er zich in verheugen,
dat al de duizenden inwoners van
Nineve omkwamen, als zijn yolk maar
gespaard bleef!

Een schip dat hem naar Tarsis
voeren zal, is weldra gevonden. Jona
gaat dadelijk onder in het vaartuig
en daar alien druk bezig zijn, let
niemand op hem. Nu is alles gereed ;
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het anker wordt gelicht en het schip
dobbert op de blauwe wateren der
groote zee. Eerst gaat alles goed.
Maar het duurt niet lang, of de lucht
wordt donker, de wind huilt en de
masten kraken ; een hevige storm
steekt op (vs. 4). Welk een angst, welk
een verwarring ! De lading wordt over
boord geworpen, een ieder helpt, maar
alles is vergeefsch; het schip zal wel-
dra stuk geslagen worden. Zie, wat
deze arme, heidensche zeelieden doen
(vs. 5); een ieder roept zijn god aan.

Nu echter spreken zij met elkander
en vragen zij zich af, waar de vreem-
deling is, die aan boord kwam. Zou
die storm hun ook om zijnentwil over-
komen? Misschien heeft hij de goden
beleedigd, denken zij. En indcrdaad,
om Jona's wil is thans het schip in
nood. Hij heeft den waren God belee-
digd; Hem, die „de opgeblazenheid
der zee" beheerscht (Ps. LXXXIX :
ro). Hij vlucht voor het aangezicht
Gods. Is dat echter wel mogelijk (Jer.
XXIII : 23, 24) ?

Waar is Jona gedurendo den storm?
Hij bevindt zich in de „zijden" van
het schip (zie Aant. 3) en hij slaapt,
de man, die al dit onheil over het
schip gebracht heeft. Het schip is in
nood en toch slaapt hij. Zoo is ook
menige ziel in gevaar en toch slaapt
zij voort. Vele menschen leven in de
zonde zonder te weten, welk ontzet-
tend gevaar hen bedreigt : het gevaar,
verloren te gaan. God moet dezulken
wekken, zullen zij het gevaar van hun
toestand inzien, evenals de opper-
schipper Jona wekte. Hoor, wat hij
tot den profeet zegt (vs. 6). „Sta op,
roep tot uw God." De .gezagvoerder
wist niet, dat Jona's God de zee in
Zijn hand had, dat de groote zee Hem
op Zijn wenken gehoorzaamt (Ps.
CVII : 23-3o).

Nu komt Jona op het dek. Hoe
woedt de storm ! Wat doen de sche-

pelingen nu? Zij werpen het lot en
God bestuurt het zoo, dat het lot op
Jona valt (Spr.. XVI : 33). Zie, hoe de
schepelingen zich om hem verdringen
en hem ondervragen (I : 8) : „Wat
hebt gij gedaan, wat is uw werk ?"
Jona vertelt het hun en zegt, dat zij
hem in de zee moeten werpen (vs.
12). Zijn zij daartoe bereid? Zie, hoe
zij trachten, Jona te redden (vs. 13,
14). Doch eindelijk wordt hij over
boord geworpen en de storm bedaart.
Hoe vreesden die mannen, toen zij
dit zagen (vs. id)! In hun vrees aan-
baden zij den God van Jona.

Verdronk Jona in de zee ? Lees
Jona I : 17. God had nog iets voor hem
te doen, en was zoo genadig, den
wederspannigen profeet te redden. God
had hem een woning in den buik van
een grooten visch, waarschijnlijk een
haai, bereid: Maar werd Jona dan niet
door den visch gedood of stikte hij
niet? Neen, want God waakte over
hem. Wist Jona; waar hij was? Zie
Jona II : I. Hij bad. Welk een les
leerde hij in die drie dagen ! Hoe be-
treurde hij nu zijn ongehoorzaamheid !
Hoe bad hij God om vergiffenis! Lees,
wat hij zegt in II : 1-9. Hij leert,
hoe goed God is, hoe wonderbaar hij
beschermd wordt, hoe God voor hem
zorgt, niettegenstaande alles, wat hij
misdreven heeft. Zie, waartoe Jona nu
besluit (vs. 9): hij zal zijn eigen wil
niet langer volgen, maar Gods wil
doen. En nu verlost God den berouw-
vollen profeet (vs. io).

H. Jona te Ninevê.
Nineve was een zeer groote, en een

zeer booze stad (verg. Nahum III).
Het was een stad des bloeds, hei-
densch, vol zonde en goddeloosheid.
Ge ziet, God slaat evengoed een yolk
als een enkelen mensch afzonderlijk
gade (Jes. X : 7 ; Jer. V : 9). Mocht
ook ons yolk dit maar rneer bedenken !

Welke opdracht had de profeet ge-
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kregen ? Hij moest het oordeel Gods
aankondigen : „Nog veertig dagen en
Nineve zal omgekeerd worden". Maar
als God Nineve vernietigen ging,
waarom liet hij dit dan veertig dagen
van te voren aankondigen ? Lees 2

Petr. III : 9. Het was uit barmhartig-
heid ; den inwoners van Nineve wer-
den nog veertig dagen geschonken
om zich te bekeeren. Wie moest hun
deze aankondiging doen ? Dezelfde
man, die eens geweigerd had, Jona
(III : i, 2). Weigerde hij nogmaals ?
Neen (vs. 3). Stel u Jona voor, op reis
naar Nineve; vele mijlen moet hij af-
leggen. Nu is hij bij de stad en treedt
hij de poort binnen. Welk een groote
stad, „drie dagreizen in omtrek" (zie
"lam. 4, 5). Hoor Jona uitroepen, als
hij bij de poort staat : „nog veertig
dagen", enz. En deze woorden steeds
herhalende, gaat hij door de straten
der stad (vs. 4). Het was niet zonder
gevaar, dit in het booze Nineve uit
te roepen, maar Gods dienaren moe-
ten altoos bereid zijn, het gevaar in
het aangezicht te zien (Hand. VII:
52). Wie had hem gezegd te spreken ?
Zie Jona III : 2. Jona trachtte niet,
het gericht, dat komen zou, zachter
voor te stellen; hij volbracht den last,
die hem was opgelegd, zonder iets te
verzwijgen (verg. Hand. XX : 27).
Gods gezanten moeten getrouw zijn ;
ze moeten er niet naar streven, de
menschen te behagen, maar het voile
Woord Gods brengen, ook al is dat
Woord soms hard en scherp.

En wat was de uitwerking van zijn
prediking? Werd Jona bespot ? Greep
men hem en bracht men hem ter
dood ? Zie vs. 5: Nineve vastte en
bad.

Maar hoe kwam het, dat Nineve
naar Jona's woorden luisterde ? Mis-
schien had men er van Jona's ge-
schiedenis gehoord ; had men er ver-
nomen, hoe hij van Gods aangezicht

gevlucht was, hoe hij drie dagen in
den buik van den visch was geweest,
en hoe God hem had gered en hem
weer naar Nineve had gezonden. De
vreemde man was voor hen gelijk aan
een, die van de dooden was opgestaan.

Stel u Nineve voor, vastende en
den God van Israel aanroepende, van
den koning tot den armste toe. Zie,
wat de koning zelfs doet (vs. 6). Hij
daalt van zijn troon, kleedt zich in
een zak en strooit asch op zijn hoofd;
ook laat hij uitroepen, dat de beesten
vasten moeten (vs. 7, 8) [zie Aant.
6]. Maar was dit alles gemeend, was
het geen spotternij ? Neen. Want zie,
wat de Ninevieten doen : zij bekeeren
zich van hun boozen weg (vs. 8). Dit
is het beste bewijs van oprecht be-
rouw. Welke hoop vervult nu hun hart
(vs. 9) ? Misschien zal God de hittig-
heid Zijns toorns afwenden. Hij had
Jona vergeven; diezelfde God zou hun
misschien ook vergeven. En werd hun
hoop beschaamd ? Lees vs. ro. (Verg.
Ez. XVIII : 27; Joel II : 13).

III. Jona en de wonderboom.
Wij verlieten Jona, roepende in de

straten van Nineve : „Nog veertig
dagen, en dan zal Nineve worden
omgekeerd !" Waar virrden wij hem
nu ? Hij zit in een tent buiten Nineve,
oostwaarts van de stad (IV : 5). Hoe
droefgeestig is hij gestemd! Hij
wenscht te starven. Welke profeet had
jaren geleden dit ook gewenscht? Zie
I Kon. XIX : 4. Maar waarom is Jona
zoo mistroostig ? Hij is vertoornd,
omdat de Ninevieten gespaard werden
(vs. 1-3). Zie, wat hij tegen den
Heere durft zeggen. Hij verwijt den
Heere diens barmhartigheid en genade.
Hij had gewenscht, dat nu ook het
oordeel over Nineve zou gekomen
zijn; wellicht had hij verwacht, dat
de aarde haar mond zou geopend
hebben en de stad zou hebben ver-
slonden (Verg. Num. XVI : 32), of dat
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er vuur van den hemel zou zijn neder-
gedaald (Gen. XIX : 24). En nu ! Niets
van dit alles gebeurt; de stad blijft
gespaard. Hoe treurig, den profeet
des Heeren daar te zien zitten met
allerlei booze gedachten in het hart,
misnoegd en vertoornd op God, om-
dat deze zich barmhartig betoonde!
Maar de Heere bestraft hem (vs. 4).
Hoe zacht klinkt Gods verwijt : „Is uw
toorn billijk ontstoken ?" Maar de
Heere zal den profeet zijn onbillijk-
heid doen inzien. Stel u Jona voor,
des morgens vroeg uit zijn tent tre-
dende (vs. 6) en boven zijn hoofd
den wonderboom aanschouwende, die
in een nacht opgeschoten was (zie
Aant. 7). Dat was juist, wat Jona be-
geerde : een boom, die zijn tent over-
schaduwde en hem beschutte tegen
de heete zonnestralen. Jona verblijdde
zich met groote blijdschap over den
wonderboom. Doch wat gebeurt er
met den boom? In een nacht verdort
hij (vs. 7). Hoe mist Jona hem (vs.
8) en hoe droevig en somber zit hij
daar weer neder! Hij denkt, dat het
onrechtvaardig is, dat die jonge, fris-
sche boom nu zoo op eens verdord
is en hij nu niet meer in de verk wik-
kende schaduw kan neerzitten.

Zie, wat de Heere nu tot hem zegt
(vs. io, II). God herinnert hem, hoe
hij wenschte, den wonderboom ge-
spaard te zien, doch wilde, dat de in-
woners van Nineve omkwamen. Een
plant was dus Jona meer waard dan
de duizenden inwoners dier stad (zie
Aant. 8) ! Welk een les leerde de
Heere hier aan Zijn profeet! De „Rech-
ter der gansche aarde" zou zeker
recht doen. Hij wist beter, wat recht
is, dan Jona.

Wat leert ons de geschiedenis van
Jona aangaande het wezen Gods? Zie,
wat Jona zelf zegt (vs. 2). God is een
barmhartig en genadig God, lankmoe-
dig en groot van goedertierenheid.
Zie, hoe Hij in Zijn liefde en genade
de kleine kinderen niet vergeet en zelfs
aan het vee denkt (vs. II). In barm-
hartigheid schept God behagen (Mi-
cha VII :18 en 2 Petr. III : 9). Zie,
hoe God ook Jona spaarde en hem
niet liet verdrinken. Doch Jona had
dit reeds vergeten. Nu wil God oo k
Nineve sparen , wel was het yolk zeer
boos, doch zie Jes. I : 18. Nineve was
niet te goddeloos om vergeving te
ontvangen. Gods gedachten waren ge-
heel anders dan de gedachten van
Jona. Jona had gewild, dat God de
Heidenen bezoeken zou met Zijn
straffen en oordeelen, doch dat Hij
Israel de zouden zou vergeven en bij
zijn yolk zou wonen met Zijn gunst.
De genade Gods moest zich niet ver-
der dan tot Israel uitstrekken. Maar
de Heere leert het hem hier wel
anders. Zijn genade beperkt zich niet
tot Israel. Ook andere volken zal Hij
genade bewijzen. De tijd zou weldra
aanbreken, dat alle creaturen het Evan-
gelie zou worden verkondigd. De Heere
Jezus, die komen zou, zou zijn een
„licht tot verlichting der Heidenen",
zoowel als tot heerlijkheid van Israel.
Het onderscheid tusschen Jood en
Heiden zou straks geheel wegvallen.
Vrede zou worden verkondigd dien,
die verre en dien, die nabij waren
en zij, die eertijds waren „vreemde-
lingen en bijwoners", zouden worden
„medeburgers der heiligen en huisge-
nooten Gods" (Verg. Ef. II : r 1-22).

AANTEEK

1. De profeet Jona was van den stam van
Zebulon; zijn geboorteplaats was Gath-Hefer,
een der steden van dien stam. Hij leefde tij-
dens de regeering van Jerobeam II, koning

ENINGEN.

van Israel, en voorspelde den voorspoed van
het koninkrijk onder de heerschappij van
dien koning. De overlevering zegt, dat hij het
kind was van de weduwe van Zarfath, de
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jongen, die Elia vergezelde in de woestijn,
en de jongeling, die Jehu zalfde.

2. Tarsis schijnt een beroemde handelsstad
geweest te zijn, die handel dreef met verschil-
lende havens der Riddellandsche Zee; de
meeningen over haar juiste ligging zijn echter
zeer verdeeld. Waarschijnlijk is het Tartessus,
een in dien tijd belangrijke koopstad in het
zuiden van Spanje.

3. „De zijden van het scrip" (vs. 5); een
der hutten en slaapkooien.

4. Nineve (de woninq van Ninus) was de
oude hoofdstad van het groote Assyrische rijk.
Voor 't eerst wordt bet in de Schrift genoemd in
Gen. X : 11, waar het voorgesteld wordt als
een kolonie van Babylon. De gewijde geschie-
denis zwijgt over Nineve, totdat het tot een
machtige stad was aangegroeid, bekend door
haar rijkdom en haar kunst, haar groote be-
volking en haar handel. Door Strabo en Dio-
dorus Siculus wordt meegedeeld, dat het een
stad was van groote uitgestrektheid. In het
boek Jona wordt gezegd, dat bet een stad
was van ,,drie dagreizen" en uit Jona IV : 11
blijkt duidelijk, dat zij zeer bevolkt was.

Veel verschil is er omtrent de meening,
waar Nineve gelegen was. Het kan nu echter
als zeker beschouwd worden, dat de puin-
hoopen op den oostelijken oever van den Tigris
tegenover Mosul, de ligging der stad aanwij-
zen. Men heeft wel eens gedacht, dat de
puinhoopen van Nimroud de ligging van.
Nineve aangaven ; naderhand werd door som-
migen verondersteld, dat de puinhoopen te
Khorsabad, Koyunjik, Nimroud en Keremles
de vier hoekeu van een stad aanwezen, onge-
veer tienmaal grooter dan Londen. Nieuwe
onderzoekingen hebben deze meeningen doen
plaats maken voor de bovenvermelde. Een

overlevering omtrent die plaats verbindt Jones
naam met deze ligging ; een graf, voor het
graf van den profeet gehouden, bevindt zich
op een heuvel waarop zich een moskee ver-
heft, die in hooge eer wordt gehouden.

5. „Ben stad van Brie dagreizen" (vs. 3).
Deze uitdrukking doelt op den omtrek van
de stad, die ongeveer zestig mijlen schijnt ge-
weest te zijn, daar twintig mijlen gehouden
worden voor de dagreize eens voetgangers.

6. In sommige Oostersche landen was het
de gewoonte, in tijden van algemeene ramp
het vee op te sluiten, opdat het blaten en
loeien, vereenigd met het geroep der men-
schen, het medelijden der vertoornde godhe-
den mocht opwekken. Bij den flood van een
held lieten de Grieken hun paarden vasten.

.7. De wonderboom, die in den nacht op-
schoot om schaduw aan Jona te geven, was
waarschijnlbk de Ricinus communis of de
Palma Christi (de boomen van de wonderolie).
Ofschoon hij in Europa slechts als een kruid
bekend is, bereikt hij in eenige gedeelten van
Azie de grootte van een boom. De stain is
recht en rond ; de bladeren zijn beeed, palm-
vormig, vijf-, acht- en tweelobbig, gedragen
door lange takken. Doordat haar bladeren
zich recht uitstrekken en zeer breed zijn,
geeft deze plant veel schaduw, vooral als zij
jong is.

8. „Illensch,en, die geen onderscheid Tveten",.
enz. (vs. 11), d.z. kinderen. Wanneer men de
kinderen schat op een vijfde der geheele be-
volking, moet het aantal inwoners van Nineve
ruim 600.000 geweest zijn.

„Feel vee". Nineve, Babylon en de groote
steden van het Oosten waren zoo ruim ge-
bouwd, dat er groote open plaatsen in waren
voor tuinen en weiden.

Les LXXXIX. — De profeten des Heeren.

„Gij zult nzijne woorden tot hen sj5reken".

Ye lezen: Ezech. XXXII' : i-16.
Ye leeren: Jes. LXII : 6, 7 ; Ezech. III : 27; Jes. VIII : 20; Ef. IV : 1 1, 12.

(Ps. 49 : I ; Ps. 25 : 2, 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wanneer de onderwijzer aan zijn leerlingen vraagt: „Wat is een profeet ?"
zal hij waarschijnlijk opmerken, dat de gave van het voorspellen der toe-
komst in de meeste antwoorden op den voorgrond treedt. De onder-
wijzer zal daarom wel doen, deze zaak terstond in het rechte licht te stellen,
en door middel van vragen bij 't begin van de les duidelijk te maken, dat,
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ofschoon het voorspellen der toekomst tot de profetische gaven behoorde,
dit niet het voornaamste deel uit maakte van het werk des profeten. Op den
voorgrond moet worden gesteld, dat de profeet de tolk is van den Godde-
lijken Wil, het voertuig van de Goddelijke Openbaring ; hij spreekt, schrijft
en handelt onder den invloed der Goddelijke ingeving.

De oudere leerlingen zullen het belangrijk vinden, te vernemen, dat het
woord „profeteeren" niet alleen voorspellen beteekent. Dit is eerst zijn tweede
beteekenis. Het woord wil eigenlijk zeggen : „onderwijzen", of beter nog:
„spreken naar den wil van God".

Ten slotte wijze men op het onderscheid, dat te dezen opzichte bestaat
tusschen de Oud- en de Nieuw-Testamentische bedeeling. Eertijds kwam het
Woord des Heeren rechtstreeks tot de Profeten, door onmiddellijke openbaring;
nu heeft Hij zich geopenbaard in de Schrift, en het is de taak zijner ge-
zanten, dat Woord te verkondigen en te verklaren.

Het doel van deze les is, een algemeen overzicht te geven van Gods
profeten, van hun ambt, hun gaven en hun werk. Wij hebben reeds de
geschiedenis besproken van enkele profeten en bij de verdere behandeling
der gewijde geschiedenis zullen het karakter en de levensloop van anderen
onze aandacht vragen.

Aanteekening 2 geeft een korte schets van de geschiedenis van het pro-
fetenambt.

SCHETS VAN DE LES.

Hebt gij op een weg wel eens stil-
gestaan om rondom u te zien ? Stel
u voor, dat wij ons op een heuvel
bevinden ; bier ligt de weg, dien wij
afgelegd hebben, daar de weg, dien
wij gaan zullen. Wij zien bier deze
en die plaats, deze kerk, die boerderij,
enz. Zoo staan wij ook eenige oogen-
blikken in de geschiedenis stil om een
blik rondom ons te werpen. Wij wil-
len spreken over een bijzondere klasse
van menschen, die wij al dikwijls ge-
noemd hebben.

I. De profeten des Heeren.
Wat doen zangers, wat onderwijzers,

wat vorsten ? Wel, zingen, onderwij-
zen, regeeren. Wat is het werk van
profeten ? Wat is profeteeren ? Noem
eenige profeten op, die de toe-
komst voorspelden (1 Kon. XIII : I,
2 ; XIV : 6-12 ; XVII : r ; 2 Kron.
XVIII : 13-16). Maar sla r Kon.
XVIII : 4o op. Daar wordt ook van
profeten gesproken. Van welke ? Voor-

spelden i Baals profeten de toekomst?
Zij waren Baals bijzondere dienaren.
Zoo waren de profeten dienaren des
Heeren. Maar was het voorspellen der
toekomst het eenige, wat zij te doen
hadden? Denk aan Samuel (I Sam.
XIII : 13, 1 4); aan Nathan (2 Sam.
XII : 7-12) ; aan Gad (2 Sam. XXIV
11-13, 18). Lees ook Hebr. I: r.
De profeten moesten ook bestraffen,
onderwijzen, beloften bekend maken
en dit alles IN DEN NAAM GODS. God
sprak door de profeten. Al hun macht,
kennis en wijsheid kwam van God.
Wanneer de Heere iets tot het yolk te
zeggen had, maakt Hij dit aan de profe-
ten bekend en dezen zeiden het dan in
zijn Naam aan het yolk (zie ilani. 1).

Van vele profeten wordt in den
Bijbel gesproken. Hadden zij alien
hetzelfde karakter, hadden zij alien
hetzelfde werk op dezelfde wijze te
doen? Neen. De een wend reeds als
kind tot het profetenambt geroepen
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(I Sam. III: 19, 20); de ander eerst
als man (1 Kon. XIX :19), Gods pro-
feten waren alien mannen, die den
Heere vreesden, doch ook zij hadden
zonden. Wat lezen wij van Mozes,
van Elia ? Slechts een volmaakt mensch
leefde ooit op aarde. Wien bedoelen
we? (1 Petr. II: 21, 22)?

De profeten waren „Gods mond";
zij spraken, wat de Heere tot hen
zeide; zij maakten Zijn bevelen be-
kend. Denk aan Mozes (Hand. III:
22) [zie Aant. 2]. Samuel, Nathan,
Elia, Eliza en vele andere. Sla uw
Bijbel open. Zie het laatste gedeelte
van het Oude Testament ; al die boe-
ken zijn door profeten geschreven.
Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Daniel
noemen wij de groote profeten. Dan
volgen twaalf andere, de kleine pro-
feten (zie Aant. 3).

II. Hun werk.
De profeten waren Gods gezanten

op aarde (Foorb. — Donkere weg;
van hoeveel belang is een lantaarn,
.die den weg verlicht). Zoo verlichtten
de profeten het leven van personen
en volken. Met hun eigen licht? Neen,
het was het licht des Heeren, dat zij
droegen. Een goed licht wijst duide-
lijk de gevaarlijke plaatsen op den
weg; zoo deed het licht der profeten
de vele vlekken van het menschelijk
leven zien.

(I) Zij hadden te bestraffen, Denk
aan Samuel bij Saul, aan Nathan bij
David. Hoe ernstig, hoe getrouw be-
straffen zij ! De pijlen, die zij afschie-
ten, zijn goed gemikt. Wiens hand
bestuurt de hunne? De hand hues
Meesters. Zij wilden ook gaarne
iemand den rechten weg leeren. Het
profetenambt is een verh even ambt ;
en welke is de belooning (Dan. XII:
3)? Maar tevens is het een gevaar-
lijk werk. Hoe veel hadden zij dik-
wijls te liiden (I Kon. XIX : 2; 2
Kron. XVI : io)! Doch hoe onver-

schrokken waren zij ! Zij sloegen geen
acht op den toorn van hen, die zij
bestraffen moesten ; zij deden hun
plicht. Vele dienstknechten van Chris-
tus zijn later even moedig geweest
als vroeger de profeten. Maar de pro-
feten bestraffen niet alleen,

(2) zij onderwezen ook. Een licht
moet niet alleen de gevaarlijke plaat-
sen aanwijzen, maar ook de richting,
die wij te volgen hebben. Door het
licht kunnen wij ook den weg over-
zien, dien wij afgelegd hebben. Dit
geldt ook van het licht der profeten.
Zij hielpen, zij leidden. Hun onder-
richt was van drieerlei aard. Het gold.

(a) het V e r l e d e n. Hoevele les-
sen voor het leven bevat het verle-
den ! Welke misslagen hebben wij
begaan ? Waardoor worden wij nu
telkens vermaand en gewaarschuv.d?
Door de geschiedenis van het verle-
den. De profeten schreven soms ge-
schiedenissen om het yolk te leeren.
Wat schreef Mozes? En Samuel? Zie
ook I Kron. XXIX : 29. Sommige
van die boeken zijn echter verloren
gegaan. Maar de profeten gaven ook
aanwijzingen aangaande

(b) het Tegenw oordige.
Hoe treurig was het vaak gesteld met
de kennis van God ! De profeten leer-
den, wie God was. Zij toonden aan,
hoe dwaas het was, de afgoden te
dienen (Jes. XLIV : 14-17). Zij ver-
kondigden, dat God genadig en barm-
hartig is (Jes. XLIII : 4; Jer, XXXI:
2; Dan. IX : 9; Zach. I: 1-6).

Zij leerden niet alleen, wie God
was, maar ook, wat Hij van Zijn yolk
eischte. Zijn zij onrechtvaardig en
hoovaardig, boor, wat Micha dan te
zeggen heeft (VI : 8). Zijn zij boos-
aardig en onoprecht, boor, wat Za-
charia hun dan heeft aan te kondi-
gen (VIII : 16, 17). Beroemen zij zich
op hun feesten en offeranden, terwijl
zij een slecht leven leiden, boor, wat
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de profeten dan spreken (I Sam. XV
: 22; Amos V : 21-24 ; Jes. I : 13—
17). Bovendien spraken de profeten
ook veel van

(c) de Toekoms t. Hoe donker
is voor ons de toekomst ! Een dichte
sluier bedekt den dag van morgen
voor ons. Hoe gaarne zouden wij soms
weten, wat er met ons gebeuren zal !
Doch dit zou niet goed voor ons
zijn. Maar voor het oog zijner profe-
ten lichtte God den sluier soms even op.

,Zil spraken van de toekomst van
het land (Amos III : 11-15 ; IX:
I1-15). Zij voorspelden, dat het yolk
uit zijn land zou worden gevoerd,
doch ook, dat het weer terugkeeren
zou (Jer. XXV : 8—ir) ;

van de toekomst van andere landen:
Syria, Tyrus, Edom, enz. (Amos 1),
Nineve (Nahum III) ;

van de toekomst van sommige men-
schen: Nebukadnezar (Dan. IV : 24—
28), Belsasar (Dan. V : 25-3o).

Vooral echter spraken de profeten
van den Christus, die komen zou, van

Zijn geboorte, Zijn lijden, Zijn sterven,
ook van Zijn koninkrijk, dat over de
geheele aarde heerschen zou (Jes. XI
: 9). Van al de profetieen vormt
Christus het middelpunt. Steeds wij-
zen de profeten naar Hemp heen en
spreken ze van het heil en de zaligheid,
die Hij verwerven zou voor Zijn yolk.

Zijn er thans nog profeten? Neen,
niet zooals in vroegere tijden. Doch
God laat ons niet aan onszelven over.
Hij heeft zich in Zijn Woord aan ons
geopenbaard. Wij hebben den Bijbel,
waarin Hij tot ons spreekt en ons Zijn
wil bekend maakt. En Hij heeft nog
Zijn gezanten, Zijn dienaren, aan wie
Hij zich wel niet rechtstreeks open-
baart, zooals vroeger aan de profeten,
maar die Hij tot ons zendt om ons de
Schrift recht te doen verstaan en ons
te onderwijzen in den weg der zalig-
heid, zooals ons die in de Schrift is
bekend gemaakt (2 Cor. V : 2o). Geve
de Heere, dat wij acht nemen op de
vermaningen en de waarschuwingen
die zij in Zijn Naam ons doen hooren!

AANTEEK
1. Er zijn Brie Hebreeuwsche woorden, die

gebruikt worden om een protect aan te dui-
den : Nabi, Balt en Chozeh. De twee laatste
hebben echter een beperkte beteekenis en
doelen alleen op de profetische gave, de toe-
komst te voorspellen. Nabi, de officieele titel
der profetenorde, wordt van een wortel afge-
leid, die beteekent overkoken" of „borrelen",
daar men zich voorstelde, dat de profeet sprak
onder den drang van Goddelijke ingeving. De
Septuagint vertaalde deze uitdrukking door
een Grieksch woord (nam. profeet), dat sedert
in alle nieuwe talen is doorgedrongen en
waarvan de beteekenis is : een gezant of tolk
van den Goddelijken wil.

2. De Engelsche geleerde Stanley merkt op,
dat er geen bepaalde melding gemaakt wordt
van een profeet in de geschiedenis van het
Oude Testament tot op den tijd van Mozes,
die herhaaldelijk dien naam ontvangt. Na het
tijdperk der Richteren treedt het profetenambt
meer op den voorgrond. Men kan zeggen, dat
de orde der profeten dagteekent van den tijd
van Samuel, toen profetenscholen werden op-
gericht en met wien een reeks van profeten
begint, die onafgebroken voortgaat tot op

ENINGEN.
Maleachi. Na de scheuring van het rijk, in
den tijd van Rehabeam, komt die orde zeer
op den voorgrond, vooral in het noordelijk
koninkrijk. De profeten, die zich toen het
meest onderscheidden, waren: Ahia, Iddo,
Obadja, Micha, Elia en Eliza. Dit was het
groote tijdvak van profetische daden. In de
dagen van afval van het koninkrijk der tien
stammen verschijnen de profeten, wier ge-
schreven profetieen wij nog bezitten. De
eerste van deze was waarschijnlijk Joel, die
opgevolgd werd door de laatste profeten uit
het rtjk van Israel : Jona, Hosea en Amos.
Dan volgen, binnen de grenzen van het rijk
van Juda, de profeten Jesaja, Micha en Nahum,
die werden opgevolgd door Zefanja, Habakuk,
Obadja en Jeremia, tot aan de wegvoering
van Juda. Dan komen de profeten in de
ballingschap, Ezechiel en Daniel en na hen
de profeten die spraken van den terugkeer
uit Babylon, n.l. Haggai, Zacharia en Male-
achi, met wien de reeks der profeten eindigt.

3. De boeken der twaalf „kleine profeten"
werden door de Joden in een deel verzameld.
De rangschikking is chronologisch, behalve
dat aan Hosea de voorrang is gegeven wegens
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den omvang van zijn werk. De „groote pro- ! meer gezag had, maar eenvoudig wegens den
feten", Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Daniel 	 grooteren omvang hunner boeken.
werden zoo genoemd, niet omdat hun woord

Les XC. — Jesaja.

„Yroost, troost mijn yolk".

Te lezen: Jes. VI, XII, XL : a—n.
Te leeren: Jes. XL : 9 ; Jes. LXII : a ; Jes. LV : 1.

(Ps. 97 : 7; Ps. 103 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het verhaal van Jesaja's roeping tot het profetisch ambt is op zich zelf
reeds een belangrijke gebeurtenis en vormt bovendien een geschikte inleiding
voor de beschouwing der meest kenmerkende eigenschappen, die in het werk
van dezen profeet zijn op te merken.

Nadat wij gezien hebben, hoe Jesaja op jeugdigen leeftijd zijn zending
aanvaardde, gaan wij den aard van zijn werk en het karakter, dat zijn
prediking aroeg, meer in 't bijzonder na. Wil men de les belangwekkend
maken, dan moet de onderwijzer zich zorgvuldig voorbereiden.

Om de afdeelingen in deze les duidelijk te maken is het van veel gewicht,
dat de kinderen goed begrijpen, in welk tijdperk der geschiedenis van het
koninkrijk van Juda Jesaja leefde, en welke betrekkingen er tusschen dit
rijk, Assyrie en andere landen bestonden. Men zal ook moeten wijzen op
den treurigen toestand des lands gedurende het grootste gedeelte der regee-
ringen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hiskia. Men moet trachten, dit te doen,
zonder metterdaad de gebeurtenissen vooruit te loopen, die eerst in de vol-
gende les worden behandeld. De ziekte van Hiskia wordt slechts met enkele
woorden in de schets aangestipt, opdat de heuglijke tijding, dat zijn leven ver-
lengd zou worden, zou kunnen worden vermeld.

De blijde tijdingen, door Jesaja gebracht, waren tijdingen van LEVEN en
LICHT. Deze gedachte behoort men in de geheele les weer te geven. Zijn
boodschap aan Hiskia, aan de Joden, aan de geheele wereld Was een belofte
van leven en licht : van leven aan een stervenden koning, aan een tot verval
neigend koninkrijk, van verlossing aan een verloren wereld.

Talrijke verwijzingen naar de profetieen van Jesaja komen in de les voor;
in de meeste gevallen zal de onderwijzer naar eigen oordeel een keuze
moeten doen uit de teksten, welke in de schets zijn opgegeven.

De onderwijzer der meergevorderde leerlingen moet gebruik maken van de
gelegenheid, hem bier gegeven, uit te leggen, hoe de oude profetieen som-
tijds gedeeltelijk en spoedig in vervulling traden, terwiji zij echter in een
meer verwijderde toekomst geheel vervuld werden. Vele van de voorspellin-
gen van Jesaja, b.v. die eerst in Jezus Christus haar volkomen vervulling
hebben, zijn, zooals uit de geschiedenis blijkt, gedeeltelijk in vroegere tijden
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werkelijkheid geworden. Vooral wijze men er op, hoe Jesaja, duidelijker dan
eenig • ander profeet, gesproken heeft van den Messias, die komen zou, die
onze menschelijke natuur zou aannemen, die zou lijden en sterven, om onze
overtredingen te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen.

SCHETS VAN DE LES.

In de vorige les spraken we over
de profeten. We hebben toen gezien
dat zij mannen waren, door wie de
Heere sprak tot het yolk ; mannen in
wier mond de Heere Zijn woorden
legde, opdat zij die het yolk zouden
brengen. Tal van profeten zond de
Heere tot Israel om het te leeren, te
waarschuwen, te vermanen, te ver-
troosten. Onder die profeten neemt
Jesaja de eerste plaats in. Van hem
zullen we in deze les spreken.

I. Jesaja, de geroepen profeet.
(a) Het gezicht, dat hij 0/dying.

Lees Jes. VI : 1-4. Hoe heerlijk open-
baarde zich de Heere aan Jesaja!
Hem wordt een blik gegund in het
hemelsch heiligdom. Jesaja ziet den
Heere, zittende op een hoogen en
verheven troon, in zijn majesteit en
glans. Rondom dien troon staan de
Serafs. Zij zijn met eerbied en ontzag
vervuld voor Hem, die op den troon
zit. Zij bedekken hun aangezicht en
hun voeten (zie Aant. 3), en roepen :
„Fleilig, heilig, heilig is de Heere der
heirscharen ; de gansche aarde is van
Zijn heerlijkheid vol (zie Aant. 4).

Welk een aangrijpend gezicht voor
Jesaja: de troon Gods, door Serafs
omringd ! Hoe is hij doordrongen van
de heiligheid en de majesteit Gods.
Zie, hoe de posten der dorpels zich
bewogen en het Huis met rook ver-
vuld werd (vs. 4).

Welke uitwerking had dit gezicht
op Jesaja? In zijn verslagenheid buigt
hij zich nog dieper ter aarde. Hoor,
wat hij uitroept (vs. 5) : „ Wee mij
Naarmate wij dichter bij God komen
en een dieperen indruk hebben van

de heiligheid des Heeren, zullen wij
meer onze zonden gevoelen en ons
dieper voor Hem in het stof neder-
buigen. Toen Jesaja Gods majesteit
en heerlijkheid zag, kreeg hij een
levendig besef van de schuld en de
zonde van zichzelf en van zijn yolk.
Menigeen heeft „wee mij" uitgeroepen,
als God hem zijn zonden deed zien.
Maar laat God de menschen in het
stof neerliggen ? Zie, wat Hij aan Jesaja,
doet. Hij zendt een engel tot hem
met een gloeiende kool, die van het
altaar genomen was, in de hand ; de
engel raakt daarmee Jesaja's lippen
aan en zegt : „Uw zonde is verzoend"
(vs. 7).

Hierin ligt een les voor ons. Juist
wat Jesaja van noode had, dat heb-
ben gij en ik ook van noode (Zie
Hebr. XII : 14). Hoe zullen wij die
heiligheid deelachtig worden ? Zie,
waar de gloeiende kool vandaan kwam.
Wat werd er op het altaar geofferd?
Gij weet, op welk offer dit offer doel-
de. Wij hebben een gloeiende kool
van Gods altaar noodig, die ons rei-
nigt en heiligt (I Joh. I: 7).

(b) jesaja's zending.
Door dit gezicht had God den jon-

gen man zijn bijzondere nabijheid
willen bekend maken, evenals Hij dit
aan Mozes en Salomo gedaan had.
Nu spreekt Hij tot hem, zooals weleer
tot Elia, Hij heeft voor hem een werk
te doen.

(I) jesaja aanvaardde dit werk
zonder aarzelen. Luister naar de stem,
die tot Jesaja sprak? wat zeide zij ?
„Wien zal lk zenden?" (vs. 8). God
wil iemand zenden tot zijn afgedwaald
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yolk. Wie zal gaan ? Dadelijk ver-
klaart Jesaja zich bereid. Hij zegt
niet tot zich zelf : „Ik ben te jong",
of: „het werk is te moeilijk of te
gevaarlijk". Neen, hoor wat hij zegt:
„Zie, bier ben ik, zend mij henen".
Moedige Jesaja ! Welk een zware taak
gaat hij ondernemen !

(2) Bet is een bijna hope/ooze taak.
Hoe ontmoedigend is het, geen vrucht
op zijn arbeid te zien, zijn pogingen
niet met goeden uitslag te zien be-
kroond ! Wat zegt de Heere tot Jesaja?
Lees vs. 9 en ro. Het yolk zal niet
naar hem hooren, zal zijn vermanin-
gen niet ter harte nemen, zal zijn
raad niet opvolgen. Het zal zich van
zijn prediking afwenden en zijn woor-
den verachten. Toch nam Jesaja met
moed en ijver den arbeid ter hand.
Zestig jaren lang predikte hij. Het
werk vereischte veel opoffering; er
was veel gevaar aan verbonden. Doch
Jesaja is bereid, zich zelf geheel aan
den dienst des Heeren te wijden en
aanvaardt zijn taak vol moed en vol
vertrouwen op God.

(3) Merk op dat er le midden van
dit alles een straal van hoop is. Wat
ligt er niet veel in het woordje „hoop"
opgesloten ! Hoe droevig is de bood-
schap, dat er geen hoop meer is.
(Voorb. — Een ster in den donkeren
nacht). Zonder hoop is het leven don-
ker. Blijft er .dan voor Israel geen
hoop over ? Zal het yolk zich steeds
verharden, steeds zich afwenden ' van
God? Hoor, wat Jesaja vraagt (vs.
I I): „Heere, hoe lang?" Welk een
antwoord ontvangt hij ! Veel kwaad
zal over Israel komen. Steden zullen
verwoest, huizen verlaten, het land
ontvolkr, het yolk gevankelijk weg-
gevoerd worden: Maar is er dan geen
scheme' ing van hoop ? Ja wel (vs. 13).
Er zal een overblijfsel zijn ! God zal
Zijn yolk niet geheel verlaten ( Voorb.
— Eik in Palestina, tot aan den

wort el afgesneden; loch loop/ de tronk
nog nit). Gods yolk zou aan zulk een
eik gelijk zijn. Zie, wat Jesaja in de
verte ziet en hoe hij zijn yolk den
Heiland, die komen zal, predikt als
„het rijsje uit den tronk van Isar
(Jes. XI : I) ; hoe hij als het ware de
gestalte van Jezus schildert. Hoe be-
geerde hij Hem te aanschouwen en
zooveel van Hem te weten, als wij
(Luk. X : 24)!

IL De verkondiger van goede
boodschap.

(a) De prediker.
Meer dan 2500 jaar is het geleden,

dat Jesaja leefde, en toch il zijn naam
aan millioenen bekend, en duizenden
herhalen gaarne zijn wcorden. Hoe
goed kenden Matthews (Matth. III : 3 ;
XIII: 14), Markus (Mark. XV : 28)
Lukas (Luk. III : 4), Johannes (Joh,
XII : 38-41) en Paulus (Rom. X : 15.
16, 2o) zijn profetieen. Jesaja komt
tot ons met een goede boodschap.
Hoe blijde zijn wij met een goede,
tijding ! Hoe verheugd zijn wij, een
goede tijding te kunnen brengen ! Het
moet ons altijd goed doen, anderen
gelukkig te maken. Hoe treurig is het,
slechte tijdingen te moeten hooren ;
hoe onaangenaam, die te moeten over-
brengen !

Maar bracht hij altijd aangename
boodschappen? Neen (Zie Jes. I : 2-
4 ; II : 12-14). Gods bedreigingen
zijn ernstig en vreeselijk. Stel u den
profeet voor in Jerusalem, treurende
over de boosheid des yolks, het ver-
manende in Gods naam. hdereen.
kende hem. Hoe krachtig was zijn
taal (lees V : II, 12, 18-24)1 Hoor,
hoe hij 'den menschen spreekt van
Gods straffen, die hen spoedig zullen
treffen (XXIV : 3; XXIX : 1-6). Pit
zijn zeker geen goede tijdingen. Toch
had hij goede tijdingen, zooals wij
zullen zien.

Let op de goede tijdingen, die hij
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eenmaal aan koning Hizkia bracht
(XXXVIII : 5, 6). Het was een bood-
schap des levens, juist, wat zijn tij-
dingen altijd waren, tijdingen van
genade, verlossing, redding. Jesaja's
naam beteekent ook „redding". Merk
op, Welke goede tijdingen Nj heeft te
boodschappen aan zijn yolk. Hij zegt,
dat God hun hun zonden wil ver-
geven ; dat de Heere hen zegenen
zal, als zij zich tot Hem bekeeren;
dat Hij hen tot zich roept; dat Hij
hun vijanden zal verdelgen; dat Hij
hen na de ballingschap in hun land
terug zal brengen (Jes. I : 16-18;
XLIV : 21, 22; XLVIII : 14-20). Dit
waren alle verblijdende tijdingen.
Maar Jesaja had niet alleen jets tot
de Joden, maar ook tot andere volken
te zeggen. Hij heeft een goede tijding
voor de gansche aarde. Sla Jes. XLV
: 22 ; XLIX : 6; LII: ro op. Hij spreekt
tot alle einden der aarde; hij heeft
een tijding voor u en voor mrj.

(b) De prediking.
Stellen wij in alle tijdingen even-

veel belang ? Sommige tijdingen kun-
nen noch goed noch slecht voor ons
genoemd worden ; zij laten ons on-
verschillig. Maar hoe heerlijk is het,
als zij verblijdend zijn ! Verblijdend
is het voor den man, die in duisternis
rondtast, te vernemen : „er komt licht",
voor den stervende, het woord „leven"
te hooren. Jesaja had ook een bood-
schap van licht en leven aan de Jo-
den en aan de geheele wereld te
brengen (IX : 2; LV : 3). Laat ons deze
goede tijdingen van Jesaja nader be-
schouwen. Hij spreekt van

(I) een Koning. Als in oude tijden
een koning naar de een of andere
stad reisde, ging een heraut voor hem
uit. Jesaja was zulk een heraut. Hij
blaast op een bazuin : „Ziet, een ko-
ning zal regeeren !" (XXXII :1) roept
hij uit. Welke koning ? Zie Luk. I :
31-33 (verg. Jes. IX : 6). Het is de

Heere Jezus. Hoe anders is deze Koning,
dan de koningen van wie wij hoor-
den ! Met Welk een blijdschap spreekt
Jesaja over Hem (Jes. XII; XL : '—
I 1). Maar Jezus zal niet alleen Zions
koning, maar ook Zions God zijn
(XL : 9). Zie, hoe een zijner namen
zijn zal, en wat die beteekent (Matth.
I : 23) : „God met ons''. Welk een
blijde boodschap voor de Joden en
voor de gansche aarde ! Er zal een
Verlosser komen, de Zoon Gods, die
mensch worden zal en alle heil en
zaligheid zal verwerven. Zijn verschij-
ning is als de opgaande zon, die licht
op de donkere aarde verspreidt. Jezus
is „de zon der Gerechtigheid".
(Mal. IV : 2).

Stel u den profeet nu als een oud
man voor. Hij had gedurende vijftig
of zestig jaar geprofeteerd. Steeds
helderder teekent hij ons het beeld
van den Verlosser (zie Aant. 5). Als
hij op den levensweg voortgaat, is
het, alsof hij steeds meer van den
grooten Koning te zien krijgt. Hij
beschrijft Jezus steeds nauwkeuriger.
Hij spreekt van Hem als van den
Zoon Gods (VII : 14). Hij zegt, dat
Hij geboren zal worden uit het geslacht
van Isai. Hij noemt Hem een Profeet
(LV : 4), een, Priester (LIII : 12), een
Koning (XXXII : z, 2). Hij zegt ver-
der, dat Jezus veel en zwaar lijden zal
(L : 6; LIII : 3-5), maar dat Hij
zachtmoedig zal zijn (LIII : 7), dat
Hij Zijn leven voor ons zal geven
(LIII : 8-1o). En nog veel meer weet
Jesaja ons van Hem te zeggen. Doch hij
vertelt den Joden niet alleen van den
Koning, maar ook van

(2) het Koninkrijk. Welk een heer-
lijk Koninkrijk ! Lees Jes. IX : 6 ; XI:
4-1o. Hoe vele rijken zijn vervallen
en verdwenen ! Denk aan Babylon,
Nineve, enz. Maar het Koninkrijk,
waarvan Jesaja spreekt, zal tot in
eeuwi,9,-heiel zijn. Welk is dan dit
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koninkrijk ? Het is de Gemeente van
Jezus Christus (Verg. Matth. XVI :
18). Wel heeft dit rijk machtige vijan-
den, wel heeft het vele aanvallen te
verduren, maar de groote Koning be-
schermt en bewaart Zijn gemeente ;
Hij beveiligt haar tegen alle booze
raadslagen, die tegen haar worden
bedacht. Jezus' koninkrijk zal tot in
211e eeuwigheid bestaan. Wel mogen
wij ons ernstig afvragen, of ook wij
onderdanen van dat Koninkrijk zijn,
of ook wij Jezus als onzen Koning
erkennen en dienen!

Wat dachten sommige Joden, als
Jesaja van de komst des grooten Ko-
nings sprak ? Zij meenden dat Hij een
koning gelijk Hiskia zijn zoude (verg.
de vraag der discipelen, Hand. I : 6).
Maar Jezus' koninkrijk is geen aardsch,

doch een hemelsch koninkrijk. Het
schittert niet in uiterlijken glans. „Mijn
koninkrijk is niet van deze wereld"
(Joh. XVIII : 36).

Zie, hoe Jezus Christus het middel-
punt uitmaakt van Jesaja's geheele
boek. Het is vol van Jezus, van het
begin tot het einde. Jesaja is een ver-
kondiger van het Evangelie, de blijde
boodschap der zaligheid. Hij spreekt
steeds weer van Christus, het Licht
tot verlichting der heidenen en tot
heerlijkheid van Israel. Dat is de
heerlijkste tijding, die ooit in de we-
reld is vernomen. Ook ons wordt die
boodschap gebracht. Moge het licht
van Christus ook in onze harten op-
gaan ; moge Hij ook leven geven aan
onze zielen !

AANTEEK

1. Niets zekers is bekend omtrent de af-
komst van Jesaja en omtrent zijn leven, dan
hetgeen wij vernemen uit het opschrift van
2ijn boek en de weinige aanteekeningen, die
wij in zijn profetieen van hem vinden. De
overlevering der rabbijnen zegt, dat hij van
koninklijken bloede was. Een andere overleve-
ring zegt dat hij gedood werd door Manasse.
Zijn vrouw was een „profetes", een uitdruk-
king, die niet alleen te kennen geeft, dat zij
de vrouw was van een profeet, maar ook dat
zij, evenals .Mirjam, Debora en Hulda, de gave
der profetie bezat. Zijn twee zonen worden
genoemd in hoofdstuk VII : 3; VIII :1, 3.

Behalve zijn boek der profetieen, dat be-
waard is gebleven, schreef hij ook twee ge-
schiedkundige werken, de „Darien van Uzzia"
en het „Gezicht van Jesaja", waarop gedoeld
wordt in 2 Kron. XXXII : 32.

2. Het gezicht van Jesaja heeft niet in den
Tempel te Jerusalem plaats gehad. Wel zijn
kle beelden eenigszins aan den Tempel ont-
leend, doch dit is te begrijpen, wijl bet aard-
sche heiligdom een afbeelding is van het
hemelsche.

3. „Serafinz", is het meervoud van Seraf,
Welk woord „brandende", of „vurig", betee-
kent. Het duidt de volkomenheid, de reinheid
.en den ijver der hemelsche geesten aan.

ENINGEN.

Het bedekken der voeten is een handel-
wijze, die nog in gebruik is in het Oosten,
wanneer men voor een vorst verschijnt.

4. „De een riep tot den ander"; lett. „Dit
riep tot dat". De zang was antiphonisch,
d.w.z. de eene rij moest de andere antwoorden.

5. Het laatste gedeelte (hoofdst. XL—LXVI)
van het Boek van Jesaja bestaat uit profetieen,
die algemeen aan Jesaja worden toegeschre-
ven en dagteekenen uit den laatsten tijd van
de regeering van Hiskia. Het is het meest
evangelische gedeelte van de profetische ge-
schriften en spreekt van Gods uitnoodigingen
en beloften aan Zijn yolk, van de roeping der
heidenen en van de heerlijkheid der Gemeente.
De profeet voorspelt het herstel van het
Joodsche rijk na den terugkeer nit de balling-
schap, terzelfder tijd wijzende op het heerlijk
koninkrijk, dat op de aarde zou gevestigd
worden door den Messias. Hij verbindt deze
gebeurtenissen zoo nauw met elkander, dat
hij bijna nooit van de eerste spreekt, zonder
ook op de laatste te doelen ; in verheven taal
gewaagt hij van de heerlijkheid van het rijk,
dat Christus zal oprichten, het rijk des vredes,
dat tot in eeuwigheid blijven zal.

