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1. De t e m pel bou w
Toen David koning was, wilde hij voor
de HEERE een tempel bouwen. Maar dat
mocht niet van de HEERE, omdat David
veel strijd in zijn leven gevoerd had. De
HEERE zei tegen David: “Niet u, maar
uw zoon Salomo zal Mij een huis bouwen.”
David mocht wel alvast heel veel kostbare
bouwstoffen verzamelen. En dat heeft hij
ook gedaan. Zo kwamen er veel materialen
uit Libanon, want koning Huram was een
vriend van David.
Op een dag, bijna vijfhonderd jaar
nadat het volk Israël uit Egypte is uitgevoerd, begint koning Salomo met de
tempelbouw. Op de berg Sion verrijst
zó’n prachtig gebouw, dat iedereen erover
spreekt. Er wordt hard gewerkt aan de tempel. Weet je wat zo wonderlijk is? Er wordt
niet één hamerslag gehoord, daar op die
berg Sion. Al het hout en alle stenen worden bewerkt en pasklaar gemaakt vóór ze
naar de tempel gebracht worden. Zo wordt
de tempel in alle rust en stilte gebouwd.
Dit wijst op het werk van de Heilige
Geest, Die in dit leven de uitverkorenen
klaar maakt voor het eeuwige leven in de
hemel, bij de HEERE. Dat is misschien
wel moeilijk, maar toch laat het zien wat
een rijke betekenis alles heeft wat in Gods
Woord staat. Vraag maar of de HEERE jou
ook door de Heilige Geest klaar wil maken
om een “steen” te mogen zijn van dat eeuwige Godsgebouw in de hemel, dat niet met
handen gemaakt is.
Na zeven jaar is de tempel eindelijk klaar. Wat een prachtig gebouw is het
geworden! Dan gaat koning Salomo de
tempel inwijden. Heel eerbiedig wordt de
ark, die in de tabernakel stond, naar de
tempel gedragen. Als de ark in het Heilige

der Heiligen gezet is, komt de wolkkolom
en die vervult het hele huis des HEEREN.
Zó toont de HEERE dat Hij een welgevallen heeft in de tempel. Al de heilige vaten
die in de tabernakel stonden, krijgen een
plaats in de tempel. Wat is het allemaal
prachtig en wat gaat alles eerbiedig!
Dan gaat Salomo bidden. “O HEERE,
dat Uw ogen toch open zijn over dit huis,
nacht en dag,” smeekt hij. Salomo weet
dat het volk Israël niet zonder de HEERE
kan. Hij weet ook dat het volk steeds weer
van de HEERE afdwaalt. Daarom vraagt
hij telkens: “Hoor Gij in de hemel, de
vaste plaats Uwer woning en vergeef…” En
als Salomo zijn gebed eindigt, zegent hij
het volk in de naam des HEEREN. “De
HEERE, onze God, zij met ons, gelijk als
Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlate ons niet, en begeve ons niet; neigende
tot Zich ons hart, om in al Zijn wegen te
wandelen en om te houden Zijn geboden en
Zijn inzettingen, en Zijn rechten, dewelke
Hij onzen vaderen geboden heeft,” klinkt
het eerbiedig over het tempelplein.
Daarna viert het volk met koning
Salomo het offerfeest. Ze offeren in dankbaarheid aan de HEERE 22 duizend koeien en 120 duizend schapen! Daarna vieren
ze het feest van de loofhutten. Dat herinnert aan de reis van het volk door de woestijn.
En nu? Nu wonen ze in vrijheid en
vrede in een rijk land. Zojuist hebben ze
een prachtige tempel ingewijd. Wat is de
HEERE goed voor hen.
Zo is de HEERE ook goed voor ons.
Ook wij wonen in een land waarin we in
vrijheid en vrede de HEERE mogen dienen. Zullen we dat ook doen? Daar is reden
genoeg voor!
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ZINGEN: Psalm 93:1 en 4
De Heer regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d’ aard’, en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer,
Eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer.
LEZEN: 1 Koningen 8:1-11 en Joël 2:18-27
VRAGEN:
1. Wat lag er in de ark, toen die in de tempel gezet werd?
2. Beschrijf de plattegrond van de tempel.
Gebruik gegevens uit 1 Koningen 6 en 7.
3. Waarom moest Salomo steeds weer om
vergeving vragen voor het volk?
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2 . De r eger i ng va n
Sa lomo
Salomo bouwt ook een paleis om in te
wonen. Dat paleis is schitterend om te zien.
Zó mooi is alles, dat zelfs in verre landen
het gerucht van Salomo’s wijsheid en rijkdom rondgaat. De koningin van Scheba
hoort er ook van. Ze wil zelf wel eens gaan
kijken of het waar is, wat men haar vertelt.
Na een lange reis komt ze in Jeruzalem aan.
Kijk eens wat een stoet! De kamelen dragen
kostbare geschenken.
Koning Salomo ontvangt de koningin
van Scheba heel vriendelijk. Hij laat haar
al zijn schatten zien. Als zij ziet en hoort
hoe rijk en wijs Salomo is, roept ze uit:
“Ik heb niet geloofd wat men mij
vertelde, maar eerlijk, de helft
is mij nog niet aangezegd!”
En dan voegt ze eraan toe:
“Geloofd zij de HEERE,
uw God, Die een behagen in u heeft gehad,
om u op de troon van
Israël te zetten. Omdat
de HEERE Israël in
eeuwigheid bemint,
daarom heeft Hij u
tot koning gesteld,
om recht en gerechtigheid te doen.”
Zie je dat zelfs een
heidense koningin opmerkt dat de
HEERE voor Zijn
volk zorgt? Vraag
toch of de HEERE
je een hart wil geven
dat Hem mag beminnen.
Dan mag je weten: “Meer
dan Salomo is hier.” Want
koning Salomo is slechts een

schaduw van de Heere Jezus. Hij zou komen
en Hij zal Zijn volk regeren met oneindig
meer wijsheid dan de wijze Salomo ooit
deed.
Maar… Salomo is ook een zondig mens.
Hij heeft ook verzoening nodig door het
bloed van Christus. Ook Salomo dwaalt van
de HEERE af. Dat is erg!
Kijk maar eens op die heuvel daar in de
verte. Wat staat daar? Daar staat een tempel
voor Kamos, de afgod van de Moabieten. En
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op een andere heuvel staat een tempel voor
Molech, de vuurgod. En weer ergens anders
staat een tempel voor Astaroth, de god van
de Foeniciërs. Maar Salomo duldt toch
zeker die afgodendienst niet? Hij laat die
tempels toch zeker meteen afbreken?
Denk je dat? Helaas… Salomo heeft
ze zelf laten bouwen! Hij, de wijze koning
van Israël, die de heerlijke tempel voor de
HEERE heeft gebouwd, bouwt nu tempels
voor de afgoden. En… hij buigt zich ook
voor de afgoden neer! Hoe kan dat toch?
Salomo heeft vreemde, heidense vrouwen genomen. En die vrouwen nemen
allemaal hun eigen afgoden mee naar het
mooie paleis van Salomo. Die vrouwen willen hun eigen afgoden blijven dienen en
Salomo stemt er in toe. Erger nog: hij doet
met hen mee!
Zal de HEERE dat toestaan? Nee,
want Salomo trekt het volk van de HEERE
af. Maar de HEERE zal het volk van
Salomo aftrekken. Luister maar.
Op een dag komt de profeet Ahia naar
Jerobeam, een knecht van Salomo. Ahia
heeft een nieuw kleed bij zich. Voor de
verbaasde ogen van Jerobeam scheurt hij
het nieuwe kleed in twaalf stukken. Dan
zegt hij plechtig: “Neem er tien voor uzelf,
Jerobeam. Want zo zegt de HEERE, de
God Israëls: Zie, Ik zal het koninkrijk van
de hand van Salomo scheuren en u tien
stammen geven.” De HEERE zegt er wel
bij, dat het niet gebeuren zal zolang Salomo
koning is. Maar als Salomo’s zoon koning
zal worden, zal het volk in twee delen
gesplitst worden. Dan zal er een tienstammenrijk ontstaan en een tweestammenrijk.
Als Salomo hoort wat er gebeurd
is, zoekt hij gelegenheid om Jerobeam te
doden. Maar dat lukt niet. Jerobeam vlucht
naar Egypte. Daar blijft hij tot Salomo
gestorven is.
Veertig jaar regeert Salomo over het
volk Israël. Dan sterft hij. Hij wordt begra-

ven in de stad van zijn vader David. Zijn
zoon Rehabeam wordt koning in zijn
plaats. Maar wat de HEERE gezegd heeft,
gebeurt. Jerobeam wordt koning over tien
stammen en Rehabeam wordt koning
over de stam van Benjamin en de stam
van Juda. Zo straft de HEERE de zonden
van Salomo. Maar toch zorgt de HEERE
dat Davids troon blijft voortbestaan. Al
is het rijk van Davids koningshuis heel
klein geworden, toch blijft het bestaan.
De HEERE heeft immers beloofd dat uit
Davids huis de beloofde Messias zal voortkomen? Daarom houdt de HEERE Zijn
woord. Wat is Hij trouw en goed, ondanks
onze zonden en afdwalingen! Zijn trouw
geldt ook nu nog: “Zijn Naam zal zijn tot in
eeuwigheid; zo lang als er de zon is, zal Zijn
Naam van kind tot kind worden voortgeplant” (Psalm 72).
ZINGEN: Psalm 72:10
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
’t Gezegend heidendom,
’t Geluk van deze Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên,
De Heer, in Israël geprezen,
Doet wond’ren, Hij alleen.
LEZEN: 1 Koningen 10:1-13/11 en
Lukas 11:29-32
VRAGEN:
1. Was het goed van Salomo om zijn rijkdom aan de koningin van Scheba te laten
zien?
2. Wat betekent: Meer dan Salomo is
hier?(Zie Lukas 11:29-32)
3. Lees 1 Koningen 11:4. Leg deze tekst met
eigen woorden uit.
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3 . De profe et E li a
Het gaat niet goed met Israël.
Jerobeam, die door de profeet Ahia als
koning over het tienstammenrijk was aangewezen, is een goddeloze koning. Hij maakte
twee afgoden in de vorm van een gouden
kalf. Eén in het noorden (in Dan) en één
in het zuiden (in Beth-El). Hij leerde Israël
te zondigen. Vandaar dat in de Bijbel staat:
“die Israël zondigen deed”.
Jerobeam sterft en na hem regeren nog
vijf goddeloze koningen over Israël. De één
is nog goddelozer dan de ander.
De laatste van die vijf is Achab. En deze
boze Achab overtreft zelfs zijn voorgangers
in goddeloosheid. Hij waagt het om de altaren des HEEREN af te breken. De profeten
Gods worden door hem gedood. Zijn vrouw
Izébel, een heidense prinses uit Sidon, helpt
hem erbij. Verschrikkelijk, vind je niet?
Achab gaat nog verder. Hij bouwt een tempel voor Baäl, de god van zijn vrouw. En al
spoedig buigt heel Israël zich voor die afgod
van Sidon.
Het is in deze droevige tijd dat Elia uit
het dorpje Thisbe als profeet des HEEREN
optreedt. Al verlaat het volk de HEERE,
God denkt aan Zijn verbond. Daarom zendt
de HEERE Elia. Hij moet tegen de zonden
van de koning en van het volk getuigen. Zal
de stem van één man opgewassen zijn tegen
die duizenden afvalligen? Wat zal zo’n eenvoudig man uit Gilead kunnen uitrichten
tegen de woede van Achab en Izébel? De
dood loert op hem. De goddeloze koning en
zijn vrouw haten Elia en willen hem doden.
Ook nu nog staan Gods knechten vaak
alleen. Niemand wil naar hen luisteren.
Niemand? Jawel, degenen die door God
geopende oren en harten krijgen, leren luisteren naar de woorden van Zijn knechten.
Daarom laat de HEERE ook nu nog Zijn
Woord verkondigen, opdat zondaren naar

Zijn stem gaan luisteren en zich bekeren.
Achab en Izébel denken niet aan God.
Zij vieren feest na feest in hun paleis. Zij
buigen voor Baäl. Wèg met de God van
Israël, denken ze. Maar daarmee is God nog
niet weg! Hij zal laten zien dat Hij regeert.
Op een dag is het weer feest in het
paleis van de koning. Midden onder de
feestvreugde komt er een eenvoudige man
binnen. Hij stapt doelbewust op koning
Achab af. Het rumoer verstomt. De man
kijkt heel ernstig. Onbevreesd staat hij
voor de koning stil. Wie is dat? Wie durft
zomaar het feest te verstoren? Het is Elia,
de Thisbiet, de profeet des HEEREN. Als
iedereen in ademloze stilte afwacht wat er
gaat gebeuren, opent hij zijn mond. Zijn
krachtige stem dreunt door het paleis. Hoor
maar wat hij zegt: “Zo waarachtig als de
HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens
aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of
regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord.”
(1 Kon. 17:1)
Als Elia uitgesproken is, keert hij zich
om en gaat weg. De boodschap van de
Koning der koningen duldt geen tegenspraak. Is Elia wraakzuchtig? Nee, zijn hart
brandt van liefde voor Israëls God en Zijn
volk. Maar dit dwaze volk gelooft dat Baäl
de vruchtbaarheid van de aarde schenkt.
Het volk moet steeds weer opnieuw leren
dat de HEERE alléén de bron van alle leven
is.
Als een bliksem slaat het woord in de
feestvreugde in. Maar lang duurt de verbijstering niet. Al snel gaat het feest gewoon
door. Wie bekommert zich nu om zo’n
dwaze man? Laat hem maar praten en dreigen. Zal zo’n nietige man de dauw kunnen
tegenhouden? “We zullen weleens zien,”
zegt de koning grimmig. Dan is hij Elia
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alweer vergeten. Hij gaat helemaal op in het
feest.
Maar dan… als de volgende morgen
de mensen uit hun huizen komen, zijn de
akkers en de weiden helemaal droog. Er
is geen druppeltje dauw te bekennen. De
dagen worden weken en de weken worden
maanden, maar er valt geen druppel regen.
Het gras verdort. De aarde versmacht van
dorst. Er blijft geen blad aan de bomen.
Geen vogeltje zingt meer. Het vee loeit klagelijk vanwege de dorst. De lucht is strak
blauw. Er is geen wolkje te zien. De mensen
zijn somber. Als er geen water is, kan er ook
geen gewas groeien. Dan zal zeker de honger
komen. Wat moeten ze toch?
Zal Achab buigen, denk je? Zal het volk
weer tot God gaan roepen? Maar nee, hoor
Achab eens brullen! “Waar is die Elia?”
schreeuwt hij tegen zijn knechten. “Zoek
hem op en haal hem hier. Hij moet sterven!”
Maar de HEERE waakt over Elia. Hij
zegt hem dat hij naar de beek Krith moet
gaan. Daar, in een bergkloof in het land
van de Jordaan, is hij veilig. Hij heeft water
in overvloed, want de HEERE zorgt voor
water voor Zijn knecht. Maar heeft Elia ook
brood? Kijk eens boven Elia’s hoofd! Daar
cirkelen grote, zwarte vogels… Ze komen al
lager en lager. Vlak boven Elia laten ze iets
vallen. Wat is dat? Het is vlees! O, wat een
wonder van Gods almacht! Die roofzuchtige vogels zorgen voor Gods kind. Elke dag
komen ze terug en brengen brood en vlees.
Wat is de HEERE goed! De God van Elia
spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt
terstond.
Dwaas volk van Israël. Zij roepen en
schreeuwen tot Baäl, de afgod van Izébel.
Maar Baäl kan geen regen en geen brood
geven.

we Hem vragen ons te helpen, ook in de
dagelijkse dingen. Zul je daar om denken?
De God van Elia is nog steeds dezelfde. Hij
doet wonderen, ook nu nog!
ZINGEN: Psalm 64:7 en 10
Maar God, aanschouwend al hun lagen
die bloot zijn voor Zijn aangezicht,
zal ijlings met een scherpen schicht
hen treffen, en, door zware plagen,
hen straf doen dragen.
’t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
betrouwend op den HEER’ alleen;
d’ oprechten zullen, weltevreên,
terwijl zij Hem hun harten wijden,
Zijn naam belijden.

Is het bij ons ook vaak niet zo, kinderen? Wij denken ook zo vaak dat wij alles
zelf wel kunnen. Maar de HEERE wil dat
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LEZEN: 1 Koningen 16:29 – 17:6 en
Jakobus 5:7-20
VRAGEN:
1. Vertel in je eigen woorden wat Elia tegen
koning Achab moest zeggen.
2. Noem nog een geschiedenis uit de Bijbel,
waar de HEERE op een wonderlijke
manier voor brood zorgde.

3. Bespreek met elkaar of er ook nu nog
wonderen gebeuren.
4. Welke bedoeling heeft de HEERE met
Zijn wonderen?
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4 . E li a e n de w e du w e
t e Z a r fat h
Elia zit bij de beek Krith. Hij wordt
door de HEERE onderhouden. Maar...
op een dag raakt ook het water in de beek
op. Zal Elia nu ook moeten omkomen
van dorst? Welnee, dat kan toch niet? De
HEERE vergeet Zijn kinderen toch niet?
Luister maar. De HEERE zegt tegen Elia:
"Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij
Sidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb daar
een weduwvrouw geboden dat zij u onderhoude."
Elia vraagt niet: "HEERE, hoe kan
dat nu, bij een weduwvrouw wonen? Die
heeft zelf toch ook niets?" Elia gelooft de
HEERE op Zijn woord. De HEERE heeft
immers ook Zijn almachtige voorzienigheid
betoond toen Hij de profeet voedsel gaf
door middel van de raven?
Daar gaat Elia. Op weg naar Zarfath.
Dat ligt in de uiterste hoek van het land, in
de stam van Aser, maar in die tijd hoorde
het bij de stad Sidon. Dicht bij de poort van
de stad ziet Elia een vrouw die aan het hout
sprokkelen is. Hij gaat recht op zijn doel af.
De HEERE zal hem de weg wel wijzen. Dat
gelooft hij vast. "Haal mij toch een beetje
water in dit vat, zodat ik drinken kan", zegt
hij tegen de vrouw. Onder gewone omstandigheden zou dit wel het minste geweest
zijn waar een wandelaar om kan vragen.
Maar in deze droge tijd, waarin alles versmacht van dorst, is het wel een moeilijke
vraag. Toch gaat de vrouw heen om het
kleine beetje wat ze heeft met Elia te delen.
Het is voor Elia een teken dat dit de vrouw
is, die de HEERE hem aan zou wijzen. Hij
ziet dat God haar hart neigt. Terwijl de
vrouw wegloopt om water te halen, roept
Elia daarna: "Haal mij toch ook wat brood
in uw hand."

Dit is wel heel brutaal, vind je niet? Zal
de vrouw nu niet denken: "Ik geef die man
één vinger en hij neemt mijn hele hand"?
Nee, ze vindt het niet brutaal van Elia. De
HEERE heeft haar hart geneigd en daarom wil ze Elia helpen zoveel ze kan. Maar
brood... Ze staat stil en zegt: “Ach, zo waarachtig als de HEERE, uw God leeft, indien
ik een koek heb, dan alleen een hand vol
meel in de kruik en een weinig olie in de
fles! En zie, ik heb een paar houten gelezen,
en ik ga heen, en zal het voor mij en voor
mijn zoon bereiden, dat we het eten, en sterven.”
“Het is het laatste wat ik heb”, bedoelt
ze eigenlijk. “Het is niet eens genoeg voor
mij en mijn zoon, om in leven te blijven.”
Maar nu zal Elia in de naam des
HEEREN tonen dat de God van Israël een
God van wonderen is. Hij weet dat deze
vrouw de weduwe is, die naar Gods voorzienigheid voor hem zal zorgen. "Vrees niet,
ga heen," zegt hij rustig, "doe naar hetgeen
gij zegt, maar... maak eerst een kleine koek
daarvan voor mij en breng die hier, daarna
zult u voor uzelf en uw zoon bereiden. Want
zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het
meel van de kruik zal niet verteerd worden
en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot
op de dag dat de HEERE regen op de aarde
geven zal."
De vrouw zal wel flink tegensputteren, denk je niet? Wij zouden zeggen: "Ja
maar...", maar dat doet de vrouw niet. Ze
heeft van de HEERE het geloof in haar
hart gekregen en ze gaat naar huis en doet
wat Elia gezegd heeft. En wat de HEERE
belooft, gebeurt ook. Al de tijd dat er in
Israël geen regen valt, heeft de vrouw genoeg
meel en olie om voor zichzelf, haar zoon en
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Elia eten te maken. Wat is de HEERE goed!
Iedere dag kijkt die vrouw naar het
meel en naar de olie. En iedere dag weer is
ze verwonderd, omdat er steeds genoeg in
blijft zitten om koek en te maken. Dan kan
ze niet anders dan de God van Israël verheerlijken. Laten Achab en Izébel dan maar
knielen voor de Baäl. Die kan hen toch niet
helpen. De afgoden kunnen immers niet
redden? Maar als je echt de HEERE mag
vrezen, merk je dat je elke dag genoeg hebt.
Want de HEERE zorgt ook nu nog voor
Zijn volk.
Zo leven die vrouw en haar zoon in
Zarfath rustig verder. Maar op een dag
gebeurt er iets ergs. De zoon wordt ziek. De
vrouw verzorgt hem zo goed ze kan, maar
toch sterft hij. Wat is zijn moeder bedroefd!
Ze dacht met haar zoon deze bange hongersnood te overleven en nu gebeurt dit.
Als ze Elia ziet, roept ze uit: "Wat heb
ik met u te doen, gij man Gods? Bent u bij
mij gekomen om mijn ongerechtigheid in
gedachtenis te brengen en om mijn zoon te
doden?" Vind je dit niet erg brutaal van deze
vrouw? Het klinkt alsof ze Elia verwijt dat
haar zoon gestorven is. Maar het is helemaal
niet brutaal. Die vrouw heeft niet alleen
geloof in Gods almacht gekregen, maar ze
heeft ook haar eigen zonden leren kennen.
Ze bedoelt eigenlijk: "Ik heb geloofd en
verwacht dat de HEERE mij en mijn zoon
om u zou zegenen. Maar nu word ik toch
om de ongerechtigheid van mijn boze hart
gestraft." De vrouw zoekt de schuld bij zichzelf. Deden wij dat ook maar meer.
"Geef mij uw zoon eens", zegt Elia rustig. De vrouw geeft haar zoon aan de profeet. Hij legt de jongen op zijn bed en in de
eenzaamheid van zijn kamer roept hij tot
de HEERE. Luister maar eens wat hij zegt.
"O HEERE," smeekt Elia, "laat toch de ziel
van deze jongen weer in hem komen. Ik heb
deze vrouw toch in Uw Naam Uw zegen
beloofd? Laat Uw naam dan niet gelasterd

