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TER INLEIDING

,Nog nooit heb ik met zoveel hoop een boek de wereld ingezonden.
En ook nog nooit heb ik met zoveel vreugde gearbeid als aan dit grote
werk met zijn vele goede en mooie verhalen van God en van zijn
volk, die ik opnieuw voor de lezers heb willen doen leven en waarbij
ik zo gelukkig was, de medewerking te mogen genieten van de be-
kende illustrator C. Jetses, die zich met volle overgave heeft gewij d
aan zijn grootse taak en daarmee wellicht het beste werk van zijn
leven heeft gegeven in platen met soms een treffende symboliek.

Boek, zoek uw weg onder de mensen.
Verheug het hart der kleinen en der groten.
En wees een gids naar dat andere Boek, het mooiste en beste

van alle.
En een gids naar Hem, die waard is om door allen gekend en be-

mind te worden, die ons zo onuitsprekelijk heeft lief gehad.

ANNE DE VRIES.
Driebergen, 1938.

BIJ DE ZEVENDE DRUK

Bij deze druk hebben wij behoefte, onze dankbaarheid uit te spreken,
dat reeds ongeveer vijftigduizend exemplaren van dit werk hun weg
hebben gevonden onder ons volk, dat het in het Maleis en het Spaans
werd vertaald en dat een Zuid-Afrikaanse en een Duitse uitgave in.
voorbereiding zijn.

Meer nog verheugen wij ons er over, dat, naar gebleken is, velen,
zowel volwassenen als kinderen, aan dit werk hun vreugde hebben
beleefd of een steun hebben gehad en dat het de blijde boodschap
mocht helpen brengen in de scholen en bij het werk der evangelisatie.

Deze druk is in overeenstemming gebracht met de nieuwe vertaling
van de Bijbel, zoals die tot stand is gekomen op last van het Neder-
lands Bijbelgenootschap, wat, doordat de vertellingen nauw bij de
Schrift aansluiten, hier en daar belangrijke veranderingen in de
woordkeuze noodzakelijk maakte.

Moge blijken, dat het boek daardoor aan eenvoud en duidelijkheid
gewonnen heeft.

ANNE DE VRIES.

Zeist, voorjaar 1953.
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ER bloeit een bloempje bij de weg,
een klein en nietig madeliefje. Het
verspreidt een beetje geur. Het heft
zijn mooie gezichtje omhoog naar de
zon. En 's avonds, als het donker
wordt, buigt het zijn kopje en vouwt
zijn blaadjes saam, om te gaan slapen.

Het is zo klein en onbetekenend. De
mensen lopen er aan voorbij en zien het
niet eens. Soms trappen zij er op.

En toch is dat kleine, onaanzienlijke
bloempje een groot wonder. Een wonder
van God.

De mensen zijn vreselijk knap. Zij
kunnen auto's maken en treinen en
ronkende vliegtuigen, die boven de wol-
ken zweven.

Maar er is geen mens, die zo'n klein
bloempje kan maken, dat geurt en
groeit en leeft. Dat bloempje is een
groter wonder dan al die knappe men-
senmaaksels. Dat zijn maar dode dingen.
Maar het leven, het wonderlijke leven,
schept God.

De aarde is vol van Gods wonderen.
Hij laat het koren groeien voor ons
dagelijks brood. Hij doet de zon op-
gaan en nederdalen. Hij stuurt de
maan en de sterren langs hun baan.

Hij maakt ook de regen en de sneeuw
en de rommelende donder.
En ver boven de wolken en boven de
sterren, is de hemel. Daar is het veel
heerlijker en nog veel wonderlijker

dan op de aarde. Daar woont God zelf.
Hij is almachtig. Hij is oneindig goed.
Zijn heilige ogen zien de hele schep-
ping. Hij zorgt voor alle vogels en
voor alle bloemen. Hij zorgt ook
voor ons. En als wij Hem liefhebben,
mogen wij later bij Hem in de hemel
wonen.

IN den beginne schiep God de hemel
en de aarde.

Maar de aarde was nog woest en ledig.
En overal was nog stilte en diepe duis-
ternis.

Toen sprak God: „Er zij licht." En
plotseling was er licht. De hemel ging
open en het blijde licht glansde over de
stille wereld. En God zag dat het goed
was.

Maar toen het avond werd, keerde de
duisternis weer. God noemde het licht
dag en de duisternis nacht. Toen was
het avond geweest en het was morgen
geweest: de eerste dag.



DE SCHEPPING

MAAR op de tweede dag ging God
door met zijn scheppingswerk. Hij
zei: „Daar zij een uitspansel." En
daar was een uitspansel. En de dampen
trokken van het water omhoog en gin-
gen als witte wolken zweven langs de
blauwe hemel. God zond de winden, die
ze voortdrijven moesten. Toen was het
avond geweest en het was morgen ge-
weest: de tweede dag.

NU was de hele aarde nog met water
bedekt. Maar op de derde dag gebood
God dat het zou wegvloeien en Hij wees,
hoe ver het golven mocht. De wateren
gehoorzaamden zijn machtige stem. Het
zand en de stenen kwamen te voor-
schijn. God schiep de duinen en de hoge
bergen, die het water moesten tegen-
houden. Hij noemde het droge aarde
en de samengevloeide wateren noemde
Hij zeeën.

Toen sproten, op Gods bevel, millioe-
nen grassprietjes uit het grijze zand. Zij
bedekten de aarde met een kleed van
groen. En daartussen schoten duizenden
bloemen op en alle soorten van bomen.
Tussen de struiken geurden de eerste
rozen. Blanke lelies bloeiden daarbij.
En half verborgen tussen het gras
stond ook het madeliefje en hief zijn
klein gezichtje omhoog naar God. God
zag dat zijn werk goed was. En toen
het donker werd en de bloemen hun
kelkjes sloten en hun kopjes bogen naar
de aarde, waakte Hij over hen. Toen
was het avond geweest en het was mor-
gen geweest: de derde dag.

IN het diepe duister van de nacht be-
gon de hemel in het Oosten te gloeien i n
schone kleuren. Het werd morgen en
boven de aarde rees voor het eerst de
zon. God had haar gemaakt om het
licht te laten schijnen en de aarde te
verwarmen.

De bomen ruisten. De zee glansde. En
alle bloemen keerden hun hart naar de
zon, om haar warme stralen op te
vangen. De aarde verblijdde zich. God
stuurde de zon langs haar eerste baan
en toen het avond was, liet Hij haar weer
dalen in het Westen. Maar toen de nacht
kwam, werd het niet meer zo duister als
het geweest was. Want aan de hemel
was een ander groot licht opgegaan, dat
glansde als zilver. De maan lachte tegen
de slapende aarde. En ook duizenden
kleine lichten, de sterren, fonkelden van
omhoog.

God zei, dat voortaan de zon des
daags zou schijnen en de maan des
nachts. En God zag dat het goed was,
wat Hij geschapen had.

Toen was het avond geweest en het
was morgen geweest: de vierde dag.

HET was nog heel stil op de aarde,
doodstil ... Alleen de wind ruiste in de
bomen en ritselde in het gras.

Maar toen de zon wéér opging, begon
het in het stille water te spartelen en te
wriemelen en ook op het land kwam
leven en geluid. God schiep de vissen en
de vogels. De duiven klapwiekten boven
de bossen. De arend zweefde tussen de
wolken. In de struiken zongen allerlei
vogels hun lied ter ere van de Schep-
per. God leerde hun, hoe ze hun nesten
moesten bouwen. En God zag, dat zijn
werk goed was. Hij zegende de vissen
en de vogels en zei, dat ze zich moes-
ten vermenigvuldigen en zich over de
hele aarde verspreiden. Toen was het
avond geweest en het was morgen ge-
weest: de vijfde dag.

MAAR nog wonderlijker en nog
mooier werd de schepping. Op de zesde
dag schiep God al het gedierte, dat op
aarde is. De sterke leeuw en de grote
olifant. De schapen en de konijntjes.
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En al de andere dieren. Een muisje ging
blij zijn holletje graven. Het paard
draaf de door het gras. Vlinders fladder-
den rond. God zegende ook de dieren en
Hij zag, dat zijn werk goed was.

Toen lag de bloeiende aarde als een
heerlijk koninkrijk te wachten. Want
het schepsel, dat heer en meester zou
zijn over alles wat God geschapen had,
zou nog komen.

God sprak: „Laat Ons mensen maken
naar ons beeld, als onze gelijkenis."

En God schiep de mens naar zijn
beeld. Van stof uit de aardbodem schiep
Hij hem. Maar Hij blies de levensadem
in zijn neus. Alzo werd de mens tot een
levend wezen.

God noemde de eerste mens Adam.
Hij mocht koning zijn over de vis-

sen der zee en het gevogelte des hemels
en over al het gedierte op aarde. De
hele schepping was voor hèm gemaakt.
Maar hij was geschapen voor God.

Hij hoorde bij de aarde, want zijn
lichaam was uit de aarde genomen.
Maar hij hoorde óók bij de hemel, want
zijn ziel kwam van God en hij alléén
was geschapen naar zijn beeld. Hij was
een koning. Maar zijn Koning was God.

GOD zag alles, wat Hij gemaakt had
en zie, het was zeer goed. Toen was
het avond geweest en het was morgen
geweest: de zesde dag.

OP de zevende dag heeft de Here
God gerust van zijn werk en Hij heeft
zich verheugd in zijn schepping. Zijn
heilige ogen zagen alle schepselen, de
kleine en de grote. Zijn almacht ver-
zorgde en bewaakte hen.

God zegende die dag en heiligde hem.
Voortaan zouden alle mensen op de ze-
vende dag rusten van hun werk.

Die dag zou de dag des Heren zijn.

IN het Oosten, waar de zon opgaat,
was het mooiste plekje van de jonge
aarde. Daar had de Here een tuin
geschapen, de hof van Eden, het pa-
radijs.

Daar, waar de bloemen mooier bloei-
den dan ergens anders en de bomen
de heerlijkste vruchten droegen, mocht
Adam wonen. Hij mocht de hof ver-
zorgen en bewaren. Hij mocht de koning
zijn van Gods schepping.

Zo wonder-heerlijk als het was in die
hof, is het nooit meer ergens geweest.
Want er was nog geen zonde op aarde.
Vrede en blijdschap waren overal. De
leeuw was bij het rund en deed het geen
kwaad. De wolf en het lam weidden te-
zamen.

Adam was gelukkig, omdat de Here
hem dit alles toevertrouwde. En hij
voelde zich veilig in zijn liefde en zorg.

Maar het heerlijkste van alles was,
dat hij zo dicht bij God leefde als
een kind bij zijn vader. Als de wind
ruiste in de bomen, hoorde Adam Gods
stem. Dan kwam de Here zelf tot
zijn kind en sprak met hem. En het
geluk, dat dan in Adams hart groeide.
was zo groot, dat het alle verstand te
boven gaat.

MAAR Adams geluk zou neg groter
worden, als hij altijd gehoorzaam was
en God bleef liefhebben. Dan zou hij
groeien in kennis en wijsheid. Dan zou
hij beloond worden met het hoogste ge-
luk en de eeuwige zaligheid.
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Maar als de mens Ongehoorzaam zou
zijn en zich van God zou afkeren, zou
hij ongelukkig worden. Dan zou hij
moeten sterven. Want alleen bij de Here
is leven en geluk.

Dat alles besprak God met Adam. En
in het midden van de hof, daar waar
Adam iedere dag kwam, wees de Here
hem twee bomen, beide mooi en goed
als alle andere. De een was de boom des
levens. De ander was de boom der ken-
nis van goed en kwaad. En toen verbood .

de Here aan Adam, om van die laatste
boom te eten.

Adam luisterde goed.
Hij vroeg niet, waarom de Here hem

dat verbood. Dat zou hij pas later kun-
nen begrijpen. Nu wist hij alleen, dat
het altijd goed was, wat de Here zei.

Adam wilde wel gehoorzaam zijn. En
hij zou het ook wel kunnen!

Want Gods verbod was niet zwaar. En
Adams hart was heilig en, goed. Hij
vertrouwde zich in blind geloof aan de
Here toe.

EENS bracht God al de dieren tot
Adam, om te zien, hoe hij ze noemen
zou. De namen, die Adam hun zou
geven, zouden ze dragen.

Ze verschenen in een grote optocht
voor hun heer, van de grootste tot de
kleinste. De olifant en de leeuw, de vlin-
ders en de kleine kevertjes en de vogels.
Alle dieren kwamen twee aan twee, een
mannetje en een wijfje. En als ze hun
naam ontvangen hadden, verspreidden
ze zich weer in de hof.

Maar toen ze allen waren heengegaan,
stond Adam stil te denken. Hij keek om
zich heen ... Het was, alsof hij iemand
zocht ... Al die dieren waren twee aan
twee ... Ieder mannetje had een wijfje.
Ieder wijfje had een mannetje. Ieder
dier had een kameraad, die altijd bij
hem was. Maar hij, Adam zelf, was

alleen, hij was een eenzaam man ...
God de Here had in zijn wijsheid

op dit ogenblik gewacht. Hij zei: „Het
is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik
zal hem een hulp maken, die bij hem
past." En nog vóór Adam vroeg om wat
hij begeerde, had God het hem gegeven.

De Here deed een diepe slaap op
Adam vallen. Toen hij weer ontwaakte
en zijn ogen opsloeg, stond er een ander
mens vóór hem, ook geschapen naar
Gods beeld evenals hij, maar toch
anders. Het was een vrouw. Het was
Adams vrouw. God had haar geschapen
uit een rib van zijn lichaam.

Zij hoorde bij Adam en Adam hoorde
bij haar. Ze hadden elkander lief. Die
twee zouden altijd één zijn en niemand
zou hen kunnen scheiden.

Adam was dankbaar en zijn geluk was
nog groter geworden.

NU wandelden ze met hun tweeën
door de hof der vreugde. Ze aten van de
vruchten en verzorgden de dieren en de
bloemen. Ze luisterden eerbiedig, als
Gods stem tot hen sprak in de wind.

Adam wees zijn vrouw ook de bomen
in het midden van de hof. En hij ver-
telde haar, wat God van die éne boom
gezegd had. Hij vertelde van de eeuwige
zaligheid, die, als ze gehoorzaam waren,
de Here geven zou aan hen en aan hun
kinderen, die eens geboren zouden wor-
den. Hij vertelde óók van de vreselijke
straf, die komen zou als ze ongehoor-
zaam zouden zijn.

De dood .. .
Het was een vreemd woord, dat ze no

niet begrepen. Een woord met een
donkere, dreigende klank, waar ze stil
en nadenkend van werden.

Adam en zijn vrouw, de onschuldigen,
in het mooie paradijs! Zó gelukkig als
zij waren, is nooit meer een mens ge-
weest op aarde.

r
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DOOR de stille vrede van Gods
blijde hof sloop de satan rond.

Vroeger was hij één van Gods
engelen in de hemel geweest. Maar in
zijn hoogmoed had hij het gewaagd,
om tegen God op te staan. Hij wilde
Hem van de troon stoten, om zèlf God
te zijn. Zijn dwaze trots had hem ver-
blind.

Wie zou iets kunnen ondernemen
tegen Gods almacht? Zwaar was de
straf voor die grootste aller zonden. De
verblinde engel was uit de hemel ge-
worpen, met al zijn trotse helpers.

Nu zwierf hij op aarde rond, vol van
bittere haat, en zijn liefste wens was,
om wraak te nemen en Gods werk te be-
derven.

Hij kon geen bloem vertrappen
tegen Gods wil. En Gods kinderen

zouden altijd veilig zijn onder Gods
bescherming. Maar ... als die kin-
deren nu eens liever naar hèm
luisterden dan naar de stem van
God? ...
De satan wist, dat de mensen alléén

gelukkig konden zijn, zolang ze God
vertrouwden en gehoorzaam deden, wat
Hij zei. En daarom zou hij proberen,
om hen te verleiden tot ongehoor-
zaamheid.

Maar niet zelf zou hij tot de mensen
gaan!...

Naar hem zouden ze niet luiste-
ren, omdat ze hem niet kenden. De
slang moest zijn werktuig zijn. Want de
slang was het listigste van alle dieren
des velds.

EENS liep de vrouw alleen te wande-
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len in het midden van de hof. Toen
richtte een slang de kop omhoog uit het
gras en zei vriendelijk: „Luister eens,
er staan zovele mooie bomen in deze
hof. Is het waar, dat gij van geen enkele
boom eten moogt?"

De vrouw dacht na,
„Neen," zei ze, „zo is het niet.

Van alle bomen mogen we juist wèl
eten. Alleen van deze éne niet. Want
dan zullen we sterven. Dat heeft God
gezegd."

En zij dacht: „Van alle bomen
wel, maar van deze ene niet. Dat
is toch wel vreemd! Waarom eigenlijk
niet?"...

De slang fluisterde: „Welnee, gij zult
niet sterven, maar God weet, dat ten
dage als gij daarvan eet, uw ogen
geopend zullen worden en gij als
God zult zijn, kennende goed en
kwaad!" ..."

De vrouw luisterde en keek naar de
boom. En zij zag, dat die een lust was
voor de ogen en dat de vruchten heer-
lijker leken dan alle andere.

Toen strekte zij haar hand uit en at
van de verboden vrucht.

EN toen kende de vrouw het kwade.
Het was plotseling binnen in haar. Het
bracht haar hart aan het bonzen en
gaf haar een vreemd gevoel van onrust
en angst.

Zij begreep, dat de slang haar be-
drogen had. Zij liep de hof in, maar het
kwade ging mee. De vogels zwegen, waar
zij kwam. De dieren liepen haar schuw
uit de weg. De vrouw was alleen met
haar zonde en haar angst.

Zij liep naar Adam en vertelde hem
wat er gebeurd was. Maar zij ver-
telde hem niet, hoe ongelukkig zij zich
voelde en hoe bang. Zij bedroog haar
man, zoals zij zelf bedrogen was. Zij ver-
telde, wat de slang gezegd had en  toon-

de de vruchten, die zij had geplukt. En
zij drong aan, dat ook hij er van zou
eten.

Toen liet ook Adam zich verleiden.
De vrouw, die God hem als een hulp ge-
geven had, die werd zijn verderf.

Adam at. Toen kwam de zonde ook
in zijn hart.

En de angst, die de blijdschap ver-
jaagt.

NU wisten ze beiden, dat de satan
hen bedrogen had. Dat alleen God de
Here heilig was en trouw. Maar het was
te laat.

Stil slopen ze weg. De angst dreef hen
voort. Waarheen konden ze vluchten
voor de straf van God, die nu komen
moest?

Ze zochten de donkerste plaatsen. Als
ze elkander in de ogen keken, zagen ze
de zonde en de angst.

En ze schaamden zich voor elkaar,
omdat ze naakt waren.

Dat zagen ze nu, nu ze hun on-
schuld verloren hadden. Ze plukten
vijgebladeren en maakten er schor-
ten van.

In de avondkoelte hoorden ze de stem
van God, die wandelde in de hof. De
stem, die hen altijd blij had gemaakt,
deed nu de angst in hen oplaaien.

Diep in de struiken drongen ze. En
op het donkstere plekje kropen ze tus-
sen de bladeren, dicht tegen elkaar. Ze
wachtten en hoopten, dat ze hier veilig
zouden zijn.

Maar wie zou kunnen vluchten voor
de alwetende God? ...
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GODS stem kwam heel dichtbij.
„Waar zijt gij?"
Toen moest Adam wel antwoord

geven. Diep gebogen kwam hij met
zijn vrouw te voorschijn, bevend van
eerbied en vrees.

Adam stamelde: „Toen ik uw ge-
luid in de hof hoorde, werd ik bevreesd,
want ik ben naakt. Daarom verborg ik
mij .."

Dat was de waarheid niet. Maar de
Here wist alles. Hij vroeg: „Wie heeft u
gezegd, dat gij naakt zijt? Hebt gij van
de boom gegeten, waarvan Ik u ver-
boden had te eten?"

0, de toom en de droefheid in Gods
heilige stem! Adam boog zich héél
diep. Hij zei: „De vrouw, die Gij aan
mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij
van de boom gegeven en toen heb ik ge-
geten ..."

Daarop zei de Here God tot de
vrouw: „Wat hebt gij gedaan?" Maar de
angst werd óók haar te groot. Zij schoof

óók de schuld op een ander: „De slang
heeft mij verleid," snikte ze. „Toen
heb ik gegeten ..." Daarop vervloek-
te God de slang, omdat hij een werk-
tuig van de satan had willen zijn. „Op
uw buik zult gij gaan en stof zult gij
eten, zolang gij leeft ..."
Maar ook Adam en zijn vrouw moes-

ten hun oordeel horen. God zei, dat er
moeite en smart in hun leven zouden
zijn, leed en zorg en kommer. Hard zou-
den ze moeten werken en niets zou meer
vanzelf voor hen groeien. Ze zouden
moeten zwoegen, moeten vechten met de
aarde, met distels en doornen en on-
kruid, om hun brood te winnen. En hun
einde zou zijn de dood, het vreselijkste
van alles ... God had het gezegd, het
zou gewis gebeuren. „Stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeren."

Maar in Gods toom was de liefde
groot: Hij bleef een Vader voor zijn
verloren kinderen. En in de straf voor
de satan was meteen een rijke belof-



8	 ALZO LIEF HAD GOD DE WERELD

te voor de gevallen mens verborgen.
God sprak tot de satan: „Ik zal vij-

andschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal
u de kop vermorzelen en gij zult het de
hiel vermorzelen ..."

Dat waren vreemde, moeilijke woor-
den. Maar de vrouw begreep er wel
iets van. Er zou altijd strijd zijn tussen
de mens en de satan. En de satan zou
de mensen wel veel kwaad kunnen
doen en hen vaak weer tot zonde ver-
leiden, maar eens zou er een kind ge-
boren worden, dat hem overwinnen zou.
Dat kind, die nakomeling van Adam en
zijn vrouw, zou de satan de kop ver-
morzelen. Dan zou het uit zijn met zijn
macht.

Dat kind zou de Verlosser der wereld
zijn.

ZO wilde de heilige God voor zijn
verloren kinderen toch nog een Vader
zijn.

Hij wilde hun de eeuwige zaligheid
toch nog schenken, indien ze Hem maar
zouden liefhebben en bleven hopen op
de Verlosser, die komen zou. Die zou
de hemel voor hen verdienen en de straf
voor hen dragen. Die zou gehoorzaam
zijn, gehoorzaam tot de dood.

En dan zou de dood nog wel komen
voor ieder mens, maar die zou geen straf
meer zijn en geen eeuwige duisternis.
Die zou zijn: de donkere poort, waardoor
de verloste mens zou binnengaan in het
eeuwige licht van de hemel ...

0, wonder van Liefde! Die Verlosser,
die God zou geven aan een zondige
wereld, zou Gods eigen Zoon zijn: Jezus
Christus, die geboren werd te Beth-
lehem. Die stierf op Golgotha voor onze
schuld...

MAAR dit alles wisten Adam en zijn

vrouw nog niet. Ze wisten alleen, dat de
vrouw moeder zou worden, en dat
eens het kind zou geboren worden,
dat hun Verlosser zou zijn. Aan die
belofte klemden zij zich vast in hun
ellende.

En voortaan noemde Adam zijn vrouw
met een nieuwe en schone naam. Eva
noemde hij haar. Moeder aller levenden
betekende dat.

Zij was een slechte hulp voor hem
geweest, want ze was de hulp van de
satan geworden. Maar zij zou een goede
moeder worden, de moeder van de Ver-
losser ...

TOEN maakte de Here God klederen
van vellen voor Adam en Eva en be-
kleedde hen daarmee.

En Hij dreef hen uit de hof van Eden,
opdat ze niet zouden eten van de boom
des levens. Cherubs, heilige engelen met
een flikkerend zwaard, waakten er voor,
dat geen mens ooit de heerlijkheid meer
zou binnengaan.

Adam en Eva vluchtten de wijde
aarde op.

Nu zou veel lijden over hen komen,
veel gevaren zouden hen bedreigen.
En het berouw in hun hart deed veel
pijn!

Maar ze wisten dat Gods liefde hen
toch bleef bewaken van omhoog. En dat
verminderde hun angst.

Nu zouden ze Gods heilige stem niet
meer horen in de wind des daags. Ver
van Hem moesten ze leven, in een nacht
van zonde en schuld. Maar de heerlijke
moederbelofte was een ster in het duis
ter, waarop hun ogen zich altijd weel
zouden richten.

Het berouw snikte: „Verloren, alles
verloren door eigen schuld!" ...

Maar de hoop deed hen leven. De
hoop fluisterde zacht: „Maar niet voor
eeuwig! De Verlosser komt!" ...

LI ,,. ■ 	 ,I 	 411Ml a1,1 ,, 	 . 	 , 	 I 	I
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NU moesten Adam en Eva altijd
nen buiten de mooie hof. En zij waren
er maar zo kort geweest! ...

Zij hoorden Gods stem niet meer in
de wind en de Here wandelde niet
meer met hen. En inplaats van vrede en
blijdschap heersten zonde en verdriet in
hun leven. Want zonde en verdriet, dat
wisten ze nu wel, die hoorden bij elkaar.
Die kwamen altijd samen.

MAAR zonde en bederf gingen ook
hand aan hand.

Nu de zonde door de mensen in de
wereld was gebracht als een boze, be-
smettelijke ziekte, had zij de hele
schepping aangetast. Zij had het vol-
maakte werk van God bedorven. De
dieren vervolgden en doodden elkaar.
De leeuw verscheurde het lam. De slang
beet naar het konijntje. De grote roof-

_ vogels loerden op de kleinere vogels. En
c lok in de plantenwereld was het bederf
gekomen. De bloemen bloeiden minder
mooi. Soms verdorde het gras in de
schroeiende zon. En de aarde bracht
overal distels en doornen en onkruid
voort, zoals God gezegd had.

Lijden en dood gingen door de wereld.
De aarde zuchtte onder Gods vloek.

En op die bedorven aarde werkten en
zwoegden de eerste twee mensen om in
leven te kunnen blijven.

Soms brandde de zon op hun hoofd.
Soms rilden zij van kou. Als de wilde
dieren brulden, vluchtten ze angstig
weg. Als stormen kwamen of aard-
bevingen of een onweer, sidderden zij
van vrees. En als de lange donkere nacht
kwam, kropen zij weg, ergens in een hol
of een grot in de bergen, dicht bij el-
kaar, twee bange eenzame schepselen.
En als zij dan dachten aan vroeger, aan
al het geluk, dat zij verloren hadden,
hoe groot was dan hun smart!

Maar zij wisten, dat Gods liefde hen
bewaakte van omhoog, óók nu nog! En
dat Hij eens de Verlosser zou zenden!

Als zij die belofte niet gehad hadden,
was de straf niet te dragen geweest. Dan
waren zij misschien wel gestorven van
berouw en verdriet.

MAAR op een dag is in hun leven een
wonder gebeurd. Toen is bij hen een
kindje geboren, een jongetje.

Eva was moeder geworden. Zij nam
dat kindje in haar armen en juichte:
„Ik heb met des Heren hulp een man
verkregen!" En zij noemde haar zoon-
tje Kaïn.

Zij had geen dekentjes, waarmee zij
het kon dekken. Zij had geen wieg,
waarin zij het te slapen kon leggen. Zij
had niet veel meer dan haar liefde.

Maar zij verzorgde het, zo goed als zij
kon. Zij warmde het aan haar borst. En
zij dacht in haar blijdschap, dat dit kind
reeds de Verlosser zou zijn, die hen weer
zou verzoenen met God.

Maar ook in het kleine hart van dit
kind woonde al de zonde, die alles
besmet. Hoe zou het dan ooit de Verlos-
ser kunnen zijn?

Een poos later is er nòg een kind ge-
boren, weer een jongetje. Dat werd Abel

wo-
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genoemd. Toen hadden Adam en Eva
twee kinderen. Eva verzorgde hen.
Adam werkte voor hen.

Toen ze groter werden, leerde Adam
hun ook bidden. En hij vertelde hun van
God, die alles geschapen had, van het
mooie paradijs, van de zonde en de boze
satan, maar ook van Gods liefde en
goedheid. En soms nam hij hen mee naar
het veld, om de Here een offer te
brengen.

Kaïn en Abel werden groot. Toen
moesten ze ook werken, evenals hun
vader.

Kaïn werd landbouwer. Hij bewerkte
de grond, hij zaaide koren en andere
gewassen. En als het koren rijp gewor-
den was, verzamelde hij het en maalde
het en bakte er broden van.

Abel werd schaapherder. Hij hoedde
zijn kudde in het veld en zocht de beste
plaatsen voor haar. De schapen gaven
melk om te drinken en wol om zich mee
te kleden en voedzaam vlees. En Abels
kudde werd steeds groter door al de
lammeren, die geboren werden.

Kaïn en Abel waren de eerste kinde-
ren op aarde.

Hun ouders hadden hen beiden lief.
Maar Eva hield, toen ze geboren wer-
den, van Kaïn het meest.

Eva kende haar zonen zo slecht.
De Here zag, dat het hart van Kaïn

boos was en onverschillig. Kaïn gaf niet
om God. Hij dacht alleen maar aan zich
zelf en aan zijn werk.

In Abels hart woonde ook de zonde.
Dat kon niet anders. Maar Abel had de
Here lief. Hij dacht veel aan God, hij
bad en hij streed tegen het kwaad.

In Abels hart woonde het geloof. In
Kaïns hart niet.

ALS Kaïn en Abel gingen offeren, zo-
als hun vader hun geleerd had, maak-
ten zij elk een heuveltje van stenen:

dat was het altaar. Ze legden hout daar-
op. En op dat hout kwam het offer.

Abel dacht: „Alles, wat ik bezit, heeft
de Here mij gegeven. Ik wil Hem tonen,
dat ik dankbaar ben." En Abel zocht de
beste ram uit voor het offer.

Kaïn dacht: „Het is nu eenmaal ge-
woonte om te offeren en daarom doe ik
het ook. Waarom zou ik dankbaar moe-
ten zijn voor wat ik heb? Ik heb er toch
zelf voor gewerkt?" En Kaïn legde wat
koren of vruchten op het altaar, maar hij
deed het zonder liefde.

Dan staken ze het hout in brand, de
beide broers, en als de vlammen het
offer verteerden, knielden ze neer om te
bidden. Dan sprak Abel heel eerbiedig
tot zijn Vader in de hemel, op wie hij
vertrouwde met zijn hele hart. Dan
steeg zijn gebed omhoog tot voor de
troon van God.

Kaïn knielde ook wel. En hij sprak
ook wel een paar woorden. Maar hoe
kon Kaïn echt bidden, als in zijn hart
geen geloof en dankbaarheid woonden?

De Here zag die offers. en Hij zag
ook die harten. Toen nam de Here het
offer van Abel aan, maar het offer van
Kaïn nam Hij niet aan. Dat merkte Kaïn
wel en hij werd er verdrietig en toor-
nig om. Er kwam afgunst in zijn hart
en haat tegen zijn broer. Die werden zo
groot, dat Kaïn aan niets anders meer
dacht en zijn gezicht er van betrok.

De Here, in zijn liefde, waarschuwde
hem nog. Hij sprak: „Kaïn, waarom zijs
gij toornig? De zonde ligt als een be
lager aan de deur en zijn begeerte ga t
naar u uit. Heers over die zonde en be-
keer u, dan zal ik ook uw offer aa i- I .

nemen!"

MAAR Kaïn luisterde niet naar de
stem van God. Hij sprak met Abel en
lokte hem listig mee naar het veld. En
toen hij daar met hem alleen was, sloeg

, r, u 	 ^ 	 ^,. niMiuin rn



in zijn grote en vreselijke toorn zijn
broeder Abel dood.
Abels lichaam lag in het gras en zijn

bloed vloeide weg in de aarde. Toen
schrok Kaïn. Snel vluchtte hij weg van
die vreselijke plaats. De angst joeg hem
voort.

Het bloed van zijn broeder kleefde
aan zijn handen.

Die angst en dat bloed gingen met hem

mee, overal!
Maar God vond Kaïn wel!
Hij vroeg: „Waar is uw broeder

Abel?"
Maar in Kains hart was nog geen be-

rouw.
Hij sprak: „Ik weet het niet; ben ik

mijns broeders hoeder?"
Maar hij kon de Here niet bedriegen.

God sprak: „Wat hebt gij gedaan? Hoor,
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het bloed van uw broeder roept tot Mij
van de aardbodem."

En zwaar daalde toen Gods toom op
Kaïn neer. Hij werd vervloekt. En de
aarde werd vervloekt om zijnentwil. Als
hij het land zou bebouwen, zou het
hem zijn volle opbrengst niet meer
geven. De distels en doornen zouden het
winnen van het zaad.

Hij zou een zwerver en een vluchte-
ling zijn. Nergens zou hij rust kunnen
vinden.

Kaïn, in zijn wanhoop, schreeuwde
het uit: „Mijn misdaad is te groot om
de straf te dragen! Ieder die mij aan-
treft, zal mij doden!"

Maar de Here wilde niet, dat er nog
weer een misdaad zou gebeuren. En Hij
stelde een teken aan Kaïn, zodat ieder
die hem zag, zou weten, dat hij hem
niet mocht verslaan.

Wie het toch zou doen, zou zeven-
voudig boeten.

Het Kaïnsteken .. .

NU hadden Adam en Eva op één dag
hun beide zonen verloren. Kaïn zwierf
weg naar vreemde landen. En Abel werd
gevonden in het veld, tussen de angstig
blatende schapen, bleek en koud, be-
vlekt met bloed .. .

Toen hebben Adam en Eva het li-
chaam van hun zoon voorzichtig naar
huis gedragen. Ze hebben misschien
bij dat lichaam gewacht en gewaakt in
grote angst, uren lang ... tot Abel zijn
ogen weer openen zou en weer tot
hen zou spreken. Ze hebben zijn naam
geroepen. En ze hebben geprobeerd
om hem te wekken uit deze diepe
slaap.

Maar Abels ogen bleven gesloten.
Abels stem zou nooit meer vader of
moeder zeggen.

Tóén begrepen Adam en Eva het: Abel
was dood!

De verschrikkelijke vijand, die God
in het paradijs al aangekondigd had,
was het eerst bij de vrome Abel ge-
komen. En toen moesten die vader en
die moeder zelf het lichaam van hun
zoon gaan begraven in de donkere
aarde .. .

TOEN is het heel duister geworden in
hun ziel.

Op wie moesten ze nu hopen in de
toekomst? Wie zou hen nu verlossen van
zonde en schuld? God had beloofd, dat
de slang vermorzeld zou worden, maar
had de satan de strijd niet gewonnen?

Het geloof van die twee mensen werd
zwaar beproefd!

MAAR de Here zelf troostte Adam en
Eva in hun smart en hun wanhoop.

Hij schonk hun ook weer kinderen,
zonen en dochteren. Eén van die zonen
leek op Abel, die was geboren in Abels
plaats. Even vroom was hij. Even sterk
was zijn geloof. Hij werd Seth genoemd.
Plaatsvervanger betekende dat.

Toen is de hoop toch weer terug ge-
komen in de harten van Adam en Eva.
Ze begrepen, dat de satan de strijd toch
niet gewonnen had. Dat hij die nooit
winnen zou. De Verlosser zou toch
komen. God was getrouw.

TOEN Kaïns vuist Abel neersloeg,
kwamen Gods engelen en droegen zijn
ziel omhoog naar God. Daar hoorde
Abel, bij zijn Vader in de hemel.

Kaïn was de eerste moordenaar en zijn
straf zou vreselijk zijn.

Abel was de eerste mens die stierf
voor zijn geloof, de eerste martelaar.
Maar ook de eerste, die de hemel bin-
nenging! Daar was geen zonde meer en
geen verdriet, geen haat en afgunst,
maar de eeuwige zaligheid.
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DE jaren gingen voorbij. Adam en
Eva werden oud temidden van hun na-
komelingen. Want Seth was getrouwd
en had kinderen gekregen, later ook
kleinkinderen en achter-kleinkinderen.
Seth was tot een groot volk geworden.
En al de kinderen uit dat volk mochten,
zoals vroeger Kaïn en Abel, uit de mond
van de oude Adam de verhalen horen
van God en het paradijs. En in heel
dat volk van Seth leefde het verlangen
naar de Verlosser, die God beloofd had.