RENREVIA.
	 3
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Les XCl. — Achaz.
„Het gansche hoofd is krank, en het gansche hart is mat".

le leven; 2 Kon. XVI en 2 Kron. XXVIII.
7e leeren: Jes II : 6-9 ; Jer. VII : 3o ; Spr. I : 3o, 31. (Ps. 36 : i ; Ps. 5o : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les bespreken we de geschiedenis van Achaz, den koning, die in
goddeloosheid ander de koningen van Juda zijns gelijke niet vond. Dc
behandeling dezer geschiedenis geeft ons tev ens gelegenheid tot een be-
schouwing van den toestand van Juda gedurende dit tijdvak.

In het eerste gedeelte dezer les spreken we over de zonden, waaraan Achaz
zich schuldig maakte. Achaz wandelde geheel in den weg der koningen van
Israel. Hij liet niet slechts den afgodendienst in zijn land toe, maar begun-
stigde dien zelfs. Naast Jehova werden de goden der volken vereerd ; beel-
den van Baal en Moloch werden opgericht ; allerwegen werden afgodsaltaren
gebouwd en de koning zelf ontzag zich niet, te doen naar de gruwelen der
heidenen : hij deed zijn zonen door het vuur gaan. Het treurige voorbeeld
des konings vond ras bij het yolk navolging ; het volgde zijn vorst op den
weg der zonde ; o veral offerde men den afgoden en boog men voor de op-
gerichte beelden zich neder. Al meer en meer werd het land met godde-
loosheid vervuld ; voor de afschuwelijkste boosheden deinsde men niet
terug, ja, men durfde zich openlijk op zijn zonden beroemen. In zijn afval
van God sleepte de goddelooze koning het gansche yolk mede ; de dienst
der zonde werd meer en meer algemeen ; slechts enkelen waren er nog, die
in stilte den Heere dienden en weenden over de afwijking des yolks. De
dochter van Sion was, naar Jesaja's aangrijpende teekening, „overgebleven
als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof,
als een belegerde stall" ; het gansche hoofd was krank en het gansche hart
was mat. En de afvallige vorst kwam weldra van kwaad tot erger. Hi}
verving het altaar des Heeren door een afgodsaltaar en beval, dat voortaan
daarop de dagelijksche offers zouden worden gebracht ; in den Tempel van
Jehova werden vreemde goden aangebeden, Slechts een stap was er nu nog
noodig om den koning te brengen tot een geheel breken met den dienst
des Heeren. En tot dien stap kwam Achaz spoedig : de vaten van den
Tempel werden verbrijzeld en de deuren van des Heeren Huis gesloten ;
de afgodendienst, eerst geduld, later aangemoedigd, had ten slotte den dienst
van Jehova geheel verdrongen.

Gods straf bleef niet ult. Over die straf spreken we in het tweede deel
dezer les. Rezin, de koning van Syriö, deed een inval in het land, ver-
sloeg Achaz' leger en voerde tal van gevangenen met zich naar Damaskus.
Bij hem voerde zich Pekah, de koning van Israel, die Achaz' strijdmacht
geheel vernietigde in een grooten slag, waarbij 120.000 mannen van juda
het leven verloren. Met rijken buit trok hij af, 200.000 vrouwen en kinde-
ren medevoerend, die echter op het woord van den profeet Oded weer
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werden vrijgelaten. Van alle kanten daagden vijanden op, wier voortdurende
aanvallen Juda al meer verzwakten. Achaz ziet zijn troon wankelen en
voelt zich zijn macht ontzinken ; de da.g schijnt niet verre meer, dat Juda
geheel in de handen der vijanden zal vallen. In dien hachelijken toestand
komt de profeet Jesaja tot hem en roept hem toe, zich tot den Heere te
wenden en op God te vertrouwen. Doch Achaz veracht het woord Gods.
Het teeken, dat de Heere hem geven wil, wijst hij schijnvroom af. Niet op
den Heere, maar op den koning van Assyrie is zijn hoop gevestigd.
Op Jesaja's ernstige waarschuwing, toch niet de hulp van Tiglath-Pilezer in
te roepen, wijl juist Assyrie de vijand was, van wien hij het grootste gevaar
had te duchten, slaat hij geen acht. Weldra echter berouwde het hem, zich
tot Tiglath-Pilezer te hebben gewend ; het middel bleek erger dan de kwaal.
Want wel worden Rezin, de koning van Syrie en Pekah, de koning van
Israel, door den koning van Assyrie verslagen en ziet Achaz zich van deze
beide vijanden verlost, doch in Tiglath-Pilezer ziet hij een veel ge-
duchter tegenstander tegenover zich. De man, die Achaz' beschermer heette
te zijn, wordt zijn grootste vijand ; „hij benauwde hem, doch sterkte hem
niet". Straks toch keert hij zich tegen Juda, dat voor zijn macht moet
bukken en zich aan hem moet onderwerpen ; Achaz regeert voortaan slechts
onder de opperheerschappij van Assyrie.

Gods straffen brachten Achaz echter evenmin tot bekeering als Gods
weldaden. Achaz verootmoedigde zich niet, toen Gods straf hem trof; hij
wend onder des Heeren oordeelen verhard. „Ten tijde als men hem be-
nauwde, zoo maakte hij des overtredens tegen den Heere nog meer." Zoo
teekent ons de Schrift in Achaz het beeld van een vorst, die ten slotte
voor geen zonde terugschrikt, zijn yolk geheel van den Heere vervreemdt
en door zijn afval van God zijn land ten vloek wordt.

In de hoogste klassen moet men er op wijzen, dat de hoofdstukken II
tot VI van de profetieen van Jesaja betrekking hebben op dit tijdperk der ge-
schiedenis van Juda. Een nauwkeurige bespreking dier hoofdstukken is
ongetwijfeld van groot nut, daar zij een uitvoerige beschrijving bevatten
van den betreurenswaardigen toestand des rijks in dien tijd, zoowel op maat-
schappelijk als op zedelijk en godsdienstig gebied.

Eindelijk wijze men er op, hoe ook deze donkere nacht verhelderd wordt
door het licht der profetie. Toen het yolk al verder van God afweek, sprak
Jesaja van den Immanuel, Die het yolk weer tot God zou brengen en ge-
tuigde Micha van den Koning, Die op Davids troon zou zitten en Zijn
yolk vrede geven zou.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe treurig is het, een slechten
naam te hebben ! Hoe schandelijk,
als de slechtste man uit de stad, als
de ongehoorzaamste jongen der school
bekend te staan ! De geschiedenis
spreekt ons ook van mannen, die in
boosheid alle anderen overtroffen. Wij

zullen thans van een koning van Juda
hooren, die in goddeloosheid alle
overige koningen ver achter zich ziet.
We bedoelen koning Achaz.

1. Zijn zonden.
Achaz was de slechtste koning, die

ooit op den troon van Juda heeft
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gezeten. Gij weet, wie de meest god-
delooze koning van Israel was (1
Kon. XVI : 3o). Wat Achab was
voor Israel, was Achaz voor Juda.
Dat zal ons duidelijk worden, wan-
neer wij zien, aan welke zonden hij
zich schuldig maakte.

(a) Andere goden worden tegelijk
met den waren God aangebeden.

Achaz schijnt al dadelijk zijn
regeering slecht begonnen te zijn.
Zie, hoe God zich (in Ex. XX : 5)
naemt: een ijverig' God. Hij wil de
eer der aanbidding niet met andere
goden deelen. Doch zie, wat Achaz
doet. Hij richt op iedere hoogte aka-
ren op (Verg. I Kon. XVI : 3, 4 ; 2
Kron. XXVIII: 4). Welk een uit-
daging (Ex. XXXIV : Lei)! Ook de
Baalsdienst werd in Juda ingevoerd
(2 Kron. XXVIII : 2), de ergste soort
van afgoderij. Baal, meende men,
schepte behagen in allerlei gruwelen
en onzedelijkheid. (Hoe anders leert
de Bijbel ons God kennen. Ps. V :
5-7 ; Hab. I : 13). Met nog een
anderen god moest de Heere de eer,
die Hem alleen toekomt, deelen, n.l.
met Moloch, het verfoeisel der Am-
monieten. Vreeselijke tooneelen vallen
er voor in het dal Hinnom, even
buiten Jerusalem. Daar staat een
groot koperen beeld : vuur komt uit
het beeld en uit zijn troon en het
yolk danst er omheen, al schreeu-
wende; arme, kleine kinderen gaan
door het vuur of worden in de
gloeiende armen van den afgod ge-
legd, zoodat velen van hen verbran-
den. De koning deed zelf zijn zoon
door het vuur gaan (zie Aant. 1).
En dit alles gebeurde in het gezicht
van Jerusalem, bijna in de schaduw
van den Tempel. Hoe bedroefd zal
iedere vrome Jood geweest zijn !
Waarzeggers en toovenaars uit andere
landen werden in Juda geraadpleegd.
Op alle hoeken der straten zag men

altaren voor vreernde goden (Jes. II
: 6-9). Toch werd Jehova ook aan-
gebeden. Welk een bespotting ! Hoe
werd de Naam Gods door Israel
onteerd !

(b). Andere goden verdringen den
waren God.

Het ging met Juda van kwaad tot
erger. In de laatste tijden was de
vereering van Jehova slechts schijn
geweest, nu scheen zij geheel verge-
ten ; slechts de afgoden werden aan-
crebeden.b

Zie, wat er in Jerusalem gebeurt.
De koning gaat op reis. Hij begeeft
zich naar Damaskus. Daar bevindt
zich Tiglath-Pilezer, de koning.van
Assyrie. Achaz moet dezen vorst
schatting betalen, want hij is geheel
aan hem onderworpen ; slechts met
Assyrie's hulp kan hij zich staande
houden. Zie, met welk goud en zilver
hij de schatting betaalt. Hij heeft den
Tempel beroofd. Welk een schande
voor een koning, die op den troon
van David zit, hulde te brengen aan
Tiglath-Pilezer (zie 'Ian/. 2).

floor, wat de booze koning nu doet.
In Damaskus ziet hij een afgodsaltaar.
Hij zendt een teekening van dat altaar
naar Jerusalem, opdat daar een soort-
gelijk altaar worde gebouwd (zie Aant.
3). Maar waartoe? Wij zullen dit
zien, als wij korten tijd later in het
voorhof des Tempels komen. Waar is
Gods altaar ? Het is op zijde gezet
en het nieuwe altaar staat op zijn
plaats. Welk een vermetelheid ! Achaz
verandert ook den dienst des Hee-
ren (1 Kon. XVI : 12-15): de offers
zullen voortaan op het nieuwe altaar
gebracht worden en het altaar des
Heeren zal op een andere wijze wor-
den gebruikt (zie Aant. 4). En wie
helpt den koning bij dit alles? De
hoogepriester, de man, die, wat het
ook gekost mocht hebben, zich daar-
tegen had moeten verzetten.
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En nu eenmaal de tempeldienst ge-
heel veranderd en Gods altaar op zijde
gezet is (zie Aant. 5), volgt gemakke-
lijk de volgende stap, dat men geheel
met den dienst des Heeren breekt (z
Kron. XXVIII : 24 ; XXIX : 3, 7). Zie,
wat op Achaz bevel geschiedde. De
tempel werd gesloten, de lampen wer-
den uitgebluscht, geen offers werden
meer gebracht, geen lofzangen meer
gehoord ; het Huis Gods werd geheel
aan verval prijs gegeven. Welk een
vreeselijke tijd voor Juda! Hoe
ver was het yolk van den Heere af-
geweken ! Slechts enkelen werden nog
in het land gevonden, die den Heere
getrouw bleven; bijna het gansche
yolk had zich van God afgewend en
keerde Hem den rug toe.

II. De straf.
'c Was wel te voorzien, dat de

Heere komen zou met Zijn straf. Zou
Hij dulden, dat Zijn Naam werd
ontheiligd, dat Zijn dienst werd ver-
acht, dat Zijn inzettingen werden
overtreden ? Neen, Iiij zal de eer van
Zijn Naam handhaven en toonen, dat
men niet straffeloos het pad Zijner
geboden verlaat. Machtige vijanden
dagen op. Israel en Syrie hebben zich
tegen Achaz verbonden , zij trekken
met hun legers op en belegeren Jeru-
salem. Slagen zij ? Niet geheel Maar
zie, welk verlies deze vijanden aan
Achaz berokkenen (2 Kron. XXVIII
: 5-8). Rezin, de koning van Syrie,
verlaat het land, met buit beladen,
en voert vele gevangenen met zich
mede. Pekah, Israels koning, verslaat
Achaz' leger in een slag, waarbij
120.0.30 mannen van Juda omkomen.
De noon des konings wordt met
eenige der voornaamste mannen des
lands gedood en 200.000 vrouwen en
kinderen worden gevankelijk wegge-
voerd. Toch waakt God nog over het
afgeweken yolk. Zie, daar treedt een
profeet des Heeren het in triumf

terugkeerende leger van Pekah tege-
moet. Lees, wat hij zegt tot de man-
nen van Israel (vs. 8-11). Zij moe-
ten de gevangenen weer vrijlaten. En
zie, bij eenige van de hoofden des
yolks vindt zijn woord ingang. Door
hun tusschenkomst worden de gevan-
genen weer in vrijheid gesteld ; be-
hoorlijk gevoed en gekleed keeren zij
naar Jerusalem terug.

Maar ook door andere vijanden
wordt Achaz aangevallen. De Edom-
ieten en de Filistijnen rukken tegen
Juda op en brengen den koning zware
verliezen toe. Welk een jammer; welk
een ellende ! Voortdurend wordt het
land door den oorlog geteisterd ! Nog
heeft het zich van den eenen slag niet
hersteld, of een nieuwe slag wordt
het toegebracht. En dit alles over-
kwam het yolk vanwege zijn zonden
en afwijkingen. Lees slechts 2 Krdn.
XXVIII : 6, 19. Juda werd ge-
straft, omdat het den Heere verla-
ten had.

Stel u Achaz in zijn paleis voor,
de vorsten bij zich noodigende, mis-
schien om over hun verliezen te spre-
ken, misschien om te overleggen, hoe
zij zich tegen de aanvallen van de
Syriers en van de Israelieten zullen
beveiligen. Er is slechts een weg ter
redding: zij moeten wederkeeren tot
den Heere, zich bekeeren tot God en
op Hem alleen betrouwen. Zie, hoe
de profeet Jesaja dien weg hun aan-
wijst (Jes. VII). Zoowel de macht van.
Syrie als de macht van Israel zal ver-
gaan ; van die zijde heeft Achaz geen
gevaar te duchten ; dat hij het woord
des Heeren slechts geloove en alleen
op God zijn hope vestige! De Heere
biedt Hem in Zijn goedheid zelfs een
teeken aan. Achaz heeft maar te zeg-
gen, welk teeken hij begeert. En wat
is het antwoord des konings ? Lees
vs. 12. „Neen", zoo zegt hij, „ik zal
geen teeken eischen ; het zou zijn,
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alsof ik het woord des Heeren niet
geloofde !" Dat klinkt vroom, niet
waar ? Zeker, maar het was een gehui-
chelde vroomheid. De zaak was, dat
Achaz op den koning van Assyrie
zijn hoop had gebouwd diens hulp
zal hij inroepen, dan heeft hij de
hulpe Gods niet noodig. Achaz zal
voorstellen, een leenman van den ko-
ning van Assyrie te worden. Hij geeft
zich in de hand van Tiglath-Pilezer,
op voorwaarde, dat deze hem van zijn
vijanden verlosse. En komt de koning ?
Ja (2 Kon. XVI : 9), en hij doodt
Rezin, den koning van Syrie. (Een
bericht aangaande dezen veldslag
vindt men beschreven op een steen
die in het Britsch Museum te zien is).

Achaz is dus van zijn vijanden ver-
lost. Nu zal de rust en de vrede
terugkeeren. Zoo meent hij tenminste.
Och, hoe deerlijk vergist hij zich!
Als de koning van Assyria Achaz'
vijanden verslagen heeft, rukt hij te-
gen Achaz zelf op. Dat was nu de
vriend, op wien Achaz al zijn ver-
trouwen had gesteld. Zie, wat we le-
zen in 2 Kron. XXVIII: 20 „Tiglath-
Pilezer benauwde hem, doch sterkte
hem niet". En deze vijand is veel
gevaarlijker dan de beide vorige.
Achaz weet nu geen uitweg meer.
Hem schiet niets anders over, dan
zich geheel aan de eischen van den
koning van Assyrie te onderwerpen.

Slechts een schaduw van macht wordt
hem gelaten; Juda is geheel van As-
syrie afhankelijk geworden.

Hoe zwaar werd Achaz gestraft!
Welk een harde les ontving hij ! Nam
hij die les ter harte ? Ach peen ! Lees
2 Kron. XXVIII : 2 2 : „Hij maakte
des overtredens nog meer". Achaz'
hart was verhard ! Hij ging al verder
voort op den weg des kwaads. In zijn
zonden stierf hij. Zijn leven was een
lange reeks van boosheden geweest.
Nu kwam de flood en zou hij van
alles, wat hij gedaan had, rekenschap
moeten afleggen. Welk een droevig
einde !

In welk een treurigen toestand be-
yond zich het land bij zijn flood !
Achaz had het yolk van den Heere
afgetrokken ; Juda had den Heere ver-
laten en zich van God afgewend. Wel
zag de toekomst er donker uit voor
het yolk ! Maar toch is er nog hope.
Jesaja en Micha spreken in deze bange
tijden van een Verlosser, die komen
zal (Jes. VII : 14 ; Micha V : r). Gij
weet, wie die Verlosser is. Het is onze
Heere Jezus Christus. Hij zou op
aarde komen om Zijn yolk met GDd
te verzoenen. Zie, welk een heerlijken
Naam hij draagt „Immanuel", God
met ons. Een rijk zal Hij stichten,
waarin de vrede zal woven en de
gerechtigheid, en dat rijk zal tot in
eeuwigheid bestaan.

AANTEEKE NINGEN.

„Door het vuur gaan" (2 Kon. XVI : 3).
Deze uitdrukking ziet op de vereering van
Moloch in ha dal van Beth-Hinnom, aan de
zuidzijde van Jerusalem. Volgens de Joodsche
overlevering was de afgod gemaakt van koper
en zat hij op een troon. Een vorm van ver-
eering van dezen god was, de slachtoffers te
plaatsen in de uitgestrekte armen van het
beeld, opdat zij verbrand werden door het
vuur, waarmede het holle beeld en de troon
waren gevuld. Het gekerm der lijders werd
overstemd door de trommelen en de cimbalen
van de tot waanzin gebrachte aanbidders. Van
het vuur en de afschuwelijkheden in het dal

komt de naam Gehenna of Hel. Wellicht werd
deze daad door Achaz gepleegd in een oogen-
blik van groote wanhoop.

2. „Achaz ging .. . . Tiglath-Pilezer te
moet" (2 Kon. XVI : 10). Uit de Assyrische
inschriften zou men kunnen opmaken, dat
Tiglath-Pilezer na de verovering van Damas-
kus zijn hof in die stad hield, waarheen, naar
alle waarschijnlijkheid, de schatplichtige ko-
ningen werden opgeroepen. Juda komt ook
op de lijst der staten voor, die bij deze gele-
genheid schatting betalen moesten.

3. De meeningen verschillen ten opzichte
van het nieuwe altaar, in den Tempel opge-
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richt door Achaz. Sommigen denken, dat het
een nabootsing was van de Assyrische altaren
en dat Achaz met de oprichting van dat
altaar wilde te kennen geven, dat hij de god-
heden van het Assyrische yolk erkende. Uit
Assyrisch beeldhouwwerk dat de Assy-
riers altaren met zich medevoerden op hun
tochten ook schijnt het, dat zij van de
onderworpen volken de erkenning hunner
goden voiderden. Anderen houden zich aan de
waarschjnlijker meening, dat het altaar, het-
welk Achaz in Damaskus zag, een Syrisci
altaar was. Josefus beweert dit met zekerheia.
Achaz was door Syrie verslagen en verlang-
de zich de gunst van de goden van dit land
te verzekeren. Het was Diet ongewoon, dat
een yolk de goden aannam van een overwon-
nen yolk. Amazia deed dit ook (2 Kron.
XXV : 14). Evenzoo Rome onder de keizers.

4. „Om te onderzoehen" Ken. XVI : 15).
Sommigen denken, dat Achaz het altaar als
een soort van orakel wilde raadplegen. De
Syrische en Arabische vertaling hebben : „om
te bidden". Anderen vertalen : „maar het
koperen altaar zal ik houden om te bezien".

5. „De stellingen" (2 Kon. XVI : 17) waren
de voetstukken van de tien koperen wasch-

eaten, welke Hiram voor Salomo maakte en
die Salomo buiten den Tempel plaatste, vijf
aan elke zijde van den ingang. De „lijsten"
van de stellingen waren versierde paneelen,
waarop figuren van leeuwen, ossen en cheru-
bim waren gesneden. Misschien sneed Achaz
de „lijsten" der stellingen af, nam hij de
waschvaten weg en verwijderde hij de kope-
ren zee van de ruggen der ossen om deze
heilige voorwerpen te doen dienen tot ver-
si,Ting van een paleis of een afgodstempel.
Noch de waschvaten, noch de ossen, noch de
k.operen zee werden vernield ; alles bleef te
Jerusalem tot de wegvoering naar Babel (Jer.
LII : 17-20). Waarschijnlijk werden zij door
Hiskia weer in gebruik gesteld.

„Dehsel des Sabbats" (2 Ron. XVI : 18).
Hiermede wordt waarschijnlijk de overdekte
zitplaats bedoeld, door de koninklijke familie
gebruikt, als zij den Tempeldienst bijwoonde.
Grotius denkt, dat het de plaats was, waar
de Priesters en de Levieten elkander ontmoet-
ten, als zij elkander op den Sabbat afwi$sel-
den. Bit deksel des Sabbats werd door Achaz
weggenomen om aan den wensch van den
koning van Assyrie te voldoen.

Les XCII. — Iliskia.

„Wie zijnen weg wel aansteli, dien zal Ik Gods heil doen zien",

Te lezen: 2 Kron, XXIX, XXX, XXXI en XXXII; 2 Kon. XVIII, XIX en XX.
7e leeren : 2 Kron. XXIX : ro; Ps. XXXI : 23, 24 ; Jes. XXX : 29-31;

Jes. IV : 5. (Ps. lot : 2; Ps. 91 : 5 ; Ps. b1: 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na in de vorige les de geschiedenis van den goddeloozen koning Achaz
te hebben behandeld, bespreken we in deze les de geschiedenis van zijn
zoon en opvolger Hiskia, een der vroomste koningen, die ooit over Juda
hebben geregeerd.

Tusschen de regeeringen van deze beide vorsten bestaat de meest scherpe
tegenstelling. Terwijl Achaz de inzettingen des Heeren veracht en moed-
willig overtreedt en het yolk al verder van den Heere afvoert, houdt Hiskia
de wet Gods in eere en is geheel zijn streven er op gericht, het yolk terug
te brengen tot God. Maar terwijl Achaz dan ook door ramp op ramp worth
getroffen en onder zijn regeering het rijk al meer tot verval komt, wordt
Hiskia kennelijk door den Heere uitgered en gezegend, en neemt onder zijn
bestuur het rijk voortdurend in bloei toe. De belangrijkste les, die wij voor
de leerlingen uit zijn geschiedenis, beschouwd in verband met de geschiede-
nis van Achaz, hebben te trekken, is deze : wie den Heere verlaat en de



488
	

HISKIA.

zonde client, haalt allerlei ellende en jammer over zich, doch wie den Heere
vreest en op Hem vertrouwt, ziet zich van Gods weldaden omringd en rnag
zich in het heil des Heeren verheugen.

Hiskia aanvaardde het bewind onder uiterst moeilijke omstandigheden.
Daar hij wel weet, dat alleen dan Gods zegen te wachten is, als het yolk
tot den Heere wederkeert, neemt hij het werk der hervorming krachtig ter
hand : het land wordt van de afgoden gezuiverd en de dienst van Jehova
wordt weer in eere hersteld. Een plechtige viering van het Pascha zet straks
op het hervormingswerk de kroon ; het yolk is weer als opnieuw met God
verbonden.

Wanneer we in de eerste twee afdeelingen dezer les hierover hebben ge-
sproken, behandelen we vervolgens Hiskia's wondervolle genezing, een op-
merkelijk voorbeeld van gebedsverhooring, en zijn verlossing uit de hand
van Sanherib, den koning van Assyria. Beide onderwerpen geven ruimschoots
gelegenheid, te wijzen op Hiskia's ware godsvrucht, die door den Heere zoo
heerlijk wordt bekroond.

Ongetwijfeld droeg Hiskia's reformatorisch optreden voor het yolk rijke
vruchten. Toch overschatte men die niet. Wel deed de koning, wat hij kon
om het yolk tot den Heere terug te brengen en kwam de dienst van Jehova
in Juda weer in eere, maar tot een waarachtig dienen van den Heere kwam
het bij de meesten niet. Uiterlijk werden de voorschriften der wet weer
nageleefd en werden de inzettingen Gods in acht genomen, doch er was
geen waarachtige bekeering tot God ; het land was vol van gruwelen en
zonden. Het oordeel des Heeren wordt door het optreden van Hiskia dan
ook slechts uitgesteld ; afgewend wordt het niet. Straks is de maat der zon-
den vol en komt God met zijn straf. Jesaja kondigt den koning het gericht,
dat over Juda komen zal, aan, als Hiskia in trotschheid des harten den
gezanten van Babel al zijn schatten heeft getoond. De koning van Babel
zal komen en het land veroveren, stad en Tempel verwoesten en het yolk
wegvoeren in ballingschap.

SCHETS VAN DE LES.

Welke droevige tooneelen vallen er
in sommige woningen voor ! Het zijn
tooneelen van dronkenschap, van
twist, van godslastering. Hoe beklagen
wij de kinderen, die daarvan getui-
gen zijn ! Het is alleszins te verwach-
ten, dat die kinderen voor den dienst
der zonde zullen opgroeien. En toch,
God is zulken ongelukkigen kinderen
soms zeer genadig. Zij worden vaak
door Hem voor het kwaad bewaard.
Wij hebben gezien, hoe boos koning
Achaz was, welk een slecht voorbeeld
hij zijn kinderen gaf. Hij had geen
acht geslagen op wat Salomo zegt

(Spr. XXII : 6). Doch deze booze ko-
ning had een godvreezenden zoon.
Zie, hoe diens naam was (2 Kron.
XXVIII : 27). Zie ook, wat ons in 2
Kron. XXIX : I vermeld wordt ; de
naam zijner moeder. Waarschijnlijk
was Abia een vrome vrouw. (Sommi-
gen houden Zacharia, van wien in
Jes. XIII : 2 gesproken wordt, voor
haar vader). Hoe heerlijk, voor een
kind, als het een biddende moeder
heeft ! Hebt gijlieden een moeder, die
God vreest? Houdt haar in waarde
en dankt God voor het onschatbare
voorrecht, zulk een moeder te bezitten.
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Zestien jaar had Achaz over Juda
geregeerd ; toen sloeg het uur van zijn
flood. Weinigen slechts treurden, toen
Achaz stierf ; ook werd hij niet bij de
andere koningen begraven. Het yolk
zag met gespannen verwachting op
Hiskia. Hoe zal de nieuwe koning
regeeren ? Lees 2 Kron, XXIX : 2 :

,, Hij deed, dat recht was in de oogen
des Heeren". Ja, meer nog. Nooit
had vromer koning den troon beklom-
men ; Hiskia diende den Heere met
zijn gansche hart (2 Kon. XVIII : 5).

I. De hervorming.
Denk eens, hoe het koninkrijk door

Achaz was achtergelaten. Op alle heu-
vels stonden altaren en afgodsbeelden.
Allerlei boosheid werd geduld. God
werd niet meer gediend, Zijn inzettin-
gen werden veracht. De Priesters en de
Levieten waren even goddeloos als het
yolk. Stel u den Tempel voor : hij
is gesloten ; geen offers worden meer
gebracht, geen lofzangen weerklinken
meer, het Heiligdom is verlaten. Hoe
droevig maakte dit Hiskia ! Hij weet,
wat hem te doen staat.

(r) Hij heat wat nit te roeien.
(lees 2 Kon. XVIII : 4). Met hoeveel
zorg ging Hiskia te werk om weg te
doen, wat zijn yolk tot zonde zou
kunnen verleiden. Hij verbrandde zelfs
de koperen slang van Mozes, die al
die jaren bewaard was gebleven; ook
daarmede bedreef het yolk afgoderij.
Maar hij moest ook jets anders doen
dan uitroeien.

.(2) Hij heeft ook wat op te boziwen.
Het is niet genoeg, beelden en alta-
ren te vernielen. ( Voorb. — Een tuin
te zededen alleen is niet voldoende, er
mod goed zaad in gezaaid en goede
planten in geplant worden). Dit weet
Hiskia ook. Zie, wat hij doet (2 Kron.
XIX : 12-19), Hij opent de deuren
van den Tempel, reinigt het Huis,
brengt de vaten op hun plaats, even-
als het altaar (verg. 2 Kon. XVI : 14)

en regelt den dienst der Priesters en
Levieten opnieuw (zie Aant. 1). Alles-
maakt hij voor den dienst des Heeren
gereed, opdat het yolk tot den Heere
moge wederkeeren (2 Kron. XXXI :
2-19) (zie Aant. 2).

Stel u de groote menigte voor, door
Hiskia samengeroepen, toen hij zijn
werk begon (XXIX : 4— ri). Hoe
ernstig spreekt hij het yolk toe ! Hoor,
wat hij tot hen zegt : „Nu is het in
mijn hart, een verbond te maken met
den Heere, den God lsraels". Welk
een heerlijk woord ! Doch eerst moet
nu het yolk zich heiligen. Toen dit
geschied was, gingen de priesters in
den tempel (XXIX : 15) om lien te
reinigen en voor den dienst gereed
te maken (zie Aant. 3). Let op wat
daarna gedaan werd. (XXIX : 2o-24).
Er werd een zondoffer gebracht.
Waartoe ? Juda had zwaar tegen den
Heere gezondigd ; over die zonden
moest eerst verzoening worden ge-
daan, zou het yolk weer n-iogen dee-
len in Gods gunst en genade. De
Heere bewijst alleen barmhartigheid
aan degenen, die hun zonden belij-
den en laten. Het bloed van het
offerdier wees henen naar het bloed
van Christus, dat van alle zonden
reinigt (1 Joh. I : 7).

II. Het Paaschfeest.
Wanneer was de gezette tijd voor

de viering van het Paaschfeest (zie
Ex. XII : 6, r8)? Maar nu was die
tijd verstreken. Wat zal Hiskia nu
doen ? Hij besluit, het Paaschfeest in
de tweede, inpiaats van in de eerste
maand, te vieren (zie "Ian/. 4) [2 Kron.
XXX : 2--4]. Wie zullen uitgenoodigd
worden ? De uitnoodigingen worden
zoowel tot de mannen van Israel als
tot die van Juda gezonden ; alle man,
van Berseba of tot Dan toe, wordt
opgeroepen, naar Jerusalem te gaan
om daar des Heeren Paaschfeest te
vieren (vs. 5). Maar wie zal de uit-
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noodigingen brengen ? Toenmaals
was er geen telegraaf en ook geen
brievenpost. Alles geschiedde door
boden (vs. 6). (Zie Esther III:13,15 ;
Jer. LI : 3r). Lees de uitnoodiging
van Hiskia (vs. 6-9). Hoe ernstig
smeekt hij het yolk, tot God terug te
keeren (zie Aant.   5). Zie nu, hoe deze
uitnoodiging werd ontvangen.

(I) Door sommigen met spot (vs.
to). „Waartoe zou het dienen", zeg-
gen zij tot elkander, „naar Jerusalem
te trekken; laten de inwoners van
Juda het Paaschfeest vieren, als zij
dit willen,. maar wij blijven thuis".
Doch de uitnoodiging wordt

(2) door anderen met vreugde (vs.
II) ontvangen. En wie waren deze ?
Eenigen, die het verst van Jerusalem,
vlak bij de Galileesche zee, woonden.
Hoe blijde waren zij, nu te kunnen
gaan ! De reis was wel lang, maar
daarover bekommerden zij zich niet.
Welk een beschamend voorbeeld ga-
ven hier de mannen van Aser, Ma-
nasse en Zebulon ! Zij willen de in-
zettingen Gods in eere houden ; op
Hiskia's roepstem spoeden zij zich vol
vreugde naar Jerusalem.

Welk een grootscli schouwspel, toen
al die vreemdelingen uit verschillen-
de deelen des lands daar in de oude
hoofdstad bijeen waren ! Het was
„een zeer groote gemeente" (vs. 13).
Beschrijf de voorhoven des tempels,
met aanbidders gevuld. Zie, hoe zij
met ijver voor den Heere bezield zijn.
De afgodsaltaren verbreken zij en de
stukken werpen zij in de beek Kedron
(vs. 14). Zij gingen zoo ernstig aan
het werk, dat zij de Priesters en de
Levieten beschaamden (vs. 15). Stel
u de offers op dit groote feesc , voor
(zie Aant. 6). In langen tijd had men
zoo iets niet aanschouwd.

Maar werd alles juist zoo gedaan,
als de wet van IVIozes gebiedt ? Neen,
niet volkornen (vs. 17, 18). Velen

hadden zich voor de viering van het
Pascha niet gereinigd en werden nu
door God met krankheid bezocht. De
feestvreugde is nu verstoord. Doch
zie, wat Hiskia doet. Hij bidt, dat de
Heere die zonde moge vergeven. En
zijn gebed wordt verhoord. God neemt
de krankheid des yolks weg. Nu kan
het feest worden voortgezet (vs. 18-2o).

Welk een vreugdevolle tijd was dit
feest van hereeniging; geen bitterheid
was in het hart, geen boosheid op
de tong. Allen aanbidden God, alsof
zij een huisgezin vormen ; juist, zoo-
als de Heere gaarne ziet (Ps. CXXXIII
: i). Stel u de Levieten in hun Witte
kleederen voor, het gezang en het
bazuingeschal (vs. 21). Hoe verheugd
is Hiskia ! Hij spreekt ernstig met de
Levieten en geeft hun goeden raad.

Hoe lang duurde het feest? Het
duurde veertien in plaats van zeven
dagen (vs. 23). Ook dit droeg Gods
goedkeuring weg. Welk een vreugde

• heerschte er in Jerusalem ! Sedert Sa-
lomo's dagen was zulk een heerlijk
feest niet gevierd. Eindelijk is het uur
van scheiden aangebroken. De Priesters
en de Levieten zegenen het yolk. En
het gebed, dat zij voor het yolk op-
zenden, wordt verhoord; het komt
tot Gods heilige woning in den he-
mel (vs. 27). Zie, hoe allen juichend
huiswaarts keeren. Hiskia's hervor-
mingsijver schijnt in hen gevaren te
zijn; niet slechts in Juda en Benja-
min, maar ook in Efraim en Manasse
worden de afgodsaltaren omvergewor-
pen (XXXI : i).

III. Het gebed om genezing.
Stel u den koning voor : hij is ziek

en ligt met het aangezicht naar den
wand gekeerd; hij weent en bidt God,
zijn leven te sparen, want Jesaja heeft
hem gezegd, dat hij sterven zal. Wel-
licht denkt Hiskia aan zijn rijk, aan
de gevaren, die het bedreigen (zie
Aant. 7), aan de moeilijkheden, waar-
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in het rijk bij zijn dood zal worden
gewikkeld. Het is voor zijn land van
veel belang, dat hij in het leven wordt
gespaard. En nu bidt hij, dat de Heere
hem niet wegneme. Antwoordt God
hem ? Ja (Ps. XXXIV : 16), want Je-
saja wordt weer tot hem gezonden
met de tijding, dat hij nog 15 jaar
leven zal. De Heere geeft hem zelfs
een teeken. Girds staat een zonne-
wijzer en de koning ziet de schaduw
achterwaarts keeren, alsof de zon op
haar baan terug was gegaan (zie Aant.
8). Hoe wonderlijk ! Hiskia zal zeker
den Heere voor de verhooring van
zijn gebed gedankt hebben en gedu-
rende deze 15 jaar in nauwere ge-
meenschap met God hebben geleefd.

IV. Sanherib.
Welk een machtig vorst was San-

herib, de koning van Assyria ! Assyrie
stond op het toppunt zijner macht.
Het had ai de omliggende rijken on-
derworpen. Zie, wat het met Israel
gegaan had (2 Kon. XV : 29 ; XVII
: 3-6).

Sanherib was zeer trotsch op zijn
macht. Hij schepte er veel behagen in,
zich „de groote" te noemen. Hij wist
niet, wiens werktuig hij was (Jes. X :
5, 6). God gebruikte Sanherib om
goddelooze volken te straffen.

Stel u nu Sanherib voor met zijn
leger, op weg naar Egypte. Hij bele-
gert Lachis, dat op zijn weg ligt (zie
Aant. 9). Hiskia is met vrees en schrik
vervuld. Gij weet, dat Achaz een leen-
man van den koning van Assyrie
was geworden, dock Hiskia had zich
aan de opperheerschappij van Assyrie
onttrokken. Zie nu, wat Hiskia doet.
Hij vernedert zich voor Sanherib en
betaalt de door dezen vorst geeischte
som gelds met de schatten van den
Tempel en van zijn paleis ; zelfs laat
hij het goud afsnijden van de deuren
en de posten van het Huis des Hee-
ren, die hij eerst had laten overtrek-

ken. Het baat echter niet. Sanherib
zendt een gedeelte van zijn leger onder
drie zijner hoofdlieden naar Jerusalem.
(zie Aant. 10). Zij legeren zich noor-
delijk van de stad; de Joodsche strij-
ders staan op de wallen ; de Assyri-
sche hoofdlieden komen dicht bij de
mannen, die op de wallen staan en
spreken het yolk toe. Lees, wat Rab-
sake zegt. Het zal vruchteloos blijken,
den koning van Assyrie tegenstand
te bieden. Niets is tegen de macht
van Sanherib bestand. Verscheidene
volken noemt hij op, die voor San-
herib hebben moeten bukken. Ook
Samaria is in de handers der Assyriers
gevallen. Zal dan Juda voor het aan-
gezicht van den grooten koning kun-
nen bestaan ? Op Egypte behoeft het
yolk niet te vertrouwen; het zal een
gebroken rietstaf blijken, die de hand
wondt, in plaats van steun te geven.
Ja, Hiskia zegt, dat hij op den Htere
vertrouwt. Maar dat is dwaasheid ! De
Heere zal Juda niet kunnen redden
uit de hand van den machtigen ko-
ning van Assyrie; nog geen 2000
krijgers kan Hiskia tegenoVer Sanhe-
ribs leger stellen. Daarbij, de Heere
zal Juda ook niet willen redden; het
is op Gods bevel, dai. hij, Rabsake,
voor de muren van Jerusalem ver.
schenen is. De Heere heeft tot hem
gezegd, dat hij tegen Juda moet op-
trekken om het te verderven. God zal
niet voor, maar tegen Juda strijden.
Jerusalems ondergang is zeker ; alle
verweer zal vruchteloos zijn ! Zoo
spreekt de Assyrische aanvoerder.
Welke godslasterlijke, bedriegelijke
woorden ! In de trotschheid zijns
harten meent hij, dat alles voor zijn
macht moet bukken. Hier is een
mensch, die de hand durft opheffen
tegen God; een nietige aardbewoner,
die zich verheft tegen Hem, die den
Hemel tot zijn troo p en de aarde tot
zijn voetbank heeft (Ps. II : 1-4).
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Zie ook nog, hoe hij door allerlei
vleiende beloften het yolk voor zich
tracht te winnen. Als zij zich aan
Assyria onderwerpen, zullen zij niets
hebben te duchten. Zij zullen in rust
en vrede in hun land kunnen blijven
woven, tot zij naar een ander land
zullen worden overgebracht, een land
van koren en wijn, van brood en
olijven, van olie en honig, even heer-
lijk, ja, nog heerlijker dan Kanaan.
Blijven zij zich echter verzetten, dan
zal de vreeselijke wraak van Sanhe-
rib hen treffen. Dat derhalve het yolk
van alien tegenstand afzie en het hoofd
buige voor den grooten koning van
Assyria.

Welke uitwerking hadden Rabsake's
woorden? Zie I Kon. XVIII : 36, 37;
XIX : 1-4. De koning, de krijgsover-
sten, het yolk, alien zijn door schrik
aangegrepen. Maar is er dan niemand,
die kan helpen ? Zie, waarheen Hiskia
gaat. Hij begeeft zich naar Gods huis
en hij zendt ook nog om Jesaja.
Waarom ? Wat kon deze doen ? (Zie
Jac. V :16). Hij bad voor den koning.
En de Heere verhoorde zijn gebed.
Zie, met welk een troostrijke bood-
schap Jesaja tot Hiskia gezongen
wordt (vs. 6, 7).

Maar wie komen nogmaals tot His-
kia ? Het zijn andere boden van San-
herib (vs. 6), nu met een brief van
den grooten koning. Met welken angst
verbreekt Hiskia het zegel ! Welk een
hoonende brief (vs. ¶0-13)! Denkt
niet, schrijft Sanherib, dat uw God
kan verhinderen, dat ik u overwin;
want uw God is niet machtiger dan
andere goden. Verder schrijft hij, hoe
hij met hen ,handelen zal (vs. 11).
(dssyrisch beddhouwwerk loo` de
afbeelding van gevangenen van San-
herib die gegeeseld worden). Zie nu,
wat Hiskia met den brief doet. Hij
gaat naar den Tempel en spreidt den
brief uit „voor het aangezicht des

Heeren". Wij moeten doen als Hiskia,
wanneer zorg en angst ons hart ver-
vult; wij moeten onze nooden den
Heere klagen. Hoe ernstig bidt His-
kia nu ! Lees zijn gebed (vs. 15-19).
Hij vraagt den Heere, aan de aarde
te tooner, dat Hij de eenige God is.
Denkt gij, dat Hiskia ledig wegging?
Neen, Gods yolk vindt kracht en
troost in het gebed. Zie, welk ant-
woord Jesaja den koning kwam bren-
gen (vs. 20-34). Sanherib zal niet
in de stad komen, hij zal er zelfs
geen pijl in schieten.

Hiskia weet niet, op welke wijze de
Heere hem helpen zal, maar hij ver-
trouwt volkomen op zijn God. Stel u
het groote lager van Assyria voor, de
wagenen, de paarden, enz. De koning
bevindt zich in zijn tent met zijn
hoofdofficieren ; samen beramen zij
nieuwe krijgsplannen. Nu valt de nacht.
Allen leggen zich te slapen, behalve
de schildwachten. Voor duizenden was
het de laatste slaap. Zie, hoe God
Juda verloste (vs. 35).

De Engel des Heeren ging nil om
hen le slaan. Welk een schouwspel
levert de volgende morgen ! 185.000
Assyriers liggen dood neder (zie Aanl.
I I). Stel u de ontsteltenis der gespaar-
den voor en den schrik van Sanhe-
rib. Hij keerde naar Nineve terug
„met schaamte des aangezichts" (2
Kron. XXXII : 2 I). Spoedig daarna
werd Sanherib vermoord en de macht
der Assyriers smolt weg als sneeuw
voor de zon. Welk een uitredding
voor Juda ! Stel u de vreugde des yolks
voor. Lees het lied, dat bij deze ge-
legenheid gezongen werd (Ps. LXXVI).
Hoe ' heerlijk had de Heere Zijn
yolk verlost ! Neen, niet tevergeefs
had Hiskia op den Heere vertrouwd !
De vermetele Sanherib had in de
trotschheid zijns harten uitgeroepen,
dat niemand Juda uit zijn hand kon
verlossen, dat ook de Heere geen red-
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ding kon geven uit zijn macht. Zoo niet laat zien. Na eenige dagen gaan
had hij Gods Naam gesmaad en ge- de gezanten weer weg. Maar wie treedt
lasterd. Maar de Heere heeft schitte- daar het koninklijk paleis binnen ? Het
rend de eer Zijns Naams gehandhaafd. is de profeet Jesaja. Komt hij met
Zijn grootheid en Zijn macht heeft een goede boodschap? Neen, hij moet
Hij voor aller oog krachtig geopen- Hiskia bestraffen. In den naam Gods
baard en Zijn yolk kan juichen : „Gij zegt hij tot den koning, dat al
zijt groot en doet wonderwerken ; Gij die schatten, die de gezanten hebben
alleen zijt Got !"	 gezien, eens in handen van den koning

V. De gezanten van Babel.	 van Babel zullen vallen. Ja meer nog :
Hoeveel rijke zegeningen had His- het gansche yolk zal door lien koning

kia van God ontvangen ! De Heere worden weggevoerd; Juda's prinsen
heeft hem van zijn krankheid verlost zullen als hovelingen dienen in het
en hem levensverlenging geschonken , paleis te Babel. 0, het yolk had nu
zijn vijanden heeft hij verdreven ; de afgodsbeelden wel verbroken en
Hiskia mag zich in vrede en voor- de altaren wel omvergeworpen, de
spoed verheugen. Hoe betaamde het dienst van Jehova was wel weer in
hem nu, den Heere ootmoedig te eere hersteld, maar het yolk had zich
danken voor al Zijn. weldaden! Doch niet van harte tot God bekeerd. A an
zie, nu verheft zich zijn hart. Hij is allerlei zonden maakte het zich schul-
trotsch op zijn macht en op zijn aan- dig; voor de snoodste boosheden
zien, .op zijn rijkdommen en op zijn deinsde het niet terug. God zal komen
schatten. Wie zijn die aanzienlijke om over Juda's zonden bezoeking te
heeren, die Hiskia in zijn paleis ont- doen. Zoolang Hiskia nog leett, zal
vangt? Het zijn de gezanten van een God het yolk nog verschoonen, maar
buitenlandsch vorst. Zij hebben een welhaast neemt Gods lankmoedigheid
lange reis gemaakt, want zij komen een erode. Hij zal het leger van den
uit een ver land, uit Babel. De koning koning van Babel zenden om het af-
van Babel heeft gehoord, dat Hiskia vallige yolk te straffen. Dan zal het
ernstig krank was geweest, doch weer land worden verwoest en Jerusalem
genezen was ; en nu heeft hij een ge- tot een puinhoop gemaakt worden en
zantschap gezonden om Hiskia een de mannen van Juda, die het Woord
ge§chenk aan te bieden en hem ge- Gods hadden veracht en des Heeren
luk te wenschen met zijn herstel. Hoe raadgevingen en waarschuwingen niet
verheugd is Hiskia ! Welk een eer, ter harte hebben genomen, zullen uit
die gezanten bij zich te ontvangen hun land worden gevoerd en als bal-
't Blijkt dan toch, dat Babels koning lingers in een vreemd land moeten
hem als een machtig vorst beschouwt, wonen.
een vorst, met wien gerekend moet Na zijn herstel leefde Hiskia nog
worden. Die gedachte vervult hem vijftien jaren, zooals de Heere had
met hoogmoed ! Maar nu zal hij ook beloofd. Toen kwam voor hem de
zorgen, dat de gezanten een hoogen stervensure. Zijn dood vervulde het
indruk krijgen van zijn macht. Zie, yolk met diepe droefheid. Het gevoelde
daar leidt hij hen rond in zijn paleis. dat het een goed koning verloren had.
Hij brengt hen van de eene zaal naar Hiskia wend opgevolgd door zijn zoon
de andere, en overal toont hij hun Manasse.
zijn rijkdommen en zijn schatten; er
is geen ding in zijn huis, dat hij hun
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AANTEEKENINGEN.

1. „De priesters lvaqn te weinig". Waar-
schijnlijk waren vele priesters onrein, omddt
zij het afgodsaltaar gediend hadden. Uria, de
hoogepriester, was den koning Achaz in zijn
afgodendienst in alles ter wille geweest en
naar alle waarschijnlijkheid had zijn voor-
beeld invloed gehad op de andere priesters.
Hierop kan gedoeld worden in 2 Kron. XXIX
: 34, waar we lezen, „dat de Levieten rechter
van hart waren ... dan de priesters".

2. „In de poort van de legers des Heeren"
(2 Kron. XXXI : 2): de vierkante omheining
van den Tempel werd met een legerkamp ver-
geleken ; de Priesters en de Levieten waren,
om zoo te zeggen, de schildwachten aan de
poorten.

„Bet deel des honings" (vs. 3) : hetgeen de
koning bijdroeg van zijn eigen schatten.

„Het deel der Priesters" (vs. 4) : de eerste-
lingen en tienden, aan de Priesters ver-
schuldigd.

„Kameren" (vs. 11): schatkamers, waar-
schijnlijk grenzende aan de gebouwen van den
Tempel.

3. „Zeven warren" enz. (2 Kron. XXIX : 21).
De wet gebood een var als zondoffer te offe-
rers. Zeven was het getal der volkomenheid
en Hiskia wilde met zijn offer waarschijnlijk
de volkomen toewijding van het geheele yolk.
aan God, na een leven in de zonde, af-
beelden.

4. De wet veroorloofde in sommige geval-
len, dat het Pascha in de tweede, in plaats
van in de eerste maand gehouden werd, n.l.
bij afwezigheid door een reis of bij tijdelijke
onreinheid (verg. Num. IX : 10-12). Hiskia
stelde, in overeenstemming met den geest der
wet, de viering van het Pascha uit, opdat de
reiniging van den Tempel en van de Priesters
geschied kon zijn.

5. „.De onthomenen, die ulieden overgebleven
zijn nit de hand der honingen van Assyrie"
(2 Kron. XXX : 6). Dit doelt op de invallen
en plunderingen, die de inwoners van het
noordelijk koninkiijk te verduren hadden ge-
had van Pul, Tiglath-Pilezer en Salmanezer.
Pul had waarschijnlijk een aantal gevangenen
medegevoerd, Coen hij tegen Menahem was
opgetrokken (2 Kon. XV : 19).