worden, maar toon dat U een God van wonderen bent."
En de HEERE verhoort dit gebed van
Elia. De jongen wordt weer levend. Dat is
een groot wonder! Dan neemt Elia de jongen op en gaat naar de vrouw. "Hier is uw
zoon," zegt hij. De vrouw neemt haar kind
over. Hij leeft! Wat is ze blij! Wat zullen
ze samen de God van Israël hebben groot
gemaakt, daar in dat huisje in Zarfath.
Je denkt misschien dat er alleen vroeger
maar wonderen gebeurden. Maar diezelfde
God van Elia leeft nog. En Hij doet ook nu
nog wonderen. Vraag maar of de HEERE je
wil laten zien hoe Hij voor Zijn volk zorgt.
Het grootste wonder is als de HEERE je
bekeert. Dan ga je zien dat je niet verdiend
hebt dat Hij nog naar je om ziet. En dan
wordt het een wonder dat Hij ons genadig
wil zijn.
ZINGEN: Psalm 33:10
Zijn machtig’ arm beschermt de vromen
En redt hun zielen van de dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen,
In dure tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In de Heer’ gerust;
' k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.
LEZEN: 1 Koningen 17:8-24 en
Lukas 4:16-32
VRAGEN:
1. Zorgt de HEERE alleen voor Zijn volk,
of ook voor andere mensen?
2. Wat is het verschil daartussen?
3. Lees Lukas 4:25 en 26. Geef ze in eigen
woorden weer!
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5. E li a op de K a r m el
Het is nu al drie en een half jaar droog
in het land. In het paleis van koning Achab
is het spottend gehoon over Elia’s woorden
verstomd. De nood is inmiddels zó groot,
dat de koning zelf ook op zoek gaat naar
gras voor zijn paarden. Samen met Obadja,
zijn hofmeester, maakt hij een plan. Ze gaan
ieder een andere kant op om water en gras
te zoeken.
Obadja is een man die de HEERE
vreest. Hij vindt het verschrikkelijk wat er
allemaal aan het goddeloze hof van koning
Achab gebeurt. Toch heeft de HEERE
Obadja willen gebruiken om honderd profeten te redden. Weet je hoe dat ging?
Op een dag wilde Izébel alle profeten
doden. Toen heeft Obadja stilletjes honderd profeten meegenomen. Die verborg
hij in twee spelonken. Zo waren ze voor
de moordlust van Izébel bewaard. Obadja
zorgt ervoor dat de profeten water en brood
krijgen, zodat ze niet zullen omkomen.
Maar Achab mag dat niet weten. Want o,
als hij het wist…!
Obadja gaat op weg om water en gras
te zoeken. Dan komt hem opeens een man
tegemoet. Obadja kijkt eens goed. Hij kent
die man! Als de man vlak bij Obadja is,
staat hij stil. “Bent u Elia?” vraagt Obadja
beleefd.
De man knikt. “Ja, ik ben Elia,” antwoordt hij. Obadja schrikt. Elia moet vluchten! Achab heeft overal naar hem gezocht,
maar hij kon hem nergens vinden.
Als Obadja dat tegen Elia zegt, schudt
de profeet zijn hoofd. “Nee, ik vlucht niet
weg, Obadja,” zegt hij, “de HEERE heeft
mij naar Achab gezonden.”
“Ja maar,” werpt Obadja tegen, “als ik
bij de koning kom en zeg dat ik u gezien
heb, zal hij mij zeker doden als hij u daarna
weer niet vinden kan.”

“Ga maar naar Achab,” stelt Elia hem
gerust, “want ik zal hem zeker ontmoeten.”
Dan gaat Obadja naar Achab.
Nauwelijks hoort de koning dat Elia er is, of
hij spoedt zich naar de profeet. Als hij hem
ziet staan, balt hij zijn vuisten van woede.
Daar is de man, door wiens schuld er honger is in het land! Hoor je dat? Achab geeft
Elia de schuld. Aan God denkt hij niet.
“Bent u daar, beroerder Israëls?” bijt hij
de profeet toe.
Kalm en onbevreesd staat Elia voor de
koning. “Ik heb Israël niet beroerd,” antwoordt hij, “maar u en uw vaders, omdat u
de geboden des HEEREN verlaten hebt en
de Baäl dient.” En dan? Wordt de koning
nog bozer? Nee, vóórdat de koning iets zeggen kan, gaat Elia verder. “Ga heen, koning
en roep het volk en uw priesters naar de
berg Karmel. Ik zal daar ook naar toe gaan.
En daar zal iedereen zien wie God is, de
HEERE of Baäl!”
Daar gaat Achab. Hij doet wat Elia
zegt. Hoe komt dat? Omdat de nood hem
dringt. Israël is in grote hongersnood. Er
moet spoedig iets gebeuren, anders zal het
volk omkomen.
Niet lang daarna is het een grote drukte
op de berg Karmel. Wie zijn daar dan allemaal? Zullen we eens gaan kijken? Daar
staat Elia in zijn kemelsharen mantel. Hij is
de gezant van de ware God van Israël.
Al het volk is samengekomen op de
Karmel. Een stukje verder staan alle profeten van Baäl. Zij zijn op het bevel van de
koning ook naar de berg Karmel gekomen.
Koning Achab staat bij hen. Wat zal er gaan
gebeuren?
Hoor! Elia gaat spreken. “Hoe lang
hinkt gij nog op twee gedachten?” klinkt
zijn stem over de menigte. “Zo de HEERE
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God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is,
volgt hem na.”
Daarmee is de strijd tussen Elia en de
Baälpriesters geopend. Nu zal blijken wie
de ware God is. Hoor maar wat Elia verder
zegt. “Luister, gij Baälpriesters, bouw een
altaar voor uw god en leg er een offerdier
op. Ik zal dat ook doen. Maar er zal géén
vuur op het altaar gelegd worden. Op het
uwe niet en op het mijne ook niet. Uw Baäl
is immers de vuurgod? Welnu, roept dan
maar tot hem dat hij vuur van de hemel laat
komen om het offer te verteren. Ik zal tot de
HEERE, de God van Israël roepen. En de
God die antwoorden zal door vuur, die zal
God zijn.”
Het volk juicht instemmend. De priesters van Baäl bouwen een altaar. Als het
klaar is, leggen ze er een offerdier op. Dan gaan ze
roepen tot Baäl.
Maar hij
ant-

woordt niet. Dan snijden ze zichzelf met
messen, zodat ze bloeden. Maar Baäl antwoordt niet. Dat kan ook niet, want het is
geen god, maar een beeld van klei. En dat
kan niet antwoorden, natuurlijk.
“Roep wat harder,” spot Elia, “Baäl zit
misschien wel te denken aan gewichtiger
zaken… Hij kan wel op reis zijn… Of hij
slaapt misschien!”
De hele middag zijn de priesters in de
weer om Baäl vuur te laten zenden, maar er
gebeurt niets.
Dan heeft het lang genoeg geduurd.
Elia roept het volk bij zich. Ze naderen
nieuwsgierig. Elia bouwt van twaalf stenen een altaar. Ziet u het, Israël? Twaalf
stenen… Twaalf stammen… Eén altaar…
Eén God! Dan legt Elia het offerdier op
het altaar. Nu gaat hij zeker
bidden? Nee, kijk
eens wat
Elia
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doet! Hij graaft een geul rond het altaar.
Die giet hij vol met water. Ook over het
offerdier giet hij water. Maar dan kan dat
toch nooit gaan branden? Jawel, de HEERE
kan alles! En Elia wil op deze manier tonen
dat de God van Israël, die vroeger wonderen
deed, ook nu nog Dezelfde God van wonderen is.
Als alles doordrenkt is met water,
wordt het ademloos stil. Elia heft zijn
handen naar de hemel. Hoor, hij bidt.
“HEERE, God van Abraham, Izak en
Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij
God in Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat
ik al deze dingen naar Uw Woord gedaan
heb. Antwoord mij, HEERE, antwoord
mij!” smeekt hij.
En dan… Dan daalt het vuur uit de
hemel neer. In een oogwenk staat het van
water druipende altaar in vlam. Het offer
wordt verteerd. De vuurgloed lekt zelfs het
water uit de geul op.
Dan davert het als uit één mond over de
Karmel: “De HEERE is God! De HEERE
is God!” Het volk valt ter aarde. Maar dat
kan niet! Het volk moet de afgoden uitroeien. “Grijp die goddeloze Baälpriesters!”
roept Elia, “niemand van hen mag ontkomen! Breng ze naar de beek Kison.”
Het volk gehoorzaamt. De
Baälpriesters worden naar de beek Kison
gebracht en daar worden ze allemaal
gedood.
Dan zegt Elia tegen Achab: “Eet en
drink, want er komt overvloedige regen!”
Achab luistert naar Elia. Maar Elia gaat de
berg Karmel weer op. Hij bidt. Daarna zegt
hij tegen zijn jongen: “Kijk eens uit naar
de zee. Zie je al wat?” De jongen kijkt en
kijkt. Nee, hij ziet niets. Maar als hij voor
de zevende maal kijkt, roept hij opeens uit:
“Ik zie een wolkje, zo groot als de hand van
een man!”
“Ga naar Achab,” zegt Elia, “en zeg
tegen hem dat hij naar Jizreël moet gaan,
voordat de regen komt!”

Eindelijk, na drie en een half jaar, laat
de HEERE het weer regenen in Israël. Wat
is de HEERE goed! Het volk heeft gezien
dat Hij regeert en dat Hij de enige ware
God is. Zal het volk Hem nu navolgen?
Zal het nu breken met de afgoden? Helaas!
Ondanks de wonderen die ze hebben
gezien, gaat het volk toch door. Hun mond
riep wel: “De HEERE is God”, maar hun
hart houdt zich ver van Hem.
Hoe is dat met ons? Dien je de HEERE
met je hart of met je mond?
ZINGEN: Psalm 135:9
d’ Afgoôn van het heidendom,
Goud of zilver, goôn in schijn,
Hebben lippen, maar zijn stom;
Zij, die ’t werk van mensen zijn,
Waar men genen geest in vindt,
Hebben ogen, maar zijn blind.
LEZEN: 1 Koningen 18 en Psalm 135
VRAGEN:
1. Leg uit waarom Obadja het moeilijk had
aan het hof van Achab.
2. Wat betekent “ hinken op twee gedachten”?
3. Hoe komt het dat het volk steeds weer
afdwaalt?
4. Pas de tekst uit de brief van de apostel
Jakobus (hoofdstuk 5:16c) toe op deze
geschiedenis.
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6 . Ach a bs ei n de
Op een dag wandelt Achab in zijn
prachtige paleistuin te Jizreël. Aan zijn
tuin grenst een mooie wijngaard. Die is van
Naboth. Achab kijkt eens naar die wijngaard. Die staat er mooi bij! Die wijngaard
zou hij best willen hebben. Achab gaat naar
Naboth toe en vraagt of hij zijn wijngaard
wil verkopen. Maar Naboth weigert beslist.
Zou hij zijn vaderlijk erfdeel verkopen? Dat
nooit! De HEERE heeft dat in Zijn wetten
verboden. Naboth wil God meer gehoorzamen dan de koning. Hoe de koning ook
vraagt en dreigt, Naboth blijft weigeren.
Boos keert Achab terug naar zijn paleis.
Hij is als een koppig kind, dat zijn zin niet
krijgt. Izébel hoort ervan. Ze lacht haar
man midden in zijn gezicht uit. “Wacht
maar, hoor,” zegt ze, “ik zal wel zorgen dat
je die wijngaard krijgt.” Wat geeft Izébel
om God? Niets immers! Ze schrijft een
brief waarin allemaal leugens over Naboth
staan. Ze beweert dat hij God en de koning
heeft gelasterd. Dan gebiedt ze dat er valse
getuigen moeten komen, die durven zeggen
dat het waar is wat in die brief staat. Maar
dát zullen de mensen toch niet doen? Ach,
Israël heeft met Gods wetten gebroken. Er is
geen goede rechtspraak meer in het land.
Spoedig daarna wordt Naboth veroordeeld. Hij moet sterven. Buiten de
stad wordt hij gestenigd. Dan gaat Izébel
naar Achab. “De wijngaard van Naboth is
voor jou,” deelt ze trots mee. Achab kijkt
verbaasd. “Hoe kan dat dan?” vraagt hij.
“Naboth is dood,” antwoordt Izébel, “en
zijn wijngaard is verbeurd verklaard.”
Blij haast koning Achab zich naar
de wijngaard. Nu heeft hij toch zijn zin!
Opgelucht wandelt hij door zijn nieuwe
wijngaard.
Maar dan… Wie komt daar aan? Daar

staat wéér die man met zijn strenge ogen
voor de koning. Het is Elia. De koning trilt
van woede. “Heb je me weer gevonden, mijn
vijand?” sist hij.
Dan klinkt de stem van Elia door de
wijngaard: “Ik heb u gevonden, ja. U hebt
op een gemene manier deze wijngaard
gekregen. In plaats dat de honden het bloed
van Naboth oplikken, zullen ze uw bloed
oplikken.” Elia zwijgt even. Dan gaat hij
verder: “De honden zullen uw vrouw, de
goddeloze Izébel, eten voor de muur van
Jizreël! En uw huis zal tot de laatste man toe
uitgeroeid worden!”
Elia keert zich na deze woorden om en
gaat weg. Nu weet Achab wat hem te wachten staat. De vloek komt zeker over zijn
huis.
Maar kijk eens wat Achab doet! Hij
scheurt zijn mooie koningsmantel stuk. Hij
doet een zak om en hij eet en drinkt niet.
Zal hij zich dan toch nog bekeren? Nee,
maar hij beeft voor de straffen die God aankondigt. Het is maar een tijdelijke vernedering, die voortkomt uit angst. Als je echt
tot God bekeerd wordt, word je bedroefd
over de zonde en niet over de straf. Achab
treurt niet over de zonde zelf, maar over de
straf. En de HEERE is lankmoedig over
deze goddeloze koning. Hij zegt tegen Elia
dat het oordeel niet komt zolang Achab nog
leeft, maar als Achab gestorven is.
De HEERE stelt het oordeel uit, maar
het zal toch wel komen.
Daarna trekt Achab ten strijde tegen de
Syriërs. Josafath, de koning van Juda, gaat
met hem mee. Ze willen Ramoth, een stad
in Gilead, veroveren.
Valse profeten hebben voorspeld
dat Achab deze strijd zal winnen. Alleen
Micha, een trouwe profeet van God, heeft
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het anders gezegd. Maar Achab wil naar
hem niet horen.
Achab is slim. Om niet herkend te worden, verkleedt hij zich. Zo valt hij niet op
tussen de soldaten en zal de vijand niet extra
op hem loeren, denkt hij. Dwaze Achab!
Hij kan de mensen wel om de tuin leiden,
maar God ziet hem toch.

De strijd ontbrandt. Syrische boogschutters zoeken de koning van Israël. Waar
is hij toch? Nergens is hij te vinden. Zal
Achabs list lukken?
Dan spant een Syrische soldaat zijn
boog. De pijl vliegt weg in de richting van
een groep vijanden. In deze grote groep treft
de vlijmscherpe pijl de vermomde Achab in
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de borst… Precies in een opening tussen de
gespen en het pantser. Precies op de énige
kwetsbare plek van de soldaat. Gods hand
heeft de pijl bestuurd. Gods geduld met
Achab is ten einde. Stervend zakt de koning
neer. “Breng mij weg, want ik ben zwaargewond!” gebiedt hij nog. Zijn bloed druipt
van de strijdwagen, terwijl de mannen wegvluchten. Dan sterft Achab en moet hij voor
God verschijnen. Wat zal het oordeel vreselijk zijn! Naboths bloed is gewroken.
Als de strijdwagen in Samaria aankomt, wordt Achabs lichaam eruit gehaald
en begraven. Daarna wordt de wagen
schoongespoeld in een vijver. Wilde honden
ruiken het bloed van de koning en likken
het op. Zo wordt Gods oordeel over Achab
volvoerd. De HEERE laat niet met Zich
spotten. De HEERE is God!

Psalm 49
VRAGEN:
1. Wat is het verschil tussen smart over de
zonden en smart over de straf?
2. Wanneer heb je echt droefheid over de
zonden?
3. Wat bedoelt de profeet Micha met zijn
verhaal (lees 1 Koningen 22:17-22)?

ZINGEN: Psalm 49:4
Al zegt zijn hart: “Mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan”;
Al heeft hij ’t land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam
genoemd;
’t Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt;
De mens, hoe mild door ’t aards geluk bedeeld,
Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
Vergaat als ’t vee en derft in ’t eind het leven.
LEZEN: 1 Koningen 21/22:1-40 en
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7. E li a e n E lisa
Op een akker is een man aan het werk.
Hij is aan het ploegen om de akker gereed
te maken voor de nieuwe oogst. Wie is die
man? Het is Elisa, de zoon van Safat. Elisa
vreest de HEERE. Helaas zijn er in het land
niet zoveel mensen meer die de HEERE
vrezen.
Terwijl Elisa aan het werk is, komt er
opeens een man de akker op. Hij loopt recht
op Elisa af. Elisa kijkt op. Wie is die man?
Hij heeft een kemelsharen mantel aan. O,
Elisa ziet het al. Het is Elia, de profeet. Wat
komt hij hier, op de akker, doen?
Als Elia bij Elisa komt, neemt hij zijn
mantel en werpt hem over Elisa’s schouders.
Dan keert Elia zich om en gaat weg.
Elisa denkt even na. Hij weet wat het
betekent, dat Elia zijn mantel aan Elisa gaf.
Dat betekent dat hij de opvolger van Elia zal
zijn. Wat is Elisa blij in zijn hart! Hij weet
dat niet Elia, maar de HEERE hem uitverkoren heeft om Elia’s opvolger te worden.
Snel loopt hij achter Elia aan. Zijn ploeg
laat hij staan. Die is niet belangrijk meer.
Als hij Elia ingehaald heeft, vraagt hij of hij
afscheid mag nemen van zijn ouders.
Elia knikt. “Ga maar,” zegt hij vriendelijk, “u weet dat de HEERE u tot Zijn
dienst roept. En ik zie dat Hij ook de genegenheid daarvoor in uw hart gegeven heeft.”
Elisa gaat terug. Hij neemt een paar
runderen en slacht die. Dan verbrandt hij
zijn gereedschap. Waarom doet Elisa dat?
Wel, dat is een teken dat hij zijn beroep
vaarwel zegt om in de dienst van de Heere
God te treden. Dan zegt Elisa zijn ouders
gedag.
Daar gaan de twee mannen naast
elkaar voort. Eerst bezoeken ze de profetenschool. De profeten zeggen tegen Elisa: “De
HEERE zal Elia van u wegnemen.”

“Ik weet het, zwijg maar”, zegt Elisa
kortaf. Hij weet dat zijn geliefde leermeester
weggenomen zal worden en dat hij alleen
over zal blijven. Elisa vindt het heel erg.
Hij heeft Elia hartelijk lief. O, hij wil de
HEERE wel dienen, maar als Elia weg is,
hoe moet het dan? Elisa voelt zich zo klein
en onbekwaam naast Elia. Had hij maar iets
van Elia’s geest en van zijn geloof!
De beide mannen verlaten de profetenschool en lopen in de richting van de
Jordaan. Als ze aan de oever van de Jordaan
staan, neemt Elia zijn mantel. Daarmee slaat
hij op het water. En dan… Dan baant God
een pad door het water. Zwijgend gaan de
mannen over het pad naar de andere zijde
van de Jordaan.
Dan begint Elia te spreken. “Begeer wat
ik u doen zal, eer ik van u zal worden weggenomen”, zegt hij tegen Elisa.
Elisa heeft zijn antwoord meteen klaar.
“Dat toch twee delen van uw geest op mij
zijn!” Wat bedoelt Elisa daar mee? O, Elisa
voelt dat hij nooit in eigen kracht Elia’s
taak kan vervullen en zijn opvolger kan
zijn. Daar heeft hij de moed, de ijver en het
geloof voor nodig, die God ook aan Elia
gegeven heeft. Daarom vraagt Elisa dat.
“Gij hebt een harde zaak van mij
begeerd,” antwoordt Elia. Hij kan dat toch
niet aan Elisa geven? Hij heeft het immers
zelf ook van de HEERE gekregen? Elia kan
dat niet aan Elisa geven. Alleen de HEERE
kan hem geven wat Hij Elia schonk. Weet
je wat Elia zegt? Luister eens: “Als u mij
zult zien, als ik word weggenomen, dan zal
de HEERE u geven waar u om vroeg. Maar
zo niet, dan zal het niet geschieden.” Wat
is Elia wijs! Hij belooft Elisa niets, want
hij weet dat God Zelf beslissen zal of Elisa
krijgt waar hij om vraagt.
Zo lopen ze samen voort. En terwijl
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ze met elkaar spreken, komt er opeens een
vurige wagen met vurige paarden ervoor.
Dan gaat het onweren. En Elisa ziet hoe Elia
in die vurige wagen opgenomen wordt en
naar de hemel gaat.
Elisa staat daar sprakeloos. Dan roept
hij uit: “Mijn vader, mijn vader! Wagen
Israëls en zijn ruiteren!” Maar Elia hoort
hem niet. Elia mag voor eeuwig bij de
HEERE zijn. Wat zal hij daar gelukkig zijn!
Elisa kijkt om zich heen. Helemaal
alleen staat hij daar. Maar wat ligt daar op
de grond? Elisa bukt zich en kijkt. Het is de
mantel van Elia. Die is van zijn schouders
gevallen. Die heeft Elia niet meer nodig.
Zijn taak is af. Hij mag nu eeuwig rusten
van zijn werken.
Elisa neemt de mantel van Elia. Dan
loopt hij naar de oever van de Jordaan.
“Waar is de HEERE, de God van Elia?”
vraagt hij. Kijk eens wat Elisa doet! Hij
slaat met de mantel op het water, net zoals
Elia dat gedaan had. En dan… Dan komt
er weer een pad door het water. Wat is de
HEERE goed! Zo wil Hij laten zien dat Hij
niet alleen de God van Elia is, maar ook van
Elisa. Zo laat de HEERE zien dat Hij Elisa
geeft waar hij om vroeg: twee delen van de
geest van Elia.
Elisa gaat naar de profeten bij Jericho.
Als hij daar komt, zeggen ze: “We zullen
vijftig dappere mannen naar de Jordaan
sturen om Elia te zoeken. Misschien heeft
de HEERE hem op één van de bergen
gebracht!” Maar Elisa schudt zijn hoofd.
“Doe dat maar niet”, zegt hij. Maar de mannen gaan toch. Ze zoeken drie dagen, maar
vinden Elia niet. Als ze terugkomen, zegt
Elisa: “Ik heb u toch gezegd dat Elia er niet
meer is?” Beschaamd moeten ze de profeet
gelijk geven.