Maar ver daar vandaan, in het land
Nod, waar Kaïn heen gezworven was,
leefde nog een volk, het volk van
Kaïn.

De kinderen van dat volk hoorden niet
vertellen van Gods liefde en macht. En
naar de Verlosser verlangde het volk
ran Kaïn niet.

DAAR was toen een sterke man, die
c °n lied stond te zingen voor de open

ur van een tent. In die tent zaten
0./9,e vrouwen te luisteren. En veel
ai 'ere mensen stonden rondom en luis-
tei ,'en ook.

L e man zwaaide een zwaard, dat
blonk en flikkerde in de zon. Even ge-

vaarlijk als dat zwaard flikkerden zijn
ogen. Hij zong het lied van de haat.

Ada en Zilla, hoort naar mijn stem;
vrouwen van Lamech, neigt uw oor

[tot mijn rede.
Ik sloeg een man dood om mijn wonde,
een knaap om mijn striem;
want Kaïn wordt zevenvoudig

[gewroken,
maar Lamech zeven en zeventig

[maal!

ZO zong Lamech en de mensen von-
den dat een mooi lied.

Zoals Lamech zong, moest je leven,
hard en bloeddorstig en wreed.

Ze hadden een sterke stad gebouwd,
met muren er om, zodat ze veilig waren
voor vijanden. En de drie zonen van de
machtige Lamech hadden prachtige uit-
vindingen gedaan. Jabal had de eerste
tenten gemaakt, zodat ze 's nachts bij
hun kudden geen kou meer behoefden
te lijden. Jubal had de muziekinstru-
menten uitgevonden. En nu had Tubal-
Kaïn, de smid, het eerste zwaard ge-
smeed. Nu kon hen niemand meer
deren.

Aan God dachten ze niet. Vroeger
ging hun stamvader Kaïn offers bren-
gen, toen hij nog bij zijn vader woonde.
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Zo dwaas waren zij nu niet meer. Bid-
den deden ze ook nooit. Waarom zouden
ze? ... Je moest je zelf maar helpen in
het leven.

En als ze dan in hun warme tenten
zaten, en al hun vijanden overwonnen
hadden en ze voelden zich dan nog niet
gelukkig, dan moesten Jubal en ande-
ren komen met citer en fluit, dan
moest er vrolijke muziek worden ge-
maakt, dan moesten er wilde feesten
worden gevierd.

Zonde bestond voor hen niet. Zij
deden wat ze wilden, of het goed was
of kwaad.

Dat was het volk van Kain.

MAAR dicht bij de hof van Eden
klonk een ander lied, een lied van aan-
bidding en lof. Daar was dat andere
volk tezamen gekomen in het veld. Zij
spraken over Gods wonderen, brachten
samen een offer en gingen ook samen
bidden. Zij riepen de naam des Heren
aan. In de dagen van Enos, de zoon
van Seth, waren ze hiermee begonnen.
Adam was ook nog daarbij. En als
dan hun offer werd aangenomen en hun
gebeden werden verhoord, als ze er aan
dachten, hoe goed en hoe groot de Here
was, dan moesten ze wel zingen van
geluk.

Deze mensen hadden nog geen mooie
warme tenten en geen muziekinstrumen-
ten en geen scherpe zwaarden. Ze waren
lang niet zo knap als die anderen, die
hun geluk zochten in eigen kracht.

Maar het eenvoudige lied waarmee
zij God loofden in hun samenkomsten,
was een schonere muziek dan die van
Jubal. En zij wisten zich onder Gods
hoede veiliger dan in een stad. Zij wis-
ten, dat het geluk niet te vinden was in
rijkdom en macht, maar alleen in de
liefde tot God.

Dat was het volk van Seth.

TOEN is er iets droevigs gebeurd.
Jonge mannen uit het volk v an Seth
hadden, als ze met hun kudden zwier-
ven, wel eens mensen ontmoet uit het
volk van Kaïn. Ze hadden de muziek ge-
hoord en veel vreemde en aantrekke-
lijke dingen gezien. En ook mooie jonge
vrouwen. Hun harten gingen naar al
dat moois bij het volk van Kaïn ver-
langen.

Zij zeiden: „Wij willen vrienden wor-
den met dat knappe, sterke volk en met
die mooie meisjes trouwen."

Ze letten niet op de zonden, die daar
waren. Ze begonnen er zelfs aan mee
te doen. De zonde van de boze Lamech
kwam ook onder het volk van Seth.

ZE werden genoeg gewaarschuwd. Er
was een man, die Henoch heette en die
God zo lief had dat hij de hele dag aan
Hem dacht en met Hem leefde. Hij
wandelde met God.

Hij waarschuwde de goddelozen. Hij
was moediger dan Lamech, want hij
ging zonder zwaard naar die zondige
mensen en vermaande hen. Hij zei, dat
de Here zou komen, om hen te straf-
fen voor hun goddeloze werken en hun
schandelijke woorden. Maar ze wilden
naar hem niet luisteren. Zij haatten
hem en maakten zelfs plannen om hem
te doden.

Toen bleek, dat hij niet voor niets op
God had vertrouwd. Toen de boosheid
tegen hem heel groot werd, nam God
hem weg. Henoch was niet meer. Hij
had de dood niet gezien. God had her
opgenomen in de hemel. Daar was zij
trouwe knecht veilig voor de boosheid
der mensen.

Driehonderd vijf en zestig jaar had
hij op aarde geleefd. Dat was niet zo
heel veel voor die tijd. Zijn zoon Methu-
sala werd negenhonderd negen en zestig
j aar.

jr 41111,1
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Toen Henoch werd weggenomen, was
Adam al gestorven. Ook hij was heel
oud geworden: negenhonderd en dertig
jaar. En Eva was toen ook niet meer
op aarde. Zij hadden de Verlosser niet
gezien. Maar zij hadden op Hem ge-
hoopt en daarom waren zij de heerlijk-
heid binnen gegaan. Eens zou Hij
komen, om ook de straf voor hun zon-
den te dragen.

DE boosheid op aarde is steeds groter
geworden. De beide volken zijn bij el-
kaar gaan wonen en tot één groot god-
deloos volk geworden.

In 't laatst was er maar één man over-
gebleven, die met zijn gezin de Here
vreesde. Dat was Noach, een kleinzoon
van Methusala. Hij wandelde met God,
evenals Henoch gedaan had, en even-
als Henoch waarschuwde hij de mensen.
Maar ze luisterden niet. Ze vochten en
vloekten en deden het ergste kwaad,
wreed en bloeddorstig als wilde dieren.
Met de straf spotten zij. En aan God,
die hen geschapen had, stoorden zij zich
niet. De aarde was vol geweldenarij.

Maar de heilige God liet zich niet
bespotten. En toen Hij veel, heel
veel gewaarschuwd had en de men-
sen toch niet luisteren wilden, kwam
de straf.

God zag, dat de hele aarde verdor-
ven was door de zonde en dat de harten
van de mensen vol waren met haat en
vrevel tegen Hem. Toen berouwde het
de Here dat Hij de mens op de aarde ge-
maakt had en het smartte Hem in zijn

hart. En de Here zeide: „Ik zal de mensen,
die Ik geschapen heb, van de aardbodem
uitroeien, de mensen zowel als het vee
en het kruipend gedierte en het gevogel-
te des hemels, want het berouwt Mij, dat
Ik hen gemaakt heb."

Maar Noach vond genade in de ogen

des Heren. Want Noach leefde tussen
zijn zondige tijdgenoten als een recht-
vaardig en onberispelijk man.

En zo groot was Gods geduld met
de zondige wereld, dat Hij haar nog
honderd en twintig jaar de tijd wilde
geven, om zich te bekeren.

De Here sprak: „Mijn Geest zal niet
altoos in de mens blijven, nu zij zich
misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen
zullen honderd twintig jaar zijn."

Wanneer de mensen dan nog niet wil-
den luisteren naar zijn stem, zou die ver-
schrikkelijke straf over hen komen. Dan
zou de Here een grote watervloed zen-
den, die de hele aarde zou bedekken en
alle goddelozen zouden gestraft worden
met een vreselijke dood.

Noach, die toen al meer dan vijfhon-
derd jaar oud was, mocht de prediker
zijn van Gods gerechtigheid en nog al
die tijd zijn waarschuwende stem laten
horen.

Als dan toch het oordeel Gods moest
komen, zou het de rechtvaardige Noach
niet treffen. De Here zou met hem zijn
verbond oprichten en hem wonderlijk
bewaren.

Noach moest op Gods bevel een ark
bouwen, een schip, zo groot als er nog
nooit een geweest was op de aarde.
Daarin zou hij veilig zijn met zijn
vrouw, zijn drie zonen en de vrouwen
van die zonen. Daarin zouden ook van
alle dieren en van alle vogels een paar
bewaard worden, tot het oordeel Gods
over de wereld was gegaan. Dan zou-
den die dieren zich opnieuw over de
aarde verspreiden. Dan zou ook een
nieuw mensengeslacht de aarde be-
volken.

En eens, veel later, zou ergens in de
grote wereld toch dat Kind geboren
worden, dat God reeds beloofd had in
het paradijs en dat de Verlosser der
wereld zou zijn.



NOACH begon vol vertrouwen aan
de geweldige opdracht, die God hem
had gegeven. Zijn drie zonen, Sem,
Cham en Jafeth, hielpen hem daarbij.

Zij velden grote bomen in het bos en
zaagden er zware balken en sterke
planken van. Dan brachten zij die naar
de plaats, waar zij de ark wilden bou-
wen. Zij pasten en maten, zij klopten en
hamerden, zij kapten en zaagden, dag
aan dag, week na week, jaar na jaar.
En langzaam groeide dat ontzaglijke
bouwwerk, waaraan ze arbeidden.

Zij maakten alles precies zoals de
Here had voorgeschreven. De lengte
van het schip werd driehonderd ellen,
de breedte vijftig ellen en de hoogte
dertig ellen. Er kwamen drie verdiepin-
gen in, die verdeeld werden in veel
kamers. Ook maakte Noach een venster
en een deur in de ark. En alle naden
werden van binnen en van buiten vol-
gestreken met pek, opdat geen droppel
water zou kunnen binnendringen.

EN terwijl Noach werkte, was er een
groot geluk in zijn hart, omdat God in
zijn ontferming hem en de zijnen wilde
sparen. Maar ook een diep medelijden
met zijn verdorven medemensen, die
misschien voor altijd verloren zouden
zijn.

Die mensen kwamen natuurlijk kij-
ken naar de wonderlijke arbeid, waar-
aan Noach bezig was. Zij hadden elkaar
verteld van de dwaze oude man, die
een schip ging bouwen, een reuzen-
schip, midden op het land. Zij hielper
Noach niet bij zijn werk. En als hij zij -

hamer neerlegde en naar hen toekwam
ernstig en bedroefd, en tot hen sprE
over de vreselijke straf, die God z(,
zenden, dan làchten zij daarom. Als lij
hen uit Gods naam waarschuwde, dat ze
zich moesten bekeren van hun zonden
en om vergeving bidden, spotten zij
daarmee. En niemand bekeerde zich,
ook niet één.

Maar de hamers klopten en de bijlen
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klonken, iedere dag, tik-tik-tik ...
klop-klop-klop, een laatste waarschuwing van

God. Die hoorden de goddelozen 's mor-
gens als zij opstonden, na een nacht van
zonde. Die hoorden zij 's avonds, als zij
de dag hadden volgemaakt met hun
kwaad. Tik-tik-tik, ... klop-klop-klop!
Luistert toch! Luistert toch! ...

Maar zij luisterden niet. En eindelijk
zwegen de hamers. Het grote werk was
klaar.

TOEN begon een wonderlijke optocht.
Zoals eens tot Adam in de hof van Eden,
zo kwamen nu de dieren tot Noach in de
ark, twee aan twee, een mannetje en
een wijfje.

Maar van alle reine dieren, die ook
wel voor de offers gebruikt werden,
kwamen er zeven paar en van de
vogels ook.

De roofdieren vergaten hun bloed-
dorst, de kleine wouddieren legden
hun schuwheid af. Zij kwamen vol
angst, alsof ze vluchtten voor iets
ontzettends, maar bij de ark werden ze
kalm. En rustig lieten ze zich door
Noach het plekje wijzen, dat hij voor
hen bestemd had en waar hun voer al
opgestapeld lag.

Dit grote wonder was een allerlaatste
waarschuwing voor de mensen. Maar zo
zeer waren hun harten verblind door
de zonde, dat ze nog niet gehoorzamen
wilden.

Toen was het te laat. Acht mensen
gingen op Gods bevel de ark binnen:
Noach en zijn vrouw, en zijn zonen met
hun vrouwen. En God zelf sloot de deur

achter hen toe.
De ark stond stil te wachten met zijn

kostbare lading.
In die ark was het leven, dat God ge-

nadig was.
Daar buiten was de dood.
Maar de zon scheen.

En de slechte, trotse mensen leefden
nog één week in hun gruwelijke
zonden.

TOEN, eindelijk, moest de vreselijke
straf komen. En niemand heeft dit meer
bedroefd dan de Here zelf.

Zware, zwarte wolken kwamen aan-
drijven langs de blauwe lucht en sloten
de hemel toe. De zon verdween. Het
werd duister en dreigend stil. De bomen
ruisten bang. In het bos klonk de ang-
stige kreet van een dier. De aarde
beefde .. .

Toen barstte het oordeel los. Het was,
alsof sluizen in de hemel werden ge-
opend, zo zwaar was de regen, die
zich uitstortte over de wereld. De don-
der knetterde. De bliksem schoot neer.
De aarde scheurde, de kolken der grote
waterdiepte braken open en diep uit
de grond spoot het water als fonteinen
omhoog.

In het duister stond het grote schip.
Nu was het klein en nietig in dit brui-
send geweld. De slagregens kletterden
op het houten dak. Het water raasde
langs de houten wanden. Het kwam
aanstormen over de velden, want de zee
en de rivieren stroomden over de lan-
den. Het water beukte tegen de deur
van de ark. Het zocht en tastte naar een
opening tussen de planken. De wind
kwam en schudde aan het venster.

Maar daarbinnen, in het donker, zaten
die paar mensen dicht bij elkaar, veilig
en droog en ze luisterden naar het woes-
te geweld, vol eerbied voor Gods majes-
teit. Zij waren bedroefd, omdat nu de
hele schone wereld daar buiten zou ver-
gaan. Maar zij behoefden niet bang te
zijn. Want de ark was niet Noachs werk,
maar Gods werk. En boven de razende
wind en het woeste water hield God zelf
de wacht.

Het water steeg. Het spoelde om de



ark en klom hoger langs de wand. Toen
grepen de golven de bodem van het
schip, hieven het omhoog en droegen
het mee, boven de bomen, boven de
heuvels, hoger, Al hoger, de zwarte
hemel tegemoet. De winden dreven het
voort. Waarheen?... Er was geen roer,
maar God zelf bestuurde de ark.

Veertig dagen en veertig nachten plas-
regende het. Toen scheurden de wolken
en de wind joeg ze weg. Het werd weer
licht.

De aarde lag als op de eerste schep-
pingsdag geheel bedekt met water, een
onmetelijk grote zee.

Maar de zon straalde. En ergens op
die grote wereldzee dobberde een hou-
ten schip, een donker stipje op de golven.

Daarbinnen waren tevreden geluiden
van allerlei dieren. Daar zongen mensen
een dankbaar lied.

EN de anderen, de goddeloze, trotse
mensen, hoe was het met hen gegaan?

Bij het begin van de regen dachten
ze, dat er een onweer opkwam. Maar
toen het water hun huizen binnendrong
en steeds hoger steeg, dachten ze aan
wat de oude Noach gezegd had. Nu ge-
loofden ze. Maar nu was het te laat.
Ze schreeuwden wanhopig om hulp en
om redding. Maar hun kreten gingen
verloren in de donder en in de wind en
in het geweld van het water.

Ze klommen op de daken. Het water
klom hoger.

Ze klauterden in de bomen. Het water
vond hen wel.

Ze vluchtten op de heuvels en op de
bergen. Maar het water kwam ook daar

en sleurde hen neer in de duistere diepte.
Het water kwam nog vijftien ellen

boven de hoogste bergen.
De goddeloze monden, die gespot en

gevloekt hadden, waren verstomd. De
handen, die niets dan kwaad gedaan
hadden, lagen voor altijd stil.

Honderd en vijftig dagen lang dreef
de ark op het wijde water. Toen, met een
schok, liep zij vast op het gebergte van
Ararat. Daar zou zij wachten, tot de
aarde droog was.

Het water vloeide heen en weer onder
het venster en langzaam, heel lang-
zaam, begon het nu te zakken. De aarde
dronk het weer in. De zon trok het als
dampen omhoog.

De ark kwam droog te staan. Maar zij
kantelde niet. God had haar vastgezet
op de bergen.

Noach verlangde, om weer op de aarde
te mogen wonen. Iedere dag stond hij
uit te zien aan het venster. En eindelijk
zag hij donkere eilandjes boven de gol-
ven. Elke dag werden zij groter en elke
dag doken er meer op. De toppen der
bergen kwamen weer boven water.

Dat verblijdde Noach. Hij wachtte nog
veertig dagen. Toen zette hij het ven-
ster van de ark open, ging naar de
kamers waar de vogels zaten en wier
een raaf uit het venster.

De vogel sloeg zijn grote zwarte vier
ken uit en blij klonk zijn gekras over d .
eenzame wereld. Hij vloog heen en weer,
verdween als een stip aan de horizon
en kwam niet meer terug.

Die aasvogel kon wel leven van wat
in het water dreef.

Daarom liet Noach ook een duif uit,
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een zaadetende vogel, die op de grond
zijn voedsel moest zoeken. De duif
klapwiekte rond de ark en vloog ver
weg, maar tegen de avond kwam zij moe
en treurig terug bij het venster. Zij had
nog nergens een plek kunnen vinden
waar zij leven kon. Noach stak zijn hand
naar buiten, greep haar en bracht haar
weer op haar veilige plaatsje bij de
andere vogels.

Maar na een week liet Noach de duif
wéér uit. En wel kwam zij, toen het
avond werd, terug, maar toen Noach
haar in de hand nam, zag hij, dat het
diertje in zijn snavel een vers olijf-
blad droeg.

Dat was een boodschap van God:
„Houd moed! De bomen komen weer
boven water en zie, zij dragen al blaad-
jes."

Noachs hart klopte van hoop en ver-
langen.

Weer wachtte hij zeven dagen. Toen
liet hij de duif nog eens uit en nu keerde
zij niet terug. Zij had voedsel gevonden.
De aarde was gedroogd.

Toen deed Noach het luik van de
ark en wachtte, tot God spreken zou.

En na nog een maand, toen die acht
mensen meer dan een jaar in de ark
waren geweest, kwam Gods bevel:
,,Ga uit de ark, Noach, gij en uw familie
en al de dieren en weest vruchtbaar en
wordt talrijk op de aarde."

Toen gingen allen naar buiten, de men-
sen en de dieren. De vogels vlogen de
,wijde wereld in. De anderen gingen blij
de berg af naar beneden, waar het gras
al weer groeide en de bloemen weer
egonnen te bloeien. Een nieuwe aarde

lag voor hen. De dieren verspreidden
zich in de bossen en op de velden. De
vogels gingen een mooi plekje zoeken
voor hun nest.

Noach bouwde een altaar en bracht de
Here een groot offer, van alle reine

dieren en alle reine vogels. Toen kniel-
den die acht mensen neer voor God en
samen dankten ze Hem voor hun won-
derlijke verlossing.

De Here zag dat offer. Hij zag die
dankbare harten en zei bij zichzelf: „Ik
zal de aardbodem niet weer vervloeken
om de mens, en Ik zal al wat leeft niet
weer slaan, zoals Ik gedaan heb. Voor-
taan zullen, zolang de aarde bestaat,
zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer
en winter, dag en nacht, niet ophouden."

God sloot ook een verbond met Noach
en sprak: „Mijn boog stel ik in de
wolken, opdat die tot een teken zij van
het verbond tussen Mij en de aarde.
Wanneer Ik dan wolken over de aarde
breng, en de boog in de wolken ver-
schijnt, zal Ik mijn verbond gedenken,
dat tussen Mij en u en alle leven-
de wezens bestaat, zodat de wateren
niet weer tot een vloed zullen worden
om al wat leeft te verderven."

NOACH en zijn zonen zijn huizen
gaan bouwen en hebben het land
weer bewerkt als vroeger. En als er
een onweer kwam en het ging rege-
nen, heel hard soms en heel lang,
dan waren ze toch niet bang. Want als
de zon in de wolken scheen, stond de
regenboog boven de aarde, een schone
poort in vele kleuren, het teken van
Gods verbond en van zijn belofte,
dat er nooit meer een zondvloed komen
zou.

Hoog op de bergen stond nog jaren
lang de oude ark. En als de mensen er
naar keken, dan ging ze spreken. Je
kon het niet horen, maar toch sprak
de ark.

Ze zei: „Weet je het nog van vroeger,
hoe veilig jullie waren in de vloed? Hoe
God jullie heeft bewaard?

Weet je het nog? En blijf je nu voor-
taan dicht bij Hem?"...



ER was eens een oude, wijze man, die
een wijngaard geplant had op de zon-
nige helling van een berg. Hij verzorgde
zijn tuin goed, roeide het onkruid uit en
snoeide de wijnstokken, opdat ze veel en
goede vruchten zouden dragen. En toen
de druiven rijp waren, perste hij ze uit
in een bak en deed de wijn in krui-
ken. Hij proefde er ook van. En het hart
van die man werd verheugd, omdat hij
zulke heerlijke wijn had verbouwd. Hij
vergat in zijn vreugde helemaal, dat het
verkeerd was om er veel van te drinken.
De wijn maakte hem lichtzinnig en zor-
geloos. Die oude man werd dronken.

Toen leek het wel, alsof hij zijn ver-
stand niet meer had. Hij waggelde naar
zijn tent, trok zijn kleren uit en ging
naakt op de grond liggen slapen. Zó
dwaas had de wijn die oude wijze man
gemaakt. Zo dwaas had de zonde van de
onmatigheid hem gemaakt.

Wie was die oude man?

Dat was Noach. Dezelfde Noach, die
zo ernstig en bedroefd de goddeloze
mensen waarschuwde voor de zond-
vloed. Die genade vond in Gods ogen en
met wie God een verbond gesloten
had.

De zondvloed had de zonde niet weg-
genomen van de aarde. Die was blijven
wonen in de harten. Daar was ze met
geen water weg te wassen.

De boze begeerten lagen nog in elk
mensenh art op de loer, evengoed als
vóór de vloed.

En de satan ging nog rond, juist als in
het paradijs, om de kinderen van Go
te verleiden.

Nu had hij ook Noach verleid. Nu 1 g
die daar naakt en dronken in zijn tent,
die oude knecht van God.

Toen kwamen er voetstappen aan. Er
klonk een spottende lach. Een grote,
donkere man kwam voor de open deur
van de tent staat en keek naar de sla-
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pende Noach. Het was Cham. Hij lachte
om zijn vader en bespotte hem. Daarna
liep hij naar zijn broers, om te vertel-
len wat hij gezien had.

Maar Sem en Jafeth waren andere
mannen. Die lachten niet, toen zij hoor-
den, wat er gebeurd was.

Zij namen een mantel, spreidden die
samen uit en liepen achterwaarts de
tent in, met afgewend hoofd, opdat ze
hun vader niet zouden zien. Ze legden
die warme mantel zorgzaam over hem
heen, en gingen stil weer weg.

Toen Noach wakker werd, schaamde
hij zich diep en de Here vergaf hem zijn
zonde.

Hij hoorde wat zijn zonen gedaan
hadden en liet hen bij zich komen. En
wat hij toen tot hen sprak, waren niet
zijn eigen woorden. Het waren Gods
woorden, die Hij zijn knecht in het hart
gaf. Noach was een profeet geworden.

Hij breidde zijn oude handen uit boven
Sems hoofd en schonk hem uit Gods
naam een grote en rijke zegen. Sem zou
tot een groot volk worden en uit hem zou
eens de Verlosser voortkomen, die de
harten der mensen vrij zou maken van
zonde. Ook het hart van Noach .. .

Maar ook Jafeth werd gezegend. Ook
hij zou uitgroeien tot machtige volkeren
en eens zouden al die volkeren tot het
volk van Sem komen, om het heil van
de Verlosser te ontvangen.

Cham werd vervloekt. Hij en zijn na-
komelingen zouden de knechten zijn van
de andere volken.

NOACH heeft nog lang geleefd. Negen
honderd en vijftig jaar is hij oud ge-
worden. Toen stierf hij en ging naar de
hemel.

Daar was het nog veiliger dan in de
ark.

Daar kon zelfs de satan hem geen
kwaad meer doen.
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DE zonde was door de zondvloed niet
weggenomen van de aarde. Het scheen
wel, alsof de mensen die later leefden,
door dit schrikkelijke oordeel Gods niets
hadden geleerd.

Toen Sem, Cham en Jafeth tot grote
volken geworden waren, keerden de
mensen zich toch weer van de Here af,
en probeerden zelf hun leven sterk en
gelukkig te maken.

Rijk en machtig wilden ze worden.
Maar in het schrale bergland van Ararat
kon dat niet.

Toen trok het grootste gedeelte van
die mensen naar het Oosten en zij von-
den een vruchtbare laagvlakte in het
land Sinear. Daar was ook klei, om ste-
nen van te bakken. En daar werd lijm
gevonden, een soort van asfalt, dat ze
voor metselkalk konden gebruiken.

Toen zeiden zij: „Komaan, laten wij
hier een stad bouwen en hier altijd blij-
ven wonen."

Dat deden zij. Zij bouwden allen te-
zamen een stad. Zij wisten wel, dat het
verkeerd was, want de Here had ge-
zegd, dat zij zich moesten verspreiden
over de aarde. Maar daar stoorden
zij zich niet aan. En toen zij een stad
gebouwd hadden, werden zij nog eigen-
wijzer en hoogmoediger. Toen zeiden
zij: „Komaan, laten wij ook een toren
bouwen, heel sterk en hoog. Hoe ver wij
dan ook van huis dwalen, die toren zul-
len wij altijd nog kunnen zien. Die zal
ons bij elkaar houden. Wij willen ons
niet verspreiden in kleine, zwakke
groepjes. Eén groot, machtig volk wil-
len wij zijn."

ZO spraken zij in hun dwaze trots. En
zij bakten grote stenen en droogden die



in de zon. Zij legden een breed funda-
ment en metselden de zware muren elke
dag hoger. Zij werkten en zwoegden,
weken en maanden, met al hun kracht.

Aan God dachten zij niet.
Zijn bevel gehoorzamen wilden zij

niet.
Zij werkten en voelden zich sterk i n

eigen kracht.
„Het gaat goed!" riepen ze. „Ha, wij

maken de toren zo hoog, dat de top tot
de hemel reikt!"

DE Here God zag van uit de hoge
hemel het werk van die kleine mensen
en hoorde hun dwaze taal.

Toen gebeurde er een wonder, zo
stil, dat de mensen het eerst niet
merkten.

De Here verwarde hun taal. Tot op
die dag hadden alle mensen dezelfde
taal gesproken. Maar nu kwamen er
meerdere talen. Wat voor de één begrij-
pelijk was, waren wonderlijke klanken

voor de ander. Zij konden elkaar niet
meer verstaan.

Er ontstond twist en tweedracht bij dat
grote volk. En mopperend begonnen zij
weg te trekken, in kleine groepjes, naar
alle richtingen, ieder groepje met zijn
eigen taal. Zij zagen nog lang achter
zich de stompe, halfvoltooide toren als
een afgebroken vinger ten hemel
wijzen, maar zij keerden niet meer
terug.

SLECHTS weinig mensen bleven
wonen in de stad, te weinig, om het ge-
weldige werk voort te zetten.

Men noemde die stad Babel.
Verwarring betekende dat.
En de toren, die haar trots en haa

eer had zullen zijn, die werd nu haar
schande.

Die was nog eeuwen lang een her-
innering aan een dwaas plan van
kleine mensen, die met God niet reke-
nen wilden.

M
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ABRAM, de herdersvorst, trok door de
landen. Hij reed op een hoge kameel, en
achter hem volgde de grote karavaan,
die hem behoorde. De kamelen knikten
met hun grote koppen en hun schadu-
wen op de grond knikten mee; de scha-
pen sjokten er achter; lammetjes hup-
pelden. daarbij; de koeien en de ezels
volgden met hun kalveren en hun veu-
lens. Er was geblaat en geloei en ge-
roep van de herders. Het stof dwarrelde
n wolken omhoog. En waar de grote

kudde ging, bleef een breed spoor van
duizenden hoeven in het zand.

De herders waren sterke, gebruinde
mannen. Zij moesten de dieren bijeen-
houden en voortdrijven. En zij moesten
goed opletten, of er ook rovers of wilde
dieren kwamen. Dan zouden zij dapper
vechten voor hun heer.

Tussen hen, op de veiligste plaats,
waren ook vrouwen. Daar reed ook
Saraï, de vrouw van Abram. En voor-
aan, naast Abram, reed nog een man.
Dat was Lot, zijn neef.

Langzaam, heel langzaam trokken ze
voort, al die mensen met hun vee, door
vreemde landen, waar ze nog nooit eer-
der waren geweest. Langs hoge bergen,
over wijde groene grasvlakten en door
woestijnen, waar niets anders was dan
gloeiend zand en een brandende zon.
Maar als het avond geworden was, sloe-
gen ze hun tenten op, bij een bron of
een put. Dan mochten allen rusten tot
de volgende morgen. In de tenten slie-
pen de mensen. De dieren moesten bui-
ten blijven onder de sterren. Maar de
herders waakten om beurten. En boven
de sterren, in de hemel, waakte God.
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WAARHEEN reisde Abram met alles
wat hij bezat? En wie wees hem de weg
in die vreemde landen?

De schapen en de kamelen wisten
niet, waarheen ze gingen. Die liepen
maar mee, waar de herder hen dreef.

De herders wisten het ook niet. Die
volgden hun meester.

Saraï en Lot en de herders, zij wisten
het geen van allen. Zij volgden Abram
maar.

En, wonderlijk, Abram zelf wist het
ook niet. God alleen wist het. Hij had,
toen Abram nog in het land Ur woonde
bij zijn vader Tera en zijn broeder Na-
hor, hem geroepen en gezegd, dat hij
op reis moest gaan. Onderweg was Tera
gestorven en Nahor was in Haran ach-
tergebleven. Maar Abram was verder
gegaan, waar de Here hem riep. De
Here zelf wees Abram de weg. God was
Abrams gids.

God sprak: „Die richting Abram, waar
de zon ondergaat."

En Abram, aan het hoofd van de ka-
ravaan, op zijn kameel, antwoordde eer-
biedig: „Ik ga, Here!" ... En rustig trok
hij voort. Hij vertrouwde zich geheel
aan de Here toe.

TOEN de mensen, die zich over de
aarde verspreid hadden, waren uitge-
groeid tot vele volkeren, begonnen zij
zich weer van God af te keren. Zij ken-
den Hem nog wel en baden nog wel
tot Hem. Maar zij maakten ook een beeld
van hout of goud of zilver, zij gaven dat
beeld een ereplaats in hun huis en zei-
den: „Dat is onze god; die gaan wij aan-
bidden." En die dwaze mensen geloof-
den, dat dat beeld, dat zij zelf gemaakt
hadden, hen kon helpen en beschermen.

TOEN dacht God: „Nu zal Ik één man
uitkiezen en hem afzonderen van al die
anderen. Ik zal tot hem spreken en hem

zegenen en hij zal Mij kennen en Mij
alleen dienen. Die man zal mijn kind
zijn.

Ik zal hem tot een groot volk maken.
Dat zal mijn volk zijn.

En uit dat volk zal eens de Verlosser
voortkomen. Die zal mijn eigen Zoon
zijn."

En toen koos de Here uit alle men-
sen, die op de aarde leefden, Abram, de
zoon van Tera.

De Here zei: „Ga uit uw land en
uit uw familie en uit uws vaders huis,
naar het land, dat Ik u wijzen zal.

En Ik zal u tot een groot volk maken
en u zegenen en uw naam groot maken.
En gij zult tot een zegen zijn.

Ik zal zegenen, wie u zegenen, en
wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en
met u zullen alle geslachten des aard-
bodems gezegend worden."

Dat waren heerlijke beloften. En toen
heeft Abram gezegd: „Ik ga, Here,"
en is op reis gegaan. Hij liet veel ach-
ter, wat hem lief was. Hij trok weg, de
wijde, vreemde, gevaarlijke wereld in.
Maar hij ging als een kind aan Vaders
hand, rustig en vol vertrouwen.

God zelf had hem geroepen. God zelf
wees hem de weg.

OP zekere dag kwam Abram aan een
brede rivier. Die moest hij met zijn ka-
ravaan overtrekken.

Er was geen brug en ook geen boot.
Maar Abram zocht een ondiepe plaats

en reed het water in. Achter hem aa
kwamen de mensen en de dieren en z"
liepen allen door het water. Maar d
lammetjes waren te klein. Die werde
gedragen door de herders.

Toen was Abram in een heerlijk land
gekomen. Het heette Kanaan. Daar
waren groene heuvels en heldere beek-
jes. Overal groeide het malse gras voor
de kudden.
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Bij de stad Sichem, in de scha-
duw van een groep terebinten, prach-
tige bomen met dichtbebladerde kro-
nen, sloeg Abram zijn tenten op en
liet zijn kudden grazen op de heuvels.
Toen verscheen de Here aan
sprak: „Dit is het land, dat Ik
kinderen zal geven."

Aan uw kinderen? ...
oud, al vijf en zeventig
vrouw Saraï was vijf en
hadden nog geen kind.

En dit land?
Het was een heerlijk land,

was al bewoond door sterke en godde-
loze volkeren, de Kanaänieten, nakome-
lingen van Cham. Tussen die volken
woonde Abram als een vreemdeling. Hoe
kon de Here dit land dan aan Abrams
kinderen geven?

Maar Abram geloofde de Here. Hij
geloofde toch. Hij dacht: „God heeft het
gezegd en dan is het waar. Hoe het moet,
weet ik niet, maar dat weet de Here
wel..."

En dat geloof maakte Abram rus-
tig en tevreden en heel gelukkig.
Dat geloof was de grote kracht in zijn
leven.

Abram was de vriend van God. Hij
trok het land door en woonde nu hier en
dan daar. Maar waar hij was, voelde hij
zich veilig onder Gods bescherming. En
waar hij woonde, bouwde hij de Here
een altaar.
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OP de groene weiden van Kanaän
graasden de kudden van Abram en Lot.
Zij hadden zich verspreid over het land.
Zij bedekten heuvels en dalen met hun
duizendtallen. En als de dieren verza-

digd waren, lagen zij vredig bij elkan-
der te herkauwen.

Maar plotseling werd die vrede ver-
stoord door too rnige mannen, die met
gebalde vuisten tegenover elkaar ston-
den. Het waren de herders van Abram
en Lot. Die twistten weer. Dat ging al
weken lang zo. Zij twistten over de
beste weiden, of over een schaap, dat
van de ene kudde naar de andere was
overgelopen. En 's avonds twistten zij
er over, wiens kudden het eerst moch-
ten drinken bij de put. Vaak kwamen
zij klagen bij hun meesters.

Dit alles maakte Abram bedroefd. Hij
was een man des vredes en hij ver-
maande zijn herders om de wijsten
te zijn en toe te geven. Maar de kud-
den waren te groot en zij groeiden nog
ieder jaar. En met de kudden groeiden
de onverdraagzaamheid en de twee-
dracht.

Toen was er maar één middel meer,
om daar een eind aan te maken.

Abram nam Lot mee naar een hoge
heuvel, vanwaar zij het gehele land kon-
den overzien. In het Oosten stroomde de
Jordaan door een brede, groene vlakte,
zo vruchtbaar en schoon als een para-
dijs. In het Westen lag een minder
vruchtbaar land met heuvels en dalen
en kleine riviertjes en in de verte glans-
de de zee.