6. „Naar hun wipe" (2 Kron. XXX : 16),
d.i. zooals het gebruik was. Volgens de Misch-
na stonden de priesters steeds in twee rijen
van het altaar tot het buitenste voorhof waar
het v olk zich be yond. Elk offeraar slachtte
zijn lam en het bloed werd in een kom op-
gevangen, die aan den dichtstbijzijnden pries-
ter werd overhandigd ; deze gaf de kom dan
weer aan den volgenden priester; aldus werd
het bloed naar het altaar gebracht, aan den
voet waarvan het door den l gatsten priester

der rij uitgegoten werd. De voile kommen
werden aldus doorgereikt naar het altaar toe,
tervill de ledige kommen in geregelde volg-
orde langs de andere zijde teruggebracht
werden, zoodat er geen oponthoud plaats had.

7. „In die dagen" (2 Kron. XXXII : 24).
Het blijkt duidelijk uit 2 Kon. XX, dat His-
kia krank werd voor de nederlaag van San-

, herib. De kroniekschrijver brengt natuurlijk
het verhaal van Sanheribs inval ten einde
zonder het of te breken door de mededeeling
van Hiskia's ziekte.

8. De zonnewijzer van Achaz, vermeld in
2 Kon. XX, was volgens Cyrillus en Hiero-
nymus een obelisk, opgericht boron aan een
trap, langs welker treden dan zijn schaduw
op- en afging, wanneer de zon steeg of daal-
de. Achaz, die veel schijnt gehouden te heb-
ben van de navolging van hetgeen hij in den
vreemde vond, nam waarschijnlijk een zonne-
wijzer uit Babylon (waar deze instrumenten,
volgens Herodotus, uitgevonden waren) merle,
en richtte lien op boven aan de trappen van
zijn paleis.

Op allerlei wijze heeft men zich trachten
voor te stellen, hoe de achteruitgang van de
schaduw teweeg werd gebracht. Sommigen
hebben gedacht, dat een zon-eclips de oorzaak
was, anderen hebben gesproken van een bui-
tengewone straalbreking. Hoe dit geschiedde
behoeft ons hier niet bezig te houden. Het is
voldoende, te weten, dat hier een wonder
plaats had voor een bijzonder Joel. Een En-
gelsch geleerde merkt op, dat het wonder
met den zonnewijzer van Achazplaatselijk was,
niet algemeen door merkbare verlenging van
den dag : het was een daad van Goddelijke
almacht en sprak tevens van de goedheid des
Heeren, die het geloof van Hiskia door dit
wonder wilde versterken.

9. Op Assyrische gedenkteekens, te Katy-
unjah ontdekt door den heer Layard, komt
voor een beeltenis van Sanherib, gezeten op
zijn troon voor Lachis, terwijl de gevangenen
der stad voor hem kruipen. Boven zijn hoofd
staat het volgende opschrift: Sanherib, de
machtige koning, koning van het land van
Assyrie, zittende op den troon des gerichts
voor de stad Lachis. Ik geef bevel tot zijn
slachting.

De veldtocht wordt in zijn geheel verhaald
op deze gedenkteekenen, die op treffende wijze
de waarheid van het Bijbelverhaal bevestigen.

10. Tartan, Rabsaris en Rabsake zijn geen
eigennamen, mar officieele titels. Tartan
schijnt de gewone titel geweest te zijn van
de Assyrische generaals; Rabsaris beduidde :
de opperste kamerling ; Rabsake, de opperste
schenker.

Daar Rabsake vloeiend Hebreeuwsch sprak,
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hebben sommigen gedacht, dat hij een afval-
lige Jood was; maar het is zeer wel mogelijk,
dat er aan het Assyrische hof een legeraan-
voerder was, die Ilebreeuwsch kon spreken,
een taal, zoo verwant aan het Assyrisch.

11. „De Engel des Heeren . . . . sloeg" enz.
Er zijn vele gissingen gemaakt over de wijze,
waarop de verdelging van het Assyrische
leger plaats had. De vraag is zeer belangrijk.

T it het eenvoudig verhaal dat het een
verdelging was door de directe tusschenkomst
van God zooals bij den dood der eerstgebore-
nen. Sommigen denken, dat een plaag de
Assyri .ers verdelgde ; anderen meenen, dat
een buitengewone samoem hen doodle. Een
Talmudische overlevering zegt, dat het een
hevige storm was.

Het is merkwaardig, dat Herodotus een
ver y alscht verhaal van deze nederlaag van

Sanherib doet. Volgens zijn verhaal zou de
Godheid, in antwoord op de gebeden van ko-
ning Sethon, een priester van Vulcanus,
het Assyrische leger verslagen hebben door
middel van veldmuizen die de pijlkokers, de
bogen en de schildriemen der soldaten door-
knaagden. Deze overlevering is afkomstig van
Egyptische priesters, die den grootsten aikeer
hadden van den Joodschen godsdienst en de
geschiedenis tot hun eigen voordeel anders
wilden voorstellen.

Er is eveneens verschil van meening ten
opzichte van het tooneel der gebeurtenis.
Herod.otus doet haar plaats hebben te Pelusium;
sommigen denken, dat zij bij Libna voorviel.
Het waarschijnlijkst is, dat het gebeurde bij
Jerusalem, daar Sanherib zich gereed maakte,
deze stall aan te vallen, na van een inval in
Egypte teruggekeerd te zijn.

Les XCIII.	 Manasse en Josia.

„Gij zult den Deere uwen God dienen".

le lezen: 2 Kron.	 XXXIV, XXXV, XXXVI : I-16;
2 Kon. XXI, XXII, XXIII.

Te leeren: Jes. XXVI : 16 ; Deut. X : 12 ; Jer. III : 22, 23.
(Ps. 107 : 6, 7 Ps. io6 : 3, 4).

VooR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van Manasse, die eerst geheel naar eigen willekeur han-
delde, het Woord Gods verachtte en voor de gruwelijkste boosheden niet
terugdeinsde, doch in den kerker te Babel tot de erkentenis kwam, dat de
Heere God is en toen weer te Jerusalem in zijn koninkrijk werd gebracht,
waar hij verder in de wegen des Heeren wandelde, is rijk aan leering. Er
komen bij de behandeling dezer les taken voor, van groot belang voor het
practisch onderwijs, die de onderwijzer niet onopgemerkt mag laten voorbijgaan.

De regeering van Amon ;vordt in het Bijbelsch verhaal in enkele woorden
vermeld en zal dus onze aandacht niet lang bezighouden. Het blijkt echter
duidelijk, dat het een tijd was van spoedigen terugkeer tot vroegere zonden.
Het berouw van Manasse en de hervormingen, door hem tot stand gebracht,
waren waarschijnlijk meer persoonlijk dan wel algemeen ; voorts blijkt, dat
Juda tot zulk een diepte was gezonken, dat de ijver des yolks slechts voor-
bijgaande en zijn berouw niet ernstig was. Wanneer de onderwijzer het
eerste gedeelte van de profeticen van Jeremia opslaat, zal hij zien, hoe de
profeet het yolk op strengen toon dit gebrek aan ernst verwijt.

Verder worden hier besproken de hervorming van den godsdienst en de
verbetering in den zedelijken toestand des yolks, die bewerkt werden door
Josia, in wien de geestdrift van Hiskia voor de zaak des Heeren herleefd scheen.
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Josia's jeugdige vroomheid en zijn ijver voor de eere Gods geven tot tal
van nuttige lessen aanleiding, die voor de leerlingen van veel beteekenis zijn.

Met den dood van Josia houdt Juda op te bestaan als een onafhankelijk
koninkrijk. Het onweder, dat reeds lang had gedreigd, begon na den slag
van Megiddo over het afvallige koningshuis los te barsten. De laatste vier
koningen — Joahaz, Jojakim, Jojachin en Zedekia — waren slechts vazallen
van machtiger rijken, en de geschiedenis hunner regeeringen is een aaneen-
schakeling van zonden en gruwelen. In het laatste gedeelte van de les moet
de onderwijzer in korte trekken op de voornaarnste gebeurtenissen deter
regeeringen wijzen en alzoo als 't ware een overgang vormen tot de ge-
schiedenis van den profeet Jeremia en het droevige einde van het risk van
Juda : de verovering van het land, de verwoesting van Jerusalem en de
wegvoering des yolks.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u een jongen voor, die op
school leert schrijven. Van hoeveel
belang is het voor hem, een goed
voorbeeld te hebben, want als het
voorbeeld niet goed is, zal hij het in
le schrijfkunst nooit ver brengen !
Evenzoo is het voor een kind van
Dnschatbare waarde, ouders te bezit-
ten, die den Heere vreezen, die in de
aregen des Heeren wandelen. Welk
een heerlijk voorbeeld geven zulke
)uders aan hun kinderen en hoe ge-
Lukkig is het, als die kinderen dat
voorbeeld volgen ! Er zijn, helaas ! zoo
vele ouders, die hun kinderen een
ilecht voorbeeld geven, die de zonde
lienen en om Gods geboden zich niet
bekommeren. Hoe droevig is het dan,
te zien, dat die kinderen ook in de
sonde leven en al verder van God
zfwijken Maar nog treuriger is het,
3.1s een kind den verkeerden weg op-
gaat, terwijl het thuis, in zijn ouders,
een goed voorbeeld had. Hoe bedroefd
Julien die ouders zijn!

I. Manasse.
Hij deed het goede werk zijns va-

ders te niet. Gij herinnert u, hoe
Hiskia de afgodsbeelden wegdeed en
de afgoderij uitroeide : Manasse richt-
te ze weer op. De „hoogten" werden
weer gevonden en in Jerusalem wer-

den weer afgodsbeelden gezien, zelfs
in het voorhof des Tempels (2 Kron.
XXXIII : 4).

Hij voerde nieuwe gruwelen in en
verleidde het yolk tot zonde. Zie, wat
in vs. 9 van het yolk gezegd wordt:
„Zij deden erger dan de heidenen".
Hoe treurig ! Boven alle volken had
God hen bevoorrecht; Hij had zich
aan hen geopenbaard, had hun Zijn
Wet gegeven, had hen onderwezen,
vermaand, gewaarschuwd. En nu wa-
ren zij dieper dan andere volken in
de zonde weggezonken. Dit is een
waarschuwing voor ons. God heeft
ons het licht des Evangelies gegeven.
Geen verontschuldiging is er voor ons,
wanneer wij de duisternis kiezen. In-
dien wij het Woord Gods verachten
en niet naar Jezus' stem luisteren, zal
ons zwaarder oordeel treffen dan den
heiden, die die stem nimmer hoorde
(2 Petr. II : 21).

Het is zeer treurig, een man te zien,
die zich in het verderf stort, terwij1
zich geen hand naar hem uitstrekt
om hem te redden. Maar God laat
niemand aan zich zelf over (zie Ezech.
XVIII : 3o). God verliet ook nu Ma-
nasse en zijn yolk niet. Zie, wat Hij
doet (2 Kron. XXXIII : io). Hij zendt
profeten tot den koning om hem te
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waarschuwen (2 Kon. XXI : 10-15).
Doch Manasse luisterde niet naar hen.
Het werd steeds erger met hem, want
hij doodde de profeten (sommigen
zeggen ook Jesaja); hij vervolgde Gods
yolk, zoodat de straten van Jerusa-
lem met bloed bedekt werden (zie
Aant, r).

Nu was de maat der zonde zeker
wel vol ? Neen; God is zeer lankmoe-
dig. Hij deed Manasse niet voor zijn
heilig aangezicht weg van wege zijn
zonden, maar Hij strafte hem zwaar
(vs. II). Manasse werd, met ketenen
beladen, door de Assyriörs naar Ba-
bylon gevoerd (zie Aant. 2). Welk een
harde tuchtiging ! Doch wij zullen zien,
dat zij tot Manasse's heil strekte.
Manasse, de koning — een gevangene,
in boeien geklonken, in een ver land;
welk een lot ! Denkt gij niet, dat hij
soms aan zijn verleden dacht? 0 ja,
hij dacht zeer dikwijls aan Jerusalem,
aan zijn kinderen, aan zijn yolk en,
wat meer is aan God, aan den God,
Dien hij beleedigd en bespot had. Zie
hem daar met gebogen knieen, ver-
nederd, biddende [vs. 12, 13 (zie
Aant. 3)]. Welk een les had hij ge-
leerd ! Hoe zag hij nu al zijn zonden
voor zich (Ps. LI : 5, 6). Hij vraagt :
„Zou God mij vergeven ?"

Zie, welk een heilzame vrucht de
verdrukking voor Manasse droeg. De
kastijdende hand Gods bracht hem
tot bekeering. Daar, in den kerker te
Babel, leerde Manasse zijn zonden"
betreuren en beweenen. Uit een be-
rouwvol hart klom de bede op om
vergeving : ,,Lena, o God, gena !" Zou
God dat gebed hebben verhoord ?
Zeker, want Manasse had oprecht be-
rouw over zijn zonden. Al zijn onze
zonden nog zoo groot en vele, God
wil ze ons vergeven, als in ons hart
ware droefheid woont over het kwaad,
dat wij hebben bedreven en wij in
ootmoed en oprechtheid ons gebed tot

RE NKE MA.

Hem opzenden (Ps. LI : iv). In Ma-
nasse's hart leefde Davids woord: ,,Ik
zal belijdenis van mijn overtredingen
doen voor den Heere !" Straks kon hij
het den dichter nazeggen : „Gij ver-
gaaft de ongerechtigheid mijner zonde"
(Ps. XXXII : 5). Hoe zal Manasse
later den Heere gedankt hebben, dat
Hij hem niet aan zich zelf had over-
gelaten, doch hem, zij het dan ook
met harde middelen, op den rechten
weg gebracht had!

Doch Manasse ontving van den
Heere niet slechts geestelijke en
eeuwige zegeningen, de Heere deed
meer. Hij verloste hem uit de gevan-
genis en bracht hem weder te Jeru-
salem op den troon. Hoe zal hij nu
geheel anders hebben geregeerd ! Hoe
zal hij zich beijverd hebben, te her-
stellen, wat hij bedorven had en het
yolk terug te brengen tot der vaderen
God (vs. 15, i6)! En hij genoot de
gunst Gods. De Heere zegende hem
en maakte hem voorspoedig (vs. 14)
(zie Aant. 4). Nu hij in den weg des
Heeren wandelde, zag hij zich van Gods
weldaden omringd.

II. Josia.
(a) Zim hervormingen.
Sla nu 2 Kron. XXXIV :1, 2 op.

Josia is de eenige koning, van wien
gezegd wordt : „Hij week niet of ter
rechter, noch ter linkerzijde". Hoe
vreemd als wij bedenken, wien zijn
vader was ! Lees het verhaal van de
regeering zijns vaders (2 Kron. XXXIII
: 21-25), een kort verhaal van eer
korte regeering. Maar hoeveel kwaad
werd in die twee jaren gesticht I Al
het goede, dat Manasse tot stand ge-
bracht had na zijn bekeering, werd
te niet gedaan. Om veel kwaad te doen,
heeft men niet veel tijd noodig. De
weg naar het kwade loopt naar be-
neden en het is gemakkelijker, op
den weg naar beneden voort te gaan,
dan op een weg, die steeds klimt.

32
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Zie, hoe het eind van Amon was
(XXXII' : 24): hij werd door zijn
eigen knechten vermoord. Welk een
treurige tijd ! Wie zou zich verwon•
derd hebben, als Anions kleine zoon
de booze wegen zijns vaders ook be-
wandeld had? Maar wellicht had Josia
eenige goede raadslieden, waaronder
misschien zijn moeder Jedida (2 Kon.
XXII : I); ook zal de profeet Jeremia
hem op den rechten weg geleid hebben
en hem in den dienst des Heeren
hebben onderwezen. Hoe blijde zul-
len de weinige vrome menschen aan
het hof geweest zijn, dat zij Josia „in
de vreeze des Heeren" zagen opgroeien
(2 Kron. XXXIV : 3) !

Zie nu, wat Josia deed. Hij stelde
alles in het werk om de afgoderij uit
te roeien. De valsche priesters werden
afgezet en de priesters des Heeren,
die overal verspreid waren en op de
hoogten geofferd hadden, werden naar
Jerusalem teruggebracht, waar op hun
gedrag acht kon geslagen worden.
Ook de vuren van Moloch in Thofeth
werden uitgebluscht. De paarden, die
aan de zon waren gewijd (2 Kon.
XXIII : II), werden weggenomen en
de wagenen verbrand. Alles, wat
eenigszins tot afgoderij aanleiding kon
geven — de altaren van Achaz, de
hoogten, die sedert Salomo's dagen
op den Olijf berg gevonden werden,
enz. — alles werd geheel vernietigd
(zie Aant. 5, 6).

Zie voorts, waar Josia heengaat.
Hij begeeft zich naar Bethel. Herin-
nert gij u, wie een gouden kalf en
een altaar te Bethel had opgericht
(I Kon. XII : 28, 29)? Herinnert gij
u den man Gods uit Juda (r Kon.
XIII : I, 2)? Lees nu 2 Kon. XXIII:
15-2o. Hoe werd het woord van
den profeet bewaarheid (1 Petr. I :
25) ! Josia verbrandde de beenderen
van de goddelooze profeten op dat-
zelfde altaar en vergruisde ze. Welk

een volkomen hervorming bewerkte
hij !

(b) Hilkia en het wetboek.
Stel u de hoofdlieden van Josia

voor, die den Tempel onderzoeken.
Hier en daar vinden zij wellicht veel
wanorde; alles zag er vervallen uit.
Hoe verheugd was de hoogepriester
Hilkia, toen hij de werklieden aan
het werk zag om het huis des Hee-
ren te herstellen! Doch wat vindt hij
daar op zekeren dag ? Het is een oud
boek. Zie welk boek het is (Deut.
XXXI : 24-26): de oude copie van
de wet, die in de ark was bewaard
geworden. Welk een schat (zie Aant.
7) ! Misschien was het wetboek wel
verloren geraakt tijdens de vervolgin-
gen onder Manasse (2 Kon. XXI :
i6). Zie, wat Hilkia nu doet. Hij gaat
tot Safan, den schrijver (2 Kron.
XXXIV : 15), en stelt dezen het boek
ter hand met het verzoek, het aan
den koning te geven. Zie, wat er nu
gebeurt.

(I) Het wetboek wordt den koninc
voorgelezen. Overluid leest Safan de
woorden van de wet Gods voor de
ooren des konings. Zie nu naar Josia.
Waarom scheurt hij zijn kleederen?
Waarom wordt hij zoo droevig ge-
stemd, als Safan voorleest ? Zijn oogen
gaan meer dan ooit open voor de
zonden van Juda. Hoe verschrikt hij,
als hij uit de oude rol Gods oordee-
len hoort voorlezen ! Hoor, wat hij
nu zegt. De hoogepriester en drie
zijner dienaren moeten den Heere
gaan vragen naar de beteekenis van
de wet. Zij gaan tot een vrouw, tot
Hulda, de profetes (vs. 22). Het was
niet de eerste maal, dat God vrou-
wen als zijn tolken gebruikte (Ex. XV :
20; Richt. IV : 4). Lees, wat Hulda
zegt. Hoe streng klinken die woorden
tot het booze yolk en hoe genadig
tot den vromen koning (vs. 23-28) !
Zoo zijn Gods woorden nog : ernstige
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waarschuwingen bevatten zij, doch
ook heerlijke beloften.

(2) Het wetboek word/ ook aan het
yolk voorgelezen.. Stel u een groote
vergadering in het voorhof van den
tempel voor (vs. 29, 3o). De koning
stond op een verhevenheid, terwij1
het nieuw gevonden wetboek aan de
menigte werd voorgelezen. Welk een
indruk maakten de voorgelezen woor-
den ! Nu het yolk de woorden der
wet hoorde, zag het, hoe zwaar het
had gezondigd, hoe snood het de ge-
boden des Heeren had overtreden,
hoe ver bet van den Heere was af-
geweken. Met een berouwvol hart be-
leed het yolk zijn zonden voor den
Heere. 0, zoo God met de mannen
van Juda deed naar hun ongerechtig-
heden, was het ergste te vreezen ;
doch zij pleitten op Gods genade. En
nu riepen zij elkander toe : „Komt
en laat ons wederkeeren tot dpn
Heere !" Zie hoe koning en volk sa-
men zich verbinden om den Heere
te dienen en de geboden Gods te
onderhouden. Krachtig zet Josia het
hervormingswerk voort; vol geestdrift
ijvert hij voor de eer van 's Heeren
Naam.

Nu wordt ook het Paaschfeest ge-
vierd (2 Kron. XXXV : 1-19). Hoe
zorgde Josia, dat alles gedaan werd,
zooals God het bevolen had ! De ark
werd weder in het Heilige der Hei-
ligen geplaatst; de Priesters en de
Levieten werden weder op hun plaat-
sen gesteld, evenals de zangers (vs.
15) [zie Aant. 8] en door den koning
en de vorsten werd een groot aantal
offerdieren gegeven. Lees wat er van
dit feest gezegd wordt (vs. i8). Sedert
Samuel was er niet zulk een feest
gevierd. Zal Juda nu weer waarlijk
den Heere dienen ? Ach peen I Het
vierde nooit meer zulk een Paasch-
feest.

(c) Dood van Josia.
Het yolk week spoedig Af. Hebt gij

wel eens het geluid van den Bonder
gehoord ? Hebt gij wel eens gezien,
dat de zwarte wolken zich samen-
pakten en de storm opstak ? Een hevig
onweder dreigde boven • Juda los te
barsten. Reeds deden vijanden inval-
len in het Noorden (Jeremia VI : r)
[zie Aant. 9]. Dit was het begin der
ellende. Doch wat gebeurt elders?
Egypte rust zich toe ten strijde, niet
tegen Juda, maar tegen Assyrie. Necho
(zie Aant. 1o), de koning van Egypte,
zendt een leger naar Karchemis, een
stad in Assyrie. In dien strijd mengt
zich Josia.

Er is een groote beweging in Jeru-
salem. Een talrijk leger trekt uit met
den koning aan het hoofd. Waar
trekken de krijgslieden been ? Zij trek-
ken het Egyptische leger tegemoet (vs.
20) want Josia heeft een verbond met
Assyrie gemaakt. [De macht van As-
syrie verminderde. Een andere macht
verdrong dit rijk, Babylon. Josia weer
wat Babylon eenmaal met Juda doen
zal (2 Kon. XX : 17). Misschien had.
Josia om dien boozen dag te vertra-
gen een verbond met Assyrie ge-
sloten].

Josia had zich niet met dien strijd
tusschen Egypte en Assyrie moeten
bemoeien. God waarschuwt hem nog
door Necho (vs. 22). Doch Josia luis-
tert niet. De legers ontmoetten elkan-
der te Megiddo, het groote slagveld,
waar zoo menigmaal gestreden is
(Richt. IV : 13). Stel u het Egyptische
leger voor, gewapend met speren, pij-
len en bogen. Een groot aantal schut-
ters schiet zijn pijlen of naar Josia's
leger. De koning wordt getroffen. Hij
beveelt zijn dienaren, hem weg te
voeren : zij zetten hem op een ande-
ren wagen en brengen hem buiten
het gevecht, doch hij sterft weldra.

Hoewel Josia ongetwijfekl verkeerd
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deed, tegen den koning van Egypte
op te trekken, moeten wij toch niet
vergeten, dat hij „in vrede" stierf,
omringd door Gods gunst (2 Kon.
XXII : 20). God nam hem weg, v66r
dat de booze dag kwam. Toen het
onweder zich boven Juda ontlastte,
was Josia niet meer.

In Josia's geschiedenis ligt een les
voor ons opgesloten. In den tijd van
algemeenen afval, waarin hij leef-
de, bleef hij getrouw aan zijn God
en streed hij voor de eer des Heeren.
Wij moeten doen als hij. Wij moeten
altijd strijden voor de glorie van Gods
Naam en opkomen voor de eer van
onzen Koning, hoeveel het ons ook
moge kosten. Dan zullen ook wij een-
maal de kroon der overwinning ont-
vangen (Openb. II : ro).

(d) juda's verval.
Hoe spoedig kan het goede te niet

gedaan worden ! Van alles, dat Josia
tot stand gebracht had, was spoedig
weinig over ( Voorb. — Een wond,
juist g-enezen, dock niet volkomen ge-
hedd, breekt weer open). Dit was ook
het geval met Juda. Josia's regeering
was de laatste flikkering van de kaars ;
nog even brandde zij helder, toen
doofde ze uit. Er kwamen nog vier

koningen, maar geen meer zooals
Josia. Zie, welke hun namen waren
(2 Kron. XXXVI : 2, 5, 9, II). Geen
van hen diende den Heere. Weldra
geraakte nu het rijk in verval. Na
drie maanden werd de eerste koning
gevangen naar Egypte gevoerd. Joja-
kim moet zich in alles aan Nebu-
kadnezar onderwerpen. Jojachin werd
als gevangene naar Babel gebracht

(vs. 1o), totdat onder Zedekia het
einde kwam. Later zullen wij daar
meer van hooren.

Het yolk werd ook al boozer en
boozer. Toch zond God nogmaals
profetên tot hen (XXXVI :16). Zie,
hoe deze ontvangen werden (vs. r6).
Gods boden werden bespot en zijn
woorden veracht. Was het wonder,
dat Gods toorn zich tegen het yolk
ontstak (Jer. V : 29)?

Lees Spr. XIV : 34. Hoezeer had
Juda dit vergeten ! Maar dit geldt
niet alleen een yolk. Het geldt ook
voor u en voor mij. Gerechtigheid
verhoogt het leven van ieder mensch,
zij heft hem op tot God. De zonde
scheidt ons van Hem, doet ons van
Hem afwijken, evenals Juda, dat in
het verderf stortte. Laat ons niet van
Hem afdwalen.

AANTEEK ENINGEN.

1. In het verhaal van Manasse's regeering
in 2 Kon. XXI lezen wij, dat hij „zeer veel
onschuldig bloed vergoot". De Joodsche over-
levering beschrijft het tijdvak als een schrik-
bewind. Er wordt gezegd, dat de naam van.
God geschrapt werd in alle openbare kennis-
gevingen en in alle geschriften. Vele aan-
hangers van Jehova werden gedood, velen
van de edelen werden van de rotsachtige
klippen 11 Jerusalem geworpen. Ook de pro-
feet Jesaja zou op 90-jarigen ouderdom zijn
omgebracht. In den Talmud wordt verhaald,
dat hij „in stukken werd gezaagd" (verg.
Hebr. XI :37).

2. De koning van Assyrie, die Manasse
gevankelijk wegvoerde, moet Esarhaddon ge-
weest zijn, die de zoon en opvolger was van
Sanherib en 13 jaar op den troon zat. Een
bewijs voor de waarheid van het Bijbelsch

verhaal ligt in het feit, dat Esarhaddon de
eenige Assyrische koning was, die te Babylon
regeerde, naar welke stad (en niet naar
Nineve) Manasse gevankelijk werd gebracht.
Steenen van het paleis van Babylon, die
Esarhaddons naam dragen, bestaan nog.

Er is in het Britsch Museum een prisma
van Esarhaddon met een inschrift, waarin de
volgende zinsneden voorkomen : Ik bracht
(van Syrie) naar Assyrie mannen en vrouwen
over zonder tal. Ik telde onder de vazallen
van mijn koninkrijk twaalf koningen van
Syrie aan gene zijde der bergen — Balon,
koning van Tyrus, Minasi (Manasse), honing
van Duda. if da.

In dit opschrift noemt Esarhaddon zich-
zelven aldus : — Esarhaddon, de groote koning,
de machtige koning, de koning der legioenen,
de koning van Assyrie, heerscher van Baby-
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lon, koning der Sumirs en Acaden, koning
van Egypte, koning van 'Nene en van Cush,
zoon van Sanherib, den grooten koning, den
machtigen koning, den koning van Assyrie,
den rechtvaardige, den verschrikkelijke, die
wandelde in de aanbidding van de goden As-
sour, Sin, Samas, Nebo, Merodach, Istar van
Nineve, Itur van Arbela, de groote goden
zijns meesters, en regeerde van den opgang
der zon tot haar ondergang en zonder gelijke
was in het opleggen van schatting.

3. Het „gebed van Manasse" in onze Apo-
kryfe boeken kwam tot ons door de Septua-
gint. Het bestond niet in het Hebreeuwsch
en werd nooit opgenomen in den gewijden
kanon. Het Concilie van Trente kende het
geen plaats toe onder de boeken van den
tweeden rang in den kanon, ofschoon het de
sanctie ontvangen had van Clemens Romanus.

4. De macht van het Assyrische rijk begon
te tanen vOOr 642 v. C., het jaar van Ma-
nasse's dood. Het is waarschijnlijk, dat deze
in het laatste gedeelte zijner regeering van
Assyrie afviel en zijn hoofdstad versterkte.
De meer afgelegen provincies van een zinkend
rijk waren n atuurlijk de eerste, die het juk
afschudden.

5. „Priesters der tn,eede ordening" (2 Kon.
XXIII : 4): een ongewone aanduiding van de
gewone priesters. Zij worden bier priesters
der ,,tweede ordening" genoemd in tegenover-
stelling met den Hoogepriester.

6. De berg Machith is de Olijf berg, ten
oosten der stad. Men denkt, dat de uitdruk-
king „ter rechterhand van den berg" (2 Kon.
XXIII : 13) den lageren, zuidelijken top aan-
duidt, die den naam „Berg der Wraak"
behield.

7. Het schijnt ontwijfelbaar, dat het gevon-

den „Wetboek" het authentieke afschrift was
van het wetboek van Mozes, dat vroeger be-
waard werd in de ark, in het Heilige der
Heiligen, maar verloren gegaan of verborgen
was bij een vroegere ontwijding des Tempels.

8. „Naar het voorschrift van David" (2
Kron. XXXV : 4). In 1 Kron. XXIII : 6-24
lezen wij, hoe David de Levieten in afdee-
lingen verdeelde. Bij de regeling der indee-
lingen volgde Salomo eerst de voorschriften
van zijn vader David (2 Kron. VIII : 14),
doch later bracht hij wellicht hierin eenige
wijzigingen aan.

9. De gewijde geschiedenis zwijgt geheel
over de gebeurtenissen in de dertien jaren,
die den inval van Farao-Necho en den slag
van Megiddo voorafgingen. Deze jaren waren
echter merkwaardig door een zeer belangrijke
gebeurtenis, n.l. den inval der Scythen in dit
gedeelte van Azie. De Scythen drongen door
tot de Filistijnsche grenzen, vanwaar na
de plundering van den tempel van Astarte
te Askelon, verdreven werden door Damme-
tichus, den koning van Egypte. De oude
Kanadnietische stad Bethsar, aan het oost-
einde der vlakte van Esdraelon, droeg later
den naam van Scythopolis, omdat het leger
der Scythen deze stad een tijd lang in bezit
had.

10. Necho was, volgens Herodotus, de zoon
en opvolger van Psammetichus I. Zoowel de
gewijde als de ongewijde geschiedenis vermel-
den zijn oorlogen en zijn veroveringen. Necho
was een zeer ondernemend vorst. fib rnstte
vloten uit voor de Middellandsche en de
Roode Zee en maakte een aanvang met het
graven van een kanaal van de Roode Zee tot
den Nijl.

Les XCIV. — Jeremia.

„Overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij gaan".

Te lezen : Jer. I ; XXVI ; XXVII, XXVIII, XXXVII en XXXVIII.
Te leeren: Jer. I : 16, 17 Jer. VIII : 21; Jer. XV : 20, 21; Zef. II : r, 2.

(Ps. 85 : 2 ; Ps. 88 : 1,	 Ps. 119 : 38).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De profeet Jeremia is een merkwaardige figuur uit dit tijdperk der ge-
schiedenis. In deze les zullen wij ons met het verhaal zijner lotgevallen
bezighouden. In het eerste deel dezer les behandelen wij zijn roeping tot
het profetisch ambt, toen hij als jongeling te Anathoth vertoefde; daarna
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zien wij, hoe hij de taak, die God hem had opgelegd, getrouw vervulde,
ondanks al het lijden, dat hij moest onderga4n, en den tegenstand dien hij
moest ondervinden.

Om de kinderen recht te doen begrijpen, hoe moeilijk Jeremia's taak was
en welk een cooed en geloof er toe noodig was, om die taak ten uitvoer te
brengen, moet de onderwijzer hun een juist denkbeeld trachten te geven van
den toestand, waarin het rijk van Juda in dien tijd verkeerde.

Met Josia's flood ging Juda's laatste hoop verloren. Het naderende einde
— de verwoesting van Jerusalem — wierp reeds een donkere schaduw over
dit tijdperk der geschiedenis, zichtbaar in de verwarring, die aan het Jood-
sche hof en onder het Joodsche yolk heerschte. Priesters en profeten waren
diep verdorven ; zelfzucht en bijgeloof heerschten overal. De oudsten waren
op Jeremia verbitterd, die onbevreesd hun geweldenarijen bestrafte en hen
wees op hun diepen, zedelijken val. Ook het yolk was tegen Jeremia inge-
nomen. Hij scheen welhaast in het gansche land alleen te staan als strijder
voor de eere Gods.

Het practisch onderwijs, aan de geschiedenis van de rol des boeks ont-
leend, komt nagenoeg geheel overeen met hetgeen te leeren valt uit het
verhaal van het vinden van het „Wetboek" onder de regeering van Josia.
We moeten er n.l. bij stilstaan, hoe allerlei jammer en ellende over ons komt,
wanneer wij het Woord Gods verachten en verwerpen, doch dat alleen in
het hooren naar de stem des Heeren en in het betrachten van Zijn geboden
leven en vrede voor ons te vinden is.

SCHETS VAN DE LES.

Hebt gij wel eens iemand een fak-
kel zien dragen ? Wanneer schijnt
deze helderder : als de maan haar
stralen op de aarde nederzendt of als
het donker is? Hoe donkerder het is,
des te helderder licht verspreidt de
fakkel. Wij spraken in de laatste les
van Juda's goddeloosheid. Het was
zeer duister in het land ; het licht Gods
scheen geheel uitgebluscht. De Heere
liet Zijn yolk echter niet aan zich
zelf over. De nacht was nog donker
en zwart; toch was er nog licht. God
zorgde, dat iemand van Hem „ge-
tuigde". Een man in Juda droeg nog
de fakkel des Heeren. Hoe verheugd
zou hij geweest zijn, als het yolk zich
tot den Heere had bekeerd ! Zijn
licht brandt nor. Hij liet ons twee
boeken na.

Wij zullen nu heden iets meer hooren
van dien man, van Jeremia, die in dien

tijd van afval en goddeloosheid het
yolk getrouw vermaande en waar-
schuwde en krachtig ijverde voor den
Naam en de zaak des Heeren.

I. De roeping tot het profeten-
ambt (Jer. 1).

Hebt gij u wel eens afgevraagd,
wat gij het volgende jaar doen zult,
waar gij over vijf, tien, twintig jaar
zult zijn ? Hoe verborgen is de toe-
komst voor ons (Spr. XXVII : x) ! Wij
weten niet, wat er morgen gebeuren
zal. Wij kennen de toekomst niet. En
het is zeer goed, dat God de toekomst
voor ons verborgen houdt. Maar hoe
ligt alles voor Hem open, verleden,
heden en toekomst!

Beschrijf een stad, die ten noorden
van Jerusalem op heuvelen gelegen
is. Anathoth is haar naam. Het is een
stad der priesters (Joz. XXI : i8). Een
der priesters, die daar woont, heet
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Hilkia en heeft een kleinen jongen,
Jeremia, geheeten. Hoe verheugd was
Hilkia, toen zijn zoon geboren werd.
(Jer. XX :15) ! Stel u Jeremia als
jongen in het huis zijns vaders voor:
misschien vroeg zijn vader zich dik-
wijls af, hoe het later met zijn zoon
zou gaan, tot welk werk deze zou
worden geroepen. Op die vragen kon
Hilkia echter geen antwoord geven.
Maar God wist het. Hij wilde Jeremia
tot een zijner profeten maken.

(I) Wanneer Jeremia geroepen werd.
Zie, wie toen koning was (Jer. I:

2). Het was juist ten tijde, dat Josia
de afgoderij begon uit te roeien. Mis-
schien sprak God tot hem, zooals Hij
eenmaal tot Samuel gesproken had
(I Sam. III : 1-4). Jeremia was nog
slechts een jongeling, wellicht niet
veel ouder dan Samuel toen was (vs.
6) [zie Aant. 11. Hoor, wat Gcd tot
hem zegt : „Ik heb u geheiligd ; Ik
heb u den volken tot profeet gesteld"
(vs. 5). Welk een woord voor den
jongeling! Wij zullen zien, hoe Jere-
mia dit woord ontving.

(2) Het werk, waartoe Jeremia ge-
roepen werd.

Hij moest Gods gezant wezen en
tot zijn goddelooze landgenooten spre-
ken. Hij moest hun Gods oordeelen
aanzeggen (vs. 15, 16). Hoe onaan•
genaam, de overbrenger van slechte
tijdingen te moeten zijn, vooral, wan-
neer die tijdingen onze vrienden
gelden !

De Heere openbaart aan Jeremia,
wat het yolk zal wedervaren. Hij doet
hem een tak van een amandelboom
met witte bloesems zien. (zie Aant.
2). Wat was de beteekenis hiervan
(vs. 12)? De amandelboom was de
boom, die bet eerst in het jaar bloei-
de ; zoo zal God het oordeel verhaas-
ten. Vervolgens toont de Heere Jere-
mia een ziedenden pot, die naar het
Noorden was gekeerd (zie Aant. 3).

Wat wilde dit zeggen ? De straf zou
gestreng zijn en de vijanden zouden
uit het Noorden komen (vs. 14).

(3) Hoe God Jeremia temoedig-de.
Het werk, dat Jeremia verrichten

moest, was gevaarlijk ; doch zie, wat
God hem belooft (vs. 8, 18,19). Hij
behoeft niet te vreezen. God zal hem
ondersteunen, hem uitredden. God zal
hem stellen tot een vaste stad, tot
een ijzeren pilaar en tot koperen mu-
ren. Jeremia is veilig in de hoede des
Heeren. En wat moet hij nu tot bet
yolk spreken ? Niets anders dan het-
geen de Heere hem zeggen zal. God
roerde zijn mond aan (vs. 9), opdat
Jeremia wel zou verstaan, dat hij des
Heeren tolk moest zijn. De Heere zou
Zijn woorden leggen in den mond
van Jeremia, die ze dan het yolk
brengen moest.

Toen Jeremia dit woord des Hee-
ren ontving, zal hij er zeker ernstig
over nagedacht hebben. Immers God
zendt hem tot een yolk, dat weinig
acht op zijn woorden zal slaan, dat
hem zal bespotten en hoonen. (2 Kron.
XXXVI :16). Toch aarzelt Jeremia
niet, den hem opgedragen last te vol-
voeren. Als de Heere roept, zal hij
gehoorzamen. Geen vreeze behoeft
zijn hart te benauwen; zijn Zender
zal met hem zijn. Zie, moedig aan-
vaardt hij zijn moeilijke taak met het
gebed in het hart, dat de Heere zijn
arbeid moge zegenen en zijn werk
moge doen strekken tot eer Zijns
Naams en tot heil des yolks (zie
Awn'. 4).

II. De rol des boeks (Jer. XXXVI).
Verplaats u nu in de dagen van

Jojachin. We zijn in Jerusalem. Welk
een opwinding heerscht daar ! Telkens
komen er berichten van den viand
in het Noorden. Wat is het in Jeru-
salem treurig gesteld ! De stad is vol
boosheid en zouden; ver is het yolk
van den Heere afgeweken , de inzet-
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tingen des Heeren worden overtreden;
de geboden Gods worden veracht.
0, het is wel te voorzien, dat de
Heere straks zal komen met Zijn straf-
fen en Zijn oordeelen ! Daar verschijnt
Jeremia in Jerusalem om het yolk dit
aan te zeggen. Lees eenige woorden,
die hij tot hen spreekt (Jer. XXV :
3-7, II, 15-18). Hij gaat naar het
dal buiten de stall, houdt een aarden
kruik in de hoogte en werpt Naar
voor de oogen der priesters en der
oudsten in stukken, zeggende, dat
Jerusalem evenals deze kruik verbro-
ken zal worden (XIX :1, 2, ro, I I).
Daarna bestijgt hij den heuvel en
profeteert hij in het voorhof des tem-
pels (XIX : 14, 15).

Maar wat dachten de goddelooze
priesters en profeten daarvan ? Zie
Jer. XX : 2. De profeet werd gevan-
gen genomen. Maar had hij dan geen
vrienden ? Hij had er slechts weinige,
maar daaronder beyond zich een uit-
nemende vriend, Baruch genaamd
(XXXVI : 4). Baruch en Jeremia be-
spreken samen den droevigen toestand
des lands en treuren over de zonden
des yolks. Dikwijls moeten zij voor
hun vijanden vluchten. Baruch was
zonder twijfel voor Jeremia een groote
troost. Zie, wat zij in hun schuilplaats
deden. Baruch schrijft; hij schrijft op,
wat Jeremia hem voorzegt. Wat is
het? Een brief? Neen. Baruch schrijft
op, wat Jeremia in de straten van
Jerusalem en in den tempel gesproken
heeft : Gods boodschap tot het afge-
weken yolk (vs. 1, 2).

Zie, hoe men dit geschrift van Ba-
ruch noemt : „de rol des boeks". Hebt
gij wel eens een heel oud boek ge-
zien ? Het ziet er anders uit dan
onze boeken. Het is niet gedrukt, maar
geschreven (Foorb. — De hana'schrif-
ten der Bijbelboeken werden zorg-
vuldig overgeschreven in de Wooster:.
De schriftgeleerden copieerden de

Joodsche geschritten). Baruch was een
schriftgeleerde. Men schreef toen op
perkament , en zulk een beschreven
rol noemde men een boek (zie Aant.
5). (Verg. Ez. II : g; Luk. IV : r7).

Waartoe moesten die profetieen in
een „boek" worden geschreven ? God
wilde niet, dat ze verloren zouden
gaan. Zijn woorden moesten bewaard
worden, ook voor ons. Wat de Heere
in oude tijden tot Israel sprak, client
ook tot onze waarschuwing, tot onze
vermaning, tot onze vertroosting
(Verg. Rom. XV : 4; 2 Tim. III :
z6).

Zie nu, wat er verder gebeurt. De
rol moet in het openbaar aan het
yolk worden voorgelezen. Baruch
moet dit doen. Welk een gevaarlijke
taak !

In Jerusalem wordt een vastendag
gehouden; vele menschen zijn er bij-
een. Welk een bespotting ! Meent gij,
dat zij vastten om daarmede hun
droefheid en hun berouw over hun
zonden uit te spreken ? Ach neen !
't Was alles slechts schijn ! Van ver-
ootmoediging voor den Heere was
geen sprake ! Als zij waarlijk over
hun zonden getreurd hadden, zouden
zij den weg der ongerechtigheid heb-
ben verlaten en zich tot den Heere
hebben bekeerd (2 Cor. VII : io;
verg. Jes. LVIII : 5-7). Daar ver-
schijnt Baruch bij den Tempel. Hij
leest de rol aan de menigte voor (vs.
zo). Waarom moest dit geschieden
(vs. 3, 7) ? De Heere wilde het yolk
van Juda nog waarschuwen. Welk een
liefde en lankmoedigheid van God!

Da Heere heeft geen lust in den
dood-des zondaars, maar in zijn bekee-
ring en zijn leven ! Hoe toont Hij
dit elken dag ook aan ons, als hij
met Zijn Woord tot ons komt en toe-
roept : „Wendt u naar Mij toe, wordt
behouden !" Mochten wij maar hoo-
ren naar Zijn stem en Zijn vermanin-
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gen ter harte nemen (2 Petr. III : 9)!
Zie, hoe aandachtig een der mannen

luistert. Het is Michaja, de zoon van
Gemarja. Zie hem daar naar het paleis
snellen, waar juist een vergadering
van edelen plaats heeft. Hij zegt hun,
wat Baruch voorgelezen heeft (vs.
11-13).

Wat doen zij nu? Men laat Baruch
ontbieden (vs. 14). Hij brengt zijn rol
en leest hem voor. Hoe verslagen
schijnen zij ! Hoor, wat zij uitroepen :
„Wij zullen den koning deze woor-
den bekendmaken". Zij vragen aan
Baruch, hoe hij die woorden van Je-
remia heeft opgeschreven en Baruch
zegt hun, dat de profeet ze hem heeft
gedicteerd (vs. 17, 18). Zie nu, wel-
ken raad zij hem geven (vs. r9). Ba-
ruch en Jeremia moeten zich verber-
gen ; niemand mag weten, waar zij
zijn. Zoo beschermt de Heere Zijn
dienstknechten.

Laten wij nu zien, wat er verder
gebeurt. De rol wordt in de verga-
derzaal bewaard en de vorsten gaan
heen om den koning te vertellen, wat
er geschied is.

Jojakim is in zijn winterpaleis en
luistert naar hetgeen Jehudi hem ver-
haalt. Hij beveelt, de rol te halen,
want deze moet hij zien. De rol wordt
gebracht en Jehudi leest haar voor.
Terwij1 de koning luistert, verandert
zijn gelaat. Stort hij tranen of scheurt
hij zijn kleederen, gelijk Josia, toen
deze de woorden van Gods Wet ver-
nam ? Niets van dit alles. Hij wordt
zeer toornig en gebiedt Jehudi, op te
houden, want hij heeft genoeg ge-
hoord. Zie, wat hij doet (vs. 23).
Niettegenstaande de vorsten hem
smeeken, dit niet te doen (vs. 25),
snijdt hij de rol in stukken, die hij
in het vuur werpt. Wat bekommerde
hij zich om Jeremia's profetieen ! Hij
zal beiden, Baruch en Jeremia, ge-
vangen laten zetten. En de vorsten ?

Hebben Jeremia's woorden, die deze
in den Naam Gods sprak, hen niet
verschrikt (vs. 24)? Alle eerbied voor
God was verdwenen , zij verontrusten
zich weinig over dit alles.

Laat ons Baruch en Jeremia in hum
schuilplaats volgen. Stel u Jeremia
voor, die Baruch vraagt, wat er ge-
schied is en wat deze met de rol ge-
daan heeft. Arme Baruch ! Hoe ont-
moedigd is hij, hoe bedroefd over het
mislukken zijner pogingen (Jer. XLV) I
Iemand, die het goede tracht te doen,
wordt dikwijls ontmoedigd , hij wordt
bedroefd, als hij ziet dat zijn werk
oogenschijnlijk zonder vrucht is.
(Voorb. — Een onderwijzer, , die Zang
onderzvijs geeft in een klasse, ziet niet
de minste vrucht; loch, werki hij door).
Zie, wat Gods Woord zegt (Fred: XI:
I ; I Cor. III : 7).

Jojakim had in zijn vermetelheid de
rol verbrand. Zie, welk bevel de
Heere nu aan Jeremia geeft (vs. 27,
28). Een andere rol werd geschreven.
Was die minder gestreng dan de
vorige? „Aan dezelve werden nog
vele dergelijke woorden toegedaan"
(vs. 32). Hoe dwaas van Jojakim, te
willen beletten, dat Gods woorden het
yolk bereikten ! Velen na hem hebben
dat ook trachten te doen ( Voorb. —
V erbranding der Ileilige Schriften
onder Diocletianus en in de .r6e
eeuw). Maar elke poging, Gods licht
uit te dooven, doet het des te hel-
derder brander. Wie zal het verwon-
deren, dat zulk een koning een treurig
uiteinde had (Jer. XXII :18, I9)?

III. De getrouwe dienstknecht
des Heeren. (Jer. XXVII, XXVIII,
XXXVII en XXXVIII).

Weer gaan we naar Jerusalem.
Jojakim is gestorven; zijn zoon Joja-
chin is na een regeering van slechts
drie maanden met een gedeelte des
yolks gevankelijk naar Babel wegge-
voerd; thans zit Zedekia op den troon



5o6	 JEREMIA.