“Geef mij eens een nieuwe schaal en
doe daar zout in,” gebiedt Elisa. De mannen brengen de schaal. Dan gaat Elisa
naar de bron, waar het water uit de grond
komt. Daar gooit hij het zout in het water.
Eerbiedig klinkt zijn stem: “Zo zegt de
HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt,
er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden.” Zie je dat Elisa de
HEERE de eer geeft? En wat de HEERE
belooft, doet Hij ook. Het water was meteen goed. Wat zijn de mensen van Jericho
blij!
Zo laat de HEERE zien dat Hij Zelf
Elisa heeft geroepen om Zijn knecht te zijn.
Hij mag door wonderen te doen, laten zien
dat de HEERE in Israël regeert.
Wie regeert in jouw leven? Is dat de
HEERE of de satan? Bid tot de HEERE of
Hij jouw God mag zijn. Hij wil dat uit genade schenken!
ZINGEN: Psalm 66:8
Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
Gij, die den HEER van harte vreest.
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
‘ k Sloeg heilbegerig ’t oog naar boven,
Ik riep den HEER ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.
LEZEN: 1 Koningen 19:19-21, 2 Koningen 2
en Psalm 68:16-22

Dan komen er mannen naar Elisa toe.
“We hebben een probleem,” zeggen ze.
“Het water is niet goed, waardoor het land
onvruchtbaar is.”
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VRAGEN:
1. Hoe wist Elia dat God Elisa geroepen
had?
2. Wat betekent 2 Koningen 2:9b?
3. Waaraan herinnert de hemelvaart van
Elia?
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8 . Na ä m a n
Op een dag vallen de Syriërs het land
Israël binnen. Ze beroven de inwoners en
nemen zelfs mannen, vrouwen en kinderen
mee. Die verkopen ze in Syrië op de markt
als slaven.
Tussen al die mensen loopt ook een
meisje. Ze is meegenomen door de roofbenden van de Syriërs. Ver weg van haar
ouders staat ze daar hulpeloos en eenzaam
op de markt. Wat zal er met haar gebeuren?
Waarom moest dit meisje bij haar ouders
weggehaald worden? Toch heeft de HEERE
er een bedoeling mee. Luister maar.
Er komt een man naar de markt. Hij
ziet het meisje staan. Hé, zo’n slavinnetje
heeft hij juist nodig voor zijn meesteres. Hij
koopt het meisje en neemt haar mee naar
een mooi, groot paleis. In dat paleis woont
Naäman. Hij is de knapste bevelhebber
van het leger van koning Benhadad. Hij
behaalt met zijn leger de ene overwinning
na de andere. Ja, Naäman heeft een prachtig
leven. Hij is de vriend van de koning. Zijn
leven is vol voorspoed en zonneschijn.
Maar opeens komt er over dat zonnige
leven van Naäman de zwarte schaduw van
de dood. Weet je hoe dat komt? Naäman
wordt ziek. Hij wordt melaats. Het begint
met een klein plekje, ergens op zijn huid. Al
snel wordt dat plekje groter en groter. Tegen
die ziekte is geen kruid gewassen. Naäman
weet het: hij zal moeten sterven. Het is uit
met zijn vrolijke leven. Al de overwinningen
die hij behaalde en al zijn knappe krijgslisten kunnen hem niet redden van deze dood.
Hoe hij ook de afgoden van Syrië smeekt
om genezing, het baat allemaal niet.
Het kleine Israëlitische meisje, dat slavinnetje van zijn vrouw, ziet het. Ze merkt
wel hoe somber haar meester is. Ze denkt
vast: “Net goed, hij is toch een vijand van

mijn volk. Mijn lot is nog veel erger!” Maar
nee, bij al haar eigen ellende is ze de God
van Israël niet vergeten. Haar ouders hebben haar van Gods wonderen verteld. En zij
schaamt zich er niet voor om in het heidense paleis over de wonderen van Israëls God
te vertellen. Ze zegt tegen haar meesteres:
“Och, mijn heer zou naar de profeet die in
Samaria woont, moeten gaan. Dan zou hij
hem van zijn melaatsheid genezen.”
De vrouw luistert verbaasd. Ze hoort in
de woorden van het eenvoudige meisje zo’n
overtuiging, dat ze haar meteen gelooft.
Ze gaat naar haar man en vertelt hem alles.
Naäman denkt diep na. Waarom zal hij
niet gaan? Nu is hij ten dode opgeschreven.
Zijn koning vindt het ook goed. “Ik zal u
wel een brief meegeven voor de koning van
Israël,” belooft hij. Wat staat er in de brief?
Lees maar mee: “Zie, ik heb mijn knecht
Naäman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid”. Wat een dwaze
koning. Denkt hij nu werkelijk dat de goddeloze Joram, die nu koning van Israël is,
Naäman genezen kan? Nee, Naäman moet
niet naar Joram, maar naar Elisa. Maar daar
zal de HEERE wel voor zorgen.
Daar gaat Naäman op reis. Met zijn
wagens, een aantal ruiters en geschenken. En in zijn zak heeft hij de brief van de
koning. En zo gaan ze op reis naar Israël.
Het gerucht van zijn komst is hem al
vóór. In het paleis van koning Joram komt
de tijding dat er een Syrische gezant van
koning Benhadad in aantocht is. Koning
Joram roept zijn knechten bij zich en gaat
Naäman tegemoet. Bange vrees vervult zijn
hart. Zal er weer een oorlog uitbreken?
Als Naäman de koning ziet, geeft hij
hem de brief. Terwijl de koning de brief
leest, worden zijn ogen groot van angst.
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Dacht hij het niet? Nu eist de koning van
Syrië dat hij een melaatse man geneest. En
dat kan hij niet! Daarom zal Benhadad vast
boos worden en oorlog gaan voeren tegen
hem! Het komt helemaal niet in Jorams
hart op, dat de God van Israël wonderen
doet. Hij weet dat Elisa in Samaria woont,
maar hij denkt er niet aan om Elisa om raad
te vragen.
“Ben ik dan God, om te doden en
levend te maken, dat de koning van Syrië
een melaatse man tot mij zendt om hem te
genezen?” roept hij vertwijfeld uit. “Zie je
wel, hij zoekt gewoon iets om tegen mij te
kunnen strijden!”
Dan grijpt hij zijn koninklijke mantel en scheurt hem. Al zijn knechten knikken instemmend. Ja, het is vast een list van
Benhadad om weer oorlog te kunnen voeren!
Daar staat Naäman… Met zijn knechten en zijn kisten vol geschenken… Hij luistert verschrikt. Geloven ze die mooie brief
van zijn koning niet? Het leek allemaal zo
goed te gaan! Dat meisje was er zo vast van
overtuigd dat hij hier genezing zou vinden!
Zijn hoop is de bodem in geslagen. Voor
hem is geen hoop meer. Hij moet terug naar
Damaskus. En daar zullen ze hem bespotten, omdat hij geloofde in de wonderen van
Israëls God. Naäman keert zijn wagens en
vertrekt uit Samaria.

niets van Elisa hebben, maar nu hij hem
uit de problemen kan helpen, is hij goed
genoeg.
Zo is het ook nu nog vaak. Als we in
nood zijn, hebben we de HEERE nodig,
maar als alles goed gaat, vergeten we Hem
weer zo snel. En als Zijn knechten waarschuwen voor de komende oordelen, moeten we er niets van hebben. Vraag toch of de
HEERE je een nieuw hart wil geven. Dan
alleen kunnen we Zijn eer bedoelen in voorspoed en in tegenspoed.
Enige knechten van de koning snellen
Naäman na. “U moet naar Elisa, de profeet,
gaan!” roepen ze hem toe. “Hij kan u genezen van uw melaatsheid!” Naäman kijkt de
mannen aan. Zal hij naar hen luisteren?

Maar de HEERE regeert. Naäman
moet genezen worden. Ook in Syrië zal
men weten dat de HEERE de levende
God is. Het gerucht vliegt door de smalle
straatjes van Samaria. Ook Elisa hoort het.
Wat? Heeft koning Joram zijn klederen
gescheurd? Elisa roept Gehazi, zijn knecht.
“Ga naar de koning en zeg hem dat hij die
Syrische man naar mij laat komen. Dan zal
hij weten dat er een profeet in Israël is.”
Gehazi snelt voort. Als koning Joram
zijn boodschap hoort, klaart zijn gezicht op.
Ja, Elisa kan wellicht helpen. Joram moet

VRAGEN:
1. Noem de overeenkomsten tussen Jozef in
Egypte en dit slavinnetje van Naäman,
de Syriër.
2. Wat kun je leren van de handelwijze van
het meisje?
3. Zoek teksten in het Nieuwe Testament,
waarin staat dat je je vijanden lief moet
hebben.
4. Lees Lukas 4:27. Leg deze tekst uit

ZINGEN: Psalm 39:5
Nu dan, o HEER’, wat is ‘t, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij door Uw onweerstaanb’re kracht,
Van al mijn ongerechtigheên.
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv’ ling tot een smaad.
LEZEN: 2 Koningen 5:1-8 en
Lukas 17:11-19
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9. Na ä m a n ge n ez e n
Naäman denkt na. Stel je voor dat hij
daar bij die profeet komt. De profeet komt
dan natuurlijk al buigend voor hem naar
buiten. Hij, de grote Naäman, zal zijn goud
en zilver tonen en dan zal de profeet hem
zeker genezen.
Ja, Naäman heeft zijn besluit al genomen. Snel worden de wagens gekeerd en
daar gaan ze. Op weg naar Elisa. Als ze bij
het huis komen waar de profeet woont, houden de wagens stil. Naäman kijkt naar de
deur en wacht. Waar blijft de profeet nu?
Het duurt lang. Naäman wordt ongeduldig.
Wat is dit nu toch allemaal?
Wacht, daar gaat de deur open. De
knecht van de profeet komt naar buiten.
“Die moet zeker ergens anders heen”, denkt
Naäman. Maar nee, de knecht komt naar de
wagen en zegt op korte toon: “Ga heen en
was u zevenmaal in de Jordaan en uw vlees
zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.”
Naäman staart de jongen aan. Is het
niet om razend te worden? Wat moet hij nu
met zijn goud, met zijn naam, zijn grootheid
en met de brief die hij bij zich heeft? De profeet stelt er niet het minste belang in. Is dit
nu een blijde boodschap? Is dat alles? Moet
hij zich zeven maal wassen in de Jordaan,
die rivier van de Joden, om rein te worden?
Gaat de profeet dan geen grote wonderen
doen?
Naäman wordt boos. Je denkt toch niet
dat hij dát doen zal! Nee, dit had hij niet
verwacht. Woedend keert hij de wagens
om en geeft een bevel: “Kom, we gaan weg.
Terug naar Damaskus.”
Zwijgend zit de boze Naäman op zijn
wagen. Bah! Moet hij zich in dat verachtelijke water van de Jordaan gaan wassen? De
rivieren Abana en Farpar in Syrië zijn veel
beter dan al de rivieren van Israël bij elkaar.
Zal hij, de machtige bevelhebber van koning

Benhadad, luisteren naar het bevel van zo’n
eenvoudige jongen? Nee, dat nooit…!
De knechten van Naäman zien wel
dat hun heer boos is. Ze zwijgen bedrukt.
Dan verbreekt Naäman zelf het zwijgen.
“Zie, ik dacht dat die profeet naar buiten
zou komen en de naam van zijn God zou
aanroepen en dan over mijn zieke huid zou
strijken, zodat ik genezen werd,” briest hij
ontstemd.
Maar dan durven de knechten toch wat
te zeggen. Heel voorzichtig begint er één te
spreken. “Mijn vader,” zegt hij zacht, “als die
profeet u een zware opdracht gegeven had,
zou u die dan niet uitgevoerd hebben? Dan
kunt u toch zo’n eenvoudig bevel ook uitvoeren?”
Angstig wachten de knechten op wat
komen gaat. Wordt Naäman boos? Hij
heeft de wagens stil gezet. Hij denkt diep
na. In zijn hart woedt een hevige strijd.
Maar de trotse Naäman moet het gaan
verliezen van Israëls God. De HEERE
heeft besloten dat Hij zal tonen dat Israël
een almachtige God heeft. En dan moet
Naäman het verliezen.
Wat gebeurt er? De machtige veldheer
van Benhadad, staat op. Hij geeft het bevel
naar de Jordaan te rijden. Opgelucht voeren de knechten het bevel uit. En als ze bij
de Jordaan komen, klimt Naäman van de
wagen af en loopt rustig naar de Jordaan.
Hoe komt het toch, dat hij nu zo gewillig is, terwijl hij zojuist nog zo hardnekkig
weigerde het bevel van Elisa op te volgen?
Dat komt, omdat de HEERE zijn harde
hart heeft verbroken. Gods genade kan
dat alleen doen. Elisa heeft hem het middel gewezen, maar de HEERE alleen kan
het harde hart verbreken. Naäman zou naar
Damaskus gegaan zijn, als de HEERE Zich
niet over hem ontfermd had.
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Daar staat hij in de Jordaan. Zijn kleren
liggen op de oever. De eerste keer gaat hij
voorzichtig onder in het water van de rivier
en wast zich. Dan komt hij boven. Meteen
gaat hij weer onder… en nóg eens… en nóg
eens… De knechten op de oever kijken vol
spanning toe. Heel stil tellen ze met hun
meester mee: vier… vijf… zes… zeven! Dan
komt Naäman voor de laatste keer boven.
Hij kijkt naar zijn handen… Schoon! Hij
tilt zijn voeten op… Ook schoon! Dan trilt
de blijdschap door hem heen. Hij is genezen! Waar eerst wonden en vuile plekken
zaten, is nu gezonde huid te zien. Wat een
blijdschap daalt er in zijn hart! Zijn ogen
raken niet uitgekeken en zijn hart blijft de
HEERE, die grote God van Israël, danken
voor Zijn redding. Naäman weet: dit is geen
werk van mensenhanden. Dit kan alleen de
enige, ware God! Het is of de HEERE tegen
hem zeggen wil: Niet je goud, Naäman, of
je zilver, of je wisselklederen, niet de aanbevelingsbrief van je koning, maar alleen het
bloed van Christus reinigt zondaren. Zelfs
het water van de Jordaan heeft je niet gereinigd, maar het dierbaar bloed van Gods
Zoon alleen!
De knechten van Naäman staan stil
en verbaasd te kijken. Wat een wonder is er
gebeurd! Kijk eens! Naäman staat daar zo
gelukkig te stralen! Zou dat zijn omdat hij
genezen is? Of… Zou het komen omdat hij
de God van Israël dankt voor Zijn genezing?
Het nieuws gaat als een lopend vuurtje
door het hele land. Overal kun je het horen:
“Elisa heeft de melaatse Syriër genezen!”
Zou dat waar zijn? Heeft Elisa dat echt
gedaan? Nu komen alle melaatsen uit heel
het land zeker ook naar Elisa om genezen te
worden? Denk je dat? Nee hoor, er komt er
niet één. Dat is erg! De grote Heelmeester is
zó dichtbij: ze kunnen om niet genezen worden. Maar ze blijven in hun huizen, in hun
dorpen en in hun steden. Ze willen niets
doen om van hun onreinheid genezen te
worden. Vind je dat niet verschrikkelijk?

En wij? Wij horen en lezen ook van het
enige Middel, de HEERE Jezus Christus,
door Wie wij zalig kunnen worden om niet!
Luisteren wij naar Zijn stem? Gaan wij wel
naar Hem toe? Of… blijven wij ook wie we
zijn, zonder op Zijn nodigende stem te letten?
Eeuwen later is de beloofde Verlosser
gekomen. Hoor eens wat Hij op een keer
zegt, als Hij in de synagoge is: “Er waren
vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa, maar geen van hen werd gereinigd, dan Naäman, de Syriër.”
Zo was het toen en zo is
het nu nog. Vlucht toch
tot Hem. Hij kan je
genezen van je onreinheid en Hij kan je een
nieuw hart geven.
Wat zou het verschrikkelijk zijn als
ook van ons gezegd
moet worden:
“Dezen, die niet
gewild hebben
dat Ik Koning
over hen zou zijn,
brengt ze hier
en slaat ze voor
Mijn voeten
dood…”
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ZINGEN: Psalm 6:2
Vergeef mij al mijn zonden,
Die Uwe hoogheid schonden;.
Ik ben verzwakt, o Heer’,
Genees mij, red mijn leven:
Gij ziet mijn beend’ren beven,
Zo slaat Uw hand mij neer.

VRAGEN:
1. Waarom bleef Elisa binnen en liet hij
Gehazi naar Naäman gaan?
2. Waarom moest Naäman zich zeven keer
in de Jordaan onderdompelen?
3. Noem de overeenkomsten tussen
de geschiedenis van Naäman en de
Israëlieten uit Lukas 4.

LEZEN: 2 Koningen 2:9-19 en
Lukas 4:16-32
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10 . Jona's v lucht
Wie is die man, die daar bij de haven
van Jaffa loopt? Het is net of hij een schip
zoekt. Lang praat de man met de kapitein
van een schip en dan gaat hij aan boord. Hij
mag mee. Wie is die man en waar gaat dat
schip naar toe?
Die man is Jona, een Israëliet uit de
stam van Zebulon. Hij is een profeet des
HEEREN. En het schip gaat naar Tarsis.
Dat is een grote stad in Cilicië, het huidige
Turkije.
Is het dan zo bijzonder dat een knecht
van de HEERE met een schip naar Tarsis
gaat? Ja, want Jona luistert niet naar de
HEERE. Dat is erg! Jona doet niet wat de
HEERE hem geboden heeft. De HEERE
heeft gezegd dat Jona naar de stad Ninevé
moet gaan om daar een boodschap van God
te brengen. Maar… Jona wil helemaal niet
naar dat heidense Ninevé. Daarom vlucht
Jona voor de HEERE.
Waarom wil Jona niet naar Ninevé?
Luister maar. In de tijd dat Jona profeet is
in Israël, regeert Jerobeam II over de tien
stammen. Hosea en Amos zijn in dezelfde
tijd ook profeten des HEEREN. Jona ziet
wel dat het verdrietig gesteld is met de godsdienst van het volk. De HEERE betoont
steeds weer Zijn zorg voor het volk, maar
niemand let erop. Koning Jerobeam is een
zondige koning. Hij tart God met zijn zonden. Ziet het volk dat niet? Nee, het volk
denkt helemaal niet aan de HEERE. Dat is
verdrietig! Zal de HEERE het volk nu uitroeien om hun zonden? Nee, de HEERE
is zó lankmoedig, dat Hij het volk nog één
keer wil waarschuwen vóór Hij het zal straffen.
Daarom moet Jona naar Ninevé. Hij
moet daar in die heidense stad gaan preken.
De HEERE zegt dat de uitkomst een voorbeeld voor het volk Israël zal zijn.

Maar Jona wil niet! Wat heeft hij met
die heidenen te maken? Die zijn immers
toch door God veracht? Israël is het uitverkoren volk en daarom wil Jona zich helemaal niet met andere volken bemoeien. Jona
weet dat de HEERE goedertieren is. O,
denkt hij, stel je voor dat God dat zondige
volk van Ninevé genade bewijst! Nee, Jona
moet er niet aan denken dat die heidenen
bekeerd zouden worden. Dat gunt hij hen
niet. Bovendien ligt Ninevé in Assyrië en
dat land is een vijand van Israël.
Daarom gaat Jona op weg naar Tarsis.
Hij vindt een schip dat daarheen gaat. Snel
gaat Jona aan boord. Het schip vaart weg.
Zo, nu kan hij niet meer terug. Nu hoeft hij
niet naar Ninevé. Zo vlucht Jona voor de
HEERE.
Maar… Wie kan de HEERE tegenstaan? Niemand immers! Ook Jona niet.
Als het schip midden op zee is, breekt er
plotseling een storm los. Hoor dat schip
eens kraken! Het lijkt wel of het breken zal!
Wat zijn de mannen bang! Hoe kan dat nu
zomaar opeens zo’n loeiende storm? Dit
moet iets bijzonders zijn! In hun ijver om
het schip te behouden, gooien de mannen
de lading overboord. Maar het helpt niet.
Dan gaan ze in hun nood roepen tot hun
goden. Maar ook nu komt er geen uitkomst.
Is er dan niemand die helpen kan? Jawel,
de HEERE, de God van Jona kan helpen.
Maar de mannen kennen Hem niet. En
Jona? Waar is Jona dan?
Opeens denkt de kapitein aan de man
die op de vlucht is. Hij kijkt zoekend om
zich heen. Waar is die vluchteling? Snel
wordt het schip doorzocht. Eén van de
mannen vindt Jona in het ruim. Daar ligt
hij te slapen. Te slapen? Hoe kan hij nu
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slapen als er zo’n vreselijke storm woedt?
Hoe kan Jona slapen als de storm van Gods
gramschap over hem woedt?
De schipper schudt Jona aan zijn schouder. “Wat is u, gij hardslapende?” roept hij

boven het bulderen van de wind uit. “Sta
op, roep tot uw God! Misschien zal Hij ons
gedenken, dat we niet vergaan!”
Daar staat Jona. O, hij weet heel goed
waarom dit alles gebeurt. Hij voelt wel dat
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het door hem komt, dat het schip in nood
is. Jona houdt echter vol. Nee, hij gaat niet
naar Ninevé!
Maar de HEERE regeert. Hoor eens
wat de zeelieden zeggen! “Er moet iets bijzonders zijn met één van ons,” zeggen ze.
“Laten we het lot werpen. Dan zal de schuldige wel worden aangewezen.” Zo gezegd,
zo gedaan. En dan… dan valt het lot op
Jona. Stil staat Jona tussen de opgewonden
mannen. “Waar komt u eigenlijk vandaan?
Wat is uw werk, uw land en uw volk?” De
vragen tuimelen over elkaar heen. Dan vertelt Jona alles. Hij moet wel schreeuwen
om boven het bulderen van de storm uit te
komen. “Ik ben een Hebreeër en ik vrees de
HEERE, de God des hemels, Die de zee en
het droge gemaakt heeft,” zegt hij. “En nu is
die allerhoogste Majesteit verbolgen, omdat
ik niet naar Hem luisteren wil. Daarom zijn
wij hier op zee allemaal in groot gevaar.”
De mannen beven als ze het horen. O,
hoe zal er nu uitkomst komen? Jona kijkt
de mannen aan. “Neemt mij op en werp mij
in de zee,” zegt hij rustig, “dan zal de storm
bedaren, want ik weet dat deze grote storm
u om mijnentwil overkomt.” Jona belijdt
hier zijn schuld voor de HEERE. Hij zal
sterven, zodat de zeelieden blijven leven.
Hier is Jona een type van de HEERE Jezus.
Niet in zijn onwil om Gods weg te gaan,
maar wel omdat hij zegt: “Werpt mij maar
in de zee.”

opnemen?
Ten einde raad besluiten de mannen dat het dan toch maar gebeuren moet.
Maar hoor eens wat die heidense zeelieden zeggen: “Och HEERE, laat ons toch
niet vergaan om dezes mans ziel, en leg
geen onschuldig bloed op ons; want Gij,
HEERE, hebt gedaan, gelijk als het U heeft
behaagd.” Zo bidden die heidenen in hun
angst tot de God van Israël. Dan nemen ze
Jona op. Daar gaat hij overboord… in de
kolkende zee.
En dan… dan is de storm meteen over!
O, nu vrezen die mannen nog meer voor
de God van Jona. Als ze wat later aan land
komen, offeren ze de HEERE een slachtoffer. Ze beloven Hem geloften. Wie zou voor
Israëls God niet vrezen?
En Jona? Wat gebeurt er met Jona?