Toen zei Abram: „Laat er toch geen
twist zijn tussen mij en u, tussen mijn
herders en uw herders, want wij zijn
mannen broeders. Ligt het gehele land
niet voor u open? Als gij links gaat, zal
ik rechts gaan. Wilt gij rechts wonen,
dan ga ik links."

Dat was heel vriendelijk van Abram,
dat hij Lot de keuze liet.

En Lot had dat vriendelijke aanbod
niet moeten aannemen. Hij had beschei-
den moeten zijn.

Maar Lot keek om zich heen, hij zag

Abram was
jaar en zijn
zestig en ze



die mooie groene vlakte van de Jordaan
en dacht: „Die zal ik kiezen. Daar heb-
ben mijn schapen altijd gras in over-
vloed. Daar zal ik grote kudden krijgen
en een rijk man worden ... Er liggen
wel een paar steden, Sodom en Gomor-
ra, en daar wonen slechte mensen. Maar
dat hindert niet. Ik zal de Here wel
dienen. De Here en mijn beurs tege-
lijk..."

Toen zij Lot haastig: „Dan ga ik links,
oom." En hij strekte zijn hand uit naar
die mooie vlakte.

Voor Abram bleef het overige land
om in te wonen, dat ook wel vrucht-
baar was en ook wel mooi, maar toch
minder dan de Jordaanvlakte en waar
grote droogten soms al het gras deden
verdorren.

Lot, de hebzuchtige Lot, verhuisde
naar een rijk, maar gevaarlijk land.

Abram, de nederige, bescheiden
Abram, bleef wonen dicht bij de
terebintenbossen van Mamre, bij
Hebron.

Maar Abram was tèch tevreden. En
de Here, die alles gehoord had, sprak
tot hem: „Abram, overzie nu nog eens
al het land, naar het Noorden, Zuiden,
Oosten en Westen. Want al dit land za
Ik u geven en uw nakomelingen. Di
zullen zo talrijk zijn als het stof d
aarde. Als iemand de stofjes der aar e
zal kunnen tellen, zullen ook uw n -
komelingen geteld kunnen worden."

En die beloften maakten Abram zo
gelukkig, alsof hij woonde in een para-
dijs.

Hij had het minste deel, maar met de
zegen des Heren. Die maakte hem
rijk.
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EENS, het was enige jaren later, kwam
over de heuvels een man aanrennen,
recht op de tenten van Abram af. Hij
hijgde, zijn kleren waren gescheurd, vol
angst en schrik waren zijn ogen.

Toen die man bij Abram kwam, viel
hij voor hem op de grond en stamelde:
„O heer, er is iets heel ergs gebeurd! ...
Er is een machtige koning gekomen,
Kedorlaomer, met zijn bondgenoten en
met een groot leger, en hij heeft
oorlog gevoerd tegen Sodom en Go-
morra en de andere steden van het
Jordaandal. Hij heeft al de mensen uit
Sodom gevangen genomen. En hij heeft
óók Lot gevangen genomen, heer, met
zijn vrouw en zijn kinderen. Nu voert
hij ze gebonden mee naar zijn land."

Toen dacht Abram er niet aan, dat Lot
zo ondankbaar en hebzuchtig was ge-
weest. Hij stuurde snel een boodschap
naar zijn drie vrienden, Aner, Eskol en
Mamre, om hem te helpen in de strijd.

Hij riep al zijn knechten.
„Wapent u," zei hij, , ,en zadelt de ka-

melen. Snel!"
En even later joeg Abram, de oude

grijze herdersvorst, met ruim driehon-
derd mannen over het veld, de boze
koning Kedorlaomer achterna. De aarde
dreunde, waar zij gingen.

Hij dacht niet aan zijn kudden. Hij
dacht er niet aan, dat het leger van de
vijand zo groot was en zijn troepje zo
klein. Hij bad: „Here, help ons, dat wij

.,ot mogen redden."
Het was midden in de nacht, toen
bram en zijn getrouwen, ver, heel ver
t een vreemd land, de vijanden inhaal-

gen. Zij verdeelden zich in een paar
oepen en van verschillende zijden

slo-pen ze in het duister op het grote leger
3-' De vijanden sliepen en de gevange-

n 'n lagen gebonden. Alleen
schildwachten 4 waakten bij het geroofde vee.

Poen is daar in de nacht een verbit-

terde strijd gestreden tussen dat kleine
hoopje herders en het machtige leger
van de sterke rover-koning. Toen de
morgen kwam, vluchtten de vijanden in
grote angst naar alle kanten en werden
achtervolgd tot dicht bij Damaskus. Ze
zouden nooit terugkomen om te roven.

Dat werd een blijde terugtocht! Alle
gevangenen waren bevrijd, Lot en zijn
vrouw en zijn kinderen ook. En allen
kregen hun vee en hun goederen weer,
die de vijanden hun ontnomen hadden.

Lot was dankbaar, maar hij schaamde
zich ook.

En de koning van Sodom was zo dank-
baar, dat hij zei: „Abram, ik zal u alles
geven, wat ik bezit. Geef mij alleen mijn
mensen maar."

Maar Abram weigerde beslist.
Hij dacht er aan, dat de Here, de

Koning van hemel en aarde, beloofd had,
hem rijk te maken en machtig. Op Hem
alleen wilde hij vertrouwen. Van Hem
alleen wilde hij weldaden ontvangen.

Abram zei: „Geef mijn knechten maar
iets en mijn vrienden Aner, Eskol en
Mamre. Ik zal geen draad, geen schoen-
riem van u aannemen. Niemand mag
later zeggen,: Ik heb Abram rijk ge-
maakt."

TOT de Jordaan gingen zij samen.
Daarna trok Abram alleen verder met
zijn knechten en zijn vrienden. Maar
het gerucht van hun overwinning was
hun al vooruit gesneld.

Toen kwam uit Salem, de vredestad
die op de heuvels lag, een oud, eerwaar-
dig man Abram tegemoet. Achter hem
kwamen zijn knechten, beladen met
brood en wijn voor de vermoeide strij-
ders. Hij was de koning van Salem, en
een priester van God, de Allerhoogste.
Melchizédek, koning der gerechtigheid,
was zijn naam.

Hij zegende Abram. En Abram, de
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machtige overwinnaar in de strijd, boog
zich diep voor deze gezant van God en
gaf hem grote geschenken. Het tiende
deel van heel de buit gaf hij hem. Toen
trok hij nog gelukkiger naar zijn tent,
waar de vrouwen wachtten.

EENS, vele eeuwen later, zou een
andere Vredevorst komen, groter dan
Melchizédek. Een heiliger priester dan
hij. De grote gezant van God.

Op Hem hoopte Abram. Naar Hem
verlangde zijn hele hart. En daarom
boog hij zo diep voor deze vredevorst
Melchizédek. Want die was door God op
zijn weg gestuurd, om zijn geloof te
versterken.

Hij was een levend teken, dat de Ver-
losser komen zou.
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DE jaren gingen voorbij. Lot woonde
weer evenals vroeger in de vlakte van
Sodom en werd een rijk man. Abrams
kudden groeiden ook, maar de voor-
naamste belofte van God werd maar
niet vervuld. In de tent van Abram en
Saraï deed een eenzame vrouw stil haar
werk en een nog oudere man zat
's avonds bij haar. Dan was het heel stil
in de tent. Dan waren ze alleen met hun
groot verlangen naar het kind, dat de
Here beloofd had.

„Het zal wel niet meer gebeuren," zei
Saraï en dan werd ze erg bedroefd.

Maar Abram troostte: „Wij moeten
geduldig wachten, tot Gods tijd geko-
men is. Gods beloften zijn gewis."

„Wij hebben al zo lang gewacht," zei
Saraï, „wij worden zo oud!"

Al tien lange jaren waren voorbij ge-
gaan, nadat ze in dit land waren geko-

men. Maar Abram wilde toch blijven
vertrouwen, hoe moeilijk het ook was.

Dat werd een zware strijd in Abrams
hart, zwaarder nog dan tegen Kedor-
laomer, de rover-koning. Dat was een
strijd geweest tegen mensen. Dit was
een strijd tegen twijfel en ongeloof,
tegen de satan zelf.

De satan sprak: „God vergeet u!
Wacht toch niet langer!"

Maar het geloof fluisterde: „Neen
Abram, God vergeet zijn beloften
nooit!"

En Abram luisterde naar die stem. In
al de vragen, in al de zorgen, liet hij
God niet los. Hij worstelde om het ge-
loof te behouden en hij overwon met de
hulp van God, telkens weer. Maar die
strijd in zijn hart maakte Abram vaak
bang en bedroefd.

De Here zag het wel. En in een nacht,
toen het weer zo heel erg geweest was,
ging Hij tot Abram spreken. Hij ging
hem troosten.

De Here zei: „Vrees niet, Abram! Ik
ben uw schild, uw beschermer; uw loon
zal zeer groot zijn."

Toen vertelde Abram heel eerbiedig
alles aan God, wat hem het leven zo
moeilijk maakte. Dat de Here hem vele
nakomelingen beloofd had, die in het
land Kanaän zouden wonen en dat er nu,
na zoveel jaren, nog niet eens één kind
geboren was. En dat hij al zo oud werd
en Saraï ook en wel gauw zou kunner
sterven. Wat zou er dan moeten gebet
ren? Dan zou zijn oudste knecht Eliëzer
alles erven. Zouden diens kinderen da
wonen in dit land?...

Maar de Here sprak: „Neen, nies,
Eliëzers kinderen, maar een eigen kind,
dat Ik u geven zal."

En toen leidde Hij zijn oude, moege-
streden knecht naar buiten. De terebin-
ten van Mamre ruisten in de nacht. God
leidde Abram verder nog, waar geen

iP^lie.l, I .,,,^



GELOOFSBEPROEVING 29

bomen waren, waar de hemel groot en
donker stond boven de aarde en de mil-
lioenen sterren schitterden.

„Zie toch op naar de hemel en tel de
sterren, indien gij ze tellen kunt," sprak
de Here.

Wie zou dat kunnen dan alleen God,
die al de hemellichamen geschapen
had? ... Abram keek verward en ver-
legen naar boven. Toen hoorde hij Gods
stem: „Zó talrijk zal uw nageslacht
zijn."

Daar was weer die heerlijke belofte,
zo rijk, als Abram die nog nooit had ge-
hoord.

„Ik geloof, Here," stamelde hij. „Help
mij, om het nu altijd te blijven geloven.
Geef mij een teken, dat het zeker ge-
beuren zal."

Toen sloot God een verbond met
Abram. Die grote, machtige God sloot
een verbond met een klein en zondig
mens. Dat was het teken, dat Abrams
geloof moest versterken. En in een
droom liet de Here hem zien, dat zijn
volk Gods volk zou zijn. Het zou eerst
in een vreemd land wonen en een zwaar
leven hebben, maar God zelf zou het
verlossen en voor dat volk zorgen en het
leiden naar het land Kanaan.

Na dit wonder was Abram tevreden
en gerust. Als nu de twijfel weer wilde
komen, zei hij zacht: „Als de sterren
des hemels, als het stof der aarde ..."

Abram geloofde God en de Here
rekende het hem toe als gerechtigheid.
Hij had zijn knecht lief en vergaf hem
31 zijn zonden.

r MAAR Saraï's geloof was al ingesla-
apen. Zij zei tegen Abram: „Het kind zal

3 wel van u zijn, maar zeker niet van mij!
Ik ben al veel te oud geworden. God zal
wel bedoeld hebben een kind van een
andere vrouw. Zie, ik heb een Egypti-
sche slavin, die Hagar heet. Neem óók

Hagar tot vrouw en als zij een kindje
krijgt, dan zal dat ons kind zijn. En dan
zal dat kind de grote zegen van God
ontvangen."

Het was niet goed van Saraï, dat zij
dit aan Abram voorstelde. En het was
van Abram niet goed, dat hij deed, wat
Saraï hem vroeg. Het gebeurde in die
tijd wel meer, dat een man twee vrou-
wen had, maar het was zonde voor God.
En zonde brengt nooit geluk met zich
mee. Zonde brengt altijd moeite en ver-
driet.

Hagar werd erg trots, toen zij Abrams
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vrouw mocht zijn. Zij vergat helemaal,
dat zij eigenlijk slavin was. Zij dacht:
„Nu ben ik even voornaam als Saraï."

En toen de Here haar liet weten, dat
zij niet lang daarna een kindje zou
krijgen, werden haar trots en haar
hoogmoed nòg groter. „Nu ben ik méér
dan Saraï," dacht zij. „Want ik word
moeder en zij niet." En zij verachtte
haar meesteres en gehoorzaamde haar
niet meer.

Toen was de vrede weg uit de tent
van Abram. Hagar werd iedere dag
koppiger en brutaler, Saraï keek iedere
dag verdrietiger en Abram zuchtte en
was niet gelukkig.

En nog erger werd het. Op een dag,
toen Saraï haar slavin bestrafte, werd
Hagar zo boos en driftig, dat zij weg-
liep, de woestijn in, ver naar het Zui-
den. Daar lag Egypte. Dat was het land,
waar zij geboren was en daar wilde zij
heenvluchten.

Maar toen zij een poos had rondge-
dwaald in die wijde zandvlakte, waar
de zon schroeide, en zat uit te rusten
op de rand van een put, eenzaam en
verdrietig, hoorde zij de stem des
Heren, die tot haar sprak.

„Hagar, slavin van Saraï," zei die
stem.

Slavin van Saraï! Daar schrok Ha-
gar van. Zij boog haar trotse hoofd en
luisterde eerbiedig.

De Here zei, dat zij terug moest
gaan naar de tent van Abram en ge-
hoorzaam en nederig haar werk moest
doen. Maar Hij beloofde haar ook,
dat Hij haar en haar kind dat ge-
boren zou worden, rijk zou zegenen.
Dat kind zou een flinke, sterke jon-
gen worden en de Here zou hem tot een
groot volk maken, een volk van dappere
strijders.

Hagars hart was vol liefde en dank-
baarheid.

,,Ik had God helemaal vergeten," zei
zij, „en God heeft tòch aan mij gedacht.
Hij heeft mij aangezien!" En zij noemde
die put: de put des aanziens.

Haastig ging zij terug langs de lange,
warme weg naar Mamre, en toen zij
thuiskwam, vroeg zij Saraï om verge-
ving. Haar hoogmoed was gebroken.
Een slavin was ze. Maar toch een sla-
vin, die gelukkiger was dan haar
meesteres.

Saraï was niet gelukkig, want zij had
geen vertrouwen meer in 's Heren be-
loften. Toen de kleine Ismaël geboren
werd, nam zij hem wel in haar armen,
alsof hij háár kind was, maar haar
vreugde was niet echt, want hij was
haar kind niet. Hij was het zoontje, dat
God aan Hagar gegeven had.

En als Saraï's geloof niet ingeslapen
was, had zij kunnen weten, dat dit
jongetje niet het kind der belofte zou
zijn.

EN weer gingen jaren voorbij. Abram
werd nu heel oud. Bijna honderd jaar
was hij al. Toen was Saraï een oud ge-
rimpeld vrouwtje van bijna negentig.
Een oud grootmoedertje leek zij. En zij
was nog niet eens moeder geworden.

Zij hoopte ook niet meer op een kind.
Zij was Gods belofte vergeten. En als
Abram naar Ismaël keek, zijn flinke,
sterke jongen, die nu al bijna dertien
jaar was, dacht ook hij: „Hij zal toch het
beloofde kind wel zijn. Hij zal de grote
zegen erven..."

Maar de Here sprak nog eens to
Abram en zei, dat niet Ismaël d
erfgenaam zou zijn, maar een kina
van Abram en Saraï, dat nu spoedig
geboren zou worden. Dat kind zou
Isaäk heten. En ten teken, dat het zeker
gebeuren zou, gaf de Here hun een
nieuwe en schone naam. Abraham en
Sara zouden zij voortaan heten. Abra-
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ham betekent: vader van vele volken.
Sara betekent: koningin.

Toen lachte Abraham van verwonde-
ring en blijdschap over de macht van
God. Want dat kind, als dat nu nog ge-
boren zou worden, dan zou het een won-
derkind zijn!

Abraham geloofde de Here. Maar
Sara schudde haar hoofd.

„Ik kan het niet geloven," zei ze. „Ik
een kind? ... Ik een koningin? ... Neen,
dat is onmogelijk."

En de koningin lachte ook.
Een lach van ongeloof.
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EENS, op een warme dag, zat Abra-
ham uit te rusten voor de ingang van
zijn tent, in de koele schaduw van de
terebinten. Toen zag hij l angs de stof-
fige weg drie mannen naderen.

Hij stond dadelijk op en ging hen
vriendelijk tegemoet. Het waren reizi-
gers die misschien al van heel ver ge-
komen waren. Zij moesten bij hem
komen uitrusten en zich verfrissen, eer
zij verder gingen.

Maar toen hij bij hen kwam, was
Abraham erg verwonderd. Die ene, de
middelste, leek een machtig vorst. Maar
vaarom reisde hij dan op 't heetst van
e dag, als iedereen rustte? Waarom
trok hij te voet, als een arm reiziger,
`foor het land?

Er kwam een vermoeden in Abrahams
hart, zo vreemd en toch zo heerlijk, dat
hij er van schrok en heel erg blij werd
meteen.

Hij sprak: „Mijn heer, ga niet aan uw
knecht voorbij. Laat toch een weinig
water gehaald worden en wast uw voe-

ten en vlijt u neder onder de boom; dan
wil ik een bete broods gaan halen, op-
dat gij uw hart versterkt; daarna kunt
gij verder trekken."

„Doe zoals gij gesproken hebt," hoorde
Abraham zeggen. De drie vreemdelin-
gen gingen met hem mee en in de scha-
duw zetten zij zich neer.

Abraham liep haastig naar binnen.
„Sara, vlug, neem drie maten fijn

meel en bak koeken," zei hij. En toen
ging hij snel naar de kudde en zocht
zelf het beste kalf uit dat er was en gaf
dat aan de knecht, om het te slachten
en te braden. Hij haalde water en waste
de voeten van zijn gasten. Hij bracht
brood en boter en melk en vlees. En ter-
wijl zij aten, stond hij geduldig te wach-
ten onder de boom, of zijn gasten nog
iets nodig zouden hebben. Abraham, de
herdersvorst, stond daar te wachten als
een nederige knecht. En het zong in zijn
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hart: „Zou het mogelijk zijn? ... Zou dat
niet te groot en te wonderlijk zijn?"

Toen vroeg een der gasten: „Waar is
uw vrouw Sara?"

Abraham antwoordde: „Daar, in de
tent."

En die Voornaamste sprak: „Ik zal
over een jaar tot u wederkeren en dan
zal uw vrouw Sara een zoon hebben."

Toen kwam er grote vreugde in
Abrahams hart. Nu wist hij het zeker:
De Here zelf was tot hem gekomen met
twee van zijn engelen! De Here zelf
wilde zijn gast zijn, om het geloof
van hem en Sara te sterken en die heer-
lijke belofte nog eens te laten horen.

Abraham boog eerbiedig het hoofd.
Maar Sara, achter de deur van de tent,
had stil geluisterd naar wat er gespro-
ken werd. Zij wist niet, voor wie zij
koeken had gebakken. Zij hoorde alleen
die woorden, zij dacht er aan, dat zij
bijna negentig jaar was en zij bekeek
haar oude handen. Zouden die nog een
kindje verzorgen, van haar zelf? Neen,
dat was onmogelijk, daar lachte Sara om.

Maar toen schrok zij, want buiten
hoorde zij plotseling dezelfde stem vra-
gen: „Waarom lacht Sara daar? Zou
voor de Here iets te wonderlijk zijn?"

En in haar schrik jokte de oude Sara.
„Ik heb niet gelachen," zei ze.

Maar voor de Here was niets ver-
borgen.

Hij sprak: „Neen, gij hebt wèl ge-
lachen."

Daarna stonden de gasten op, om
heen te gaan in de richting van Sodom.
En Abraham, zoals het een goed gast-
heer betaamt, ging mee om hen uitge-
leide te doen.

Sara bleef achter met haar verwon-
dering en haar schaamte. Toen begon
ook in háár hart het geloof weer te ont-
waken. Het fluisterde: „Zou voor de
Here iets te wonderlijk zijn?" ...

Voor de Here was niets te wonderlijk,
dat wist Sara wel. Nu had ze de belofte
zelf uit zijn mond gehoord. Nu kon ze
weer biddend wachten.

En in haar hart groeide een vrede, zo-
als ze in jaren niet had gekend.

ABRAHAM was met zijn gasten mee-
gegaan tot op de heuvelen, vanwaar men
in de verte het mooie Jordaandal zag
liggen, met de vruchtbare weiden en de
glanzende rivier, met de groene palm-
bomen en de witte huizen van Sodom
en Gomorra, stralend in de zon.

De Here dacht: „Zou ik voor Abra-
ham verbergen, wat Ik ga doen? Hij is
immers mijn vriend, die ik uitgekozen
heb, om met zijn nageslacht mijn weg
te bewaren?"

En er was groot verdriet in zijn heili-
ge stem, toen Hij sprak: „Het geroep
over Sodom en Gomorra is groot en
haar zonde is zeer zwaar. Ik wil neder-
dalen om te zien of het inderdaad zo
is; Ik wil het weten."

Abraham bleef staan. Hij wist, hoe
gruwelijk de zonden waren in die beide
steden. Die mensen leefden, alsof er
geen God in de hemel was en nu God
zelf tot hen kwam, zou hun straf vrese-
lijk zijn. Maar in Sodom woonde ook
Lot met zijn gezin. Daar woonden mis-
schien nog meer mensen, die de Here
nog wel wilden dienen. Zou die vrese-
lijke straf nu ook hen treffen?

De twee engelen waren doorgeloper
de heuvels af, in de richting van So-
dom. Maar de Here wachtte.

Toen trad Abram nader en boog zi h
diep en eerbiedig neer.

„Here," stamelde hij, „Gij zijt de
Rechter der ganse aarde. Misschien
wonen er nog vijftig rechtvaardigen in
Sodom ..."

De Here sprak: Indien ik te Sodom
vijftig rechtvaardigen in de stad vind,

114 N ,,,i 	 l 	'^I	 .



SODOM EN GOMORRA 	 33

zal ik de gehele plaats vergiffenis
schenken om hunnentwil."

Abraham was dankbaar, maar zijn
zorg was nog groot. Hij bad: „Here, ik
ben een klein en zondig mens, vergeef
mij, dat ik nogmaals tot U spreek. Mis-
schien zullen er maar vijf en veertig
zijn. Zult Gij dan de stad verwoesten?"

De Here sprak: „Ik zal haar niet ver-
woesten, indien Ik er vijf en veertig
vind."

Abraham boog zich nog dieper.
„En als er veertig zijn, Here?"
„Ook dan zal Ik de stad niet straffen."
„En dertig," fluisterde Abraham.
„Ook dan niet," sprak God.
„Here, word niet boos op mij," smeek-

te Abraham. „Als er nu maar twintig
zijn?"

En de Here antwoordde: „Ik zal de
stad sparen, terwille van de twintig."

Abraham durfde bijna niet meer vra-
gen, maar hij dacht aan Gods grote ont-
ferming en toen stamelde hij: „De Here
worde toch niet toornig, als ik nog een-
maal spreek; misschien worden er maar
tien gevonden."

En hij hoorde des Heren woord: „Ik
zal de stad niet verwoesten, terwille
van de tien."

En toen Abraham opkeek, was hij
alleen. Hij lag geknield in het zand op
de heuvel en de Here was er niet
meer.

Maar ver door de zonnige velden, zag
hij de twee engelen voortgaan in de
richting van Sodom.

En langzaam liep de oude Abraham
terug naar zijn tent, het hart vol ver-
driet over de boze mensen.

Maar toen hij bij Sara kwam en in
haar ogen de vreugde zag van een
nieuw geloof, werd hij toch weer blij.

Want dat was heerlijk, dat zijn
vrouw zich nu met hem wilde vast-
klemmen aan Gods belofte.

Nu zouden ze samen wachten .. .
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HET werd al avond, toen de engelen
voor Sodom kwamen. De zon, die de
hele dag had staan branden, was groot
en rood achter de heuvels verdwenen.
De dorstige kudden dronken gulzig het
water bij de putten. De duisternis kwam.

In de poort van Sodom zaten mannen
te praten. Eén van hen stond op en
kwam de reizigers tegemoet. Het was
Lot. Hij wist niet, wie daar in de sche-
mering voor hem stonden. Hij wist al-
leen, dat het vreemdelingen waren, die
misschien niet vermoedden, in welk een
slechte en gevaarlijke stad zij waren ge-
komen.

Lot was een goed en gastvrij man,
evenals Abraham. Hij dacht: „Ik zal voor
hen zorgen, dat hun geen kwaad over-
komt." Hij boog beleefd en sprak:
„Mijne heren, ga mee naar mijn huis om
te overnachten. Het zal u aan niets ont-
breken. Morgen kunt gij vroeg opstaan
en uw reis voortzetten." En hij drong
zolang aan, tot de vreemdelingen toe-
stemden erg met hem meegingen. De
mannen van Sodom, in de poort en in
de straten, keken hen nijdig na.
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Lot zorgde goed voor zijn gasten. Hij
waste hun bestoven voeten. Hij liet
koeken bakken en maakte een maaltijd
voor hen gereed. En terwijl zij aten,
stond hij er tevreden bij, want hij wist,
dat hij een goede daad had gedaan.

Maar buiten, op de straat, was geloop
en gedraaf van vele haastige voeten.
Daar was een boos geschreeuw, dat
steeds luider werd. Alle mannen van
Sodom, van de oudste tot de jongste,
waren samengestroomd voor Lots huis.
Zó groot was de boosheid in hun hart,
dat geen vreemdeling in hun stad veilig
was voor hen.

Zij omsingelden het huis, zodat nie-
mand hun kon ontsnappen. Toen sloegen
zij met hun vuisten op de deur en
schreeuwden: „Lot, waar zijn die man-
nen, die met je mee zijn gegaan? Wij
hebben ze wel gezien! Vooruit, breng ze
hier, die vreemdelingen!"

Lot was een moedig man. Hij dacht:
„Die mannen zijn mijn gasten. Ik heb
ze in mijn huis genomen, om hen te be-
schermen en ik zal het ook doen." Lot
ging onbevreesd naar buiten en deed de
deur achter zich toe. Hij stond in de
donkere nacht tussen die schreeuwende
bende, tussen die moordenaars en boos-
wichten, en sprak hen kalm en rus-
tig toe.

„Doe die mannen toch geen kwaad,"
zei hij. „Waarom zouden jullie dat doen?
Ze hebben jullie toch ook geen kwaad
gedaan?"

Maar de boosheid was te groot. Er was
geen goed plekje meer in de verdorven
harten, waar de woorden van Lot toe-
gang konden vinden. De hele bende
mannen drong op Lot aan.

„Hij is hier ook maar een vreemde-
ling," riepen ze, „en zal hij de baas over
ons spelen? Kom eens hier, nu zullen
wij jou meer kwaad doen dan die man-
nen die bij je zijn!" ...

Maar op dat ogenblik, toen Lot al
dacht, dat hij verloren was, grepen
sterke handen hem aan en trokken hem
mee, dwars door de troep, in huis. De
engelen waren naar buiten gekomen, om
hem te redden. Zij deden de deur op
slot. En toen gebeurde er iets wonder-
lijks: Ze sloegen al die mannen van
Sodom met blindheid, van klein tot
groot, zodat zij de deur van Lots huis
niet meer konden vinden.

En eindelijk, toen die mannen moe ge-
worden waren van het zoeken, trokken
zij schreeuwend en vloekend af. Gods
macht had Lot en zijn gezin gered van
de dood.

TOEN hebben de engelen aan Lot ver-
teld, waarom zij hier gekomen waren.
„Vlucht haastig uit deze stad," zeiden
ze, „deze nacht nog. Want de Here heeft
ons gezonden, om haar te verwoesten.
Maar uw leven zal gespaard worden, en
allen, die bij u horen, mogen met u
gaan."

Begreep Lot het wel goed? De stad
verlaten, deze nacht nog? En zijn kud-
den dan, die buiten waren in het veld?
Zijn huis en zijn andere bezittingen? Al
zijn rijkdom, waarvoor hij een heel
leven had gewerkt? Moest hij dat alles
achterlaten?

Hij stond zijn gasten vol ontzetting
aan te kijken. Hij was verdoofd door
de vreselijke ramp, die hem trof. Maar
hij wist nu, dat zij engelen waren, door
God zelf gezonden tot zijn redding. Toer
dacht hij aan de twee jonge mannen i
Sodom, die met zijn dochters zoude
trouwen. En in de nacht ging hij wank
lend door de straten, waar het nu stil
geworden was, gebogen als een zeer oud
man, naar het huis waar zij woonden.
Hij wekte hen en vertelde, wat er ge-
beuren zou.

„Staat op, verlaat deze plaats," zei
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hij, „want de Here gaat de stad ver-
woesten."

Maar die twee jonge mannen geloof-
den hem niet. Ze dachten, dat hij
schertste, dat het slechts een malle
grap van hem was.

En geheel in de war keerde Lot terug
naar zijn huis. Daar zat hij met het
hoofd in de handen te denken, die hele
verdere nacht, als een gebroken man.
Hij had gezwoegd en gewerkt om rijk
te worden. Maar morgen was hij arm,
dan was hij een bedelaar .. .

„Sta op," drongen de engelen aan.
„Neem uw vrouw en uw beide doch-
ters, opdat gij niet vanwege de onge-
rechtigheid der stad verdelgd wordt."

Maar het leek wel, alsof hij hen niet
hoorde.

Buiten schemerde het eerste licht van
de  morgen, maar Lot talmde nog. Toen
grepen de engelen hem en zijn vrouw
en zijn dochters bij de hand, omdat de
Here hen wilde sparen, en zij leidden
hen uit en brachten hen buiten de
stad.

Daar lagen de velden in de stilte van
de vroege morgen. In de verte stond het
gebergte als een zwarte muur. Dichter-
bij was op de vlakte nog een donkere
vlek, het kleine stadje Zoar.

„Vlucht om uws levens wil!" riepen
de engelen. „Zie niet om en sta nergens
in de streek stil. Vlucht naar het ge-
bergte, opdat gij niet verdelgd wordt."

En nog aarzelde Lot...
„Het gebergte is zo ver," klaagde hij.

Laat ons naar die kleine stad mogen
'v luchten ..."

Het is goed," spraken de engelen,
„maar haast u dan toch, want anders
zult gij sterven!"

Toen snelden die vier mensen voort
over de vlakte, in grote angst. Achter
hen kleurde de hemel rood, de morgen
kwam. Achter hen werden de mensen in

Sodom wakker en gingen eten en
drinken en zondigen, net als andere
dagen.

Maar de aarde begon te dreunen en
zwarte wolken verduisterden het pas
geboren licht. Het werd weer nacht over
Sodom, een nacht voor eeuwig. De Here
liet zwavel en vuur regenen van de
hemel. Hij scheurde de grond, waarop
de goddeloze steden lagen en keerde ze
om, zodat ze diep wegzonken in de don-
kere aarde met al hun vuile zonden.
Het water, dat diep in de grond was,
spoot op. Er waren ook zoutlagen in de
aarde, en het zoute water golfde over
de sidderende vlakte, het stormde de
vluchtelingen na als een muur. Een
grote, zoute zee ontstond op de
plaats, waar het bloeiende dal was ge-
weest.

Lot en zijn dochters waren gered. Zij
kwamen veilig te Zoar. Maar toen
hadden die dochters geen moeder
meer.

In het hart van die moeder was de be-
geerte naar rijkdom nog groter geweest
dan bij Lot. Zo groot was haar spijt over
het verlies, dat zij ongehoorzaam werd
aan het gebod van Gods engelen.

Zij stond stil en keek achterom.
Toen haalde de vurige regen haar in

en zij stierf. En de bruisende golven
kwamen en spoelden hun zout over haar
dode lichaam.

Lots vrouw werd een zoutpilaar. In
haar hart was geen plaats meer geweest
voor God. Nu was er voor haar geen
plaats meer in zijn ontferming.

Bijna behouden en tòch nog verloren!
Arme vrouw van Lot!

VROEG in de morgen stond Abraham
op en met kloppend hart ging hij naar
de plaats, waar hij gisteren voor God
had gestaan.

Hij zag een zware, zwarte rook opgaan
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boven het land, waar hij gisteren So
dom en Gomorra had zien liggen, als de
rook van een smeltoven.

Toen wist Abraham, dat er zelfs geen
tien rechtvaardigen in de stad waren
gevonden. En treurig ging hij terug naar
zijn tent, waar Sara in ongeduld
wachtte.

IN het stadje Zoar, dat bijna zo god-
deloos was als Sodom, heeft Lot niet
lang gewoond. Hij was bang geworden
voor het gezelschap van de zondaren.

Hij trok naar het gebergte, dat de
engelen hem reeds gewezen hadden. En
daar, in een spelonk, in een hol tussen
de bergen, leefde hij met zijn dochters
als een kluizenaar, een arm vergeten
man.

Alles, wat zijn hart had liefgehad, had
hij verloren: zijn vrouw, zijn huis, zijn
geld.

Maar God, die hij toch óók had lief-
gehad, was dezelfde gebleven. Die
zorgde ook nu nog voor Lot en had ge-
duld met hem. Misschien zou de liefde
tot God nu Lots hele hart gaan ver-
vullen.

Dan zou hij zeggen: „Ik ben arm ge-
weest, maar ik ben rijk geworden."

DE grote zoutzee, die ontstond op de
plaats, waar Sodom en Gomorra weg-
zonken in de diepte, is er nog. Die wordt
de Dode zee genoemd.

Het zwarte water ligt er stil te glan-
zen en aan de oevers staan kale rotsen
en zoutblokken te schroeien in de zon.
Daar leeft geen vogel, geen bloem, geen
grassprietje. In dat water moeten de
vissen sterven.

Daar heerst alleen de dood. Daar in
die grote stilte is zijn rijk. Dat is daar
zo machtig, omdat er de zonde zo groot
is geweest.

ER ging een jaar voorbij, nadat de
Here aan Abraham en Sara verschenen
was. Geduldig wachtten zij samen, tot
het wonder gebeuren zou, dat de Here
beloofd had. Nu behoefde Abraham zijn
vrouw niet meer te troosten en te be-
moedigen. In geloof wachtte ook Sara
en in geloof ontving zij haar kind van
God.

Want na een jaar gebeurde het won-
der. Toen wiegde Sara wéér een klein
blank kindje in haar oude armen. Maai
nu was het een eigen kind, dat z'
zelf van God gekregen had, een kin
van haar en Abraham samen. Vijf
twintig jaar hadden ze hierop gewacht.

Ieder die het hoorde, zei: „Het is een
wonderkind! Want zo iets is nog nooit
gebeurd!"

Sara lachte. Een lach van dankbaar-
heid en groot geluk. En op Gods bevel
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werd het kind Isaäk genoemd. Gelach
betekende dat.

Nu was er leven gekomen in de stille
tent. Soms, als het honger had, huilde
het kind. Dan voedde Sara het aan
haar borst. En later, als het verzorgd
was, maakte het kleine geluidjes van
tevredenheid. Dan luisterden Abraham
en Sara stil en blij. Het kind groeide
voorspoedig. Het begon te lachen en
kleine woordjes te babbelen. Het kroop
door de tent en deed zijn eerste stapjes.
En die twee oude mensen werden weer
jong van geluk.

Dit was het beloofde kind, dat later
tot een volk zou worden, zo talrijk als
de sterren des hemels, dat in het land
Kanaän wonen zou. Dit was het kind,
uit wiens nageslacht eens de Verlosser
geboren zou worden. Die zou het Won-
derkind zijn en op Hem zouden de
mensen nog veel langer moeten wach-
ten dan vijf en twintig jaar. Maar wie
gelovig op Hem wachtte, die wist zeker,
dat Hij eens komen zou. En als Abra-
ham zijn kleine Isaäk aankeek, zag hij
soms reeds in gedachten dat andere
Kind; dan zag hij die grote dag, als dat
Kind geboren zou zijn.