Ach, hij is slechts een vazal van Ne-
bukadnezar, den koning van Babel;
deze heeft hem op den troon gezet
en hij regeert in diens naam ; in alles
is hij van Nebukadnezar afhankelijk.
Wel is Juda diep gezonken ! Maar
Zedekia wil het uit zijn val opheffen.
Hij wil zich aan Babels oppergezag
onttrekken. Met Edom, Moab, Ammon,
Tyrus en Sidon knoopt hij in 't ge-
heim onderhandelingen aan, die ten
doel hebben, zich tegen den koning
van Babel te vereenigen. Gezanten
van deze volken bevinden zich reeds
te Jerusalem. Gezamenlijk zal men
zich tegen Nebukadnezars macht ver-
zetten ; in een algemeenen opstand
zal men zich van Babels heerschappij
vrijmaken. Zedekia wil niet langer
Nebukadnezars vazal zijn; hij wil een
zelfstandig, onafhankelijk vorst wezen.
Doch wie gaat daar naar het konink-
lijk paleis ? Het is de profeet Jere-
mia. Aller blik is op hem gevestigd.
Geen wonder ! Hij draagt een juk om
zijn hals, waaraan ketenen hangen
(zie Aant. 6). Maar waarom ziet hij
er zoo vreemd uit ? De Heere heeft
hem bevolen, dat juk om zijn hals
te doen (XXVII : 2). Op die wijze
moet hij het Woord des Heeren, dat
hij te brengen heeft, duidelijk maken.
De profeten bedienden zich vroeger
meer van zulke zinnebeeldige voor-
stellingen (r Kon. XXII : i i ; Jes.
XX : 2-4; Jer. I : XIX, lo, i r). Hoor,
wat Jeremia in 's Heeren Naam spreekt:
„Onderwerp u aan den koning van
Babel, dan zult gij vrede hebben,
want de Heere heeft Jerusalem in
Nebukadnezars hand gegeven ; zoo gij
echter niet voor zijn macht bukt, zal
allerlei jammer en ellende u treffen".
Ook gaat hij tot de vreemde gezan-
ten en zegt hun, dat zij tot hun hee-
ren moeten gaan en hun het Woord
Gods moeten overbrengen, die wil,
dat men geen pogingen aanwende,

zich van Babel vrij te maken, doch
dat men Nebukadnezars oppermacht
erkenne. Ook het yolk vermaande
Jeremia op dezelfde wijze. 0, hij had
gaarne antlers gesproken. Hij zou
graag gezegd hebben, dat Babels
macht zou worden verbroken en Juda
weer zijn vrijheid herwinnen zou,
maar hij kan, hij mag zoo niet spre-
ken ; deed hij het, hij zou het yolk
misleiden. Zie, daar staat hij in het
voorhof des Tempels met het juk om
den hals. Een groote menigte heeft ziai
om hem heen geschaard. Ernstig
waarschuwt hij het yolk, toch niet de
wapenen tegen Nebukadnezar op te
vatten. God heeft het juk der dienst-
baarheid op hen gelegd; zij molten
niet trachten, dat juk te verbreken.
Alleen wanneer zij het gewillig dragen,
zal het hun wel gaan. Zoo spreekt
Jeremia. Maar wie treedt daar op hem
toe? Het is Hananja, een man, die
zich ook een profeet noemt. Maar hij
is een valsch profeet. Hoor, wat hij
zegt (XXVIII : 2-4). De heerschappij
van Nebukadnezar over Juda zal spoe-
dig een einde nemen ; Jojachin en de
gevankelijk weggevoerden zullen wel-
dra terugkeeren en Juda zal weer vrij
en onafhankelijk zijn als weleer. En
om aan zijn woorden kracht bij te
zetten rukt hij Jeremia het juk van
de schoutiers en verbreekt hij het (vs.
18). Doch zie, wat de Heere nu tot
Jeremia zegt (vs. r3, 14). Nebukadne-
zars macht is sterk ; Juda zal zich
aan zijn oppermacht niet kunnen
ontrukken ; zijn ijzeren juk zal het niet
kunnen verbreken. Hananja is een
leugenprofeet; zijn woord brengt het
yolk op een dwaalweg, die ten verderve
voert. En zie nu, hoe de Heere dui-
delijk toont, dat Jeremia zijn gezant
is. Hij zal de eere en het gezag van
zijn profeet handhaven. „Dit jaar zult
gij sterven", spreekt Jeremia tot Ha-
nanja in den Naam Gods (vs. i6). En
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dit woord werd vervuld. Twee maan-
den later nam de Heere Hananja
door den dood weg en toonde daar-
mede aan heel het yolk, dat Jere-
mia waarlijk Zijn dienstknecht was,
die het Woord Gods het yolk ver-
kondigde.

Zal koning Zedekia nu de woorden
van Jeremia ter harte nemen ? Zal hij
nu erkennen, dat in Jeremia's woord
de stem Gods tot hem komt? 0, hij
gelooft wel, dat Jeremia waarlijk een
profeet des Heeren is. Dat blijkt wel
uit het verzoek, dat hij tot hem richt
(XXXVII : 3) : „Bid toch voor ons tot
den Heere, onzen God". Zie nu, wat
Jeremia tot de gezanten des konings
zegt (vs. 6-2--10). Jerusalem zal zeker
in de handers van den koning van
Babel vallen. Het leger van Farao,
den koning van Egypte, dat uitgetrok-
ken was om de Chaldean te bestrijden
en waarop Zedekia zijn hoop bouwde,
zou verslagen worden. Het oordeel
des Heeren is onafwendbaar. De Chal-
dan zullen Jerusalem innemen en met
vuur verbranden. Zelfs al sloeg Zede-
kia het leger van Nebukadnezar en
er bleven slechts eenige verwonde
mannen over, dan zouden die de stad
verderven.

Vinden de woorden van Jeremia
geloof? Ach neenl Zoo donker is de
toekomst niet, als Jeremia ze schil-
dert. Farao's leger zal wel verlossing
aanbrengen. De Chaldedn zijn reeds
van Jerusalem weggetrokken om tegen
de Egyptenaren te strijden. Geen vij-
and is meer voor de poorten der stad
te zien. Waarom zou men zich dan
zoo beangst maken? Het leger der
Egyptenaren is sterk ; het zal de Chal-
dean verslaan en uit het land verdrij-
yen en dan zal Juda weer onafhan-
kelijk zijn als voorheen. Zoo tracht
men, alle vreeze te bannen en zijn
oogen te sluiten voor het gevaar, dat
dreigt. Naar Jeremia's stem luistert

men niet. Die vervult het yolk maar
met angst en schrik door zijn som-
bere profetiean, waarin hij maar steeds
spreekt van rampen en onheilen, die
te wachten zijn. Jeremia weet echter
wel, dat zijn woorden zeker bewaar-
heid zullen worden. Straks zullen de
Chaldean terugkomen en Jerusalem
innemen en verwoesten. Nu is het voor
hem een gunstige gelegenheid, de stad
te verlaten, waartegen Gods gericht
woeden zal, en naar zijn geboorte-
plaats, Anathoth, te gaan om daar in
rust en vrede zijn dagen te eindigen.
Zie, wat echter gebeurt (vs. 13). In
de poort wordt hij gegrepen door een
hoofdman, die beweert, dat hij tot de
Chaldean wil overloopen. Of Jeremia
al zegt, dat men hem valsch beschul-
digt, het baat niet ; hij wordt voor de
vorsten gebracht, die hem ook voor
een verrader aanzien en hem in de
gevangenis werpen (zie .4ani. 7). Lan-
gen tijd moet Jeremia in een donkere
cel doorbrengen. Hard wordt hij be-
handeld ; als er niet spoedig verlos-
sing komt, zal hij moeten omkomen.
De Heere echter redt hem uit zijn
ellende. De koning laat hem voor zich
brengen en vraagt hem, of de Heere
ook tot hem gesproken heeft. En Je-
remia verzwijgt de waarheid niet. Al
moet hij sterven, hij zal niet antlers
brengen dan het Woord des Heeren.
Ja, de Heere heeft tot hem gesproken ;
Zedekia zal in de hand van den ko-
ning van Babel gegeven worden. En
als hij dit tot den koning zegt, smeekt
hij tevens, dat men hem niet weer tot
dien verschrikkelijken kerker doe
terugkeeren. En zie, de Heere neigt
des konings hart, zoodat deze aan
Jeremia's verzoek voldoet. Hij wordt
naar een andere gevangenis gebracht,
waar zijn lot eenigszins dragelijker is.
Ook nu echter houdt hij niet op, het
Woord Gods te spreken. Hij kondigt
het oordeel aan, dat Jerusalem zal
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treffen. floor, wat hij zegt : wie in de
stad blijft, zal door honger of dorst
of pestilentie sterven, doch wie tot de
Chaldean uitgaat, zal gered worden
(XXXVIII : 2, 3). Doch nu komt de
profeet in groot gevaar. De vorsten
van Juda gaan tot Zedekia en dringen
er op aan, dat Jeremia gedood worde,
opdat hij door zijn woorden de krijgs-
lieden niet ontmoedige en het yolk de
hoop niet beneme. En de zwakke
vorst geeft hun vrij spel: zij kunnen
met Jeremia doen, wat zij willen.

Zie nu, wat er geschiedt (vs. 6).
De profeet wordt uit de gevangenis
gehaald en in een kuil geworpen. In
dien kuil is geen water, doch slijk,
waarin Jeremia wegzakt. Hier zal hij
dan moeten sterven; hij heeft den
dood voor oogen ; jammerlijk zal hij
in dien kuil moeten omkomen. Doch
ook nu wordt hij door den Heere
gered. Zijn oog waakt over zijn dienst-
knecht. Zie hoe Jeremia verlost wordt.
Een der hovelingen, Ebed-Melech, de
Moorman, gaat tot den koning met
het verzoek, den profeet niet in dien
kuil te laten sterven. En zie, Zedekia
zegt tot hem, dat hij Jeremia uit den
kuil moet halen. Dadelijk wordt dit
bevel ten uitvoer gebracht. Jeremia
wordt uit den kuil opgetrokken en
weer in het voorhof der bewaring ge-
bracht (vs. 7-12).

Niet lang duurde het, of hij moet
opnieuw voor den koning verschijnen.
Weer vraagt Zedekia den profeet, wat
hij moet doen. En nadat hij Jeremia
heeft beloofd, hem niet te zullen over-
leveren in de handen der mannen,
die den profeet zoeken te dooden,
wijst deze Zedekia den weg aan, dien
den koning te volgen heeft, hoewel
hij weet, dat Zedekia toch niet naar
hem zal hooren. Weer zegt Jeremia,

dat het den koning alleen wel zal
gaan, wanneer hij zich aan Nebukad-
nezar onderwerpt; zoo hij echter in
zijn verzet blijft volharden, zal aller-
lei jammer en ellende hem treffen.
En doet de koning nu, wat Jeremia
tot hem zegt? Ach, hij kan tot geen
besluit komen. Hij zou Jeremia's raad
wel willen opvolgen, want hij gevoelt
we], dat alleen in gehoorzaamheid
aan het Woord des Heeren zijn be-
houd ligt, doch hij durft dit niet doen
uit vrees voor de vorsten van Juda,
die van geen onderwerping aan den
koning van Babel willen weten en
zeker zeer vertoornd zullen zijn, als
zij vernemen, dat hij den profeet
heeft geraadpleegd. Zoo blijft hij aar-
zelen, doch tot een buigen voor Gods
Woord komt het bij hem niet. Hij
vreest de menschen meer dan God;
den raad van den profeet volgt hij
Diet op en daardoor stort hij zich
zelf in het verderf. In de volgende
les zullen we zien, wat bittere vruch-
ten zijn ongehoorzaamheid voor hem
droeg. We zullen dan tevens hooren,
hoe het verder met Jeremia ging.

Aan het einde dezer les gekomen,
mogen we wel zeggen : welk een moe-
dig dienstknecht des Heeren was Je-
remia ! Hij stond bijna alleen, en toch
bleef hij getrouw. Hoe krachtig was
zijn vertrouwen op den Heere ! En dat
vertrouwen werd niet beschaamd. God
beschermde en beveiligde hem en
redde hem uit den nood ! Mochten
wij zijn voorbeeld volgen ! Bidden wij
den Heere, dat Hij ons ook zoo ge-
trouw doe zijn als Jeremia in den
strijd voor de eere Zijns Naams ! Al
treft ons dan ook kruis en druk, wij
zullen dan ook, evenals de profeet,
ondervinden, dat God Zijn knechten
niet verlaat.
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AANTEEKENINGEN.

1. „lk ben joie (1 : 6). Het woord, hier
door „jong" overgezet, wordt in 2 Sam. XVIII
: 5 vertaald door „jongeling". Jeremia schijnt
zeer jong geweest te zijn, toen hij tot het
profetenambt geroepen werd, daar wij zijn
naam niet vinden in het verhaal van Josia's
hervormingen. Waarschijnlijk bleef hij na
zijn roeping te Anathoth, zijn geboortestad,
wonen. Van daar schijnt hij verdreven te zijn
geworden door de vervolging zijner stadge-
nooten (XI ; 21) en zijner eigen familie (XII:
6). Hij vestigde zich te Jerusalem, waar hij
zonder twijfel den koning tot grooten steun
was bij diens godsdienstige hervormingen.

2. „Een amandelroede" (1 : 11). Het vader-
land van den amandelboom is Syri6 en Pale-
stina. Hij is bekend door den overvloed en
de schoonheid zijner witte bloesems. De
amandelboom bloeit het vroegst; zijn bloemen
vertoonen zich reeds in Januari. Toen de
Heere aan Jeremia een amandelroede deed
zien, Wilde Hij hem daarmede te kennen ge-
ven, dat zijn voorspellingen spoedig zouden
vervuld worden.

3. De „ziedende pot" duidde de gestreng-
heiel van het voorspelde oordeel aan. Zijn
voorste Teel was „tegen het noorden" om
aan te wijzen, van welken kant bet gevaar
was te wachten. De Babylonische en Chal-
deeuwsche legers, die het land bezetten, trok-
ken er van het noorden in.

4. Het blijkt duidelijk uit de geschiedenis
en de geschriften van Jeremia, dat zijn geest
zeer fijn en voor indrukken zeer gevoelig
was. Zijn stijl is bijzonder lenig en uit zijn ge-
heele boek spreekt een medegevoelend karak-
ter. Zijn Klaagliederen, de uiting van de
smart van den profeet over de ellende en den
droevigen toestand zijns lands, zijn zeer ge-
voelvol en schoon.

5. „Ben rol des boeks" (XXXVI : 2). De
„boeken" van dien tijd waren vellen van
papyrus of bereide dierenhuiden, aan elkander
gelijmd en opgerold. Reeds in de grijze oud-
heid werd papier vervaardigd ; zulk papier,
gemaakt 2000 j. v. C., bestaat nu nog. De
bladeren van palmen en andere boomers wor-
den nog in het Oosten gebruikt om er op te
schrijven. De Joden schijnen rollen van die-
renvellen gebezigd te hebben voor hun heilige
geschriften.

6. Het juk was een houten kraag, die door
slaven en boosdoeners om den hats gedragen
werd. De kettingen der gevangenen waren er
aan bevestigd.

7. In het Oosten is het de gewoonte, dat
een gedeelte van het huis van den strafrech-
ter gebruikt wordt voor de bewaring der
gevangenen. Dit schijnt ook in den tijd van
Jeremia gebruikelijk te zijn geweest, daar hij
gevangen werd gezet in het huis van Jona-
than, den koninklijken schrbver.

Les XCV. — De ondergang van het rijk van Juda.

„Het einde is gekomen".

le lezen : 2 Kon. XXIV en XXV; Jer. LII; Jer. XL—XLIV.
Ye leeren: Jer. XXV : 8—i i ; Klaagl. V : 16; Ezech. XXXIII : 28, 29 ;

Jer. IX : 1. (Ps. 79 : 1, 2 ; Ps. 74 : 4, 7; Ps. 107 : 2o).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

We behandelen in deze les den ondergang van het rijk van Juda. Lan-
gen tijd had de Heere het yolk vermaand en gewaarschuwd en het toege-
roepen, zich te bekeeren doch het had het Woord des Heeren veracht en
op de roepstemmen Gods geen acht geslagen ; het had de profeten, die de
Heere tot hen gezonden had, bespot en vervolgd en had geweigerd, den weg
der zonde te verlaten en in de inzettingen Gods te wandelen. Steeds verder
was het van den Heere afgeweken en al dieper in de ongerechtigheid weg-
gezonken. Nu kwam God met Zijn straf; nu trok Hij tegen het yolk ten
gerichte; nu woedde Zijn oordeel tegen Juda, dat door zijn overtredingen
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den toorn des Heeren tegen zich had doen ontbranden. Ongetwijfeld had
het bestuur der laatste vier koningen, die alien deden, vat kwaad was in de
oogen des Heeren, er veel toe bijgedragen, den val van het rijk te verhaasten.
Al meer en meer verloor Juda dan ook zijn zelfstandigheid en moest het
zich aan de opperheerschappij van vreemde vorsten onderwerpen. Joahaz,
de zoon van den vromen Josia, werd reeds na een regeering van slechts
drie maanden naar Egypte gevoerd. Zijn broeder Joakim, door Farao op
den troon gezet, zag zich genoodzaalet, het oppergezag van Babel, dat al
meer in macht en aanzien wies, te erkennen en ontving, toen hij zich daar-
aan trachtte te onttrekken, een gevoelige straf, de rechtvaardige vergelding
voor al zijn zonden : de Chaldeön trokken Jerusalem binnen, plunderden
den Tempel en voerden een groot aantal gevangenen naar Babel. Zijn zoon
Jojachin regeerde, evenals Joahaz, slechts drie maanden ; Nebukadnezar zette
hem of en maakte zijn oom Zedekia koning in zijn plaats. Het zwakke be-
wind van dezen vorst eindigde met den ondergang van -het rijk der twee
stammen. Zijn pogingen, zich van Babels oppermacht vrij te maken, brach-
ten de Chaldean tot voor de poorten der stad. Zedekia's hoop, dat de koning
van Egypte hem verlossen zou, bleek ijdel; het Egyptische leger trok terug,
zonder iets van beteekenis te hebben uitgericht. Na een tweejarige belegering
moest Jerusalem zich overgeven ; de stad werd verwoest, de Tempel met
vuur verbrand en het yolk des lands, evenals Zedekia, gevankelijk naar
Babel gevoerd. Zoo strafte de Heere het afvallige yolk, dat Zijn weldaden
niet had gewaardeerd, Zijn geboden had overtreden en Zijn roepstemmen
tot bekeering had veracht.

Onder de gevangenen, die uit Jerusalem gevoerd werden, be yond zich ook
de profeet Jeremia. Van den koning van Babel ontving hij echter de vrij-
heid, in zijn land te blijven. Bij de puinhoopen der verwoeste stad treurde
hij • over Juda's ondergang ; in een roerenden klaagzang stortte hij zijn ziele-
smart uit over den jammer, die zijn yolk had getroffen. Het lezen en be-
spreken dezer Klaagliederen met de leerlingen der hoogste klasse is een
uitnemend middel, om hun een beeld te geven van den diep treurigen toe-
stand, waarin het land na de verwoesting van Jerusalem verkeerde. Tevens
sta men dan stil bij Ps. LXXIV en Ps. LXXIX, waarin ook de ellende
geschilderd wordt, die over het yolk was gekomen.

De beschrijving van den toestand des yolks en de bijzonderheden omtrent
het beleg zijn, zooals de onderwijzer zal bemerken, meerendeels ontleend
aan de profetieen van Ezechial, naar welke in de schets gedurig verwezen
wordt.

De onderwijzer verzuime niet, de aandacht te vestigen op het verband
tusschen de straf, die God Juda toezond, en de zonde, waarvan die straf
het gevolg was. Hij herinnere er aan, hoe de Heere reeds door Mozes de
Israglieten had gedreigd, dat Hij hen op die wijze zou tuchtigen, als . zij
Hem verlieten en Zijn geboden overtraden (Deut. XXVIII : 47-52). De ge-
schiedenis, in deze les behandeld, toont weer ten duidelijkste aan, dat God
tegen de zonde toornt en ze haat en strait, een gedachte, waarvan wij de
waarheid den kinderen op het hart moeten binnen.

In de hoogste klassen moet men de leerlingen er aan herinneren, dat
bijna 7oo jaar later Jerusalem andermaal werd belegerd en verwoest en het
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tooneel werd van de vreeselijkste gruwelen en ellende. „Tusschen beide ge-
beurtenissen", zegt bisschop Wordsworth, „bestaat een treffende overeenkomst.
Het werktuig in Gods hand bij de eerste verwoesting van Jerusalem was
Babylon, door velen „het Rome van het Oosten" genoemd. De tweede maal
was het Rome, door vele oude schrijvers „het Westersch Babylon" geheeten.
Beide keeren werd de Tempel door bloed verontreinigd en door vuur ver-
teerd. De eerste maal werden de heilige vaten naar Babylon gevoerd, de
tweede maal naar Rome. Beide keeren werden er velen gevankelijk wegge-
voerd. De eerste maal werden de overblijvenden van den stam van Juda
vertroost door een Goddelijke voorspelling, die hun hun verlossing door de
hand van Cyrus verzekerde; in den lateren tijd werden alle stammen van
Israel door Christus geroepen, zich your Hem neder te buigen als voor hun
koning, Hem als hun Verlosser en Zaligmaker te erkennen en zich te voegen
tot het geestelijk Jerusalem, hetwelk is Zijn gemeente".

SCHETS VAN DE LES.

In ons aller leven komen droeve
dagen voor; dagen, waaraan we niet
kunnen denken, of weemoed vervult
ons hart en een traan welt in ons
oog. Doch niet alleen in het leven
der menschen, ook in de geschiede-
nis der volken zijn zulke treurige
dagen op te merken. Wij zullen nu
van een der droevigste dagen uit de
Joodsche geschiedenis hooren. Gij
herinnert u nog, hoe prachtig Jeru-
salem was, waar de Tempel stond,
die door Salomo voor den Heere was
gebouwd. Wel waren beide, stad en.
Tempel, dikwijls geplunderd gewor-
den, maar nog stonden zij daar,
grootsch en schoon. Nu zullen wij
zien, hoe beide verwoest werden.

I. De laatste koningen.
(a) Machin:
Jerusalem wordt belegerd door de

vijanden uit het noorden, de Chaldeen
(Jer. I : 14, 15). Jojachin is nu koning.
Zal hij den vijand bestrijden? Neen.
Zie, wat hij doet (2 Kon. XXIV : 1°—
12). Hij en de vorsten van Juda gaan
Nebukadnezar tegemoet en onderwer-
pen zich aan hem. Welk een dag
voor Jerusalem ! Stel u de Babyloni-
sche soldaten voor, die de stad plun-
derer, den Tempel van al zijn gaud

berooven en alles, wat waarde heeft,
wegvoeren. Ook de koning wordt met
tal van dappere strijders en vele be-
kwame handwerkslieden naar Babel
gebracht (2 Kon. XXIV : 13-16).

Laat ons hen naar Babylon volgen.
De koning, v66r slechts drie maanden
gekroond, de koninklijke familie, de
vorsten, de aanzienlijksten des yolks,
de timmerlieden, de smeden, enz., —
alien zijn gevangenen (Jer. XXIV :
I). De koning werd langen tijd ge-
vangen gehouden, maar later minder
streng behandeld (2 Kon. XXV :
27-3o).

Zouden die arme gevangenen wel
eens aan hun land gedacht hebben?
Ja, zeer dikwijls. Te midden van al
de pracht van Babylon verlangden
zij, naar hun vaderland terug te kee-
ren (zie Ps. CXXXVII). Wij kunnen
niet nalaten hen te beklagen. Maar
wat gebeurde er met degenen, die
achterbleven ? Het land was geheel
in verwarring. Stel u het yolk voor,
dat al weenende de lange rij der ge-
vangenen volgde en hen eindelijk uit
het oog zag verdwijnen. Jeremia be-
hoorde ook tot de achtergeblevenen.
Hoe treurde hij over den slag, die
zijn yolk mu getroffen had ! Veel
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dacht hij aan de gevangenen en, wat
meer is, hij zond hun een bood-
schap. Hij vermaande hen geduldig
te zijn (Jer. XXIX : 4-7), waarschuw-
de hen voor het bedrog hunner pro-
feten (vs. 8, 9) en bemoedigde hen
door hun in des Heeren Naam aan
te kondigen dat de Heere hen uit
Babel verlossen en hen weder in hun
land brengen zou (vs. 10-14).

(b) Zedekia.
Dit was de laatste koning, die te

Jerusalem regeerde. Hoe geheel an-
ders was hij dan Jeremia ! Deze was
aan een rots gelijk, doch Zedekia
was als een riet, dat door den wind
Been en weder bewogen wordt ; hij
was zeer zwak. Hij schijnt zijn re-
geeringgoedbegonnen te zijn (XXXIV:
-8, 9). Hij maakte een verbond met
het yolk en beval, dat niemand zich
meer door zijn broeder zou doen die-
nen als slaaf. Dit gebod was geheel
'Haar Gods wet (Lev. XXV : 39-46).
De vorsten van Juda lieten dan ook
hun broederen, die hen als slaven
dienden, vrij, doch kwamen weldra
op hun besluit terug en legden hun
opnieuw het slavenjuk op de schou-
ders (XXXIV 10, 1). Aanvankelijk
onderwierp Zedekia zich aan Nebu-
kadnezar, zooals Jeremia hem geraden
had, doch weldra wendde hij po-
gingen aan, om zich van Babels op-
pergezag vrij te maken.

Hoe treurig is het, onder den in-
vloed van booze menschen te staan !
Zedekia werd geheel door de godde-
looze vorsten van Juda beheerscht

: 4, 5) ; omdat hij zich niet
tegen hen durfde verzetten, wierp hij
Jeremia in een kuil (vs. 6). Maar hij
zond in het geheim om Jeremia te
raadplegen (vs. 14-16) en gaf hem
later meer vrijheid, zooals wij in de
vorige les hebben gezien. Hoe zwak
en beklagenswaardig was deze koning !
Denkt gij dat de vorsten hem achtten

of lief hadden? Hij was voor hen be-
vreesd (XXXVIII : 25, 26). Wij zul-
len dan ook weldra zien, wat met
hem gebeurde en welk lot hem wachtte.
Lees 2 Kron. XXXVI 1 3 (Spr.
XXIX ; i).

II. De verwoesting van Jeru-
salem.

Nebukadnezar belegerde Jerusalem ;
de Chaldean waren vroeger reeds voor
de muren der stad geweest, doch toen
afgetrokken om de Egyptenaren te
gaan bestrijden. Zie, wat Jeremia het
yolk toen gezegd had (Jer. XXXVII 8):
de Chaldean zouden terugkeeren en
de stad verbranden. Dit woord des
profeten wordt nu vervuld. Zedekia
werd afvallig van  den koning van
Babel en nu ontvangt hij zijn straf.

Achttien rrianden duurde de bele-
gering reeds ; nu is het einde nabij.
De muren der stad worden doorge-
broken en de Chaldean rukken Jeru-
salem binnen. Zij gaan naar den
Tempel. In het voorhof bevinden zich
tal van Joden. Daar wordt het sein
gegeven — en de Tempel wordt een
tooneel van bloedvergieten (2 Kron.
XXXVI : 17). Wat vermogen de arme,
uitgehongerde Joden tegen de Chal-
deeuwsche soldaten ! Zie, hoe zij alien
worden gedood.

Maar waar is de koning? Vecht
hij mede? Lees Jer. LII : 7, 8; Ez.
XII : 6, I 2. Met vermomd gelaat tracht
hij te ontvluchten, doch hij wordt
gegrepen en tot Nebukadnezar ge-
bracht. (zie Aant. 1). Voor zijn oogen
worden zijn drie zonen gedood; hij
zelf, met uitgestoken oogen, wordt
naar Babylon gevoerd (Jer. LII : To,
I [zie Aant. 2]. Welk een droevig
en vreeselijk lot !

De strijd duurt intusschen hevig
voort in de straten van Jerusalem.
Stel u de stad voor, nadat de Chal-
dean haar verlaten hebben. De lijken
van oud en jong liggen overal ver-
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spreid, de straten zijn, evenals de
voorhoven des Tempels, met blood
bevlekt. De Tempel, het koninklijk
paleis, de huizen der vorsten, alles
staat in brand. De vaten van het Huis
Gods, al de sieraden, ook de twee
prachtige koperen pilaren zijn mede-
gevoerd (zie Aant . 3). Jerusalem is
geheel verwoest. Het grootste gedeelte
van het yolk werd naar Babel ge-
voerd ; de voornaamsten echter wer-
den gedood (Jer. LII : 24-27).

Welk een treurig einde ! Bedenk,
hoe heerlijk en schoon Jerusalem was
geweest ten tijde van David en Sa-
lomo ! En wat is nu van ad die heer-
lijkheid overgebleven ? De Tempel is
met vuur verbrand, de prachtige ge-
bouwen zijn verwoest, de geheele stad
is in een puinhoop veranderd. Ben-
zaam is nu de stad, die vol yolks
was; geen scharen van, feestgangers
gaan meer op tot het Heiligdom; de
lofzangen, die weleer tot God opklom-
men, zijn verstomd ; geen vroolijke
stem of blijde harptoon worth meer
gehoord. Overal heerscht nu stilte, een
stilte des doods. Gieren en andere
roofvogels ziet men rondvliegen, aan-
getrokken door het aas, dat hier over-
vloedig voor hen te vinden is. Zij
verscheuren de lijken der koningen,
die men uit de graven geworpen
heeft (Jer. VIII : i ; Ps. LXXIX : 1--
3). Jakhalzen zwerven tusschen de
puinhoopen rond (Klaagl. V :18). Hoe
treurt Jeremia over al die ellende!
Zie, hoe hij daar met moede schre-
den ronddwaalt door de verwoeste
stad. Daar zet hij zich neder. Droef
staart zijn blik : het gezicht van al
den jammer rondom hem vult zijn
oogen met tranen en op weemoedigen
toon zingt hij zijn klaaglied: „De
kroon onzes hoofds is afgevallen ; o
wee nu onzer, dat wij zoo gezondigd
hebben!" Want ja, Jeremia weet het:
al die ellende is een gevolg van de

RENICEMA.

overtredingen des yolks. Juda was
van den Heere afgeweken; de ver-
maningen en waarschuwingen Gods
had het veracht; het had geweigerd,
zich te bekeeren; nu was de Heere
tot het afvallige yolk gekomen met
Zijn oordeelen en had Zijn rechtvaar-
dige straf Juda getroffen.

III. De laatste jaren van den
profeet Jeremia.

Het moet een treurig gezicht geweest
zijn, de gevangenen hun land te zien
verlaten om naar Babylon te trekken;
velen zagen hun vaderland nooit
terug. Wie be yond zich ook onder
hen (Jer. XL : r)? Stel u Jeremia voor,
met geboeide handen te midden der
arme gevangenen. Hoe treurde hij,
zeker niet zoo zeer over zijn eigen
droevig lot, maar over de ellende,
waarin het yolk verkeerde en over
de zonden, die al die onheilen had-
den teweeggebracht ! De gevangenen
houden het eerst rust in Rama. Zie,
wat daar gebeurt (Jer. XL : 2-5). De
koning van Babylon had gehoord, dat
Jeremia het yolk geraden had, zich
te onderwerpen. Hij beveelt nu den
hoofdman, hem zijn vrijheid terug te
geven. Jeremia mag nu medegaan
naar Babylon, waar hij de bijzondere
gunst des konings genieten zal, loch
hij mag ook in zijn land blijven (vs.
6). Wat denkt gij, dat Jeremia koos?
Hij ping met zijn gansche hart aan
zijn vaderland en wilde liever bij het
yolk blijven, dat niet naar Babel was
weggevoerd (vs. 6). Hij gaat nu wo-
nen te Mizpa, waar ook Gedalia, die
door Nebukadnezar tot landvoogd
was aangesteld, zijn verblijf houdt.

Laat ons nu zien, wat er met de
achtergeblevenen gebeurde. Te Mizpa
viel iets droevigs voor. Gedalia werd
er verraderlijk door Ismael vermoord
(Jer. XLI : I, 2). Deze Ismael trachtte
het yolk naar de Ammonieten te ge-
leiden, maar werd door Johanan daar-

33
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in verhinderd (XLI : 11-14). In welke
moeilijkheden verkeeren nu de man-
nen van Juda ! Zij vragen zich af,
wat de koning van Babylon zeggen
zal, als hij hoort, dat Gedalia, zijn
landvoogd, vermoord is; zal hij
hen niet alien aan lien moord
schuldig rekenen ? Zie, wat zij doen
(XLI : 17, 18). Zij trekken naar Egypte
en Jeremia gaat met hen merle.

Lees nu Jer. XLII 1-6. Het yolk
wil, dat Jeremia aan den Heere zal
vragen, wat zij doen moeten. Hoe
verblijdde dat Jeremia ! Hij meende,
dat het yolk nu in waarheid den Heere
Wilde dienen. Doch was dit het geval?
Jeremia voldoet aan het verzoek des
yolks en vraagt den Heere voor hen.
En welk antwoord ontvangt hij ? Zij
mogen niet naar Egypte gaan (XLII :
9-22). Gehoorzamen zij ? Ach peen !
Zij zeggen, dat het antwoord niet van
God komt en trekken toch naar
Egypte (XLIII : 1-7). Het Woord
Gods komt niet met hun wenschen
overeen; daarom weigeren zij, te ge-
hoorzamen. Hoevele menschen gelij-
ken hierin op deze Joden ! Zij
de wet Gods slechts houden, voor-
zoover die met hun neigingen en
begeerten overeenstemt. Hun eigen
wil stellen zij boven den wil des Hee-
ren. Een bukken voor het Woord
Gods is hun vreemd. Wanneer de
Heere echter door Zijn Heiligen Geest
ons hart bewerkt, hebben wij de
4-ansche Wet lief en vinden wij er
onze hoogste vreugde in, die Wet te
betrachten.

Stel u nu de Joden in Egypte voor,
in verschillende steden verspreid
(XLIV : Jeremia is er ook ; zij
hebben hem medegevoerd en nu werkt
en bidt hij voor zijn yolk ; hij tracht
hun steeds den rechten weg te wij-
zen. Zie, hoe hij hen smeekt, zich
voor God te vernederen en de wet
des Heeren na te wandelen (XLIV :

2—ro). Lees echter, wat zij antwoor-
den (vs. I7). Zij zeggen, dat zij doen
zullen, wat hun behaagt en dat zij
toch voorspoed zullen genieten, al
aanbidden zij vreemde goden. Arm,
misleid yolk ! Zij vergeten al de on-
heilen, die hen juist hebben getrof-
fen ; zij vergeten, dat bijna al hun
landgenooten, juist omdat zij den
Heere niet gediend hebben, nu in
ballingschap zijn (XLIV 20-23). Zij
weigeren, den Heere te gehoorzamen
en in Zijn wegen te wandelen.

Ook thans zijn er nog velen, die
aan deze Joden gelijk zijn. Zij meenen
dat zij wel zonder God kunnen leven ;
ja, dat in den dienst des Heeren geen
geluk en geen vreugd wordt gekend.
Hoe bedriegen zij zich ! De vreugde,
die de wereld geeft, is slechts schijn ;
het geluk, dat zij biedt, slechts denk-
beeldig. En daarbij : straks komt de
dood, en dan verstomt der godde-
loozen jubelzang voor altoos en ver-
andert hun lachen in geween. Er is
een dag der vergelding, een dag des
gerichts (Pred. XI : 9) ! Ware vreugd
en waar geluk geeft alleen de dienst
des Heeren. En die vreugde duurt
tot in eeuwigheid !

De Heere trekt echter Zijn hand
nog niet van de wederspannige Joden
af. Nog waarschuwt Hij hen ; nog
roept Hij hen tot bekeering (Ezech.
II : 5). Hij bedreigt hen met Zijn
straf, die hen zeker zal treffen, wan-
neer zij voortgaan, Hem te tergen,
en zegt hun, dat ook Hofra, de ko-
ning van Egypte, bij Wien zij een
wijkplaats hebben gezocht, evenals
Zedekia in de handen van den koning
van Babel zal vallen (XLIV : 24-30).

En zoo kampte Jeremia voort tot
het einde zijns levens, steeds verma-
nende, waarschuwende, bedreigende,
loch ook vertroostende en bemoedi-
gende. Altijd weer riep hij het yolk
toe : „Bekeert u tot den Heere, uw
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God !" Hij werd echter veracht, be-
spot en vervolgd. Eindelijk, na een
leven in den dienst zijns Gods, kwam
ook voor hem de ure des floods.

Toen ontving hij het loon, dat de
Heere Zijn getrouwen dienstknechten
heeft beloofd.

AANTEEKENINGEN.

1. De legers van Nebukadnezar werden
toen door twee belegeringen bezig gehouden,
die van Jerusalem en die van Tyrus. Nebu-
kadnezars eigen hoofdkwartier was te Ribla
aan den Orontes in het Coele-Syrische dal,
een geschikte plaats om het oppertoezicht op
beide legers te houden.

2. Het verblinden der oogen was een alge-
meene strafoefening in het Oosten, vooral in
Perzie, wear de gewoonte, de broeders van
den Schah bij diens troonsbestijging blind te
maken, eerst sedert korten tijd is afgeschaft.

Hier hebben we de oplossing van de schijn-
bare tegenstrijdigheid tusschen Jer. XXXII :
5, waar gezegd wordt, dat Zedikia naar Baby-
lon zou worden gebracht, en Ezech. XII : 13,
waar we lezen, dat hij Babylon niet zou zien.

3. De „koperen pilaren", die een deel van
den buit uitmaakten, waren de pilaren Jachin
en Boaz.

Daar de pilaren, de stellingen, enz. afge-
broken werden, schijnt het, dat hun waarde
in de oogen der overwinnaars bestond in de
stof, waarvan zij gemaakt waren.

Les XCV1. — Ezechiel.

„De hand des Ileeren was op hem".

le lezen: Gedeelten van Ez. I, H, III en Ez. XXXVII.
le leeren Ez. III : 17 ; Rom. V : 5 (Ps. too ; Ps. 95 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij hebben slechts weinige gegevens omtrent de persoonlijke geschiedenis
van den profeet Ezechiel. Alles, wat wij uit zijn boek weten is, dat hij, even
als Jeremia, uit de priesterlijke orde was, dat hij een der gevangenen was,
die onder de regeering van Jojachin naar Babylon gevoerd waren en dat
hij met een kolonie Joodsche bannelingen vertoefde aan de oevers van de
rivier Chebar. De eenige gebeurtenis, die daar voorviel en waarvan hij
spreekt, is de dood zijner vrouw ; deze vermeldt hij in verband met zijn
profetisch ambt.

Voor de oudere leerlingen zal het zeer onderhoudend zijn, een vergelij-
king te maken tusschen Ezechiel en zijn tijdgenoot Jeremia, met het oog
op hetgeen ons verhaald wordt van hun eigen persoonlijk leven in betrek-
king tot hun geschiedenis als profeet. De bijzonderheden van het leven des
laatsten vernemen wij uit zijn geschriften; de aandacht van den lezer worth
bepaald bij het lijden en het karakter van den Godsgezant; wat Ezechiel
betreft, wij zien hem nooit in zijn particulier leven, hij denkt, spreekt en
handelt altijd als profeet; het persoonlijke in zijn leven is geheel onder-
geschikt aan zijn profetische werkzaamheid. De bijzondere beteekenis van
zijn profetisch optreden lag vooral daarin, dat de Heere God door hem
verre van het heilige land en de heilige stad aan zijn verbannen yolk God-
delijke openbaringen schonk.
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EZECHI1L.

SCHETS VAN DE LES.

Het is Kerstfeest; alien zijn geluk-
kig. De geheele familie is bijeen :
varier, moeder, zusters, broeders ;
slechts een ontbreekt. Waar is hij ?
Misschien in de Oost, in Amerika.
Denken zij aan den afwezige? Ja,
alien. Als de afwezige nu ver van
huis is, denkt hij dan aan dit Kerst-
feest in zijn vaderland? 'Leer zeker;
met zijn hart is hij thuis. Laat ons
heden over eenige menschen denken,
wier gedachten aan hun huis zeer
liefelijk,' maar tevens zeer droevig
waren. Waar woonden zij ?

I. Zijn roeping.
Stel u een schoone rivier voor, door

een liefelijk land, door vruchtbare
velden kronkelende (zie Aanl. I). Hier
en daar liggen eenige steden. Be-
schouw de bevolking wat van nader-
bij. Gij ziet, dat zij alien tot een yolk
behooren en dat ieder zijn eigen huis
heeft ; toch zijn de menschen niet
gelukkig. Want dit land is niet hun
vaderland. Het zijn gevangenen, de
gevangen Joden, van wie wij vroeger
spraken (2 Kon. XXIV : 1O-14). Zij
denken aan hun land, aan Jerusalem,
aan den Tempel, enz. Eenigen ander
hen weenen, als zij aan hun land
denken (Ps. CXXXVII).

Zie, wie de voornaamste onder deze
Joden is. Het is een priester. Ezechiel
is zijn naam (Ez. I : 3). Gij zult u
herinneren, wat Jeremia voor de „ach-
tergeblevenen" was ; wat deze voor
hen was, dat was Ezechiel voor de
gevangenen. Hij was Gods getrouwe
dienaar. Hoe zal ook hij aan den
Tempel gedacht hebben, waar hij
vroeger offerde, en zich afgevraagd
hebben, wat er van het yolk gewor-
den was, dat was achtergebleven ! Stel
u deze twee dienstknechten van God
voor : Jeremia thuis, Ezechiel in bal-
lingschap, treurende over de zonden

des yolks. Het verdriet van den een
was als de echo van dat van den
ander. Maar God had iets bijzonders
aan Ezechiel te zeggen.

Lees wat Gods stem tot hem spreekt
(II : 3, 4). Hij moet in den naam des
Heeren gaan tot de rebelleerende vol-
ken. Hoeveel moed zal hij noodig
hebben (vs. 6) ! Hij moet niet voor
hun woorden of aangezichten vreezen.
Maar wat moet hij spreken ? Zie, hoe
God hem in een gezicht aantoont,
dat Hij in zijn mond zal geven wat
hij spreken moet (III : 1-4). Hem
wordt een rol (een boek) gegeven om
op te eten. Denkt gij, dat Ezechiel
het aangenaam vond, „droevige tij-
dingen" aan zijn landgenooten te
brengen ? Neen, maar toch moest het
gedaan warden. Het was een bitter-
heid voor Ezechiel (III : x4).

Lees nu Ezech. III : 17. Hoe wordt
Ezechiel daar genoemd ? Fen wackier.
Wat is het werk van een wachter ?
Het gevaar aan te kondigen, te ver-
hoeden, er voor te waarschuwen.
Ezechiel is Israels wachter. Zie, hoe
God den wachter waarschuwt, dat hij
zijn plicht moet doers (III : 17-21).
Welk een roepstem tot Gods gezan-
ten om getrouw te zijn ! Als zij ons
waarschuwen, laat ons dan denken
aan Gods woorden tot Ezechiel (verg.
I Tim. V : 2o).

Stel u Ezechiel voor, die zijn
last volbrengt en aankondigingen, als
die, welke vermeld zijn in VII : 1-9,
uitspreekt. Hij schijnt wel, terwij1 hij
spreekt, het geroep en het gejammer
van ellende, dat op de rol geschreven
stond (II : lo), te hooren en te zien. Zie,
hoe Zijn profetieen door teekenen war-
den duidelijk gemaakt. Hij maakt op
een tichelsteen een teekening van het
beleg van Jerusalem (IV : z); hij neemt
een pot met kokend water om de
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ellende van zijn yolk voor te stellen
(XXIV : 3—I I) en snijdt zijn haar en
zijn baard of (V : I). Zie, hoe God
hem den noodlottigen dag van Jeru-
salems val bekend maakt (XXIV :
16-27). Hoewel mijlen van Jerusalem
verwijderd, treuren zij lien dag aan de
oevers van den Chebar. Op dienzelfden
avond stierf Ezechiels vrouw. Een
treurig beeld van Jerusalems ellende
zien wij in het huis van den profeet.

Maar God heeft nog een ander
werk voor Ezechiel. Hij moet ook nog
tot andere zondige volken, behalve
Israel, gaan (XXV : 2, II, 13, 16;
XXVI : 3) : Ammon, Moab, Edom,
de Filistijnen, Tyrus , over die alien
komt Gods toorn.

H. Zijn visioenen.
(a) Het eerste gezicht.
Hoe sprak God vroeger op wonder-

lijke wijze tot Zijn yolk ! Door droo-
men, profeten, engelen, stemmen (Gen.
XLVI : 2; Num. XXIV : 4). Ook door
visioenen. God gaf den mensch op
een geheimzinnige wijze wonderlijke
visioenen te zien, Op deze wilze sprak
God ook tot Ezechiel (1: i) [zie Aant.
2], Lees 1 : 4-28. Welk een grootsch
gezicht moet het geweest zijn I Alies
schitterde van licht. Vier levende
schepselen, die zich in den lichtglans
vertoonden, groote raderen als van
een zegewagen, in de raderen waren
weer raderen, een hand, die dit alles
bestuurde. Daarboven een verheven
troon, waarop een gedaante zicht-
baar was te midden van het verblin-
dende licht. Vat moest dit alles be-
teekenen ? Zie, wat Ezechiel doet, als
hij het visioen ziet. Hij deed het-
zelfde, wat Manoach deed, toen deze
den Engel zag (Richt. XIII : 2o). Hij
viel vol ontzetting ter aarde ; hij wist,
dat hij in Gods tegenwoordigheid was.
(Hoe menigmaal vergeten wij, in Gods
tegenwoordigheid eerbiedig te zijn !
Wees stil en eerbiedig in de kerk,

eerbiedig onder het gebed. Denk er
aan, welk een plechtig oogenblik het
is, als mgin tot God spreekt).

Kunnen wij eenigszins begrij pen,
wat dit visioen aan Ezechiel betee-
kende ? Niet in al zijn bijzonder-
heden, maar de voornaamste beteeke-
nis wel. Dit alles werd hem getoond,
v66r dat een stem , tot hem sprak
(II : i, 2). God zou aan Ezechiel zeg-
gen, wat Hij voor hem te doen had
en dit visioen kan ons zeker iets
leeren van de wijze, waarop God zijn
yolk en de wereld richt en regeert.

(I) In dit gezicht werd aan Eze-
chiel tegelijk getoond zijn levenspro-
gram en de totaalinhoud zijner pro-
fetische prediking : hij moest het na-
derend gericht, dat over Juda en over
de heidenwereld losbreken zou, aan-
kondigen (symbolisch aangeduid in
den storm en liet wraakvuur des
Heeren), maar hij moest ook gewagen
van de trouw en de genade Gods,
die aan Zijn yolk trots al hun on-
trouw Zijn beloften vervullen en het
voor de Messiaansche heerlijkheid toe-
bereiden zou (symbolisch aangeduid
in lichtglans, regenboog, cherubim en
raderen).

(2) Let op de raderen in het vi-
sioen. Daar binnen in waren raderen,
die over de andere gingen. Zoo is het
ook met Gods leidingen met ons.
Kunnen wij alles, wat Hij doet, be-
grijpen ? Wij duizelen, als wij trachtm,
Gods wegen met ons te verklaren ;
wij kunnen het niet (Job XI : 7).

(3) Zie de vier „levende dieren".
Zoo heeft God engelen en hemelsche
machten om Zijn wil te doen. Maar
daar achter zijn handen aan het
werk. (vs. 8). God is de eigenlijke
Bestuurder.

(4) Zie nogmaals op de raderen.
Zij gingen recht vooruit; niets kon
ophouden. Zoo is het ook met Gods
werk in de wereld. God is de Be-
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stuurder ; niemand kan Zijn werk
tegenhouden (Hand. V : 39).

(b) De vallei d r doodabeenderen.
Welke vreemde Bingen waren deze
visioenen ! Niet bepaald droomen. Zie,
wat van Bileams visioen gezegd wordt
(Num. XXIV : 10. Ook Petrus had
een dergelijk visioen (Hand. XI : 5) ;
ook Paulus (2 Cor. XII : 1-5). Door
een visioen wilde God den mensch
iets leeren.

Laat ons nu zien, welk visioen
Ezechiel thans weer had (XXXVII:
I, 2). Stel u een woestijn voor. Diepe
zandsporen bewijzen, dat er dikwijls
karavanen door trekken. Menigeen is
daar omgekomen ; dikwijls werden ge-
heele karavanen een prooi der gieren.
Welk een akelig gezicht, die in de
zon gebleekte beenderen I Een derge-
lijk gezicht had Ezechiel in zijn vi-
sioen.

Maar God spreekt tot den profeet
(vs. 3). Hij vraagt hem, of deze been-
deren weer levend kunnen worden.
Zie nu, wat Ezechiel doen moet. Hij
moet in den naam des Heeren tot
deze beenderen spreken (vs. 4-6).
Zie, wat er gebeurt, terwijl hij dat
doet. Een groot gedruisch wordt in
het dal gehoord en de beenderen be-
ginnen zich te bewegen, zij komen
tot elkander en er vormen zich ge-
raamten ! vleesch en zenuwen worden
op hen gelegd en nu worden zij tot
lichamen (vs. 6-8). Is dit alles ?
Neen, God zegt tot Ezechiel, nogmaals
te roepen : „Gij, geest, kom aan van
de vier winden en blaas". Zie nu, in
plaats van doode lichamen is de val-
lei vol levende wezens (vs. 9, ro). Welk
een wondervol visioen ! Maar natuur-
lijk moet het iets beteekenen ; het
had iets te zeggen aan het Joodsche
yolk. Welk een donkere tijd was het!
Het land was verlaten, Jerusalem lag
in puin, het yolk was verstrooid.
Maar was de hemel gansch duister-

nis ? Hoe droevig, als er in 't geheel
geen hoop meer is ! Dit visioen nu
gaf den Joden een helderen licht-
straal van hoop. Dat was Gods be-
doeling er mede (r r— 14).

Hebt ge wel eens bedroefden bij
een graf gezien ? Hoe bitter weenen
zij, als zij een laatsten blik op de
doodkist werpen I Misschien werd er
een eenige zoon begraven. Nooit zal
zijn moeder hem op aarde terug zien ;
al haar aardsche hoop is in dit graf
begraven. Let nu op, hoe God dit
beeld gebruikt. Het Joodsche yolk is
„begraven" ; er is geen koning meer ;
het yolk is verspreid, er is geen
hoop meer. Maar God zegt, dat Hij
het yolk uit zijn graf zal doen ver-
rijzen (zie Aant. 3). De Joden zullen
weer in hun land terugkomen (XXXVII:
12, 13 ; XXXIX : 25). Welk een heug-
lijke tijding voor de arme bannelingen !
Hun herleving als yolk zou echter
ook met geestelijke vernieuwing ge-
paard gaan. Dat beteekende bovenal
zoo veel. En zoo ligt er in het ge-
zicht der doodsbeenderen ook een
heenwijzing naar de opstanding uit
den geestelijken dood, die God schenkt
aan de zijnen. Een vrucht daarvan
is ook de toekomstige opstanding van
Gods yolk uit den lichamelijken dood.

(c) De twee staven.
Nog iets anders heeft God te zeggen.

Hoe menig oprechte Jood had be-
geerd, dat de twee volken nooit ge-
scheiden waren geworden ! Een vroom
mensch haat twist en oneenigheid
(Ps. CXXXIII : I ; Rom. XII : 18 ;
XVI : 17). God toont aan Ezechiel,
dat de twee volken weer tot een
worden zullen. De profeet moet twee
staven nemen : een voor Israel, een
voor Juda ; zij worden samengebonden
en vormen een staf (XX : r5-19)\[zie
Aant. 4]. Wij zullen zien, hoe dit, in
zekeren zin, vervuld werd, toen de
ballingschap geeindigd was. Maar eerst
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door Jezus Christus zou het geheel
vervuld worden (vs. 24).