De mannen willen er niet van horen.
Zomaar iemand overboord gooien? Nee, dat
doen ze niet! Dat zou God nog meer vertoornen, denken ze. Uit alle macht proberen
ze naar land te roeien. Ze willen Jona sparen. Zo willen de heidenen de profeet des
HEEREN redden. Dat is een beschamende
les voor Jona!
Het gaat niet. Hoe de mannen ook
roeien, de storm wordt steeds sterker. Het
schip kraakt angstaanjagend. God is hun
tegen. En wie kan het tegen de HEERE

LEZEN: Jona 1 en 2 Koningen 14:23-29

ZINGEN: Psalm 142:4 en 5
‘ k Wou vluchten, maar kon nergens heen,
Zodat mijn dood voorhanden scheen,
En alle hoop mij gans ontviel,
Daar niemand zorgde voor mijn ziel.
Ik riep tot U, ik zeid’: O HEER’,
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt’ en eer;
Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel,
Mijn God, wien ik mij aanbeveel.

VRAGEN:
1. Leg in eigen woorden uit waarom het een
beschamende les voor Jona was dat de
mannen hem wilden sparen.
2. Wat is een Hebreeër?
3. Waaruit blijkt dat Jona een knecht van
God was?
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11. Jona i n de v is
Als de zeelieden Jona overboord gooien, verdwijnt hij in de woedende golven. En
dan? Dan komt er een grote vis, die Jona
helemaal opslokt. Wat een wonder dat Jona
niet sterft! Hij blijft ook in de buik van de
vis in leven. Dat is een groot wonder. Hoe
kan dat? Dat kan niemand verklaren. Maar
de HEERE is de Almachtige. Hij kan alles.
Hij kan ook voor Jona zorgen, als hij in de
buik van de vis is. De HEERE heeft Zelf
die vis gestuurd. Hij wil Zijn knecht redden,
maar Hij wil hem ook onderwijzen.
Drie dagen en drie nachten is Jona in
de buik van de vis. Wat betekent dat? Ook
hierin is Jona een type van de HEERE
Jezus, Die drie dagen en drie nachten in
het graf is geweest om op de derde dag op
te staan van de doden. Wat ligt er in alles
wat in de Bijbel staat toch een diepe betekenis. Lees maar veel in je Bijbel en vraag of
de HEERE je wil leren wat nodig is voor de
zaligheid.
Jona bidt vanuit de buik van de vis tot
de HEERE, zijn God. Wat bidt hij dan? “Ik

was uitgestoten van voor Uw ogen!” Wat
betekent dat? Jona weet dat hij het waard is
dat de HEERE niet meer naar hem omziet.
Dat heeft hij verdiend. De HEERE kan
niets verkeerds doen.
Dan gaat de HEERE Zich over Jona
ontfermen. In de buik van de vis ervaart
Jona hoe groot Gods genade voor hem is.
De vis zwemt verder. God wijst het dier
de weg. En zo komt Jona na drie dagen en
drie nachten op de plaats waar God hem
hebben wil. De vis spuwt Jona uit… op het
strand. Is het geen wonder? Ja, God is de
Almachtige. Gods volk is veilig onder Zijn
hoede en bescherming. Dat is een gelukkig
volk!
Weer zegt de HEERE dat Jona naar
Ninevé moet gaan. Hij moet daar gaan preken. Nu wil Jona wel. Hij gehoorzaamt de
HEERE. En welke boodschap heeft hij
voor die goddeloze stad Ninevé? Hoor maar
wat Jona op de straten van Ninevé zegt:
“Nog veertig dagen, dan zal Ninevé wor-
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den omgekeerd!” Zijn stem galmt door de
straten. Iedereen in de stad hoort het. Wat
een verschrikkelijke boodschap brengt die
man, denken de mensen. Zal die mooie,
grote stad verwoest worden? En zullen dan
alle mannen, vrouwen en kinderen sterven?
Vreselijk! Ja, het is ook vreselijk als God
komt met Zijn oordeel.
Eenmaal zal Hij komen om de aarde te
richten. Dan zal Hij ook over ons leven Zijn
oordeel vellen. Hoe staat het dan met ons?
Bezitten wij al wat Jona had?
Nog veertig dagen… Hoor toch die
boodschap eens! De mannen van de stad
horen het ook. Worden ze niet boos op
Jona, omdat hij zo’n slechte boodschap
brengt? Nee, ze worden niet boos. Ze
schrikken. Ze beven. Met diep ontzag luisteren ze naar de stem van Gods knecht.
En wij? Luisteren wij naar de stem van
Gods knechten? Verbreekt de boodschap
van God ons hart of worden we er alleen
maar harder door?
Zelfs de koning van Ninevé hoort de
boodschap. En dan? Dan gebeurt er iets
wonderlijks. De koning gelooft de woorden
van Jona. Er staat in de Bijbel: De lieden
van Ninevé geloofden aan God. Dat is wel
anders dan in God geloven. Met een slaafse
vrees en om behoud van hun leven, nemen
de koning en zijn onderdanen hun maatregelen. Uiterlijk belijden ze schuld. Daar gaat
de koning. In zak en as. Steeds weer klinkt
de oproep tot berouw en boete, tot bidden en vasten. Hoor eens wat de koning tot
het volk zegt: “Wie weet, God mocht Zich
wenden en berouw hebben; en Hij mocht
Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns,
dat wij niet vergingen!” Dat is mooi! Waar
wordt dat tegenwoordig nog gehoord? Wie
roept het volk nu nog op tot vasten en bidden?
Maar een uiterlijke verandering is toch
geen bekering, zul je zeggen. Dat is waar.
Maar toch krijgen ze genade. Toch houdt

God het oordeel over de stad in, omdat
de mensen berouw tonen. Het is echter
slechts uitstel. Als de mensen zich niet met
hun hele hart bekeren, zal het oordeel toch
komen. Dan zullen ze geoordeeld worden
als ze sterven. En dat oordeel zal rechtvaardig, maar ook vreselijk zijn!
Zo spaart de HEERE de stad Ninevé,
als toonbeeld van Zijn lankmoedigheid.
Jona is vast heel blij! Maar nee, kijk eens
waar hij is! Mokkend zit hij buiten de stad
in het veld. Wat hij vreesde, is gebeurd.
Dacht hij het niet? Zie je wel dat God groot
is van barmhartigheid en goedertierenheid?
Nu gaat hij daar eindelijk preken en dan
gebeurt er niets! Waarom doet God nu niet
wat Hij gezegd heeft? O, wat had Jona graag
de ondergang van die heidenen gezien! Daar
zit hij nu. Hij is het helemaal niet met de
HEERE eens. Maar de HEERE vergeet
Zijn opstandige knecht niet, hoor. Luister
maar hoe het verder gaat.
ZINGEN: Psalm 83:6
Dat hen, o God, Uw gramschap sla,
Als Midian, als Sisera,
Als Jabin, die bij Kisons stromen
En t’ Endor gans zijn omgekomen;
Wanneer Uw ijver niemand spaarde,
Maar hen vertrad als slijk der aarde.
LEZEN: Jona 2,3 en Mattheüs 12:38-41
VRAGEN:
1. Op welke manier lijkt Jona op de Heere
Jezus?
2. Is de bekering van de inwoners van
Ninevé een Bijbelse bekering of niet?
3. Zoek in het Nieuwe Testament een
geschiedenis waar Gods knechten ook
Zijn toorn wilden zien over de heidenen.
4. Wat zegt de Heere Jezus daarvan?
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12 . Jona is boos
Jona zit in het veld bij de stad Ninevé.
Mopperend kijkt hij over de stad uit. Dan
hoort hij ineens de stem van de HEERE.
De HEERE vergeet Zijn knecht niet, al is
hij nog zo boos. “Is uw toorn billijk ontstoken, Jona?” vraagt de HEERE hem. Wat
moet Jona antwoorden? Dat hij inderdaad
boos is en dat hij liever in Tarsis was? Dat
hij daar om gebeden heeft? De HEERE
heeft zijn gebed wel gehoord, hoor. Weet je
wat Jona gebeden heeft, daar in dat veld bij
Ninevé? “Ik wist dat U lankmoedig bent
en groot van goedertierenheid. Nu dan,
HEERE, neem toch mijn ziel van mij, want
het is mij beter te sterven dan te leven.”
De zon is heet. Ze brandt
op Jona’s hoofd. Jona kijkt naar
de stad. Geen bliksemflitsen,
geen vuur dat de stad verbrandt.
Het blijft helemaal stil. De zon
blijft schijnen over Ninevé. O,
wat heeft Jona het warm in de
zon! Wat brandt de zon toch fel!
Dan gebeurt er iets wonderlijks.
Terwijl Jona in de zon zit, laat de
HEERE een boom vlak bij Jona
groeien. De wonderboom groeit
heel snel, zodat Jona in de schaduw van de boom kan zitten. Blij
kijkt hij omhoog. Wat is het heerlijk koel onder die boom! Nu kan
hij rustig afwachten wat er van de
stad worden zal.
Jona zit de hele dag en de
hele nacht onder de boom. Maar
dan… dan laat de HEERE een
worm aan de boom knagen. En
de boom verdort even snel als
hij groeide. Daar zit Jona. Wéér
brandt de zon op hem. O, wat is
Jona ontevreden!

Dan hoort hij weer de stem van God:
“Is uw toorn billijk ontstoken, Jona?” Nu
bedoelt de HEERE: Ben je boos, Jona,
omdat de boom verdord is? Jona antwoordt:
“Billijk is mijn toorn ontstoken, ter dood
toe!”
Jona denkt dat hij gelijk heeft en dat
de HEERE Zich vergist. Waarom laat God
die mooie boom nu doodgaan? En dat nog
wel in één dag tijd. Het was toch een goede
boom? Maar dan gaat de HEERE Zijn
knecht Jona onderwijs geven. “Jona, heeft
u iets aan die boom gedaan? Was die boom
van u?” vraagt de HEERE. Nee, die boom
was van de HEERE. En de HEERE mag
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met Zijn eigendom doen wat Hij wil. Jona
wil de boom, waar hij niets aan gedaan
heeft, behouden. En zou God dan niet
die grote stad, waarin veel meer dan honderdtwintigduizend kinderen wonen, niet
sparen? Dát moet Jona leren. Jona heeft
niets te zeggen. Hij moet alleen maar doen
wat de HEERE hem opdraagt. O, nu buigt
Jona voor God. Wat heeft hij veel geleerd.
Zo is het nog. Gods knechten moeten
wet en evangelie verkondigen. Zij moeten de
mensen verkondigen hoe ze bekeerd kunnen
worden. En de HEERE zal met dat Woord
doen wat Hem behaagt.
Wat een ernstige boodschap is dit voor
ons! De mensen van Ninevé geloofden in
een onmiddellijk oordeel. En wij? Bedenk
wel dat uitstel bij de HEERE nooit afstel
betekent. Zijn raad wordt uitgevoerd. Als
de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht, zal het oordeel komen over alle
mensen. En als wij sterven, zal God het laatste woord hebben. Wat is dan nodig? Dat
God ons een nieuw hart geeft. Wij moeten
wederom geboren worden, anders kunnen
wij het Koninkrijk van God niet zien. Dan
zullen wij het nooit zien. We moeten ons
niet alleen uiterlijk bekeren, zoals de meeste
mensen van Ninevé, maar het is nodig dat
we ons hele hart aan de HEERE overgeven. Vraag maar veel of de HEERE je wil
leren bukken, net als Jona. “Wie weet, God
mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns
toorns, dat je niet verging!”

ZINGEN: Psalm 36:3
Bij U, HEER’, is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons ’t heug’ lijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d’ oprechten van gemoed
Uw recht, waar z’ op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp’,
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp’ loos sterven.
LEZEN: Jona 4 en Nahum 1
VRAGEN:
1. Waarom was Jona boos?
2. Welke les gaf de HEERE door de wonderboom?
3. Wat kunnen wij leren van de bekering
van de mensen van Ninevé?
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13 . Jer e m i a's l ev e n
In de tijd dat Jeremia profeteert in
het land, zijn er wel vijf koningen in Juda
geweest: Josia, Joahaz, Jojakim, Jojachin en
Zedekia. Als Zedekia als koning heerst, is
het voor Jeremia een moeilijke tijd. Hij ziet
in gezichten die de HEERE hem geeft, dat
het land ten onder zal gaan. Dat moet hij
tegen de mensen van zijn land zeggen. Maar
de mensen geloven hem niet. En Zedekia
is een goddeloze koning. Hoor maar wat er
gebeurt.
Er heerst grote drukte in Jeruzalem.
Weet je waarom? Kijk dan maar eens buiten de poort van de stad. Daar is een heel
groot leger verschenen. Het zijn de soldaten van Nebukadnezar, de machtige koning
van Babel. Deze Nebukadnezar heeft zijn
leger naar Jeruzalem gestuurd om de stad
te straffen. Waarom dan toch? vraag je misschien. Dat komt zo: Jeruzalem is eigenlijk
geen hoofdstad in een vrij land meer, maar
is onderworpen aan de koning van Babel.
Zedekia is wel koning, maar hij mag slechts
regeren bij de gratie van Nebukadnezar.
Dat betekent dat Zedekia niets kan doen
zonder de goedkeuring van Nebukadnezar.
Maar Zedekia wil dat eigenlijk helemaal
niet. Hij wil vrij zijn. Daarom heeft hij
plannen gesmeed om tegen Nebukadnezar
op te staan. En dat heeft Nebukadnezar
van iemand gehoord. “Wat?” riep
Nebukadnezar uit, “Wil die Zedekia tegen
mij vechten? Wacht maar, ik zal hem wel
even een lesje leren!”
En daarom is nu het grote leger van
Nebukadnezar bij Jeruzalem gekomen.
Duizenden mensen stromen de stad in om
veiligheid te zoeken. Buiten de muren is het
nu heel gevaarlijk. Die mensen denken dat
ze in de stad veilig zijn voor het leger van
Nebukadnezar.

Nu komt er iets heel moeilijks. Koning
Zedekia is een goddeloze koning. En het
hele volk heeft, samen met de koning, de
dienst van de HEERE verlaten. Het volk
denkt niet meer aan de HEERE en het
heeft de HEERE niet lief. Maar de HEERE
zal het volk straffen, zodat de mensen
weer naar Hem gaan vragen en zoeken.
Dáárom stuurt de HEERE dat leger van
Nebukadnezar naar Jeruzalem. Maar de
mensen begrijpen het helemaal niet. Ze denken alleen maar aan de aardse vijand, die ze
moeten ontvluchten. Maar de HEERE kunnen ze niet ontvluchten.
In de stad Jeruzalem loopt een man.
Het is Jeremia, de profeet uit Anatoth.
Hoor eens wat hij zegt: “De stad zal geen
stand kunnen houden.” En even later zegt
hij: “Verzet u niet tegen Nebukadnezar.
Geef u toch over!” O, hoe durft hij! Jeremia
loopt verdrietig door de straten van de stad,
die hij zo liefheeft. Hij heeft dit oordeel
al jaren aan zien komen. Hij wist dat het
gebeuren zou. Hij heeft het volk en zijn
goddeloze vorst gesmeekt om te buigen voor
de HEERE. “Bekeert u, bekeert u”, heeft hij
geroepen. Zijn stem heeft getrild van medelijden, als hij aan de naderende oordelen
dacht. Maar zijn stem heeft ook gebulderd
van toorn, omdat het volk en de koning weigerden te luisteren. Baruch, de knecht van
Jeremia, heeft al de woorden die Jeremia
sprak opgeschreven op een stuk papier. Dat
heet een boekrol. Hij heeft de woorden
voorgelezen aan het volk. Maar het heeft
allemaal niets gebaat.
En nu de oordelen van de HEERE
komen, nu is Jeremia hier in Jeruzalem bij
het volk dat hij zo liefheeft en dat hij zo
graag van de ondergang had willen redden.
Hij is niet lafhartig gevlucht, maar blijft
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zijn volk en zijn koning trouw, omdat hij
de HEERE trouw blijft. De HEERE heeft
hem immers gezonden? Dan kan hij toch
niet vluchten?
Is Jeremia dan niet bang? Nee, want hij
weet dat de HEERE hem zal beschermen.
De HEERE heeft hem tot nu toe nog steeds
bewaard. Zelfs toen de boze koning Jojakim
hem wilde doden, heeft de HEERE voor
Zijn knecht gezorgd. Daarom is Jeremia niet
bang. Ook niet als het volk boos op hem
wordt. Hoor eens wat ze zeggen! “U liegt,
Jeremia! We zullen niet overmeesterd worden door het leger van Nebukadnezar.”
Als Jeremia over de muur van de stad
kijkt, lijkt het wel of de mensen gelijk krijgen. Kijk eens, het leger van Nebukadnezar
trekt zich terug. Al snel is er geen vijand
meer te zien in de wijde omgeving. “Ha, ziet
u nu wel dat u het verkeerd hebt?” juichen
de mensen. Ze kijken Jeremia triomfantelijk aan. “Ziet u wel dat de HEERE u niet
gezonden heeft?” Hoor je dat? Het volk
denkt dat Jeremia een valse profeet is, die
niet door God gezonden is. Dat is erg! “Weg
met die Jeremia!” roepen de mensen.
Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat
het leger van Nebukadnezar zomaar ineens
weg gaat? Luister maar. Zedekia gelooft
niet wat Jeremia zegt. Laat die profeet maar
praten, denkt hij. Zedekia roept de hulp
van de HEERE niet in, maar de hulp van
Hofra, de jonge, trotse koning van Egypte.
En nu trekt Hofra met een groot leger tegen
Nebukadnezar op. Zal dat goed komen,
denk je? Zal Jeremia het dan toch verkeerd
hebben?
Jeremia trekt zich er niets van aan dat
de mensen hem voor een leugenprofeet uitschelden. Hij blijft trouw de waarheid verkondigen. “Het leger van Nebukadnezar
komt terug,” zegt hij, “en het zal de stad
innemen.” Maar nee, dat wil het volk niet
horen. Wát Jeremia ook zegt, het helpt
niets. Dan besluit Jeremia om naar Anatoth

terug te gaan. Als het volk dan niet horen
wil, kan hij er niets meer aan doen. Daar
gaat hij… Verdrietig loopt hij de poort van
Benjamin uit. Maar dan… Opeens… “Halt!
Waar wilt u heen?” De wachtmeester grijpt
Jeremia vast. Dan herkent hij de profeet.
“Ha, bent u het, Jeremia? Ik begrijp het al!
U wilt naar de Chaldeeën overlopen, hè? U
bent een landverrader!”
Hoe Jeremia ook ontkent, het helpt
niet. De wachtmeester meent dat hij een
landverrader is en daarom sleurt hij Jeremia
naar de oudsten van het volk. Nu kunnen
ze hun woede op de arme profeet koelen. Ze
slaan hem wreed en werpen hem dan in de
gevangenis.
Daar zit hij nu. Wat moet er nu van zijn
profetie terecht komen? Heeft de vijand dan
toch gewonnen?
ZINGEN: Psalm 35:1
Twist met mijn twisters, Hemelheer’,
Ga mijn bestrijders toch te keer!
Wil spies, rondas en schild gebruiken
Om hun gevreesd geweld te fnuiken.
Belet hun d’ optocht, treed vooruit;
Zo worden z’ in hun loop gestuit.
Vertroost mijn ziel in haar geween,
En zeg haar: ‘ k ben uw heil alleen!
LEZEN: Jeremia 37 en Jeremia 31:1-25
VRAGEN:
1. Leg in je eigen woorden uit wat het betekent dat Zedekia koning was bij de gratie
van Nebukadnezar.
2. Wat is de diepste oorzaak van de belegering van Jeruzalem?
3. Midden in de profetie van Jeremia staat
hoofdstuk 31. Wat is de betekenis van dit
hoofdstuk?
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14 . Jer e m i a i n de k u i l
Daar zit Jeremia nu. Gevangen als een
gemene landverrader. Zal hij nu zwijgen,
denk je? Nee, dat kan hij niet. Als hij nu
zwijgt, zou hij Gods profeet niet zijn.
De deur van de gevangenis gaat open.
“Kom mee, Jeremia,” klinkt een barse stem.
“U moet bij de koning komen.” Even later
staat de profeet voor de troon van Zedekia.
“Is er ook een woord van de HEERE?”
vraagt de koning. Wat een vreemde vraag!
Heeft Zedekia dan nog niets gehoord van
Jeremia’s waarschuwingen? Jawel, maar
hij heeft het niet willen horen. De koning
hoopt dat Jeremia zijn lesje inmiddels
geleerd heeft en nu wat goeds verkondigen
zal. Alsof dat zou helpen! Kort antwoordt
Jeremia: “Er is! Gij zult in de hand van de
koning van Babel vallen!”
Nu hoort Zedekia dat er geen smekeling voor zijn troon staat, maar een gezant
van de God van hemel en aarde. Dan vervolgt Jeremia: “Wat heb ik gedaan, dat u
mij in de gevangenis op laat sluiten? Waar
zijn de valse profeten, die zeiden dat er
geen gevaar was? Hoor eens! Buiten is het
rumoer van het teruggekeerde leger van
Nebukadnezar. En Hofra, de koning van
Egypte, is door hem verslagen en gevlucht.
O koning, breng mij niet in de gevangenis,
opdat ik daar niet sterf, maar geef u over!
Ga gewillig tot de koning van Babel. Dan
zult u leven en dan zal Jeruzalem niet verbrand worden. Maar als u niet luistert, dan
zal God zeker komen met Zijn oordelen.”
Luistert de koning naar Jeremia? Nee!
Hij hoort niet naar God en Zijn profeet.
Jeremia krijgt wel een beter plekje in de
gevangenis, maar dat is alles. De koning
luistert wèl naar zijn dwaze raadgevers. De
koning is bang voor de wraak van de andere
vorsten.