EENS werd er een groot feest gevierd
bij de tenten van Abraham. Er waren
koeken gebakken en er was vlees ge-
braden, want er kwamen veel vrolijke
gasten. En de kleine Isaäk mocht er ook
bij zijn.

Ja, want juist om Isaäk werd dit feest
gevierd. Hij was nu een paar jaar oud
en hij werd gespeend. Dat betekende,
dat hij nu geen klein kindje meer was,
dat nog melk moest drinken van zijn
moeder. Van vandaag af zou hij een
grote jongen zijn, die brood at en vlees
als de volwassenen.

Maar toen het feest in volle gang was,
gebeurde er iets verdrietigs.

Ismael, die nu al een grote, sterke

jongen geworden was van zeventien
jaar, zat ook aan bij de maaltijd met
Hagar, zijn moeder. Hij was niet blij,
omdat Isaäk groot werd. Hij was ook
niet blij geweest, toen Isaäk geboren
werd. Want tot die tijd hadden de
knechten gezegd: „Als Abraham sterft,
zal Ismael onze meester zijn. Hij zal
alles erven." Maar nu zeiden ze alle-
maal: „Neen, niet Ismael, Isaäk wordt
onze meester." Die kleine Isaäk zou
groter zegen ontvangen dan die grote
Ismael. Want Isaäk was het beloofde
kind.

Ismael begreep dat niet. Hij dacht:
„Ik ben toch ook een zoon van Abra-
ham. En ik ben de oudste!" Neen, Ismael
kon niet vriendelijk zijn tegen zijn
broertje.

Dezelfde hoogmoed en jaloersheid, die
vroeger in Hagar woonden, woonden
ook in hem. Hij zag minachtend neer op
die kleine jongen. En op dit feest, toen
Isaäk wat rondliep tussen de gasten,

bespotte Ismael hem. Die grote, jonge
kerel plaagde en sarde dat kleine jon-
getje.

Maar Sara had het gezien en toen
was het mooie feest voor haar bedorven.

„Jaag die slavin met haar zoon weg,"
zei ze 's avonds boos tegen Abraham.

Maar dat wilde Abraham niet. Hij
hield veel van de grote, wilde Is-
mael, die lenig was en sterk en die zo
goed met de boog kon schieten. „Hoe
durft Sara het te zeggen!" dacht hij.
„Mijn zoon zou ik wegjagen en nooit
meer terug zien?"

„Dat doe ik nooit," zei Abraham tegen
Sara. En toen gingen ze slapen, beiden
boos en verdrietig. Het was een droevige
avond geworden na een blijde dag.

Maar in die nacht, toen Abraham niet
slapen kon, is de Here tot hem gaan
spreken en heeft gezegd, dat Abraham
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doen moest wat Sara gezegd had. Is-
mael en Isak mochten niet samen blij-
ven. „Ik zal voor Ismael zorgen," sprak
de Here. „Ik zal hem tot een groot volk
maken, omdat hij uw zoon is. Doe het
maar gerust, Abraham."

Toen is Abraham des morgens vroeg
opgestaan, heeft brood en een kruik
water genomen en is er mee naar de
tent van Hagar gegaan. Niemand heeft
gehoord, wat die twee samen gesproken
hebben. Maar ze wisten beiden Gods
wil. En toen de zon nog niet op was en
ieder sliep, zijn Hagar en Ismael ge-
hoorzaam weggetrokken, de wijde we-
reld in.

Abraham stond ze na te zien, zo lang
hij kon, in grote smart. Daar gingen zijn
vrouw en zijn zoon, die hij lief had. Nu
moest hij ze los scheuren uit zijn hart
en overgeven aan God.

Maar hij zou ze nooit kunnen ver-
geten .. .

HAGAR en Ismael gingen naast el-
kaar voort door de woestijn, al maar
verder naar het Zuiden. Daar, heel ver
nog, moest Egypte liggen, het land waar
Hagar vandaan kwam.

Ze liepen maar en ze spraken niet. En
Hagar lette niet op de weg. Zij dwaalde
af, maar wist het niet. Haar droef-
heid was te groot, zij kon aan niets
anders denken... Nu hadden ze geen
land meer en geen huis, geen vriend en
geen verzorger, geen bed om op te sla-
pen. Nu hadden ze niets dan elkaar en
hun verdriet.

En zo dwaalden ze al maar verder in
die wijde woestijn van Berseba, in die
eenzame wereld van zand en rotsen en
zon en hitte. De lucht trilde boven de
kale heuvels. De grond gloeide onder
hun voeten. En boven hen stond strak en
blauw de hemel gespannen en brandde
de zon als een vuur. Maar erger dan de

zon brandde het verdriet in Hagars hart.
Nergens was een levend wezen te zien.

Zij zeulden door het zand naar een
verre einder. Daar ergens lag Egypte. En
achter hen lagen de tenten van Abra-
ham, waarheen ze niet mochten terug-
keren. Hier, in de eenzaamheid, waren
ze alleen. Hier was niemand, om voor
hen te zorgen.

„MOEDER, ik heb zo'n dorst!"
Dat had Hagar nu al zo vaak gehoord

op deze tocht. En dan nam ze telkens de
kruik van haar schouder en gaf die aan
Ismael. Soms nam ze ook zelf een teug.
Zij was niet zuinig geweest met het
water. Zij wist in haar verbijstering niet
wat zij deed.

„Moeder, ik heb zo'n dorst!"
En Hagar, diep in gedachten, gaf weer

de kruik en het leek wel, alsof zij het
slapende deed.

„Moeder, er is geen water meer ..."
Toen ontwaakte Hagar uit haar ver-

driet. Geen water meer? Zij keek om
zich heen.

„Dan zullen wij water zoeken, mijn
zoon."

Maar zij waren in de woestijn. Zij
liepen lang heen en weer in de bran-
dende hitte en zochten, maar vonden
niets. Zij rolden de zware stenen op zij,
die gloeiden aan hun handen. Zij zoch-
ten in de lage plaatsen. Zij beklommen
de heuvels en als zij in de verte een
struikje zagen, liepen zij er verheugd
naar toe. Daar moest toch water zijn! ..

Er was geen water. Nergens wa
water. Rotsen waren er en heet, gloeien
zand.

„Moeder, ik kan niet meer!" klaagde
Ismael.

Hij sleepte zich voort met zijn laatste
krachten. Zijn knieën knikten. Zijn ge-
zicht was doodsbleek en zijn handen
grepen zijn moeder vast.
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Hager kon zelf haast niet meer verder,
maar zij vergat haar moeheid en haar
dorst door de angst om haar kind. Zij
steunde hem en langzaam, hijgend,
zeulde zij nog een eind met hem voort.
Haar brandende ogen speurden in het
rond.

Was dan nergens een bron, ner-
gens een beekje, waarin nog een beetje
water overgebleven was?...

Nergens vonden ze iets, geen droppel.
En Ismaël leunde hoe langer hoe
zwaarder.

Eindelijk zonk hij ineen. Zijn ogen
gingen dicht. Zijn droge lippen kreun-
en zacht.

t Dat gekreun sneed door Hagars hart.
.Zij wilde haar leven voor Ismael geven
er_ zij kon niets voor hem doen.

Zij sleepte het slappe lichaam van
haar zoon naar een struik, die nog een
beetje schaduw gaf.

Daar zou hij sterven, maar zij zou het
niet zien. Zij kon dat gekreun niet
langer aanhoren.

En een eind verder, zo ver als men
met een boog kan schieten, viel zij neer,
radeloos van verdriet.

Zij schreide, maar haar tranen vielen
in het hete zand en niemand hoor-
de haar stem in deze grote, zwijgende
wereld .. .

Niemand? ...

EEN stem riep uit de hemel: „Vrees
niet, Hagar, want God heeft naar de
stem van de jongen gehoord. Sta op,
neem de jongen op en houdt hem vast
met uw hand, want Ik zal hem tot een
groot volk maken."

Die stem kende Hagar! Die had ze
eerder gehoord!

Het was de stem van God, die redding
en leven betekende!

Zij wiste haastig, in grote vreugde,
haar tranen weg en snelde naar haar
kind.

Toen opende God haar ogen, die
daar straks door het grote verdriet
eigenlijk niets zagen.



40	 GOD LIEFHEBBEN BOVEN ALLES

Nu zagen die ogen een waterput, oud
en verwaarloosd, half verborgen onder
de stenen.

Zij vloog er naar toe, het water kloek-
te in de kruik en het klonk haar als een
schone muziek in de oren.

Toen zij Ismael oprichtte en de
eerste druppels in zijn mond vloeiden,
gingen zijn ogen open en het leven
kwam weer in hem. Hij was nog jong
en spoedig uitgeput, maar ook spoedig
hersteld.

En nog diezelfde dag, toen zij uit-
gerust waren en hun kruik weer ge-
vuld hadden, konden zij blij en dank-
baar verder trekken naar het Zuiden.

Zij hadden in Abraham een vader ver-
loren.

Maar de Vader in de hemel zou hen
niet vergeten.

ZO zijn ze in een ver en woest land
gekomen, de woestijn Paran, tussen
Kanaän en Egypte. En daar, bij een oase,
een vruchtbare plaats onder hoge palm-
bomen en bij een heldere bron, zijn ze
blijven wonen.

Daar is Ismael een grote sterke man
geworden, een boogschuttter, die het
wild achtervolgde in de woestijn, een ge-
weldig jager.

Zijn moeder nam later een vrouw
voor hem uit het land Egypte. En toen
is alles, wat de Here vroeger beloofd
had, uitgekomen. Twaalf zonen kreeg
Ismael. Een groot en dapper volk is uit
hem voortgekomen, het volk van de Is-
maelieten.

Nu nog, na zoveel eeuwen, zwerven
ze op hun kamelen in grote troepen door
de woestijn.

Arabieren worden ze nu genoemd.
Woeste mannen zijn het, sterk en vlug
als hun stamvader Ismael.

De Here vergeet zijn beloften niet.

I 	16. GOD LIEFHEBBEN
BOVEN ALLES i

ER gingen jaren voorbij. Abraham
was weer gaan zwerven door het land
met zijn kudden en zijn tenten, met
Sara, zijn vrouw, en Isaäk, zijn zoon.

Als Abraham zijn leven overdacht,
van het ogenblik af, dat God hem geroe-
pen had, dan wist hij, dat hij zonder God
niet meer zou kunnen leven.

En als hij Isaäk aanzag, dan wist
hij, dat hij zijn kind meer liefhad dan
alles, wat hij bezat.

MAAR, .... zou de liefde van Abra-
ham voor zijn zoon niet te groot kunnen
worden?

Zou die liefde niet groter zijn dan zijn
liefde tot God? ...

Abraham bracht de Here vaak een
offer en dan gaf hij het beste van zijn
vee en het beste van zijn oogst in grote
dankbaarheid. Maar als de Here nu eens
het allerbeste vroeg? ...

TOEN is het eens gebeurd, dat de
Here Abraham op de proef stelde, of hij
God liefhad boven alles en of zijn ge-
loof zo groot was, dat hij ook zou ge-
hoorzamen als God iets vroeg, dat hij
niet kon begrijpen. Dat niemand kon
begrijpen, omdat het zo duister en z ,

vreselijk was.
Gods stem riep in de nacht van

hemel: „Abraham!"
En Abraham antwoordde: „Hier

ik."
Toen hoorde hij des Heren woord:

„Neem toch uw zoon, uw enige, die gij
liefhebt, Isaäk, en ga naar het land
Moria en offer hem daar tot een brand-
offer op een der bergen, die Ik u noe-
men zal..."

u 	 ^i: u k { ^I 	.,^^
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De stem van de Here zweeg. En Abra-
ham zweeg ook. Het was doodstil in de
tent. En doodstil in Abrahams hart, dat
verstijfde van schrik. Hij wachtte ... Er
kwam niets meer. Hij vroeg sidderend:
„Here, mijn Isaäk, moet ik hem offeren,
moet ik hem doden, zèlf doden op het
altaar?"...

De Here sprak niet meer.
„Here," klaagde Abraham, „hij is het

beloofde kind, op wie wij zo lang heb-
ben gewacht! En Gij hebt beloofd, dat
hij zou worden tot een volk als de ster-
ren des hemels ..."

Er kwam geen antwoord. Maar het
bevel van God klonk nog na in Abra-
hams hart. Hij had zich niet vergist, het
was geen droom ... „Neem uw zoon en
offer hem tot een brandoffer ..."

In die nacht streed Abraham, de oude
geloofsheld, de zwaarste strijd van zijn
leven. De vragen bestormden hem en hij
wist geen antwoord. Waarom vroeg de
Here dit vreselijke? ... Hoe kon Hij, die
een God van liefde was, willen, dat er
een mens, een kind nog, geofferd zou
worden? En hoe moest dat nu gaan met
al de beloften, als Abraham geen kind
meer had?...

Nu moest hij kiezen tussen God en zijn
zoon. Als hij gehoorzaamde, had hij geen
kind meer. En als hij ongehoorzaam
was, moest hij God loslaten. Dan had hij
geen God meer.

Het was een ontzettende keuze.

MAAR God loslaten kon Abraham
t} iet. Hij kon zonder God niet meer
leven. En zijn geloof sprak luid door al
de vragen en door die bittere smart
heen: „Wat God doet is altijd goed, al-
tijd, al begrijp je er ook niets van, Abra-
ham! Hij alleen weet, wat goed is voor
zijn kinderen. Hij heeft je lief. Hij heeft
je toch lief, Abraham."

Toen gaf Abraham zich in blinde ge-

gehoorzaamheid over aan de wil van
God. Hij liet alle vragen los. Hij legde
zijn hart het zwijgen op. Hij zei: „Here,
Gij hebt het gezegd en ik zal gehoor-
zamen. Geef mij kracht."

Maar toen hij dat zei, was zijn ziel be-
droefd tot de dood.

En in die zee van smart was maar één
hoop, waaraan hij zich vast kon klem-
men: God was machtig, om Isaäk uit
de doden weer op te wekken.

DIE nacht sliep Abraham niet meer.
Het was nog heel vroeg in de morgen,
toen hij opstond en uit zijn tent ging.
Hij zadelde zijn ezel en kloofde hout
voor het brandoffer. Hij wekte twee van
zijn knechten. Toen ging hij naar de
tent van zijn zoon.

„Mijn jongen, word wakker, wij gaan
op reis ..."

Niet lang daarna trokken ze weg,
de stille velden door, de heuvels over.
Sara zou straks wel horen, dat ze waren
gaan offeren. Dat gebeurde zo dikwijls,
zij zou niet ongerust zijn. En Isaäk
was blij, omdat hij mee mocht met zijn
vader. Maar zijn vrolijk gepraat deed
Abraham pijn. Isaäks lach sneed hem
door de ziel.

„Mijn lieve jongen," dacht hij, „als je
't eens wist!" ...

Drie dagen reisden ze. Drie dagen
moest Abram nog in die vrolijke, levens-
lustige ogen van zijn jongen zien en
het vreselijke geheim dragen van wat
straks gebeuren zou. Drie dagen lang
had hij tijd om terug te keren.

Hij deed het niet. Zijn geloof gaf hem
kracht. Maar het was de zwaarste reis,
die ooit een vader heeft gemaakt.

Toen hij op de derde dag zijn ogen op-
sloeg, zag hij de plaats, die God ge-
noemd had, van verre. Toen zei hij
tegen zijn knechten: „Blijf gij hier met
de ezel, terwijl ik en de jongen daar-



ginds heengaan; wanneer wij hebben
aangebeden, zullen wij tot u terug-
keren ..."

„Dan zullen wij tot u terugkeren," zei
Abraham. Zò vast was zijn geloof in
Gods trouw. Hij zou zijn zoon offeren,
hij zou hem toch mee terugbrengen uit
de dood .. .

Abraham nam het hout voor het
brandoffer en legde het op Isaäks schou-
ders. Hij nam ook vuur en een mes
met zich mee. Zo gingen die beiden
tezamen.

En het hart van die vader schreide,
maar zijn ogen waren droog en zijn lip-
pen waren vast opeen geklemd.

Maar toen ze langs het smalle berg-
pad omhoog klommen, stond Isaäk plot-
seling stil.

„Mijn vader," zei hij.
Abraham antwoordde: „Hier ben ik,

mijn zoon."
„Mijn vader," vroeg Isaäk verwon-

derd, „u draagt het vuur en ik heb het
hout, maar waar is het lam voor het
brandoffer?"

Abraham sprak: „God zal Zichzelf
voorzien van een lam ten brandoffer,
mijn zoon."

Zo gingen die beiden tezamen.

Zij kwamen op de top van de berg.
Abraham bouwde het altaar van

stenen.
Hij schikte het hout.
Toen was het vreselijke ogenblik ge-

komen, waarop die vader aan zijn zoon
moest zeggen, dat hij sterven zou, om-
dat zo het wonderlijk bevel van de Here
was, het bevel dat niemand begreep.

Niemand weet, hoe groot het lijden
van die vader is geweest. Niemand weet,
hoe groot de schrik en de droefheid
waren bij de zoon. Maar dit was een
groot wonder: Isaäk weigerde niet. Hij
spartelde niet tegen, toen Abraham hem
opnam en op het altaar legde, boven op
het hout. Hij stak zijn handen toe om
gebonden te worden. Zó groot was zijn
jong geloof.

Daarna hebben ze afscheid genomei
voor eeuwig.

Isaäk liet zich binden, stil en geduld g
als een lam. En Abraham, die wel m t
zijn zoon had willen sterven, nam h t
blinkende mes ...

MAAR toen was het genoeg.
Op dat ogenblik riep de Engel des

Heren van de hemel: „Abraham, Abra-
ham!" ...

ii 	 ik. 1'̂ U',,
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Vier ogen openden zich wijd en zagen
vol hoop naar boven. Twee harten bons-
den van blijde schrik. Een sterke hand
met een mes, begon te beven en zonk
neer.

„Hier ben ik," schreide Abraham.
En de stem des Heren, die al het ver-

driet en al de angst in één ogenblik
wegnam, sprak: „Strek uw hand niet
uit naar de jongen en doe hem niets,
want nu weet ik, dat gij godvrezend zijt,
en uw zoon, uw enige, mij niet hebt ont-
houden."

Abrahams sidderende hand ritste het
mes door de touwen en in onuitspreke-
lijke blijdschap sloot hij zijn kind in de
armen. Uit de dood had hij hem terugge-
kregen. Zijn hoop had hem niet be-
drogen.

Toen ritselde er iets achter hun rug.
In de struiken was een ram met zijn
horens verward geraakt. God zelf had
Zich van een lam ten brandoffer voor-
zien.

Abraham bond die ram op het altaar
en het bloed van dat dier vloeide in de
plaats van het bloed van zijn zoon.

Nooit is een offer gebracht uit dank-
baarder harten.

IN het land Moria is later de tempel
van Salomo gebouwd, en iedere dag
rookten daar toen de offers ter ere van
God.

En op een kale heuvel, daar dichtbij,
het later nog eens gebeurd, dat een

ider zijn Zoon, zijn enige, die Hij lief-
had, offerde. Toen riep geen stem van
`Pa hemel. Toen is die Zoon de dood
ingegaan.

Die Vader was God zelf, die zelfs zijn
Zoon niet gespaard, maar voor ons allen
overgegeven heeft.

Die Zoon was Jezus, die zich als een
lam ter slachting liet leiden voor zon-
daren. Die heuvel was Golgotha.
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ER trok een rij van tien kamelen door
het wijde land, heuvel op, heuvel af, in
de gloed van de brandende zon. De
voorste kameel gaf de richting aan, de
andere volgden. Steden en dorpen gin-
gen ze voorbij, rivieren trokken ze over.
Verder moesten ze, al maar verder, án
de richting van het Noorden. Daar er-
gens, achter de einder, lag hun doel.
Daarheen leidde hen een oude grijze
man, die de eerste kameel bereed.

Die man was de oudste en voornaam-
ste knecht van Abraham en regeerde
over alles wat Abraham bezat.

Eliëzer heette hij misschien.
Zijn hele lange leven had Eliëzer voor

Abraham gewerkt. Altijd was hij trouw
en ijverig geweest en altijd had hij zijn
werk goed gedaan.

Maar nu, op zijn oude dag, had zijn
meester hem een werk opgedragen, zo
moeilijk als nooit te voren.

Hij moest een vrouw halen uit een ver
land. Hij moest een jonge vrouw kiezen
uit de vele jonge vrouwen die daar mis-
schien woonden en dat moest een vrouw
zijn, die de Here vreesde. Hoe zou de
oude knecht dat weten?

Welk mens, al is hij oud en wijs, kan
de ziel van een ander doorgronden?

IN Abrahams tent was iets droevigs
gebeurd.

Sara was gestorven.
Zij was heel oud geworden: honderd

zeven en twintig jaar. Zij had Isaäk
volwassen gezien. Veel gelukkige jaren
had zij nog gehad met haar man en haar
zoon.

Toen riep haar de Here.
En vredig is zij heengegaan, door

het geloof in Gods liefde, die haar
wachtte.
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Abraham en Isaäk hebben haar
lichaam begraven in de spelonk van
Machpela, tegenover de terebinten van
Mamre, waar Sara zo lang had ge-
woond. Dat graf had Abraham voor veel
geld gekocht van Efron de Hethiet.

Een graf was nu zijn enig bezit in dat
land.

Abraham wist wel, dat hij om Sara
niet behoefde te treuren. Die was ge-
lukkiger dan ooit te voren, bij God. Dat
wist Isaäk ook. Maar zij konden hun
vrouw en moeder niet vergeten. Er was
een lege plaats, ook in hun hart.

En wie moest nu voor alles zorgen in
de tent? Wie moest leiding geven aan
het grote gezin?

TOEN heeft Abraham zijn oude knecht
geroepen en hij heeft gezegd: „Ga en
zoek een vrouw voor Isadk, mijn
zoon. Maar beloof mij bij God, dat gij
geen vrouw zult nemen uit dit land,
waar de mensen goddeloos zijn. Ga naar
het land, waar mijn familie woont, en
neem van daar een vrouw."

De knecht boog gehoorzaam het hoofd,
al was dat werk moeilijk.

Maar Abraham zei nog wat.
„God zelf zal met u gaan," zei hij.

„Hij zal zijn engel zenden voor uw aan-
gezicht."

DE reis duurde weken. Maar einde-
lijk kwam die oude knecht toch in
het verre land. Mesopotamië heette
het. Daar was de stad van Nahor, waar
de familie van Abraham woonde. En
buiten de stad was een put.

Het was al avond. De zon ging onder.
De dorstige kamelen knielden bij de put
en snoven naar het water.

De oude moede knecht zat er bij te
wachten. En uit de stad kwamen meisjes
met kruiken, om water te putten voor de
nacht.

Eliëzer keek naar die meisjes en hij
verloor zijn moed. Eén van die jonge
vrouwen was misschien de vrouw, die
hij moest kiezen. Maar welke? Waaraan
kon hij weten, dat zij het was?

„Het is te moeilijk," dacht de oude man.
Maar toen dacht hij aan wat zijn meester
gezegd had. Er was Eén, die helpen kon,
die de harten der mensen kende.

Die oude knecht keek omhoog naar
de avondhemel en ging heel eenvoudig
en vertrouwelijk spreken tot God. Hij
zei: „Here, God van mijn heer Abra-
ham, ik sta hier bij de waterbron en
de meisjes uit de stad gaan uit om
water te putten. Ik weet niet, wie ik
moet kiezen voor mijn heer, maar U
weet het wel. Wilt U mij helpen? Ik zal
zo doen: ik zal vragen: Laat mij wat
water drinken uit uw kruik. En de
jonge vrouw, die dan zeggen zal: „Drink,
en ik zal ook uw kamelen drenken,"...
laat die de vrouw zijn, die Gij hebt be-
stemd voor uw knecht Isaäk."

Zo bad Eliëzer. Toen hij opkeek,
daalde al een meisje de stenen trap af
naar de put. Zij vulde haar kruik, zette
die op haar schouder en wilde terug-
gaan naar huis. Maar toen zij boven
kwam, stond daar de oude knecht en
vroeg: „Laat mij toch een weinig water
drinken uit uw kruik?"

Het meisje zei vriendelijk: , ,Drink,
mijn heer." Zie hield zelf met haar
jonge, sterke handen de kruik voor her
vast. En toen hij genoeg gedronken ha
liet zij de kruik leegvloeien in de sten
drinkbak naast de put. „Ik zal nog m er
halen," zei ze ijverig, „ik zal ook v
kamelen te drinken geven."

„DM is ze!" dacht Eliëzer. „Dit
mooie jonge vrouw, dat vriendelijk(
meisje, zal de vrouw van mijn jongt
meester zijn."

Hij verbaasde zich, dat God hem zo-
spoedig geholpen had. En toen hij hoor-



de, dat zij Rebekka heette en een klein-
dochter was van Nahor, verblijdde hij
zich nog meer. Want Nahor was een
broer van Abraham.

Hij haalde uit zijn zadeltas twee
prachtige gouden armringen en schoof
die Rebekka om de armen. Hij gaf
haar ook een mooie gouden neusring,
zoals de jonge vrouwen droegen in dat
land.

En toen kon hij niet langer wachten;
hij moest God danken voor zijn wonder-
lijke hulp, hij moest Hem vertellen, hoe
blij hij was.

TOEN hij weer opkeek, was het
meisje verdwenen. Zij was haastig naar
huis gelopen, in blijde schrik, in grote
verbazing over die kostbare geschenken.
dij begreep er niets van.

Thuis vertelde zij alles. Vader en
loeder begrepen er ook niets van. Zelfs

Laban niet, haar broer, die altijd alles
het beste wist.

Maar toen Laban de ring en de arm-
banden zag, liep hij gauw naar de put
en boog zich diep, als voor een koning.
Eliëzer moest toch bij hem overnachten,
zei hij, en de andere knechten ook en
ook voor de kamelen was er plaats en
voer genoeg. En hij leidde het hele ge-

zelschap naar zijns vaders huis, bracht
water om hun voeten te wassen en zette
hun eten voor.

Maar Eliëzer wilde niet eten. Hij wilde
eerst zijn werk afmaken. En hij vertelde
aan Bethuel, de vader, en aan de ande-
ren, dat hij een knecht van Abraham
was, waarom hij uitgezonden werd en
hoe de Here zelf bij de put hem ge-
holpen had en Rebekka had aange-
wezen als de vrouw, die hij kiezen
moest.

Zij verwonderden zich allen. Zij wer-
den er stil van, behalve Laban. Die zei:
„Dit is een bestiering van de Here; wij
kunnen niets tot u zeggen, ten kwade
of ten goede. Zie, daar is Rebekka, neem
haar en ga heen, opdat zij de vrouw
worde van de zoon van uw heer."

Bethuel was het daadnee eens. En
Rebekka wilde ook wel.

Eliëzer dankte God, omdat alles zo
voorspoedig ging. Hij liet de zakken
halen, die de kamelen gedragen hadden,
en overlaadde Rebekka en haar moeder
met kostbare geschenken. En ook La-
ban kreeg meer dan hij had durven
denken.

De volgende morgen wilde Eliëzer
dadelijk afreizen, omdat hij wist, dat
zijn meester wachtte. Maar Rebekka's
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moeder en haar broer wilden graag Re-
bekka nog een dag of tien bij zich
houden.

„Laten wij Rebekka zelf vragen," zei-
den ze toen.

Het meisje dacht niet lang na. Haar
hart verlangde naar de man, voor wie
God zelf haar gekozen had. Zij vond het
wel jammer, dat zij haar familie moest
verlaten, maar ze zei toch: „Ik zal mee-
gaan, nu."

Toen zegende vader Bethuel zijn
dochter en diezelfde dag is een dubbele
karavaan afgereisd uit de stad: Eliëzer
met zijn knechten; Rebekka met de
vrouwen die haar dienden. Zij trokken
snel naar het Zuiden en verdwenen aan
de horizon.

TEGEN het vallen van de avond was
Isaäk uitgegaan, om alleen te zijn en te
peinzen in het veld.

De aarde begon zacht te dreunen en
toen Isaäk de ogen opsloeg, zag hij de
kamelen komen.

Rebekka had die eenzame man ook al
gezien.

„Wie is dat?" vroeg zij.
En de oude knecht zei blij: „Dat is

mijn heer!"
Toen liet zij zich van haar kameel glij-

den en kwam Isaäk tegemoet. Hij nam
haar mee naar huis, en wees haar de
tent van zijn moeder Sara om in te
wonen.

Daarvoor was zij gekomen, om die
lege plaats te vervullen.

De knecht vertelde alles, wat hij ge-
daan had en hoe wonderlijk de Here
hem had gezegend.

Niet hij, maar God zelf had Isaäk en
Rebekka samengebracht.

Zij kregen elkander lief. Zo vond
Isaäk troost na de dood van zijn
moeder.

1 	8. JAKOB EN ESAU	
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ISAÄK en Rebekka hadden elkander
lief. Ze waren heel gelukkig.

Alleen hadden zij graag een kind ge-
had. Zij wachtten en hoopten lang, en
kregen het niet.

Maar toen Isaäk er om bad, gaf God
meer, dan hij gevraagd had. Hij gaf hun
twee kinderen op één dag, twee jonge-
tjes.

Esau en Jakob werden ze genoemd.

ZE waren tweelingbroers, maar ze
leken niet op elkaar. Jakob, de jongste,
was tenger en blank, maar Esau's
lichaam was begroeid met rossig haar.
Het was, alsof hij een haren mantel
droeg. Daarom werd hij ook Esau ge-
noemd. De harige betekende dat.

Ze groeiden beiden op. En toen ze
groot geworden waren, leken ze nog veel
minder op elkaar.

De forse Esau kon het niet uit-
houden op de weiden bij het rustige vee.
Daarvoor bruiste hem het bloed te wild
door zijn lijf. Hij moest zwerven door
de velden, hij moest de donkere bossen
in, om herten en beren te achtervolgen.
Esau zocht het gevaar en de avonturen
en was soms dagen van huis. Een sterk
en woest jager werd Esau; een moedig
maar ruw man.

Als Esau zijn avontuurlijke zwerf
tochten maakte, was Jakob bij de
kudden, of hij zat in de tent n
deed het kleine, rustige werk v n
iedere dag.

Een stille gehoorzame jongen was hij,
een denker en dromer. Hij was niet zo
openhartig als Ezau, hij was listig en
probeerde soms op een slimme manier
zijn zin te krijgen.

Maar hij dacht ook veel over God, en

I a
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in zijn hart was tòch een stil verlangen,
om Hem te dienen en om goed en vroom
te zijn.

Rebekka hield het meest van Jakob.
Hij was veel bij haar, hielp haar in de
tent, en was vriendelijk en aanhan-
kelijk.

Maar Isaäk hield het meest van Esau,
zijn krachtige, vrolijke eerstgeborene,
in wiens kleren de geuren hingen van
het veld en die hem wildbraad bracht,
waar Isaäk veel van hield.

Jakob was moeders jongen.
Esau was vaders jongen.
Toen kwam er verwijdering tussen die

vier mensen, die zo erg gelukkig hadden
kunnen zijn.

Het was, alsof er een muur tussen hen
opgetrokken werd. Isaäk en Esau leef-
den aan de ene kant, Rebekka en Jakob
aan de andere.

En het geluk verdween.

TOEN was Abraham al gestorven,
honderd vijf en zeventig jaar oud. Hij
heeft Jakob en Esau nog gekend, tot
zij vijftien jaar waren.

Heel rustig en vredig is hij inge-
slapen.

Hij was altijd een vreemdeling ge-
bleven in dit vreemde land, maar hij
wist zeker, dat zijn nakomelingen het
zouden bezitten.

Hij had een moeilijk leven gehad,
naar zijn geloof had de Here nooit los-
elaten en God was zijn Vriend, die
em ook in de dood niet alleen liet. Wat

%u hij dan nog vrezen?
Zo stierf Abraham, de grote geloofs-

held.
Toen is Ismael gekomen uit de woes-

tijn, aan het hoofd van een sterke bende,
en hij heeft met Isaäk het lichaam van
zijn vader begraven in de spelonk van
Machpela, waar ook het lichaam van
Sara rustte.

Maar Abrahams ziel was al aange-
komen in een beter land, waar hij zijn
hele leven op gehoopt had en waar hij
geen vreemdeling meer zou zijn: in het
hemelse Kanaän.

ER was één ding, waar Jakob veel
over dacht en waar hij zich vaak bezorgd
over maakte. Daar sprak hij soms met
zijn moeder over, maar met zijn vader
nooit.

Esau was de oudste, de eerstgebore-
ne. En de eerstgeborene was de voor-
naamste.

Hij volgde later zijn vader op als
heer en gebieder en had d an ook recht
op een dubbel erfdeel. Hij kreeg de
grootste zegen.

Maar nog vóór de jongens geboren
waren, had de Here tot Rebekka gespro-
ken en gezegd, dat van haar twee kin-
deren de oudste ditmaal niet de voor-
naamste zou zijn.

Dat wist Jakob. Zijn moeder had het
hem verteld. Isaäk wist het ook wel.
Maar die scheen er zich niet aan te wil-
len storen. Hij hield van Esau met zijn
hele hart en behandelde hem als de
eerstgeborene.

Vader Isaäk was een zwakke man, hij
kon spoedig sterven.

Zou God dan wel zorgen, dat Jakob
de grootste zegen kreeg en de rijke be-
loften, die ook Abraham en Isaäk ont-
vangen hadden? Zou God zijn woorden
niet vergeten zijn?

Jakob was er niet gerust op. Gelovig
wachten en vertrouwen was moeilijk
voor hem.

Kreeg hij zelf maar eens een kans om
voor zijn toekomst te zorgen .. .

EENS kréég Jakob die kans. En hij
gebruikte hem!

Hij was bij de kudden en had wat
eten gekookt boven het vuur: een ge-
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recht van linzen, een soort erwtensoep,
geurig en rood.

Toen kwam Esau uit het veld strom-
pelen, doodmoe en uitgehongerd.

Hij had een zware tocht achter de
rug en was ongelukkig geweest op de
jacht; hij had, wie weet in hoe lang,
geen eten gehad.

Bij het vuur viel hij neer.
De geur van het kooksel maakte hem

nog hongeriger.
Zijn moede ogen schitterden, zijn han-

den strekte hij uit.
„Geef mij dat!" riep hij schor. „Laat

mij toch slokken van dat rode, dat rode
daar!"

Jakob haastte zich niet, om zijn broer
te helpen.

„Op één voorwaarde," zei hij lang-
zaam. „Laat mij dan voortaan de voor-
naamste zijn. Verkoop mij eerst je eerst-
geboorterecht."

Esau lachte.
In die lach klonk zijn verachting voor

de onoprechtheid van zijn broer. Maar
ook voor de beloften van God.

„Wat kan het mij schelen!" zei hij on-
verschillig. „Ik moet toch eenmaal ster-
ven, wat doe ik dan met dat eerstge-
boorterecht?"

Maar Jakob was nog niet gerust.
„Zweer mij eerst," zei hij.
Toen zwoer Esau. Hij beloofde bij

God, dat Jakob de grootste zegen mocht
ontvangen.

Toen kreeg hij het linzengerecht. Hij
kreeg ook nog brood van Jakob. 0,
Jakob was nu zo goed voor zijn
broer!

Esau at en dronk, stond op en ging
heen. Zo verachtte hij het eerstgeboorte-
recht en kreeg de listige Jakob zijn zin.

Maar de broederliefde in hun harten
was dood.

En de muur, die reeds tussen hen
stond, was hoger dan tevoren.

„ESAU, mijn zoon!"...
Vader Isaäk lag op zijn bed. Zijn

zwakke, bevende stem kon niet ver
meer roepen. Maar Esau was in de tent.
Hij kwam voor het bed van zijn vader
staan.