(d) De stroom des ?evens.
Nog een visioen gaf de Heere (XL :

2). Hij stelt Ezechiel op den top van
een hoogen berg en toont hem een
groote stad en een tempel (XL-
XLVI). Hij toont hem een stroom,
die uit een rots beneden den tempel

AANTEEK

ontspringt en door het dal Kedron
en de vlakte van den Jordaan vloeit,
overal leven verspreidende, tot zelfs
bij de Doode Zee. Boomen, enz.
groeien op, waar de stroom vloeit.
Welk een heerlijk beeld van het
Evangelie van Jezus Christus [Zie 2

Tim. I : Ics (verg Jes. XI : 9)] !

ENINGEN.

1. De Chebar — de Chabores van de Griek-
sche aardrijkskundigen, thans de Khabour —
is de eenige belangqke stroom, die zich in
den Euphraat stort. Hij ontspringt in het
noorden van IVIesopotamie en valt, ten westen
van den Sinjorheuvel voortstroomende, in den
Euphraat bij de plaats, waar de oude stad
Karchemis of Circesium lag, bij de Bed.oulnen
nog bekend als Carkesea. De Khabour stroomt
door de rijkste weiden en velden. Zijn oevers
zijn bedekt met bloemen van allerlei kleur
en zijn kronkelingen door de groene vlakte
zijn gelijk de kronkelingen van een groote
slang.

2. „In het dertigste jaar" (I: 1). De Joden
waren gewoon, te rekenen vanaf belang-
rijke gebeurtenissen. Daarom denken sommi-
gen, dat de profeet den datum van zijn visioen
rekende van het groote Paaschfeest onder

Josia's bestuur of van het begin van Nebu-
kadnezars regeering. Anderen meenen, dat
hij rekende van den dag zijner geboorte en
dat hij slechts zeggen wilde, dat hij dertig
jaar oud was.

3. „lit zal um graven openen" (XXX VII : 12).
De Joden beschouwden zich in hun gevan-
genschap en in hun verstrooiing als dood. Zij
waren dood en begraven voor de wergild.

4. „Eon hour (XXXVII : 16), zinspelende
op den „staf" in Num. XVII : 2.

„Sehrijf daarop". Het schrijven op hout
was algemeen in oude tijden. De wetten van
Solon te Athene werden door de Grieken be-
waard op brieven van hout, =ones genaamd.

„Het hout van Jozef" (vs. 19). Jozef ver-
tegenwoordigt hier het koninkrijk der tien
stammen, waarvan Efrain de voornaamste
was (Verg. Ps. LXXX : 1, 2; Amos V : 15).

Les XCVII. — Daniel.

„jongelingcn, aan dewelke been g,ebrek was".

Te lezen: Dan. I, II.
le leeren: I Sam. II : 30; Rom. XI : 2 (Ps. i 3o :	 Ps. 66 : 1o).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer moet bij den aanvang terstond duidelijk maken, dat wij
in deze les wel ongeveer twintig jaar terug gaan. Het zal dus verstandig
zijn, door eenige vragen de gebeurtenissen, in Les XCIV en XCV behan-
deld, dus de geschiedenis van Jeremia en de gevangenschap van de bloem
der Joodsche natie, in het geheugen der leerlingen terug te roepen.

Bij de korte beschrijving van Babylon, in de eerste afdeeling van de les,
zal het voor de kinderen belangwekkend zijn, te vernemen, dat reizigers van
den laatsten tijd op de plaats, waar het oude Babylon heeft gestaan, over-
blijfselen hebben ontdekt, afkomstig uit de dagen van Daniel. Een Engelsch
geleerde, professor Rawlinson (Ancient Monarchies II, 524), beschrijft een
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stuk van een ouden muur, dat uitstekend goed bewaard is gebleven en
waarvan de steenen van „een vaal gele kleur" en uitstekend gebakken zijn
en veel op onze vuurvaste steenen gelijker. Zij zijn alle gemerkt met de
namen en tads van .Nebukadnezar.

De onderwijzer zal bemerken, dat de leerlingen veel belang zullen stellen
in de geschiedenis van Daniel. Jozef misschien uitgezonderd — wiens geschie-
denis zich op treffende wijze met die van Daniel laat vergelijken — is er wel-
licht geen persoon in den Bijbel, meer geschikt om jeugdige gemoederen
belang in te boezeinen en uit wiens geschiedenis zooveel nuttige lessen tot
richtsnoer voor de jeugd kunnen worden getrokken. Veel dezer leeringen
worden in deze les aangewezen ; andere zullen bij den verderen loDp der
geschiedenis zich vanzelf voordoen.

SCHETS VAN DE LES.

Wij hebben reeds van de gevangenen
in Babylon gesproken. Welke profeet
had zoo zeer over hen getreurd ? Her-
innert gij u nog, hoe zij op reis trok-
ken en wat Jeremia zeide ? Denk nog
eens aan dit alles.

I. De prinsen in ballingschap
(Dan. I).

Stel u de gevangen Joden in Baby-
lon voor. Hoe verbaasd zijn zij bij het
gezicht van Babylon ! Wat was Jerusa-
lem in vergelij king met deze groote stad I
Denk eens na over wat zij alzoo ge-
zien hebben: den g-rooten tempel van
den god Bel, het prachtige paleis van
den koning, de heerlijke hangende
tuinen, de boomgaarden, de groote
muren der stad, 30o voet hoog, enz.
Zulk een stad als die in het land
van Sinear was nergens elders te vin-
den (vs. 2).

Let op de vier jongelingen, die met
de gevangenen medegevoerd zijn ; zij
zijn sterk en bijzonder schoon van aan-
gezicht. Hoot-, hoe zij heeten (vs. 6).
Misschien hadden zij vrome moeders
gehad ; slechts weinige vrome man-
nen werden toen in Juda gevonden
(Jer. XXV : 3-7 Ez. II : 6). Wie
zou gedacht hebben, dat er onder de
bannelingen eenige Godvreezendejon-
gelingen waren ? Hoe zullen zij ge-
treurd hebben, toen zij zagen, dat de

heilige vaten uit den Tempel nu
door Nebukadnezar in zijn afgods-
tempel gebruikt werden (vs. 2) (zie
Aant. I.) Hoe bedroefd zullen zij
over den toestand huns vaderlands
geweest zijn.

Op zekeren dag zijn Daniel en zijn
vrienden zeer verwonderd, dat zij een
der dienstknechten des konings tot
hen zien komen. Zij vragen zich af,
wat dit zijn zoude en waren wellicht
eenigszins bevreesd. Maar zie, waarom
de koning hen ontbieden liet (vs. 3—
5). Nebukadnezar wil eenige der
Joodsche prinsen van den bloede
(zie Aant. 2.) in zijn paleis hebben ;
doch merk op, zij mogen „geen ge-
brek" hebben; zij mogen niet lam
of mismaakt en zij moeten verstandig
zijn. De koning wil, dat zij in al de
wijsheid der Chaldeen zullen onder-
wezen worden. Als zij drie jaar zulk
een opvoeding genoten hebben, dan
zullen zij voor het aangezicht des
konings staan en zijn hovelingen zijn.

In dit alles is iets, dat Daniel en
zijn vrienden verontrust. Wat is het'?
Zij willen niet de spijzen van des
konings tafel eten (vs. 8). Wellicht
waren deze aan de afgoclen geofferd
geworden en onrein voor hen, die
Joden waren (Zie Lev. XVII : 14).
Hoe zeer begeeren zij Gods wet te
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voibrengen. Wellicht lachten sommi-
gen hen daarom uit. Maar Daniel
bekommert zich daar niet over.

Stel u het gevaar voor, waarin
Daniel verkeerde. Als de overste
(Meizar) eens toornig werd en het
den koning zeide, dan waren alle
vooruitzichten voor Daniel verloren.
Wellicht zouden zij gestraft en ter
dood gebracht worden. Doch zie,
hoe moedig zij waren. Hoe gaarne
zagen wij jongens, die meer op Daniel
en zijn vrienden geleken.

Daniel was vast besloten het gebod
Gods niet te overtreden en sprak er
met den overste der kamerlingen over.
Zeker zou deze hem toestaan te eten
wat hij wilde. Zie, wat hij tot Daniel
zeide, toen deze tot hem over die
zaak sprak (vs. 1o). Melzar is be-
vreesd, dat Daniel en zijn vrienden
er niet zoo gezond uit zullen zien,
indien zij de goede spijzen van den
koning weigeren, en dan zal de koning
hem straffen. Doch zie, wat zij does
(vs. 11-16). Een proef wordt geno-
men. Zij eten gedurende tien dagen
van het „gezaaide" en drinken water.
Zie, welke de uitslag was (vs. is).
Zij zagen, na verloop van lien tijd
er beter en gezonder uit dan zij,
die van des konings tafel gegeten had-
den. Nu was het gevaar geweken.

Beschrijf nu de jongelingen in het
paleis. Zeker zijn zij zeer vlijtig ge-
weest. Een mensch mag niet lui zijn
(Pred. IX : IO ; 2 Thess. III : 10-12).
Zie, hoe God hen beloonde : Hij gaf
hun wetenschap en verstand (vs. 17).
En toen zij na drie jaren aan het hof
van Nebukadnezar verschenen, waren
zij de verstandigsten onder al de
gevangenen. Meer dan dit. Zij werden
verstandiger dan hun leermeesters (18
—2o). Op deze wijze beloonde God
hen voor hun getrouwheid. Zij „eer-
den" God. nu gaf God hun ook eer
(I Sam. II : 3o).

H. De uitlegging van des ko=
flings droom (Dan. II).

(I) Verslagenheid in het paleis.
Het is nog vroeg in den morgen ;

wij bevinden ons in het paleis van
Nebukadnezar ; doch — wat is er ge-
beurd ? De koning is verontrust, hoe
verslagen ziet hij er uit. Hij heeft
alle wijzen tot zich geroepen, doch,
ook zij zijn verslagen. En wel had-
den zij reden daartoe. Zie waarom.
De koning begeert een uitlegging
van zijn vreemden droom (vs. i-6).
Maar hij heeft den Broom zelf verge-
ten. Eenigen Bier wijzen zijn zeer
verstandig — maar eenigen groote
bedriegers — zij beweren droomen
te kunnen uitleggen, enz. Doch nu
verkeeren zij in een groote moeilijk-
heid, want de koning heeft hun be-
volen, hem zijn droom te vertellen.
Hoe bracht hen dit in verlegenheid.
Neen, zeiden zij, vertel ons den
droom en wii zullen hem uitleggen
(vs. 4) (zie Aant. 4.) Merk op, hoe
deze Chaldeen een macht boven
zich erkenden (vs. 1o, II). Maar hoe
duister en nevelachtig was hun
kennis van God. Daniel echter ken-
de het waarachtige Licht. (Welk een
heerlijk werk, Gods licht te brengen
aan de heidenen, die zoo weinig van
Hem weten. Vera. Hand. XVII : 15.

(2) Het bevel des konings.
(Lees vs. 12, 13.) Welk een wreed

bevel. Nu de wijzen dell koning zijn
droom niet vertellen konden, moesten
zij alien sterven. Maar gij zult u
herinneren, dat Daniel een der wijste
mannen in Babylon was (1 : 2o).
Moest hij ook sterven ? Ja (vs. 13).
Stel u de dienaren des konings voor,
die uittrekken om dit wreede bevel
ten uitvoer te brengen. Doch zie,
hoe de zaak verdaagd werd (vs. 14
—16.) Daniel vraagt, dat hem een
weinig tijd mocht gegeven worden.
Zie, wat er nu gebeurt.
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(3) Daniels gebed.
Hebt gij wel eens vele menschen

samen zien bidden ? Ja. In de kerk —
bij een ziekbed — op een bijeen-
komst. Zij buigen zich, als 't ware,
voor Gods troon. Laat mij u nu vier
mannen toonen, die bidden. Het is
in Daniels huis, en het zijn Daniel
en zijn vrienden (vs. 17, 18), die
den Heere om licht en wijsheid bid-
den in de zaak van den droom. God
hoort het gebed (Jac. V : 16), vooral
het gemeenschappelijk gebed (Matth.
XVIII : 19). Dit deed de Heere nu
ook in Daniels tijd.

(4) Het geheim geopenbaard.
Zie, hoe nun gebed beantwoord

werd (vs. 19). God verklaarde des
nachts den droom aan Daniel in een
visioen. Veronderstel, dat gij vader
of moeder om jets verzocht, dat gij
zeer begeerdet te hebben en het u
toegestaan werd, wat zoudt gij dan
dadelijk doen ? Gij zoudt hen dan-
ken. Daniel dankte ook. Lees, hoe
hij God voor zijn antwoord zegent
(vs. 20-23). Laat ons nooit vergeten,
God voor Zijn zegeningen te dan-
ken. Hoe erkent Daniel ten voile de
wijsheid en de macht van God. Alle
dingen zijn in Zijn handen. Hij be-
stuurt alles in ons leven. Hoe weinig
weten wij, en hoe weet Hij alles (II
: 2o-23). Zie, wie het meest van
Gods wegen verstaan (Ps. XXV : 14).
Zij, die den Heere vreezen.

(5) De droom verleld en uitgelegd.
Hoe verbaasd is A'rioch, de overste

der trawanten, toen Daniel hem zegt,
dat hij bereid is tot den koning te
gaan. Denk u den jongeling, voor
den koning staande (vs. 24-26).
Hoor, hoe de koning hem vraagt of
hij den droom kan uitleggen en ver-
tellen, daar hij hem vergeten heeft.
Wenscht Daniel, dat Nebukadnezar
hem voor zeer verstandig aanziet ?
Zie, Wien hij de eer geeft. Hij is het

niet, maar Jehova, zijn God (vs. 27,
28). Hoe verschilt Daniel van de
toovenaars. (Laat ons nooit vergeten,
dat, als wij in eenige zaak slagen, het
is, omdat God het gewild heeft. Hij
gaf ons de wijsheid. Verg. Ps. CXV
: I , r Cor. IV : 7 ; 2 COr. X :17).

Laat ons nu hooren, wat Daniel
zegt, dat Nebukadnezar gedroomd
heeft.

DE DROOM.
Een groot beel i, met een men-

schelijke gedaante ; voortreffelijk, glan-
zend. Toch een wonderlijk beeld ; de
verschillende deelen bestonden uit
verschillende grondstoffen. Het hoofd
was van g,oud; de bovenromp met
de armen van zilver ; het onderste
gedeelte van koper, de beenen en
voeten van Ozer en leem. Welk een
vreemde droom ! Maar dit is niet
alles. Stel u voor, dat gij het ziet,
zooals Nebukadnezar het zag (31--
36). Daar komt eensklaps een geheim-
zinnige steen, maar niemand ziet,
vanwaar hij komt. De steen sloeg het
beeld aan de voeten. Het beeld werd
vermalen en de wind blies het weg.
Doch zie, wat met den steen ge-
beurde. Deze werd grooter en groo-
ter, et: groeide aan tot een berg, die
veel, zeer veel grooter was dan het
beeld.

Zie, hoe verheugd Nebukadnezar
is. Dit is zijn droom, hij herinnert
zich nu alles. Wat beteekent die? Kan
Daniel dat ook zeggen ? (Ja (vs. 37-45).

DE UITLEOGING.
Hoe gretig luistert Nebukadnezar,

vooral omdat deze vreemde droom
zou zeggen, wat er in de toekomst
gebeuren zoude (vs. 29). Daniel ver-
klaart nu de beteekenis der verschil-
lende bestanddeelen van het beeld.
Het gouden hoofd is Babylon. Na
Babylons val zal een ander rijk op-
staan, niet zoo groot als Babylon,
maar het zal de geheele aarde be-
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heerschen. Na dit nog een ander, dan
nog een vierde, deels zoo sterk als
ijzer, deels zoo week als leem (vs.
42). Maar wat beteekende de steen ?
Dit was nog het belangrijkste van alles.
Dit was Gods eigen Koninkrijk. Een
rijk, dat al de andere rijken verzwel-
gen zoude (vs. 44).

Zij, die geschiedenis geleerd heb-
ben, weten, dat, zooals Daniel zeide,
deze vier rijken elkander opvolgden:
Babylon (goud), dan Perzie (zilver),
dan Macedonia (koper), onder Alexan-
der den Groote de geheele wereld
overwinnende, en eindelijk het Ro-
meinsche rijk.

Maar dan dat andere koninkrijk?
Merk nogmaals op, Wi*ns rijk het
was (vs. 44) Het rijk van God.
Hebben wij niet dikwijls van het ko-
ninkrijk Gods, van het koninkrijk der

hemelen gehoord? Zie Hand. I : 3 ;
Matth. XIII : 31, 33. Maar zou dal
dit koninkrijk zijn ? Ja, hetzelfde. Wie
is de koning van dat rijk ? En hoe
lang zal dat rijk van Jezus duren?
Zie Luk. I : 32, 33. Dit koninkrijk is
de Kerk van Chrisius.

Geen ander rijk zal daartegenover
bestaan, Jezus zal van eeuwigheid tot
eeuwigheid regeeren (Openb. XI : 15).

Maar is dit rijk het rijk, dat Daniel
bedoelde ? Ja, hij noemt zelfs den
Messias (IX : 26).

Zie, hoe dat alles den koning trof
(vs. 46-49). Is hij vertoornd over
de aankondiging van Babylons val ?
Neen; hij verbaast zich over Daniels
wijsheid en over Daniels God. Hoe
eert hij Daniel (zie Aant. 5) ! Hij ver-
heft hem grootelijks.

AANTEEK ENINGEN.

1. Het „schathuis zijns Gods" (Dan. 1 : 2)
was dat gedeelte van den tempel der godheid,
dat bestemd was voor den bait en de zege-
teekens aan de eer zijns Gods gewijd.

De God van Nebukadnezar was Bel. De
tempel van Bel of Belus is door Herodotus
beschreven. Het binnenste was een vierkante
ruimte van twee stadien (ongeveer een vierde
van een mijl) lengte en breedte. Zijn voor-
naamste gedeelte was de ziggurat of toren,
een groot, solied brok metselwerk (gelijk alle
Babylonische torens), met verdiepingen ge-
bouwd, vierkant op vierkant en aldus een
soort van ruw e pyramide vormende, op welks
top het voornaamste heiligdom van den god
was. Over de juiste ligging van den tempel
van Bel zijn de reizigers het niet eens. Daar
zijn twee hoogten op de plaats van het oude
Babylon, die gehouden werden voor de juiste
plaats van den tempel.

2. ,,Het konina jhe zaad" — geen kinderen
van Jojakim, maar kinderen van koninklij-
ken bloede.

3. Het was de gewoonte, nieuwe namen te
geven aan hen, die voor een ambt bestemd
waren en aan hen, die slaven werden. Daar-

om werden de namen Hananja, Misael en
Azarja veranderd in Sadrach, Mesach en
Abed-nego ; die van Daniel in Beltsazar. Daar
de Hebreeuwsche namen zagen op den God
van Israel, zoo zagen de nieuwe namen op de
goden der Chaldean. Beltsazar beteekent „Bell
schatmeester"; Abed-nego, „de dienaar van
Nego"; de juiste beteekenis van Sadrach en
Mesach is twijfelachtig.

4. Het Syrisch — in het Arameesche dialekt,
hetzelfde als het oude Chaldeeuwsch — was
de taal, die in Babylon werd gesproken. Van
Dan. II : 4 tot het einde van het hoofdstuk
VII is het verhaal in het Chaldeeuwsch
geschreven ; de rest van het boek is He-
breeuwsch, daar dat meer bepaald voor de
Joodsche natie bestemd was.

5. Het „aanbod" (Dan. II : 46) was niets
meer dan de Oostersche manier van eerbewijs.

„Een spidsoffer en lietelijk reukrverk". Het
aanbieden van reukwerk werd in het Oosten
beschouwd als een bijzonder. teeken van eer-
bied. Het is nog de gewoonte, menschen en
kleederen te besprenkelen met rozenwater en
ander reukwater, als een teeken van bijzon-
der eerbewijs.
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NEBUKADNEZARS GODDELOOSHEID EN VAL.

Les XCVIII. — Nebukadnezars goddeloosheid en val.

„Al wie hoop, is van harte, is den Heere een gruwel".

re lezen : Dan. III, IV.
Ye leeren : I Sam. II : 7; Dan. IV : 35 (Ps. 146 : 8; Lofzang van Maria vs. 4).

V00R DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer moet er op letten, dat de gebeurtenissen, vermeld in hoofd-
stuk IV, plaats hadden tien of twaalf jaar later dan die van hoofd-
stuk III. Het boek van Daniel zwijgt over de groote oorlogen van Nebu-
kadnezar, die noodwendig plaats gehad hebben, om zijn gebied te doen
reiken tot „aan de einden der aarde" (IV : 22). Het is duidelijk dat de
gebeurtenissen, vermeld in hoofdstuk IV, voorvielen na de veroveringen,
waardoor Nebukadnezar in staat was, zich te wijden aan die groote bouw-
kundige werken, zoo fraaie als nuttige, die zijn hoofdstad zoo vermaard
maakten. Nebukadnezar — „gerust zijnde" en „groenende" — kwam er toe,
met trots op de stad te zien en uit te roepen : „Is dit niet het groote Babel,
dat ik gebouwd heb ?"

De onderwijzer van oudere leerlingen moet, zoo mogelijk, in staat zijn
het oude Babel aan zijn leerlingen te beschrijven , hij zal allicht een of ander
goed werk hierover kunnen raadplegen.

Men behoort aan te toonen, dat het geheele IVe hoofdstuk slechts een
koninklijke proclamatie is, wellicht wat verkort. Het begint geheel in Ooster-
schen stijl, met een groet aan „alle volken der aarde"; Assyrische geleerden
bespeurden dadelijk aan den toon van het stuk, dat het authentiek is.

In de schets wordt het oordeel Gods, dat over Nebukadnezar kwam, be-
schouwd als een soort krankzinnigheid, waardoor hij zichzelf voor een beest
hield. Deze soort van krankzinnigheid komt in de krankzinnigengestichten
menigmaal voor. De onderwijzer moet er op wijzen, hoe dankbaar wij God
moeten zijn voor ons verstand, en dat wij liefderijk en medelijdend moeten
zijn voor hen, aan wie God deze gave onthouden heeft.

SCHETS VAN DE LES.

Gij herinnert u, dat wij u vertel-
den, welk een zeer groote stad Babel
was. Hoe trotsch was Nebukadnezar
op zijn rijk ; zijn rijk was het mach-
tigste der geheele wereld. leder mensch
is wel eenigszins trotsch op zijn eigen
land. Maar zie Job. XII : 23; Jes.
XL : 17, 22, 23. Wij molten nooit ver-
geten, wie ons land voorspoedig
maakt. Hoe goed zou het voor Nebu-
kadnezar geweest zijn, als hij dit ook

niet vergeten had. Hij had dit kunnen
weten, na wat wij in de vorige les
van hem hoorden (II : 47). Doch zie,
welk een trotsch en overmoedig tyran
hij zich betoonde.

I. De vurige oven (Dan. III).
Er was een groot feest in Babel ;

wat een drukte, wat een aantal
vorsten en edelen zijn van alle kanten
des lands naar Babel gekomen. Wat
moet er dan plaats hebben ? Lees
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vs. 1-3. Boden zijn uitgez
i

onden ge-••
worden, om hen tot het nwij ings-
feest van een groot beeld uit te noo-
digen. Zie, welk een reusachtig beeld
het is. Een groot voetstuk en daarop
het gouden beeld van Bel, hun god
(sommigen denken een beeld van den
koning zelf of van zijn varier) [zie
.Aant. Ill. De menigte, die in het dal
Dura, waar het beeld opgericht was, '
verzameld was, was zeer aanzienlijk.
'Ook den koning, met de wazenen en
zijn gevolg, treffen wij er aan.

Doch zie, wat roept die heraut uit
(vs. 4-6) ? Als de muziek zich hooren
laat, dan moeten alien zich buigen
en het beeld aanbidden. Hoor, wat
er gebeuren zal met hen, die dit niet
willen doen. Zij zullen op de plaats
zelve levend verbrand worden.

Stel u nu de muziek voor, die be-
gint te spelen en de menigte, die zich
ter aarde buigt, doch doen dit alien?

Wie zijn deze drie manner), die het
niet doen ? Joden, mannen van aan-
zien, Daniels vrienden. Hoe durven
zij weigeren ! Zie, hoe iernand het den
koning gaat zeggen (vs. 8-12). leder-
een verwondert zich, dat deze vreem-
delingen den koning ongehoorzaam
durven zijn, vooral daar hij hen met
eer overladen heeft. Was het dan ook
niet dwaas van hen ? Hadden zij zich
niet kunnen buigen en slechts in
schijn aanbidden? Neen, zij herinner-
den zich het bepaalde gebod des
Heeren (Ex. XXIII: 24). Zij wilden
zich niet onderwerpen aan wat zij
wisten dat verkeerd was. Fen waar-
schuwing voor ons alien (1 Thess.
V : 22).

Zie hen daar voor Nebukadnezar staan.
Is het met opzet? vraagt deze (vs.

13-15). Ik zal hun nog een kans
geven, denkt de koning. Doch hoor,
wat zij antwoorden (vs. 16-18). Hoe
standvastig zijn zij ; zij aarzelen niet.
_Hoe verschillen zij van iemand, die

niet „peen" zeggen kan, al weet hij,
dat het verkeerd is, zoo te an e en.
Zij antwoorden, dat zij voor zich-
zelven overtuigd zijn (vs. 16). Zie,
welk een vast vertrouwen zij op God
stellen. God kan ons verlossen, zeggen
zij, misschien zal het ook Zijn wil
zijn, en zoo niet, dan zijn wij tevre-
den ; wij laten alles aan Hem over.
Maar onder geen voorwaarde zullen
wij ons voor het beeld buigen.

Op het hooren van deze woorden
is Nebukadnezar als waanzinnig van
drift. Hoe woedend ziet hij de drie
Joden aan, en zijn bevel luidt (vs.
19): den oven zevenmaal heeter te
maken. Groot is de opschudding,
maar de drie Joden blijven kalm en
standvastig als een rots. Misschien
herinnerden zij zich, wat David jaren
geleden gezongen had (Ps. CXXV :
I, 2). De drie jongelingen worden nu
gegrepen en naar den oven geleid.
Zie hoe de vlammen zich verheffen
en hen, die ze in den oven werpen,
verbranden. Hoe grijpt een filling de
menigte aan, als de drie mannen ge-
bonden in dien vuurpoel geworpen
worden (vs. 21-23).

Alles is zeker spoedig voorbij. Stel
u de menigte voor, die de oogen ge-
richt houdt op den oven ; ook Nebu-
kadnezar ziet dien kant uit. Doch
wat doer hem zoo zeer verschrikken?
Hij ziet levende mannen in het vuur
en niet meer drie, maar vier (vs. 24,
25). De vierde is niet aan de drie
gelijk. Het is een engel, een „zoon
der goden" gelijk, zegt hij. Hoe ver-
baast zich Nebukadnezar, terwijl hij
hen ziet wandelen en misschien ook
de lofzangen hoort, die zij ter eere
van God aanheffen.

De koning gaat nu naar de ope-
ning van den oven; hoe nederig
klinkt zijn stem, als hij de drie
Joden roept (vs. 26). En hoe ver-
dringen zich alien rondom Sadrach,
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Mesach en Abed-nego. Hoe vreemd,
geen haar is gezengd, de reuk des
vuurs is niet aan hen; dit alles wrocht
de macht van den God des hemels
(vs. 28). Stel u de mannen voor, die
die deze wondervolle gebeurtenis in
alle deelen des lands verkondigden.
Op deze wijze verkeerde God „de
grimmigheid des menschen" in lof
aan Hem (Ps. LXXVI : i i). God leidt
de slechte (laden der menschen ten
goede, ondanks hun wil ( Voorb. —
De vervolgingen der Kerk).

Zie, Welk voordeel deze gebeurtenis
den Joden aanbracht (vs. 29, 3o). Zij
werden voorspoedig gemaakt (zie Aant.
2) en mochten hun God aanbidden.

H. Den beesten gelijk (Dan. IV).
De grootekoning, die het gouden beeld

opgericht had, was zonder twijfel een
zeer machtig vorst, doch God was toch
nog zooveel machtiger (i Tim. VI : 15).

Den's u eens, hoe men dien mach-
tigen Nebukadnezar gevleid zal heb-
ben, hoe men tot hem sprak als ware
hij een god. Hij was het geweest, die
de omliggende rijken onderworpen
had, die Babel gemaakt had tot de
grootste stad der wereld. Stel u Nebu-
kadnezar voor, die door Babel rijdt
en al de gevangenen en de zege-
teekens uit den oorlog aanschouwt.
Ais wij zijn gedachten eens lezen
konden, zouden wij er dan niet dik-
wijls aantreffen als deze : 1k, ik heb
dit alles gedaan. Hoe noemen wij
menschen, die zoo overmoedig spre-
ken ? Trotsche, hoogmoedige men-
schen. Voorspoed leidt menigeen ten
verderve en maakt ook dikwijls trotsch.
Wij denken dat alles door ons ver-
stand is tot stand gebracht ( Voorb.
— Een dame zeide tot Napoleon I:
De mensch wikt, maar God beschikt.
De keizer antwoordde : 1k wik en ik
beschik ; dit zeide hij kort voor den
tocht naar Rusland). Lees, hoe God
over zulk een hoogmoed denkt

(Spr. VI : 16, 17 ; Jac. IV : 6). Dik-
wijls leert hii den hoogmoedige een
les, de les van den ootmoed. Hij be-
mint de nederigen van harte, het
hart, dat klein van zich zelf denkt
(Fil. II : 3).

Deze les had de machtige koning
ook van noode. Hij „was gerust" in zijn
paleis (vs. 4), „groenende", trotsch
op de pracht en macht van Babel.

De lessen, die wij te leeren hebben,
zijn dikwijls moeilijk en de tucht-
roede is dikwijls gestreng. Zoo was
ook de roede, waarmede God Nebu-
kadnezar strafte.

(1).De droom des koninp,s (vs. 10-27).
De toovenaars worden op zekeren

morgen bij den koning geroepen,
want de koning had weder gedroomd.
Hij is verontrust, want het was een
vreemde droom ; hij begrijpt, dat hij
iets beteekenen moet. Maar de wijzen
kunnen hem niet helpen. Nu zendt
hij om Daniel. Doch zie, hoe weinig
Nebukadnezar-van Daniels God weet
(vs. 8) [zie Aant. 4]. Het kleinste
kind op school weet meer van God
dan deze machtige koning. De koning
vertelt nu zijn droom. Hij beschrijft
den boom, den engel, een Wachter,
die dien omhieuw, den stronk, die
staan bleef, enz. Zie hoe droevig Da-
niel schijnt. Hij weet, wat de droom
zeggen wil, en is bedroefd om Ne-
bukadnezars wil. Een groote be-
proeving zal over hem komen. Doch
zie, hoe goed God nu zelfs voor
Nebukadnezar is (vs. 27). Een laatste
kans wordt hem aangeboden. Gods
roede zal hem niet treffen, als hij nu
nog- besluiten kan, met zijn zonden
te breken. Welk een goedertieren
God betoont Hij zichzelven aan dien
heidenschen koning. En Hij blijft
altoos dezelfde. Hij vergeeft nu nog
even gaarne (Jes. I : 18).

Sloeg Nebukadnezar acht op Da-
niels. raad ? Zie, hoe fang de tijd
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was, die hem gegeven werd (vs. 29).
Maakte hij er een goed gebruik van ?
Neen. Misschien had hij half verge-
ten, wat Daniel tot hem gezegd had
en dacht hij, dat nu Gods oordeel
niet dadelijk kwam, hij de gedachte
daaraan wel ter zijde zetten kon.
Stel u den angst en het verdriet van
Nebukadnezar voor gedurende een
korten tijd. Maar spoedig was alles
vergeten, even als vele waar-
schuwingen van God tot ons (Hosea
VI : 4) Voorb. — Een gevaarlijke
ziekte web` goede voornemens ; alles
spoedig vergeten). Beschrijf Nebukad-
nezar, hoe hij trotsch te midden zijner
paleizen wandelt (vs. 30).

(2) De vernedering des honing's.
Hebt gij wel eens een krankzinni-

gengesticht gezien ? Welk een droevig
gezicht leveren die arme menschen
op, die het verstand verloren hebben.
Dit gebeurde nu ook met Nebukad-
nezar. Terwij1 hij daar vol hoogmoed
Babel beschouwde, viel de slag. Stel
u dien machtigen koning voor, aan
een beest gelijk ; want dit verbeeldde
hij zich geworden te zijn. Hij liep
overal rond, at gras en liet zijn haar
en zijn nagels groeien. Welk een
toestand ! Waar is nu al zijn groot-
heid ? De koning van Babylon is
niets meer dan een der dieren van
Gods schepping (zie Aant . 5).

Denkt gij er wel eens aan, welk
een groote zegen het is, ons ver-
stand te hebben ; danken wij wel eens

AANTEEK

1. Wat het beeld eigenlijk moest voorstel-
kan niet met zekerheid gezegd worden.

Het kan een beeld van den god Bel geweest
zijn, of een beeld van Nebukadnezer of van
zijn varier, Nabo-polassar. Het schijnt of een
menschelijke gedaante geweest te zijn, mis-
schien met goud overtrokken, of een hoofd
van goud op een pilaar. Diodorus zegt, dat,
toen Xerxes den tempel van Bel verwoestte,
hij een beeld van goud vond, dertig voet hoog.
Misschien was dit wel hetzelfde beeld.

2. „De honing maahte hen voorspoedig"

daarvoor ? Wij moesten dit toch doen
(Hand. XVII : 25 ; Ef. V : 20). Het
is een der grootste zegeningen hier
op aarde. God kan het ons, evenals
aan Nebukadnezar, in een oogenblik
ontnemen.

Kennen wij wellicht iemand, dien
God op deze wijze beproefd heeft ?
Laat ons dan zeer veel medelijden
met hem hebben, vriendelijk jegens
hem zijn en hem beschermen. Hoe
laf is het, een onnoozelen jongen te
plagen. De Heere Jezus leert ons, dat
wij medelijden met de ellendigen
en de ongelukkigen zullen hebben.
Had hun lot ook niet het onze kun-
nen zijn ?

(3) De koning kersteld.
Denk nog eens aan den drown.

Toen de boom omgehouwen werd,
bleef de stam over (vs. 15). Waarom ?
(zie vs. 26). Als Nebukadnezar de
les geleerd had, die God hem leeren
wilde, zou hij zijn verstand terug
krijgen. Leerde hij de les ? Ja. Zie
wat hij zeide, toen hij genezen was
(Dan. IV : 3 5). Hij erkende, dat God
over alles regeert en niemand zijn
hand kan afwenden. Merk op, welk
een voorbeeld van dankbaarheid deze
koning ons geeft (vs. 34-37). Hoor,
hoe hij den God des hemels prijst
en den Allerhoogste zegent. Laat ons
hierin zijn havolgers zijn. Laat ons met
oprechten dank God grootmaken voor
Zijn goedertierenheden en voor de blij-
ken van Zijn barmhartigheid. (Ps. L:23).

ENINGEN.

(Dan. III : 30). Zij werden niet meer lastig
gevallen over hun godsdienst.

Het schijnt vreemd, dat Daniels naam niet
genoemd wordt in verband met deze gebeur-
tenis. De vraag rijst, waarom hij niet in de
vervolging begrepen was, die over de He-
breeuwsche broederen kwam. Sommigen heb-
ben gedacht, dat zijn betrekking aan het hof
hem voor den Chaldeeuwschen aanval bevei-
ligde. Het is echter waarschijnlijker, dat hij,
door een of ander ongenoemde oorzaak, niet
bij die gelegenheid tegenwoordig was.
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9 3. Het was tijdens Nebukadnezars regee-
ring, dat Babylon klom tot het toppunt van
macht en pracht. De grenzen der stad werden
uitgebreid, en paleizen en tempels van buiten-
gewone pracht werden opgericht. Da groote
muur, lien hij bouwde, bevatte meer dan
500.000.000 voet hecht metselwerk. Elij maakte
groote reservoirs met waterleidingen, legde
kaden en afvoerkanalen aan, en bevorderde
den handel van het land zeer. De beroemde
„hangende tuinen" werden door hem gemaakt
voor zijn vrouw Amytis. De nog bestaande
overblijfsels op menige plek in de onmiddel-
lijke nabijheid van Babylon, getuigen van
den wondervoilen ijver en kracht van Nebu-
kadnezar.

4. „De heilige Goden" (Dan. IV : 9). Ter-
wijl Nebukadnezar de oppermacht van den
God van Daniel erkende, bleef hij aan zijn
Polytheisme vasthouden. Zoo deden ook de

Perzische koningen : ofschoon zij Ormuzd als
den hoogsten God erkenden, vereerden zij ter-
zelfder tijd andere goden, die zij van onder-
geschikten rang achtten.

5. Een vreemde overlevering is behouden
door Abydemus, een oud geschiedschrijver
door Eusebius aangehaald, die Nebukadnezar
voorstelt als in een bijzonderen toestand ge-
rakende, de verovering van Babel voorspel-
lende en dan verdwijnende. Het is ook op-
merkelijk, dat Berosus, een ander geschied-
schrijver van dienzelfden tijd (ongeveer 250
j. v. C.) een ziekte van Nebukadnezar ver-
meldt. Het kan ons niet bevreemden, dat de
Babylonische verhalen van deze vernedering
geheel zwijgen, maar het is opmerkenswaar-
dig, dat de inschriften van een tusschentijd
spreken, waarin geen der groote werken van
dezen vorst verricht werd.

Les XCIX. — Belsazar.

„De Allerhoosste regeeri over 'ie koninkrijken der menschen".

Ye lezen: Dan. V.
7e leeren : Fil. III :18, 19 ; 1 Petr. IV : 7 ; (Ps. 98 : 4 ; Ps. 1 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het kan bijna niet anders, of groote en kleine kinderen moeten belang-
stellen in de gebeurtenissen, welke wij in deze les gaan behandelen.

De onderwijzer zal bemerken, dat sommige feiten, in de schets opgeno-
men, niet in het Bijbelsche verhaal vermeld worden. Bij Daniel bijv. is er
geen sprake van het beleg van Babylon door de Perzen, of van de krijgs-
list, waardoor aan het leger van Cyrus de toegang tot de stad werd geopend.
Deze feiten zijn echter uit andere geschiedkundige bronnen geput, met het
doel, dat men zich een recht begrip zou kunnen vormen van de omstandig-
heden, ten tijde dat de gebeurtenis plaats greep, die door den profeet
wordt beschreven.

De leerlingen der hoogste klassen zullen zeker veel belang stellen in de
buitengewone wijze, waarop het Bijbelsche verhaal bevestigd wordt, zoowel
door de berichten der ongewijde geschiedschrijvers als door de latere ont-
dekkingen, welke reizigers in Assyrie hebben gedaan. Bijzondere opmerking
verdient het feit, dat gedurende tweeduizend jaren, de vermelding van Bel-
sazar door Daniel, het eenige bewijs was, dat een dusgenaamd persoon ooit
bestaan had, maar dat er nu een oud opschrift is ontdekt, waarin de naam
Belsazar voorkomt en 'vermeld wordt, dat hij regeerde gemeenschappelijk
met zijn vader, die koning was tijdens den inval van Cyrus.
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SCHETS VAN DE LES.

Gaan wij nogmaals naar Babel. Er
zijn eenige jaren verloopen, maar
nog is Babel de groote, fraaie stad.
Zie de ri vier, die door de stad
stroomt, „de groote rivier", het is de
Euphraat. Maar er heeft iets buiten-
gewoons plaats. Zie die troepjes men-
schen, die hier en daar staan te
praten. Evenwel schijnen zij niet be-
angstigd. Doch waarover spreken zij ?
Over de vijanden, de Perzen, die
hun stad omsingelen, want Babel
word/ belegerd. De Babyloniers hebben
echter goed vertrouwen. Zij denken,
.dat het geheel onmogelijk is, de stad
in te nemen. Twaalf maanden reeds
trachtte Cyrus, de Perzische koning,
dit te doen, nadat hij de Babyloniers
reeds ergens anders had verslagen. De
koning van Babel was nu ook niet
binnen de stad ; hij was naar een
andere plaats gevlucht, toen Cyrus
hem verslagen had. Maar een zijner
zonen, Belsazar, was in Babel ge-
bleven ; hij was een soort van twee-
den koning (zie Aant. 1). Laat ons
nu zien, hoe Belsazar voor de hoofd-
stad zorg droeg.

I. liet feest in het paleis.
Het is nacht. Het geheele paleis is

verlicht en men hoort gejuich en zin-
gen. Wat is er dan te doen ? Er heeft
een groot feest plaats (vs. 1), een
feest ter eer van de goden (zie Aant. 2).
Een soort van jaarlijksch feest wel-
licht, want Belsazar vierde niet alleen
feest, de geheele stad met hem.

Betreden wij het paleis. Wat wordt
`daar in de zaal, waar de gasten zich
bevinden, binnengebracht (vs. 2-4)?
De prachtige vaten uit den tempel
Gods te Jerusalem. Welk een belee-
diging (zie Aant. 3), den God van
Israel aangedaan ! De vaten, die voor
den dienst des Heeren gebruikt
waren (2 Kron. XXXVI ;18) dienen

REMEEMA.

nu bij dit woeste, heidensche feest.
(I) Bet geheinizinnige schrift (vs.

5-9).
Toen de aanzittenden alien dronken

waren, ontstond plotseling een stilte.
Aller oogen richtten zich op den
muur. Zie, vreemde woorden staan
daar te lezen, die door een geheim-
zinnige hand geschreven worden. De
koning ziet een gedeelte van de hand,
en hoe beeft hij ! Waarom is hij zoo
verschrikt ? Een boos mensch schrikt
soms zeer gauw. Zijn geweten jaagt hem
dikwijls schrik aan, al is daar geen
reden voor (Spr. XXVIII : i). Belsa-
zar heeft van Gods oordeelen ge-
hoord in Nebukadnezars dagen (vs. 2 2 ).
Hoe vreest hij nu voor zichzelf.

Welk een vreemd „schrift" is het:
Mene, mene, tekel, upharsin. Wie
schreef het daar? En wat beteeken-
den deze woorden ? (zie Aant. 4).

Doch wie komt daar in de feest-
zaal ? De koningin (de moeder des
konings) [vie Aant. 5]. Zij heeft geen
deel aan het feest genomen. Mis-
schien is zij bedroefd over de boos-
heid van haar zoon en -keurt zij
niet goed, wat hier plaats greep.
Geen moeder ziet haar zoon gaarne
dwaze en booze Bingen doen (Spr.
X : I). De koningin heeft gehoord
dat er iets voorgevallen is. Zie, hoe
zij den koning voorstelt, Daniel te
laten roepen, nu de „wijzen" hem
niet hebben kunnen helpen, het schrift
te ontcijferen (vs. 10—I2).

(2) De beteekenis nikelegd (vs.
13-28).

Stel u den ouden Daniel voor,
staande voor den koning. De koning
vraagt hem, of hij Daniel is, een der
Joodsche gevangenen (vs. 13). Hoor,
wat de koning hem aanbiedt, als hij
de beteekenis van het schrift kan ver-
klaren (vs. 16). Is Daniel geneigd de

34
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belooning des konings aan te nemen
(vs. 17) ?

Luister nu naar hetgeen Daniel tot
Belsazar zegt ; hoe hij hem aan de
les herinnert, die God aan zijn groot-
vader Nebukadnezar gaf, hoe ernstig
hij Belsazar vermaant (vs. 22, 23).
Hoe moedig treedt Daniel op. Hij
heeft God beleedigd, zegt hij, den
God in „Wiens hand" zijn adem is.
Welk een doodsche stilte ontstaat er,
als Daniel naar den wand wijst en
zegt: „Dit is nu het schrift: Mene,
mene, tekel, peres, geteld, geteld, ge-
wogen, verdeeld. Het koninkrijk zal
niet meer zijn. Het is „geteld" —
„gewogen" — „te licht bevonden".
Het zal verdeeld worden en in de
handen der Meden en Perzen vallen".
Welk een tijding voor Belsazar en de
feestvierende gasten ! Was de koning
op Daniel vertoornd? Neen (zie vs.
2 9). Weinig dacht Belsazar, dat het
koninkrijk zoo spoedig zijn einde
naderde.

II. De vijand voor de poort.
Beschrijf het leger van Cyrus, dat

Babel omsingelt. Hoe lang heeft het
daar al gelegen; het scheen alsof de
kans van Babel in te nemen, gering
was. De menschen in de stad zijn
dan ook vol hoop. Doch zie, wat
Cyrus gedurende al dien tijd gedaan
heeft. Ginds bij de rivier hebben zijn
soldaten kanalen gegraven. Waartoe?
Hij wil het water uit de rivier laten
loopen. Zij hebben op het feest ter
eere der afgoden gewacht, om dit te
doen. „In dien nacht" beproefde men
of het gelukte. De oevers der rivier
worden afgegraven, het water daarin
begint te zakken — de bedding der ri-
vier wordt droog. De waterpoorten der
stad worden opengelaten — in de
stad vierde men feest — de wachters
verzuimden hun plicht. Stel u het leger
der Perzen voor, dat door de bed-
ding der rivier waadt — in de stad

komt het gevecht — de moord
— de schrik in het paleis —. de
Perzen, die de . zaal binnendringen —
Belsazar, die gedood wordt. Hoe spoe-
dig werd Daniels profetie bewaarheid
(vs. 30).

Deze geschiedenis bevat eenige zeer
ernstige wenken.

(a) Denk aan de ernstige boodschap
aan Belsazar en aan zijn rijk. De dag
der afrekening met God was geko-
men. „Te licht bevonden", luidde de
uitspraak. Belsazar had God niet ver-
heerlijkt, zegt Daniel, en dit was toch
zijn plicht geweest (vs. 23). Juist wat
men ook van ons verwacht (r Cor.
X : 21; Rom. I : 24 Maar kunnen
kinderen dit doen ? Ja ! ( Voorb. —
De kleinste bloemneemt,zoowelals de
grootste berg, een plants in Gods
schepping in). Ook uit den mond van
kinderen en zuigelingen wil God zich
lof toebereiden.

Hoe treurig als God ons te licht
bevindt. Doch zie Rom. III : 23. Wij
zondigen alien, maar (zie vs. 24) Je-
zus Christus is de Verlogser. Door
Hem „worden wij gered". Wij zullen
niet „te licht" bevonden worden ten
dage der vergelding als wij Hem toe-
behooren.
. (b) Hoe treurig was Belsazars uit-
einde ; het uiteinde van een wereld-
ling. In een leven van zonde is geen
waar genot te vinden. Vele waar-
schuwingen worden tot hen gericht,
die slechts het aardsche lief hebben
(Fil. III : i8, 19). Laten jongelieden
daar vooral aan denken. Het is zoo
gemakkelijk of te dalen, en zoo moei-
lijk terug te keeren op den ingeslagen
weg; loch hoe verder gij gaat, des
te moeilijker. Denk aan den raad,
welken Salomo zijn zoon gaf. „Gedenk
aan uw Schepper in de dagen uwer
jongelingschap". Hoe vele jonge men-
schen meenen, dat de godsdienst hen
in den weg staat, hen belet vooruit te
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komen en hen droefgeestig maken
zal. Welk een dwaling (x Tim. IV : 8) !

Welk een voorbereiding voor den
dood was dit feest van Belsazar. Laat

ons trachten z65 te leven, dat wij
bereid molten gevonden worden als
onze laatste ure genaakt (I Petr. IV : 7).

AANTEE KENINGEN.
1. Onlangs ontdekte Babylonische in-

schriften hebben veel licht verspreid en groote
moeilijkheden opgelost aangaande dit gedeelte
der gewijde geschiedenis. Totdat deze ontdek-
dingen gedaan waren, was er geen bewijs,
behalve het boek van Daniel, dat zoo iemand
als Belsazar, ooit bestaan had. Volgens de
ongewijde geschiedenis was Nabonedius de
laatste koning van Babel; dit hebben Duitsche
rationalisten aangehaald als een grond, om
den inhoud van het Boek van Daniel als
fabelachtig te beschouwen. De inschriften,
onlangs gevonden, vermelden echter den naam
van Belsazar met zijn varier, Nabonedius, en
bevestigen dus de waarheid van Daniels
getuigenis.

De opvolging der Babylonische koningen
schijnt aldus geweest te zijn: Nekhadnezar
werd opgevolgd door-Evel-lilerodach, zijn zoon,
die twee jaar regeerde. Hij werd opgevolgd
door zijn moordenaar en schoonbroeder, Neri-
glissar, wiens zoon, Laborosoarchod, daarna
slechts negen maanden regeerde. Na den dood
van den laatsten koning werd Nabonedius
gekozen. Hij schijnt gehuwd te zijn geweest
met een dochter van Nebukadnezar. Belsazar
was hun oudste zoon.

2. „Een grooten maaltijd" (vs. 1). Wij we-
ten door Xenophon en Herodotus, dat Cyrus
van te voren van dit feest wist en er op
wachtte. Het was dus een bepaald feest, waar-
schijnlijk een geboortefeest van den hoofdgod.

3. „Den wijn geproefd had" (vs. 2). Pit
schijnt een zinspeling te zijn op het dankoffer
aan de goden, aan wie men, volgens de ge-
woonte, bij het begin van een feest offerde.

4. Door velen wordt verondersteld, dat het
schrift oud-Hebreeuwsche letters waren, en
geheel onleesbaar voor de vergadering. Ande-
ren vermoeden, dat de letters bekend waren,
maar de woorden : „geteld, gewogen, verdeeld",
zonder zin schenen.