En Jeremia? Jeremia krijgt elke dag zijn
eten in de gevangenis, dat wel. Hij moet
van één bol brood per dag leven. Kan dat?
Jawel, als de HEERE het zegent, kan het.
Nu zwijgt Jeremia toch wel? Nee, hij preekt
maar door. God geeft hem kracht om te preken. Dat wordt de vorsten te erg. “Die man
maakt het hele volk mismoedig en laf,” zeggen ze. “Hij zegt maar dat we ons moeten
overgeven. Die man moet sterven!”
“Goed,” zegt de koning, “doe dan maar
met hem wat je denkt dat goed is.” Dat is laf
van de koning!
Daar gaan de mannen. Hun gezichten
gloeien van haat. Ze nemen Jeremia mee en
werpen hem in een kuil
die vol modder is. Daar
gaat Jeremia. Met
touwen laten ze
hem diep in de
modder zakken. Arme
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Jeremia. Is dat nu Gods bescherming? Is dat
het loon voor zijn trouwe dienst? Stil: de
HEERE werkt al aan zijn verlossing. Kijk
maar: Ebed-Mèlech, een moor, gaat naar de
koning.
“Koning,” zegt hij, “die mannen hebben het helemaal verkeerd gedaan. Jeremia
moet niet in die kuil sterven. Laat hem
maar in de gevangenis zitten, daar sterft hij
wel van honger.”
De koning vindt het allemaal wel best.
Maar het is Gods besturing, die hem laat
zeggen dat Jeremia uit de kuil gehaald moet
worden. God heeft in het hart van EbedMèlech gewerkt, zodat hij het voor Jeremia
opneemt. Kijk maar eens hoe voorzichtig hij
Jeremia uit de kuil optrekt. Hij zorgt voor
oude lappen, die Jeremia onder zijn oksels

kan leggen. Dan bezeert de profeet zich niet
zo erg. Zie je nu wel dat de HEERE Zijn
knecht niet vergeet?
Als Jeremia weer in de gevangenis is,
komt koning Zedekia nog een keer (in het
geheim) bij hem. Maar de profeet heeft
steeds dezelfde boodschap voor de koning.
Jeremia blijft in de gevangenis, tot de
dag waarop gebeurt wat hij voorspeld heeft.
Als een wervelwind komt de ondergang van
Jeruzalem eraan. De koning wilde niet luisteren naar de profeet. Het volk wilde ook
niet naar de profeet luisteren. Maar dan, op
een dag, moeten ze met schrik ervaren dat
het toch waar is, wat Jeremia gezegd heeft.
Gods woorden komen altijd uit. Houd daar
rekening mee!
ZINGEN: Psalm 40:1
‘ k Heb lang den HEER in mijnen druk
verwacht,
En Hij heeft Zich tot mij geneigd;
Ik riep, door nood op nood bedreigd:
Hij gaf gehoor aan mijne jammerklacht.
Mij, in den kuil verzonken,
Mij heeft Hij hulp geschonken,
Gevoerd uit modd’rig slijk;
Mij op een rots gezet,
Daar ik, met vasten tred,
Die jammerkolk ontwijk.
LEZEN: Jeremia 38 en Klaagliederen
van Jeremia 3:52-66
VRAGEN:
1. Hoe komt het dat Jeremia zo standvastig
kon blijven?
2. Zoek in de Bijbel nog meer voorbeelden
van wonderlijke uitreddingen.
3. Lees Handelingen 7:51,52. Wat zeggen
deze teksten over deze geschiedenis?

41

Bijbelse geschiedenis - binnenwerk deel 5 - bewerkt 25 mrt 2008.indd 41

25-3-2008 16:27:17

15 . Jer e m i a's woor de n
kom e n u i t
Twee jaar nadat Nebukadnezar
Jeruzalem belegerde, doorbreken zijn soldaten de noordelijke muur van de stad. Nu
is het gedaan met Jeruzalem. Kan het volk
dan geen weerstand bieden? Wie zou dat
moeten doen? Het uitgehongerde volk of
die bange koning?
Kijk, daar vlucht koning Zedekia.
Hij sluipt het veld in. Maar wat zal het
hem baten? De snelle ruiters komen hem
achterna. Vlak bij Jericho krijgen ze hem
te pakken. Ze brengen hem terug naar
Nebukadnezar.
In Jeruzalem wordt veel bloed vergoten.
Veel mensen worden door de Babylonische
soldaten gedood. Ze ontzien niets en niemand. De tempel en de paleizen gaan in
vlammen op.
In Ribla staat Zedekia voor de boze
Nebukadnezar. Voor de ogen van de bange
koning worden zijn zonen gedood. Daarna
laat Nebukadnezar de edelen van het land
ombrengen. Zedekia ziet wat er gebeurt
met de mannen die hem zo’n dwaze raad
gegeven hebben. Hij beseft dat Jeremia de
waarheid heeft gesproken. Maar nu is het
te laat! Nu zijn zijn zonen gedood en zijn
raadsheren ook. En dan? Dan laat de wrede
Nebukadnezar Zedekia’s ogen uitsteken.
Nu is hij voor altijd blind! Hij wordt vastgebonden en daar gaat hij… Naar Babel.
En Jeremia? Hij hoort het. Hij ziet
het. En hij weet: Gods wraak is gekomen.
Jeremia wordt uit de gevangenis gehaald.
Hij is weer vrij. Hij leeft om de HEERE
te dienen temidden van het overblijfsel
van Israël. Is hij vrij? Kan hij weer gewoon
leven? Hoe moet dat dan? Hij zit op de
rokende puinhopen van de stad. Wat voelt

hij zich eenzaam! Hoor hem eens klagen:
“Och, dat mijn hoofd water ware en mijn
oog een springader van tranen, zo zou ik
dag en nacht bewenen de verslagenen van de
dochter mijns volks. Juda is in de gevangenis gegaan vanwege de ellende en vanwege
de veelheid der dienstbaarheid. Om deze
dingen ween ik; mijn oog, mijn oog vliet
af van water, omdat de Trooster, Die mijn
ziel verkwikken zou, verre van mij is. Mijn
kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de
overhand heeft.”
Is dat de taal van een landverrader,
zoals de mensen eerst meenden? Nee, landverraders waren die edelen en raadsheren
van Zedekia die in Ribla zijn gedood. Zij
hadden zich niet om het volk bekommerd.
Zij wilden niet naar de profeet luisteren.
Maar Jeremia heeft het volk hartelijk lief en
daarom is hij met hun lot begaan.
Jeremia zal wel diep in de put zitten,
denk je niet? Nee, toch niet. Luister maar
eens wat hij zegt: “Dit zal ik mij ter harte
nemen, daarom zal ik hopen: Het zijn de
goedertierenheden des HEEREN, dat wij
niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen
nieuw, Uw trouw is groot. De HEERE is
mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op
Hem hopen. Want Hij zal niet verstoten in
eeuwigheid!”
Hoe kan dat? Hoe kan iemand die op
de puinhopen zit nu zo spreken? Dat komt,
omdat Jeremia óver de puinhopen heen mag
zien dat de HEERE toch nog een overblijfsel naar Zijn verkiezing gelaten heeft. Dat is
moeilijk, hè? Maar het betekent dat er altijd
mensen zijn die de HEERE vrezen en liefhebben. Jeremia moet die preek wel veertig
jaar lang houden. De HEERE zal afbreken,
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maar ook bouwen. De HEERE laat Jeremia
niet moedeloos achter, maar Hij geeft hem
ook een belofte. Luister maar: “Ziet, de
dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik
aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken: Die zal, Koning zijnde, regeren en
voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid
doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda
verlost worden en Israël zeker wonen; en dit
zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal
noemen: De HEERE, onze Gerechtigheid.”
(Jeremia 33:15 en 16)
Laat dan de satan maar woeden. Laat
de wereld de profeten maar doden. Laat
het aardse Jeruzalem maar in puin liggen
en het volk in ballingschap verkeren, maar
de HEERE gedenkt aan Zijn verbond. De
beloofde Koning zál komen. Al zit Jeremia
bij de puinhopen te wenen over het volk,
God heft zijn hoofd weer op.
Dat gebeurde in Jeremia’s tijd, maar dat
gebeurt ook nu nog. En ook nu geldt het
nog: De Koning zál komen, op de grote Dag
der dagen, de oordeelsdag. Ben jij al bereid
om Hem te ontmoeten?

ZINGEN: Psalm 94:8
De HEER’ zal in dit moeilijk leven,
Zijn volk en erfdeel nooit begeven;
Het oordeel keert, vol majesteit,
Haast weder tot gerechtigheid;
Al wie oprecht is van gemoed,
Die merkt het op en keurt het goed.
LEZEN: Jeremia 52:1-11 en Klaagliederen
van Jeremia 1
VRAGEN:
1. Leg in eigen woorden uit wat de betekenis
is van Jeremia 1:10.
2. a) Zoek in de Bijbel andere voorbeelden
van mensen die op de puinhopen toch de
HEERE konden prijzen.
b) Hoe komt het dat ze dit kunnen?
3. Leg uit dat Jeremia 2:13 precies de zonden van het volk weergeeft.
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16 . H et volk i n
ba l li ngsch a p
De mensen van Juda zijn naar Babel
weggevoerd. Nu zijn ze in ballingschap. Ze
worden ballingen genoemd. Dat is gekomen door hun zonden. Sinds Adam in het
Paradijs tegen God zondigde, zijn de gevolgen van de zonde steeds duidelijker te zien.
Kijk maar naar het volk Israël. Eerst was het
één volk. Toen werd het verscheurd in het
tienstammenrijk en het tweestammenrijk.
De tien stammen hebben negentien koningen gehad. Maar niet één van die koningen vreesde de HEERE. Dat is erg! Al die
koningen dienden, samen met het volk, de
afgoden. Toen kwam God met Zijn wraak.
Het volk werd weggevoerd naar Assyrië. En
ze zijn als volk nooit meer naar hun vaderland teruggekeerd. Dat was hun straf.
En Juda en Benjamin, de stammen van
het tweestammenrijk? Ook in Juda hebben
19 koningen geregeerd. Maar daar waren
wél enkele koningen die de HEERE vreesden. Denk maar aan David, Salomo, Josafat
en Hizkia. Hoe komt het dat in dat tweestammenrijk nog wel iets van de vreze Gods
gezien wordt? Hebben de stammen van Juda
en Benjamin het er beter afgebracht dan
de andere tien stammen? O nee, maar dat
komt, omdat in Juda de troon van David
stond. En die troon lag onder de belofte
van God. Uit het geslacht van David zou de
beloofde Verlosser komen. En de HEERE
gedenkt aan Zijn verbond. Hij doet het niet
om dat volk, maar om de eer van Zijn grote
Naam. Daarom komt er na 70 jaar ballingschap verlossing voor het volk. De HEERE
zal Zijn volk verlossen van hun vijanden.
Dat doet de HEERE ook nu nog.
Daarom is de beloofde Messias, de HEERE
Jezus, naar deze aarde gekomen. Om Zijn
volk te verlossen van hun vijanden. De

HEERE Jezus heeft de straf gedragen
voor Zijn volk en de toorn van God de
Vader gestild. Daarom komt er zeker
verlossing voor al Zijn kinderen. Vraag
maar veel of je bij dat volk van God
mag horen. Of de HEERE je een nieuw
hart wil geven.
Het volk is weggevoerd naar het
verre Babel. Ver van het beloofde
land wonen de mensen daar tussen
vreemde volken. Na een poosje zijn
de meeste mensen er al aan gewend.
Ze vinden het eigenlijk helemaal niet
meer zo erg om in Babel te moeten
wonen. Hun kinderen spelen met
de kinderen van de Babyloniërs. En
ze vergeten langzaam dat ze hier
in Babel eigenlijk niet thuis horen.
Ze voelen zich daar helemaal thuis
en denken er niet over om terug te
keren naar hun eigen land.
Maar toch… toch zijn er onder
al die mensen nog enkelen die zich
niet thuis voelen in Babel. Wie zijn
dat dan? vraag je misschien. Wel,
dat zijn mensen die de HEERE
vrezen. Zij weten dat de HEERE
niet wil dat zij tussen de heidense
volken wonen. Daarom verlangen ze naar hun eigen land terug.
Ze weten dat de HEERE beloofd
heeft hen te verlossen, maar ach,
ze zien er zo weinig van! Het is
zo donker om hen heen en in hun
hart. De Babyloniërs spotten met
hen. “Toe, zing nog eens één van
die mooie liederen Sions!” roepen
ze honend.
De Joden halen verdrietig hun

44

Bijbelse geschiedenis - binnenwerk deel 5 - bewerkt 25 mrt 2008.indd 44

25-3-2008 16:27:24

schouders op. Zingen? Hier in dat verre,
vreemde land? Nee, dat kunnen ze niet. Als
ze denken aan hun dierbare stad Jeruzalem,
waar de tempel staat en waar de offers worden gebracht… O, dan kunnen ze toch niet
zingen?

Maar hun harpen dan, die ze meegenomen hebben? Spelen ze daar nooit meer
de mooie Psalmen van David op? Nee. Kijk
maar eens goed, ze hebben hun harpen aan
de wilgen gehangen. Dat is een teken van
grote droefheid. Over één van die mensen
die de HEERE vrezen en die uitzien naar de
verlossing, zullen we gaan vertellen. Luister
maar goed.
ZINGEN: Psalm 137:1
Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen
Van Babylons wijd uitgebreide stromen;
Elk stortte daar zijn bitt’re jammerklacht,
Als hij met smart aan ’t heilig Sion dacht;
Elk, wars van vreugd en vrolijke gezangen,
Liet daar zijn harp aan somb’re wilgen
hangen.
LEZEN: Ezechiël 11 en Psalm 137
VRAGEN:
1. Leg uit waarom de HEERE het tweestammenrijk wel verloste en het tienstammenrijk niet.
2. Waarom was het niet goed van de mensen
om zich thuis te voelen in Babel?
3. Lees Psalm 137. Wat betekent vers 6?
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17. Da n i ël
Onder al de mensen die weggevoerd
zijn naar Babel, is ook een jongeman. Hij
heet Daniël. Dat betekent: “God is mijn
Rechter”. Dat is een mooie naam! Samen
met nog drie jongemannen is Daniël daar
in dat verre Babel. Zijn vrienden heten
Hananja, Misaël en Azarja.
Daniël en zijn vrienden zijn van
afkomst prinsen. Daarom worden ze aan
het hof van de koning van Babel gebracht.
Daar moeten ze als hovelingen de koning
dienen. Nu zijn ze geen prinsen meer, maar
knechten. Dat is erg! Nebukadnezar, de
koning van Babel, wil alles wat aan het
Jodendom herinnert weghalen. Daarom
laat hij de namen van de vier jongemannen
veranderen. Voortaan heten ze Belsazar,
Sadrach, Mesach en Abednego. De vrienden worden eerst in de wijsheid van de
Chaldeeën onderwezen. Dan moeten ze in
het paleis de koning dienen. Daniël is de
voornaamste van de vier.
De koning heeft bevolen dat zijn
knechten drie jaar lang goed gevoed moeten worden met het beste van de tafel van
de koning. Maar dat kunnen Daniël en zijn
vrienden niet. Zij willen de HEERE dienen en de heidenen eten wat door God aan
Israël in Zijn wet verboden is. Maar daar
kunnen Daniël en zijn vrienden toch niets
aan doen in deze droevige omstandigheden?
Ze moeten toch de koning gehoorzamen?
Zo zouden wij wellicht praten. Maar voor
Daniël en zijn vrienden woog de wet van
God zwaarder dan de wet van welke aardse
koning dan ook. Hoe komt dat dan? Wel,
Daniël en zijn vrienden vrezen de HEERE.
En daarom willen ze Hem meer gehoorzaam zijn dan de mensen.
Daniël heeft zich vast voorgenomen
niet te eten van de spijze van de heidenen.
Daarom vraagt hij aan de overste van de

kamerlingen of hij en zijn vrienden hun
eigen, eenvoudige maaltijden mogen gebruiken. Dan gebeurt er iets wonderlijks. God
geeft Daniël genade en barmhartigheid
voor het aangezicht van de overste van de
kamerlingen, staat er in de Bijbel. Dat betekent dat de HEERE het hart van die overste
neigt om naar Daniël te luisteren. Maar hij
is wel bang. Stel je voor dat die vier mannen
er straks niet zo gezond uitzien als de anderen! Dan zal de koning boos worden op de
overste. Hoe moet het dan? Daniël stelt de
man gerust. Als proef zullen ze tien dagen
lang hun eigen, eenvoudige maaltijden
gebruiken. Daarna zal de overste kunnen
zien of de mannen er slecht uitzien of niet.
Daniël weet zeker dat de HEERE hen
helpen zal. Daarom durft hij dat voorstel te
doen. Doet hij dat zomaar dan? Nee, Daniël
zegt dit door het geloof. Hieraan zie je hoe
belangrijk het is dat ook wij hetzelfde geloof
krijgen als Daniël. Vraag daar maar veel om,
want dat is het waar zaligmakend geloof.
Als de tien dagen verstreken zijn, blijkt
dat Daniël en zijn vrienden er juist veel
beter uit zien dan al de anderen. En die hebben nog wel zoveel goede maaltijden van de
tafel van de koning genoten! Zo zie je dat
het beter is om weinig te hebben met Gods
gunst, dan al het goed van de wereld buiten
Zijn gunst. God zorgt voor de oprechten.
Hij waakt over Zijn kinderen.
De overste van de kamerlingen ziet met
verbazing hoe gezond Daniël en zijn vrienden zijn, na die tien dagen. Nu mogen ze
drie jaar lang eten volgens hun eigen Joodse
wetten. Daniëls naam wordt waar: “God is
Richter”.
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ZINGEN: Psalm 48:6
Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
LEZEN: Daniël 1:7-21 en Leviticus 11

VRAGEN:
1. Lees Spreuken 15:16 en 17. Leg uit wat
daarmee bedoeld wordt.
2. Wat zegt de Heidelbergse Catechismus
over het gehoorzamen van de overheid?
3. Was het zonde van Daniël om het bevel
van de koning ongehoorzaam te zijn?
4. Wat zou je zelf hebben gedaan?
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18 . De kon i ng droom t
Wat is er toch een rumoer in het paleis!
Zullen we eens gaan kijken wat er aan de
hand is? Al de wijzen van Babel zijn bij
de koning geroepen. Ze moeten meteen
komen, hebben de knechten van de koning
gezegd. Zenuwachtig staan ze in het paleis
te wachten op de dingen die komen gaan.
Wat is er toch aan de hand?
Wel, de koning heeft gedroomd. Het
was een vreemde droom. En nu wil hij
weten wat die droom betekent. Maar het
probleem is, dat koning Nebukadnezar niet
meer weet wát hij heeft gedroomd. Daarom
heeft hij al de wijzen, waarzeggers en tovenaars geroepen. “Jullie moeten mij niet
alleen vertellen wat ik gedroomd heb,” zegt
hij, “maar jullie moeten ook vertellen wat
die droom betekent.”
Verslagen staan de wijzen voor de
koning. “Dat is onmogelijk, koning,” zeggen ze beleefd. “Wij kunnen wel een droom
uitleggen, maar hoe kunnen wij ooit weten
wat u gedroomd hebt, als u het ons niet vertellen kan?”
Maar de koning wordt boos. “Wat?”
buldert hij woedend, “kunnen jullie dat
niet? Jullie kunnen toch alles? Maar ik zal je
wat zeggen. Als jullie niet kunnen vertellen
wat ik gedroomd heb, dan zullen jullie allemaal sterven!”
Dat is toch niet eerlijk? De wijze mannen staan radeloos voor de koning. Wat
moeten ze nu? Hoor, de koning geeft zijn
soldaten al het bevel om met het verschrikkelijke werk te beginnen.
Daniël en zijn vrienden zijn niet in het
paleis van de koning, maar zij horen ook
wat er gebeurd is en wat de knechten van
de koning moeten doen. En omdat Daniël
en zijn vrienden ook tot de wijzen behoren, moeten zij ook gedood worden. Daniël
bidt tot God om hulp. Dan gaat hij naar de

koning en vraagt of hij een paar dagen uitstel wil geven. Dan zal hij, Daniël, de droom
vertellen en uitleggen. De koning vindt het
goed.
Daniël haast zich naar huis en vertelt
alles aan zijn vrienden. Samen buigen ze
hun knieën en smeken de God van Israël of
Hij hen helpen wil, zodat zij en de wijzen
van Babel niet zo’n oneerlijke dood zullen
sterven. “HEERE, het gaat toch om Uw
eer?” vraagt Daniël heel eerbiedig.
En wat gebeurt er dan? Midden in de
nacht toont de HEERE aan Zijn knecht
Daniël de droom van Nebukadnezar. En
Hij maakt Daniël ook de betekenis van
die droom bekend. Nu zal Daniël wel
opstaan en meteen naar de koning gaan,
denk je niet? Maar nee, Daniël beseft dat
de HEERE zijn leven en het leven van zijn
drie vrienden heeft gered van de dood.
Daarom buigt Daniël weer zijn knieën.
Hij dankt zijn God, Die zo trouw en goed
is. Hoor maar: “Ik dank en loof U, o God
mijner vaderen, omdat Gij mij wijsheid
en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend
gemaakt hebt wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak
bekend gemaakt.” Zie je dat Daniël niet op
eigen krachten steunt? Hij zegt niet: “Ik heb
dit…” of: “Ik heb dat…” Nee, Daniël weet
dat de verlossing niet in hem ligt, maar in de
trouw van God.
Veel mensen roemen in zichzelf. Die
zeggen: “Ik heb gebeden, dus moet God mij
horen.” Maar zo is het niet. Daniël, en al
Gods ware kinderen, weten dat zij van zichzelf niet bidden kunnen. Maar de HEERE
hoort, omdat Hij getrouw is. En dan wordt
het voor Zijn volk een wonder dat Hij
hen hoort. Daarom dankt Daniël eerst de
HEERE, vóór hij naar de koning gaat.
Als Arioch, de officier van de koning,
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hoort dat Daniël de droom en zijn betekenis
weet, is hij blij. Nu hoeft hij niet meer dat
vreselijke werk te doen om al die onschuldige mensen om te brengen. Snel gaat hij
naar de koning en vertelt hem dat Daniël de
droom weet.
De koning is verwonderd. “Breng hem
meteen hier!” beveelt hij. Ongeduldig wacht
hij tot de eenvoudige man voor hem staat.
Zou deze jonge man werkelijk kunnen vertellen wat de droom is en wat hij betekent?