„Hier ben ik, mijn vader."
De oude Isaäk hief het hoofd op. Hij

hoorde Esau en hij rook hem, hij rook
de frisse geur van zijn kleren. Maar
hij zag hem niet. Toch was het klaar-
lichte dag, de zon straalde door de tent-
opening naar binnen. Vader Isaäk was
blind geworden. Een oude, hulpbehoe-
vende stakker was hij nu.

Hij hoorde zijn kudden blaten, maa
kon ze niet meer verzorgen. Er was gee
werk meer voor hem. Hij was nog w ' i

eens tastend naar buiten gestrompe d,
maar de laatste tijd ging dat ook net
meer. Hij was te zwak geworden. u
lag hij de hele dag in zijn stille tent en
dacht over zijn leven en over zijn dood.
Het was het enige dat hij nog kon.

Hij had er over liggen denken, dat de
dag van zijn dood wel spoedig zou kun-
nen komen. Dan moest hij klaar zijn,
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dan moest hij zijn bezittingen verdeeld
en zijn zonen gezegend hebben. Daar-
om had hij Esau geroepen.

Isaäk zei: „Zie toch, ik ben oud ge-
worden, ik weet de dag van mijn dood
niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig,
uw pijlkoker en uw boog, en ga uit, het
veld in en schiet voor mij een stuk wild;
bereid mij dan een smakelijk gerecht,
zoals ik het gaarne heb, en breng het
mij, opdat ik ete; dan zal ik u zegenen,
eer ik sterf."

MAAR toen Esau vertrokken was, en
Isaäk weer alleen was met zijn gedach-
ten, was er onrust in zijn hart. Wat had
hij gedaan? Wat had God vroeger tegen
Rebekka gezegd? De oude man wist het
wel: niet Esau, maar Jakob moest de
grote zegen hebben. Esau was een god-
deloos man, die zijn ouders veel ver-
driet gedaan had. Hij was tegen hun wil
getrouwd met twee heidense vrouwen,
die het geluk in Isaäks gezin nog kleiner
hadden gemaakt. Esau ging zijn eigen
weg zonder God.

En toch hield vader Isaäk van Esau
meer dan van iemand anders op de
wereld. Daarom wilde hij niet anders.

Hij wist wel, hoe ondankbaar hij han-
delde tegenover God, die hem gezegend
had, wáár hij ook trok in het land.

Hij handelde tegen beter weten in. En
hij zag niet, dat hij tegen God toch niet
;trij den kon.

Hij was ook blind voor Gods almacht.

MAAR Rebekka had buiten de tent
staan luisteren, toen Isaäk met Esau
sprak. En toen zij alles gehoord had, was
zij boos en verschrikt weggelopen, om
Jakob te zoeken.

Bezorgd besprak ze alles met hem.
„Als wij niet vlug handelen, is alles

verloren!" fluisterde zij. „Dan zal Gods
belofte niet vervuld worden. Ga naar de

kudde en breng mij twee beste geiten-
bokjes. Dan zal ik die tot een smakelijk
gerecht voor je vader bereiden en jij
moet ze brengen en net doen, alsof je
Ezau bent. Dan zul jij de grootste zegen
krijgen! Je vader is toch blind, hij merkt
het niet!"

Het was de liefde voor haar kind, die
haar zo deed spreken.

Maar Jakob aarzelde.
„Esau is behaard," zei hij, „en ik niet.

Misschien zal vader mij betasten en dan
zal hij merken dat ik hem bedrieg! Dan
zal ik vloek over mij brengen en geen
zegen."

Maar zijn moeder drong hem voort op
de boze weg.

„Die vloek neem ik voor mijn reke-
ning," sprak zij. „Doe nu maar wat ik
zeg! Laat alles maar aan mij over."

Toen haalde Jakob de bokjes en
slachtte ze, en Rebekka braadde ze snel.
Daarna nam ze de beste kleren van
Esau en trok ze Jakob aan. De geiten-
velletjes bond ze om zijn handen en om
zijn hals. Het waren vellen van kameel-
geiten, het haar was zacht als mensen-
haar. Zij duwde ook de schaal met brood
en gebraad in zijn handen. „Ga nu, mijn
jongen, ga nu! Anders is alles ver-
loren!" .. .

Jakob trad bevend de tent van vader
Isaäk binnen.

„Mijn vader!" zei hij bang.
Isaäk schrok op uit zijn diep gepeins.
„Wie zijt gij, mijn zoon?"
Jakob probeerde Esau's grove stem na

te bootsen. Hij zei met bonzend hart:
„Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb
gedaan, zoals u mij gezegd hebt. Ga
overeind zitten, vader, eet van mijn
wildbraad en zegen mij."

Maar Isaäk scheen iets vreemds te
merken. Hij vroeg wantrouwend: „Wat
hebt gij het spoedig gevonden, mijn
zoon!"
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En in zijn angst misbruikte Jakob
zelfs Gods naam.

„Omdat de Here, uw God, mij deed
slagen," zei hij. Zo zei Esau het ook al-
tijd: De Here, uw God ...

Toen kwam het bangste ogenblik.
Isaäk wou volkomen zekerheid hebben.

„Kom bij mij," zei hij, „dat ik je be-
tasten kan, of je werkelijk Esau
bent."

Jakob knielde sidderend voor het bed.
En Isaäks oude handen gleden over
zijn handen en over zijn hoofd. Ze tast-
ten een behaarde huid als van Esau.
Maar er bleef iets, dat de oude man ver-
ontrustte.

„De stem is Jakobs stem, maar de
handen zijn Esau's handen," klaagde
hij. En nogmaals vroeg hij: „Zijt gij in-
derdaad mijn zoon Esau zelf?"

„Ja," loog Jakob.
Het wildbraad stond bij het bed. De

geuren doortrokken de tent. Izak at zo
graag lekkere spijzen. Zijn begerige
handen tastten naar de schaal. Hij at
van het brood en het vlees, hij dronk
ook de wijn, die Jakob had meegebracht.
En hij probeerde de onrust te vergeten,
die maar niet wijken wilde uit zijn hart.

Toen hij gegeten had, zei hij: „Kus
mij, mijn zoon."

Jakob boog zich over zijn blinde
vader en kuste hem. Die kus was de ge-
meenste leugen van deze droevige dag.

Maar Isaäk rook de geur van het
veld die uit de kleren kwam en daar-
mee verdween zijn laatste twijfel. Hij
legde de bevende handen op het hoofd
van zijn zoon en zegende hem.

Op dat ogenblik gebeurde iets, waar-
aan niemand had gedacht. Isaäk zelf niet
en Rebekka niet en Jakob en Esau ook
niet. Als ze daaraan gedacht hadden,
zouden ze geweten hebben, dat Gods
wil moest geschieden.

Toen was het niet meer Isaäk, die

sprak. Hij zei wel
 

de woorden, maar hij
bedacht ze niet. Het was God, die ze op
zijn tong legde. Als het Esau geweest
was, die nu knielde onder Isaäks zege-
nende handen, zouden het andere woor-
den geweest zijn, die de oude man ge-
sproken had, al was het ook tegen zijn
wil! God zou zelf wel gezorgd hebben
voor zijn beloften.

„Volken zullen u dienen en natiën
zich voor u nederwerpen. Wie u ver-
vloekt, zij vervloekt, en wie u zegent,
zij gezegend."

Jakobs nakomelingen zouden het land
Kanaän erven, dat God reeds aan Abra
ham had beloofd. Zijn volk zou God
volk zijn.

Jakobs hart klaagde hem aan. „Be-
drieger!" zei het. „Leugenaar!"

Maar boven zijn schuldig hoofd klon-
ken de heerlijke woorden van God.

Hij had het niet verdiend.
Maar God was getrouw!

TOEN hij nog maar pas beschaamd
teruggeslopen was in Rebekka's tent,

I, 	a. likt i ^r.
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kwam Esau vrolijk terug van de jacht
en ging de buit bereiden voor zijn
vader. Hij had vroeger zijn eerstge-
boorterecht verkocht aan zijn broer,
maar daar stoorde hij zich niet aan. Wat
gaf de onverschillige Esau om een be-
lofte? .. .

Hij trad de tent van zijn vader bin-
nen. „Mijn vader," schalde zijn stem,
„eet van mijn wildbraad en zegen mij .. .
Ik ben Esau, uw eerstgeborene."

Isaäk schrok geweldig.
Deze keer twijfelde hij niet. Dit was

Esau! Dan was die ander tòch Jakob ge-
weest. En die zegen kon niet meer terug-
genomen worden.

Toen Esau begreep, wat er gebeurd
was, schreeuwde hij het uit van woede
en bitter verdriet.

„Zegen mij, ook mij, mijn vader!"
smeekte hij. „Hebt gij voor mij geen
zegen overgehouden?" En hij weende.

Isaäk had nog een woord van God
voor hem. Esau zou ook tot een groot
volk worden, al zou het minder zijn dan
het volk van Jakob. Dat alleen zou het
volk van God zijn en Esau's volk zou
het lang moeten dienen.

Na die dag haatte Esau zijn broer.
„Mijn vader zal wel spoedig sterven,"

zei hij. „Dan zal ik mij wreken. Dan zal
ik Jakob doden, die bedrieger!"

DEZE woorden werden Rebekka ver-
teld, en zij wist dat Esau woord zou hou-
den. Zij riep haar zoon Jakob en stuur-
de hem weg naar het land, waar zij
vroeger gewoond had en waar nu nog

h aar broer Laban woonde.
„Blijf daar enige tijd," zei ze, „tot Esau

vergeten is, wat je hem hebt aangedaan.
Dan zal ik je laten halen."

En niet lang daarna is Jakob wegge-
trokken, alleen, in alle stilte.

Maar eerst is hij nog bij zijn vader
geweest.

Er behoefde niet veel gesproken te
worden. Ze waren beiden schuldig en
hadden beiden berouw. Isaäk hernieuw-
de zijn zegen en nam in liefde afscheid
van zijn zoon.

ALLEN waren ze schuldig en allen
hadden ze hun straf.

Vader Isaäk lag alleen met zijn ge-
dachten en met zijn schaamte, nog een-
zamer dan tevoren.

Rebekka was haar zoon kwijt, die ze
liefhad. „Enige tijd," zei ze. Maar ze
heeft hem niet meer teruggezien.

Jakob, die zo graag dicht bij huis bleef,
moest als een vluchteling wegtrekken.

En Esau? ... Wie een ander haat,
doet zichzelf het meeste kwaad.

HIJ kon het haast niet, maar het
moest. Hij moest alles verlaten, wat hij
lief had.

Achter hem lag het grote tentenkamp
van zijn vader. Daar graasde het vee bij
duizenden. Daar was rijkdom en veilig-
heid en liefde.

Vóór hem lag de onbekende verte met
al zijn gevaren.

En hij moest voort. Als hij bleef, zou
hij sterven. Wat had Jakob nu bereikt
met zijn slimheid?

DE tocht was moeilijk en het hart was
zwaar van berouw en verdriet.

De vluchteling trok naar het Noorden,
langs de spelonk van Machpela, waar de
lichamen van zijn grootouders Abraham
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en Sara rustten in het familiegraf. Zou
hij hier ook eens in vrede begraven wor-
den? Of zou hij sterven ergens ver weg
in het vreemde land? ...

Verder trok hij. Daar was een land,
dat Moria heette en op één van die ber-
gen had zijn vader, toen die nog klein
was, op het altaar gelegen. Als een lam
zo geduldig, gehoorzaam tot de dood.
Zò was Isaäk in zijn jeugd.

En hij, Jakob? ... Hij was geen kind
meer, hij was al meer dan zeventig jaar
en hij had nog geen ware gehoorzaam-
heid geleerd.

Dat was het, wat deze tocht zo ver-
schrikkelijk moeilijk maakte voor Ja-
kob: dat hij alleen moest gaan, zonder
een mens en zonder God. Zou God hem
nu nog lief hebben? Was hij daar niet
veel te slecht voor geweest?

Hij schrok plotseling op uit zijn ver-
drietige gedachten. Het werd duister.
De zon was al onder gegaan. Nu zou hij
ergens moeten overnachten onder de
blote hemel. Hij zocht een platte steen
waarop hij zijn hoofd neer kon leggen.

De droge aarde was zijn bed.
En daar lag hij dan, eenzaam en ver-

loren in het woeste, eenzame land,
moe van het reizen en van het denken.
En diep bedroefd, omdat hij te slecht
was, dan dat God hem nog kon lief-
hebben.

Boven zijn hoofd verschenen de ster-
ren. Maar de hemel was zo ver.

IN die nacht droomde Jakob een heer-
lijke droom.

Hij zag een ladder, een brede trap,
die zó hoog was, dat de top tot in de
hemel reikte. Onder aan die trap lag hij
en sliep. Hij zag glanzende engelen, die
op en neer klommen langs de treden van
de ladder. En boven, in een stralend
licht, was de Here zelf. De Here, die ge-
broken harten geneest, die een eenzame

zwerver wilde troosten.
Hij zei vriendelijk tegen Jakob: „Ik

ben de Here, de God van uw vader
Abraham en de God van Isaäk. Het land,
waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw
nageslacht geven. En uw nageslacht zal
zijn als het stof der aarde en met u en
met uw nageslacht zullen alle geslachten
des aardbodems gezegend worden.

En zie, Ik ben met u en Ik zal u be-
hoeden overal waar gij gaat en Ik zal u
wederbrengen naar dit land. Ik zal u
niet verlaten, totdat Ik gedaan heb, wat
Ik u heb toegezegd."

Toen werd Jakob wakker. Het was
morgen. De bergtoppen gloorden in het
eerste licht. De sterren verbleekten. De
aarde was als gisteren en eergisteren.

Het was een droom.
Maar het was tòch werkelijkheid! De

Here had in de slaap tot Jakob gespro-
ken en had gezegd: „Jakob, ik heb u
tóch lief. Ik zal voor u zorgen!"

Hij was vol van eerbied en dankbaar-
heid. Hij zei verbaasd: „Dit is niet
anders dan een huis Gods! ... Dit is de
poort des hemels."

Hij nam de steen, waarop zijn hoofd
had gerust, en zette die rechtop, om de
plaats terug te kunnen vinden. Hij had
behoefte, om de Here te tonen, hoe blij
en dankbaar hij was, maar hij had niet
anders dan een kruikje olie, dat hij mee-
genomen had voor zijn voeten, om ze te
kunnen verzorgen, als ze stuk gelopen
waren.

Hij liet die olie vloeien over de steeij,
knielde in aanbidding voor God en b
loofde dat hij hier een altaar zou bo-
wen, als de Here hem behouden terug
zou doen keren in dit land.

Moedig en verkwikt trok hij toen
voort, de onbekende verte in ...

Die plaats werd voortaan Bethel ge-
noemd.

Huis Gods.

1„ ,



NA een reis die weken duurde, was
Jakob veilig in Haran bij zijn oom La-
ban gekomen. Hij had Rachel, de doch-
ter van Laban, ontmoet in het veld.
Juist toen hij de weg vroeg aan een
paar herders, kwam zij er aan met haar
kudde. Jakob had haar geholpen om de
schapen te drenken, hij had haar ver-
teld wie hij was, en een poosje later was
Laban zelf gekomen om hem in huis te
halen.

Het was goed om weer bij familie te
zijn en alles te kunnen vertellen aan
vriendelijke mensen. Jakob was dank-
baar, dat zijn reis zo voorspoedig was
geweest. En als hij naar Rachel keek,
vergat hij zijn heimwee naar het ouder-
lijk huis. Want hij had nog nooit zo'n
mooi en aardig meisje gezien.

Zo bleef Jakob een volle maand in het
luis van zijn oom. Overdag ging hij met
,'e kudden mee, maar 's avonds had hij
:neer een dak boven zijn hoofd en een
bed om op te slapen.
Maar in dat huis van Laban was iets

vreemds. Laban had een beeld in men-
sengedaante, dat hij zijn terafim noem-
de. Daar knielde hij voor, het was zijn
afgod. De ene keer bad hij tot God, de
andere dag tot het beeldje. Er waren nog

meer van die afgodsbeelden in huis.
Maar Jakob had in Bethel wel ge-

leerd, dat alleen de Here machtig was
om voor hem te zorgen.

LABAN wilde. Jakob graag nog heel
lang bij zich houden. Niet, omdat hij
zo'n goed hart had! Laban was nog niets
veranderd, hij was een gierigaard, een
hebzuchtig man, die overal voordeel uit
trachtte te halen. En Jakob was wel niet
gekomen met rijkdom en geschenken,
zoals lang geleden de oude knecht
van Abraham, maar hij was sterk en
gezond en had veel verstand van de
schapenteelt. Laban kon, als hij slim
was, een goede en goedkope knecht aan
hem hebben.

En toen sprak hij met Jakob af, dat
die hem zeven jaar lang zou dienen zon-
der loon; dan mocht hij met Rachel
trouwen. Zo verkocht Laban zijn kind.

Jakob had Rachel lief. Hij werkte
graag voor haar. De zeven jaren vlogen
voorbij. Achteraf dacht hij verbaasd:
„Zeven jaren? ... Het is, alsof het maar
enkele dagen zijn geweest!"

Maar Laban was ongerust, want hij
was er niet zeker van, dat Jakob na zijn
huwelijk nog langer zijn knecht zou wil-
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len zijn en zeker zou hij het niet voor
niets willen doen.

Hoe moest Laban het aanleggen, om
die goedkope werkkracht te behouden?

DE bruiloft van Jakob en Rachel werd
een groot feest in Haran.

Alle mannen van de plaats waren op
de maaltijd gekomen en toen het don-
ker geworden was, werd de bruid in
haar prachtig feestkleed naar de bruide-
gom gebracht. Niemand zag haar ge-
zicht, zij was zwaar gesluierd. Dat was
een gewoonte in dat land.

Op deze dag had Jakob zeven jaar
gewacht! Blij voerde hij zijn jonge
vrouw mee in zijn tent, waar hij verder
met haar wonen zou.

Zeven jaar geleden had Jakob zijn
oude vader bedrogen met een kleed. Nu
zou hij zelf voelen, hoe verdrietig het
was, om bedrogen te worden.

Toen zijn jonge vrouw haar sluier had
afgelegd en toen het licht geworden was,
zag hij niet Rachel, die hij lief had,
maar Lea, haar oudere zuster, een goede
trouwe vrouw, maar lang niet zo mooi
als Rachel. En toen hij verontwaardigd
naar Laban liep, deed die juist alsof hij
heel verwonderd was.

„Wel," zei hij slim, „dat is hier toch
geen gewoonte, dat men de jongste
dochter laat trouwen vóór de oudste! ...
Maar als je belooft, dat je mij nòg zeven
jaar zult dienen, dan zal ik je na de
bruiloftsweek ook Rachel wel geven."

Een nieuwe diensttijd van zeven jaren
ving aan. Toen die om was, was er nog
steeds geen bericht van Rebekka ge-
komen. Daarom is Jakob toen nog zes
jaar bij zijn oom gebleven.

Nu werkte hij voor loon. En hoe de
gierige Laban ook zijn best deed om
hem weinig te laten verdienen, het hielp
hem niet.

Als hij met Jakob afsprak: „Al de

gespikkelde lammeren zijn dit jaar voor
jou", dan werden er bijna alleen gespik-
kelde lammeren geboren.

En als hij beloofde: „Neen, al de witte
zijn dit jaar je loon", dan kwamen er
bijna niet anders dan witte lammeren
ter wereld.

Het is God, die de dieren hun kleur
geeft naar zijn wil. Zo werd Laban ge-
straft voor zijn bedrog. En zo werd
Jakob in die zes jaar een rijk en mach-
tig man, met grote kudden schapen en
kemelen en ezels.

Laban en zijn zonen konden niet meer
vriendelijk tegen hem zijn. De afgunst
loerde uit hun begerige ogen. Het was
niet goed, om nu nog langer bij hen te
blijven.

De Here zei: „Keer terug naar het
land uwer vaderen en Ik zal met u
zijn."

Toen, na twintig jaar, heeft Jakob zijn
tenten opgebroken, zijn kudden bijeen-
gedreven en alles gereed gemaakt voor
de reis. Laban was ver weg in het veld;
daar werden zijn schapen geschoren en
vierde hij een feest met zijn herders.

In alle stilte is Jakob met zijn vrou-
wen en zijn kinderen, zijn knechten
en zijn vee weggetrokken naar het Zui-
den, een grote karavaan.

Maar vóór het vertrek sloop Rachel
nog even weg in de tent van haar vader,
nam snel de terafim en verborg die
onder haar kleed. Zij dacht, dat het
afgodsbeeld haar beschermen kon op de
lange reis naar Kanaän.

Toen Laban na drie dagen hoorde, wat
er gebeurd was, riep hij woedend zijn
hele familie bij elkaar, liet de kamel n
zadelen en ging Jakob in wilde draf
achterna. Het spoor van de karavaan
was gemakkelijk te volgen.

Na een week was hij die vlak op de
hielen. Het was in het gebergte v an
Gilead. Toen kwam de nacht.
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Maar in die nacht zorgde God voor
Jakob. Hij sprak in een droom tot La-
ban en waarschuwde hem, dat hij Jakob
geen kwaad mocht doen. En toen was
het een heel rustige Laban, die de vol-
gende morgen met zijn bende in het
kamp van Jakob kwam. Hij zou Jakob
graag kwaad gedaan hebben, maar hij
durfde niet meer.

„Waarom ben je zo stil gevlucht?"
vroeg hij. „Ik heb niet eens afscheid
kunnen nemen van mijn kinderen en
kleinkinderen. Dat is niet mooi van je,
Jakob!" ...

Daar kon Jakob geen antwoord op
geven. Hij was bang geweest, dat Laban
hem niet zou laten gaan. Hij had al weer
te weinig op God vertrouwd en gedacht,
dat zijn slimheid hem moest redden.

„En waarom heb je mijn goden gesto-
len?" verweet Laban.

Maar toen glinsterde er toom in
Jakobs ogen en hij stond recht en fier
voor zijn schoonvader.

„Alles wat ge hier ziet, heb ik eerlijk
bij u verdiend," riep hij. „Overdag heb
ik de hitte voor u verdragen en 's nachts
de kou; twintig jaar lang ben ik een
trouwe knecht voor u geweest. Heb ik
dat verdiend, dat gij mij zo najaagt en
mij nu nog van diefstal beschuldigt?
Zoek alles maar na en bij wie gij uw
beeld vindt, die zal sterven!" ...

Het werd heel stil in het kamp. En
de ogen van allen, die bij Jakob hoorden,
schitterden. Dat was taal naar hun hart.
Maar Rachel, in haar tent, zag de dood
Dor ogen en kon haast niet meer staan
in de schrik. Zij greep met sidderende
arden het gestolen afgodsbeeld, ver-
stopte het onder een kameelzadel en

1 er op neer. Laban doorzocht alles
nnauwkeurig, maar Rachel zat op zijn
go en hij vond hem niet.

1. j sloot een verbond met Jakob en
zij i ichtten een grote steenhoop op als

een teken, dat zij elkander nooit kwaad
zouden doen.

Daarna keerde Laban met zijn man-
nen terug naar zijn land. En Jakobs
karavaan trok weer langzaam voort naar
het Zuiden.

Tussen Rachels kleren, bij elke stap
van de kameel, danste dwaas de gestolen
terafim.

JAKOB naderde het eind van zijn
reis. Nog enkele dagen, dan zou hij met
zijn rijke karavaan het land binnen-
trekken, dat hij twintig jaar geleden als
een arme vluchteling had verlaten.

Maar de gedachte aan zijn broer be-
nam hem zijn vreugde en rust. Twintig
jaar geleden zwoer Esau hem de dood.
Esau was een machtig man geworden
met veel knechten. Als hij kwam met
zijn bende, nog even boos en ruw als
vroeger, wat moest Jakob dan beginnen?
Wat zou er dan gebeuren met allen, die
bij hem waren, met zijn vrouwen en zijn
arme, hulpeloze kinderen?

JAKOB zond boden naar Esau. Die
moesten hem beleefd gaan melden, dat
Jakob teruggekomen was uit het vreem-
de land en dat hij heel graag goede
vrienden met zijn broer wilde zijn.

Maar toen die knechten terugkeer-
den, brachten ze de tijding, dat Esau in
aantocht was met vierhonderd gewapen-
de mannen.

Toen werd Jakob zeer bevreesd en hij
bad: „O God, red mij toch! Verlos mij
toch uit de macht van Esau! U hebt im-
mers zelf gezegd, dat ik terug moest
keren en beloofd, dat U met mij zult
zijn!"
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Er was een zwakke stem, die hem
troosten wilde: „Stil maar, Jakob, de
Here beschermt je wel!

Dat was de stem van zijn zwak geloof.
Maar een andere stem overschreeuw-

de die eerste: „Ha, Esau slaat je dood,
jou en allen die bij je zijn. Je hebt im-
mers niet beter verdiend, bedrieger!" ...

Dat was de stern van Jakobs kwaad
geweten, dat na twintig jaar nog niet
zwijgen wilde.

TOEN was er maar één kans meer.
Jakob moest slim zijn. Misschien, dat
zijn slimheid hem nog redden kon.

Hij verdeelde zijn karavaan in twee
helften en dacht: „Als Esau de ene
helft aanvalt, kan de andere misschien
nog ontkomen.

Daarna stuurde hij Esau rijke ge-
schenken: Eerst een kudde geiten, toen
een kudde schapen en daarna nog drie
kudden: kamelen, runderen en ezels. Vijf
prachtige geschenken zou Esau ontvan-
gen, vóór hij bij Jakob kwam. Misschien
zou elk geschenk zijn haat een beetje
kleiner maken .. .

Maar toen de laatste kudde verdwe-
nen was, voelde Jakob, dat deze list
hem ook niet zou kunnen helpen, maar
dat alleen God het harde hart van Esau
vertederen kon.

IN de nacht die kwam, trok hij met
zijn karavaan over de beek Jabbok.
Er was hier een ondiepe plaats, waar de
volwassen dieren wel door konden
waden. De lammetjes werden gedragen
door de herders. Lea en Rachel en de
dienstmaagden droegen de kleine kinde-
ren. Zo trokken ze allen over in de stille
nacht. Op de andere oever werd het
kamp weer opgeslagen. En Jakob, als
een goed aanvoerder, bleef over tot het
laatst om te zorgen dat niemand achter-
bleef.

Vóór hen lag nu het land van zijn
jeugd, dat hij om zijn zonden had moe-
ten ontvluchten, glanzend als zilver in
het licht van de maan. En het kwade
geweten, dat hem reeds zo dikwijls had
geplaagd, ging weer spreken.

„Bedrieger," zei het, „denk je, dat jij
in dat land zal mogen wonen? ... Mor-
gen komt Esau! ... Morgen zal God je
eindelijk straffen voor al je kwaad!" ...

In zijn doodsangst zag Jakob zijn
hele leven, dat achter hem lag. Hij wei-
gerde weer het eten aan de uitgehon-
gerde Esau. Hij stond weer aan het bed
van zijn blinde vader en loog: „Ik ben
Esau, uw eerstgeborene." Hij zag al die
kleine zondige listen, waardoor hij zich-
zelf bevoordeeld had, en hij wist, dat hij
niet waard was, dat God hem nog
hielp.

Mocht hij het beloofde land dan niet
binnengaan? ...

„Neen," zei het geweten.
Er was nog iemand, die neen zei. Op

het pad voor de beek stond een man.
Die greep Jakob aan met grote kracht
om hem terug te dringen.

Maar Jakob liet zich niet terugdrin-
gen, want hij had óók een stem ge-
hoord, die ja zei. „Ja, want God heeft
het toch beloofd!" Dat was de stem van
het geloof, en die was nu heel zwak
geworden. Maar Jakob moest er wel
naar luisteren. Hij kòn immers ner-
gens anders heen? Moest hij terug naar
zijn oom of ergens naar de boze heiden
wereld? Nooit wilde hij dat! Hij wild
immers wel graag Gods knecht zijn! H
kOn immers niet zonder Hem? ...

Hij spande al zijn krachten in om d .

geheimzinnige vreemdeling te overwin-
nen, maar het gelukte hem niet. En er
kwam een grote verwondering en eer-
bied in Jakobs ziel, want zijn tegen-
stander was zo sterk als niemand
anders!

i'. MI. I	^ii..	 ..



De sterren verbleekten. Op de oever
hield de worsteling nog niet op. Jakob
field vol, want God had gezegd, dat hij
et land binnen mocht gaan!
Maar de toppen der bergen kregen

randen van goud. Een vogel steeg zin-
gend omhoog. De morgen kwam ... Het
werd lichter.

Jakob merkte het niet, want meer en
reiner dan het eerste licht van de dag,
blonk het gelaat van de man, die vóór

hem stond.
„Laat mij gaan," zei de vreemdeling,

„want de dageraad is gekomen."
En nog wilde Jakob niet. Want nu

wist hij, wie die ander was en zijn ziel
beefde van eerbied en vrees. Het was de
Engel des Heren!

En eerbiedig maar beslist zei Jakob:
„Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij
zegent!"

„Hoe is uw naam?" vroeg de Engel.
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Hij wist het wel, maar Jakob moest
het toch zeggen.

„Jakob," zei hij.
„Bedrieger," betekende dat.
En toen klonk het als muziek in zijn

oren: „Uw naam zal niet meer Jakob
luiden, maar Israël, Vorst van God;
want gij hebt gestreden met God en
mensen en gij hebt overwonnen."

„Gij hebt overwonnen!" zei de Here.
Jakobs geloof had overwonnen. Nu wist
hij, dat hij niets meer te vrezen had.

Toen ging de engel weg van daar.
Maar vóór hij ging, had hij nog Jakobs
heup aangeraakt en die ontwricht, zo-
dat Jakob hinken moest. Dat zou zijn
hele verdere leven een herinnering zijn
aan deze nacht. Dat zou hem helpen, om
nu altijd op God te vertrouwen.

De zon ging op boven de bergen, toen
hij het kamp naderde. Doodmoe was hij,
maar zeer gelukkig. Want de zon was
ook opgegaan in zijn hart.

Het kwade geweten zweeg nu. Maar
de stem van het geloof zong een lied.

Wat zong het geloof?
Gods liefde is groter dan al mijn

schuld!...

OP die morgen begon de aarde te
dreunen en in de verte flikkerden blanke
wapens in een wolk van stof. Daar
kwam Esau met zijn bende.

Toen nam Jakob nog wel voorzichtig
zijn maatregelen. Hij plaatste de vrou-
wen en kinderen midden in de troep en
zijn gewapende mannen er om heen. En
hij ging wel heel beleefd en met onder-
danige buigingen zijn broer tegemoet,
maar hij was niet bang meer. Hij ver-
trouwde op God.

En zie, het wonder was gebeurd!
Esau sloeg zijn forse armen. om Jakob

heen en kuste hem als een goede, lief-
hebbende broeder. En ze weenden bei-
den van vreugde.

Lea en Rachel moesten ook komen.
En de kinderen kwamen oom Esau ook
een hand geven. Toen gingen ze bij
elkaar zitten in het kamp. Ze hadden
veel te vertellen en veel te vragen. Het
werd een goede dag.

Esau wilde de geschenken, die Jakob
hem gestuurd had, eerst niet aannemen.
Hij had ze niet nodig. Hij was ook een
rijk man geworden. Maar Jakob wist zo
lang te praten, tot hij ze toch aan-
vaardde.

Toen bood Esau aan, om verder met
zijn mannen Jakob te begeleiden. Dan
zou zijn karavaan wel veilig zijn, als
Esau haar beschermde.

Maar dat wilde Jakob niet. Hij had
Esau's bescherming niet nodig. Hij was
bij God veilig genoeg. En Esau zou de
kudden te snel voortdrijven. Dat was
niet goed voor de lammetjes en de zo-
gende dieren.

Ze scheidden als goede vrienden.

ESAU ging terug naar het land van
Edom, waar hij woonde. En Jakob trok
binnen in het beloofde land.

Eerst woonde hij een poos bij de stad
Sichem. Daar begroef hij alle afgods-
beelden, die bij zijn mensen gevonden
werden; ook de terafim van Rachel
werd daar begraven. Toen reisde hij
verder naar Bethel en bracht er een
offer op de plaats, waar hij lang geleden
sliep voor de poort des hemels.

Maar toen hij eindelijk bij Hebror
kwam, wachtte hem een groot verdriet

Moeder Rebekka was gestorven.
Maar vader Isaäk leefde nog, al w s

hij zwak en blind en hij herkende Jak b
aan zijn stem en aan zijn handen.

Niet lang daarna is hij gestorven,
honderd en tachtig jaar oud en van het
leven verzadigd. En zijn zonen Esau en
Jakob begroeven hem in de spelonk van
Machpela.
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NU woonde Jakob in het land van zijn
vader. Zijn zonen waren groot geworden
en weidden de kudden.

Twaalf zonen had Jakob. Ruben was
de oudste. Simeon, Levi en Juda volg-
den op hem. Jozef en Benjamin, de zonen
van Rachel, waren de jongsten van de
twaalf. Jozef was nu zeventien jaar.

Toen Jakob zelf nog een jongen was,
was hij moeders lieveling en zijn broer
Esau was vaders jongen. Isaäk en Re-
bekka hadden elk één van hun kinderen
verwend en daardoor veel verdriet in
hun gezin gebracht. Maar Jakob scheen
at geheel vergeten te zijn. Hij hield van

Jozef meer dan van zijn andere  kin-
deren.

Jozef was een zoon van Rachel. Maar
Rachel was gestorven, toen Jakob terug-
keerde uit het vreemde land, op het
laatste gedeelte van de reis, en in het
veld van Efrath, dat is Bethlehem, was
ze begraven.

Jakob kon haar niet vergeten. Als

hij Jozef zag lopen, dacht hij aan
Rachel, die hij zo lief had gehad.
Dan werd zijn hart vertederd en dan
moest hij wel heel vriendelijk en goed
voor Jozef zijn. Het was, alsof hij zo nog
een beetje liefde aan Rachel geven kon.

De andere zonen, vooral de oudsten,
hadden hun vader al veel verdriet ge-
daan. Zij waren ruw en goddeloos en
deden veel kwaad. Maar Jozef probeerde
in alles gehoorzaam te zijn. En als hij
van de boze dingen hoorde, die zijn
broers gedaan hadden, werd hij verdrie-
tig en vertelde alles aan zijn vader.

Jozef had de Here lief, dáárom ook
hield Jakob zoveel van hem. Hij liet een
prachtig, veelkleurig kleed voor hem
maken, zoals prinsen droegen, een
pronkgewaad. Maar aan zijn andere
zonen gaf hij zo'n prinsenkleed niet. Nu
leek het, alsof Jozef de voornaamste
was.
Jozef wilde wel vaders jongen wezen
en de voornaamste lijken. Zijn hart was
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niet vrij van hoogmoed. Hij ging er zelfs
van dromen, dat hij de voornaamste was.

De broeders haatten Jozef. Om het
mooie kleed en omdat hij hun slechte
daden vertelde. En ook, omdat zij wel
wisten, dat Jozef beter was dan zij. Zij
konden niet vriendelijk met hem spre-
ken.

EENS droomde Jozef, dat hij met zijn
broers op het korenland was.

Het koren was gemaaid en moest tot
schoven worden gebonden. Benjamin
hielp ook mee.

En zie, toen ze allen een schoof had-
den gebonden, kwam die bos koren van
Jozef vanzelf overeind staan. En de
schoven van de broers kwamen er om-
heen en bogen zich heel eerbiedig voor
Jozefs schoof, alsof die hun meester was.

Die droom kon Jozef niet meer ver-
geten. Hij kwam de volgende morgen
opgewonden bij zijn broers.

„Luistert nu toch eens," zei hij, „wat
ik gedroomd heb!" ... En hij dacht er
niet aan, dat het beter was, om er maar
over te zwijgen. Jozef dacht nooit kwaad
over anderen.

Maar de broeders werden nijdig om
zijn droom. Ze zeiden: „Dat zou je wel
willen, hè, dat jij onze meester was en
over ons heersen kon! Wil je soms
koning over ons zijn?"

Ze bespotten hem en lachten hem uit.
En tegen elkander fluisterden ze:

„Weet je, wat hij wil? ... Hij wil het
eerstgeboorterecht later ontvangen! Hij
wil de voornaamste zijn en een dubbel
erfdeel hebben. Maar dat zal niet ge-
beuren! Wij zijn er ook nog!" ...