Peres is de wortel van „upharsin", zonder
de van (u) die „en" beteekent. Peres was ook
de eigennaam van Perzie, waardoor een woord-
speling ontstond.

5. „De honingin" (vs. 10) was niet de vrouw
van Belsazar, maar de koningin-moeder. De
moeder van den toekomstigen erfgenaam had
in het Oosten grooten invloed. Herodo-
tus weet veel te verhalen van de groote wijs-
heid der moeder van den laatsten koning van
Babylon, die hij Nitocris noemt.

Les C. — De leeuwenkuil.

„Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden".

le lezen: Dan. VI.
Ye leeren: Ps. XCI : 2 ; Rom. XII :12 (Ps. 146 : 2, 3 Ps. 118 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het zal noodig zijn, bij den aanvang van deze les duidelijk te maken
dat ten gevolge der gebeurtenissen, welke wij in de vorige les bespraken
Babel geheel onderworpen werd aan het Medisch-Perzische rijk.

Over de vraag, wie „Darius de Meder" eigenlijk was, hebben de geleerden
veel getwist, maar de onderwijzer behoeft er zich, althans wat zijn onder-
wijs betreft, niet mede in te laten. Er zijn evenwel leerlingen, die zoover
gevorderd zijn, dat het noodig wordt hen in "t kort uit te leggen, in welke
betrekking de Meden tot de Perzen stonden, en welke gebeurtenissen aan-
leiding gaven tot het ontstaan van deze betrekking. Deze uitlegging zal
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dienstig zijn om het verband tusschen „Darius den Meder" en „Cyrus den
Pers", als beheerschers van Babel., gedurende hetzelfde tijdvak, duidelijk te
maken. Sommige onderwijzers zullen het korte overzicht van de geschiedenis
van Medie en Perzie in Aant. 1, hiertoe voldoende achten.

De vermelding van Daniels gewoonte, om op geregelde tijden en op een
bepaalde plaats te bidden, zal den onderwijzer gelegenheid. geven om te
spreken over de beteekenis der gewoonte van te bidden op vaste tijden,
zoowel in de openbare godsdienstoefening als in het huiselijk leven. De
onderwijzer moet zorgen hierover duidelijk en praktisch te spreken, zoodat
hij voor zijn leerlingen werkelijk een leidsman ten goede zij.

SCHETS VAN DE LES.

Welke vreeselijke tooneelen kwa-
men er menigmaal voor, als een
stad in de handen der vijanden viel.
Zoo is het ook in Babel geweest.
Stel u het leger der Meden en Per-
ztn voor, dat meester was van de
stad. Nu zal er een nieuwe regeering
komen, een nieuwe koning. Zie, wie
hij was (Dan. V : 31) : Darius.

In sommige opzichten waren de
Meden en Perzen afzonderlijke vol-
ken, maar nu waren zij voor het
oogenblik vereenigd. Darius was een
Medier, Cyrus een Pers. (zie "Ian/. 1-.)
Stel u Darius voor, die de zaken in
het nieuwe koninkrijk regelt (vs. i.)
Hij verdeelt het rijk in 120 stad-
houderschappen (zie Aant. 2.) Stel u
de „vorsten" in Babel voor. Wie is
die oude man ? Het is Daniel. Is hij
ook een der stadhouders? Ja. Denke-
lijk was aan Darius ter oore geko-
men, Welk een goed en wijs man hij
was. Doch Daniel is meer dan de
andere stadhouders (vs. 2). Darius had
drie vorsten over hen gesteld, en een,
de voornaamste van deze drie was
Daniel.

1. Daniel in zijn werk.
Stel u voor, dat gij een knecht halt.

Welk een soort knecht zoudt gij be-
geeren ? Natuurlijk een goeden. Dit
deed Darius ook. Denk gij, dat hij in
Daniel een goeden bezat ? (vs. 3). Stel
u Daniel in zijn werk voor -- de

vorsten, de belastingen nagaande —
enz. Hij is eerlijk, nauwgezet, vlijtig.
Juist wat wij van Daniel verwachtten.
Waarom? Omdat hij een vroom
mensch was. Een dienstknecht des
Heeren is nooit een slecht dienst-
knecht van zijn aardschen meester;
hij zal altijd zijn plicht doen. Chris-
tenkinderen of -meesters, of -dienst-
knechten zijn de beste (Col. III : i 7;
IV : I). Aan hoeveel verleiding zal
Daniel door zijn betrekking bloot-
gesteld geweest zijn.

Eerste minister van Babel! Mis-
schien heeft Daniels eerlijkheid en
oprechtheid gemaakt, da t de andere
vorsten hem haatten. Want zie vs. 4.
Daarbij was hij een gevangen Jood.
Moest die nu boven hen staan , hoe
jaloersch waren zij op de gunst, waar-
in hij bij den koning stond. Zie, wat
Salomo van de jaloerschheid zegt
(Hoogl. VIII : 6). De jaloerschheid der
vorsten was ook wreed. Zie, hoe zij
tegen hem samenspanden (vs. 4-9).
Als zij hem niet betrappen konden
op eenige nalatigheid in zijn ambt,
dan zullen zij iets in zijn godsdienst
weten te vinden. Zij wisten, hoe hij
zijn godsdienst in eere hield, want
zijn eersie plicht was: God te dienen.

H. Daniel biddende.
Zie, hoe de spionnen dier booze

menschen Daniel beloerden. Een ding
merken zij op. Door het raam van
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zijn kamer zien zij hem drie maal
per dag bidden. Dit deed David ook,
's morgens, 's middags en 's avonds
(Ps. LV : 17).

Wat doen nu zijn vijanden ? Zij
haven den koning over, een wet uit
te vaardigen. Zie, welke deze is (vs.
7). Slagen zij ? Ja. De wet, dat nie-
mand in dertig dagen eenig verzoek
mag doen behalve aan den koning,
wtardt uitgevaardigd (zie Aant. 3).
Denkt gij, dat Daniel zich hierin
schikken zal? (Hand. V : 29). Maar
bestaat er voor hem dan geen gevaar,
om in den leeuwenkuil geworpen te
worden? Ja wel, loch hij kon niet
anders. Hij moest Gode meer gehoor-
zaam zijn dan de menschen.

Stel u de saamgezworenen voor,
staande onder Daniels venster (vs. 1o).
Hij deed juist als vroeger, opent zijn
vensters, ziet naar den kant van Jeru-
salem (wat alle gevangen Joden ge-
woonlijk deden) (zie Aant. 4) en bidt
's morgens, 's middags en 's avonds.
Merk op, hoe eerbiedig hij is. Hij zit
niet oneerbiedig of onverschillig ter
neder, zooals sommigen doen, maar
hij „knielt neder'. (Nees eerbiedig
als gij bidt, -ook in de kerk [Pred.
V : 1; Ps. XCV : 61). Misschien hoor-
den zijn vijanden wat hij bad. Hoe
verwonderd zullen zij geweest zijn,
hem voor de gevangen Joden te hoo-
ren bidden en hem te hooren danken
voor de beloften, hun gegeven, van
terug te zullen keeren naar het Be-
lief de vaderland ; want Daniel zal dit
zeker niet vergeten hebben.

HI. Daniel  in den kuil der
leeuwen.

Stel u de „vorsten" voor, die zich
in triomf tot den koning begeven en
vertellen wat zij gezien hebben. Hoe
bedroefd is Darius. Hoe dwaas, zulk
een wet uitgevaardigd te hebben.
Maar nu is het te laat om deze in
te trekken (vs. i 2). Had hij zulks ge-

kund, hij zou haar veranderd heb-
ben. Maar de vorstbn wilden daarvan
niet hooren (vs. 14, 15). Stel u den
ouden man voor, die naar den leeu-
wenkuil gevoerd wordt. Hoe kalm is
hij. Hij vertrouwt op God (Ps. XLVI:
1, io). Beschrijf den kuil — de hon-
gerige leeuwen — Daniel, die er in
geworpen wordt — de opening, die
verzegeld wordt — geen ontsnappen
is mogelijk (zie Aant. 5).

Welk een vreeselijken nacht bracht
Darius door, veel erger dan Daniel.
Hij beschuldigt zich deze dwaze wet
gemaakt te hebben. 's Morgens spoedt
hij zich naar den kuil, roept Daniel
en luistert. Doch zie, hoe weinig Da-
rius van God weet : hij vraagt aan
Daniel of zijn God hem heeft kunnen
verlossen. Hoe verheugd is hij Daniels
stem te hooren. Stel u Daniel voor,
die geheel ongedeerd uit den kuil
komt. Was hij bang geweest in dien
nacht ? Geen oogenblik (vs. 23). Hij ,
vertrouwde op zijn God. Een nieuwe
zege des geloofs (Hebr. XI : 33).

Maar Daniel had dien nacht een
metgezel gehad. Wie was dit ? Een
„engel" (vs. 22). Gods engelen wor-
den tot den dienst van Zijn yolk ge-
bruikt (Ps. CM : 21 ; Hebr. I : 14).
Gij zult u herinneren, hoe een engel Pe-
trus uit de gevangenis verloste (Hand.
XII : 11). Fen engel veriest ook Da-
niel, want hij sluit de muilen der
leeuwen toe.

Welk een wondervolle uitredding !
Zie, wat nu met de booze samen-
zweerders geschiedt (vs, 24). Zie ook,
hoe Darius wenscht den God van
Daniel te eeren (vs. 25-27). Maar
hij west slechts weinig van Hem en
dacht wellicht, dat Hij slechts de
machtigste van de vele goden was.
Hoe dankbaar moeten wij zijn, dat
Hij zich ten voile aan ons geopen-
baard heeft.

Merk nu twee Bingen in deze les op.
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(I) De waarde van het gebed. Welk
een gezicht, den' ouden Daniel daar
voor zijn venster nedergeknield te
zien ! Hij deed dit dag aan dag. Hoe
spoedig worden sommige kinderen
het bidden moede, zelfs eer zij hun
gebed geeindigd hebben. Laat hen
niet vergeten, hoe het spreken tot
God eerbied eischt (Ex. III : 4, 5).
En dit is toch bidden. Het zou goed
zij eerst even na te denken, eer men
zijn gebed begon.

Het bidden was voor Daniel een
vreugde. Voor ons moet dit ook zoo
zijn (Rom. XII : 12). Zonder het ge-
bed is er geen leven in de ziel.
(Voorb. — Het lichaam heel*/ lick/
en voedsel noodi g; zonder die beide
sterft het). Zoo sterft de ziel zonder
de genade Gods. Het gebed is een der
middelen om genade te verkrijgen.
Stel u voor dat wij iemand zeer be-
minnen. Hoe gaarne zullen wij dan
tot hem spreken, met hem zijn. Hoe
meer wij met hem zijn, hoe meer wij

hem leeren kennen. Zoo ook in onzen
omgang met God.

Zie hoe God het gebed goedkeurt
(Spr. XV : 8). Hoe Hij ons in Zijn
Woord daartoe aanmoedigt (1 Thess.
V : 17 ; I Tim. II : 8). Hoe leerde de
Heere Jezus ons bidden ? Bid ernstig,
oprecht, eerbiedig. Bid voor anderen.
is — ziek ? Is — in droefheid? Bid
voor hem.

(2) Wij moe/en standvastig zijn.
Hoe standvastig was Daniel. Hoe
trotseerde hii gevaar en dood, liever
dan toe te geven. Zie, hoe een ieder
wist, dat hij zijn godsdienst niet ver-
looclienen zoude. Zijn de menschen
hieromtrent ook zoo zeker van ons P
Hoe dikwijls zetten wij om de een
of andere reden onzen godsdienst ter
zijde. Daniel deed het niet. Wees
standvastig te midden der verzoeking
(I Petr. V : 8, 9). Schaam u niet
Christus toe te behoorén. Wees er
trotsch op. Schaam u niet, Hem voor
„de menschen" te belijden.

AANTEEK ENINGEN.

1. De Meden die ongeveer 710 v. C. door
de Assyriers onderworpen waren, werden
later onafhankelijk, toen hun veroveraars door
weelde tot zwakheid vervielen. De maeht van
het Medische rijk vermeerderde sterk, totdat
Perzie zich eenigszins onder zijn heerschappij
stelde, ofschoon het door vorsten, uit het land
geboortig, bestuurd werd. Cyrus, de zoon van
den Perzischen koning Cambyses, hield als
een soort gijzelaar, verblijf aan het Medische
hof, bij den koning Astyages, toen hij, de
weelde en het weinig krijgshaftig karakter
der Meden ziende, een oproer deed ontstaan.
Cambyses werd vermoord, maar Cyrus was
gelukkig en 1Viedie en Perzie werden ver-
eenigd.

Volgens Xenophon en Herodotus was Cyrus
de kleinzoon van den Medischen koning
Astyages, daar zijn varier Cambyses Mandané,
diens dochter, gehuwd had. Men heeft ook
gedacht, dat „Darius de Meder" aan Wien
Cyrus het bestuur van de provincie Babylon
opdroeg, de broeder was van de moeder van
Cyrus. Maar dit is alles zeer twijfelaehtig.

2. Het koninkrijk Babylon werd door Da-
rius in 120 provincien verdeeld, en de land-

voogd over elk diet provincies werd ,,stad-
houder" genoemd; deze stadhouders moesten
rekenschap geven aan de Brie vorsten. Doze
regeling diende waarschijnlijk niet alleen tot
gemak van den koning, maar was een goed
middel om schatting te heffen.

3. Men client zich te herinneren, dat de
Perzen hun koning beschouwden als den ver-
tegenwoordiger van hun oppersten god, Or-
muzd, en hem als zoodanig een goddelijken
eer gaven. Grieken van dien tijd bevestigen
dit herhaaldelijk. Het was wegens deze ver-
onderstelde betrekking van den koning tot
den god, dat zijn gebod onherroepelijk was.

4. Als de Joden in Jerusalem waren, baden
zij met het aangezicht naar den Tempel
gekeerd, als het bijzonder verblijf van de
Goddelijke tegenwoordigheid ; waren zij in
verre landen, dan keerden zij het aangezicht
naar Jerusalem.

Het was het gebruik bij de vrome Joden
om een kamer of opperzaal uitsluitend tot het
gebed te bestemmen.

5. In• oude tijden werden door de vorsten
dikwijls leeuwen gehouden tot vermaak van
het yolk. Veroordeelden moesten somtijds met
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hen vechten ; anderen werden hun als voed-
sel voorgeworpen.

Daar is in het woord „kuil" niets dat de
plaats aanduidt, waarin Daniel geworpen werd.
Daar de ingang door een steen was gesloten,
kan het mogelijk een soort van natuurlij-
ken kelder geweest zijn of wellicht een kuil
gelijk aan een in Marokko, welke aldus be-
schreven wordt : „De leeuwenkuil was een
groote vierkante kuil in den grond, door een

afscheiding in twee vertrekken verdeeld. Deze
muur heeft een deur, die van boven kan geslo-
ten en geopend worden. De bewakers der leeuwen
(meestal Joden) werpen het voedsel in de eene
afdeeling en lokken de leeuwen er in; daarna
sluiten zij van boven de deur en reinigen het
andere vertrek. Het geheel is in de open
lucht, en slechts omheind door een muur,
waar men overheen kan zien. De keizer laat
er somtijds menschen in werpen".

Les CI. — Zerubbabel.

„De heerlijkheid van dit laatste kids zal grooter zijn dan die van het eerste-

Te lezen : Ezra I, III, IV, V, VI.
Te leeren: Hagg. II : 9 ; t Petr i II : 6. (Ps. 126 : 3 ; Ps. 27 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De loop der geschiedenis verplaatst ons nu weder van Babylon naar
't Joodsche land, De zeventig jaren der ballingschap zijn voorbij, en de
weggevoerden wenden het gelaat vol verlangen naar Jerusalem.

De leerlingen zullen zich ongetwijfeld de geschiedenis der verovering van
Babylon door de Perzische legers, door ons in Les XCIX behandeld, her-
inneren en ook de naam van Cyrus, den Perzischen koning, zal hun niet
vreemd in de ooren klinken. Den ouderen leerlingen kan men mededeelen,
dat Josephus het voorstelt, alsof iemand aan Cyrus de profetie van Jesaja
(XLIV : 28; XLV r) getoond had, waarin hij bij name genoemd werd, en
dat hij op deze wijze, onder Gods bestuur, gunstig jegens de Joden gestemd
werd, en hun terugkeer naar hun land toeliet. Daarbij behoort ook niet
vergeten te worden, dat de vrome Joden, in zekere mate, op hun verlossing
waren voorbereid door de profetieen van Jeremia.

Er behoort ook op gewezen te worden, dat het bock, dat wij nu gaan
lezen, zoowel volgens Joodsche als Christelijke geleerden, het werk was van
denzelfden schrijver als dat van het bock der Kronieken. Het zal den
leerlingen belang inboezemen te vernemen, dat het slot van het tweede Bock
der Kronieken gelijkluidend is met het begin van het bock Ezra. Van Ezra
zelf zullen wij het een en ander in de volgende lessen hooren.

Het tafereel, dat Jerusalem aanbood op den dag dat de eerste steen voor
den nieuwen tempel gelegd werd, moet wel zeer belangwekkend geweest
zijn. De priesters in feestgewaad met hun bazuinen, de Levieten met hun
cymbalen, het zingen van Psalm CXXXVI bij beurten, herinnerden ten
levendigste aan de inwijding van den eersten tempel, in de dagen van
Salomo. Men moet de kinderen doen opmerken, dat deze plechtigheid reeds
vele jaren te voren door den profeet Jeremia voorzegd was geworden.
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SCHETS VAN DE LES.

Te huis — hoe heerlijk klinkt dit
woord ! Hoe beminnen wij alien het
tehuis onzer kindsche jaren. Gij zult
het u ook jaren later nog herinneren.

Hoe droevig is het, banneling te
zijn en gedwongen te worden zijn
vaderland te verlaten. Welk een ge-
ruimen tijd waren de Joodsche ban-
nelingen reeds in Babel, ver van hun
land verwijderd. Zeventig jaar ! Hoe-
velen, die uit Juda hier heen kwa-
men, zijn nu gestorven en in een
vreemd land begraven. Vele jongens
en meisjes kennen geen andere plaats
dan Babel. En hoe luisteren zij, als
zij hun vaders van hun eigen dier-
baar land hooren vertellen. Zij vra-
gen hun, of zij het ooit terug zullen
zien.

I. De terugkeer uit Babel.
(a) De reis.
Een groote beweging heeft er on-

der de Joden in Babel plaats. Wat
is er gaande ? Er is een dagorder
door den nieuwen koning uitgevaar-
digd. Waarover ? Eenige Joden zeg-
gen, dat zij vrij gemaakt zijn, en dat
het hun is toegestaan, naar hun eigen
land terug te keeren. Kan dit waar
zijn ? Hoe juichen zij, als het waar-
heid blijkt te zijn. Lees de dagorder
(Ezra i : 2-4) (zie Aant. r). Gij her-
innert u, wiens leger Babel op Bel-
sazar veroverde? Deze zelfde koning
heeft deze dagorder uitgevaardigd
(r : r). (zie Aant. 2). Hoe was dit zoo
gekomen ? Verveelde het hem, de
Joden nog langer in zijn land te
hebben ? Was hij bevreesd voor hen ?
Neen (zie vs. I, 2). Het was God,
die dit bewerkte. De Heere neigde
den geest des konings, Hoe anders
handelde deze dan Farao (Ex. V : r,
2). God geeft ons soms gedachten in
het hart (verg. Ezra VII : 27 ; Nehe-
mia II : 12). Hoe dikwijls weigeren

wij naar de stem van ons geweten
te luisteren. Wij moeten den Heere
altoos vragen, ons te leiden op den
rechten weg, ons te leiden door zijn
Geest. (Ps. XLIII : 3 ; Rom. VIII : 41).
Cyrus liet zich door God leiden.

Groot waren de toebereidselen der
Joden voor de reis. Het hart van het
yolk was even bewogen als het hart
van den koning (vs. 5). Stel u den
optocht voor ; er waren meer dan
zeven en veertig duizend Joden bijeen.
Welk een karavaan ! En welk een
lange reis lag er voor hen, een reis
van vier maanden. Hun aanvoerder
was Sesbazar (Zerubbabel is de Jood-
sche naam) (vs. 8) (zie Aant. 3). Druk
is Zerubbabel bezig hen te ordenen
en alles te schikken. Lees het register
der geslachten, die optrokken (Hoofd-
stuk II). Hoe zorgvuldig worden de
verschillende geslachten, die tot elkan-
der behooren, vooral die der priesters,
in het register opgeteekend. Zie hoe
een huisgezin niet tot de priesters
mocht gerekend worden, omdat om-
trent zijn geslachtsboom twijfel was
gerezen (II : 61-63). Zij waren na-
latig geweest. Laat ons 'Ammer den-
ken, dat het er niet op aankomt, of
Gods instellingen nauwgezet worden
betracht of niet.

(b) In Jerusalem.
Stel u nu de karavaan voor, die

naar Jerusalem getrokken is (II : 64).
Wat een treurig gezicht levert hun
het verlaten Jerusalem op. De muren
afgebroken, de tempel verdwenen,
vele huizen in puin. Hoe vreemd
voor de meesten hunner, menschen
van jongen en van middelbaren leet-
tijd, die nooit hun eigen land gezien
hadden. Maar welk een treurig ge-
zicht voor hen, die het in voorspoed
gekend hadden. Welk een les heeft
het yolk moeten leeren ! Het was in
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den ,,smeltkroes der ellende geweest"
(Jes. XLVHI : ro) [ Voorb. — Metalen
worden door vuur gelouterd]. Zoo
zendt God ons beproeving en lijden,
om ons te reinigen en te helpen (1
Petr. IV : 12 - T4).

Maar blijven al deze menschen in
Jerusalem ? Zij vestigen zich in „hun
steden" (II : 70). Stel u voor, hoe
zij de verwoeste dorpen weer opbou-
wen of misschien voor korten tijd
hutten maken. Maar wenden wij ons
weer naar Jerusalem.

Zie gindschen heuvel. Steeds zijn
daar menschen ; wat doen zij daar ?
Het is de heuvel, waar eens de Tem-
pel stond. Het yolk beziet de plek.
De ouden van dagen leggen uit, waar
het Brandaltaar, het Reukaltaar, het
Heilige der Heiligen geweest was.
Hoe luisteren de jonge menschen!

Let op deze menigte in Jerusalem
(III : 1). Zoodra de teruggekeerde ge-
vangenen huizen gevonden hebben,
keeren zij naar Jerusalem terug. De
zevende maand is een belangrijke
maand voor de vrome Joden (zie
"Ian/. 4). Zie wat zij eerst doen (III
: I, 3). Zij bouwen het altaar, waar
het vroeger gestaan had. Waarom
bouwen zij dit het eerst ? Het offer
was het voornaamste deel van hun
eeredienst. Beschrijf het tooneel
aan het altaar : De priesters — het
lam — het bloed — de koeken en
den wijn — het vuur — den rook,
die ten hemel stijgt. Menige jood had
bier naar verlangd, toen hij in Babel
was. ( Voorb. — Hoe verheugd is een
vroom mensch, indien hij na lange ziekte
weer ter kerk kan g-aan). Het morgen-
en avondoffer wordt weer ingesteld.
Het groote Loofhuttenfeest wordt
weer gehouden (Zie Lev. XXIII : 34
—43). Maar — er was nog geen
tempel (III : 6).

II. De herbouw des Tempels.
(a) Bet begin.
Wat beteekent deze menigte in

Jerusalem ? Het is een bijzondere
dag. (Zie III : 8, 9). Men begint het
Huis des Heeren te herbouwen. Het
leggen ,,van den' eersten steep" is-
ook in onzen tijd een feest ; zoo was
het bier ook.

Beschrijf het tooneel : de menigte
— de priesters in hun „teestgewaae
— de Levieten in hun witte klee-
deren. Luister ! Wat zingen zij ? De-
zelfde liederen, die wij nu nog in
onze kerk zingen. Misschien wel Ps.
CXXXVI. Merk op, hoe zij elkaar
antwoorden (zie ilant. 5) (In : 4)-
Wat een grootsch tooneel ! Juist wat
Jeremia voorspeld had (Jer. XXXIII :
1o, I -1). Geheel Jerusalem kan de
vreugdekreten hooren. Denkt gij, dat
God ze hoorde ? Denkt gij, dat ze
Hem welgevallig waren ? Ja (Ps. L: 23).
God bemint den „lof". Bedenkt, hoe
Jezus Christus gaarne den lof der
kinderen hoorde (Matth. XXI : 15,,
16). Dit doet Hij nog, als wij mee-
nen, hetgeen wij zingen. Then wij
dit niet, dan is het geen lof, maar
sleurwerk.

Lees Ezra III : 12, 13. Welk een
vreemd tooneel ! De priesters, de Le-
vieten en de hoofden der vaderen,
die oud waren, niet zingende, maar
weenende ! I)at was antlers dan met
die jonge menschen. De jongelieden
verblijdden zich bij de gedachte aan
den schoonen tempel, lien zij gingen
bouwen ; niet aldus de bejaarden. Zij
dachten aan het verleden (zie Aant..
6) en herinnerden zich den ouden
Tempel. Deze nieuwe tempel kon
heel fraai worden, maar hij kon nooit
zijn als de oude. Waarom niet ? Her-
innert gij u, wat in het Heilige der
Heiligen was (2 Kron. V : 7) ? Deze
ark was verloren ! Daarom waren de
ouden van dagen zoo droevig. Zij
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herinnerden zich de ark, de cheru-
bim, de heerlijkheid des Heeren, die
als een wolk over de ark hing. Zij
wisten, dat niets hiervan in den
nieuwen Tempel zou zijn.

Maar zie, wat een der profeten
hun zegt (Hagg. II : 9). Dit huis, dat
zij zullen bouwen, zal g-rooter zijn clan
het eerste. Hoe kon dit ? Had niet
het eerste huis het teeken van Gods
tegenwoordigheid ? Ja, maar slechts
een teeken. Jezus Christus zou in
dezen nieuwen Tempel onderwijzen
en door Zijn tegenwoordigheid zoude
het laatste huis door een betere heer-
lijkheid vervuld worden dan de uit-
wendige heerlijkheid, waarmede God
in den eersten Tempel verschenen
was. Misschien begrepen deze oude
Joden Haggai niet goed. Maar hoe
getroost en gelukkig zijn zij, nu ze
weten, dat God Zijn yolk niet zal
verlaten, maar een Grooten Ver-
losser zenden !

Zie nogmaals naar dit tooneel van
vreugde en droefheid. Geheel een
beeld van het leven van Gods yolk
thans. Is er een leven alleen van
geluk en vreugde ? Neen (Job V : 7).
Ook niet van enkel verdriet. Zie,
waar nooit verdriet meer 2ijn zal
(Openb. XXI : I) ; daar zal geen
zonde meer zijn ( Voorb. — Een scha-
delijk onkrui d — de wortels ver spr ei-
den zich very. Zoo gaat het met de
zonde. Zij bracht al de ellende —
den dood — en al het verdriet in
de wereld. Zij verhindert Gods licht,
ons geheel te beschijnen. De zonde
werpt overal een schaduw op. Pijn,
moeite, dood, alle zijn schaduwen
van de zonde (Rom. V : 12).

(b) De Samaritanen.
Wie zijn die vreemdelingen in Je-

rusalem ? Zij schijnen veel belang te
stellen in het werk. Zij gaan naar
den Hoogepriester en den landvoogd
Zerubbabel. Ze willen helften aan het

bouwen van den Tempel. Zijn de
Joodsche leidslieden niet blijde met
deze aanbieding ? Lees IV : i. Zij
waren „tegenpartijders". Zij waren
Samaritanen (zie Aant. 7). Wij zul-
len over de Samaritanen hooren in
het Nieuwe Testament (Sla Joh. IV : 9
en VIII : 48 op). Maar waarom
waren de Joden en de Samaritanen
geen vrienden ? Zie 2 Kon. XVII : 24.
Zij waren een half heidensch yolk;
uit het oosten gekomen, vermengden
zij zich met het yolk, dat na de
ballingschap in het land gebleven
was. Zij hadden een gemengd soort
van godsdienst, half Joodsch, half
hun eigen. De Joden wilden hen
niet erkennen.

Hoor, wat de Joden tot hen zei-
den, toen zij aanboden, hen te hel-
pen (IV : 3). Zij vereerden God niet,
gelijk de Joden ; zij hadden het ware
geloof niet en konden daarom niet
medehelpen aan het bouwen van den
Tempel Gods.

Wat dezen nu de Samaritanen ?
Zij verhinderden het werk gedurende
verscheidene jaren (zie Aant. 8).
Lees den brief, lien zij den koning
Ahasveros zonden. Zij vertelden hem,
dat Jerusalem „een rebelle en booze
stall" was, het altijd geweest was en
het weer zoude zijn, als de Joden
haar opbouwden (IV : 12-15). Zie
den uitslag (IV : 17-23). Het werk
werd geheel gestaakt (zie Aant. 9).

(c) De profeten des Heeren.
Beschrijf den half voltooiden Tem-

pel. Men hoort geen werkman. Hoe
verlaten ziet hij er uit! Maar wie zijn
het, die nu onder de Joden verschij-
nen ? Profeten : Haggai en Zacharia
(V : 0. Hoor, wat zij tot hen zeggen
(Hagg. I : 4, 8 ; Zach. VIII : 9). Zij
moeten opstaan en weder gaan bou-
wen. Ahasveros is dood ; nu is er
een andere koning, Darius. Beginnen
zij ? Ja (V : 2). Zie, nu, wat er ge-



ZERUBBABEL.	 539

beurde. Thathnai, de landvoogd van
dat gedeelte van het Perzische konink-
rijk, hoort er van (zie Aant 1o). Mis-
schien hebben de Samaritanen op den
uitkijk gestaan en het verteld. Verhin-
dert hij hen ? Neen. Hij vraagt, wie
het zijn, die bouwen, en wie hun
vergunning daartoe gaf. Zij vertelden
hem, hoe, lang geleden, Cyrus hun
die vergunning verleende (Ezra I : 1-
4). Wat deed Thathnal? Verhindert hij
hen ? Neen. Hij vraagt den koning,
of dit waar is (V : 6-16). Stel u voor
het onderzoek der geschiedverhalen
te Babylon. Niets wordt daar gevon-
den. Maar waar wordt het stuk ge-
vonden (VI : 2) ? Te Achmetha, waar
de Perzische koningen des zomers
woonden. Hoe luidde het bevel ? Zie
VI : 3-5. Lees nu den brief, dien de
koning aan Thathnai terug zond (Ezra
VI : 6-12). De Joden zullen in alles
geholPen worden! Hoe opgetogen wa-
ren de Joden ! Hoe spoedig zou nu
alles gereed zijn !

Dit is een les voor ons. Hoe ont-
moedigd zijn wij, als we trachten, iets
goeds te doen en anderen trachten,
het ons te beletten ! Wij vergeten dan
Hem, die alles regeert. Dezelfde din-
gen, die tegen ons schenen te zijn,
eindigen met voor ons te zijn (Zie
Fil. I : 12).

(d) De voltooiing en inwijding van
het heiligdom.

Stel u de voltooiing van den Tem-
pel voor. Hoe verheugd is ieder ! Be-
schrijf het tafereel bij den eersten
dienst. Welk een grootsch feest ! De
priesters en Levieten, alien in hun
„verdeelingen". Offers worden ge-
bracht. Welk een vreugde in Jerusa-
lem (VI :16-18) ! Merk op, hoe zorg-
vuldig zij alles deden, „zooals het
geschreven was". Zie, hoe zij het

Pascha op den juisten tijd hielden
(VI :19).

Doch zie, wie behalve de Joden op
dit feest waren (VI : 2 1 ) : eenige hei-
denen, die overgekomen waren voor
den dienst van den waren God.

Welk een kracht ligt er in een goed
voorbeeld ! Een goed of een slecht
leven heeft een wondervollen invloed
op anderen (Rom. XIV : 7).

Stcl u de Joden voor, die den
nieuwen Tempel bewonderen. Hoe
trotsch zijn zij er op! Velen hunner
hebben er veel voor over gehad (Zie
Ezra II : 68, 69). Maar hoe verheugd
waren zij, medegewerkt te hebben
aan den opbouw van Gods Tempel
(Voorb.— Een groot werk volbracht;
Welk een eer, er aan medegewerkt te
hebben)!

God heeft een Tempel, die nu ge-
bouwd wordt (Ef. II : 19-22). Wij
zijn een deel van dien Tempel (1 Petr.
II : 5). Welk een eer voor ons deel
te hebben aan den opbouw van dien
Tempel ! God roept ons. Wij, onder-
wijzers, trachten, Gods Tempel op te
bouwen. Hoe wenschten wij, dat gij
allen „levende steepen" waart !

Maar God spreekt in den Bijbel van
een anderen Tempel. Gij en ik zijn
tempels (I Cor. III :16). Gij weet, wat
den Tempel eertijds zoo heilig maak-
te ? God woonde daar ! Dat is het ook,
wat onze lichamen rein en heilig
moet houden. Zij heeten „tempelen
des Heiligen Geestes" (r Cor. VI ;
19). Wij moeten nauwkeurig toezien,
dat wij ons lichaam niet verontrei-
nigen. Zie, wat God hierover zegt (1
Cor. III : 7). Denk er aan, dat Jezus
Christus een menschelijk lichaam had.
Welk een eer; maar ook : hoe duur
is onze roeping ! Laat uw lichamen
in den dienst des Heeren gesteld zijn.
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AANTEEKENINGEN.

1. Het boek Ezra is een vervolg op dat der
Kronieken. Uit de gelijkheid van gin en
taal, die men er in opmerkt, zoowel als door
het feit, dat het boek begint met dezelfde
woorden, waarmede het tweede Boek der
Kronieken eindigt, is het duid.elijk, dat deze
boeken door denzeifden schrijver geschreven
werden.

2. „Het eerste jam- van Kores" (I : 1) : het
eerste jaar na de verovering van Babel, niet
het eerste jaar zijner regeering. De zeventig
jaar van Jeremia zijn gerekend vanaf de in-
Deming van Jerusalem door Nebukadnezar,
toen de heilige vaten naar Babel werden ge-
bracht.

3. Sesbazar was de Chaldeeuwsche naam
voor Zerubbabel, den erfgenaam nit het ko-
ninklijke huis van jula. Het was een alge-
meen gebruik bij de groote mannen der
Joden, een eigen naam, afkomstig uit hun
land, en een Chaldeeuwschen hofnaam te
hebben.

4. De zevende maand, Tisri, was de heiligste
maand van het Joodsche jaar. Op den eersten
dag Bier maand was er een heilige samen-
roeping (Num. XXIX : 1); de tiende dag was
de Groote Verzoendag (Num. XXIX : 7) en op
den vijftienden dag was het Loofhuttenfeest.

5. „Zy zongen bij beurten" (III : 2). Een
gedeelte van het koor zong: „Looft den Heere,
want Hij is goed", het andere antwoordde :
„Want Zijn goedertierenheid duurt in eeuwig-
heid". Het Hebreeuwsche woord (anah), hier
gebruikt, beteekent, dat het zingen steeds als
beurtzang geschiedde. Gewoonlijk wordt het
woord door antrvoorden vertaald.

6. Er waren nog geen zestig jaar verloopen
sinds de verwoesting van den eersten Tempel;
velen herinnerden zich lien dus nog. Dezen
weenden, toen zij er aan dachten, dat de Ark, de
Shechina, De Urim en Thummim, en het
heilige vuur — de dingen, die de heerlijkheid

van het „eerste huis" uitmaakten — ontbre-
ken zouden in het huis, welks grondslagen
juist gelegd waren.

7. De rvederpartijders (IV :1) waren de
Samaritanen. Zij waren een gemengd
voortgesproten uit de heidenen, die door
Salmaneser en Esarhaddon uit Babylon, Cutha
en andere plaatsen gebracht waren in het
land, vroeger door de tien stammen bewoond.
Deze heidenen vermengden zich in den loop
der tijden met het overblijfsel van Israel,
dat in het land gebleven was, maar zij wer-
den altijd als vreemdelingen beschouwd en
door de Joden gehaat.

8. „Al de dagen van Kores" (IV : 5). Kores
was toen gewikkeld in een oorlog met de.
Lydiers en Scythen en werd daardoor te veel
ingenomen, dan dat htj zich met de bescher-
ming der Joden kon bemoeien.

Darius, bier bedoeld, is Darius Hystaspis.
Tusschen hem en Kores kwam Cambyses, de
zoon van Kores en Smerdis, de bedrieger, die
voorgaf, de broeder van Cambyses te zijn.

9. De Ahasveros van IV 6 is niet die van
Esther, maar waarschijnlijk Cambyses, de
zoon van Kores (zie Aant. 8) de Arthahsasta
van vs. 7 was Smerdis, de bedrieger, die
Cambyses opvolgde. Beide, Abasveros en
Arthahsasta, waren geen eigennamen, maar
officieele titels van Perzische vorsten.

Asnappar (vs. 10) was waarschijnlijk de
hoofdofficier van Esarhaddon, die het toezicht
had op de kolonisatie van het land.

10. Darius had zijn koninkrijk verdeeld in
twintig provincien. Die ten westen van den
Euphraat bestonden nit Syrie en Palestina.
Thathnai, die landvoogd over dit gewest was,
stood boven Zerubbabel. Zerubbabels betrek-
king tot Thathnai geleek op die van de vier-
vorsten over gedeelten van Palestina tot de
Romeinsche landvoogden, ten tijde van het
keizerrij k.

Les CII. — Esther I.

„Gij zult mijne getuigen zijn".

le lezen: Esther I, II, III.
Ye leeren : Ps. CXIX 4, 6 Matth. VIII : 38 (Ps. 117 Ps. 115 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van het Bock Ezra kan in twee deelen verdeeld worded.
De eerste zes hoofdstukken van het Boek handelen over den terugkeer der
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eerste groep Joden naar Jerusalem, hun belijdenis van God en hun zege-
ningen; het tweede gedeelte van het Boek (met het Boek Nehemia als
vervolg) toont aan, hoe Ezra en zijn metgezellen de gemakken, de weelde
en de hoop op bevordering in Babel en Susan opgaven voor de moeilijk-
heden, die hun wachtten bij den opbouw der stad Gods. De geschiedenis
van Esther komt tusschen deze twee deelen in. Het Joel van het boek Esther
is, den toestand der Joodsche ballingen te doen kennen en den mislukten
aanslag van den vijandschap tegen de Joden in het Perzische rijk.

Het is opmerkelijk, dat de naam van God niet eenmaal in het geheele
Boek voorkomt; maar ofschoon de naam van God niet voorkomt, zoo is de
hand Gods duidelijk zichtbaar in elken trek van het verhaal.

De onderwijzer zal bemerken, dat het geschiedkundig gedeelte in de eerste
afdeeling der les eenige moeilijkheden oplevert en met voorzichtigheid moet
behandeld worden. Bij een verstandige keuze van teksten als aanhaling zal
het niet moeilijk zijn, praktische lessen (zooals de plichten van een Christen)
daaruit te putten.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe prachtig is het paleis van
binnen I De groote gangen en trap-
pen, de prachtige schilderijen, de
mooie tuinen, enz. enz. Oostersche
paleizen zien er eenigszins anders
uit, maar zijn zeer grootsch, soms
grootscher dan de onze. Wij zullen
nu hooren, wat er in het paleis van
een machtigen koning gebeurde.
Zie, wie hij was (1: i) ; Ahasveros,
koning van Perzie, of Xerxes, zooals
hij ook genoemd werd (zie Aant, I).
Zijn paleis stond (vs. 2) te Susan,
de hoofdstad van Perzie(zie Aant. 2).

1. Koning Ahasveros.
Ahasveros is een man van echt

koninklijke gestalte. De Perzen zijn
trotsch op hem. Hoe goed zou het
geweest zijn, indien hij even recht-
vaardig als schoon geweest ware (I
Sam. XVI : 7)!

Er is een groot feest in Susan.
Hoe vele prinsen en edelen zijn daar
bijeen ! Het feest zal Lang duren (zie
Aant. 3). Lees vs. 2-7. Stel u het
groote gastmaal voor in de tuinen
van het paleis, de marmeren pilaren,
de prachtige tapijten, de zilveren rin-
gen, de banken, met goud versierd,

de gouden en zilveren schalen op de
tafel. Doch welk een droevig tooneel
is het tegelijk ! Hoeveel dronkenschap
en boosheid ! Doch niemand wend
tot drinken ,,genoodzaakt" (vs. 8).
Dit was vroeger bijna altijd de ge-
woonte. [Hoe menig jongeling is on-
gelukkig geworden, doordat hij ge-
noodzaakt werd te drinken. Wees
moedig genoeg, ,,peen" te zeggen en
het goede pad te blijven bewandelen
(Spr. n : io)].

Er heeft nog een feest plaats (1: 9)
[zie Aant. 4]. Vasthi, de koningin,
noudt in het paleis een feest voor de
vrouwen; want in dat land hadden
de koningen vele vrouwen, waarvan
toen Vasthi de voornaamste was (zie
Aant, 5). Welke boodschap komt nu
tot de koningin ?

De dronken koning wil Naar op
zijn feest zien ; met de kroon op het
hoofd moest zij naar het gastmaal
komen. Hoe moedig is zij ! Zij zegt,
dat zij niet komt (vs. 12). Stel u den
toorn des konings voor, nu Vasthi
hem durfde ongehoorzaam zijn. Zie,
waartoe dit alles leidde (vs. 13-15,
16-19). Vasthi zal niet langer konin-
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gin zijn. Luister, welk bevel door het
gansche land gezonden werd (vs.
2I, 22).

II. De nieuwe koningin.
Stel u te Susan Mordechai voor,

met de jeugdige wees, die men meende,
dat zijn dochter was. Hoe lief had
Mordechai dit kind ! Doch ter wij1 de
jaren verliepen, werd Esther grooter,
en groeide zij op tot een zeer schoone
vrouw. Zie, wat er nu gebeurt. Het
Joodsche meisje wordt koningin in
de plaats van Vasthi.

Er waren vier jaren verloopen,
sedert Vasthi als koningin was afge-
zet (verg. I: 3 met II : 16). De ko-
ning is in den oorlog geweest en
heeft in een vergelegen land vele
veldslagen verloren ; nu is hij weer
teruggekomen. Hij laat Esther ontbie-
den en maakt haar tot koningin (II
: 17, 18). Een ander groot feest wordt
gevierd en groot is de vreugde (zie
Aant. 6).

Denkt gij, dat Esther niet meer
aan Mordechai dacht, nu zij koningin
geworden was ? Integendeel (vs. 19,
20). Mordechai bekleedde thans een
ambt aan het hof en zat in de poort
van het paleis des konings ; wellicht
had hij dit ambt door toedoen van
Esther verkregen. Zie, hoe Mordechai
van veel nut voor Ahasveros was
(vs. 21-23) en hem het leven redde.
Hij vertelde aan Esther, dat twee
mannen het op het leven des konings
gemunt hadden. Betoonde de koning
zich dankbaar ? Ja. Wij willen niet
gaarne, dat moedige daden door de
nakomelingschap vergeten worden.
Zie, hoe men Mordechai's daad voor
vergetelheid trachtte te bewaren (vs.
2 3). Men beschreef haar in de kro-
nieken des lands.

Doch lees II : io, 20. Al dien tijd
had Esther verzwegen, dat zij een
Jodin was. Hoe vreemd, dat Mor-
dechai dit stil wenschte te houden !

Misschien dacht hij, dat het een be-
letsel zijn zoude, Esther tot koningin
te maken.

III. Haman en Mordechai.
Wie is Haman ? Fen Amalekiet.

Ahasveros bewijst hem vele gunsten ;
hij is zeer met hem ingenomen en
verheft hem tot eersten minister (zie
Aant. 7). Hoe opgeblazen van trots
is hij nu ! Hij wil, dat het yolk zich
voor hem ter aarde buige, zooals
voor den koning. De koning zelf
geeft het bevel hiertoe. Arme, dwaze
Haman ! Hoe dwaas is deze soort
van hoogmoed ; en toch, hoe velen
zijn even hoogmoedig . als Haman !
Hoe veel beter is het, nederig te
zijn en niet hoog van zich zelf te
denken ! Zie, hoe God over den
hoogmoed denkt (1 Petr. V : 5).

Hoe vertoornd is Haman op Mor-
dechai ! Waarom ? Hij haat hem,
omdat deze zich niet voor hem ter
aarde buigt (III : 2, 5); hij wil zich
op hem wreken. Hoe weinig dacht
hij, dat zijn hoogmoed hem ten ver-
derve lijden zou (Spr. XVIII : 12) !

Stel u Haman voor, die met zijn
gevolg het paleis verlaat ; zie, hoe
alle hovelingen en het geheele yolk
zich voor hem buigen. Allen, behalve
— Mordechai ! Hoe verbaasd ziet
het yolk dit aan ! Hoe durft hij, den-
ken zij. En waarom buigt hij niet ?
Zie, wat hij . tot hem zegt. Hij is een
Jood en gelooft, dat het niet goed is,
zich voor Haman ter aarde te buigen;
dat is afgoderij. Wie als plaatsbe-
kleeder van den koning geeerd werd,
was ook als deze een openbaring van
Ormuzd, den god van licht en leven.

Zal Mordechai niet eindelijk toe-
geven ? Neen (III : 4). Zal de ver-
ontschuldiging, dat hij een Jood is,
bij Haman gelden ? (zie Aant. 9).
Doch Mordechai geeft niet toe ; er
moge van komen wat wil, hij zal
zich niet buigen.
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Denkt gib dat God zulks goed-
keurde ? Mordechai was niet zulk
een vroom man als Ezra en Daniel,
maar wist toch, dat hij niet mocht
doen, wat in strijd is met Gods ge-
boden. Wij zullen ook goed doen
met te luisteren naar de stem, die
God ons in Zijn Woord laat hooren.
Mordechai speelde niet met die stem.

Laat ons daarin hem gelijken (Hand.
XXIV : 16, r Petri III : 16). Het was
geen onbeteekenende zaak voor Mor-
dechai, want hoe gevaarlijk was het
zich tegen den tweeden man des
koninkrijks te verzetten ! Doch hij
bekommerde zich niet daarover. Hij
was moedig.

AANTEE KENINGEN.

1. Koning Ahasveros uit het boek Esther
was, zooals nu algemeen wordt aangenomen,
Xerxes, de zoon van. Darius. Het persoonlijk
karakter van Xerxes was juist, zooals in het
boek Esther geschilderd wordt; daarenboven
zijn de Hebreeuwsche naam Ahasveros
(A-ch,ashverosh,) en de Grieksche naam Xerxes
slechts een verandering van het Perzische
lisay'arsd.

2. Susan. Susan was de Perzische hoofd-
stad. Herodotus noemt haar de residentie van
Xerxes.

3. In het derde jaar zijner regeering maakte
Xerxes groote toebereidselen voor zijn tocht
naar Griekenland. Daar wij uit Herodotus en
Strabo vernemen, dat de Perzen groote plan-
nen met groote feestelijkheden verbonden, is
het waarschijnlijk, dat dit feest te Susan
gedeeltelijk er toe diende, de vreugde uit te
drukken voor de groote veroveringen, die
Xerxes kortelings in Egypte gemaakt had en
gedeeltelijk tot aanmoediging zijner vorsten
en soldaten tot verdere wapenfeiten in Grie-
kenland.

4. Het is een Oostersche gewoonte, dat de
vrouwen haar feesten tegelijkertijd met de
mannen hebben, maar afzonderlijk.

5. Alhoewel de Perzische koningen een
groot aantal vrouwen hadden, was een de
voornaamste, en deze had dikwijls grooten
invloed in het rijk.

6. De tusschenruimte van vier jaar, tus-
schen de afzetting van Vasthi en de verheffing
van Esther (I : 3 ; II : 16) wordt verklaard
door de afwezigheid van Xerxes op zijn tocht,
bekend door de slagen van Thermopylae,
Salamis, Plataea en Mycale.

7. Agagiet (III : 1), Haman was een Ama-
lekiet, een afstammeling uit het koninklijk
huis van dat yolk, dat van oude tijden Israel
zoo vijandig gezind was geweest. Het was
geen ongewone zaak, dat personen van vreem-
de afkomst hooge betrekkingen aan het Per-
zische hof bekleedden.

8. Mordechai neigde zich niet (III : 5). Dit
neigen beteekende zich ter aarde buigen. Deze
soort van groet, bij de Perzen gebruikelijk,
was een eerebewijs aan den koning als ver-
tegenwoordiger van Ormuzd. 't Was eigenlijk
een afgodische vereering. Vandaar, dat Mor-
dechai als Jood er niet toe komen kon, Haman
op zoodanige wijze te vereeren.

9. „Of de voorden van Mordechai bestaan
zouden" (III : 4), d. i. of zijn bewering, dat
hij een Jood was, hem veroorloven zou 's ko-
nings bevel, dat men Haman moest eer be-
wijzen, te overtreden. Sommigen hebben
gedacht, dat de Perzische koningen hun Jood-
sche dienaars van deze buiging vrijstelden.
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Les CIII. — Esther II.

„Law` ons met vrijmoedi?heia' toegaan tot den Croon der grenaa'e".

le lezen : Esther III—X.
le leeren : Ps. L : 15 ; Hebr. IV :16 (Ps. 47 : 4 ; Ps. 91 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij leeren in deze les de omstandigheden kennen, welke leidden tot de
list, die Haman verzon om de Joden uit te roeien.

Ons komt zulk een voorbedachte wraakneming vreemd en bijna onge-
loofelijk voor, maar wij moeten niet vergeten, dat de uitroeiing van geheele
volksstammen in de Oostersche geschiedenis niet zelden voorkomt. Nog geen
halve eeuw voor dat de gebeurtenissen, in deze les vermeld, plaats hadden,
waren, bij de troonsbestijging van Darius Hystaspis, al de Magiers om 't
leven gebracht ; en een Grieksch schrijver verhaalt ons van den moord op
de Scythen, eenigen tijd te voren gepleegd.