LEZEN: Daniël 2:1-25 en Job 12:13-25
VRAGEN:
1. Waarom konden de wijzen van Babel de
droom niet vertellen en uitleggen?
2. Leg in eigen woorden uit hoe Gods eer in
deze geschiedenis uitblinkt. (Zie Job 12)
3. Mag je ook nu nog, net als Daniël, de
HEERE om zulke dingen vragen?

ZINGEN: Psalm 89:10
Mijn hand zal, hoe ’t ook ga, hem sterken dag en nacht;
Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht;
De vijand zal hem nooit door wreev’ le handelingen,
Door list, of hels bedrog, in uiterst’ engten dringen;
Den booswicht zal ’t geweld nooit tegen hem gelukken,
Noch in- noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken.
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19. Da n i ël l egt de
droom u i t
Het is muisstil in het paleis van koning
Nebukadnezar. Dan kijkt de koning Daniël
aan. “Bent u echt zo machtig om mij de
droom te vertellen en die uit te leggen?”
vraagt hij. Hoor eens wat Daniël zegt!
“De wijzen en de waarzeggers konden uw
droom niet vertellen, o koning. Maar er is
een God in de hemel, Die verborgenheden
openbaart. En die God heeft u, de koning
Nebukadnezar, bekend gemaakt wat er
geschieden zal in de laatste dagen.” Hoor je
dat? Daniël zegt niet: “Ja, dat kan ik”, maar
hij wijst de koning op de enige ware God,
Die alleen verborgenheden openbaren kan.
Dan vertelt Daniël de droom van de
koning. Zullen we meeluisteren? “U hebt, o
koning, een groot beeld gezien. Het hoofd
was van goud. De romp met de armen waren
van zilver. De buik en de dijen waren van
koper. De benen waren van ijzer en de voeten waren van ijzer en leem. U zag dit beeld
in al zijn glorie staan. Maar toen zag u ook
dat er een steen afgehouwen werd, zonder
handen. Die steen sloeg dat beeld aan zijn
voeten en vermaalde ze. Toen werden ook
het ijzer, het koper, het zilver en het goud
samen vermaald en zij werden als kaf dat op
de dorsvloer ligt. En de wind blies het weg,
zodat er niets meer van over was. Die steen
werd echter al groter en groter. Hij werd
zo groot als een berg, die de hele aarde vervulde. Dit was uw droom, o koning”, besluit
Daniël. Hij zwijgt even.
Ademloos heeft de koning geluisterd.
Ja, dat klopt. Deze droom was het! Hoe is
het mogelijk dat Daniël dat weet? Maar…
zal hij ook kunnen vertellen wat die droom
betekent? Daniël kijkt de koning recht aan.
Dan zegt hij: “De uitleg van uw droom
zal ik u nu vertellen, o koning. U bent een

koning der koningen, want de God des
hemels heeft u een koninkrijk, macht, sterkte en eer gegeven. Hij heeft u tot een heerser
gesteld over alle plaatsen op de aarde waar
mensen wonen. Dat gouden hoofd bent u, o
koning. Maar na u zal een ander koninkrijk
komen, minder machtig dan het uwe. Dat
is het zilver. Daarna zal er weer een ander
koninkrijk komen, het koperen, dat heersen zal over de aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Het zal alles vermalen en verbreken. En wat u gezien hebt
bij de voeten, dat ijzer en leem, dat zal een
koninkrijk zijn dat verdeeld is. Het zal
gedeeltelijk hard en broos zijn. Maar zoals
ijzer en leem zich niet aan elkaar hechten,
zal het koninkrijk zich wel vermengen, maar
niet aan elkaar hechten.”
Daniël haalt even adem. Dan vervolgt
hij: “Maar in de dagen van die koningen zal
de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet verstoord
zal worden. En dat Koninkrijk zal aan geen
ander volk overgelaten worden. Het zal al
die koninkrijken vermalen en ze verdelgen,
maar zelf zal het tot in eeuwigheid bestaan.
Daarom hebt u gezien dat uit de berg een
steen werd afgehouwen zonder handen,
die het hele beeld vermorzelde. De grote
God van hemel en aarde heeft u, o koning,
bekend gemaakt wat hierna geschieden zal.
De droom is gewis en zijn uitleg is zeker.”
Na deze woorden blijft het even doodstil. De koning is vervuld met eerbied voor
Daniël en voor de God van Daniël. Hij
roept uit: “Het is de waarheid, dat uw God
een God der goden is en een HEERE der
koningen.”
Zal Nebukadnezar nu zijn goden
afzweren en de HEERE oprecht dienen en
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vrezen? Helaas niet. Nebukadnezar zegt het
wel, maar zijn hart blijft donker en boos.
Het was geen oprechte bekering. Maar dit
alles is wel het middel in Gods hand om het
lijden van Zijn volk in Babel te verzachten.
Daniël wordt na de koning de belangrijkste man in het land. Voor de arme, weggevoerde balling moeten nu alle overheden en
wijzen in Babel buigen. Sadrach, Mesach en
Abednego, Daniëls vrienden, krijgen ook
een belangrijke plaats in het koninkrijk van
Nebukadnezar. Wat een troost is dit voor de
vier vrienden.
Maar Daniël is nog niet uitgesproken.
Hij heeft nu de droom wel verteld en die
uitgelegd, maar hij heeft de koning nog
meer te zeggen. Daniël schaamt zich niet
om de koning beleefd, maar indringend te
waarschuwen tegen de zonde. “Laat mijn
raad u behagen, o koning,” zegt hij, “en
breek uw zonden af door gerechtigheid en
bewijs genade aan de ellendigen. Bekeert u
tot de HEERE, de God van Israël.”
Maar de koning luistert niet naar
Daniël. Hij moet wel met zijn mond erkennen dat de God van Daniël de enige ware
God is, maar zijn hart wordt niet verbroken
voor God. Dat is erg!
Als wij elke keer Gods Woord horen,
of de kinderbijbel lezen en we leven weer
gewoon door, zijn we eigenlijk net als
Nebukadnezar. Dat is heel erg! Vraag daarom aan de HEERE of Hij je een nieuw hart
wil geven. Bid om Gods genade in je leven!
Bid om een oprechte bekering van je hart.
Mondbelijders, zoals Nebukadnezar, zonder
een vernieuwd hart, kunnen voor God niet
bestaan.

ZINGEN: Psalm 96:3 en 4
Al d’ afgoôn zijn slechts ijdelheden;
Maar God, Die van ons wordt beleden,
Is ‘t, Die de heem’ len heeft gesticht;
En voor Zijn Godd’ lijk aangezicht
Zet eer met majesteit haar treden.
Hoe blinkt het alles door vertoning
Van sterkt’ en sieraad in Zijn woning!
Geef dan, o allerlei geslacht,
Den roem van heerlijkheid en kracht
Aan Isrels groten God en Koning.
LEZEN: Daniël 2:26-49, Jesaja 28:16 en
Lukas 17 : 20-37
VRAGEN:
1. Leg in eigen woorden de betekenis van de
droom uit.
2. Welke goddeloze koning kreeg ook een
droom van de HEERE?
3. Hoe komt het dat Nebukadnezer zich
niet oprecht bekeerde?
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2 0 . Dr i e v r i e n de n
i n de ov e n
In het dal van Dura is het feest.
Duizenden mensen zijn daar bij elkaar
gekomen. Ook koning Nebukadnezar met
zijn deftige gevolg is er. Sadrach, Mesach en
Abednego, de drie vrienden van Daniël, zijn
er ook bij. Zij moesten van de koning ook
mee naar het feest.
Wat is er toch aan de hand? Kijk eens
goed! In het midden van het dal staat een
groot gouden beeld. Dat is een afgodsbeeld.
Het stelt de koning zelf voor. En koning
Nebukadnezar wil dat iedereen die op het
feest aanwezig is voor dat beeld knielt. O
wee, als je het niet doet! Hoor maar wat de
heraut van de koning roept: “Men zegt u
aan, gij volken, gij natiën en tongen! Ieder
moet knielen voor dit gouden beeld, zodra
de muziek gaat spelen. En wie niet knielt en
het beeld aanbidt, zal in de oven met brandend vuur geworpen worden!”
Hoor je het? Dat is erg! Nu moeten
alle mensen voor zo’n dood beeld knielen.
En Sadrach, Mesach en Abednego dan?
Ja, die moeten ook knielen. Want anders…
Anders worden ze in de oven geworpen.
Nebukadnezar, die tiran, heeft het zo
beslist. Wat moeten ze nu? Zullen ze even
knielen voor dat beeld en ondertussen in
hun hart tot de HEERE roepen? Dat is wel
een goede oplossing, denk je niet? Net doen
alsof ze het beeld aanbidden en toch de
HEERE dienen. Zou je denken?
Nee, dat kunnen deze drie jonge mannen niet! Zij vrezen de HEERE met hun
hele hart. Daarom mógen ze en kúnnen ze
niet knielen. Ze zullen op de HEERE vertrouwen. Wat zal er straks gebeuren?
Kijk eens, de koning wenkt naar zijn
knechten. De muziek gaat spelen. En dan…
al die duizenden mensen vallen in aanbid-

ding voor het beeld op hun knieën. Velen
van hen knielen misschien wel neer, terwijl
hun hart bruist van haat tegen de koning.
Maar toch knielen ze, omdat ze niet in de
oven geworpen willen worden.
Koning Nebukadnezar blikt met welgevallen over de menigte, die nu op zijn
bevel geknield ligt. Maar dan… Dan ziet hij
opeens drie mannen staan! Wat heeft dat te
betekenen? Wie zijn dat? Hij kijkt nog eens
goed. Dan ziet hij het. Het zijn Sadrach,
Mesach en Abednego, die Joodse mannen
die zo’n hoge positie hebben aan zijn hof.
Daar staan ze, kaarsrecht.
Ze twijfelen niet. Vastbesloten zijn ze.
Zouden ze buigen voor een afgod? Nee,
dat kan niet! Het bevel van hun God gaat
boven het bevel van deze aardse tiran. Ze
weten precies wat de HEERE in Zijn wet
zegt: “Gij zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken
van hetgeen boven in de hemel is, noch van
hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij
zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een
ijverig God.” En daarom blijven ze staan,
wat er ook gebeuren zal. Het “gij zult niet”
van de HEERE, hun God, staat boven het
“gij zult” van deze aardse koning. Deze
drie jonge mannen staan daar, helemaal
alleen, temidden van duizenden mensen
die het beeld wel aanbidden. Zij blijven hun
God getrouw. Kunnen ze dat zelf? Nee, zij
kunnen dit alleen door het geloof, dat de
HEERE hen schenkt.
Sadrach, Mesach en Abednego moeten bij de koning komen. Kijk, daar staan ze
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voor de machtige vorst. Streng kijkt hij hen
aan. “Is het met opzet, dat jullie mijn goden
niet eren?” vraagt hij. “Ik zal je nog éénmaal
de gelegenheid geven om te knielen. Maar
als je het niet doet, dan wacht de oven je.”
Hoor eens wat hij zegt! “Wie is de God, Die
u uit mijn handen verlossen zal?” Wat erg!
Nebukadnezar durft zomaar de God van
Israël te honen!
Maar de HEERE, de God van hemel
en van aarde, zal het opnemen voor Zijn
eigen eer. Hij zal verheerlijkt worden. De
duivel zal het verliezen, reken daar maar op!
De HEERE geeft de jongelingen geloof. Nu
vrezen ze geen vuur en geen aardse koning
meer. “Wij hebben niet nodig u op
deze zaak te antwoorden. Zal
het zo zijn, onze God,
Die wij eren, is
machtig ons
te ver-

lossen uit de oven des brandenden vuurs en
Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen.
Maar zo niet: het zij u bekend, o koning,
dat wij uw goden niet zullen eren, noch het
gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen
aanbidden.”
Wat een geloofstaal is dit! Nu is de
koning zeker wel onder de indruk? Maar
nee, Nebukadnezar briest van woede. Dan
beveelt hij grimmig dat de oven zevenmaal heter gestookt moet worden. Sadrach,
Mesach en Abednego worden gebonden.
Daar gaan ze… naar de ingang van de gloeiende oven. De mannen die hen meenemen,
werpen hen in de oven. Maar door de ver-

55

Bijbelse geschiedenis - binnenwerk deel 5 - bewerkt 25 mrt 2008.indd 55

25-3-2008 16:27:38

zengende hitte verbranden ze zelf, zó heet is
het zelfs buiten de oven!
En de drie jongelingen? Nebukadnezar
kijkt vanaf een afstand toe. “Ha,” denkt hij,
“nu kan iedereen zien dat ik het voor het
zeggen heb! Ik, de machtige Nebukadnezar,
die dat grote Babel gebouwd heb, moet
gehoorzaamd worden en niet hun God.”
De koning kijkt nog eens naar het vuur in
de oven. Maar… Ziet hij het goed…? Ja, er
beweegt iets in de oven. Hij tuurt en tuurt.
Ja, nu ziet hij het. Midden in die oven wandelen drie, nee, vier mannen rond. Hoe kan
dat? Alleen Sadrach, Mesach en Abednego
zijn toch in het vuur geworpen? Wie is die
vierde man dan? Nebukadnezar kijkt nog
eens. O, wat een majesteit gaat er uit van
die vierde Persoon! Ja kinderen, het is de
HEERE, Die bij de drie jongelingen in de
oven is. Hij is de Almachtige, oneindig meer
dan die aardse koning Nebukadnezar.
De koning komt zo dicht mogelijk
bij de oven. Dan roept hij: “Gij Sadrach,
Mesach en Abednego, gij knechten des
allerhoogsten Gods, gaat uit en komt hier.”
Rustig komen de drie mannen uit de
oven. Waarom zouden zij zich haasten? In
de oven zijn ze even veilig als daarbuiten!
Het vuur kon hen niet beschadigen, want
de HEERE heeft hen bewaard. Daar staan
ze voor de koning. Er is zelfs geen brandlucht aan hun kleren. Alleen de koorden,
waarmee ze gebonden waren, zijn verdwenen. De koning ziet het en al zijn knechten
zien het. Dan kan hij niet anders dan erkennen dat Israëls God de enige, ware God
is. Hoor maar wat hij zegt: “Geloofd zij de
God van Sadrach, Mesach en Abednego,
Die Zijn engel gezonden en Zijn knechten
verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd en
hun lichamen overgegeven hebben, opdat
zij geen god eerden, noch aanbaden, dan
hun God.” Wat een mooie belijdenis, vind
je niet? Nebukadnezar erkent de HEERE
als de Allerhoogste. Maar hij vernedert zich

niet met zijn hart voor de God van Israël.
Dat is erg!
De satan dacht het te winnen, maar de
HEERE regeert. Hij volvoert Zijn raad, ook
in het verre Babel! Daarom kon het vuur
de drie vrienden van Daniël niet verteren.
Hoe zou onze houding geweest zijn? Waren
wij ook blijven staan? Kennen wij dat ware
geloof in ons hart?
ZINGEN: Psalm 118:3
Ik werd benauwd aan alle zijden,
En riep den HEER’ ootmoedig aan.
De HEER’ verhoorde mij in ’t lijden,
En deed mij in de ruimte gaan.
De HEER’ is bij mij, ‘ k zal niet vrezen;
De HEER’ zal mij getrouw behoên;
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,
Wat zal een nietig mens mij doen?
LEZEN: Daniël 3 en 1 Petrus 3:3-9
VRAGEN:
1. Leg uit waarom het niet goed geweest was
als de drie vrienden wel geknield hadden,
maar ondertussen tot de HEERE hadden geroepen.
2. Lees Mattheüs 10:33 en leg uit wat daarmee bedoeld wordt.
3. Waaruit blijkt de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad in deze
geschiedenis?
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21. E e n v er sch r i k k eli jk
oor de e l
Het is enkele jaren later.
Nebukadnezar, de koning van Babel, is
gestorven. Een andere koning zit op de
troon van het machtige wereldrijk. Zijn
naam is Belsazar. De goddeloze koning
Belsazar viert graag feest. Daarom nodigt
hij vaak gasten uit om met hem feest te vieren in zijn prachtige paleis. Ook nu zit de
paleiszaal vol vrolijke gasten. De muziek
speelt. Dan komen de dienaren van de
koning binnen. Wat dragen zij daar bij
zich? Kijk eens goed! Het zijn gouden en
zilveren bekers. Het geroezemoes verstomt
even. Dan gaat er gejuich op. Ha, dat zijn de
bekers uit de tempel van Jeruzalem, uit de
tempel van de God van Israël. Die tempel
is met vuur verwoest. De zilveren en gouden bekers zijn naar Babel meegenomen. De

koning en zijn gasten spotten met de God
van de Joden. Ze prijzen hun eigen afgoden.
Het is een heidens drinkgelag daar in het
paleis. Dat buiten de vijanden rond de stad
liggen, maakt niet uit…
Maar dan… temidden van het feestgedruis, gebeurt er iets vreemds. De koning
kijkt naar de muur van de zaal. Wat gebeurt
daar? Belsazar verbleekt. Daar, aan de wand,
ziet hij de vingers van een mensenhand.
Meer niet. En die vingers gaan schrijven.
Eén voor één komen de letters, de woorden op de muur te staan. Het is doodstil
in de zaal. De knieën van de koning stoten
tegen elkaar van angst. Vol ontzetting staren de gasten naar het wonderlijke schrift
dat uiteindelijk op de muur staat. Niemand
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weet wat het betekent. Er wordt een grote
beloning uitgeloofd voor degene die kan
vertellen wat daar op die muur geschreven
staat. Het is in één klap uit met het goddeloze feest. Angstig kijken de mensen elkaar
aan. Wat gebeurt hier toch? In allerijl worden de wijzen gehaald. Zij staren naar de
woorden, maar ook zij kunnen niet vertellen wat daar staat. Wat nu?
De koningin hoort ook van het
tumult. Zij gaat naar de koning. “Ik weet
wel iemand die ons helpen kan,” zegt ze.
“Daniël is heel wijs. Hij heeft vroeger aan
uw vader ook dromen uitgelegd. Laat hem
komen.” Meteen wordt Daniël gehaald. De
koning belooft hem van alles, als hij maar
vertelt wat er op de muur geschreven staat,
maar Daniël wijst het allemaal van de hand.
Hij hoeft geen beloning. Onbevreesd staat
hij voor de koning. Hij wijst Belsazar op
zijn goddeloze gedrag. “U bent nog goddelozer dan uw vader Nebukadnezar,” zegt
Daniël, “u hebt de heilige vaten uit het huis
van Israëls God ontheiligd. Daarom is God
gekomen om u te straffen. Het vonnis staat
hier op de muur: Mené, mené, tekel, upharsin. God heeft het Zelf geschreven. De
woorden betekenen: Geteld, gewogen, te
licht bevonden.”
Koning Belsazar kijkt Daniël angstig aan. Wat betekent dit allemaal? Hoor,
Daniël gaat alweer verder. “Uw rijk is uit,
o koning!” klinkt zijn stem als een oordeel
door de zaal. “Het zal niet langer bestaan.
Het gouden hoofd zal vallen. In de weegschaal van Gods recht bent u te licht bevonden. De straf komt en uw koninkrijk wordt
aan de Meden en de Perzen gegeven.”
Als Daniël zwijgt, is het doodstil in
de koninklijke zaal. Het verschrikkelijke
oordeel dreunt nog na in de oren van de
geschrokken koning. Dan staat hij op en
gebiedt zijn knechten dat ze Daniël een pur-