Later had Jozef nog een andere
droom, maar die leek op de eerste. En
die vertelde hij ook aan de broers, op
een dag, dat zijn vader er bij was.

Hij zei: „Nu heb ik zo vreemd ge-
droomd! De zon en de maan en elf ster-

ren kwamen van de hemel en bogen zich
neer voor mij."

Maar toen meende zelfs vader Jakob
hem te moeten bestraffen.

„Jongen," zei hij, „wat is dat toch voor
een gedroom! Zullen wij dan allen
komen, om ons voor jou te buigen, ik en
je moeder en je broers?...

Ja, Jozef wist het ook niet. Maar hij
had het toch eerlijk gedroomd.

Vader Jakob had ook eens gedroomd,
lang geleden, en toen was het de Here
zelf, die hem die droom gezonden had.
Zou het met Jozef ook zo zijn?

Vader Jakob hield de zaak in gedach-
ten. Maar de broeders lachten en
spotten.

NIET lang daarna zwierven de broe-
ders weg met hun kudden, heel ver van
huis, op zoek naar goede weiden. Maar
Jozef bleef thuis bij zijn vader.

Er kwam een boodschap, dat de broers
bij Sichem waren en daarna hoorde
Jakob lange tijd niets van hen.

Hij was ongerust, want in Sichem
woonden vijanden van zijn zonen. Daar-
om riep hij Jozef en zond hem uit om
de broeders te zoeken en te zien of alles
nog goed bij hen was. Zo ging Jozef op
reis naar Sichem.

Twee dagen duurde de tocht. Bij
Sichem liep hij in de velden te dwalen,
beklom de heuvels en zocht de hori-
zon af.

Maar de zon schitterde op het ge .'
zand en in de dorre weiden liep slechts
een eenzame man.

Die man kwam naderbij.
„Wat zoekt gij?" vroeg hij.
„Ik zoek mijn broeders met de kud-

den," zei Jozef. „Weet u misschien .

waar ze zijn?"
„Ja," zei de man. „Ik heb ze gespro-

ken. Ik hoorde hen zeggen, dat ze naar
Dothan wilden gaan."
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Dat was nog verder naar het Noorden,
daar waar de karavanen langs trokken
naar Egypte. Toen Jozef daar kwam en
een heuvel beklom, zag hij de wijde
groene vlakte bedekt met de grote
kudden van zijn vader.

DE broeders hadden hem al van verre
zien aankomen.

„Zie," smaalden zij, „daar komt die
aartsdromer aan in zijn mooie mantel.
Die komt zeker kijken, of hij weer
kwaad van ons vertellen kan. Dan staat
hij nog meer bij vader in de gunst!"

Wie sprak het toen uit, dat ver-
schrikkelijke plan? ... Ruben was het
niet. Was het Simeon of Levi, die ook
in Sichem al eens een moord hadden
gepleegd? ...

Er was één van die mannen, die zei:
„Wij moesten hem maar doodslaan, die
dromer, dan zijn we van hem af. Nie-
mand ziet het en tegen vader kunnen
we wel zeggen, dat een boos dier hem
heeft verscheurd."

En anderen riepen: „Ja, dat doen wij!
Dan zullen wij eens zien, wat er van zijn
dromen terecht komt!"

Alleen Ruben vond het niet goed. En
hij, als oudste, had Jozef moeten be-
schermen.

Maar dat durfde hij niet. Hij zei al-
leen maar: „Doet dat niet, broeders! ...
Vergiet geen bloed! ... Gooi hem dan
liever in deze put, die in de woestijn is,
r naar slaat de hand niet aan hem."

„Ruben heeft gelijk," riepen de
andeden. „Dan kan niemand zeggen dat wij
h ^m gedood hebben!" ...

Ruben was dankbaar.
„Als het donker is," dacht hij, „zal ik

Jozef helpen om te ontvluchten."
En hij meende, dat hij heel slim was

geweest. Jozef zou gered worden en hij,
Ruben, bleef goede vrienden met de
broers.

JOZEF dacht geen kwaad. Hij zag wel
de boze gezichten en de flikkerende
ogen, maar hij wist, dat zijn broers norse
mannen waren. Ze waren nooit vriende-
lijk tegen hem.

Maar plotseling vlogen ze op, rukten
hem het mooie kleed van de schouders,
sleurden hem voort naar de put en
smeten hem neer in de diepte. De ope-
ning sloten ze af met een steen.

„Ziezo," hoonden ze, „lig daar nu
maar, en droom tot je dood, dat jij de
baas bent over ons!"...

Toen liepen zij terug en gingen zitten,
om brood te eten.

Dat konden ze: brood eten!
Terwijl hun broer van honger sterven

zou!
Maar Ruben dwaalde weg, het veld

in. Hij moest alleen zijn met zijn on-
rustige gedachten, met zijn kwade ge-
weten, dat hem beschuldigde: „Ruben,
jij bent de oudste! ... Jij had het kun-
nen verhinderen!"

„Wacht maar," dacht Ruben. „Als
het donker is, maak ik het wel weer
goed ..."

HET was in de droge tijd van het
jaar. De put was leeg, er was geen
water in.

Door een kier langs de steen viel een
straaltje licht. Maar de wanden waren
hoog en steil. Ontvluchten was niet
mogelijk.

Op medelijden van de broers behoefde
Jozef ook niet te rekenen. En vader
Jakob kon niet helpen, die wist van dit
alles niets.
Maar de Vader in de hemel wist het

wel. En toen Jozef dááraan dacht, be-
gon door al zijn benauwdheid en ver-
driet toch óók een straaltje licht te
schijnen.

Hij bad: „O Here, God van mijn vader,
help mij toch!" ...



BOVEN zijn hoofd dreunden voetstap-
pen. Mannen kwamen naderbij. De steen
werd weggeschoven.

„Jozef! ... Grijp vast!"
Dat was Juda's stem. Een dik touw

slingerde naar beneden. Sterke, bruine
handen hielden het boven vast.

„Ik ben gered!" dacht Jozef. Hij kon
wel juichen van blijdschap, terwijl hij
naar boven getrokken werd.

Maar terwijl hij stond te knipogen
tegen het felle licht van de zon, greep
een man hem beet, een vreemde, een
koopman leek het wel. Hij betastte Jo-
zef en bekeek hem van alle kanten.

„Twintig zilverstukken," zei hij. E n
hij telde het geld in de hand van één
der broeders.

Toen begreep Jozef het: hij werd ver-
kocht als een dier door zijn eigen broers!

En toen hij werd vastgebonden aan het
zadel van een kameel, drong het tot
hem door: hij zou meegevoerd worden
als slaaf naar een ver land en misschien
zou hij nooit terugkeren bij zijn vader!

Hij kermde, hij smeekte om medelij-
den. Maar alleen de schapen werden
onrustig door zijn gejammer, de broe-
ders lachten of keerden zich af.

TOEN het donker geworden w
kwam Ruben bij de kuil. Hij had een
touw, dat hij liet zakken. Hij riep: „J
zef, grijp het touw! Ik ben Ruben! ...

Maar geen geluid kwam uit de duis-
tere diepte.

Toen begreep Ruben, dat Jozef er niet
meer was. Hij ging snel naar de
broers.

„Waar is Jozef!" schreeuwde hij.
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„Wat hebben jullie gedaan met de
jongen!”

Toen hoorde hij, dat een gezelschap
Ismaelietische kooplieden voorbij was
gegaan en dat de broeders Jozef ver-
kocht hadden.

„Hij gaat mee naar Egypte," zeiden ze.
„Dat is net zo goed als dood. Uit
dat verre land keert niemand terug."

Ruben was wanhopig. Hij was de
oudste, hij had de meeste schuld. En
toen hij dacht aan zijn oude vader,
schreeuwde hij het uit: „Waar moet ik
heen?"

Maar de broeders lachten om zijn
wroeging.

„Te laat!" zei er een.

IN die nacht lag Jozef bij een vuur,
stevig gebonden, in het kamp van de
Arabieren, die hem hadden gekocht. De
kamelen rustten. De mannen sliepen.
Maar één van hen hield zorgvuldig de
wacht.

Jozef kon niet slapen. Om zijn polsen
en zijn enkels knelden de touwen. Maar
pijnlijker nog waren de angstige vragen
in zijn onrustige hart.

Waarom gebeurde dit alles met
hem? ... Hij had de Here lief en hij
had zijn best gedaan om Hem te die-
nen ... Wáárom moest hij dan juist weg
van zijn vader, die hij zo lief had?

Wáárom? .. .
Er kwam geen antwoord. Boven Jozef

schitterden duizenden sterren in de
donkere nacht. Die zwegen ook.

Maar boven de sterren was God. En
een stem zei: „Stil maar, Jozef. De Here

zorgt wel voor je. Hij weet, waarom dit
alles gebeurt ..."

Dat was de stem van het geloof, die
hem kwam troosten.

Toen hij de volgende dag weer mee
moest op de warme stoffige weg, zag hij
de heuvels van Hebron in het Oosten,

waar zijn vader woonde. Maar zijn
vader wist niet, dat zijn liefste zoon daar
als een slaaf voorbijging. En niemand
kwam Jozef redden.

Maar in zijn bitter verdriet had hij
die éne troost: „De Here weet het
wel."

ACHTER die heuvels, een dag later,
zat een oude man te jammeren met een
gescheurd en door bloed besmeurd kleed
in zijn sidderende handen. Een prinsen-
kleed .. .

En een boodschapper zei: „Uw zonen
sturen u dit. Zò hebben zij dit kleed ge-
vonden in de woestijn."

Toen scheurde Jakob zijn klederen
van smart en schreide: „O Jozef, mijn
zoon! Een wild dier heeft hem ver-
scheurd!"

Toen zijn zonen lang daarna terug-
keerden uit het veld, rouwde en treurde
hij nog.

De huichelaars deden, alsof ze heel
veel medelijden hadden met hun vader.
Ze probeerden tevergeefs, of ze hem
troosten konden.

„Ik zal treuren tot mijn dood," zei de
oude man. „Dàn zal ik mijn zoon Jozef
wederzien."

En hij wist niet dat het bloed op het
kleed maar bokkebloed was.

Maar ... had' hij zelf, lang geleden,
ook niet zijn vader bedrogen met een
bokje en met een kleed?



DE zon brandde boven Egypteland.
De witte huizen straalden hitte uit. Het
was een warme dag.

Nu rustten de voorname Egyptenaren
in hun koele kamers. Maar voor de
slaven kwam pas de rust, als het avond
werd _

In de stad, om het paleis van de
koning, stonden de huizen van zijn
voornaamste dienaren. Daar was ook
het huis van Potifar, de overste van zijn
lijfwacht.

In een prachtige tuin, om glanzende
vijvers, geurden bloemen en heesters.
Fonteinen spoten, droppels ruisten zacht
in het gras. Palmen wuifden daarboven.

Om de tuin stonden de gebouwen. Aan
één kant de stallen voor de paarden en
de hokken voor de slaven. Aan een
andere kant de magazijnen en de bakke-
rij. Aan de beide overige zijden de def-
tige kamers van de heer en zijn gezin.
Potifars huis was eigenlijk óók een
paleis.

IN die tuin en in de stallen deed de
slaaf Jozef zijn werk. Potifar had hem
gekocht op de markt van een troep Ara-

bieren. Hij stond daar vastgebonden;
toen was hij de Egyptenaar opge-
vallen, om zijn schoonheid misschien,
of zijn jeugd, of om zijn dromerige,
treurige ogen.

Hij was het laatst gekomen van alle
slaven, daarom was het minste en vuil-
ste werk voor hem. Mopperen mocht hij
niet, en hij moest zijn werk goed doen,
anders zou de zweep van de opzichter,
de voornaamste slaaf, hem dat wel
leren.

Maar de zweep was niet nodig. Die
jonge slaaf werkte en zwoegde de hele
dag en hij was zo verstandig en gehoor-
zaam als geen ander. De jongen had iets
voornaams, hij leek geen slaaf. Hij zeik,
dat hij de zoon was van een herder
vorst ver uit het Noorden.

Toch beklaagde hij zich niet. Ma
's avonds, als hij zich doodmoe neerl 
de op het stro, lag hij soms te schrei n
van verlangen naar het huis van zijn
vader.

Het enige, wat hem dan troosten kon,
was zijn geloof in God. Hij dacht: „God
zorgt voor mij, ook hier, in het vreemde
land. Hij heeft mij lief. Daarom wil ik
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Hem ook liefhebben en dat tonen in mijn
werk."

De beloning bleef niet uit. Jozef kreeg
telkens beter werk. En het was zo
vreemd: alles, wat hij aanpakte, ging
voorspoedig.

Als hij de tuin had bewerkt, bloeiden
de bloemen mooier dan anders. In het
jaar, dat hem de verzorging van de
paarden was opgedragen, glansden ze
van gezondheid. De Here zegende Jozef
en maakte iedere dag weer zijn werk
voorspoedig.

Potifar was nog nooit zo tevreden ge-
weest over een slaaf. En toen hij merk-
te, dat Jozef ook schrijven kon, liet hij
hem bij zich komen en benoemde
hem tot de voornaamste van alle
slaven, tot opzichter, rentmeester van
zijn huis.

Nu behoefde Jozef niet meer het ge-
wone slavenwerk te doen.

Hij moest rondgaan door het huis, toe-
zicht houden over de andere slaven en
aantekenen wat er gebeurd was. Verder
moest hij ook de inkopen doen.

Vrij liep hij rond door de mooie
kamers. Alles vertrouwde de meester
hem toe.

Maar het harde leven was toch wel
goed voor hem geweest. De verwende
jongen, die zijn broers maar liet arbei-
den en zelf in de tent bij zijn vader
bleef, was een nederige werker gewor-
den.

En de Here zegende het huis van
Potifar en alles wat hij had, omdat Jozef
daar was.

Die zegen des Heren had Jozef mee-
gebracht.

POTIFARS vrouw mocht Jozef graag
en was altijd heel erg vriendelijk tegen
hem.

Maar die mooie vrouw had een vals
en lelijk hart. En eens kwam zij met een

plan, zo slecht, zo gemeen, dat Jozef
kleurde van schaamte en schrik.

Zij vroeg Jozef, of hij haar man wilde
zijn. Potifar was vaak van huis, hij zou
het niet merken.

Maar Jozef weigerde heel beslist. Hij
zei: „Mijn heer heeft alles aan mij
toevertrouwd. Hoe zou ik dan dit
grote kwaad doen en zondigen tegen
God?" ...

MAAR zij was niet gewoon, dat haar
iets geweigerd werd en drong telkens
weer bij hem aan. Dat, wat zij wil-
de, gebeurde zo vaak in het zondige
Egypte.

Maar Jozef bleef weigeren. Hij wilde
niet eens meer naar haar luisteren en
ontweek haar zoveel mogelijk.

Maar eens, toen ze alleen in huis
waren, greep zij Jozef vast bij zijn
mantel.

„Je zult naar mij luisteren!" zei ze.
„Je zult doen, wat ik zeg!"

Maar hij knoopte zijn mantel los, en
vluchtte weg van die zondige vrouw.

Zij bleef alleen, met de mantel van
Jozef in haar handen.

En toen pas bleek, hoe slecht deze
vrouw was.

Zij begon te schreeuwen, alsof zij in
nood zat. En aan de toegesnelde slaven
vertelde zij niet, wat er gebeurd was,
maar ze zei, dat Jozef Potifar had wil-
len bedriegen en dat zij niet had gewild.

„Toen ik schreeuwde," zei ze, „is hij
naar buiten gevlucht. Maar zijn mantel
heeft hij laten liggen. Kijk maar, hier
heb ik hem ..."

Toen Potifar thuis kwam en hetzelfde
verhaal te horen kreeg, werd hij ver-
schrikkelijk boos. Hij wilde Jozef niet
eens meer zien en vond het niet nodig,
om hem te ondervragen.

„Grijpt hem," beval hij zijn knechten,
„en werpt hem in de gevangenis."
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DAAR zat Jozef nu.
Hij had God willen dienen, van de

morgen tot de avond. En toen de zonde
kwam, de verleiding van die slechte
vrouw, had hij moedig „neen" gezegd.
Wat was nu zijn loon?

Hij zat in een sombere cel, met een
ketting vastgeklonken aan de muur,
met zijn voeten vastgeklemd in twee
holten van een zwaar blok hout.

Maar er was vrede in zijn hart, want
hij geloofde dat God voor hem zou zor-
gen, ook nu, en dat de Here wel wist
waar deze teleurstelling goed voor was.

Die vrede in zijn hart was zijn loon
voor zijn trouw dienen van God.

Iedere dag kwam een gevangenbe-
waarder, om Jozef eten te brengen en
soms kwam de overste van de gevange-
nis zelf. Hij zag Jozef zitten in de cel,
stil en geduldig. Hij zag die ogen, waar
veel verdriet in was, maar die eerlijk
en zachtmoedig waren. En hij dacht:
„Wat een aardige jongen is dat! Dat kan
geen boosdoener zijn. Ik zal zijn boeien
los laten maken."

Een poos later dacht hij: „Die Jozef
vertrouw ik. Ik zal hem eens wat werk
laten doen in de gevangenis."

En juist als in Potifars huis kreeg Jo-
zef telkens ander werk, beter dan het
vorige, en alles wat hij deed, gebeurde
wonderlijk goed. Daar zorgde de Here
voor. Die zegende alles, wat hij deed.
In het laatst was Jozef de voornaamste
knecht van de overste. Hij verzorgde al-
les voor hem.

Maar als de overste uitging, de wereld
in, waar de zon scheen en de bloemen
bloeiden, waar de vrijheid was, dan
bleef Jozef achter de dikke muren. En

hoe goed hij zijn werk ook deed, voor
hem ging de zware poort niet open.

DE dagen en weken gingen voorbij,
eentonig en stil. Maar eens gebeurde er
iets bijzonders.

Er werden twee voorname mannen in
de gevangenis gebracht, die hun werk
hadden gehad aan het hof van de
koning. De een was zijn schenker, die
voor de wijn van de koning moest zor-
gen. De ander was de bakker van het
paleis. Die twee hadden samen de maal-
tijden van de koning bereid en als hij
at, mochten zij achter hem staan, om
zijn bevelen af te wachten.

Maar nu zaten ze hier. Want er was
iets heel ergs gebeurd in het paleis en
daar moest één van deze twee hovelin-
gen de schuld van zijn. Misschien was
er wel vergift gevonden in het eten van
de koning.

Maar de bakker zei, dat hij onschuldig
was. De schenker verzekerde hetzelfde.
En omdat de koning het ook niet wist,
had hij hen maar allebei in de gevange-
nis laten werpen.

Jozef moest hun eten brengen. Hij wist
ook niet wie van deze twee de boos-
doener was. Maar hij wist wèl, hoe ver-
drietig het was, om een gevangene te
zijn. Daarom was hij goed en vriendelijk
voor die twee.

Op een morgen, toen hij weer binnen-
kwam, keken ze nog mismoediger dan,
anders.

Jozef vroeg wat er aan scheelde.
„Wij hebben beiden zo vreemd g

droomd," zeiden ze. „En wij denke
dat onze dromen iets betekenen. Ma
hier is niemand, die ze uit kan leggen."

„Alleen God weet de betekenis van de
dromen," antwoordde Jozef. „Vertel mij
ze eens."

De schenker vertelde eerst.
„Ik droomde, dat ik weer vrij was!"
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zei hij met schitterende ogen. „Het was
zo heerlijk ... Ik zag een wijnstok in
een tuin, een wijndruivenplantje, heel
klein nog, maar ik zag, dat het groeide.
Er kwamen drie ranken aan en blade-
ren en bloemen en toen kleine druifjes.
Ik zag, dat ze rijpten in de zon.

Toen had ik ineens een beker in mijn
hand, de gouden beker van de koning.
En ik plukte druiven en perste ze uit en
ik gaf de beker vol wijn aan de koning,
zoals ik vroeger zo vaak heb gedaan."

Toen zuchtte de schenker.
„Het was maar een droom," zei hij

verdrietig.
Maar Jozef keek blij.
Het was wonderlijk, hij wist wat die

droom betekende! En hij wist ook, dat
hij het niet zelf had bedacht, maar dat
God hem de uitlegging gegeven had.

Die drie ranken waren drie dagen.
Nog drie dagen, dan zou de koning de
schenker weer uit de gevangenis laten
halen en hem in zijn ambt herstellen.

Dat vertelde Jozef aan de schenker.
En hij vroeg ook: „Als u weer vrij bent,
wilt u dan om mij denken? Ik ben al zo
lang gevangen en ik heb niets gedaan,
waarom ze mij in dit kerkerhol hadden
kunnen zetten. Wilt u de koning vragen
of ik weer vrij gelaten mag wor-
den?" ...

Dat beloofde de schenker. 0, hij wou
alles wel beloven, als zijn droom maar
uit zou komen.

„Ik heb ook gedroomd, dat -ik weer
vrij was!" riep de bakker. „Ik liep op
straat met drie korven op mijn hoofd,
juist als vroeger zo vaak gebeurde. In
de bovenste korf was allerlei gebak
voor de tafel van de koning. Maar toen
ik bij het paleis kwam, hadden de vogels
alles weggepikt ..."

En zie, nu wist Jozef wéér de beteke-
nis. Maar het was nu wel heel moeilijk,
om die aan de bakker te vertellen.

„De drie korven zijn ook drie dagen,"
zei hij. „Nog drie dagen, dan zal de
koning ook u uit de gevangenis laten
halen. Maar niet om u de vrijheid te
geven. U zult ter dood veroordeeld
worden. Uw dood lichaam zal worden
opgehangen en de vogels zullen komen
om te pikken van uw vlees ..."

DRIE dagen later was er feest in het
land. De koning was jarig. In het paleis
werd een grote maaltijd aangericht en
op de straten juichte het volk.

Op die dag viel de zware klopper met
een holle slag op de gevangenispoort.
Daar buiten stonden soldaten, om de
bakker te halen. Hij was de boosdoener
en ontving nu zijn straf.

En nog eenmaal kwamen er knechten
van de koning. Nu werd de schenker
met gejubel teruggehaald naar het pa-
leis. Zijn onschuld was bewezen.

Alles gebeurde, zoals Jozef had voor-
speld.

Maar de schenker vierde feest in de
koningszaal, bijna dronken van geluk.
Hij was weer de geëerde, aanzienlijke
man van vroeger, voor wie bijna alle
anderen bogen. Hoe zou hij dan nog
kunnen denken aan een gevangene!...

En ook de volgende dagen vergat hij
hem. Hij wilde niet eens meer denken
aan die nare gevangenistijd.

Maar Jozef wachtte en hoopte ... En
als er iemand klopte aan de poort, dan
luisterde hij met bonzend hart, of dáár
eindelijk zijn bevrijding zou zijn.

Het was mis, telkens weer...
Toen stierf ook die hoop in Jozefs

hart. En toen hij het vertrouwen in de
schenker verloren had, moest hij wel
weer al zijn vertrouwen op God gaan
stellen. Zo werd hij nog nederiger en
ootmoediger dan tevoren.

Twee lange jaren gingen voorbij.
Toen was het genoeg.



HET was nacht.
God had het duister gemaakt in

Egypteland. Hij had aan de moede men-
sen de slaap gezonden.

De Farao, de machtige koning van
Egypte, sliep ook. En hij droomde. Hij
wandelde door zijn koninkrijk.

Egypte is een geschenk van de Nijl.
Ieder jaar overstroomt de rivier en het
slib dat achterblijft op de velden, maakt
het land vruchtbaar.

Maar nu stroomde het water rustig
tussen de oevers. En de koning stond er
bij en zag het glanzen in de zon.

Toen kwamen er, met veel geplons,
koeien uit de rivier. Zij hadden het koele
water over hun huid laten golven; dat
was goed tegen de warmte en de vlie-
gen. Ze gingen weiden in het malse
gras aan de oever, zeven vette, mooie
koeien, zo mooi, als de Farao nog nooit
had gezien. En de koning keek blij en
eerbiedig toe, want koeien waren heilige
dieren in Egypteland.

Maar plotseling klommen, druipend
van het water, zeven andere koeien naar
boven. Die waren mager en lelijk, uitge-
mergeld van de honger. Verschrikke-
lijke beesten waren het. En zie, toen ze
bij de mooie vette koeien gekomen
waren, vielen ze die plotseling aan en
verslonden ze. Maar ze bleven even
mager en lelijk als tevoren.

De koning schrok wakker en wreef
zich de ogen uit. Het was duister en stil

om hem heen. Het was nacht. Gelukkig,
het was maar een droom! ... Dankbaar
liet hij zich terugvallen op zijn bed ...

Maar toen hij weer ingeslapen was,
droomde hij opnieuw. Nu stond hij bij
een veld en zag iets bewegen voor
zijn voeten. Er kwam iets omhoog uit
de vruchtbare aarde, een korenplantje,
een halmpje, groen en mals, dat met
grote snelheid groeide. Zeven aren spro-
ten uit die éne halm, mooie, volle aren.
Die bogen zich langzaam neer, zwaar
van koren, en stonden wiegend te wach-
ten, geel als goud, in het heerlijke
zomerweer. En Farao lachte in zijn
slaap, want hij was blij om de rijke
oogst.

Maar zie, de blauwe lucht werd geel
als koper, de zon schroeide en een hete
verzengende oostenwind waaide over
de vlakte.

En voor de voeten van de koning
was wéér een halm gaan groeien,
schraal en taai nu, verzengd door de
woestijnwind, en zeven lege, dorre aren
schoten er uit op. Die bogen zich over
naar de zeven volle, mooie aren en ve
slonden ze. En de aarde was hard en g
scheurd van de droogte. Het land lag 1
een woestijn.

Toen schrok de koning voor de tweede
maal uit zijn slaap. Het eerste licht van
de morgen stond schemerig in het
paleis...

Het was maar een droom, dacht de
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koning. Maar hij was niet rustig. Hij had
het benauwende gevoel, dat er onheil
naderde .. .

Slapen kon hij niet meer. Hij stond
op, moe en lusteloos, en riep zijn diena-
ren. Eten wilde hij niet. Hij liet zich
kleden en ging naar de koningszaal.
Daar werden al zijn wijzen en waarzeg-
gers tezamen geroepen.

Ze dromden in de vroege morgen bij-
een om de troon, veel oude, geleerde
mannen in witte priesterkleding, haastig
gewekt uit hun slaap, en zij luisterden
eerbiedig naar de koning. Ze dachten en
peinsden, ze staken hun kaal geschoren
hoofden bijeen om elkaar hun vermoe-
den toe te fluisteren, ze zochten gehaast
in hun papyrusrollen, boeken met
eeuwenoude wijsheid. En telkens nader-
de een van hen diep buigend de troon en
hield een rede in prachtige woorden, om
uit te leggen wat de dromen beduidden.
Maar de koning schudde het hoofd, tel-
kens ongeduldiger.

„Dat is het niet," zei hij. „Ik weet, dat
het iets anders moet zijn."

En langzaam begon een ontzettende
angst de wijzen te pijnigen, want de
koning keek hoe langer hoe somberder.
Hij had alle macht in Egypteland. Hij
was in staat om de waarzeggers zwaar
te straffen, als ze hem niet konden
helpen.

Maar er was één, die voorlopig red-
ding bracht. Dat was de schenker.

Nu dacht hij aan zijn eigen droom,
twee jaar geleden, en aan die jonge
slaaf, die zo wonderlijk goed de beteke-
nis wist. Zou hij dat nu nog durven zeg-
gen? Zou de koning niet boos zijn, om-
dat hij het zo lang vergeten had en zo
ondankbaar was geweest? ...

Hij waagde het. Hij viel ter aarde
voor de troon en vertelde van Jozef, die
zijn droom en die van de overste der
bakkers zo goed had uitgelegd. Allen

zuchtten van verlichting, toen ze zagen,
hoe het gezicht van de koning opklaarde
van nieuwe hoop.

Enkele ogenblikken later snelden
voorname dienaren het paleis uit in de
richting van de gevangenis.

DE klopper viel op de poort.
Jozef hoorde het wel, maar hij lette

er niet op. Hij deed zijn werk in de
donkere cellen, het werk van alle dag,
rustig en gehoorzaam. Hij vroeg niet
meer en hij hoopte niet meer. Hij was
zo gedwee als een lam geworden.

Maar iemand noemde zijn naam. De
overste riep hem. „Jozef moet bij de
koning komen. Hij moet dromen uit-
leggen." Er stonden boden, deftige
mannen, die hem mee trokken, zenuw-
achtig en gehaast. Als de koning beval,
was er geen tijd te verliezen. Gevange-
niskleren uit, baden, scheren, schone
linnen klederen aan. Snel, de koning
wachtte! Mee de poort uit!

Was het geen droom? ... Jozef sloot
zijn ogen voor het felle licht in de stra-
ten. Hij ademde diep in de reine lucht.
Hoeveel jaren had hij in het donker ge-
leefd? Welk een geluk, om de blauwe
hemel weer te zien!

Hij werd meegevoerd, marmeren trap-
pen op, een paleis binnen. Zijn voeten
gingen op zachte tapijten, goud blonk
aan de wanden; paleiswachters, zwaar
bewapend, stonden stram naast een deur.

Doodstil was het in de koningszaal,
toen Jozef binnenkwam. Om de troon
stonden de voorname raadslieden in
angstige spanning. En de koning gaf een
teken, dat Jozef nader moest komen.

Hij sprak: „Ik heb een droom gehad
en er is niemand, die hem kan uitleggen,
maar ik heb gehoord, dat gij een droom
maar behoeft te horen om hem te kun-
nen uitleggen."

Jozef zei eenvoudig: „Dat kan ik niet,



koning. Alleen God weet de betekenis
der dromen. Maar misschien zal God u
een gunstig antwoord geven."

En zie, toen de koning zijn dromen
had verteld, van de koeien en de aren,
bleek het, dat die eenvoudige jonge man
wijzer was dan alle voorname geleerden
en waarzeggers.

Hij wist, wat die dromen beduidden
en sprak: „De beide dromen betekenen
hetzelfde. God laat Farao weten, wat
Hij zal doen.

De zeven mooie koeien en de zeven
mooie aren zijn zeven jaren van over-
vloed. De zeven magere koeien en de
zeven loze aren zijn zeven jaren van
hongersnood. De zeven goede jaren
zullen eerst komen. Dan zal er grote
overvloed in Egypteland zijn. Maar daar-
na komen de kwade jaren: dan zal de
Nijl het land niet overstromen; en zo
groot zullen de droogte en de hongers-
nood zijn, dat men van al die over-
vloed niets meer merken zal. En dat

de koning tweemaal hetzelfde heeft
gedroomd, betekent, dat de zaak bij God
vast staat en dat God die haastig zal vol-
brengen."

Het gezicht van de koning was ge-
heel opgeklaard. Hij voelde, dat dit een
goede uitleg moest zijn. Maar het bleef
nog stil. Want Jozef zei nog meer.

Hij gaf de koning een goede raad en
sprak: „U kunt uw volk redden van de
honger, o koning! U moet een ver-
standig en wijs man zoeken en die moet
met hulp van veel knechten al het koren
verzamelen, dat er over is in de goed e

jaren. Dan kan dat bewaard worden  ^n
grote schuren en is er voorraad voor u
volk als de hongersnood komt."

Toen bleef het nog stil, want niema d
mocht spreken, als de koning niet sprak.
Maar de koning riep: „Waar is een man,
die zo wijs is als deze? ... De geest van
God is in hem!" En toen brak het ge-
jubel los.

Jozef moest vlak voor de troon
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komen. De koning trok zijn zegelring
van zijn vinger en deed die aan Jozefs
hand. Hij hing een gouden keten om zijn
hals. Hij liet ook andere kleren voor
hem brengen. En hij sprak:

„Ik stel u aan over het gehele land
Egypte. Heel het volk moet u gehoor-
zamen. Er zal maar één zijn, die mach-
tiger is dan gij. Dat ben ik, uw koning.
Zafnath Paänéach, Redder des lands, zo
is uw nieuwe naam!"

En tot zijn knechten sprak de koning:
„Spant de koninklijke wagen in, op

één na de mooiste, en rijdt uw onder-
koning rond door de stad, opdat heel het
volk wete, dat het hem gehoorzamen
moet!"

EN even later, daar ging de koninklijke
wagen door de straten van de konings-
stad. De vurige paarden waren prachtig
versierd met kleden en bellen en rode
en blauwe vederbossen en een menner
hield de teugels.

Voorname krijgslieden en priesters
liepen vooruit. „Eerbied, eerbied!" rie-
pen ze. En alle mensen bogen zich diep
en juichten naar de man in zijn prach-
tige kleed, die met de koningsstaf in de
hand op de wagen stond.

NU kreeg Jozef een paleis, nog
mooier en groter dan dat van Potifar.
Slaven vlogen op zijn wenken. Stad-
houders en edelen bogen voor hem. En

hij trouwde met Asnath, de dochter van
Fotifera, de voornaamste priester van
het land.

Grote reizen moest Jozef maken. Het
hele land trok hij door. Bij iedere stad
werd gebouwd aan de korenschuren en
spoedig ruiste het eerste koren daarin.
Ieder jaar moesten nieuwe schuren wor-
den gebouwd. Want de jaren van de
overvloed waren gekomen. Het land
was nog nooit zo vruchtbaar geweest.

Het was een moeilijk werk, dat Jozef
had. Maar hij had een paleis en een ge-
vangenis bestuurd, nu kon hij ook een
land besturen. Nu begreep hij, waarom
hij van zijn vader weg moest, de wijde
wereld in. God had zijn leven geleid en
zoals Hij deed, was het goed.

Maar hij zou het over enkele jaren
nog veel beter begrijpen.
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DE kudden blaatten angstig in de
dorre weiden. De dieren waren mager
en zwak. Ze zochten rond op de bran-
dende aarde, onder de felle zon, hijgend,
met gesperde neusgaten, met de doods-
angst in hun ogen. Er was bijna geen
gras. Er was geen water. De grond was
droog en hard.

Daar stonden de herders bij, Jakobs
zonen. Ze waren wanhopig, maar kon-
den niet helpen. Ze hadden zelf bijna
geen eten meer voor hun kinderen. Het
koren was verbrand op het veld.

's Avonds in de koelte zaten ze zwij-
gend bij vader Jakob voor de tent. Als
ze elkander aankeken, zagen ze hun
eigen radeloosheid ook in de ogen van
hun broeders.

Niemand kon helpen dan God. Als Hij
maar regen zond! ... Maar de zon ging
iedere morgen stralend op aan een hemel,
hard als koper. En weer kwam de
lange dag van droogte, dorst en doods-
angst.

Eén land moest er zijn, waar overvloed
was. Daar regeerde een koning, die op
wonderlijke wijze geweten had van de
nood, die komen zou.

De broeders hadden het gehoord van
reizende kooplieden. Vader Jakob wist

27. DE BROEDERS NAAR
EGYPTE



72 	 DE BROEDERS NAAR EGYPTE

het ook. Waarom zochten ze daar geen
redding? ...

Op een avond sprak de oude man er
over. „Wat zit je elkaar toch aan te
kijken!" riep hij. „Trekt toch naar
Egypte en koopt daar koren. Wij zul-
len nog allen sterven van de hon-
ger!"

Egypte! ... Toen ze het woord hoor-
den, werden ze onrustig. Achter dat
woord klonken kreten van een jonge
broeder, die vergeefs om genade smeek-
te. Al twintig jaar lang hoorden ze dat
geschrei. Soms was het dagen lang
weg. Plotseling, in hun slaap, hoorden
ze het wéér.

Maar het kon niet anders, ze moesten
naar Egypte. Hun kinderen riepen om
brood.

En de volgende dag trokken ze weg
naar het Zuiden. Benjamin ging niet
mee. Vader Jakob was bang dat hem
een ongeluk zou overkomen. Tien som-
bere mannen, naast hun ezels, zetten
zes dagen hun voeten op gloeiend zand;
zes dagen lang waaide de verschroeien-
de woestijnwind hun in 't gezicht. Toen
rees een hoge muur over de gehele
breedte van de horizon. Die hadden de
Egyptenaren gebouwd om vijanden uit
het Noorden tegen te houden. Een grote
poort gingen ze binnen. Ze werden on-
dervraagd door wantrouwende grens-
wachters. Daarna mochten ze doortrek-
ken naar Memphis, de koningsstad. Deze
weg was eens Jozef gegaan .. .