Het zal noodig zijn, den leerlingen te herinneren, dat, hoewel vijftig dui-
zend Joden onder Zerubbabel en Josua naar hun land waren teruggekeerd,
nog een groot aantal van hen verspreid bleven over de verschillende pro-
vincien van Xerxes' koninkrijk. Uit den aanzienlijken buit, lien Haman
zich voorstelde, mag men opmaken, dat zij groote schatten hadden bijeen-
gegaard. Deze rijkdommen waren velen tot een strik geworden en maakten
hen ongenegen, het land hunner ballingschap vaarwel te zeggen.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe heerlijk is het, twee vrienden
te zien, die elkander in alles helpen

,en elkander van dienst trachten te
zijn ! Heden, in deze les, hooren wij
echter van twee mannen, die geen
vrienden waren, maar waaryan de
een den ander bitter haatte en hem
in alles trachtte te benadeelen. Het
was Haman, die den Jood Mordechai
bitter haatte ; laat ons zien, hoe
alles zich toedroeg.

I. Hamans raadslag tegen de
Joden.

Hoe toornig was Haman ! Gij hebt
misschien wel eens een kooi gezien,
waarin een wild dier op en neer liep.
Hamans hart geleek op die kooi ;
daarin woonde een geest van haat en

wraakzucht. Denkt gij, dat hij geluk-
kig was ? Neen ; iemand zooals hij
kon dit niet zijn.

Zie, wat hij doers wil. Hij wil al de
Joden in het koninkrijk dooden. Hij
veracht Mordechai (III : 6) en wil
zich op hem wreken door al de Joden
op een bepaalden dag te dooden.
Wanneer ? Stel u hem voor, het lot
werpende om een „gelukkigen dag"
te bepalen (III : 7). De Perzen hecht-
ten zeer aan geluks- en ongeluksda-
gen. (Sommige menschen zijn heden
nog even dwaas). Let op de maand,
waarop het lot viel : de laatste maand
des jaars. Elf maanden moesten dus
verloopen, voordat de moord plaats
hebben zoude. Zie, hoe God alle
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dingen bewerkte naar den raad zijns
wils (Ef. I : i I ; Spr. XVI : 33). Maar
zal ae koning tot deze wreedheid
zijn toestemming geven ? Zie, hoe
Haman hem overreedt (vs. 8, 9). Hij
zegt, dat de Joden geen goede onder-
danen zijn en dit nooit worden zul-
len. Stemt de koning toe ? Hij geeft
zijn ring aan Haman en nu is alles
beslist (vs. ro).

Stel u voor, hoe deze tijding zich
van stad tot stad verspreidt. Het
bevel, al de Joden te dooden, wordt
in het gansche land afgekondigd
(III : 12-14). Hoe verslagen zijn de
inwoners van Susan. Welk een mede-
lijden hebben velen met de arme
Joden, die alien aan den nijd en den
hoogmoed van Haman opgeofferd
worden ! Slaan wij een blik in het
paleis na de uitvaardiging van het
bevel. Waar zijn de koning en Ha-
man ? Zij zaten in het paleis (vs. 15),
zij trokken zich geen van deze din-
gen aan.

IL Esthers voorbede.
Stel u den koning voor, in zijn

binnensten voorhof gezeten, den prach-
tigen troon, de kostbare tapijten, het
rijke kleed des konings. Wat heeft
hij in de hand ? Een prachtigen gou-
den scepter. Wat beteekent dit ? Het
is het zinnebeeld van macht. Wij
lezen dikwijls van den scepter Gods
(Ps. XLV : 6 ; Hebr. 1 : 8). Zie, waar-
toe Ahasveros den scepter dikwijls
gebruikt (IV : i r). Als iemand tot den
koning ging zonder diens verlof en
de koning hem wenschte te sparen,
dan stak hij hem den scepter toe.

Stel u Esther voor, die tot den
koning ging (V : r, 2) ; haar prachtige,
koninklijke kleeding ; haar angst :
,,Zal hij mij den scepter toesteken ?"
Hoe juicht haar hart, als hij hem
haar toereikt ; nu is zij gered.

Weinigen zouden hebben durven
wagen, wat Esther deed. Het was ge-

R ENKE MA.

vaarlijk, zoo iets te probeeren. Hoe
antlers, als de koning altijd naar haar
had willen luisteren en voor ieder
toegankelijk geweest ware, bereid om
den armste zijner onderdanen te
helpen ! Een grooter koning dan
Ahasveros is daartoe altijd bereid.
Wie is die koning ? God is onze
Koning en ook onze Vader (Ps. XL VII
: 7). Hoe verschilt Hij van den Per-
zischen koning ! Gods scepter wordt
ons altijd toegestoken (Ps. L : 15).
De armste, de jongste, de bedroefdste,
alien worden genoodigd (Matth. XI
: 28). Hoe moet dit ons tot het gebed
aanmoedigen (Hebr. IV :16).

Zie, wat Esther vraagt (V : 3-5) :
dat de koning en Haman op haar
feest verschijnen zouden (zie Aant. I).
Beschrijf den maaltijd des wijns in
het paleis (V : 6-8). Vraagt zij nu
den koning, het leven der Joden te
redden ? Misschien ontbrak haar de
moed ; als zij morgen op het feest
komen zullen, dan zal zij het vragen.
Hoe is Haman gevleid ! Hij vertelt
zijn vrouw, welke eer hij bij de ko-
ningin geniet. Doch waarom ziet hij
in eens toornig? Hij denkt aan Mor-
dechai, die zich niet voor hem buigt
(V : 13). Hoe verlangt hij, zich te
wreken !

Hebt gij wel eens iemand een schip
zien besturen ? Het wendt zich bier
en daar heen, naarmate men het roer
wendt. Zoo bestuurt God de wereld.
Niets, ook niet het kleinste, gebeurt
zonder Zijn voorkennis (Matth. X :
29). Er viel iets te Susan voor, maar
God wist dit alles.

Haman kan niet slapen, omdat hij
aan de wraak denkt, die hij zal nemen.
Maar in het paleis slaapt ook een
ander niet. Wie is het ? De koning.
Hoe vreemd ! In plaats van muziek
bij zich te ontbieden om hem in
slaap te spelen, laat hij de oude
kronieken des rijks halen (VI : I).

35



546	 ESTHER. II.

God heeft hem dit in het hart ge-
geven. Meer dan dit. Zie, welke
plaats de voorlezer uitkoos. God had
ook dit bestuurd (VI : 2, 3). Hier
wordt verteld, hoe Mordechai eens
des konings leven gered had. En is
Mordechai niet beloond geworden ?
vraagt de koning. Neen. Dan moet
dit nu geschieden. Zie, hoe dit ge-
schiedt (VI : 6-- r I). Met een konink-
lijk kleed bekleed, wordt Mordechai
door de stall Susan rondgereden, ge-
zeten op het paard des konings.

Welk een schouwspel Hoe ver-
wonderd is het yolk van Susan, te
zien, dat Haman Mordechai's paard
bij den teugel leidt ! Hoe woedend
is Haman! Het was ziin eigen voorstel
geweest, want hij dacht, dat deze eer
hem gold. Stel u hem voor, naar
huis gaande, bitter teleurgesteld (VI
: 12).

Doch hij tracht zijn leed te ver-
geten, want hij zal naar het tweede
gastmaal der koningin gaan. Nu
vertelt Esther aan den koning wat
zij begeert (VII : 3, 4). Zij smeekt
hem, haar leven en dat van al de
Joden te sparen. Hoe verbaasd is
Haman ! De Koninoin een Jodin
Hoe vertoornd is de koning, als hij
de geheele toedracht der zaak hoort !
Vol woede verlaat hij de zaal en
begeeft hij zich naar den tuin van
het paleis. Zie, hoe Haman voor de
voeten van Esther valt en haar smeekt,
zijn leven te sparen. De koning komt
hierop binnen en beveelt Haman,. te
vertrekken. Haman zal ter dood ge-
bracht worden.

III. De wraak der Joden. Het
Purimfeest.

Wat beteekent die lange, zwarte
paal, vijftig ellen hoog, in Susan ?
Met spoed is deze paal dicht bij
Hamans huis opgericht. Een ieder
meet, dat iemand daaraan zal op-
gehangen worden. Misschien heeft

iemand den koning beleedigd, denkt
het yolk.

Maar waarom was hij daar opge-
richt? Hij was daar geplaatst gewor-
den voor Mordechai (V : 14). Haman
had hem daaraan willen ophangen,
denzelfden dag, dat de koning hem
deed eeren (VI : 14).

Weinige uren later hangt er wer-
kelijk een lichaam aan de galg, maar
niet dat van Mordechai. Het was Ha-
man zeif. Toen men hem met bedekt
aangezicht uit het paleis bracht (VII:
9), vertelde iemand den koning
van de galg, en de koning beval, dat
men hem daaraan hangen zoude.

Hoe waar bleek het woord van
David (Ps. IX : i6)! Haman had
een put voor Mordechai gegraven,
maar viel er zelf in. Laat ons nooit
trachten, anderen te benadeelen wij
zullen zeker ons zelven schade aan-
brengen. Tracht anderen goed te doen

Cor. X : 24).
Hoe zijn de tijden veranderd! Ha-

man, de vijand der Joden, is dood.
De koning is hun gunstig gezind, de
koningin was een hunner. Zie, wat
de koning gedaan had (VIII : i). Hij
had al de verbeurd verklaarde goe-
deren aan Esther geschonken (zic
Aunt. 2).

Welk een verandering in Morde-
chai's lot ! Een paar dagen geleden
vreesde hij voor zijn leven en thans
is hij de tweede in het koninkrijk
(VIII : 2). De koning geeft hem zijn
zegelring en maakt hem tot een der
grooten van zijn rijk. Welk een hoog
ambt wordt nu in Susan door
een Jood bekleed ! Bedenk, van hoe-
veel belang het is, dat aanzienlijke
ambten door godvreezende menschen
bekleed worden. Welk een invloed
kunnen zij uitoefenen ! Zie, welken
invloed naar Jezus' Woord wij alien
behooren uit te oefenen (Matth. V :16).

Gij weet, welke wet uitgevaardigd
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was. Hoe is dit te verhelpen ? Nu
werd een andere wet afgekondigd.
De Joden mochten zich verdedigen,
tegen hun vijanden vechten (VIII
: I). Welke droevige tooneelen van
bloedstorting grepen er plaats op den
dag, die voor de uitroeiing der Joden
bepaald was (I : 2, 3-1o) ! Duizen-
den hunner vijanden werden versla-
gen, vijfhonderd in Susan. Zie, hoe
de Perzische officieren de Joden hiel-
pen (IX : 3) [zie Aant. 3]. Op ver-
zoek van Esther wordt hun in Susan
nog een dag ter verdediging geschon-
ken. Harnans tien zonen worden op-
gehangen om de vijanden der Joden
in de stall te waarschuwen. Welke
vreeselijke tooneelen ! Hoe dankbaar
moeten wij zijn, dat wij in minder
ruwe tijden leven, en toch, welke
gruwelijke tooneelen grijpen er ook
nu nog in den oorlog plaats. Hoe
heerlijk zal het zijn, wanneer er geen
krijg meer zal wezen (Micha IV : 3) !

Stel u voor, dat het plan van Ha-
man gelukt was. Wie zouden dan het

meest geleden hebben, de Joden in
de groote steden of die op het platte
land ? Waarschijnlijk wel de laatsten ;
die in de steden hadden zich gemak-
kelijker kunnen verdedigen. Zie, hoe
dankbaar deze Joden uit de dorpen
waren (IX : 19). Hoe vieren zij feest !
Laat ons hopen dat zij Hem, die
dit alles had bewerkt, niet vergaten.

Gij zult u de groote feesten der
Joden herinneren : het Paaschfeest,
het Loofhuttenfeest, het feest der
eerstelingen (Exod. XII : 12-14 ;
Dent. XVI : 9, io, 13, 14). Nu zou
hierbij nog een feest gevoegd wor-
den. (Niet onmiddellijk' door God
voorgeschreven en daarom van min-
der belang). (Esther IX : 20-23,
27, 28).

Zie hoe men dit feest noemde (IX
: 24-26). Gij weet, dat Haman het
lot wierp om een geluksdag te krij-
gen ? Pur beteekent het lot (III : 7)
daarna noemde men dit feest het
Purimfeest. De Joden vieren het nu
nog (zie Aant. 4).

AAN TEE KENINGEN.

1. „De maaltijd des wins" (V : 6). Aan de
maaltijden der Perzen waren twee afdeelin-
gen ; de een bestond uit vleeschspijzen, enz.,
waarbij water werd gedronken, de andere uit
vruchten, waarbij wijn werd gebruikt. Waar-
schijnlijk wordt hier door den „maaltijd des
wijns" het tweede gedeelte bedoeld, waarop
de koning en Haman werden uitgenoodigd.

2. „Oaf aan de honingin Esther het huis
van Haman". Het ter dood brengen van veroor-
deelden werd in het Oosten altijd gevolgd
door de verbeurdverklaring hunner goederen.
Herodotus spreekt er van, dat dit een wet der
Perzen was.

3. „Al de vorsten . verhieven de Joden"
(IX : 3). Dit is zeer merkwaardig. Volgens het
verhaal uit Esther hebben de Joden „75.000
Perzen" gedood. Dit getal wordt door som-
migen „ongeloofelijk" genoemd. Deze tekst
toont aan, dat de eigenlijke Perzen, die het
staande leger uitmaakten, dat de onafhanke-
lijkheid des rijks verdedigde en ter beschik-

king was van de verschillende landvoogden
der provincien, de zijde der Joden kozen.
Hun vijanden waren bijna alleen te vinden
onder het afgodische yolk der onderworpen
natien, voor wier leven de Perzen noch de
koning veel over hadden.

4. De „dagen van Purim" worden onder de
Joden nog gehouden ; het is wel een sterk
bewijs voor de waarheid van het Boek Esther.

Gedurende dit feest wordt het Boek Esther
(de Megillah of Rol genoemd) plechtig voor-
gelezen in de Synagoge. Als de naam Mor-
dechai voorkomt, roept de geheele gemeente
uit: „Gezegend zij Illorderhai"; bij het uit-
spreken van den naam van Haman roepen zij
uit: „Laat zijn naam vergaan. De naam van
den goddelooze zal niet bestaan". Het overige
deel van den dag wordt feestelijk doorge-
bracht; aalmoezen worden aan de armen uit-
gereikt, vrienden en betrekkingen zenden
elkaar geschenken en ieder voorziet zijn tafel
zoo goed hij kan.
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Les CIV. — Ezra.

„Kees u af van den boozen wee.

7e lezen : Ezra, VII, VIII, IX, X.
le leeren : Ps. LI : 17 ; 2 Cor. VI :17 (Ps. '19 : 17 ; Ps. i : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Nadat wij de geschiedenis van Esther en de Joden Bier dagen hebben
besproken, keeren wij terug tot het verhaal in het boek Ezra. Tusschen den
inhoud van hoofdstuk VI en VII van dit boek ligt een tijdvak van onge-
veer acht en vijftig jaar.

Voor het eerst maken wij bier kennis met den schrijver Ezra. Het is
wenschelijk, de meer gevorderde leerlingen er op te wijzen, hoe de geschie-
denis van Ezra voor ons van dubbel belang is, daar algemeen verondersteld
wordt, dat hij de boeken der Heilige Schrift rangschikte en den kanon der
gewijde boeken tot op zijn tijd vaststelde.

Bij het begin van Afdeeling I moet de onderwijzer de voornaamste pun-
ten uit de geschiedenis van den terugkeer der eerste Joden onder Zerubba-
bel herhalen.

Bij een ontwikkelden, ouderen leerling zou misschien een vraag kunnen
oprijzen aangaande het bevel, door den koning van Perzie aan Ezra gege-
yen. Wat zou de reden kunnen geweest zijn, die Ahasveros bewoog, den
Joden in zulk een mate gunstig te zijn ? Een Engelsch schrijver zegt hiervan :
,,Er bestaat grond, te gelooven, dat de koningen van Perzie meer waarde
hechtten aan de profetiedn van Jesaja en vooral aan die van Daniel, den
eersten minister van Perzie en dat deze meer invloed op hun laden uit-
oefenden, dan sommigen geneigd zijn te denken . . . Daniels voorspellingen
van de toekomstige lotgevallen van Perzie, welks roem verbleekte bij de
opkomst van Griekenland, moeten bijzondere belangstelling gewekt hebben
aan de hoven van Susan en Persepolis."

Wij vergissen ons waarschijnlijk niet, wanneer wij veronderstellen, dat
Artaxerxes, na de tegenspoeden, welke het Perzische rijk onder zijn vader
Xerxes in Griekenland en Azie en, onder zijn eigen regeering, in Egypte
ondervond, een heilzame vrees voor de eer en de veiligheid van zijn troon
koesterde en de gunst van den „God des hemels" voor zich wenschte te
verwerven door gunsten aan de Joden te bewijzen.

SCHETS VAN DE L E S.

Hebt gij wel eens een karavaan
gezien ? Op deze wijze reist men in
Oostersche landen, geheel verschillend
van onze manier van reizen. Hoe
Lang duurde toen het reizen ? Heden
zullen wij van zulk een refs hooren.

I. De tocht naar Jerusalem.
Gij zult u de eerste karavaan der

bannelingen herinneren (Ezra Il : I),
de oude mannen, die bij den her-
bouw des tempels weende (III : 12),
enz. Nu zijn meer dan vijftig jaar
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verloopen. Al die oude menschen
zijn nu dood en de jongeren, die
toen juichten, waren nu oud gewor-
den. Denkt gij, dat zij wel eens spra-
ken over hun kinderen in Babel
en over de reis en zich afvroegen,
of deze ooit naar hun land terug-
keeren zouden ? Eenigen keerden
terug, want wij zullen nu van een
$weeden tocht hooren. Wie was thans
de aanvoerder (VII : j) ? De man, die
dit alles in het boek, naar hem ge-
naamd, te boek stelde, Ezra (zie Aant.
I) Hij was (vs. 6) een schriftgeleerde,
een „vaardig schriftgeleerde" lezen
wij ; dit wil dus niet slechts zeggen,
dat hij een vlug, een verstandig
schrijver was (zie Aant. 2), iemand,
die de wet Gods afschreef, maar die
haar bestudeerde, haar aan het yolk
verklaarde en zich beijverde, haar
te volbrengen (VII : ro).

Merk op, tot welk geslacht Ezra
behoorde (VII : 5) : tot dat van Aaron.
Lees nu ook Nehemia VIII : i. Daarin
zien wij, dat hij niet slechts priester,
maar ook wetgever was.

Deze Ezra ontvangt nu verlof van
Artaxerxes of Arthasasta, koning van
Perzie, om de overige Joden naar
hun land terug te voeren (VII : i i
—13).

Hoe vriendelijk is de koning ! Zie,
hoe hij goud en zilver en de vaten
aan Ezra medegeeft (vs. 19, 20). De
priesters en Levieten behoeven geen
schatting meer te betalen (vs. 24).
Ezra ontvangt verlof, bestuurders en
rechters aan te stellen en mag het
yolk besturen, zooals hij wil (vs. 25,
26). Hoe komt het, dat deze koning
den Joden zoo genegen was (zie Dan.
XI : 1-4 ? Misschien had Artaxerxes
uit de profeten vernomen, dat de
Grieken de Perzen zouden verslaan
en misschien dacht hij, dat de neder-
lagen, onlangs gelegen, aan den toorn
van den God der Joden toe te schrij-

yen waren (vs. 23). Wat hiervan zij,
Ezra was zeer dankbaar. Zie, hoe
hij God dankt (vs. 27) (zie Aant. 3).
Hij wist, wie dat alles zoo bestuurd
had. Stel u Ezra en zijn metgezellen
voor, die alles tot het vertrek gereed
maken. Eenige namen dergenen, die
mede optrokken, worden in hoofdst.
VIII : 1-14 vermeld. Zie, wat Ezra
doet, eer zij voor goed optrekken.
Hij vergadert het geheele yolk te
Ahava (VIII : 15). Hij overziet hen
alien en onderzoekt, of het hun aan
niets ontbreekt. Wie vindt hij niet
onder hen ? De Levieten. Wat doet
Ezra nu ? Hij laat er eenigen ontbie-
den uit een plaats, die niet ver of
gelegen was (vs. 15-20).

Hoe vreemd, dat sommigen niet
begeerden, naar Jerusalem op te
trekken 1 Wij zouden gedacht heb-
ben, dat alien daar vurig naar ver-
langden. Doch hoe vele menschen
gelijken nu nog op deze Joden ! God
roept hen, biedt hun den hemel aan,
doch alles is vergeefsch ; zij hebben
de zonde en de wereld te lief. Nu
zijn de Levieten en de Nethinim (de
nederigste werklieden, die water put-
ten voor den Tempel, enz. Joz. IX :
27) aangekomen en alles is tot den
aftocht gereed. Doch zie, wat Ezra
eerst doet (VIII : 21-23). Zij willen
eerst den zegen des Heeren vragen.
De reis is gevaarlijk, zij hebben geen
soldaten bij zich om hen te bescher-
men en de reis duurt zeker vier
maanden. Stel u het plechtige vasten
te Ahava voor. Ezra vraagt den
Heere hen te beschermen. Nu trek-
ken zij allen op en slaan den weg
naar hun land in. Daar zien zij ein-
delijk, na vier maanden tijds, de
heuvelen van Kanaan.

Beschrijf, hoe hun broederen nit
Jerusalem hun tegemoet komen en
zich met hen verheugen ; nu zien
dezen ook Ezra, van wien zij reeds
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dikwijls gehoord hebben. Zie, hoe
Ezra de volmacht, waardoor hij zijn
gezag bewees, aan de stadhouders
des lands toont (VIII : 36). Want de
koning • heeft hem brieven meege-
geven, die hun bevelen, Ezra te
helpen (zie "Ian/. 4). Zie, hoe men in
Jerusalem al de vaten, het goud enz.
weegt (vs. 33) om te zien of alles
in goede orde was. floor, wat den
priesteren, die dit alles droegen, be-
volen was (vs. 28, 29). De vaten
waren heilig en moesten goed be-
waard worden, tot men te Jerusalem
gekomen zoude zijn.

II. Ezra's hervormingen.
Eenige dezer stadhouders komen

tot Ezra, want zij hebben hem iets
zeer belangrijks merle te deelen. Zij
komen zich over het yolk bekiagen.
Wat is er dan gebeurd ? Zie IX :
1-3. Maar waarom dienen zij klach-
ten in ? Niemand houdt van een
klikspaan, die altijd tracht, kwaad
te stichten (Lev. XIX : 18 ; Spr. XX :
19 ; XXVI : 2o). Sommige menschen
verheugen er zich in, kwaad van
anderen te vertellen. Anderen doen
het om bij de menschen het denk-
beeld van groote braafheid te wek-
ken. Lees, wat Jezus in Matth. VII
: 3-5 zegt. Maar kwamen deze vor-
sten nu ook met zulk een geest be-
zield tot Ezra ? Neen, zij kwamen,
omdat zij werkelijk bedroefd waren,
dat het yolk de wet des Heeren
overtrad.

Was het dan zoo verkeerd, dat
het yolk huwde met vrouwen uit
andere volken ? Ja (Deut. VII :
1-4). Gods wet was zeer gestreng
op dit punt. De Joden, evenmin als
gij en ik, mochten zeggen : „ach ! dit
of dat komt er niet op aan !" (Jac.
II : io). God weet, hoe slecht gezel-
schap ons van den rechten weg kan
afleiden. Wees dus voorzichtig- in de
keus uwer vrienden. De zonde is zoo

aanstekelijk en door slechte kame-
raden zijn vele jongens en meisjes
in het verderf gestort. Dacht Ezra
ook, dat het van weinig belang was ?
Neen, hij was zeer bedroefd, vooral
toen hij hoorde, dat de vorsten en
de overheden nog de ergste overtreders
waren (vs. 2). Zie, hoe hij zich het
haar uittrekt, zijn mantel scheurt
(zie Aant. 6) en in het voorhof des,
Tempels verbaasd en bedroefd neder-
zit. Anderen treuren daar met hem
(IX : 3, 4).

Ezra bleef daar tot het avondoffer
zitten ; toen de rook van het altaar
ten hemel steeg, breidde hij de han-
den uit tot den Heere en bad. Hij
schaamde zich niet voor hen, die
met hem waren. Luister, hoe hij bidt.
Hoe vol ernst is hij ! Hoe nederig
ook ! Hij durft bijna het hoofd niet
opheffen (vs. 6). Vergelijk Ps. XXXVIII
: 4). Hoe spreekt hij van Gods goed-
heid voor de Joden (vs. 8, 9), van
den God, die hen veilig in hun land
gebracht heeft en dien zij nu ver-
laten hebben.

Toen Ezra gezondigd had met bid-
den (X : i), weende het gansche yolk.
Wat dacht God hiervan ? Lees Ps.
LI : 17. Hij ziet dit gaarne, als het
berouw oprecht is. Er is berouw,
dat niet oprecht, maar slechts schijn
is (2 Cor. VII : 9—II). Doch wat
doen nu deze treurende Joden ? Zij
belijden hun zonde. „Wij hebben
gezondigd", roepen zij uit. Er is veel
gewonnen, als de zondaar zegt en
voelt, dat hij gezondigd heeft. Na
deze schuldbelijdenis der Joden ver-
klaren zij zich bereid, de vreemde
vrouwen weg te doen. Zie, hoe deze
zaak openlijk werd aangekondigd
(X : 6-9). Een groote vergadering
had te Jerusalem plaats ; al het yolk
uit den omtrek kwam daar samen.
Zie hen daar in het voorhof des
Tempels verzameld en Ezra daar

.
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voor hen staande. Ezra spreekt tot
hen, terwijl zij bevende in den regen
naar hem staan te luisteren (vs. 13)
(zie Aant. 7). Het yolk beleed nog-
maals schuld en beloofde, de vreemde
vrouwen weg te doen. Zie, hoe lang
het duurde, eer alles weer in orde
gebracht was (X : 9, 16, 17). Ezra en
eenige der voornaamste mannen
schikten en bestuurden alles.

Hoe verbaasd is Ezra, nu hij be-
merkt, dat op deze wijze ook pries-
ters gezondigd hebben (vs. i8), die
het yolk in de wet des Heeren moes-
ten voorgaan ! Doch zij, gelijk de
anderen, deden ook hun vrouwen
weg.

Hoe gestreng luidde de wet des
Heeren over het zich vermengen der
Joden met vreemde volken ! Waarom

toch ? Zij waren Gods uilverkoren
yolk. De andere volken waren afgoden-
dienaars en zouden hen tot zonden
verleiden. Hierin ligt een les voor
ons. Vergeet niet, dat gij gedoopten
zijt, dat gij kinderen van God ge-
noemd wordt. God beveelt ons, ons
van de wereld „af te scheiden" (2
Cor. VII : 17). Wat wil dat zeggen ?
Wij molten geen gemeenschap met
goddelooze menschen oefenen en ons
daardoor tot het kwade laten ver-
leiden. Nochtans moeten wij niet
onvriendelijk jegens hen zijn, maar
hen er toe trachten te winnen, met
ons den weg hemelwaarts te bewan-
delen. Maar wij moesten steeds wa-
kende zijn en onzen Meester niet
verloochenen, maar, gelijk Ezra, ,,ge-
trouwe dienstknechten" wezen.

A ANTEEK ENINGEN.

1. De geslachtslijst door Ezra opgegeven in
VII : 1-5, maakt geen aanspraak op volledig-
heid. Zij zoude meer dan zestien geslachten
moeten bevatten om den tijd tusschen Aaron
en Ezra te vullen. Aileen de voornaamste
namen worden in deze lijst opgegeven (Verg.
1 Kron. VI : 3-14).

2. De schriftgeleerden bestonden als over-
schrij vers van de wet onder de Joden van de
vroegste tijden af. Hun ambt nam in de latere
Joodsche geschiedenis zeer in gewicht toe.
De orde der schriftgeleerden, waartoe Ezra
behoorde, ontstond gedurende den tijd van
ballingschap, toen de priesterschap geen dienst
deed en de schriftgeleerde de tolk, de uitleg-
ger en de onderwijzer zoowel als de over-
schrijver der wet werd.

3. De dagorder van Artaxerxes (VII : 12—
26) is in het Chaldeeuwsch gesteld. In vs. 27
wordt weer Hebreeuwsch gebruikt, daar dit
het dankgebed van Ezra was daarvoor, dat
God „deze zaak in het hart des konings had
gegeven".

Ahava (VIII : 15, 21) schijnt de naam van
een stad en een rivier geweest te zijn. Ver-
scheidene reizigers denken, dat het het tegen-

woordige Hit is, ongeveer tachtig mijlen ten
noord-westen van Babel, op den weg tusschen
Babylon en Judea. De rivier en de stad heb-
ben dan ook denzelfden naam ; de Babyloniers
noemen beiden Ih,i.

4. „Des konings stadhouders" waren de
satrapen, de eerste bestuurders van de Per-
zische provincien; de „landvoogden" die der
kleinere districten.

5. Bij den flood van Zerubbabel schijnt er
geen bijzondere bestuurder over de Joden be-
noemd te zijn geworden. Bijgevolg verviel de
macht aan de opperhoofden of, zooals zij ge,
noemd worden, „de vorsten".

6. Het uittrekken van het haar was onder
de bewoners van Azie een teeken van buiten-
gewone smart. Het meer gewone teeken van
diepe droefheid was het scheren van het
hoofd (Zie Job I : 20 ; Jer. VII : 29; XVI : 6).

7. Een tijd van plasregen (X : 9). Het yolk
rilde, doordat het aan den regen was bloot-
gesteld. De negende maand — bij ons De-
cember — is de koudste en regenachtigste
maand des jaars in Palestina. Uit X : 13 zou
men opmaken, dat in dat jaar de regens over-
vloediger waren dan gewoonlijk.
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Les CV. — Nehemia 1.

„Wij zaten neder en weenden, als wij Inver gedachten, o Zion I"

7e lezen : Neh. I, II, III.
le leeren : Ps. CXXII : 6-8 ; Gal. VI : 2 (Ps. 18 : u ; Ps. 68 : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Hoewel het boek Nehemia, dat wij nu beginnen te lezen, in Fulgata en
SePtuaginta het tweede boek van Ezra wordt genoemd, is het blijkbaar door
Nehemia zelven geschreven, die het geheele boek door steeds in den eersten
persoon spreekt.

De onderwijzer moet aantoonen, dat Hanani's bezoek aan Susan, waar-
mede de geschiedenis in dit boek begint, plaats had ongeveer dertien jaren
na het bevel, aan Ezra gegeven ; bijgevolg vertegenwoordigen deze dertien
jaren het tijdvak, dat tusschen dit boek en dat van Ezra gelegen is.

Geschiedkundige feiten komen weinig in deze les voor; zij bepalen zich
tot de mededeeling van Hanani omtrent den toestand van Jerusalem, Nehe-
mia's droefheid en gebed en het bevel de stad te bezoeken, hetwelk hem
door Artaxerxes gegeven werd. De geschiedenis levert evenwel eenige trek-
ken op, waarvan de onderwijzer waarschijnlijk een goed gebruik zal kunnen
maken.

Sprekende over den ijver van Nehemia voor den opbouw, de verdediging
en den voorspoed van Jerusalem, doet zich de gelegenheid voor, den kin-
deren hun Christenplicht op het hart te drukken, door elk middel, dat
binnen hun bereik is, het werk der in- en uitwendige zending voor te staan.
Geen oprecht dienstknecht van Christus kan onverschillig zijn voor de uit-
breiding van des Heeren koninkrijk.

SCHETS VAN DE LES.

Stel u voor, dat gij een broeder
hadt, die ver van u woonde, en de
brievenbesteller bracht u op zekeren
morgen een brief, die u zijn over-
komst meldde, —hoe verheugd zoudt
gij dan zijn ! Wellicht gingt gij hem
van den Spoortrein halen. Hoe zoudt
gij dan spreken over alles, wat er
gebeurd was, sedert gij elkander ge-
zien hadt, enz. 1

Nu zullen wij ook bier hooren van
twee broeders, die elkander ontmoet-
ten (Neh. I : I, 2). Een der broeders
woont in een paleis te Susan en is
de man, die dit boek geschreven

heeft. Hoe blijde is hij, zijn broe-
der Hanani terug te zien en hoe
verbaasd was Hanani wellicht, Nehe-
mia zulk een eerepost te zien be-
kleeden, want hij was een der schen-
kers des konings ! Hij moest den
koning den wijn aanbieden en dien
eerst proeven om te onderzoeken, of
de wijn niet vergiftigd was. Hoe
vreemd dat een Jood bij den koning
van Perzie zulk ecn hoog ambt be-
kleedde !

Maar Nehemia was een vroom
mensch en daarom ook een goed
dienstknecht (Col. III : 22, 23).
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I. Nehemia te Susan,.
Stel u de twee broeders in gesprek

voor. Het was dertien jaar geleden,
dat Ezra de karavaan naar Jerusa-
lem geleid had (zie Jam'. t). Veel
kon er in dien tijd gebeurd zijn.
Met hoeveel belangstelling vraagt
Nehemia, hoe zij het =ken in Judea
(zie Jan/. 2), hoe de Tempel er uit-
ziet, enz. enz. Stel u Hanani voor,
die dit alles beschrijft. Maar hij heeft
ook slechte tijdingen aan Nehemia
mede te deelen (vs. 3). De inwoners
van -Jerusalem verkeeren in grooten
nood. Jerusalem is geheel ontred-
derd, de muren zijn afgebroken en
de poorten in puinhoopen herscha-
pen (zie Aant. 3). Wat werkte deze
tijding uit op Nehemia ? Zeide hij :
„dat gait mij niet aan ; ik heb
het goed, zij moeten zich maar red-
den, zoo goed en zoo kwaad als zij
kunnen ?" Neen, zoo sprak Nehemia
niet, want hij had zijn vaderland
zeer lief.

Hij was zeer bedroefd, toen hij
dit alles van Hanani vernam ( vs. 4).
Hij weende, treurde en vastte. Wij
zeiden reeds, dat Nehemia een goed
dienstknecht was, maar hij *was ook
een vroom man ; hij had niet, gelijk
andere Joden, God vergeten, en toch
was het in Susan niet zeer gemakke-
lijk God te dienen, want overal woon-
den heidenen. Maar wij vinden dik-
wijls de schoonste bloemen, waar wij
die het minst verwacht hadden. God
had dikwijls zijn vroomste dienaren
aan het hof van booze koningen
(b.v. jozef ; aan wiens hof ? Gen.
XLI : 41, 4 2, Mozes, Ex. II : io; Obad-
ja; t Kon. XVIII : 3. Daniel; Dan.
VI : 28). Zie, waar ook eens zulke
dienstknechten waren (Fil. IV : 22).

Nehemia had zijn godsdienst niet
prijs gegeven, omdat het hem goed
ging. Sommige menschen doen dit
wel ( Voorb. ---- Een Nan/ words

verstikt, zooveel onkruid groeit er om-
heen ). De vroomheid van sommige
menschen, die rijk worden, heeft
hier veel van, juist wat Jezus eens
zeide (Luk. VIII : r4).

Wat doet nu Nehemia allereerst ?
Hij bidt erustig tot God (vs. 4-11).
Lees zijn gebed. Hoe herinnert hij
den Heere aan Zijn belofte, lang
geleden gegeven. Hoe goed kende
Nehemia de schriften (Zie Lev. XXVI
: 33, 39-45) ! Nehemia herinnerde
zich deze belofte van God en her-
innerde zich ook het gebed van Sa-
lomo (I Kon. VIII : 47-53). Ver-
hoorde de Heere hem ? Wij zullen
dit spoedig zien.

Wat doet Nehemia nu ? Gaat hij
weer aan zijn werk en denkt hij niet
meer aan de zaak ? Of wacht hij,
totdat God alles zal gedaan hebben ?
God vraagt altoos van ons, dat wij
ons best zullen doen, en wil dan
dikwijls door ons werken (2 Cor. VI
: r). Neen, Nehemia zette zich aan
het werk en nam de eerste gelegenheid
te baat, den koning verlof te vragen,
naar Jerusalem te molten gaan. Hij
is niet voldaan, als de koning een
ander zendt ; hij wil zelf gaan. Zie,
hoe deze gelegenheid zich voordeed
(II : 1-6).

Op zekeren dag bedient Nehemia
den koning [zie Aant. 4]. Hij is zeer
bedroefd. Hoe vreest hij, dat de
koning dit bemerken zal (want men
mocht niet met droevig gelaat den
koning bedienen) ! Zag de koning het,
zoo kon het hem het leven kosten.
De koning ziet het, maar is zeer
vriendelijk en vraagt hem, wat hem
scheelt. Nehemia zegt, wat hij van
Jerusalem gehoord heeft, van de
plaats, waar het graf zijner vaderen
is. Is de koning vertoornd ? Neen,
hij vraagt aan Nehemia, wat deze
verzoeken wil. Zie nu, wat Nehemia
doet (vs. 4). Knielt hij neder ? Neen
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Terwijl hij daar staat, zendt hij een
ernstig, stilzwijgend gebed op tot God.
Hoe snel is de bliksem, de telegraaf !
Het gebed is nog sneller dan deze
beide, indien het een waar gebed is.
Hoe bemoedigend, dat wij korte ge-
beden om hulp tot God kunnen op-
zenden ! Zulke gebeden bereiken den
troon der genade (Jac. V : i6).

Hielp dit gebed Nehemia ? Zie vs.
5-7. Nehemia verzoekt, of hij naar
Jerusalem gaan mag. De koning vraagt
hem, hoe lang hij weg zal blijven.
Een tijd wordt bepaald. Zie, wat de
koning vender voor hem doet. Hij
geeft hem eenige soldaten merle om
hem op den weg te beschermen. Ook
zendt de koning brieven aan den
landvoogd om hem te beveiligen en
ook een brief aan den bewaarder van
des konings lusthof (vs. 8) om Nehe-
mia van hout voor zijn werkzaam-
heden te voorzien.

Nehemia's gebed is dus verhoord
geworden. Denkt hij, dat dit alles
hem toegestaan wordt, omdat hij veel
invloed bij den koning heeft? Neen;
hij zegt : „het is de hand des Heeren,
die op mij was".

II. Nehemia te Jerusalem.
Na een lange reis van vier maanden

bereikte Nehemia Jerusalem. Hoe ver-
heugd was hij (II : xi)! Zie, wat hij
doet, als hij drie dagen gerust heeft.
Hij gaat de muren der stad bezien.
Op zekeren dag verlaten eenige man-
nen Jerusalem (II : 12-15) door de
gescheurde muren en de verbrande
poort aan de westzijde. Een hunner
zit op een muildier. Het is Nehemia.
Zwijgend trekken zij voort. Zij gaan
langs de heuvels en komen in het dal.
Zie, hoe Nehemia de eene plaats na
de andere beziet. Ginds is de draken-
fontein, hier de „Mestpoort" (zie Aant.
5), daar de vijver van Salomo, enz.
Doch zie, waarop Nehemia voo ral
let (vs. z3): waar de muren het meest

vervallen zijn en waar nog stukken
er van staan. Let op den weg, lien
hij genomen heeft ; aan de westzijde
is hij uitgereden, toen richtte hij zich
zuidwaarts om de stad, tot de beek
Kedron, reed vervolgens over den
berg, waar de Tempel stond, wendde
zich toen noordwaarts en kwam de
poort weer binnen, die hij uitgereden
was (vs. 15).

Zie, wat Nehemia nu doet. Hij ver-
zamelt het yolk. Ezra, de pricsters,
de edelen, de richters, alien komen
samen en luisteren naar hetgeen Ne-
hemia zegt. Hij vertelt hun (II : 18),
hoe hij God gebeden had voor 'Jeru-
salem, hoe vriendelijk koning Arta-
xerxes geweest was, hoe deze hem
geholpen had, hoe God zijn gebeden
had verhoord, en hoe hij nu geko-
men was om hen bij het opbouwen der
muren te helpen (vs. 17). Willen zij
nu dadelijk daaraan beginnen ? Hoe
gretig luisteren zij naar hem ! Zij zijn
gereed. Laat ons opstaan en bouwen,
zeggen zij tot elkander.

Dadelijk zou men de handen aan
het werk slaan, doch een moeilijkheid
doet zich voor (lees II : i9). Sanbal-
lat en Tobia verzetten zich tegen hen.
Zij zeggen, dat de Joden tegen den
koning zullen opstaan (zie Aant. 6).
Zie, wie deze mannen waren (vs. 1o).
Het zijn mannen die toornig zijn,
omdat Nehemia den Joden hulp komt
verleenen. Hoe droevig is het, men-
schen te zien, die jaloersch zijn op
het geluk van anderen I Sommige men-
schen schijnen zich zelfs in het onge-
luk van anderen te verheugen. Doch
zie i Petr. II : i, 2 ; x Cor. XIII____: 4-7.

Ondervond het werk van Nehemia
vertraging door het verzet van San-
ballat, Tobia en de Arabieren ? Neen.
Wij lezen (hoofdstuk III), hoe de mu-
ren herbouwd werden ; verschillende
menschen arbeidden aan onderschei-
dene gedeelten. Zie, waar de priesters
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begonnen (III : 1); aan de Schaaps-
poort (zie Aant. 7) [dezelfle poort,
waardoor de Goede Herder eens, vele
jaren later, Jerusalem verliet om naar
Gethsemane te gaan]. Dit gedeelte
van den muur stond dicht bij den
Tempel ; daarom werkten de priesters
er aan. Verder wordt ons verteld, wie
aan dit en aan dat gedeelte werkten,
de Vischpoort (vs. 3), de Oude poort,
enz van het eene eind van den muur.)
tot aan het andere (zie 8), tot-
dat men weer bij de Schaapspoort
kwam (zie Aant . 9).

Welk een bedrijvigheid I Nehemia
bestuurde het werk. Het hout werd

hem nit het lusthof des konings ver-
strekt. Hoe blijde was hij, dat het
yolk met zooveel vreugde arbeidde I

God zal ook hen, die voor Hem
gearbeid hebben, niet vergeten. Zie,
hoe al de namen dergenen, die aan
de muren van Jerusalem arbeidden,
opgeteekend staan (Neh. III). Zoo zal
God ook onze namen in het Boek
der Gedachtenissen schrijven (Mal.
III : 16), als wij voor Hem gearbeid
hebben. Niets wordt door den Heere
vergeten, zelfs geen beker koud water
(Mark. IX : 41). Laat ons ook trach-
ten jets voor Hem te doen. Dan zul-
len wij door Hem beloond worden.

AA NTEEK ENINGEN.

1, „Het trvintiqste jaar" (I : 1), d. i. van
de regeering van Artaxerxes. „.De maand
Ch,isleu" de wintermaand. Het was de
negende maand van het jaar, overeenkomende
met het einde van November en het begin
van December.

2. „Het landschap" (vs. 3). Judea was thans
een provincie van het Perzische rijk.

3. De afgebroken muren van Jerusalem
waren nog in den toestand, waarin Nebukad-
nezars leger die achtergelaten had. Daardoor
was de Tempel en zijn heilige dienst bloot-
gesteld aan ontheiliging, tengevolge van den
ontredderden en weerloozen toestand der stad.

Het verbranden der poorten wordt in deze
geschiedenis niet vermeld, maar bij de Assy-
riers was dit gebruikelijk, zooals wij uit hun
beeldhouwwerken zien.

4. Nehemia was een van de schenkers van
Artaxerxes, een zeer eervol ambt bij de Per-
zen. Xenophon leert ons, dat deze schenker
den beker des konings met wijn moest vullen,
nadat hij wat in zijn hand had gegoten en
opgedronken om te toonen dat de drank niet
vergiftigd was. Daar zijn ambt den schenker
dikwijls in de tegenwoordigheid des konings
bracht, was er voor Nehemia gemakkelijk
een gelegenheid te vinden, voor de Joden te
pleiten. Dat dit ambt zeer voordeelig was, is
duidelijk ; immers wij zien, dat Nehemia in
staat was, schatten te verzamelen, zoodat,
toen hij het bestuur op zich nam, hij geen
lasten op het yolk legde, maar alle onkosten
uit eigen middelen betaalde.

„.De maand Nisan". Nisan was de Perzi-
sche naam voor de maand, vroeger Abib ge-
noemd, de eerste maand van het Joodsche
jaar, overeenkomende met Maart en April.

5. De drahenfontein: waarschijnlijk aan het
noordehjk gedeelte der stad. De plaats is nog
niet met juistheid bepaald.

De .114estpoort was de poort, waardoor de
afval buiten de stad werd gebracht. Men
veronderstelt, dat zij aan de westzijde der
stad gieweest is. Nehemia schijnt het westelijk
gedeelte der stad te zijn uitgereden, buiten
de lijn van den muur naar het zuiden ge-
gaan te zijn, totdat hij het dal Kedron be-
reikte. Hier ging hij langs de oostelijke zijde
van de stad tot aan den noordelijken hoek,
vanwaar hij, westwaarts gaande, langs den
noordelijken muur ging en zoo aan de West-
poort kwam, zoodat hij de geheele stad om-
gegaan was.

6. De naam Sanballat komt van het Baby-
lonisch. Waarschijnlijk was hij landvoogd
over Samaria. Hij wordt een Horoniet ge-
noemd. Misschien was hij geboortig uit
Horonaim, een belangrijke stad in Moab.

Tobia was of een Ammonietische slaaf, die
hoog stond in de rust van Sanballat, of
iemand, die slaaf geweest was aan het Per-
zische hof, maar bevorderd tot landvoogd over
de Ammonieten.

7. De Schaapspoort stond aan de oostzijde
der stad, waarschijnlijk dicht bij den noord-
oostelijken hoek van de Tempelplaats. In
Joh. V : 2 wordt gezegd, dat dicht daarbij het
water van Bethesda was.

8. De Vischpoort (III : 3) was waarschijnlijk
in den noordelijken muur, een weinig ten
oosten van de latere poort van Damaskus.
Het was de poort, waardoor de visschers nit
het noorden in Jerusalem kwamen.

De Oude poort (III : 6) wordt waarschijn-
lijk zoo genoemd als een overblijfsel van de
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versterkingen der oude stad. Zij lag aan de
noordelijke zijde. Sommigen denken dat zij
dezelfde was 41s de poort van Damaskus.

De muur der vidvers van Siloah. De vijvers
van Siloah, die hun naam behouden hebben,
liggen aan den zuidwestelijken voet van den
tempelberg, bij het laagste gedeelte van de
Tyropoeon. Zij schijnen altijd buiten de grens
der stad gelegen te hebben, maar waren waar-
schijnlijk door een eigen versterking met de
stad verbonden.

De trappen, die afgaan van Davids stad
(HI : 15). Een trap aan den kant van Ophel,

van de Tyropoeon-vallei naar de stad Davids,
bestaat nog.

9. De Sehaapspoort (III : 32). „Wij zijn de
muren van Jerusalem rondgegaan, van dat
punt of noordwaarts, zijn toen westwaarts
gekeerd en langs de westzijde der stad en
Calvarie voortgegaan en vanwaar langs het
graf van David, de wateren van Siloam, ge-
heiligd door het wonder van Christus, langs
de beek Kedron en de Miphkadpoort, de
Rechterspoort, naar dezelfde plek, vanwaar
wij begonnen, „de Schaapspoort". (Uit een,
reisverhaal).

Les CVI. — Nehemia. H.

„Dat zij Zane geboden opmerken".

le lezen : Neh. IV, VI, VIII, X, XIII.
le leeren : Ps. CXIX 136 ; Hebr. IV : 12 (Ps. 25 : 2 ;

De Wet des Heeren vs. r, 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij gaan in deze les een weinig in de geschiedenis terug en beschouwen
de pogingen, door Nehemia's vijanden aangewend, om het werk, van welks
verdeeling ons zulk een uitgebreide beschrijving in hoofdst. VII wordt ge-
geven, te verhinderen.

Bij de plechtige voorlezing der wet treedt Ezra, de schriftgeleerde, weder
op den voorgrond. De onderwijzer zal verstandig doen, wanneer hij er op
wijst, dat Ezra en Nehemia maatschappelijk niet tot denzelfden stand be-
hoorden en dat zij, hoewel samenwerkende aan de voltooiing der godsdien-
stige hervorming, ieder in eigen kring werkzaam waren.

Ezra was een priester. Als zoodanig las en verklaarde hij de Schriften,
zegende hij het yolk en ging hij het voor in alle zaken, die op het gods-
dieristig onderwijs en den eeredienst betrekking hadden.

Nehemia behoorde niet tot de priesters ; hij was Tirshatha of burgerlijk
gouverneur van Jerusalem. In de zaken, die Ezra in 't bijzonder aangingen,
trok Nehemia zich terug. Toch was zijn aandeel aan den arbeid van groot
belang. Niet alleen bouwde hij de wallen, richtte hij de poorten van Jeru-
salem op en nam hij maatregelen voor de verdediging en het bestuur der
stad, maar hij steunde de godsdienstige hervorming onder Ezra door zijn
verordeningen. Hij riep het yolk bijeen om door Ezra te worden onder-
wezen, zorgde, dat de wet Gods werd geeerbiedigd en verzekerde Ezra den
steun der burgerlijke overheid bij al zijn ondernemingen.

Twaalf jaar was Nehemia gouverneur van Jerusalem geweest, van het
twintigste tot het twee en dertigste jaar van Artaxerxes' regeering, toen hij
voor eenigen tijd naar Susan terugkeerde. Gedurende zijn afwezigheid was
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het, dat de Joden in hun oude zonden vervielen en de inzettingen Gods
niet nakwamen ; hun oudsten waren verdorven, de hoogepriester zelfs
werd ontrouw aan zijn plicht en ontheiligde het heiligdom door een der
kamers gan den dienst te onttrekken en aan Tobia als woning toe te wijzen.