peren mantel moeten omdoen en een gouden keten om zijn hals moeten doen. Hij
maakt Daniël tot de derde heerser in zijn
rijk.
Maar Gods oordeel zal heel spoedig
komen over de goddeloze Belsazar. Nog
diezelfde nacht wordt de koning gedood.
Wat Daniël voorzegd heeft, is uitgekomen. Belsazar moet voor God verschijnen
om rekenschap af te leggen van al zijn boze
daden.
ZINGEN: Psalm 49:4
Al zegt zijn hart: “Mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan”;
Al heeft hij ’t land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam
genoemd;
’t Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt;
de mens, hoe mild door ’t aards geluk bedeeld,
hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
vergaat als ’t vee, en derft in ’t eind het leven.
LEZEN: Daniël 5 en Jeremia 50
VRAGEN:
1. Leg in eigen woorden uit wat de woorden
op de wand betekenen.
2. Wat hebben deze woorden ons te zeggen?
3. Lees Lukas 12:35-48. Wat heeft deze
geschiedenis met de geschiedenis van
Belsazar te maken?
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22 . Da n i ël i n de
l e eu w e n k u i l
Er komt een nieuwe koning in het
rijk van Belsazar. De nieuwe koning heet
Darius. De belangrijkste man na de koning
is Daniël. Daniël is inmiddels al heel oud.
Wat heeft hij veel meegemaakt in zijn leven!
Ook nu heeft hij nog vijanden. Er zijn mensen die het helemaal niet kunnen hebben
dat Daniël, na koning Darius, de machtigste
man van het rijk is. Ze haten hem. Koning
Darius houdt wel veel van Daniël, omdat
hij ziet dat Daniël oprecht en eerlijk is. De
HEERE zorgt voor Daniël. Daarom blijft
hij de eenvoudige man die hij altijd was, al
heeft hij nu zoveel macht.
Daniël heeft één plaats, waar hij het
liefst is. Dat is de opperzaal, waarin vensters zijn naar het oosten. In die opperzaal
knielt Daniël iedere dag drie maal voor de
HEERE neer om te bidden. Dan bidt die
oude man voor zijn volk, dat in ballingschap is. Hij smeekt de HEERE om het
volk te verlossen en uitkomst te geven. Als
Daniël daar voor het open venster op zijn
knieën ligt, denkt hij aan Jeruzalem. Dáár
ligt zijn hart. Hij geeft niets om de weelde
van het hof hier in Babel, maar hij verlangt
naar de stad Jeruzalem, waar de tempel van
de HEERE is. Daar verlangt Daniël naar,
omdat hij weet dat de HEERE daar, bij
Zijn volk, wonen wil. Daniël weet dat de
HEERE Zijn volk niet vergeet, al zijn de
muren van Jeruzalem verscheurd en is de
tempel verwoest. Daarom blijft hij hopend
bidden om verlossing en uitredding.
Daniël merkt niets van de speurende
ogen van zijn vijanden, die nauwkeurig letten op alles wat hij doet. O, als hij maar eens
iets verkeerd deed! Dan zouden ze hem aanklagen bij koning Darius. Dan zou hij zijn
hoge positie wel kwijtraken. Maar ze kun-

nen niets vinden. De satan weet echter raad.
Daniël is voor hem gevaarlijker dan wie
dan ook, want Daniël dient God. Daarom
fluistert hij de mannen in het oor: “Er is één
ding waarmee je Daniël ten val kan brengen. Eén belangrijke zaak! Daniël dient
zijn eigen God.” Is dat dan verkeerd? Nee,
dat niet, maar toch… De mannen luisteren
naar de stem van de satan. Ze beraadslagen een boos plan. “Ja,” zeggen ze grimmig
tegen elkaar, “dat moet lukken! Nu hebben we hem in onze macht!” Ze gaan naar
de koning. Vleiend klinkt hun stem. “O
koning,” zeggen ze, “er moet een wet uitgevaardigd worden, waarin staat dat niemand
in dertig dagen bidden mag dan alleen tot u.
En wie dit gebod overtreedt, moet in de kuil
met leeuwen geworpen worden.”
De koning denkt even na. “Wat hebben
deze mannen een hoogachting voor hem,”
denkt hij gevleid. Ja, hij zal die wet ondertekenen. Al snel wordt de wet overal bekend
gemaakt. Misschien halen de mensen hun
schouders wel op. Dertig dagen alleen maar
bidden tot de koning? Goed, dan doen we
dat toch.
Ook Daniël hoort van de wet. Hij kijkt
ervan op. Waar is dat goed voor? Wat heeft
dat te betekenen? Wat zal hij doen? O, dat is
voor Daniël geen vraag. Hij kan zijn plaatsje
bij het open venster niet leeg laten. Hij kan
niet zonder de HEERE leven. Daarom blijft
hij gewoon drie maal per dag zijn knieën
buigen voor de God van hemel en aarde.
Maar zijn hoge positie dan? Als de
knechten van de koning er achter komen,
dan moet hij in de leeuwenkuil! Dan moet
hij sterven. Daniël is niet bang. Hij gelooft
God op Zijn Woord. Hij weet dat de
HEERE hem helpen zal, hoe alles ook zal
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gaan. Daniël weet zich alleen veilig in Gods
hoede, zelfs al moet hij daarvoor in de leeuwenkuil sterven.
Onder het venster van de opperzaal
sluipen enkele mannen. Stil blijven ze staan.
Luister eens! Hoor je dat? Boosaardig knikken ze elkaar toe. Ja, ze horen het goed.
Daniël bidt. Daniël smeekt zijn God om
genade. O, hun boze plan is gelukt! Snel
gaan de mannen naar de koning. Daar
klagen ze de oude Daniël aan. “Die oude
Daniël, die na u de belangrijkste man van
het rijk is, gehoorzaamt uw wet niet, o
koning!” zeggen ze triomfantelijk. Dan
begrijpt de koning ineens waar het hen om
te doen was. O, in zijn hoogmoed heeft
hij niet beseft wat een onzinnige wet
hij ondertekende! En nu… Nu moet
Daniël, de man die zijn rechterhand is,
sterven! Hoe koning Darius het ook
wendt of keert, hij moet het bevel
geven Daniël in de leeuwenkuil te
werpen. Bevend kijkt hij toe. “Uw
God, Die u geduriglijk eert, Die verlosse u, Daniël!” zegt hij nog verdrietig tegen de oude man. Dan
wordt er een steen op de kuil gelegd.
“Zo,” denken de vijanden, nu zijn
we van Daniël af! En terwijl de
koning de hele avond en nacht van
verdriet niet slapen kan, juichen de
vijanden. Het is gelukt! Daniël, de
Jood, is dood!
En Daniël? Hij heeft zich in
God verblijd. De HEERE sluit
de muilen van de hongerige leeuwen toe, zodat ze Zijn knecht geen
kwaad kunnen doen. Maar de
HEERE doet nog meer. Hij zendt
Zijn engel bij Daniël in de kuil. Wat
heeft Daniël het daar goed! “De
HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen! De HEERE zal mij getrouw
behoên!” Dat ervaart Daniël daar in
die donkere kuil.

Het wordt weer licht. Koning Darius
staat op. Hij heeft de hele nacht niet geslapen. Steeds moest hij aan Daniël denken.
Bedroefd gaat de koning naar de leeuwenkuil. De God van Daniël is toch machtig?
Misschien… wie weet, heeft Hij Zijn trouwe
dienaar bewaard. Boven de ingang van de
kuil staat de koning stil. Zou Daniël nog
leven? Dan roept hij vertwijfeld uit: “O
Daniël, knecht van de levende God, heeft
uw God, Die u geduriglijk eert, u van de
leeuwen kunnen verlossen?” De koning
durft nauwelijks op antwoord
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te hopen. Maar dan… Hoor eens! Een
stem! Het is Daniëls stem. Hij leeft dus
nog! Het is geen angstkreet, die de koning
hoort, het is geen hulpgeroep uit de kuil,
maar met kalme stem zegt Daniël: “Mijn
God heeft Zijn Engel gezonden en heeft de
muil van de leeuwen toegesloten, dat ze mij
niet beschadigd hebben, omdat voor Hem
onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o
koning, tegen u geen misdaad gedaan.”
Dat is een triomfzang! Eer Daniël in
de kuil werd geworpen, heeft de HEERE de
muilen van de leeuwen gesloten. Zo betoont
de HEERE dat Hij regeert. Wat is de
koning blij! Hij laat meteen de steen van de
kuil halen. Daniël wordt uit de kuil verlost.

De koning is woedend op de booswichten, die dit verschrikkelijke plan bedacht
hebben. Daarom laat hij hen halen. Met
hun vrouwen en kinderen worden ze onverbiddelijk in de leeuwenkuil geworpen. En
dan… Dan gaan de muilen van de leeuwen
open en ze worden verslonden in de verschrikkelijke kaken. Voor hen is geen redding meer mogelijk. De hele wereld zal
weten dat de God van Israël de ware God is.
Daniëls gebed is verhoord. Hij mag
weer terug naar het paleis. Hij mag zijn
knieën weer buigen voor zijn God, daar bij
de open vensters in de opperzaal. En daar
heeft de HEERE hem vertroost en gesterkt.
Zie je dat het goed is om de HEERE te dienen? Alleen als je een nieuw hart hebt, kun
je gerust leven en sterven. Zoek jij dat ook?
ZINGEN: Psalm 18:6
Ik werd verlost van ’s vijands legerscharen,
En ’s haters hand, wijl zij te machtig waren.
Men viel mij aan ten dage van mijn smart;
Maar toen was God het steunsel van mijn hart.
Hij trok mij uit, en bracht m’ in ruimer wegen;
Want Hij had lust aan mij, Zijn knecht,
gekregen.
De HEER vergold mijn onschuld naar het recht,
En schonk mij ’t loon, den reinen toegezegd.
LEZEN: Daniël 6 en 1 Koningen 8:46-53
VRAGEN:
1. Waarom konden Daniëls vijanden hem
niet uitstaan?
2. Wat was de valstrik waarin koning
Belsazar viel?
3. Daniël bad met open vensters in de richting van Jeruzalem. Wat heeft dat ons te
zeggen?
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23 . E st h er e n de kon i ng
Koning Ahasveros zit op zijn troon.
Ineens heft hij luisterend zijn hoofd op.
Wat hoort hij daar? Voetstappen komen
langzaam dichterbij. Wat is dat? Wie durft
daar ongeroepen tot de koning te komen …?
Weet degene die daar aankomt niet dat de
koning macht heeft om iemand die ongevraagd bij hem komt te laten doden?
Ha, hij ziet het al. Het is Esther, zijn
knappe vrouw. Nee, Esther zal hij niet
afwijzen. Als Esther langzaam tot vlak
voor de koning nadert, tilt Ahasveros zijn
arm op. Schuw kijkt Esther op. Wat zal er
gebeuren? Zal de koning haar wegsturen?
Maar nee, kijk eens wat de koning doet! Hij
heeft in zijn hand een gouden scepter. Die
steekt hij Esther toe. Dat is het teken dat de
koning het goedkeurt dat zij voor hem staat.
Wat is Esther opgelucht! De koning is haar
gunstig gezind. En wat is zijn stem vriendelijk. Hoor maar wat hij zegt: “Wat is uw
bede, o koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de
helft mijns koninkrijks.” Dat valt mee! Ja,
de HEERE zorgt.
Dan klinkt eenvoudig de vraag van
Esther. Nu gaat ze zeker vragen of de koning
haar en haar volk wil sparen? Maar nee, dat
doet Esther niet. Ze vraagt alleen maar of
de koning, samen met Haman, bij haar wil
komen eten. Is dat alles? Natuurlijk wil de
koning dat doen. Hij stuurt een bode naar
Haman om hem te zeggen dat hij bij koningin Esther uitgenodigd is voor de maaltijd.
Wat is Haman trots op die eer! Maar … in
zijn hart is hij vals. Wacht maar, denkt hij,
mijn plannen zúllen doorgaan!
’s Middags zitten die drie met elkaar
aan de maaltijd. De wijn gaat rond. Esther
vraagt nog steeds niet. Ze vindt de tijd daar
nog niet rijp voor. Dan vraagt de koning
opnieuw: “Wat is uw bede, o koningin

Esther?” De koning begrijpt wel dat er meer
achter haar uitnodiging zit. De HEERE laat
hem dat begrijpen. Zie je dat de HEERE
ook het hart van een goddeloze koning
bestuurt?
Esther vraagt of de koning en Haman
de volgende middag weer komen eten. Nu,
dat zullen zij zeker doen. Trots als een pauw
stapt Haman even later het paleis uit. Wat
is hij toch een voornaam man. Maar … wat
ziet hij dan? Zit daar die Jood weer? En
buigt die Jood weer niet voor hem? Welnee,
Mordechaï beweegt niet eens! “Het is toch
om razend van te worden,” denkt Haman.
Ineens is zijn vrolijke bui verdwenen.
Bedroefd komt hij thuis. Die Jood bederft
steeds weer alles voor hem!
Haman vertelt alles aan zijn vrouw en
een paar vrienden, die bij hem op bezoek
zijn. Ze lachen hem allemaal uit. “Dat is
toch niet moeilijk?” zeggen ze. “Vraag aan
de koning of je die Jood mag laten ophangen, man! Dan ben je van hem af.” Wat een
verschrikkelijke raad geven ze hem! Maar
Haman lacht opgelucht. Ja, dat is een goed
plan. Dat hij daar zèlf niet aan gedacht
heeft, zeg! De koning weigert hem immers
nooit iets? Haman knapt er helemaal van
op. Hij laat meteen een paar timmermannen komen. Zij moeten een hele hoge galg
maken. Als Haman toekijkt hoe de mannen aan het werk zijn, ziet hij in gedachten
Mordechaï al aan de galg hangen.
Dwaze Haman! Gods raad zal bestaan.
Koning Ahasveros woelt in zijn
bed. Hij kan maar niet slapen, vannacht.
Uiteindelijk roept hij één van zijn knechten. Hij vraagt hem om wat voor te lezen.
Misschien kan hij daarna wel slapen. De
knecht neemt de kronieken. Dat is de
geschiedenis van Perzië. Daar leest de man
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uit voor. De koning luistert. Opeens komt
hij overeind. Wát leest zijn dienstknecht
daar? De koning hoort een bekende naam:
Mordechaï. Aandachtig luistert de koning
verder. Heeft Mordechaï een moordaanslag op de koning verijdeld? Heeft hij zo
het leven van de koning gered? De koning
heft zijn hand op. “Stop eens even”, zegt hij.
“Wat voor beloning heeft Mordechaï daarvoor gekregen?”
“Niets, majesteit,” antwoordt de

knecht. “Maar dat mag niet!” zegt
Ahasveros, “die man moet daarvoor
beloond worden. En wel direct.”
De koning laat er geen gras over groeien. De volgende dag wil hij Mordechaï
belonen. Maar hoe? Het is nog vroeg, als
een dienaar komt vertellen dat Haman de
koning wil spreken. “Dat komt mooi uit”,
denkt de koning, dan kan hij met Haman
overleggen hoe hij Mordechaï kan belonen.
Haman is nog maar net bij de koning,
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of Ahasveros begint al. Hij vergeet helemaal
te vragen waarom Haman hem spreken wil.
“Haman,” zegt hij, “Er is een man die ik
graag een bijzondere eer wil bewijzen. Zeg
jij eens hoe ik dat zou kunnen doen?”
“Ha,” denkt Haman, “die man ben
ik natuurlijk. Wie zou het anders moeten
zijn?” Even denkt Haman na. Het moet iets
zijn, waardoor meteen iedereen in het land
weet dat hij de gunsteling van de koning is.
Ja, hij weet wat moois! “Die man, o koning,”
zegt hij langzaam, “moet een koninklijk
kleed omgedaan worden.” Dat is één! “Dan
moet hij op een koninklijk paard zitten.”
Dat is twee! “En dan moet hij een koninklijke hoed op zijn hoofd hebben.” Dat is
drie. En dan … Dan komt het mooiste.
“Dan moet de grootste van uw vorsten voor
hem uit lopen en roepen: Zo zal men de
man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft!” O, Haman ziet zichzelf al
in gedachten rijden. Wat zullen de mensen
kijken! Hij kijkt de koning aan. Nu zal de
koning zeggen dat hij, Haman, deze heerlijke eer te beurt valt.
De koning opent zijn mond. Maar wat
hoort Haman dan? Luister maar: “Goed
Haman, doe dit alles aan Mordechaï, de
Jood. En loop jij maar voor hem uit. Laat
niet één woord vallen van alles wat je
gesproken hebt.”
Sprakeloos staart Haman de koning
aan. Is het echt waar wat hij hoort? Wat zal
er in zijn boze hart omgaan? Zal hij nog een
uitvlucht zoeken om er onderuit te komen?
Maar dat kan niet. Het móet gebeuren. De
koning gebaart met zijn hand, dat Haman
kan gaan. Met gebogen hoofd verlaat de
trotse man het paleis.

Wie rijdt daar door de stad? Is dat echt
die eenvoudige Mordechaï? En wie loopt
daar voor hem uit en roept: “Zo zal men de
man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft”? Is dat die trotse Haman?
Hoe kan dat? Dat kan, kinderen, omdat
Gods raad zal bestaan. Omdat de HEERE
zorgt. Zo zorgt Hij ook nu nog. Ook in
jouw leven.
ZINGEN: Psalm 91:6
Zij zullen u, Gods gunstgenoot,
Naar ’s Hoogsten welbehagen,
Opdat gij aan geen steen u stoot,
Op hunne handen dragen.
Gij zult op jonge leeuwen treên,
Op giftig’ adders stappen.
En, door gevaar noch vrees bestreên
Den leeuw en draak vertrappen.
LEZEN: Esther 5 en 6 en Hebreeën
10:19-25
VRAGEN:
1. a) Wat is de (koninklijke) scepter?
b) Welke betekenis heeft deze scepter?
2. Noem nog meer voorbeelden uit de Bijbel
waaruit blijkt dat de HEERE regeert.
3. Vaak wordt het gaan van Esther naar
koning Ahasveros vergeleken met het
gaan van de zondaar tot God. Wat zijn
overeenkomsten en wat zijn verschillen?
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2 4 . E st h er r e dt h a a r volk
Als Haman na deze verschrikkelijke tocht door de stad thuiskomt, is hij
ontroostbaar. Zijn vrouw en vrienden zien
het maar somber in. “Tegen die Mordechaï
moet je het nog eens afleggen, Haman,”
zeggen ze. Maar Haman heeft geen tijd
om daar nu over te peinzen. Hij moet zich
snel omkleden, want hij mag weer met de
koning bij koningin Esther gaan eten. De
trotse man snelt naar het paleis, naar het
koninklijke maal. Dat het zijn laatste maaltijd zal zijn, kan hij niet weten. God zorgt
voor Zijn volk en dat zal Haman spoedig
ondervinden.
Daar zitten ze met elkaar aan de maaltijd. Koning Ahasveros kijkt zijn koningin
aan. “Wat is uw bede, o koningin Esther?”
vraagt hij vriendelijk.
En dan … Dan kan Esther niet meer
zwijgen. Ernstig klinkt haar stem:
“Geef mij, o koning, mijn leven!
Spaar mijn volk! Want ik en mijn
volk zijn verkocht om gedood
en omgebracht te worden.”
Bevend zwijgt Esther. Het
is eruit! Nu komt het
er op aan! Wat zal de
koning zeggen?
De koning
springt op. “Wie
heeft dat gedaan?
Wie zou u, mijn
koningin, naar
het leven durven staan? Wie?”
roept hij woedend
uit.
Daar zit
Haman … Hij
krimpt ineen.
Zijn gezicht
wordt bleek. Dan

ziet hij de uitgestrekte arm van koningin
Esther en hoort hij haar zeggen: “De man,
de onderdrukker en vijand van mijn volk, is
deze boze Haman.”
Het klinkt als een doodsvonnis. De
woorden rollen met kracht door de zaal.
Gods raad zal bestaan. De satan zal het
verliezen van het Vrouwenzaad. Dat ziet
Esther. Dat ondervindt Mordechaï en dat
ervaren de Joden. Daarvan zal al Gods volk
getuigen. Maar … dat ondervindt Haman
ook! De koning staart verbaasd van de één
naar de ander. Is dat waar? O, hij ziet het
meteen
aan
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Haman. Kijk hem daar nu zitten, die lafaard!
Dan komt één van de knechten naar
de koning toe. “Koning,” zegt hij zacht,
“Haman heeft gisteren ook een galg
gemaakt. Daar wil hij Mordechaï aan
ophangen.”
De koning is woedend. Hij gebiedt dat
Haman gehangen zal worden aan de galg,
die hij voor Mordechaï had laten maken.
Daar hangt hij. Dood! Haman moest voor
de Rechter van hemel en aarde verschijnen.
Gods raad zal bestaan.
Ook al de mensen die het met Haman
houden, ondervinden het. De koning kan
de wet die hij met zijn ring bezegeld heeft,
niet herroepen. Maar hij laat Mordechaï
een andere wet maken, waarin staat dat de
Joden zich mogen wreken aan hun vijanden. Ook deze wet wordt door de koning
met zijn ring bezegeld. Dan stuurt hij boodschappers door alle landschappen om de wet
bekend te maken.
Wat is er een blijdschap bij de Joden!
Wat zijn ze dankbaar! Zie je, dat de
HEERE wonderlijke wegen gebruikt om
Zijn volk te verlossen van hun vijanden?
Nog steeds briest de satan. Nog steeds
probeert hij Gods Kerk uit te roeien. Maar
het zal hem nooit lukken. Gods raad zal
bestaan. De HEERE heeft Zelf gezegd: “De
poorten der hel zullen Mijn gemeente niet
overweldigen!”
Tot op de dag dat de HEERE op de
wolken des hemels komen zal, zal er een
volk zijn dat Hem liefheeft en dient.

Joodse volk. Maar ook nu. Vraag maar veel
om een nieuw hart. De HEERE kan en wil
het je geven. En de HEERE kan en wil ook
voor jou zorgen. Zoek Hem, nu het nog
kan. Nu is het nog genadetijd. “Heden dan,
zo gij Zijn stem hoort, verhard u niet, maar
laat u leiden!”
ZINGEN: Psalm 95:4
Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
LEZEN: Esther 7 en 8 en Openbaring 20
VRAGEN:
1. Leg uit waarom de titel van dit hoofdstukje eigenlijk niet klopt.
2. Waarom mocht de wet die Ahasveros verzegeld had niet herroepen worden?
3. a) Lees Esther 8:17. Wat gebeurt hier?
b) Verbind de tekst uit Zacharia 8:23
met de tekst uit Esther 8:17.

Haman heeft het “pur”, dat is het lot,
laten werpen, om de juiste tijd te weten
waarop hij het volk om zou brengen. De
Joden hebben daarom het Purimfeest
ingesteld. Op die dag herdenken ze dat de
HEERE de boze aanslag van Haman verijdelde.
Zo zie je maar, dat de HEERE zorgt.
Toen voor Esther en Mordechaï en het
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A N T WOOR DE N
1.
1.

2.

3.

2.
1.

2.

3.