Met andere karavanen trokken ze
door de straten. De mensen in dit land
waren gezond en dik, kinderen speelden
blij voor de huizen. Hier was geen
hongersnood. Het was toch goed, dat ze
gegaan waren. Ze dachten aan hun kin-
deren en haastten zich voort.

Er was een groot paleis, daar moesten
ze binnen. De regent van het land, de
onderkoning, moesten ze vragen om

koren. Hij liet iedere dag de vreemde-
lingen bij zich komen.

Schoorvoetend gingen ze door de
zuilengangen van het paleis en traden
de zaal binnen, waar de onderkoning
zat.

Diep bogen ze zich neer voor de
machtige heerser.

En daardoor zagen ze niet, dat
de onderkoning doodsbleek geworden
was.

JOZEF had ze herkend! Dadelijk al!
Hij zou kunnen schreeuwen van verras-
sing, maar hij deed het niet. Hij wou
wel op ze toesnellen, maar hij bleef op
zijn troon.

Daar lagen ze voor hem, de broeders.
Waar zag hij ze het laatst? Bij Dothan.
Er was geld in hun handen, bloedgeld,
waarvoor ze hun broeder hadden ver-
kocht ... Toen spotten ze of wendden
zich af, terwijl hij jammerend meege-
sleept werd achter een kameel .. .

Broeders? ...
Daar lagen ze nu, als de schoven

in zijn droom! Nu had Jozef ze! Nu was
hij de machtige! Hij kon ze laten
doden; niemand zou het hem beletten.
Hij kon zich wreken, zoals hij dat ver-
koos .. .

Hij wist: God wilde, dat hij ze hu n
kwaad vergeven zou, zoals God hem zijn
hoogmoed vergeven had.

Maar waar was Benjamin? Hadden ze
die óók verkocht of gedood?...

Dat wilde Jozef eerst weten. I
Ze zouden hem niet herkennen. Hij

was meer veranderd dan zij .. .
„Vanwaar komt gij?"
Ze keken op.
Een tolk vertaalde de vraag voor

de broeders. Eén van hen deed het
woord.

„Uit het land Kanaän, Heer, om voed-
sel te kopen ..."

„'i III10iYlipa.



De onderkoning keek hen streng aan.
Zijn stem klonk hard en beslist.

„Jullie bent verspieders. Je bent ge-
komen om te zien, waar je het land het
best aan kunt vallen!" ...

De broeders sidderden. Verspieders?
Als die machtige heer dat geloofde,
waren zij verloren! ...

„Neen, mijn heer," verzekerden ze,
„wij zijn geen verspieders! Wij zijn
zonen van één man, wij zijn eerlijke
mensen ..."

Het hielp niet.
„Jullie zijn verspieders!" klonk het

even hard.
In hun angst zeiden ze alles, wat ze

dachten. De onderkoning deed soms
een vraag. Hij scheen in hun hart te
kinnen lezen. Ze durfden niets ver-
zwijgen.

Ja, we zijn met twaalf broeders ge-
weest ... De jongste is thuis bij onze
vader. Maar die ander ... die is er niet
meer ..."

Wat vertelden ze niet, om zich te ver-
dedigen? Maar het hielp niet! Ze waren

toch niet voor niets zo bang geweest
voor Egypte. Die heer was zo streng
en argwanend!

„Ik zal u beproeven, of gij de waar-
heid gesproken hebt," zei hij. „Eerst wil
ik die jongste broeder voor mij zien.
Dan zal ik u geloven."

En plotseling, op een wenk van hem,
traden krijgsknechten op de broeders
toe, grepen ze vast en voerden ze mee
naar de gevangenis.

Daar zaten ze bij elkaar in de cel
met hun angst en hun kwaad ge-
weten.

Waarom overkwam hun dit?
Om hun zonde van vroeger?
En hoe zou het met hun vrouwen en

kinderen gaan, als zij niet terugkwamen
met brood?

Waren ze maar nooit gegaan!
Van zo'n wrede Egyptenaar was alles

te verwachten! ...

MAAR, terwijl zij wakker lagen van
benauwdheid, kon ook de onderkoning
niet slapen.
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Hij had nu al zijn wijsheid nodig. Nu
begreep hij nog beter, waarom hij de
wijde wereld in moest! Hij mocht niet
alleen voor Egypte zorgen, hij mocht
zijn eigen familie redden van de honger-
dood. En dat zou hij doen, maar hij
moest voorzichtig zijn.

Als de broeders nu reeds te weten
kwamen, wie hij was, zouden ze zo bang
worden voor hem en voor zijn macht,
dat ze misschien niet eens terug zouden
keren.

En dan wilde Jozef hun ook leren, hoe
verschrikkelijk goddeloos ze vroeger ge-
handeld hadden.

Hij moest hen beproeven, om te weten
of ze nog even ruw en onverschillig
waren als vroeger.

Na veel denken wist hij, hoe hij zou
handelen. Als hij nu maar sterk genoeg
was om het plan uit te voeren! Als hij
het maar uit kon houden, om niet te
zeggen, wie hij was!

DE derde dag liet de onderkoning
die tien herders nog eens voor zich
komen.

„Luistert," zei hij. „Vertrouwt mij, ik
vrees God. Negen van u mogen naar
huis gaan met koren, maar ze moeten
terug komen met die jongste broeder,
waarvan gij gesproken hebt. Dan kan ik
zien, dat gij de waarheid gesproken hebt,
en niemand van u zal kwaad geschie-
den. Maar één van u moet hier gevangen
blijven als gijzelaar. Komt gij niet terug,
dan moet hij sterven."

De broeders zagen elkaar verslagen
aan. Wie van hen zou die gevangene zijn?

In de gevangenis hadden ze allen
weer aan Dothan gedacht en de kreten
van Jozef gehoord.

Nu was er een, die het uitsprak. Hij
zei: „Nu boeten wij voor wat wij onze
broeder aangedaan hebben: wij zagen
zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om

erbarming smeekte, maar wij hoorden
niet..."

En Ruben verweet hun: „Heb ik u niet
gezegd: bezondigt u niet aan de knaap?
Maar gij hebt niet geluisterd. Nu wordt
zijn bloed van ons geëist!

Maar Ruben wist wel, dat hij zelf ook
niet onschuldig was ...

Jozef kon zich niet meer goed hou-
den, toen hij zijn broeders zo hoorde
spreken.

De tranen sprongen hem in de ogen
en snel keerde hij zich om. Maar hij
moest sterk zijn. Hij moest zijn plan uit-
voeren tot het einde, wilde alles goed
worden.

Daarom beheerste hij zich en droogde
zijn tranen.

En toen hij na enige ogenblikken
zich weer tot de broeders keerde,
was er aan zijn streng gezicht niets
te zien.

Simeon werd gebonden, waar de broe-
ders bij stonden.

Ze konden er niets tegen doen. Ze
mochten gaan.

Buigend vertrokken ze. Buiten ston-
den hun ezels gereed, beladen met zak-
ken vol koren.

Maar diep bedroefd trokken ze weg,
met gebogen hoofd, de weg naar Kanaän
terug.

Eén ezel had geen begeleider. En die
avond, toen ze in een herberg gekomen
waren, een karavansera, waar ze wel
konden slapen, maar waar ze zelf voor
hun eten moesten zorgen, kwam er
nieuwe angst in hun hart.

Toen één van hen daar zijn zak op .n-
maakte, en wat koren er uit wilde
nemen om dat te roosteren, grepen zijn
handen op geld. Het was zijn eigen geld
dat hij zelf aan de dienaar van de
onderkoning had uitbetaald. Nu lag het
weer in de zak. En de anderen vonden
het ook. Ieders geld lag weer boven op
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ER waren weken voorbij gegaan
sedert de dag, waarop de zonen van
Jakob waren teruggekeerd uit Egypte.
Elke dag hadden de vrouwen koren
genomen uit de zakken, om het te malen
en er brood van te bakken voor al die
gezinnen. Héél zuinig waren ze ge-
weest. Maar nu begon de voorraad toch
langzaam op te raken. Steeds kleiner en
dunner werden de koeken. Niet lang
meer, dan zou er niets meer te eten zijn.
Nu werd de honger zwaar in het land.

De grote mensen deden bleek en zwij-
gend hun werk, de kinderen slenterden
lusteloos rond en vroegen vergeefs om
brood. Maar de vrouw en kinderen van
Simeon waren er het ergst aan toe. Die
hadden ook nog de smart te dragen om
hun vader, die een gevangene was in
dat verre, vreemde land.

Tussen die allen zat de oude Jakob.
Aller ogen waren op hem gericht: „Va-
der Jakob, geef ons brood! Waarom
wacht u toch zo lang?" En in de ogen
van Simeons kinderen lag een stil
verwijt: „Grootvader, wij willen vader
terug!"

Maar als hij zeggen wilde: „Ga
dan maar," dan zag hij Benjamin,
zijn lieveling, zijn jongste! En dan
sloot de angst om zijn zoon hem de
mond weer toe. Nog één dag wachten .. .
Misschien zou de Here nog regen geven.

Maar de aarde scheurde van de hitte,
alle leven stierf op de velden, alles ver-

het koren. Het leek wel toverij! Het leek
of boze machten hen ongelukkig wilden
maken.

Zou de onderkoning hen, als ze terug-
keerden, niet van diefstal beschuldi-
gen?

 durfden het geld niet dadelijk
terug te brengen. Ze moesten nu naar
huis. Dáár was honger en zij hadden
brood.

Treurig kwamen zij terug bij vader
Jakob en de anderen en vertelden alles
wat er gebeurd was.

Nu was er brood, maar niemand was
blij. Vader Jakob klaagde: „Jullie be-
rooft mij van kinderen! Jozef is niet
meer. Simeon is er niet meer. Nu willen
jullie Benjamin ook nog meevoeren?
Neen, Benjamin blijft hier!"

„Dan durven wij niet terug," zeiden
de broeders. „En wie weet, wat er dan
met Simeon zal gebeuren!"

Maar ze konden lang praten, Jakob
gaf niet toe! Of Ruben al beloofde, dat
hij Benjamin weer gezond terug zou
brengen, het hielp niet, de grijsaard
schudde verdrietig het hoofd.

„Hij gaat niet mee. Zijn broeder Jozef
is dood en hij is alleen overgebleven.
Overkomt hem een ongeluk op de weg
die gij gaan zult, dan zult gij mijn grijze
haar met verdriet in het dodenrijk doen
nederdalen."

EN in zijn paleis, ver weg, in Mem-
phis, zat Jozef te denken: „Zouden ze
na al thuis zijn? ... Zouden ze het geld
al gevonden hebben, dat ik stil weer in
hun zakken liet doen?"...

Eiij riep een dienaar:
„Ga eens naar de gevangenis, om te

zien of die Simeon, die herder, goed
wordt verzorgd!"

En hij dacht weer: „Hoe zal Benjamin
er uitzien na zoveel jaar? Zouden ze
spoedig terugkeren met hem?" ...
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brandde. En eindelijk sprak de grijs-
aard: „Mijn zonen, gaat naar Egypte en
koopt ons een weinig voedsel."

De broeders zagen elkander aan.
„Alleen met Benjamin," zeiden ze.

„Als wij zander hem verschijnen, denkt
de onderkoning, dat wij gelogen hebben.
Benjamin moet mee."

En nog weifelde Jakob.
„Waarom heb je ook verteld, dat je

nog een broeder hebt!" klaagde hij.
„Wij konden het niet verzwijgen," zei-

den ze. „Die man heeft ons nauwkeurig
ondervraagd: Leeft uw vader nog? Hebt
gij nog een broeder? Toen moesten wij
het wel vertellen!"

Juda trad naar voren.
„Vader," zei hij flink, „geef hem maar

mee. Ik zal voor hem zorgen. Ik zal borg
voor hem zijn. En ik beloof u, dat ik hem
mee terug zal brengen. Als wij niet zo
lang gewacht hadden, hadden wij al
twee keer terug kunnen zijn."

Juda meende, wat hij zei, dat zag Ja-
kob wel. Aan Juda kon hij zijn jongen
wel toevertrouwen.

Jakob zwichtte.
„Neem hem dan maar mee," zei hij

bevend. „En God, de Almachtige, be-
scherme u allen. Hij make het hart van
die koning goed, dat hij Simeon en Ben-
jamin beiden weer met u late gaan ..."

Toen boog de oude man het hoofd. Hij
snikte. Dit was de moeilijkste dag van
zijn leven.

DE volgende morgen reeds trokken ze
weg. Benjamin naast Juda, tien mannen
met hun ezels. Ze verdwenen in het
Zuiden, achter de blinkende heuveltop-
pen, waarboven de lucht trilde van de
hitte.

Jacob bleef eenzaam achter. Maar zijn
gebeden gingen op naar de hemel. En
zijn liefhebbend hart reisde mee naar
Memphis, de koningsstad.

DAAR stonden ze dan op een mor-
gen, tussen andere vreemdelingen, weer
voor de machtige heerser van heel
Egypteland, de broeders met Benjamin.

Er kwam een dienaar naar hen toe,
een deftig man.

„Komt met mij mee," zei hij.
Ze volgden hem, dat gebouw weer uit,

de straat over, naar een groot en prach-
tig huis, na het paleis van de Farao het
mooiste van het land. Het was het paleis
van de onderkoning zelf.

Maar dat vertrouwden die mannen
niet! Waarom werden ze in het huis van
de onderkoning gebracht? ... Wilde hij
zo vriendelijk voor hen zijn en hun zo'n
grote eer bewijzen? Dat was immers on-
mogelijk! ... Hij wilde hen in de val
lokken en overrompelen. Hij wilde hen
allen tot slaven maken! ... Was het om
het geld, dat ze op de vorige reis weer
in hun zakken gevonden hadden? Dacht
de onderkoning misschien toch, dat zij
dieven waren?

Ze durfden niet verder dan de poort.
Daar klaagden ze hun nood tegen de
Egyptenaar, die hen mee wilde nemen
het huis in.

„Met uw verlof, mijn heer," zeiden ze,
„wij zijn heus de vorige keer alleen
maar gekomen om koren te kopen. Toen
wij in de herberg kwamen, vonden wij
ons geld in de zakken, maar wie het er
in gedaan heeft, weten wij niet. En
wij hebben het weer mee terugge-
bracht."

De Egyptenaar lachte en probeerde
hen gerust te stellen. „Weest gerust," ei
hij. Uw geld heb ik ontvangen, ik wet
wel, dat u het niet gestolen hebt. L w
God heeft zeker die schat in uw zakken
gelegd."

Toen traden ze aarzelend en verwon-
derd binnen. Ze stapten eerbiedig op de
kostbare tapijten en wasten voorzichtig
hun stoffige voeten in een prachtige
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schaal. Ze werden verzorgd als hoge
heren en keken wantrouwend rond.

De overste van dit huis, die hen hier
had gebracht, was even weggegaan. Als
hij terugkwam, zouden er dan niet toch
soldaten bij hem zijn? ... Daar ging de
deur open. En wie vloog daar met
open armen op de broeders toe? Simeon
was het! En hij zag er helemaal niet uit,
alsof hij het slecht had gehad!

Hun wantrouwen verdween. En toen
ze óók nog hoorden, dat ze vanmiddag
bij de onderkoning mochten blijven
eten, was er niets dan verwondering en
blijdschap in hun harten. En dankbaar-
heid voor de eer, die de onderkoning
hun waardig keurde.

Zij stalden geschenken voor hem uit.

HET werd een vreemde en heerlijke
dag.

Na de middag kwam de onderkoning
thuis. De broeders bogen zich diep en
eerbiedig. Benjamin ook. En gelukkig,
die strenge heerser sprak heel vriende-
lijk tegen de broers.

Maar toen hij bij Benjamin kwam,
waarom glansden toen zijn ogen zo ont-
roerd? Het scheen, alsof hij hem zou
willen omarmen! ...

„Mijn zoon, God zij u genadig," zei hij
bewogen.

Dat was vreemde taal voor een hei-
dense Egyptenaar! ...

En waarom keerde hij zich nu
plotseling om en verdween door een deur in

een andere kamer? Wat gebeurde daar
achter die deur?

JA, als de broeders dat hadden gezien,
zou hun verwondering nog veel gro-
ter zijn geweest! Daar stond de man,
die heerste over heel Egypteland, te
schreien. Maar van geluk.

Hoe graag zou hij zijn armen om
Benjamin heen geslagen hebben! Hoe

graag zou hij het nu al zeggen: „Broe-
ders, ik ben Jozef!" ... Maar het mocht
niet. Hij moest nog één dag wach-
ten. Nog één dag sterk zijn en streng, om
de broeders te beproeven. En daarom
beheerste Jozef zich. Hij waste zijn ge-
zicht. Hij gaf bevel, dat de tafels gedekt
moesten worden.

ER waren drie tafels in de zaal. Eén
voor de onderkoning. Eén voor zijn
voornaamste dienaren, de Egyptenaren.
En één, een heel grote, voor de elf broe-
ders.

Er was een knecht, die de broeders
hun plaatsen wees. En dat was vreemd,
ze kwamen op de rij af naar hun leeftijd
te zitten. Eerst Ruben, de oudste. Toen
Simeon, daarnaast Levi — en tenslotte
Benjamin. Het was, alsof de onderkoning
hun leeftijd geweten had. De broeders
verbaasden zich. Maar ze durfden er
niet over te spreken.

En zie, Benjamins gerecht was vijf-
maal zo groot als van de anderen. Dat
was een heel grote eer in dit land!

Jozef dacht: „Nu is het weer juist
als vroeger! Toen waren ze boos op mij,
omdat ik meer kreeg van vader dan de
anderen. Zullen ze nu op Benjamin ook
weer zo afgunstig zijn?" ...

Maar ze waren toch zeker veranderd
in al die jaren. De broeders keken wel
heel verwonderd, maar niet afgunstig.
Ze waren blij en dankbaar. Weken lang
hadden ze honger geleden, nu mochten
ze eten en drinken aan de rijke tafel van
de onderkoning. En Simeon was weer
bij hen. En met Benjamin was het goed.
0, de Here had alles ten beste ge-
keerd!

 was een vrolijke maaltijd.

MAAR de volgende morgen gebeurde
er iets verschrikkelijks.

De dag begon zo mooi. Al heel vroeg



reisden de broeders af, met hun zwaar
beladen ezels. Nu gingen ze met
grote spoed naar huis. En ze konden wel
zingen, omdat alles zo goed was ge-
gaan.

Maar toen ze nog niet ver waren, was
er hoefgetrappel achter hen. Er kwam
in woeste galop een bende krijgsknech-
ten aan.

De broeders gingen aan de kant en
keerden hun gezichten af voor de ja-
gende stofwolken. Ze zouden maar
wachten, tot de groep voorbij was ge-
gaan.

Maar die soldaten hielden hun paar-
den in en versperden hun de weg. De
aanvoerder reed op hen toe, met zijn
zwaard in de hand. Zijn ogen fonkelden
toornig. Zijn stem klonk bars.

„Waarom hebt gij goed met kwaad
vergolden?" riep hij. „Gij hebt gegeten
aan de tafel van mijn heer, gij hebt
koren meegekregen voor uw  gezinnen,
waarom hebt gij nu de beker van mijn
heer gestolen, de kostbare zilveren

beker, waar mijn heer uit drinkt?" .. .
De mannen waren vreselijk geschrok-

ken. Ze keken elkander aan. Allen
schudden ze hun hoofden, Benjamin
ook. Neen, niemand van hen had zo iets
gemeens gedaan! Natuurlijk niet! ...

En toen leek het plotseling, alsof ze
groeiden.

Ze kwamen groot en fier voor de aan-
voerder staan.

„Waarom vraagt mijn heer dat?" zei-
den ze verontwaardigd. „Wij hebben
immers getoond, dat wij eerlijk zijn,
want wij hebben het geld teruggebracht .
dat wij vonden in onze zakken. Waar
om denkt u dan, dat wij zilver of gou
zouden stelen uit het huis van uw hee
Wij zijn geen dieven! Zoek onze zakk
maar na. Bij wie de beker gevonden
wordt, die zal sterven en al de anderen
zullen uw slaven zijn!" ...

En ze zetten allen hun zak op de grond
en maakten de riemen los. Ze wachtten,
heel gerust, terwijl de soldaten van hun
paarden sprongen.
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De aanvoerder begon bij Ruben te
zoeken.

Boven in de zak was wel weer het
geld, juist als op de eerste reis, maar
hij vond geen beker.

Bij Simeon ging het ook zo. En zo
bleef het, de rij langs, totdat hij bij Ben-
jamin kwam.

0, de schrik, die hun harten ver-
stijfde! Uit Benjamins zak trok de hand
van de Egyptenaar een blinkend ding,
een beker! ... Was Benjamin de dief?

„Neen!" riep Benjamin, „ik heb het
niet gedaan!" ...

Maar de soldaten grepen hem vast. Ze
voerden hem mee terug.

„Gaan jullie maar weg," zei de aan-
voerder. „Alleen hij is mijn slaaf."

Maar dat deden ze niet! Ze laadden
hun zakken weer op de ezels en allen
gingen ze mee, de lange weg terug,
bitter bedroefd en met grote angst in
het hart.

Maar vast besloten, om hun broer niet
in de steek te laten!

Terwijl ze het paleis weer naderden,
stond Jozef op de uitkijk en wachtte vol
ongeduld.

Hij was het, die de beker in Benjamins
zak had laten stoppen. Hij had de broe-
ders, toen ze een eind op weg waren, die
troep soldaten nagezonden.

Niet om wraak te nemen, deed hij het.
Hij had de broeders al lang vergeven,
dat ze hem vroeger zo wreed hadden
behandeld. Omdat hij zeker wilde
w eten, dat -ze betere mannen geworden
waren, daarom beproefde hij ze.

Hem hadden ze vroeger door vreemde,
mannen mee laten voeren. Ze had-
den alleen aan zich zelf gedacht. Met
hem en met hun oude vader hadden ze
geen medelijden gehad. Hoe zou het nu
zijn? Nu werd weer hun broeder mee-
gesleurd door vreemde mannen. Zouden
ze nu medelijden met hem hebben?

Zouden ze nu aan het verdriet van hun
vader denken?

EINDELIJK naderde een troep sol-
daten het paleis. Die voerde een gevan-
gene met zich mee. Benjamin! En daar-
achter... waren dat de broeders? Een,
twee, drie ... ja, tien! Met gebogen
hoofd liepen ze naast hun ezels. Alle
tien waren ze teruggekomen!

Jozef klemde zijn tanden op elkaar
om kalm te zijn en beheerst. En toen
de broeders even later binnenkwamen
en ter aarde vielen voor zijn voeten,
brandde zijn hart van medelijden, maar
toen kon hij tèch een toornig gezicht
zetten en heel streng vragen:

„Waarom deed gij dat? Jullie konden
toch wel denken, dat ik dat merken
moest?"

Toen waren ze zo verslagen, dat ze
zich niet eens meer verdedigden.

„Heer, neem ons allen maar tot sla-
ven," zeiden ze.

Maar Jozef zei hard: „Neen, niet al-
len! Bij wie de beker gevonden is, die
alleen zal mijn slaaf zijn. De anderen
kunnen heengaan."

Maar ze deden het niet! Ze dachten
niet aan zichzelf! ... En een van hen,
Juda, trad moedig vooruit en begon te
spreken. Hij vertelde van zijn vader, die
zo bezorgd was voor Benjamin en die
zo'n angst had gehad om hem mee te
geven naar Egypte. Die sterven zou van
verdriet, als hij nu Benjamin ook nog
missen moest. En hij smeekte: , ,O heer,
laat Benjamin toch vrij! Ik kan niet
naar huis zonder hèm. Ik kan het ver-
driet van mijn oude vader niet aan-
zien ... Hier ben ik, heer, neem mij
maar tot slaaf! Doe maar met mij wat
gij wilt, maar laat Benjamin weer naar
huis mogen gaan!"

Dat zei Juda, en hij strekte zijn han-
den al uit, om gebonden te worden.



Juda, die vroeger een broeder had
verkocht, wilde nu zijn leven wel geven
voor een broeder.

TOEN kon Jozef zich niet langer be-
dwingen. De tranen sprongen hem in de
ogen, zijn hart stroomde vol vreugde en
ontroering.

„Laat al mijn dienaren weggaan!"
riep hij. „Snel, snel, laat ze allen heen-
gaan!"

En toen de deur achter de laatsite
Egyptenaar was dichtgevallen, en
alleen was met zijn broers, sprong ij
schreiend van zijn troon en liep met
uitgebreide armen op hen toe.

„Ik ben Jozef!" snikte hij. „Leeft mijn
vader nog?"...

Maar de broeders deinsden van schrik
terug.

Doodsbleek en sidderend keken ze
hem aan. Was dat Jozef, die zij ver-
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kocht hadden, die zij doden wilden? ...
Die machtige gebieder? ... Dit was de
grootste ramp, die hen treffen kon! ...

Het duurde lang, vóór Jozef hen ge-
rust gesteld had. Ze konden het niet
geloven, dat hij hun alles vergeven had
en hen niet meer straffen zou.

Maar Jozef legde de broeders uit, dat
God alles zo wijs had bestuurd. Hij wist
nu wel, waarom hij een slaaf en een ge-
vangene moest zijn.

„God heeft mij naar Egypte gezon-
den," zei hij, „om jullie allen van de
dood te redden. Wij zijn nu pas in het
tweede jaar van de hongersnood. Er
zullen nog vijf jaren volgen. Nu moeten
jullie allen naar huis gaan en alles aan
mijn vader vertellen. En dan moeten
jullie terugkomen met mijn vader en
met jullie gezinnen, met alles wat je
hebt, en je moet hier komen wonen,
dicht bij mij, in Egypte. Dan zal ik wel
voor jullie zorgen."

Hij omhelsde Benjamin en al de an-
deren en eindelijk vertrouwden ze
hem.

Ze waren nog wel verlegen en be-
schaamd, maar dit werd toch de heer-
lijkste dag van hun leven.

Twintig jaar lang was er een stille
onrust en angst geweest in hun harten.
Tot in de droom verschrikten hen Jozefs
kreten om hulp.

Nu was dat alles voorbij. Nu konden
hun harten weer licht en vrolijk zijn.

HET werd ook aan de koning ver-
teld, dat Jozefs broeders gekomen
waren. En de Farao was blij, omdat zijn
trouwe dienaar blij was.

Hij zei: „Laat al uw familieleden maar
gerust in Egypte komen. Het beste deel
van het land mogen ze hebben om in
te wonen."

En de volgende morgen zijn de broe-
ders weggetrokken, met een grote lading

koren en met rijke geschenken voor zich
zelf en voor hun vader.

Jozef gaf hun ook wagens mee, voor
de vrouwen en kinderen en voor vader
Jakob om op te rijden naar Egypte. En
deze keer kwam er geen troep soldaten,
om hen te achterhalen. Vrolijk trokken
ze voort door de woestijn, onder de bran-
dende zon.

Maar toen ze dicht bij huis kwamen,
hadden ze 't nog wel even benauwd.

Nu zouden ze moeten bekennen, hoe
ze lang geleden hun vader bedrogen
hadden.

VADER Jakob stond al op de uitkijk
voor zijn tent, leunende op zijn stok, een
oud en gebogen man.

En toen hij zijn Benjamin weer zag
komen en Simeon en al de anderen,
vrolijk en gezond, was hij heel blij en
dankte hij God, omdat zijn gebeden
waren verhoord.

Maar wat hoorde hij daar? Wat riepen
zijn zonen? Jozef? ... Hadden ze 't over
Jozef?

„Vader, Jozef leeft nog! ... Jozef, uw
zoon, is heer over het gehele land
Egypte!"

Maar hij geloofde het niet en zijn hart
bleef er koud onder. Waarom plaagden
zijn zonen hem zo wreed?...

Toen toonden ze de geschenken, die
Jozef hun had meegegeven. Ze wezen
naar het Zuiden over het blinkende
veld.

„Zie vader, daar komen de wagens,
die Jozef u zendt!" .. .

Toen moest Jakob het wel geloven.
En plotseling richtte hij zich op. Zijn
ogen schitterden door zijn tranen. De
vreugde maakte hem weer jong en
sterk.

„Het is genoeg!" juichte hij. „Mijn
zoon Jozef leeft nog; ik wil gaan en hem
zien, eer ik sterf!"...



HEEL lang geleden had Jakob een
grote reis moeten maken. Naar het Noor-
den ging hij toen.

En nu hij oud geworden was, moest
hij weer op reis. Nu ging het naar het
Zuiden.

Maar op die eerste reis trok hij weg
als een vluchteling, een eenzaam en
treurig man, en hij sliep 's nachts onder
de blote hemel. Toen was hij een arme
zwerver.

Nu zat hij op een prachtige Egypti-
sche wagen en werd beschermd door
een grote lijfwacht van soldaten.

Met hem reisden zijn kinderen en
kleinkinderen, zeventig mensen totaal.

En ook zijn schapen en kamelen en al
zijn andere bezittingen voerde hij mee.
Hij reisde als een machtig herdersvorst.

Maar dezelfde God, die vroeger in de
droom tot Jakob gesproken had, sprak

nu weer tot hem.
Hij beloofde hetzelfde van toen: „Ik

zal met u zijn, Jakob. Trek maar gerust
de wereld in."

Wat kon Jakob toen nog deren, hem
en zijn kinderen en zijn vee, op de lange
gevaarlijke reis?

Zij waren allen veilig, omdat God hen
beschermde.

Langzaam trokken ze verder, in kleine
dagreizen, want de dieren waren slap e
uitgeput van de honger en de hitte.

Maar ze zouden er komen.
Jakobs hart zei vol verwachting: „

kom, mijn jongen! ... Ik kom al, m
zoon Jozef!"...

En Juda sprong op een kameel en ijlde
vooruit om Jozef te melden, dat vader
in aantocht was.

IN Gosen, op de grens van Egypte, bij

in
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de muren van de stad Rameses, daar
hebben die twee elkander teruggevon-
den.

Daar naderde van de ene zijde lang-
zaam, heel langzaam Jakobs karavaan.

En van de andere kant kwam in vlie-
gende vaart, in een jagende stofwolk,
te midden van zijn ruiters, Jozef, op zijn
koninklijke wagen.

Jakob zag hem komen en hij liet
stilhouden. Hij klom bevend van de

agen.
Zijn ogen verduisterden zich door

tranen.
Hij breidde zijn oude, bevende ar-

men uit.
„Jozef, mijn zoon!" ...
„O, mijn vader!"...
Ze lagen in elkanders armen. Ze

weenden aan elkanders borst.
Het was heel stil om hen heen. De

Egyptische krijgers stonden stram in de
houding en al de anderen zagen bewo-
gen toe.

Het was of zelfs de dieren eerbied
hadden voor dit heilig ogenblik.

Jakob snikte: „Nu kan ik rustig ster-
ven, nu ik jou teruggevonden heb, mijn
zoon!"

IN dat land Gosen hebben Jakob
en zijn zonen toen hun tenten opge-
slagen.

Dat land had de Farao hun gegeven,
toen hij hoorde, dat zij schaapherders
waren.

Het was een vruchtbaar laagland met
prachtige weiden en het lag op de weg
naar Kanaän, zodat zij later gemakke-
lijk terug konden reizen naar hun
land.

Daar heeft Jakob nog zeventien jaren



84	 JAKOBS REIS NAAR EGYPTE

geleefd, rustig en vredig, temidden van
zijn kinderen.

Hij had geen verdriet meer. Hij had
geen wens meer. De Here had alles wel
gemaakt.

Vaak stond de koninklijke wagen te
wachten bij zijn tent. Dan was Jozef
op bezoek bij zijn vader en zijn
familie.

Daar voelde hij zich thuis, bij die een-
voudige herders, meer dan in zijn prach-
tig paleis.

En eens, toen Jakob nog maar pas
in Gosen woonde, heeft Jozef zijn
vader meegenomen naar de konings-
stad en hem ook aan de Farao voor-
gesteld.

Toen is er iets gebeurd, zó vreemd en
schoon, dat al de hovelingen zich ver-
baasden.

De Farao, de machtigste koning der
wereld, voor wie iedereen hoog, daalde
voor Jakob van zijn troon. Die boog
zich eerbiedig voor de oude, grijze
herder.

En Jakob hief zijn handen op en
zegende de koning in naam van God.

MAAR eindelijk was ook voor Jakob
de tijd gekomen, dat hij sterven
moest.

Hij was nu heel zwak geworden. Hij
was als een kaars, die langzaam opge-
brand was tot het einde.

Honderd zeven en veertig jaar was hij
geworden.

Het eerst kwam Jozef bij zijn bed. Die
moest hem beloven, dat hij Jakobs
lichaam niet zou begraven in Egypte-
land, maar in Kanaän, waar ook Abra-
ham en Isaäk begraven waren. In het
land, waar Jakobs kinderen eens weer
zouden wonen.

Daarna knielden Manasse en Efraïm,
Jozefs zonen, voor zijn bed, om een
zegen te ontvangen.

Jozef wees hun de plaats, waar zij
knielen moesten. Manasse, de oudste,
onder Jakobs rechterhand, en Efraïm, de
jongste, onder Jakobs linkerhand.

Maar ... dat was vreemd, toen kruiste
de stervende Jakob zijn armen, en hij
legde de rechterhand op Efraïms hoofd
en de linkerhand op Manasse's hoofd.

Het was God, die zijn handen bestuur-
de. Het volk van Efraïm zou later mach-
tiger worden dan dat van zijn broeder.

Toen kwamen ook al de zonen van
Jakob binnen.

Een kring van grote, krachtige man-
nen knielde bedroefd en eerbiedig voor
vaders bed en lag daar stil te wachten
op zijn laatste woorden, op zijn vader-
lijke zegen.

Nu werd Jakob een profeet, zoals
vroeger Isaäk en Abraham op de dag,
toen zij sterven gingen.

Zijn oude en zwakke ogen zagen in
een verre toekomst. Hij zag zijn nako-
melingen wonen in het land Kanaän, als
een groot en machtig volk. Hij zag de
koningen, die hen regeerden. Dat waren
nakomelingen van Juda.

Juda werd de voornaamste onder de
broeders.

Juichend klonk de stem van de oude
Israël: „Juda, u zullen uw broeders
loven! De schepter zal van Juda niet
wijken, noch de heersersstaf tussen zijn
voeten, totdat Silo komt, en hem zullen
de volken gehoorzaam zijn."

Toen Jakob van Silo sprak, die Hee
ser uit de stam van Juda, mach ig
en goed, begon zijn gelaat te glanz n
van hemelse blijdschap. Nu kon hij r s-
tig sterven. In het koninkrijk van ie
Heerser zou ook plaats zijn voor hem

Jakob zei: „Op uw heil wacht ik, c
Here ..."

Het klonk als een jubel!
Wat kon hij meer verlangen, dan in te

mogen gaan in het hemelse land?
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ER was droefheid in heel Egypte, toen
Jozefs vader gestorven was.

Zijn lichaam werd gebalsemd met wel-
riekende kruiden. En het hele land was
in rouw, zeventig dagen lang, alsof Ja-
kob een koning was geweest.

Hij werd ook begraven als een koning.
Jozef zelf ging mee met al de broe-
ders, maar ook veel voorname Egypte-
naren.

Het was een groot leger van paarden
en wagens en duizenden mensen, een
schitterende stoet.

Toen die terugkwam, rustte Jakobs
lichaam in de spelonk van Machpela, zo-
als zijn laatste wens was geweest.

Maar zijn ziel was bij God.

DE broeders bleven wonen in het land
Gosen, maar zij waren niet gerust.

Zij dachten: „Misschien heeft Jozef
zich niet willen wreken op ons, om
onze vader geen verdriet te doen.
Nu zal hij ons misschien toch nog
straffen voor het kwaad, dat wij hem
gedaan hebben."