De praktische wenken, welke dit onderwerp met betrekking tot eenige
Christelijke plichten aan de hand doet, n.l. de heiliging van den Zondag
en den plicht, naar vermogen bij te dragen tot de instandhouding van den
openbaren eeredienst, liggen voor de hand.

SCHETS VAN DE LES.

In de vorige les zagen wij vele
mannen ijverig aan het werk in Je-
rusalem. Wat deden zij ? Laat ons
hen heden nogmaals bij hun werk
gadeslaan.

I. Het opbouwen der stad.
Hoe druk zijn al de Joden bezig !

Lang v6Ordat de muren oprezen,
hadden zij de bressen gestopt. Nu
hebben de muren reeds de helft der
bestemde hoogte bereikt (IV : 6). Het
yolk werkte met goeden wil. Het
zou heerlijk zijn, als wij onze goede
werken ook met al onze macht deden
(Pred. IX : 1o). Wat wij voor den
Heere doen, moeten wij van gan-
scher harte doen en, hebben wij den
Heere lief, dan zullen we ook voor
Hem arbeiden.

Doch waar was Nehemia gedurende
al die werkzaamheden (IV : 18-21) ?
Bij de werklieden ; evenals de rech-
ters en de oversten (vs. 16) werkte
hij merle. Nehemia was rijk. Hoe
veel gemakkelijker zou het voor hem
geweest zijn, stil in zijn huis te blij-
ven ! Maar hij wilde dit gemak voor
den Heere opofferen. Een goed aan-
voerder bevindt in tijd van nood
zich altoos aan het hoofd van zijn
'yolk.

Werd Nehemia in zijn werk ge-
dwarsboomd ? Door wie ? Door zijn
oude vijanden (IV : T, 2 ; VI : T) :
Sanballat, Tobia en anderen. Er
werd niet bepaald gestreden, maar
zijn vijanden deden al wat zij kon-
den om het werk te verhinderen.

Welke waren de wapenen der vijan-
den ? Een wapen was zeer scherp
(IV : 2, 3) : de spot. Stel u Sanballat
voor, die de Joden bespotte en
lachte over het opbouwen der muren
en Tobia, die hetzelfde doet. Hij
zegt, dat de eerste vos, die er over
heen klimmen zal, ze afbreken zal
(zie ilant . 1). Spot is moeilijk te
dragen. Spot is het geliefde wapen,
waarmede Satan de menschen aan-
valt. Hoe plagen de spotters : „Is hij
/aid 7)r oom 1' „Is hij niet een heat,' c,
boontie ?" Menig jongmenscri is god-
deloos en ongehoorzaam geworden
door den spot. Als gij bespot wordt,
bedenkt dan, hoe Jezus behandeld is
geworden : den rieten scepter, het
purperen kleed, de doornenkroon.
Zie, hoe Hij dit alles beantwoordde :
door te zwijgen (I Petr. II : 28). Laat
ons hetzelfde doen.

Verhinderde Sanballats spot het
werk ?

7- oorn was het tweede wapen (IV
: 7, 9). Zij willen de Joden bevechten
en hen zoodoende noodzaken, het
werk te staken. Wij zullen zien, hoe
hun dit mislukte.

Nog een wapen. Zij trachtten de
jod en onderling oneenig le maken.
Van hoeveel belang is het, zich dicht-
aaneengesloten te houden ! Doch zie
Neh. VI : T7-19. Eenigen schrijven
brieven aan Tobia. Misschien waren
het bouwlieden, wien het werk begon
te vervelen (VI : io). Zie, hoe de
vijand Semaja bewoog Nehemia te
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ontmoedigen (VI : 10-14). En Semaja
was nog wel een profeet. Hoe veel
gevaarlijker is een verrader in het leger
dan een openbaar vijand.

Zie, hoe de vijanden nog op andere
wijze Nehemia tot staking van het
werk willen noodzaken. Zij trachtten
hem lag-en te leg,Ten. (VI : 1-8). Zij
gaven voor, raad met hem te willen
houden en verzochten hem, tot hen
te komen. Zij zeiden, dat zich het
gerucht verspreid had, dat hij koning
der Joden worden wilde. Gelukte hun
list ? Neen. Het werk ging voort. Welke
waren nu de wapenen der Joden ?

Stel u de bouwlieden voor, die van
het verzet der vijanden hoorden. Hoe
veel te ijveriger zullen zij gearbeid
hebben ! Zie ook, welke voorzorgs-
maatregelen zij namen (IV : [3-18).
lfrer en waakzaamheid waren twee
van hun wapenen in dezen strijd. Zie
hen aan het werk met een speer in
de Gene hand. Zij zetten hun geheele
hart op dit werk en zijn besloten, het
te voleindigen (vs. 23). Lees het ant-
woord van Nehemia, toen Sanballat
hem ontbieden liet (VI : 3) : „Ik doe
een groot werk, zoodat ik niet zal
kunnen afkomen".

Maar Nehemia heeft nog betere
wapenen dan deze. De Bijbel zegt ons,
niet alleen te waken, (Matth. XXVI:
41) maar qpk te bidden, en dit was
Nehemia's wapen (IV : 9 ; VI : 9). Ge-
loofde hij, dat God hem verhooren
zou? Wist hij, dat God hem verhoo-
ren zou? Hij wist dat God voor hem
zoude strijden (IV : 2o). Ook het ge-
loof was een zijner wapenen.

II. Net voorlezen van de wet.
Hebt gij iemand wel eens op straat

hooren prediken ? Het yolk is dan
rondom den prediker geschaard. Stel
u een groote menigte in Jerusalem
voor; zij heeft zich in een groote
ruimte, niet ver van den Tempel,
vergaderd. Een groote vergadering is

uit den omtrek samengevloeid. Wie
is die oude man, daar ginds op dien
hoogen, houten stoel? Dertien ande-
ren, wellicht priesters, staan bij hem
(VIII : 4). Het is Ezra. Zie, wat hij in
de hand heeft : een „rol", waarop de
wet geschreven staat. Wat beteekent
dat alles ? Lees vs. 5, 6. Hoe plech-
tig, als het geheele yolk Amen zegt I
De wet des Heeren zal aan het yolk
voorgelezen worden ; zij hebben eerst
den zegen des Heeren hierop afge-
smeekt (Welk een les voor velen
onzer).

Doch waarom moet Ezra dit voor-
lezen ? Waarom niet Nehemia ? Ezra
was een priester. Zie, wat hij ook te
doen had : hij moestde wet uitleggen.
Dit was het werk van den priester
en Nehemia was meer een landvoogd,
hij rugsteunde Ezra (VIII : 9).

Luisterde het yolk ? Ja (vs. 3). Zij
waren zeer aandachtig en gedurende
langen tijd hoorden zij oplettend toe,
„van den morgen tot den middag".
Doch waarom werd de wet aldus
voorgelezen ? Waartoe predikt men ?
Door het woord der prediking moeten
den menschen hun zonden aange-
toond worden. De prediking heeft geen
nut, indien zij ons niet wijzer maakt.
Gods Woord is een lamp (Ps. CXIX
: 104). Een lamp is van geen nut, als
zij ons niet door haar licht den weg
wijst (Hand. II : 37-41).

Hoe droevig en ontmoedigend is
het, goeden raad te geven en dien te
zien verwerpen, zoodat de prediking
zonder eenig nut is (Matth. XIII : 4,
19). Was dit ook het geval met de
prediking van Ezra ? Neen. Zie, wat
dit voorlezen en onderrichten van de
wet uitwerkte.

(r) Bet yolk was vol berouw. Zie,
wat het doet; het weent (vs. 9). Zij
gevoelen, hoe zeer zij de wet des
Heeren overtreden hebben. Zie ook,
wat zij vergeten hadden (VIII : 14,
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Is) : het Loofhuttenfeest te vieren
(zie Aant. 2). Hoor, wat de wet tot
hen zeide (Lev. XXIII : 39-43 ; Deut.
XVI :13--15). Zij moesten ieder jaar
in de zevende maand in tenten wo-
nen om Gods goedheid, hun in de
woestijn bewezen, niet te vergeten.
Maar was dit het eenige? Neen, vele
andere dingen waren zij niet nage-
komen.

Was hun berouw oprecht ? Ja, het
schijnt tenminste zoo. Zij willen den
beteren weg inslaan. Zie, hoe zij
dadelijk het Loofhuttenfeest vierden
(VIII : 16, 17). En wij zullen aanstonds
zien, hoe zij ook op andere wijze zich
trachtten te verbeteren. Het woord
van God was als een pijl, midden in
hun hart gedrongen (Hebr. IV : 12).
Maar nog iets anders bewerkte het
lezen der wet door Ezra.

(2) Het yolk bad. Hoe heerlijk, als
iedere prediking het yolk op de knieen
brengt ! Then het Loofhuttenfeest
geeindigd was, hadden de Joden toen
alles van de wet en al hun tekort-
komingen vergeten? Neen (IX : 1-3).
Stel hen . u daar vergaderd voor.
Waartoe zijn zij saamgekomen ? Tot
een gemeenschappelijk gebed (IX : 5
—38). Zie, over welke drie dingen in
het gebed gesproken wordt:

(a) over de goedheid Gods, hun en
hun vaderen bewezen ;

(b) over hun eigen zonde en die van
hun vaderen (vs. 26, 33-35)

(c) over de beloften voor de toekomst.
Onze gebeden moeten gelijk hun

gebed wezen; indien wij heden avond
bidden, laten wij dan God

(a) danken, dat Hij ons bewaard
heeft en ons gezondheid bchenkt ;

(b) Hem onze zonden belijden (Spr.
XXVIII : 13) ;

(c) Hem vragen, dat Hij ons moge
schenken de vreeze Zijns Naams.

Dit alles leidde het y olk tot het
sluiten van een verbond en tot de

belofte, zich te verbeteren (zie IX :
38). Het verbond werd beschreven en
door Nehemia en vele anderen ver-
zegeld. Laat ons nu zien, wat zij be-
sloten hadden te doen.

Sommige menschen noemen zich
zondaren en zeggen „Wij zijn niet
slechter dan anderen". Is dat genoeg?
Neen. Wij moeten onderzoeken, op
welke wijze wij Gods wet overtreden.
En dan ? Natuurlijk het kwade laten
(Jes. I : I6). [ Voorb. — Een gewonde
man zegt niet sleeks : „lk ben zeer
ziek" , maar hij toont ook zijn won-
den om verbonden en genezen to wor-
den]. Let op de drie dingen die de
Joden beloofden: (I) zich niet met
de heidenen te mengen (X : 3o); (2)
den sabbath nauwgezetter te vieren
(X : 31); ( 3) den dienst des Heeren
niet te verzaken (X : 3 2— 39).

Het is een slecht teeken, als de
dienst des Heeren veronachtzaamd
wordt. En toch was dit in Jerusalem
het geval geweest. Nu echter besluit
het yolk, de tienden te betalen, hun
eerstelingen te brengen en in de offers
te voorzien, opdat de Tempeldienst
weer gehouden zou worden zooals
vroeger (zie Aant. 3).

III. flervormingen van Nehemia.
Hoe trachtte Nehemia het yolk

geheel en al te hervormen ! Hoe trachtte
hij, alles, wat verkeerd was, uit te
roeien!

Er heerschte op dit oogenblik een
vreeselijke hongersnood. Het brood
was schaarsch en daardoor was het
lijden groot en de sterfte aanzienlijk.
In zulke tijden zijn vele menschen
gewoonlijk goed voor de armen. Wa-
ren de rijke Joden dit ook ? Zij
onderdrukten hun arme buren (VI :
1o, 1). Zij noodzaakten hen, hun
kinderen als slaven te verkoopen, in
weerwil van wat God gezegd had
(Lev. XXV : 39, 46 ; Ex. XXI : 2). Zij
maakten misbruik van de armoede
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van anderen, leenden hun geld en
lieten er zich later duur voor betalen.
Dit streed alles met Gods wet (Ex.
XXII : 25). Wat was Nehemia boos !
Hij noodzaakte hen hun onrechtvaar-
dig verkregen winsten terug te geven
(V : 12, 13). Hij wees hen er op, hoe
hij niets aangenomen had, hoewel hij
daartoe gerechtigd was, maar alles
met zijn eigen geld betaald had. Hoe
beschaamd zullen deze rijken over
hun geldzucht geweest zijn ! Doch zie,
waarover Nehemia zich te beklagen
had, toen hij uit Susan terugkeerde.

(a) Hoe gestreng gebood de wet,
zich afgescheiden te houden, geen
heidensche vrouwen te huwen ! Doch
zie XIII : 24-27. Eenige Joden had-
den hun belofte geschonden. Hoe
vertoornd was Nehemia !

Doch zeker was er toch een ge-
weest, die hun dit verboden had.
Wie ? De Hoogepriester. Maar de
Hoogepriester was even slecht als
de anderen (XIII : 28 ; VI :18). Zijn
eigen bloedverwanten hadden vreem-
de vrouwen gehuwd (zie Aant. 4), ja,
meer dan dit, hij had Gods huis
ontheiligd (XIII : 4-9). Hij had een
der kamers gegeven aan Tobia, Ne-
hernia's vijand (zie Aant. 5). Zeer
spoedig liet Nehemia den Tempel
reinigen, Tobia er uit verwijderen en
de heilige yaten er in brengen.

(b) Denkt gij, nu de Joden zoo
afvallig geworden waren, dat zij veel
om den tempeldienst gaven ? Ach
neen. Ongodsdienstige menschen wor-

AANTEE

den niet dikwijls op de knieön in
het gebed gevonden. Zoo was het ook
in Jerusalem gesteld (vs. zo. r z). Het
huis des Heeren stond verlaten, de
dienst werd niet gehouden. Zie, wat
de Levieten te doen hadden. Zij
werkten in het veld, want het yolk
ondersteunde hen niet, zooals de wet
voorschreef ; maar Nehemia veran-
derde dit alles spoedig. De tienden,
enz., werden wederom betaald (zie
Aant. 6) en de dienst des Heeren
werd weder geregeld.

(c) Wat was er nog, dat Nehemia
gegriefd had ? Het yolk werkte op
den Sabbath ; op de markten, in
Jerusalem gehouden, werden visch
en andere levensmiddelen openlijk
op der_ Sabbath verkocht. Nehemia
beval nu, des nachts de poorten te
sluiten, opdat niets in de stad komen
kon. Stel u de vischverkoopers van
Tyrus en andere kooplieden voor,
die aan de poorten staan te wachten,
totdat de Sabbath voorbij is (zie
Aant. 7). Doch Nehemia wilde ook
dit niet ' toestaan. Hij wilde alien
schijn van handel op den Sabbath
verbieden (vs. 19-22).

Wij hebben ook een rustdag. Ver-
geet dit nooit. Laat ons uit dit alles
leeren, hoe gevaarlijk het is, in de
zonde tertig te vallen en ook, hoe
moeilijk het is, van dien weg terug
te keeren. God houdt niet op, ons
te roepen (Jes. i :16). Dit is Zijn
boodschap. God behoede ons, ooit
geheel van Hem of te dwalen.

KENINGEN.

1. Door den „Vos" wordt de shakal of jak-
hals bedoeld. Jakhalzen waren zeer talrijk in
Palestina. Zij richtten groote verwoestingen
aan in de wijngaarden, die gewoonlijk door
muren voor hen beveiligd werden.

2. ,,Zij vonden geschreven" (VIII : 15), d. i.
zij lazen de inlichtingen, die de wet gaf om-
trent het houden van het Loofhuttenfeest.
Het kan niet beteekenen, dat zij tot de ont-
dekkiny ksvamen, dat op dit feest het yolk „in
hutten zou wonen". Het Loofhuttenfeest, of

ten minste het wonen in hutten was sinds
Zerubbabels tijd niet gehouden.

3. „Het offer van het hout" (X : 34). De
Levietische wet had niets bepaald omtrent
het verzamelen van hout voor het heilige
vuur. Nehemia verdeeldc het werk onder de
verschillende huisgezinnen en stelde een dag
vast, om dien voorraad binnen te brengen. In
latere tijden werd deze dag gevierd als het
„Feest van het hout dragen".

4. De juiste familiebetrekking tusschen
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Eljazib en Tobia, den Ammoniet, wordt niet
gemeld. Wij leeren echter uit Neh. VI: 18,
dat Tobia en zijn noon Johanan Joodsche
vrouwen gehuwd hadden, de eerste de doch-
ter van Sechanja, de laatste de dochter van
Mesullam. Beide deze mannen waren priesters
ten nabestaanden van Eljazib.

5. De ,,homer" was de uitbouw aan Brie
zijden van den Tempel. Deze had verscheidene
verdiepingen en was in vertrekken verdeeld,
die gebruild werden als verzamelplaatsen en
kamers voor de priesters. De hoogepriester
was zijn macht te buiten gegaan door een
„kamer" aan den heiligen dienst te onttrekken
en die aan Tobia ten gebruike aan te wijzen.

6. „In de schatten" (vs. 12) : schuren, voor-

raadkamers. Dezelfde uitdrukking komt in
Hal. III : 10 voor : ,,Brengt al de tienden in
het schathuis".

7. Na de ballingschap schijnen de Joden op
vriendschappelijken voet verkeerd te hebben
met de Feniciers. De mannen van Tyrus en
Sidon waren den teruggekeerden gevangenen
onder Zerubbabel behulpzaam geweest in het
wederopbouwen van den Tempel, door „ceder-
boomen van den Libanon naar de zee van
Joppe" te brengen. Nu dreven zij handel met
Jerusalem in gezouten visch en andere levens-
middelen. De oostelijke karat der Middelland-
sche Zee was zeer rijk aan visch. De stad
Sidon ontleende haar naam aan de vissche-
rijen.

Les CVII. — Einde der Profetieen.

„Mack u op, word/ verlicht ; want uw Licht komt".

7e lezen : Mal. I, II, III, IV.
7e leeren: Jes. LX : a, 2 ; Gal. IV : 4, 5 (Ps. 118 : II, 12 ; Ps. 98 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Om het boek van den profeet Maleachi te kunnen begrijpen is het noo-
dig, er aan te herinneren, dat hij een tijdgenoot van Nehemia was en dat
hij, naar alle waarschijnlijkheid, Nehemia aanmoedigde en ter zijde stond,
toen deze den godsdienst weer herstelde. Wij kunnen dus verwachten, in
de profetieön van Maleachi een verklaring te vinden voor de gebeurtenissen,
in het boek Nehemia vermeld. Dit is dan ook het geval. De onderwijzer
moet doen opmerken, dat, waar de profeet de ondankbaarheid der Joden,
het onthouden van de ,,tienden en de spijsoffers", den afval der priesters
en de reiniging van den Tempel en van de „zonen van Levi" door den
verwachten Messias vermeldt, hij als 't ware een kantteekening teeft op de
geschiedenis, welke in de vorige les behandeld werd.

Door de Joodsche kerk wordt de profeet Maleachi „het Zegel der Pro-
feten" genoemd, omdat de Gewijde Kanon met zijn boek eindigt. Ofschoon
het boek Esther na Nehemia geplaatst is geworden, behoorde dit, naar chro-
nologische volgorde, omgekeerd te zijn, zoodat de laatste woorden van Ne-
hemia het einde vormden der Oud-Testamentische geschiedenis. Het is dus
zeer gepast, dat Maleachi's laatste woorden — die een gewijde verklaring
geven van Nehemia's geschiedverhaal — het slot uitmaken van het Oude
Testament.

SCHETS VAN DE LES.

Fen groot aanplakbiljet is aan het Koning dit zelf op ? Neen. Hij heeft
raadhuis aangeplakt. Het is een be- dienaren, die dit alles doen. Zulke
velschrift des Konings. Stelde de hooggeplaatste dienaren des konings

RENKEMA	
36
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worden de Ministers des Konings
genoemd. Zij doen vele dingen in
zijn naam. Met hoeveel eerbied
behandelen wij deze dienaren ! Zij
vertegenwoordigen immers den Ko-
ning. God heeft altijd bijzondere die-
naren op aarde gehad. Wie waren
zij ? De profeten (Nebr. i : 1). Welk
was het werk der profeten ? De toe-
komst voorspellen ? Ja, dikwijls deden
zij dit (1 Kon. XIII : i, 2 ; XIV :
6-12 ; Jer. XXV : 8—II). Maar zij
hadden nog een ander werk, nl. het
yolk in Gods naam te bestraffen (I
Sam. XIII : 13 ; 2 Sam, XII : 7 ; Jes.
I : 4, 13, 14). Dikwijls moesten zij
ook het yolk bemoedigen, en het
smeeken van het kwade of te wijken
(Jes. 1: 16, 17). Velen van die profe-
ten spreken nog tot ons. Hoe ? Leven
dan die oude profeten nog ? Wij be-
zitten nog hun geschriften. Zie in
uw Bijbel. Zeventien boeken zijn
door deze profeten geschreven. Welke
is de naam van het laatste bock ?
Maleachi. God zond Zijn profeten,
wanneer het yolk dit het meest van
noode had. In den tijd van Nehe-
mia zond hij daarom Maleachi. Ne-
hernia en Maleachi zullen zeker goede
vrienden geweest zijn en Maleachi
zal Nehemia dikwijls bemoedigd heb-
ben, als deze zich zoo bedrukt ge-
voelde.

I. De laatste der profeten.
Wat had Maleachi van het verle-

den te zeggen ? Hij had zich over de
ondankbaarheid van zijn yolk te be-.
klagen.

Lees r : 1-5. (Het is, alsof Malea-
chi een gesprek tusschen God en zijn
yolk beschrijft. Dit is een der eigen-
aardigheden van Maleachi's buck)
[1 : 6 ; II: 11-171,

Hoe hard is het, mishandeld te
worden door her, jegens wie men zich
vriendelijk betoond heeft ! Toch was
dit het geval met Gods yolk. Welk

een eer, welk een gunst, Gods
uitverkoren yolk te zijn ! God her.-
innert hun, hoeveel beter zij het
gehad hebben dan het geslacht van
Ezau, • de Edomieten. Het land der
Edomieten was niet zoo gezegend
als het hunne (zie Aant. i). Zie, hoe
ondankbaar de Joden geweest waren..
God was bijna vermoeid (II : 17).

Maar de Joden hadden zich ook
aan oneerbiedigheid schuldig gemaakt.
De wet is zeer gestreng op het punt
van eerbied voor den eeredienst. Alles,
wat tot den dienst behoorde, moest
van het allerbeste zijn (herinner u
het „zuivere goud" uit den Tempel).
Zie, wat de wet van de offers zegt,
die aan God aangeboden moesten
worden (Lev. XXII : 20-24). En het
yolk had het slechtste in plaats van
het beste durven offeren (I : 7, 8, 13)..
Maleachi zeide, dat zij de tafel des
Heeren verachtelijk gemaakt hadden
(zie Aant. 2). God kon zulke offers
niet aannemen.

Ook hadden zij inbreuk op de wet
gemaakt. Welk ecn lange lijst van
beschuldigingen geeft Maleachi op
in 111 : 5, 7, 10 : verzuim van den
eeredienst, berooven der armen, val-
sche eeden, de priesters, die het yolk
deden struikelen (II : 8). Wat hadden
de priesters moeten doen ? Het yolk
den rechten weg toonen.

Maleachi spreekt verder in zijn
profetieen van het komende oordeel
(IV : i). Hoe lang is het geleden, sedert
Maleachi dit schreef ? Twee duizend
jaar. Wat heeft dit met ons te maken ?
Zeer veel. De waarschuwingen in den
Bijbel zijn voor alle tijden ( Voorb.
— Een handwijzer. Een vinger west
den weg naar een zekere plaats. Op
een anderen vinger staat gesehreven .-
„ceen i oegang" . Duizenden gaan voor-
bij, de hantiw?jzer start daar nog en-
waarschuw1). Zoo ook Gods Woord_
(I Tim. III : 16).
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Hij spreekt ook van beloften (IV
: 2). Waren er in dien tijd geen vrome
Joden ? Zeker wel eenige. Waren deze
strenge woorden ook voor hen ? Als
God tot hen sprak, welk soort van
boodschap zou hij dan tot hen ge-
bracht hebben ? Een troostwoord. En
dit deed Hij ook (Mal. III : 1). Gods
dienaren treurden dikwijls over de
duisternis, den nacht van zonde,
waarin het yolk verzonken lag. Als
de menschen de duisternis moede
zijn, verlangen zij natuurlijk naar
licht. En wat brengt de morgen ?
Een zon bracht het ware licht in
deze wereld van zonde. God beval
Zijn yolk, daarnaar uit te zien, die
Zon te verwachten : Jezus, de Zon
der Gerechtigheid. En deze Zon
is gekomen. Deelt gij in haar
Licht ? Wordt gij door haar verlicht ?
Door de zonde zijn wij in de geeste-
lijke duisternis. Christus alleen kan
ons daarvan verlossen.

Hij sprak van Jezus Christus' ko-
ninkrijk.

(a) Hij zeide, dat het tot u en tot
mij zou komen (1 : ii). Naar de zon
scheen, zou Jezus regeeren. De Zon
1 ou verder dan in het land der Joden
schijnen, ook in de heidenlanden.
Dit alles is vervuld.

(b) Hij spreekt ons van den dienst
in Christus' rijk (I : .1 t). De troon
van Jezus zou groot zijn. Onze wie-
rook moet reitle offerande zijn. Laat
ons dit niet vergeten, als wij aan-
bidden. Beschrijf den wierook der Joden,
den opstijgenden rook. Laat onze
gebeden en lofzangen hierop gelijken.

(c) Hij spreekt ons van de zege-
ningen van Christus' yolk. Zie, hoe
hij hen noemt (III : 17): zijn „eigen-
ciorn” zie Aant. 3). Denkt gij, dat
Hij ons vergeten zal (III : i6) ? Hij
heeft het Boek der Gedachtenissen.
Mochten onze namen daarin opge-
schreven staan !

11. Hij, wien alle profeten ge-
tuigenis geven.

Sommige menschen beklimmen
hooge bergen en staan vroeg op om
de zon te zien opgaan. Stel u hen
voor, terwijl zij in de donkere lucht
staren. Verschijnt de zon dadelijk ?
Wat zullen zij eerst zien ? Een streep
licht, ten teeken, dat de zon komt.
Maleachi is een man gelijk, die op
de zon wacht. Hij zag die streep
licht. Hoor, hoe hij den Joden zegt,
dat Jezus komt (III : r) : (zie Aant. 4).
Johannes de Dooper zou eerst komen.
Lees, hoe hij dien noemt (IV : 5) :
Elia. Doch zie IV : 2. Hij noemt
Jezus een Zon, de Zonne der Ge-
rechtigheid. Wat geeft de zon aan
de wereld ? Licht en warmte. Welk
een gepaste beeldspraak is het dan,
Jezus de Zonne der Gerechtigheid te
noemen (Jes. LX : t, 2) !

Verwachtte iemand antlers, behalve
Maleachi, Jezus spoedig ? Ja, ook
andere profeten (Zach. XIV : 4). Het
is zeer opmerkelijk, dat vele men-
schen in verschillende langen de ge-
boorte van een vorst verwachtten.
Oude schrijvers spreken ons hiervan.

Welk een langen tijd hebben zij
moeten wachten ! Abraham, David,
Jesaja, allen zagen er naar uit en
verlangden er naar. Eindelijk komt
Maleachi en zegt, dat het Licht na-
dert ; er zullen nu geen profeten meer
zijn, totdat Jezus komt. Zoo sluit het
Oude Testament met woorden, welke
den Joden gebieden, Gods wet te
houden en uit te zien naar de kornst
des Grooten Verlosser (zie Aant. 6).

En ' ter gezetter tijd kwam Jezus
(Gal. IV : 4, 5). God kwam in Hem
onder ons woven. Hoe doen vorsten
meestal hun intocht in een stall ? Bij
Jezus is niets van deze pracht (Fil.
II : 6, 7). Gij weet, hoe Hij kwam
„als een kind". Hij groeide op, trad
als leeraar op onder het yolk, ging
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de landen door, goeddoende en won-
deren verrichtende, leefde in alles
volkomen naar Gods Wet, stierf den
vervloekten kruisdood, stond ver-
volgens op uit het graf en keerde naar
den hemel terug. En waartoe ge-
schiedde dit alles ? Om in de plaats
van zondaren Gods wet te vervullen
en aan de heilige eischen van Gods
recht te voldoen ; in eens gezegd om
de Zaligmaker van zondaren te zijn.
Hij is nog altijd de Verlosser. (1 : 13).
Maar hebben gij en ik verlossing van
noode ? Hebben kinderen haar ook
noodig ? Ja. Dat was de reden, waar-
om Jezus hen in Zijn armen nam.
Hij sluit ze nu nog in Zijn armen.
Hij nam u bij den doop in Zijn
armen. Bedenk, hoe vele zonden gij
hebt gedaan met gedachten, woorden
en werken. Bedenk, hoe vele zonden
der jonkheid tegen u getuigen ! Al
het geld der wereld kan die niet uit-
wisschen. Zie, wie dit doen kan (z Joh.

: 7). Onze Verlosser kan het doen.
Weet daarbij wel dat elke zonde

haar straf met zich brengt. Jezus
kan u daarvan verlossen. droeg
haar aan het hout. (1 Petr. II : 24 ;
Jes. LIII : io).

Zoudt gij niet gaarne altijd het
goede willen doen ? Hoe moeilijk is
het ! De zonde is een harde meeste-
res. Hoe dringt zij in ons door ! Maar
wij moeten haar bestrijden. Wat be-
geeren zij, die strijden, het meest ?
Kracht. Nu komt Jezus, geeft ons
kracht en verlost ons van de macht
der zonde. Vergeet dus niet, dat Jezus
het is, die ons van de schuld, de
straf en de macht der zonde verlost.

Welk een heerlijk verlossingslied
zullen de zaligen in den hemel aan-
heffen (Openb. V : 12) : „Het Lam,
dat geslacht is, is waardig te
ontvangen de kracht en rijkdom
en wijsheid, en sterkte en eer
en heerlijkheid en dankzegging."

AANTEEK

1. „Landpale der goddekosheid" (Mal. I :
4). Dit was de naam, die gegeven werd aan
dat gedeelte van het gebied van Idumea, dat
aan de oude grens van Juda lag. In deze
beeldspraak verklaart de profeet Gods laden
met nakomelingschap van Jakob in tegenstel-
ling met die van Ezau's afstammelingen en
bewijst, dat God recht heeft op de dankbare
gehoorzaamheid van de eersten, wegens Zijn
bijzondere gunst en voorrechten, die Hij hun
schonk.

2. „Des Heeren tafel" (I : 7), d. i. het altaar.
In de Mozdische wet was het offeren van
dieren, die eenig gebrek hadden, streng ver-
boden (Dent. XV : 21). Het is opmerkelijk dat
zelfs de heidenen de onbetamelijkheid gevoe-
len, bestaande in het offeren van „gebrekkige
dieren" aan de godheden.

3. „lifijn eigendom" (Ill : 17). De aanhaling
is uit Ex. XIX : 5, waar hetzelfde woord ge-
bruikt wordt : „Gij zult mijn eigendom zijn
uit 3,11e volken".

4. „Den iveg bereiden" (III:1), gelijk de
voorloopers van een Oostersch vorst, die voor
hem nit gingen om zijn komst aan te kondi-
gen en alle hinderpalen uit den weg te
ruimen.

„.De Engel des verbonds": het verbond, door

ENINGEN.

Zijn gezanten uitgeroepen en bekrachtigd door
Zijn flood aan het kruis. J oden en Christenen
hebben altijd begrepen, dat deze profetie op
den Messias wees.

„Aan denwelken gy lust hebt". Deze uit-
drukking wijst op de algemeene en vurige
verwachtingen van den Messias.

5. De Kanon van het Oude Testament sluit
met een terugziend beroep op Mozes en de
wet en met een vooruitziende verwachting
van de komst van Christus. En evenzoo eindigt
Johannes, de Maleachi van het Nieuwe Testa-
ment, die het „zegel van al de profeten" kan
genoemd worden, zijn Openbaring. Zijn uog is
ook op Christus gevestigd, maar op Zijn
wederkomst en het einde van alle dingen:
„De Geest en de Bruid zeggen : Kom. En die
het hoort zegge : kom . Indien iemand tot
deze dingen toedoet, God zal over hem toe-
doen de plagen, die in dit boek geschreven
zijn. En indien iemand afdoet van de woor-
den des boeks dezer profetie, Goa zal Zijn
deel afdoen uit het boek des levees ... Die
deze dingen getuigt, zegt : Ja. Ik kom haastig-
lijk, Amen. Ja, kom, Heere Jezus ! De genade
van onzen Heere Jezus Christus zij met u
alien. Amen.
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Les CVIII. -- Van Maleachi tot Christus.

„Heere, tot hoe lange"?

Ye lezen : Daniel 1 1.
Ye leeren: Habakuk 2 : 3b; Ps. 13o : 6. (Ps. 77 : 6 ; Ps. 13o : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na de ballingschap hebben de teruggekeerden uit Babel nog Brie profeten
gehad, n.l. Haggai, Zacharia en Maleachi. Zij hebben de Israelieten bemoe-
digd bij het herbouwen van stad en tempel ; hen aangespoord, om toch in
oprechtheid den Heere te dienen, en hebben tevens gesproken van de spoe-
dige komst van den Messias, in aansluiting van wat dienaangaande door de
vroegere profeten was gezegd. Het dtiurde echter nog 400 jaren, eer deze
profetie in vervulling ging. Al lien tijd zweeg de stem der bijzondere Gods-
openbaring bij het yolk van Israel. Ook de historie van dat yolk wordt niet
verder behandeld in de Heilige Schrift.

Van „Bijbelsche Geschiedenis" in den gewonen zin kan dus in dit tijdvak
geen sprake zijn (zie Aant. 1).

Toch is het zeker niet van onpas, dat wij hier nog een hoofdstuk geven,
waarin gehandeld wordt over het tijdperk, dat loopt van Maleachi tot Christus.

Wij kunnen dit trouwens in zeker opzicht ook doen aan de hand van de
Heilige Schrift. In het boek van Daniel, in zijn protetieen n.l. vinden wij
een en ander, dat betrekking heeft op hetgeen er met het yolk der Joden
heeft plaats gehad in de vierhonderd jaren, die aan de komst van Christus
voorafgingen (zie Aant. 2). De behandeling daarvan geeft ook de noodige
verklaring van sommige zaken, die in het Nieuwe Testament worden genoemd.

SCHETS VAN DE LES.

Hoe droevig was de toestand in
ons Vaderland, toen het onder den
eersten Napoleon zijn zelfstandigheid
en onafhankelijkheid had verloren.
De Franschen speeldeat hier de baas.
Ons yolk werd „regelmatig en volko-
men", uitgeplunderd. Onze heerlijke
kolonien vielen in vreemde handen.
De handel kwijnde ; landbouw en
nijverheid gingen voortdurend ach-
ter nit.

Daarbij kwamen binnenlandsche
verdeeldheden, waardoor de ellende
nog grooter werd.

Eenige van deze verschijnselen
kunnen wij ook opmerken in de ge-

schiedenis van Israel, nadat dit yolk uit
Babel naar zijn land was teruggekeerd.

Reeds in den eersten tijd, bij den
herbouw van stad en tempel, gelijk
wij gezien hebben, werden zij op
allerlei wijze bemoeilijkt en tegenge-
staan. Maar ook in daarop volgende
tijden hebben zij wel met vele moei-
ten te kampen gehad.

De staatkundige toestand.
In het tijdvak van de ballingschap

heeft Israel haast geen volledige,
politieke zelfstandigheid meer genoten.
Het ging van de eene heerschappij
in de andere over ; het was meestal
knecht in zijn eigen land.
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Tot het jaar 336 voor Christus
bleven de Israelieten onder de heer-
schappij van de Perzische koningen;
die hen meestal met zachtheid beje-
genden. Alleen tegen het einde der
Perzische heerschappij werd de toe-
stand ongunstig.

Toen echter Alexander de Groote
de Perzen aan zich onderwierp, kwam
ook Palestina onder zijn macht (33o
v. Chr.) Hij was den Joden welgezind.

Op het toppunt zijner macht ge-
komen zijnde (323 v. Chr.) stierf
Alexander en zijn rijk werd verdeeld
in de vier winden des hemels, maar
niet aan zijn nakomelingen (Dan. II :
4). De vier aanvoerders van zijn leger
namen ieder een deel, en zoo kwa-
men de Joden onder de heerschappij
van Egypte, waaronder zij ongeveer
zoo jaren gebleven zijn.

Gedurende dezen tijd werden velen
van hen naar Egypte gebracht en
werden er van hun geschriften in het
Grieksch vertaald, wijl deze taal door
de uitlandsche Joden beter verstaan
werd dan het Ilebreeuwsch. In dezen
tijd heeft ook te Alexandria de ver-
taling van het Oude Testament in het
Grieksch plaats gehad, (de z.g. Sep-
tuaginta of vertaling der zeventigen)
waarvan de apostelen ook dikwijls
gebruik hebben gemaakt op hun zen-
dingsreizen, en waaruit ook aanha-
lingen voorkomen in het Nieuwe
Testament.

Vervolgens waren de Joden aan de
Syriers onderworpen. In dezen tijd
hebben zij veel verdrukking moeten
verduren. Het allermeeste hebben zij
te lijden gehad van Antiochus Epi-
phanes (168 v. Chr.), die hen zwaar
en wreed verdrukte. Stormenderhand
werd Jerusalem door hem ingenomen,
omdat hij meende, dat deze stad hem
vijandig gezind was, en tachtigdui-
zend inwoners vielen door het zwaard.
En ook daarbij bleef het niet.

Deze vorst ging zoo ver, dat hij
den tempel van Jehova wijdde aan
Jupiter Olympias, door diens beeld
op het brandofferaltaar een plaats te
geven.

Gedurende Brie en een half jaar
waren de joden beroofd van hun
burgerlijke en godsdienstige vrijheden,
en ieder was verplicht den afgods-
dienst van Antiochus Epiphanes aan
te nemen. Wie in strijd handelde
met dit bevel, werd met den dood
gestraft. Hij liet een kasteel bouwen
op den der hoogten van den berg
Zion, en legde een bezetting daarin,
om de Joden, die den Heere God in
den Tempel wilden dienen, met pij-
len neder te schieten. Wel ging toen
Dan. II : 31 in vervulling. Het „ge-
durig offer" werd weggenomen en de
„verwoestende gruwel" gesteld.

De getrouwen vielen door het
zwaard en door vlam ; door gevange-
nis en door berooving (Dan. II : 33).

Maar toen kwam ook het Joodsche
yolk in opstand tegen hem. Het ge-
schiedde onder leiding van den prie-
ster Mattathias en zijn vijf zonen,
bijgenaamd de Makkabeers. God
zegende de onderneming van deze
vrome en dappere mannen, zoodat
de Israelieten weer werden een vrij,
zelfstandig yolk.

In het jaar 165 van. Christus werd
de tempel te Jerusalem gezuiverd en
gereinigd en weer aan den dienst van
Jehova toege*ijd, waarvan voorts
jaarlijks in December gedachtenis
werd gevierd (Joh. io : 22).

Ongeveer honderd jaren zijn de
Joden, toen geregeerd geworden door
de vorsten uit het geslacht der Mak-
kabeen, totdat zij, door eigen schuld
helaas, onder het juk der Romeinen
kwamen.

Omstreeks het jaar 4o voor Chris-
tus werd Herodes, bijgenaamd de
groote, een Idumeer van geboorte,
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die de Makkabeers overwon en af-
zette, door de Romeinen tot koning
der Joden a6ngesteld. Hij was een
bloeddorstig man, die zelfs zijn
vrouw en drie zonen liet vermoorden
en die ook vele aanzienlijke Joden
heeft omgebracht. Om zich toch ook
bij het Joodsche yolk bemind te ma-
ken, bouwde hij vele jaren aan den
tempel te Jerusalem en bracht hij
aan dit Godshuis vele versieringen
toe. (Mark. r3 : r en 2).

Onder hem werd de Heere Jezus
Christus geboren.

II. De godsdienstige toestand.
Er was ook in de donkerste tijden

bij het yolk van Israel een overblijfsel
naar de verkiezing der genade. Ook
na de ballingschap bleef er zulk een
kern in Israel bestaan (Mal. III : 16).
Zelfs de staatkundige dienstbaarheid
heeft er toe medegewerkt, dat Israel
meer en meer over zijn eigen karak-
ter en roeping ging nadenken, en
zoo is ook uit dat kwaad iets goeds
geboren geworden.

Als een gelouterd yolk kwam het
uit de ballingschap terug en van
afgoderij en beeldendienst, waaraan
het zich vroeger zoo dikwijls had
overgegeven, wilde bet 'nu in het ge-
heel niet meer weten.

In het bezit der Goddelijke open-
baring lag het thans zijn hoogste
voorrecht en eere, en aan de verzame-
ling en bewaring dier Goddelijke open-
baring heeft het de grootst mogelijke
zorg besteed.

Toen het geen eigen koning meer
had, en de stem der profeten zweeg,
werd het priesterschap zeer hoog ge-
waardeerd en het leven naar de wet
een allereerste vereischte geacht.

Deze toestand bracht echter ook
ernstige gevaren mede. In de handen
van den hoogepriester werden ook
de staatkundige belangen neergelegd;
herhaaldelijk gebeurde het, dat de

hoogepriester oo'^ het regeerend hoofd
was. Daardoor verwereldlijkte het
priesterschap, zooals te begrijpen is
en gaf de strijd om het hoogeprie-
sterschap soms aanleiding tot bloe-
dige tooneelen, eens zelfs tot broeder-
moord. Alleen de ,,Spruite" van wien
Zacharia had geprofeteerd ; alleen de
Messias zou Priester kunnen zijn op
zijn troon, gelijk zijn voorganger
Melchizedek. (Zack. VI : 13). Dit
werd destijds uit het oog verloren.

Voorts, het leven onder de strenge
tucht der wet bracht velen tot werk-
heiligheid en tot letterknechterij. Er
ontwikkelde zich een schriftgeleerd-
heid, die zich blind tuurde op de
letter, en het wezen en den geest des
Ouden Verbonds uit het oog verloor.
Velen jaagden naar een rechtvaar-
digheid uit de werken der wet, en
meenden, dat zij zelfs meer konden
doen, dan God van hen vroeg. Met
name moet hier aan de secte der
Farizeen worden gedacht, die in lien
tijd is ontstaan en die vooral onder
de schriftgeleerden vele aanhangers
had. Deze Farizeen, gelijk de naam
ook te kennen geeft, wilden boven
anderen uitblinken door hun vroom-
heid en door hun streng leven naar
de wet, en dachten daardoor zich
de gunste Gods in gansch bijzondere
mate te kunnen verwerven. Het besef
van zonde ging bij hen geheel te
loor, en bekeering des harten werd
door hen niet gezocht.

Zie de beschrijving die de Heere
Jezus van hen geeft in Matth. 23 :
1r 3-33.

Tengevolge van het leven onder
de heerschappij van Alexander den
Groote kreeg echter ook de Grieksch-
Heidensche wereldbeschouwing ingang
bij velen onder het Joodsche yolk.
Zoo ontstond de secte der Sadduceen,
die een zekere tegenstelling vormde
met die der Farizeen, ofschoon zij
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toch hierin aan elkander gelijk waren,
dat de leden van beide partijen in
hun hart leefden verre van God. Wat
de Farizeen zochten in de uiterlijke
vervulling der wet en in allerlei uit-
wendige ceremonien, dat zochten de
Sadduceen, in den dienst der wereld.
Bij hen was het : „Laat ons eten en
drinken en vroolijk zijn" !

Aan de opstanding der dooden, aan
engeren en duivelen, geloofden zij niet
(Matth. XXII : 23).

Eindelijk ontstond ook nog in den.
tijd na de ballingschap bij de Joden
de secte der Essan. Ook deze wil-
den, evenals de Farizeen, in een bij-
zondere heiligheid leven, zij wilden
hen daarin nog overtreffen, en trokken
zich daarom op kloosterachtige wijze
uit de wereld terug. Met de Saddu-
ceen hadden zij dit gemeen, dat zij
zich niet streng aan de wet des Hee-
ren hielden.

Hun woonplaats was in de nabij-
heid van de Doode Zee. Wij lezen er
niet van, dat zij met den Heere Jezus
in aanraking zijn gekomen. Tegen-
over deze sectarische bewegingen
staan echter ook goede dingen. Veel
werd in dezen tijd gedaan voor het
onderwijs in de Wet des Heeren. Op
alle plaatsen in het Joodsche land
werden synagogen opgericht, waar
men bij elkander kwam op den Sab-
bathdag, voor den dienst van God.
Deze dienst bestond uit gebeden, die
door den overste der synagoge wet.-
den voorgelezen, terwijl het yolk
stond en „Amen" antwoordde ; het
zingen van Psalmen en het lezen van
de Wet en de Piofeten. En niet al-
leen in het Joodsche land werden deze
Synagogen gevonden, maar ook in
vele andere landen, waarheen de Jo-
den vroeger in dit tijdvak verspreid
waren geworden (zie Arent, 3). Overal
waar de Joden zich vestigden, gingen
zij ook leven naar hun godsdienst,

terwijl zij tevens op feestelijke tijden
de reis deden naar , den tempel to
Jerusalem (Hand. II : 9—II). Zoo
vormde het Joodsche yolk in dien
tijd, gelijk terecht is gezegd, een kos-
mopolitische gemeente met Jerusalem
als middelpunt ; het bood in zijn
synagogen aan de afgodische volken
het schouwspel van een godsdienst
zonder beeld en altaar, zonder offer-
ande en priesterschap ; het predikte
alom de eenheid en waarachtigheid
van Israels God en het droeg in zijn
boezem de onuitroeibare hoop op een
heerlijke toekomst, die ook voor de
volken ten zegen zou zijn. Zoo be-
reidde het in het Heidendom het
Christendom voor (zie Aant. 4).

En binnen eigen kring bleef door
Gods genade een schare van getrou-
wen bewaard, die als Simon en Anna
en zoovele anderen, in stille berusting
de verlossing Israels verwachtten
(Luk. II : 25).

Wat wij hieruit leeren
(a) God gedenkt Zijn xerbond in

eeuwigheid, en laat niet varen het
werk Zijner handen. Ook toen er
geen profeet meer sprak tot Israel,
werd het toch nog door den Heere
God geleid en bewaard. Ook in de
zwaarste verdrukkingen is dit yolk
niet ondergegaan. Israel heeft geleden
en is verdrukt als geen yolk ter we-
reld. Doch zoo kwamen de vromen
in Israel in den tijd na de balling-
schap er ook toe, dat zij met bran-
dend verlangen uitzigen naar de komst
van den Messias. Hij zou toch zijn
hun Rechter, hun Wetgever, hun
Koning ; Hij zou hen behouden.

Verlangen ook wij zoo naar de
komst van den Heere Jezus in ons
hart ?

(b) Ook in de vreemde landen,
waarheen de Israelieten verstrooid
waren, eerden zij Jehova, den Heere
hun God. Zijn Woord en Wet werden
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door hen gelezen en in gedachtenis
gehouden. Er was bij hen een 'even
naar de geboden des Heeren, ofschoon
daaraan dikwijls veel strijd en ver-
volging voor hen verbonden was.
Zijn ook wij overal getrouw aan onze

belijdenis ? Vreezen wij de wereld,
vreezen wij de vijandschap en den
haat der wereld niet, als wij geroe-
pen worden van den Heere Jezus te
getuigen ? Geve God ons altijd ge-
trouwmakende genade

AANTEEK ENINGEN.

1. In deze laatste Les over Israels geschie-
denis zij nogmaals opgernerkt, oat Naar be-
handeling meer is dan het eenvoudig verhaal
van de lotgevallen van een bepaald yolk. Het
is de beschouwing van Gods wegen met den
mensch, door middel van zijn „uitverkoren
yolk"; het is de geschiedenis van de vervul-
ling der belofte, die de harten van de knech-
ten des Heeren alle eeuwen door had v er-
sterkt. kunnen de geschiedenis van
Israel niet goal begrijpen, als wij niet beden-
ken, dat Israel bet yolk der belofte was,
waaruit de Messias geboren moest worden.
Ziedaar ook de reden, waarom dat yolk ook
in de vreeselijkste verdrukkingen niet kon
ondergaan.

2. Het boek van den gezant des Heeren
Daniel beschrijft in visioenen en voorspel-
lingen de opkomst en het karakter der wereld -
rijken en in verband daarmede ook de lotge-
vallen van het y olk van Israel.

Op treffende wijze zijn deze profetieen
vervuld geworden. Hetgeen Daniel van Israel
gezegd heeft sluit zich geheel en al aan bij
de geschiedkundige mededeelingen van Flavius

Jose phus en de boeken der Makkabeen (zie
hoofdst. II).

3. Uit het feit, dat de Joden beurtelings
onder de heerschappij van Griekenland,
Egypte, Syrie en Rome zijn geweest, is het
te verklaren, dat er allerwege Joodsche kolo-
nien werden gevonden. Zelfs op plaatsen,
waar het aantal der Joden te klein was voor
het stichten van een Synagoge, hielden zij
toch bun godsdienstige bijeenkomsten (Hand.
XVI : 13).

4. In zijn Oude Testament bezat het Jood-
sche yolk een schat, rijker dan al de wijsheid
der heidenen. En dat werd levendig beseft
door de Joden, die zich in de verstrooiing
bevonden. Zij getuigden allerwege van de
voorrechten, waarin zij als yolk van Jehova
mochten deelen, en van de rijke beloften, die
door hun God aan hen waren gedaan. Zoo
brachten zij ook onder de heidenen de ver-
wachting van den machtigen Heerscher, van
den grooten Boning, die ;omen zoude. De
Romeinsche geschiedschrijvers spreken dan
ook van doze verwachting. (Zie Les III N.T.
Rant. 8).

EINDE.
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