De tempelbouw
In de ark lagen in de eerste
plaats de twee stenen tafelen
van de wet. Verder werden in de
directe nabijheid van de ark de
bloeiende staf van Aaron en het
kruikje met manna bewaard.
Voor het voorportaal stonden
de twee zuilen van Boaz en
Jachin. Daarachter was het
heilige met daarin onder andere
het reukofferaltaar. Achter het
heilige bevond zich het heilige
der heiligen, gescheiden van het
heilige met een gordijn. Om het
tempelgebouw zelf lag het tempelplein, ook wel het voorhof
genoemd.
Het volk had het diverse
keren zwaar verzondigd bij
de HEERE, de God van het
verbond. Bovendien blijft het
volk zich steeds weer van de
HEERE afkeren. Het blijft dus
noodzakelijk dat er onophoudelijk gebeden wordt om vergeving van zonden. Bidden om
bekering, berouw en vergeving
is steeds weer nodig.
De regering van Salomo
Aan de ene kant wel, want de
koningin van Scheba komt tot
de gedachte en erkenning dat de
Heere Salomo gezegend heeft
en geeft Hem de eer; aan de andere kant niet, want Salomo zou
er zelf trots op kunnen worden
en de Heere de eer dus niet geven.
De Heere Jezus zegt dit tegen
de Joden die de Wijsheid in hun
midden hebben, maar Hem niet
willen geloven. De Heere Jezus
vergelijkt Zich dus met Salomo,
maar Hij is de Opperste Wijsheid. De aardse wijsheid van
Salomo valt daarbij in het niet.
Toen Salomo ouder was, gingen
de vrouwen die hij getrouwd
had (en die uit andere landen
kwamen) hun eigen afgoden
dienen. Zo diende Salomo
de Heere niet oprecht, maar
slechts half, omdat hij ook de
afgodendienst in zijn koninkrijk
toeliet.

3.
1.

2.

3.

4.

4.
1.

2.

3.

5.
1.

De profeet Elia
In de Naam van de Heere moest
Elia tegen Achab zeggen dat er
de komende jaren geen regen of
dauw op het land zou komen.
Tijdens de woestijnreis van
het volk Israel gaf de Heere
het manna en de Heere Jezus
gaf twee keer een grote groep
mensen brood.
Ja, er gebeuren nog steeds
wonderen. Misschien niet
zulke grote en opzienbarende
wonderen, maar de Heere is
Dezelfde en Hij geeft ook
in onze tijd nog wonderen.
Voorbeelden daarvan zijn wel
bekend en misschien heb je ze
wel eens gehoord of zelf in je
leven ervaren!
De Heere geeft wonderen om
Zijn Woord en het geloof dat
Hij schenkt te bevestigen. Hij
werkt het geloof niet door
wonderen: een zogenaamd
wondergeloof houdt vaak niet
zolang stand.
Elia en de weduwe van Zarfath
De Heere zorgt ook voor
andere mensen. Zijn algemene
goedheid en genade strekt zich
uit over alle mensen. Waarom
krijgen wij anders eten, drinken,
gezondheid en welvaart?
Het verschil is dat Gods volk
alles krijgt vanuit Gods bijzondere genade en goedheid. Hij
zorgt als een Vader voor Zijn
kinderen. Alles wat Hij hen
geeft, dat is Zijn bijzondere zorg
over Zijn kinderen.
In Israel waren tijdens de hongersnood en periode van grote
droogte in de tijd van Achab
veel weduwen, maar Elia werd
naar een buitenlandse weduwe
gestuurd. Waarom doet de Heere
dat? Het volk van Israël gelooft
niet meer in zijn God. En als een
volk het Evangelie verwerpt,
dan gaat de Heere het voorbij!
Elia op de Karmel
Obadja vreesde aan het goddeloze hof van koning Achab

2.

3.

4.

de Heere. Hij was de HEERE
zeer vrezende (1 Kon. 18:3).
Bovendien had hij 100 profeten
in een spelonk verborgen. En
dan toch werken als hofmeester
van Achab….
Dat betekent van de ene
gedachte overspringen naar
de andere gedachte en even
zo snel weer terug naar de ene
gedachte. Het volk wil (of kan?)
geen keus maken. Dan weer
Baal en dan weer de Heere.
Ze vallen steeds weer terug
op zichzelf en in zonden. Ze
dienen de Heere niet oprecht.
Want diegenen die de Heere
oprecht vrezen, die houdt Hij
altijd vast.
Als een rechtvaardige (iemand
die oprecht in de Heere gelooft)
krachtig (onophoudelijk en met
aandrang) tot de Heere bidt,
dan zal de Heere die rechtvaardige verhoren.

6. Achabs einde
1/2 Droefheid over de zonden is
diep berouw hebben over het
zondigen tegen God, omdat Hij
daardoor in Zijn eer aangetast
wordt. Het wordt door de
Heere Zelf in het hart gewerkt.
Droefheid over de straf is bang
zijn voor de gevolgen van de
zonden en niet voor de zonden
zelf. Het komt uit de mens zelf
en wordt niet gewerkt door de
Heere.
3. Hij krijgt een visioen om in de
hemel te zien. Daar wordt beslist dat een leugengeest Achabs
profeten moet laten zeggen dat
hij wel de oorlog moet beginnen (en zo dus zijn ondergang
tegemoet gaan). Daarom
ziet Micha het volk Israel als
schapen die geen herder (geen
koning) hebben.
7.
1.

Elia en Elisa
De Heere had hem dat bekend
gemaakt (1 Kon. 19:16). En
als Elia zijn mantel over de
schouders van Elisa werpt, dan
weet Elisa het ook.
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2.

3.

8.
1.

2.

3.
4.

9.
1.

2.

3.

Elisa vraagt of hij het geestelijk
erfdeel van Elia mag ontvangen.
De eerstgeborene krijgt een
dubbel erfdeel en gaat zo in de
plaats van zijn vader.
Aan de hemelvaart van de
Heere Jezus. Lees psalm 68
(vers 18 en 19) maar eens. Daar
profeteert de dichter over de
hemelvaart van de Heere Jezus.
Hij gebruikt daarbij ook het
beeld van de wagens, zoals bij
Elia die met wagens en paarden
naar de hemel opvoer.
Naäman
De overeenkomsten zijn dat
beiden niet vrijwillig als slaaf
werden verkocht. Beiden kwamen bij families die hen gunstig
gezind waren. Ze mochten ook
allebei voor Gods Naam en eer
opkomen.
Het meisje komt op voor de eer
van de Heere en ze getuigt daarvan in een heidense omgeving.
Ook blijkt uit haar woorden dat
ze een geloofsvertrouwen heeft
in de God van Israël die boven
dood, leven en ziekte staat.
Dan gun je zelfs je vijanden het
beste…
Mattheus 5:44; Lukas 6:27.
In de tijd van de profeet
Elisa waren er veel melaatsen in
Israel, maar Elisa mocht door
Gods genade een buitenlandse
man, een vijand zelfs, genezen.
Dat getuigt tegen de Israëlieten:
zij waren in ongeloof, terwijl in
het land van de vijand de Heere
het geloof geschonken had.
Naäman genezen
Om te laten zien dat het niet
om een woord van mensen gaat,
maar om een woord van God.
Zo moest Naaman inzien/leren
dat het machtwoord van God
voldoende is.
Het onderdompelen is een
middel dat de Heere gebruikt
om Naaman te genezen. Het
water zelf wast natuurlijk
niet de melaatsheid af. Ook is
het een symbool (teken) van
Naamans geestelijke genezing:
de vergeving van zijn zonden.
Zeven is het Goddelijk getal
van de volmaaktheid.
De joden in Nazareth (Lukas 4)

geloofden niet in de Heere
Jezus als hun Verlosser en
Zaligmaker. De mensen in Israel
in de tijd van Naaman de Syrier
geloofden ook niet in de Heere.
Daarom werd een buitenlandse
melaatse man genezen en de
melaatsen in Israel zelf niet.
10. Jona's vlucht
1. De mannen op het schip hadden met de storm te maken
gekregen als straf op de zonde
van Jona. Zij zouden dus terecht
boos geweest kunnen zijn op
Jona. Toch probeerden ze alles
te doen om Jona’s leven (en dat
van zichzelf ) te redden. Zouden ze de macht van de Heere
gevoeld hebben?
2. Een Hebreeer is een inwoner
van het land Kanaan, een Israëliet dus. Jona kwam uit de stam
van Zebulon. Deze mensen
woonden in het noorden van
het land Israel.
3. Jona wist dat de Heere hem geroepen had om profeet te zijn.
Jona ziet zijn schuld en belijdt
die voor de mannen op het
schip. Daarna wil hij zich voor
hen opofferen. Hieruit blijkt
dat hij een oprecht profeet is,
die op dat moment weer op de
Heere vertrouwt. En de Heere
laat ook zien dat dat vertrouwen
oprecht is, want de storm houdt
op.
11. Jona in de vis
1. Jona zat drie dagen en drie
nachten in de buik van de vis.
De Heere Jezus heeft drie dagen
en drie nachten in het graf gelegen (“de buik van de aarde”).
2. Als Gods Woord uitgaat dan
gaat daar altijd kracht van uit.
Bij de een leidt dat alleen tot
een uitwendige bekering (niet
meer in daadwerkelijke zonden
leven), maar bij de ander leidt
dat tot een inwendige bekering
(verlost worden van schuld en
straf ). Uit de loop van de geschiedenis blijkt dat de Ninevieten weer terugvallen in hun
zonden. Daarom is de stad later
ook verwoest. Maar dat neemt
niet weg dat er zeker mensen
geweest zijn die werkelijk tot de
Heere bekeerd zijn.

3.

4.

Als de discipelen geen onderdak
kunnen krijgen bij de Samaritanen (omdat ze Joden zijn),
dan vragen ze of de Heere vuur
uit de hemel wil sturen om die
mensen te vernietigen.
De Heere Jezus doet dat niet,
want Hij zegt dat hij niet
gekomen is om de mensen
te verderven, maar om ze te
behouden.

12. Jona is boos
1. Jona is boos, omdat hij nog
steeds niet wil preken tot de
inwoners van Nineve. Jona is
ook boos, omdat de Heere de
wonderboom (die voor schaduw zorgde) weer laat verdorren. Tenslotte is Jona ook boos,
omdat de Heere de stad nog
spaart en Nineve niet vernietigt.
2. De Heere staat boven alles wat
er op deze aarde gebeurt. Hij
heeft macht om voorspoed te
geven (de boom), maar het ook
weer weg te nemen (tegenspoed) als Hij dat wil en goed
acht.
3. Dat wij ons ook moeten bekeren. Ook wij leven in zonden en
ongerechtigheden. Wij worden
zelfs gewaarschuwd, maar leven
vaak maar door. De inwoners
van Nineve bekeerden zich op
de prediking van Jona. Dat kan
uitwendig geweest zijn (zie
vraag 2 vorige hoofdstuk), maar
ook een uitwendige bekering
is voor de Heere aangenaam.
Maar niet genoeg… Vraag de
Heere om een inwendige bekering van hart (!) en leven door
het werk van de Heilige Geest
die de Heere Jezus Christus in
harten wil openbaren.
13. Jeremia's leven
1. Zedekia regeerde eigenlijk als
een regent of onderkoning van
Nebukadnezar. Nebukadnezar
had Israel veroverd en in zijn
macht. Israel was een soort
vazalstaat van Babel.
2. De zonden en ongerechtigheden van het volk Israel. Bij veel
profeten beluister je de straf op
de zonden: de inname van de
stad Jeruzalem en de wegvoering naar Babel.
3. De belofte van herstel mid-

68

Bijbelse geschiedenis - binnenwerk deel 5 - bewerkt 25 mrt 2008.indd 68

25-3-2008 16:27:49

den in de uitvoering van de
straf. Het volk Israel zal weer
terugkeren na de wegvoering
naar Babel. Deze belofte is ook
geestelijk, namelijk de verlossing van de zonden en de schuld
door het lijden van de Heere
Jezus Christus.
14. Jeremia in de kuil
1. De Heere heeft hem de kracht
daarvoor gegeven.
2. Petrus in de gevangenis;
Manasse in de kerker; Jona in
de vis; Paulus en Silas in de
gevangenis.
3. De profeten zijn alle eeuwen
door de Israëlieten vervolgd en
sommigen zijn zelfs gedood.
Zeker als ze –soms dwars door
alle ellende heen- de komst van
de Messias (de Rechtvaardige)
hebben aangekondigd. Dat is
van toepassing op het leven en
werk van Jeremia.
15. Jeremia's woorden komen uit
1. Jeremia moest de volken en
koninkrijken aankondigen dat
de Heere hen om hun zonden
en ongerechtigheden zal straffen en dat dat waar en zeker is.
Maar ook: de belofte van herstel
(“te bouwen en te planten”).
2a. Job; David in Ziklag; Heman
(Ps. 88).
b. De Heere heeft hen daarvoor
de genade geschonken (zie
Klaagliederen 3:22-25).
3. Het volk heeft de Heere verlaten. De Heere die hen het leven
geeft (lichamelijk en geestelijk).
In plaats daarvan hebben ze hun
vertrouwen gesteld op afgoden
en de macht van andere volken.
16. Het volk in ballingschap
1. Het is Gods genade die hieruit
blijkt. Voor het tweestammenrijk waren er bijzondere
beloften. De Heere had beloofd
dat de Verlosser uit de stam van
Juda geboren zou worden. Er
zou een lamp en een Lamp (!)
in Jeruzalem blijven.
2. Ze waren daar vreemdelingen
in een vreemd land. Het was
immers een heidens land. De
Heere had hen het land Israel
tot een woonplaats gegeven.
3. De Israëlieten zingen de lof van

de Heere niet in een vreemd
land, maar ze zullen het wel
doen als de tijd komt dat Jeruzalem herbouwd zal worden.
Dan zullen ze zingen en spelen
vanuit de grond van hun hart
om de Heere hun Verlosser te
loven en te prijzen.
17. Daniël
1. Als je weinig hebt, maar je hebt
de vreze van de Heere daarbij,
dan is dat beter dan veel te
hebben (een schat) zonder de
vreze van de Heere. Rust staat
hier tegenover onrust. Dat geldt
ook voor de maaltijden uit
vers 17. Liefde met eenvoudig
voedsel tegenover haat met
een rijke maaltijd. Kijk naar
de maaltijden aan het hof van
koning Nebukadnezar en hoe
Daniel en zijn vrienden daarop
reageren.
2. In zondag 39 (vraag 104) stelt
de Catechismus dat we allen die
over ons gesteld zijn moeten
gehoorzamen. Het gezag is immers door God Zelf gegeven.
3. Nee, want als een overheid
dingen van ons vraagt die recht
tegen Gods Woord en wet
ingaan, dan hoeven wij niet te
gehoorzamen. Petrus zei dat
men Gode meer gehoorzaam
moest zijn dan mensen (zie
Handelingen 5:29).
4. Persoonlijk antwoord. Alleen
door het geloof kun je een
antwoord geven als Daniel en
zijn drie vrienden.
18. De koning droomt
1. Koning Nebukadnezar vraagt
een onmogelijke zaak van de
wijzen aan het hof. Bovendien
had de Heere de droom en voor
de koning en voor de wijzen
verborgen gehouden.
2. De Heere weet alle dingen.
Hij bestuurt ook alle dingen.
Daniel komt met zijn nood (!)
bij de Heere terecht. De Heere
openbaart hem de droom en de
uitleg daarvan. Van Daniel (en
later zelfs van Nebukadnezar)
ontvangt Hij daarvoor de eer en
de lof (zie Daniel 2:19-23).
3. Je mag de Heere alles vragen
wat volgens Zijn Woord geoorloofd is. Vragen om de inhoud

en de uitleg van een droom is
nu niet meer actueel. Voor Daniel was het dat wel zeker! Als
hij de droom niet kon vertellen,
dan zou hij gedood worden.
Voor hem was het gelukkig een
geloofszaak geworden. En de
Heere beschaamde dat geloof
niet!
19. Daniël legt de droom uit
1. De koning zag een groot beeld
dat opgebouwd was uit verschillende gesteenten. Deze gesteenten beelden verschillende
wereldrijken uit (Babylonische
rijk, het rijk van de Meden en
de Perzen, het Griekse Rijk en
het Romeinse Rijk). Al deze
rijken gaan voorbij door de
komst van het Rijk van Christus
(de steen die het hele beeld vernietigde). Het Rijk van Christus
is namelijk een eeuwig rijk. De
andere rijken zijn menselijke
rijken en zullen (dus) vergaan.
2. Koning Farao van Egypte. Toen
ging de droom ook over de
toekomst. De Heere maakt Zijn
wil aan deze mensen (die Zijn
Woord niet hebben!) bekend
door dromen en gezichten.
3. Nebukadnezar is wel vol vrees
voor de macht en de heerlijkheid van de God van Daniel,
maar het leidt bij hem niet
tot oprechte bekering. Dat
komt omdat de Heere niet met
Zijn hartverbrekende genade
doorwerkt. De woorden van
de droom en de uitleg daarvan
raakten zijn hart niet echt.
Daarom bleef hij een mondbelijder.
20. Drie vrienden in de oven
1. Dan zouden ze gehuicheld
hebben. Je kunt nu eenmaal niet
twee goden dienen. En de God
van hemel en aarde en de god
van deze wereld (Babel en zijn
koning) dienen is onmogelijk.
Hier geldt: Kiest heden wie gij
dienen zult!
2. Als wij de Heere Jezus verloochenen (door Hem niet te eren
en niet te gehoorzamen), dan
zal Hij ons ook verloochenen
voor Zijn Vader (als het oordeel
komt). Anders gezegd: als Jezus
onze Borg niet is, dan is Zijn
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3.

Vader onze Rechter die ons
straffen zal.
Het slangenzaad (de duivel,
Babel, Nebukadnezar) beraamt
een aanslag tegen de ware godsdienst, het vrouwenzaad ( Jezus
Christus). Door de kracht
van dat geloof kunnen de drie
vrienden staande blijven.

21. Een verschrikkelijk oordeel
1. De Heere heeft het koninkrijk
van Belzasar diverse keren
op de weegschaal van Zijn
genade gewogen. Hij heeft lang
geduld gehad met de goddeloze
regering van de koning. Nu is de
maat echter vol: het is te licht
bevonden en het zal worden
verbroken (peres = gebroken).
2. Ook met ons heeft de Heere
nog geduld als wij voor eigen
rekening in onze hoogmoed en
zonden doorleven. Hoe lang
duurt Zijn geduld? Wanneer
komt Hij met Zijn oordeel
en zijn wij te licht bevonden?
Vraag de Heere om ontdekkende genade! Dat legt gewicht
in de weegschaal.
3. Wij moeten altijd bereid zijn als
de Heere komt. Belzasar leefde
voor eigen rekening in zijn
zonden.
22. Daniël in de leeuwenkuil
1. Op het werk en de persoon van
Daniel was niets aan te merken.
Op zijn hoge positie bleef hij
zijn werk met de meeste getrouwheid doen. Dat leidde tot
afgunst/jaloezie bij de stadhouders en andere regeringsleiders.

2.

3.

Daarom verzinnen zo’n vreemd,
onzinnig plan.
Koning Belsazar is trots op
zichzelf: hij krijgt immers in
de nieuwe wet de eer. Daarmee
wordt hij boven alle goden verheven en dus als god aangebeden. Dat streelt zijn hoogmoed
en eigen eer.
Dat betekent dat ook wij op
vaste tijden ons gebed moeten
doen met in ons hart een
verlangen om bij de Heere te
zijn, om de Heere in het hart te
mogen bezitten. Verder moeten
wij ook in het openbaar bidden
(let op de open vensters!).

23. Esther en de koning
1a. Een teken van koninklijke waardigheid, macht en regeringsbekwaamheid.
b. Symbolisch gezien is dit het
teken van de redding: Esther
wordt in genade door de koning
aangenomen. Als de Heere ons
de scepter toereikt, dan wil Hij
ons in genade aannemen.
2. Eigenlijk blijkt dat op elke
bladzijde van de Bijbel. Een
paar voorbeelden: de geschiedenis van het halen van een vrouw
voor Izak, de geschiedenis van
Jakob en Ezau, de geschiedenis van Jozef in Egypte, de
verlossing van het volk Israel uit
Egypte enzovoorts.
3. De overeenkomst is dat zowel
Esther als de zondaar met de
dood op de hielen op genade
van de koning/de Koning moet
vertrouwen. Daar is geloof voor
nodig. Het verschil is dat Esther

ongeroepen naar de koning gaat
en dat de zondaar geroepen
wordt om naar de Koning te
gaan. Ook is een verschil dat de
zondaar een Borg nodig heeft
om tot God te kunnen gaan.
Esther staat er alleen voor, al is
het naar de wil en besturing van
God dat zij naar de koning gaat.
24. Esther redt haar volk
1. Esther mag het middel in Gods
hand zijn om haar volk te
redden van de ondergang. De
Heere bestuurt het zo dat Esther haar volk mag redden. Dus
God redt het volk van de joden
(omwille van het verbond).
2. Wetten van de Meden en de
Perzen zijn bij wet (!) niet te
herroepen. Dus moest er een
tegenwet worden afgekondigd
die de eerste wet ontkrachtte.
3a. Als de heidenvolken zien
dat de Heere met Zijn volk
Israel is, nemen zij de Joodse
godsdienst aan. Ze laten zich
besnijden en gaan leven naar de
wetten van God. Op die manier
denken zij te delen in de gunst
van God voor Zijn volk. Deze
mensen worden proselieten
genoemd.
b. Zacharia heeft wat er gebeurt in
Esther 8 al voorzegd in zijn profetie. Heidenen die de gunst van
de joden proberen te winnen
door ook Jood te worden. De
profetie van Zacharia heeft ook
een andere betekenis: heidenen
die de Messias uit de Joden zullen erkennen.
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B . J . VA N W I J K

DE BIJBELSE GESCHIEDENIS HET OUDE TESTAMENT

Dit is het vijfde deel van De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen
verteld. Deze vertellingen van Van Wijk worden al jaren dankbaar gebruikt
bij de geloofsopvoeding van kinderen. De auteur wilde “de aandacht van
de jeugd op de rijkdom van Gods Woord vestigen.” Een streven dat, juist
in deze tijd, bijzonder belangrijk is.
In samenwerking met de John Bunyan Stichting wordt De Bijbelse
geschiedenis in acht delen opnieuw uitgegeven. Dit deel bevat 23 verhalen om voor te lezen of zelf te lezen. Bij ieder verhaal vindt u een bijpassende Psalm en vragen voor iedere leeftijdsgroep. Door deze opzet is het
boek ook heel geschikt voor gebruik bij avondsluitingen in het gezin.
Ieder verhaal is geïllustreerd met prachtige tekeningen in kleur van Adri
Burghout.

DE BIJBELSE
GESCHIEDENIS
AAN ONZE KINDEREN VERTELD

5
JB

H E T O U D E T E S TA M E N T

DEEL 5