Daarom zonden zij Jozef deze bood-
schap: „Uw vader heeft vóór zijn ster-
ven geboden: zo moet gij tot Jozef zeg-
gen: och, vergeef toch de overtreding
uwer broeders en hun zonde, want zij
hebben u kwaad aangedaan. Vergeef
hun, want zij zijn toch ook dienaren van
de God uws vaders."

Jozef werd bedroefd, omdat zijn
broeders hem na al die jaren nog niet ver-

trouwden.
Hij weende.
Zijn broeders kwamen ook zelf tot

hem en in hun angst wierpen zij zich
voor hem neer en zeiden: „Zie, wij zijn
u tot slaven."

Maar Jozef zei: „Vreest niet. Jullie
hebben vroeger wel kwaad bedacht
tegen mij, maar God heeft dit ten goede
gedacht. Dit alles is immers gebeurd, om

een groot volk in het leven te hou-
den!"

Zo troostte Jozef zijn broeders.
En zo lang hij leefde, is hij goed

geweest voor hen en voor hun kin-
deren.

Maar toen hij honderd en tien jaren
oud geworden was, is ook voor hem
de dag gekomen, dat hij sterven moest.
Toen is gebleken, dat hij toch geen
Egyptenaar geworden was. Hij was
een zoon van Jakob gebleven. Want
in het land van Jakob wilde ook
hij begraven zijn.

Zijn broeders beloofden hem, dat
later, als hun nakomelingen weer weg
zouden trekken uit Egypte, zijn lijk zou
worden meegenomen.

Toen is ook Jozef heengereisd naar het
hemelse land.

Daar zou hij geen koning meer zijn.
Maar ook geen slaaf.

LATER, vele eeuwen later, zou er nòg
eens een Vader zijn, die evenals Jakob,
zijn meest geliefde Zoon tot de broede-
ren zou zenden.

En met die Zoon zou het gaan als met
Jozef.

Hij zou geplaagd worden en be-
spot.

Hij zou óók verkocht worden en over-
geleverd aan boze mannen.

Hij zou óók, als Jozef, een gevange-
ne zijn.

Maar evenals Jozef zou ook Hij door
zijn gehoorzaamheid komen tot macht,
door lijden tot heerlijkheid.

Dan zou ook Hij Koning worden.
En alle mensen, die tot Hem zouden

komen, zou Hij redden van de dood en
voor eeuwig gelukkig maken in zijn
koninkrijk.

Dat koninkrijk had Jakob gezien, toen
hij sterven ging.

Die Koning zou de Verlosser zijn.



ER was eens een heel rijke man. Die
heette Job en hij woonde in het land Uz,
ergens ver weg in het Oosten.

De groene heuvels waren wit bewolkt
van zijn schapen. Op zijn grote ak-
kers, tot aan de horizon, was een druk
beweeg van ploegende ossen, van hon-
derden knechten en dienstmaagden. En
zijn karavanen reisden met koopwaar
naar verre landen, anderen kwamen be-
laden terug. Alles was van hem, zover
hij kijken kon en nog verder. Zeven-
duizend stuks kleinvee had hij, driedui-
zend kamelen, vijfhonderd span runde-
ren en vijfhonderd ezelinnen.

En te midden van al die rijkdom
woonde hij met zijn vrouw in zijn groot
en prachtig huis. Daar en elders in het
land stonden ook de huizen van zijn kin-
deren, zeven zonen en drie dochters. Hij
was de rijkste en voornaamste van het
land. Hij was zo machtig als een koning.

. 	 ^.

Maar Job was een brave, nede-
rige man. De armen gaf hij brood. De
blinden en de kreupelen verzorgde en
troostte hij. Over alles wat arm was en
ellendig boog Job zich vol liefde en
hielp, zoveel hij kon. Daarom hielden
alle mensen veel van hem. Zo leefde Job,
rijk, gezond, braaf en heel gelukkig.

Maar, dat hij zo gelukkig was, kwam
niet door zijn rijkdom. Dat kwam ook
niet door zijn gezondheid. Dat kwam
zelfs niet doordat Job zo goed en nede-
rig was.

Job had God lief, dat maakte hem
gelukkig. Hij wist, dat hij alles van H
gekregen had en dat God ook ver er
voor hem zou zorgen. Hij wist, dat hij
bij God altijd veilig was, als een kind
bij de vader. Dat maakte hem dankbaar
en blij.

Hij diende de Here in zijn leven. En
als zijn kinderen bij elkaar kwamen om
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feest te vieren, stond hij des morgens
vroeg op en bracht voor ieder van hen
een brandoffer, want Job dacht: Mis-
schien hebben mijn kinderen gezondigd
en in hun hart God vaarwel gezegd.

Zo deed Job altoos weer.

OP zekere dag riep de Here al de
engelen voor zijn troon.

Zij kwamen bij duizenden en bogen
zich neer. En toen zij allen voor Hem
knielden, riep de Here ook de satan.

De Here vroeg: „Waar komt gij van-
daan?"

De satan antwoordde: „Van een zwerf-
tocht over de aarde, die ik doorkruist
heb."

De Here zei tot hem: „Hebt gij ook
acht geslagen op mijn knecht Job? Want
niemand op aarde is als hij, zo vroom
en oprecht, godvrezend en wijkende
van het kwaad."

Maar de satan zei: „Het is geen won-
der, dat Job u liefheeft! U hebt hem
zoveel gegeven, en iedere dag maakt U
hem nog rijker. Als hij arm was, zou hij
U niet liefhebben. Als U hem alles af-
neemt, wat hij heeft, zal hij U vaarwel
zeggen."

Toen dacht de Here: „Ik zal de
satan tonen, dat Job Mij niet liefheeft,
omdat Ik hem rijk heb gemaakt. Ik zal
aan allen leren dat niets mijn kinderen
van Mij kan scheiden."

En de Here zei tot de satan: „Wel-
nu, neem Job alles maar af. Alleen hem

'f moogt gij niet aanraken."
De satan ging heen, vol boze vreugde,

>mdat hij dacht, dat hij Job kon schei-
ien van God.

OP een dag zat Job voor zijn huis.
:ijn kinderen vierden feest in het huis
,an hun oudste broeder en straks zou
'ob weer een offer voor hen gaan bren-
fen. De kudden weidden ver weg in

het veld, het dienstvolk deed zijn
werk. Het was een dag als alle ande-
re dagen.

Toen kwam er een man aanrennen over
de heuvels, bezweet en bestoven, met
gescheurde kleren en de ogen vol angst.

„Heer," riep hij, „ik heb een ver-
schrikkelijke tijding voor u! Wij waren
aan het ploegen met de ossen en de eze-
linnen weidden daar dichtbij, toen de
Sabeeërs een inval deden en ze roofden;
en uw knechten hebben ze gedood! Ik
alleen maar ben ontkomen om het u aan
te zeggen."

Job schrok. Hij wou nog veel vragen,
maar hij had er de tijd niet voor. Want
een tweede bode, een herder, was reeds
snel naderbij gekomen en klaagde: „O,
heer, het is zo vreselijk! Wij hadden de
schapen bijeengedreven, omdat er een
zwaar onweer kwam opzetten. Toen is
de bliksem in de kudde geslagen en al
uw schapen en al uw knechten zijn ge-
dood! Ik alleen ben maar ontkomen om
het u aan te zeggen ..."

En zie, terwijl die man nog sprak,
kwam kermend een derde bode aan-
lopen en toen hij bij Job gekomen was,
bracht hij hijgend en verschrikt zijn
ongelukstijding: „O, heer, alle kamelen
zijn geroofd en al uw knechten zijn ge-
dood door de Chaldeeën. Ik alleen maar
ben ontkomen om het u aan te zeggen."

De vierde bode kwam reeds jamme-
rend aanlopen over de zonnige vlakte.
Hij sloeg zich op de borst van smart. Hij
wierp zich schreiend en handenwringend
voor Job op de grond.

„Heer, uw kinderen!" schreide de
man. „Zij waren in het huis van de
oudste en aten en dronken. Toen is er
een onweer gekomen en een verschrik-
kelijke storm en het huis is in elkaar
gestort op uw kinderen, zodat zij stier-
ven. Ik alleen maar ben ontkomen om
het u aan te zeggen ..."
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Toen kwamen geen boden meer. Er
kon niemand meer komen, want Job
had niets meer, dat hij nog verliezen
kon. Hij was alles kwijt.

Hij was schatrijk geweest. Nu was hij
in één dag straatarm geworden.

Hij stond op, gebogen, gebroken van
smart. Maar in zijn bedroefde ogen was
géén wanhoop en géén haat.

Hij viel op zijn knieën en bad om
kracht.

Toen voelde hij Gods liefde in zijn
bedroefde hart. En wat hij toen zei,
klonk nog als een jubel: „De Here heeft
gegeven, de Here heeft genomen, de
naam des Heren zij geloofd!"

OP zekere dag riep de Here weer al
de heilige engelen voor zijn troon en Hij
riep ook de satan.

De Here vroeg: „Vanwaar komt gij?"
En de satan antwoordde: „Van een

zwerftocht over de aarde, die ik door-
kruist heb."

Toen zei de Here: „Hebt gij ook acht
geslagen op mijn knecht Job? Want nie-
mand op aarde is als hij, zo vroom en
oprecht, godvrezend en wijkende van
het kwaad. En nog volhardt hij in zijn
vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem
hebt opgezet, om hem, zonder oorzaak,
in het verderf te storten."

Maar de satan antwoordde: „Huid
voor huid, en al wat iemand heeft, zal
hij geven voor zijn leven. Job heeft zijn
gezondheid nog! Wanneer hij die zou
verliezen, zou hij U openlijk vaarwel
zeggen."

En de Here zei tot de satan: „Zie, hij
zij in uw macht. Alleen, spaar zijn
leven."

Niet lang daarna tastte een ontzet-
tende ziekte Job aan. Zijn hele lichaam,
van zijn hoofd tot aan zijn voeten, groei-
de vol boze zweren. De gezonde, sterke
Job werd een arme, zieke stumper.

Melaatsheid heette die ziekte. Die was
zo gevreesd, dat Job niet in zijn huis
mocht blijven. Ergens ver van de men-
sen, in een hut op het land, moest hij
wonen, helemaal alleen. Zijn eten werd
hem van verre toegeworpen. De voor-
bijgangers maakten vol afgrijzen een
grote bocht om hem heen. En niemand
was er, die hem kwam troosten.

De kinderen durfden soms wel dich-
terbij te komen. Maar die hadden ook
geen woord van troost voor Job. Zij
zagen alleen maar, hoe vies en griezelig
die man er uitzag, zij zagen niet hoe hij
leed. Zij scholden hem uit, zij spuwden
naar hem, zij speelden hun wrede spel
met de zieke man.

Job kon niet zitten, niet liggen, niet
staan zonder pijn. Hele nachten lag hij
wakker en schreide, alleen met zijn
smart. Soms sleepte hij zich naar bui-
ten. Er was een vuilnishoop in de buurt,
waar gebroken potten en vazen lagen.
Dan nam hij een potscherf om zich te
krabben en zo de jeukende pijn iets te
verzachten.

In al dat lijden liet zelfs zijn eigen
vrouw hem in de steek. Voor haar waren
al die rampen te veel geweest. Zij was
bitter en opstandig geworden.

„Heb je nu nog God lief?" vroeg ze
spottend. „Dat helpt je wat! Je hebt
Hem immers je hele leven gediend en
wat heb je er mee gewonnen? ... Zeg,
Hem vaarwel en sterf. De dood is beter
dan dit!"...

Maar Job deed het niet.
Want Job wist één ding zeker. )ai

was altijd zijn enige troost geweest er
dat was het nu nog: „God heeft
lief ... God heeft mij toch nog lief!"

Hij zei tegen zijn vrouw: „Je spreek
als een zottin. Zouden wij het goede vai
God aannemen en het kwade niet
Hij weet toch het best, wat goed voo.
ons is?"
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TOEN kwamen er op een dag drie
oude, deftige mannen aan, drie vrien-
den van Job, die gehoord hadden van
zijn ellende. Elifaz, Bildad en Zofar
heetten ze.

Zij wisten wel, dat het héél erg was
met Job. Maar het was nog veel erger,
dan zij gedacht hadden. Zij kenden Job
niet meer, zo was hij veranderd door
ziekte en smart.

De drie vrienden konden geen woord
zeggen van schrik. Zij konden alleen
maar wenen.

Lang zaten ze bij Job zonder te spre-
ken. Zij zagen, dat zijn smart zeer groot
was.

En zij dachten allen hetzelfde: „Waar-
om moet Job zo lijden?"

Elk op zijn beurt hielden ze een
schone rede. Ze vonden het verschrik-
kelijk, wat er met Job gebeurd was.
Maar ze waren veel te wijs en geleerd,
om hem te kunnen troosten. Ze meen-
den, dat ze precies konden zeggen, waar-
om Job zo lijden moest.

„Job," zeiden ze, „nu zien we eens,
wat je bent voor een man. Nu merken
we, dat je ons altijd bedrogen hebt. Je
hebt altijd gedaan, alsof je zo goed en
zo vroom leefde, maar in stilte ben je
zeker een groot zondaar geweest en
dáárom word je nu door God gestraft.

Je moet je bekeren, Job! Vertel ons
:naar, wat je gedaan hebt. Heb je arme
weduwen en wezen verdrukt? Heb je
je knechten geen loon gegeven? Heb je
je rijk gestolen, Job? ... Het moet wel
vreselijk zijn, wat je gedaan hebt,
anders was je straf niet zo ontzettend
groot."

En òf Job al riep, dat hij onschuldig
vas, dat hij altijd zijn best gedaan had
>m God te dienen, ze geloofden hem
liet.

Weer hielden ze lange, geleerde be-
:ogen over de oorzaak van het lijden.

En ze voelden niet, hoe ze Job plaagden
met hun wreed en geleerd gepraat.

Er kwam ook nog een vierde, een
jongere vriend, Elihu. Die sprak het
laatst. Maar die kon Job ook niet hel-
pen.

JOB had gehoopt op troost van zijn
vrienden. Nu, door de ontzettende te-
leurstelling, werd hem het lijden haast
te zwaar.

Hij dacht niet meer na, bij wat hij zei.
In zijn vreselijk verdriet, in zijn ver-
latenheid, had hij het reeds eerder uit-
geschreeuwd en de dag vervloekt, waar-
op hij geboren was. Hij had gewenst,
dat hij sterven mocht.

En nu zei hij ook: „Het is niet recht-
vaardig van God, dat Hij mij zo doet
lij den."

Maar hij zei God niet vaarwel. In al
zijn smart blééf hij hopen op Hem, die
altijd zijn kracht en zijn troost was ge-
weest.

Job riep: „Ik weet, dat mijn Verlosser
leeft!"...

TOEN, eindelijk, was het genoeg.
Toen kwam de Verlosser, op wie Job
hoopte.

Er kwam een hevig onweer opzetten.
De hemel werd zwart van wolken. En
plotseling, tussen de geleerde woorden
van de vrienden, kraakte de donder. De
bliksem flitste. De stormwind loeide
boven de hoofden van de mannen.

Zij zwegen verschrikt. Maar Job hief
zijn hoofd omhoog en plotseling schit-
terden zijn ogen van een heerlijke
vreugde.

Hij hoorde in de donder de stem van
God, die tot hem sprak.

God liet die mannen zien, hoe wijs,
hoe goed, hoe almachtig Hij was. Hij
leerde hun ook, hoe klein en zwak en
dwaas de mensen waren.

En Hij bestrafte Job, omdat hij, kleine



zwakke mens, verkeerd gesproken had
over de almachtige God.

Toen schaamde Job zich en bad om
vergeving. Hij vertelde niet, dat het
eigenlijk de schuld van de vrienden was,
dat hij gezondigd had.

Maar de Here wist het wel.
Hij sprak tot die mannen: „Mijn toorn

is ontbrand tegen u, want gij hebt niet
recht van Mij gesproken zoals mijn
knecht Job. Welnu, gaat naar mijn
knecht Job en brengt een brandoffer, en
mijn knecht Job moge voor u bidden,
want slechts hem zal ik terwille zijn."

Toen bad Job om vergeving voor hen,

en omdat hij het vroeg, vergaf God ook
die geleerde mannen hun zonde.

Toen wisten ze allen, dat het go/ d
was, om niet te oordelen over Go s
daden.

NA die tijd is het alles weer goed e-
worden met Job. Het werd zelfs nog
beter dan vroeger.

Hij genas van zijn ziekte. Hij wero
weer gezond en sterk. Toen kwamen a
zijn familieleden en vrienden en vierder
feest met hem en troostten hem over a:
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het onheil dat de Here over hem ge-
bracht had en schonken hem ieder een
geldstuk en een gouden ring.

De Here zegende Job. Job kreeg ook
weer grote kudden. Hij werd dubbel zo
rijk als te voren. Veertienduizend stuks
kleinvee had hij nu, zesduizend kame-
len, duizend span runderen en duizend
ezelinnen.

En kinderen kreeg hij ook weer van
God. Zeven zonen en drie dochters, juist
als vroeger.

In het ganse land vond men geen
vrouwen zo schoon als de dochters van
Job.

Nu had Job twintig kinderen.
Tien op aarde en tien in de hemel bij

God.
Daarna leefde Job nog honderd veer-

tig jaar; hij zag zijn kinderen en kinds-
kinderen, vier geslachten.

En Job stierf oud en van het leven
verzadigd.

SOMS neemt de goudsmid een ruwe
klomp goud en legt die in de smeltoven.
Dan ligt het goud lang in de felle gloed
van het vuur. Maar de smid weet, wat
hij doet. Als hij het goud weer te voor-
schijn haalt, is het glanzend en rein ge-
worden.

De tuinman gebruikt zijn scherpe
snoeimes en snijdt de takken weg, die
tiet deugen, van een jonge, sterke boom.
Dan staat de boom kaal en geschonden.
Maar de tuinman weet, wat hij doet.
,ó alleen kan de boom veel vruchten
dragen.

Job had veel geleden. Hij was zwaar
eproefd. Maar God wist, wat Hij deed.
Iet lijden had Job beter en reiner ge-
laakt en nu was hij nog véél gelukki-
er dan te voren.
In zijn hart zong een lied:
„Niets kan mij scheiden van de liefde

an God!"

ER was een kindje geboren in een
klein huis. Het lag in de armen van de
moeder, het spartelde en maakte kleine
geluidjes en draaide zijn hoofdje naar
het licht. Het was een gezond, vrolijk
en heel mooi jongetje.

Maar Jochébed, de moeder, zat te
schreien, terwijl zij haar kindje liet
drinken aan haar borst. En Amram, de
vader, stond er bij en keek somber toe.

Het was in de nacht. De andere kinde-
ren, Mirjam en Aron, sliepen al lang.
Er brandde maar een klein lampje in
de kamer.

Toen hieven die ouders plotseling ver-
schrikt hun hoofden op, en luisterden
scherp. Buiten klonken voetstappen. Er
liep iemand voorbij het huis.

Jochébed drukte het kind aan haar
bonzend hart. Maar de voetstappen gin-
gen voorbij. Het werd weer stil.

En de moeder verzorgde haar kind,
maar met bevende handen. Toen legde
zij het te slapen op een verborgen plekje,
waar niemand het zoeken zou.

De ouders gingen ook naar bed. Maar
zij konden niet slapen. Zij lagen te sta-
ren in het zwakke licht van het lampje
en dachten aan hun kind.

Jochébed wrong de handen samen.
„Here," bad zij zacht, „help mij toch,
dat ik mijn kindje houden mag."

De volgende morgen, al heel vroeg,
kraakte de deur van Amrams huisje.
Amram kwam naar buiten en liep
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het veld in. En uit andere huizen kwa-
men andere mannen, honderden, dui-
zenden. Stil en somber liepen zij de
velden van Gosen in. Zo kwamen zij bij
de rivier.

Daar was hun werk. Zij groeven leem,
zij hakten stro, zij droegen water aan en
kneedden van leem en haksel een taai
mengsel. Daarvan bakten zij zware
stenen. Anderen zetten die stenen te dro-
gen in de zon. En weer anderen droegen
ze zwijgend weg over het veld, uren ver,
naar de steden Pithom en Raämses. Daar
werden er sterke muren van gemaakt.

De zon rees hoog aan de hemel, de
arbeid ging voort. Want tussen al die
duizenden mannen stonden en zaten de
opzichters, dikke luie Egyptenaren, die
hen voortdreven, met ruwe woorden.
Soms knalde een zweep en trok een
rode, brandende striem over een naakte
rug. Dan flikkerde de haat in de ogen
van al die slaven, maar er was niemand,
die zich verzette. Ze zwoegden en zweet-
ten in de brand van de zon, ze zeulden
zwijgend stenen tot de avond.

DIT was het volk van Israël. Dit
waren de kinderen van Ruben en Sime-
on, van Jozef en Benjamin, en al de
andere broeders, die zo blij in Gosen
kwamen wonen. Zij waren een volk van
slaven geworden.

Er waren vele jaren voorbij gegaan
sedert de oude Israël naar Egypte was
getrokken. Die eerste tijd was goed en
gelukkig geweest. Het kleine volk in
Gosen weidde zijn kudden en breidde
zich snel uit. Kinderen werden groot en
kregen zèlf weer kinderen. Die werden
ook weer vaders en moeders. Zo groeide
in Gosen een volk, dat al groter en
groter werd.

Maar toen kwam er een vreemde
koning op de troon van Egypte, die van
Jozef nooit gehoord had en die niet meer

wist, dat die zoon van Israël het volk
gered had van de dood.

Hij werd bang voor dat grote herders-
volk in Gosen.

„Het is al groter dan het volk van
Egypte," zei hij, „en het groeit wonder-
lijk snel. Wij moeten het in onze macht
zien te krijgen, anders wordt het gevaar-
lijk voor ons. Het zou het hele land we:
kunnen veroveren."

Hij ging heel listig te werk. Eerst leg
de hij het volk Israël kleine lasten op
maar ieder jaar werd de dienst harder .
Wie zich verzette, werd zwaar gestraft.
En nu had hij dat volk in zijn macht.
Nu was de moed er uitgeslagen, het was
een gehoorzaam slavenvolk geworden.

Maar het groeide nog steeds. Hoe de
koning het ook verdrukte, dat wonder-
lijke volk bleef zich uitbreiden en werd
nog sterker en gevaarlijker.

Daarom bedacht de koning nog een
ander plan, listiger en wreder dan het
eerste. Hij gaf het bevel, alle jongetjes
die bij het volk Israël geboren zouden
worden, in de Nijl te werpen. Dan zou
het volk niet meer groeien, dan bleef hij
het altijd de baas.

De meisjes mochten blijven leven.
Voor vrouwen en meisjes was de ko-
ning niet bang.

MAAR Amram en Jochébed gehoor-
zaamden niet! Ze geloofden in God.  Dat
geloof gaf hun de moed, om de wre 'e
koning ongehoorzaam te zijn.

Zo droegen die twee mensen wek n
lang hun bange geheim.

Amram zwoegde mee tussen de ui
zenden en de angst om zijn kind pij ig
de hem meer dan de zweep van d
drijvers.

Jochébed deed haar werk in huis e
verzorgde in alle stilte haar jongetje el
waakte en bad met vrees in het hart.

En 's nachts zaten ze samen bij he
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kind en schrokken op van ieder ge-
luid in de buurt.

Het werd hoe langer hoe moeilijker.
De soldaten gingen het land door,

om alle pasgeboren jongetjes op te
sporen.

Zij drongen brutaal de huizen binnen
en er was geen moeder, die haar kind
verdedigen kon tegen hun scherpe
zwaarden.

En het kind werd groter. Het was nu
drie maanden. Zijn geschrei was op
straat te horen, hoe goed Jochébed hem
verstopte. De buren zouden het kunnen
verraden. Aron, het broertje, dat nog
maar drie jaar was, zou er over kunnen
praten.

Jochébed stond duizend angsten uit.
Iedere dag kon de laatste zijn voor haar
kind.

TOEN, in haar wanhoop, deed ze iets,
wat haar hart haar ingaf. Ze plukte
papyrusriet aan de oever van de Nijl
en vlocht er een langwerpig mandje
van.

Ze bestreek het met pek en asfalt; toen
werd het een kistje.

Jochébed maakte een doodkistje voor
haar kind.

Omdat zij het zo graag in leven wilde
houden.

OP een morgen, het eerste licht begon
te gloren in het Oosten, ging Jochébed
niet het kistje van huis. Mirjam, haar
dochtertje, ging mee. Wie haar zag, zou
denken, dat zij een kindje begraven
ging.
Maar Jochébed ging naar de oever

van de rivier en zette het kistje neer in
het riet.

Daar lag nu in een bootje haar sla-
pend kind. Nu moest God er maar ver-
der voor zorgen. De moeder kon het niet
meer.

Jochébed ging naar huis met een bloe-
dend hart. En het kistje dreef eenzaam
tussen de biezen.

Het deinde en wiegde. De wind fluis-
terde zacht en een vogel zong een wiege-
lied.

Wat zou God met dit kindje doen?
Twee ogen spiedden van uit de strui-

ken.
Mirjam was bij de rivier achtergeble-
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ven, en had zich verborgen, om te
zien, wat er met haar broertje gebeu-
ren zou .. .

MIRJAM wachtte lang. Het werd
warm. En het bleef heel stil bij de
Nijl.

Toen kwam over het vlakke land
het geluid van vrouwenstemmen. Egyp-
tische dames kwamen baden in de rivier.
Vanuit haar schuilplaats keek Mirjam in
spanning toe. Die ene dame was de
prinses, de dochter van de koning, en de
anderen waren haar dienaressen. Zij
hielpen de prinses, om haar kleren uit
te doen. Zij stonden dicht bij het
water.

Zouden ze nu het kistje niet zien?
Ja, de prinses zag het en ze zond een

dienstmaagd, om het voor haar te
halen .. .

Misjam kon haast niet meer verbor-
gen blijven. Zij zag, dat een dame
het kistje naar de prinses droeg. Zij
hoorde haar broertje huilen. Maar zij
hoorde ook, wat de prinses zei. Die had
medelijden met het schreiende kind. Zij
was niet zo wreed als haar vader.

„Dit is vast een van de kindertjes van
het volk Israël," zei ze. „Wat is het
mooi! Wat is het lief! Dat mag niet
verdronken worden! Ik wil dat kind
hebben. Ik zal er wel voor zor-
gen!" 

.. .

„Maar wie zal het kindje te drinken
geven?"

Daar praatten ze lang over: wie
moest dat doen?

De prinses kon het niet, die was geen
moeder. En de dienaressen konden het
ook niet.

Toen vroeg ineens een schuchtere
stem: „Zal ik voor u een vrouw halen,
die het kind kan laten drinken?"

Er stond plotseling een arm slaven-
kind tussen al die voorname dames.

Waar kwam dat vandaan? ...
„Ja," zei de prinses, „ga maar

gauw."
Die slimme Mirjam! Blij draafde ze

weg en ze kwam natuurlijk terug met
haar moeder.

Maar zij vertelde niet, dat
Joché-bed ook de moeder van het jonge-
tje was.

„Neem dit kind mee en voed het voor
mij," zei de prinses. „Ik zal er u loon
voor geven."

Jochébed boog en kon wel op haar
knieën vallen van vreugde.

Zij had haar kind terug. Haar zoon
mocht in leven blijven en zij kreeg nog
loon bovendien!

Vrolijk droeg ze het naar huis, zo maar
op haar arm.

„Ga weg," zei ze tegen de soldaten,
„dit kind is van de prinses. Ga het maar
vragen aan het paleis."

Die dag was er feest in het huis van
Amram. God had die mensen gelukkig
gemaakt. Hun geloof was niet be-
schaamd.

NOG jarenlang mocht Jochébed haar
zoon bij zich houden. Maar toen hij
geen voedster meer nodig had, moest ze
hem wegbrengen naar het paleis, waar
hij verder zou worden opgevoed en een
kleine prins zou worden.

Dat was heel moeilijk voor die moe-
der, maar het moest. r

En het geloof gaf haar kracht, wa t
zij dacht: „God zal wel voor hen
zorgen."

De prinses dacht niet aan God. ie
wist niet, dat Hij haar dit kind gegev n
had, omdat Hij een groot man van hem
wilde maken.

Zij dacht er alleen aan hoe zij hem
gevonden had en daarom noemde zij
hem: Mozes.

Dat betekende: Uit het water gered.

vispi l l lí i :
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ER speelde een kleine prins in de
prachtige koningstuin. Hij had mooie
kleren aan, hij had veel kostbaar speel-
goed, hij speelde met voorname vriend-
jes. Alles wat hij begeerde, kon dat jon-
getje krijgen. Niets was te mooi of te
duur voor hem.

Maar plotseling, midden in zijn spel,
kon dat prinsje soms stil blijven staan
denken ... Dan kon hij al die rijkdom
om hem heen zo vreemd aankijken. Net
alsof hij er niet bij hoorde, alsof hij iets
anders zocht.

Soms kwam de prinses aanwandelen
door de tuin. Die legde haar slanke
bruine hand op zijn hoofd en zei: „Mijn
jongen."

Maar hij wist wel, dat die prinses zijn
moeder niet was!

Zijn moeder was een andere vrouw,
die in een klein huisje woonde. Die nam
hem lang geleden op haar schoot en ver-
telde mooie verhalen van de hemel en
van God.

Zij had harde werkhanden en geen
mooie kleren. Zij was maar een arme
vrouw, een slavin.

Maar toch bleef zij zijn moeder. Dat
jongetje was geen kind van Farao's
dochter. Dat wist hij wel. En 's avonds
lag hij te schreien, omdat hij zo naar
zijn èchte moeder verlangde.

Mozes, het slavenkind, was een ko-
ningskind geworden. Maar dat konings-
kind kon zijn moeder niet vergeten.

Het prinsje werd groter. Hij kreeg
knappe meesters, die hem veel leerden:
lezen en schrijven en andere moeilijke
dingen. Hij kreeg paarden en wagens en
een eigen paleis. Slaven vlogen op zijn
wenken. De mensen op straat bogen voor
hem. Hij deed ook mee aan de grote
feesten in het paleis van de koning. Hij
werd een voorname Egyptische prins.

Maar op zo'n vrolijk feest kon hij
zitten kijken, even vreemd en stil als
vroeger, toen hij nog maar een kleine
jongen was.

Hij hóórde hier niet. Hij keek naar die
voorname mensen, naar de rijk beladen
tafels en al de pracht van het paleis,
maar hij zag heel iets anders. Hij zag
een volk, dat zwaar verdrukt werd, het
volk van Israël.

Dat volk was zijn volk. Daar waren
zijn vader bij en zijn broer. Zij zwoeg-
den en zweetten in de brandende
zon, en hij, Mozes, vierde feest in het
paleis! Zij werden voortgedreven als
dieren, hij leidde een rijk en gemakke-
lijk leven!

Het liet hem niet met rust. Hun
verdrukking maakte ook hèm ongeluk-
kig. Hun slagen voelde hij. En midden
in de nacht schrok hij wakker, omdat hij
hun angstgeschrei hoorde.

Mozes, de prins, kon zijn volk niet
vergeten.

ALS Mozes voorzichtig was en niet
liet merken, dat hij zijn volk nog lief-
had, kon hij altijd een lui en prachtig
leven leiden en een voorname prins blij-
ven in Egypte.

Maar Israël was het volk van God.
Eens zou het vrij worden en wegtrek-
ken uit de slavernij. Dan zou het wonen
in een heerlijk land. God zelf had het
beloofd. En nog veel meer had Hij ge-
zegd. Israël had rijke beloften.

Dat gelóófde Mozes.
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En het geloof in zijn hart vertelde
hem, bij wie hij hoorde.

Mozes kon God niet vergeten.
En daarom zou zeker eens de dag

komen, dat hij het hof verlaten moest.
Dat gebeurde, toen hij veertig jaar

oud geworden was.

IN die tijd maakte Mozes een wande-
ling naar Gosen, waar zijn hart altijd
heentrok. Hij dwaalde rond over het
veld en werd bitter gestemd, toen hij de
harde dwangarbeid van zijn broeders
zag.

Ver van de anderen werkte nog één
slaaf op het land. Een opzichter stond
er bij. Misschien werkte de man niet
goed, misschien kon hij niet meer voort
van vermoeidheid. In ieder geval, juist
toen Mozes in de nabijheid kwam,
zwaaide de Egyptenaar zijn zweep en de
slagen striemden neer op de blote rug
van de slaaf. Die kroop kermend in het
zand, maar de zweep bleef neersuizen.
De Egyptenaar kende geen medelijden.

Mozes stond er bij, en het gejammer
van zijn broeder sneed hem door de ziel.
Hij beefde van drift, zijn vuisten bal-
den zich. Toen wist hij niet meer wat hij
deed.

Hij trok zijn zwaard en sloeg de Egyp-
tenaar dood.

Pas toen deze op het veld lag, stil en
bleek, besefte Mozes wat hij gedaan had.

De slaaf was verschrikt weggelopen.
Mozes stond alleen bij zijn slachtoffer.

Wat had hij gedaan? Wat zou er ge-
beuren, als de koning merkte, dat hij
iemand vermoord had?

Maar niemand had het gezien! De
slaaf, die door Mozes gered was, zou
wel zwijgen. Als nu maar niemand dit
dode lichaam vond .. .

Mozes viel op zijn knieën en groef
haastig een kuil in het mulle, warme
zand. Hij begroef de Egyptenaar.

Alsof er niets gebeurd was, wandelde
hij een uur later deftig door de straten
naar zijn paleis. De mensen bogen.

Maar in hem leefde een angstig ge-
heim.

En onder zijn voorname, prinselijke
mantel bonsde zijn onrustige hart:
„Moordenaar!"

NIEMAND had het gezien; daar
troostte Mozes zich mee.

De volgende dag wandelde hij wéér
door Gosen en zag twee slaven, twee Is-
raëlieten, die aan het vechten waren.

Mozes werd bedroefd.
„Ze zijn broeders," dacht hij. „Ze

moesten niet vechten, ze moesten elkaar
liefhebben en helpen. Dan pas zou mijn
volk een sterk volk zijn."

Hij zag wel, wie van die twee de
ruziemaker was. Hij ging naar hem toe
en zei: „Waarom slaat gij uw naaste?"

Maar twee brutale ogen keken hem
fonkelend aan.

„Waar bemoei jij je mee?" vroeg de
man. En toen, met een valse lach: „Wil
je mij soms ook doodslaan, zoals je die
Egyptenaar doodgeslagen hebt?"...

,....'I 1111111111111
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Mozes keerde- zich zwijgend om en
ging heen. De angst greep hem aan. „Het
is bekend geworden!" dacht hij.

Maar groter dan die angst was zijn
verdriet. Hij sloeg de Egyptenaar neer,
om één van zijn broeders te redden; nu
verweten ze het hem. En ze hadden hem
zelfs verraden!

Want toen hij bij het paleis kwam,
mompelden de mensen achter zijn rug.
Ze wezen hem aan met schuwe

blikken.
En Farao had al gehoord, wat er ge-

beurd was, en had zijn knechten uitge-
zonden om hem te doden.

Daarom is Mozes nog diezelfde dag
gevlucht. De stad uit, Gosen door, ver
weg naar het Oosten.

Maar toen hij Egypteland achter zich
had en alleen was in de woestijn, kwam
er een vreemd-blij gevoel in zijn hart.
Terwijl toch de soldaten van de koning
hem elk uur konden achterhalen, was
er een ongekende vreugde in hem: hij
voelde zich vrij, eindelijk vrij!

Nu wist hij, dat hij ook een slaaf was
geweest, evengoed als de andere Israë-
lieten. Zijn hele leven had hij moeten
huichelen. Hij moest doen, alsof hij een
Egyptenaar was. Hij moest feest vieren
en zijn volk werd verdrukt.

Maar nu was hij verlost. En eens zou
ook zijn volk verlost worden door God.

Hij was maar een domme, onnaden-
kende man, die in drift één vijand neer-
sloeg, en meende, dat hij daardoor zijn
volk kon verlossen. Maar nu zou hij

wachten op God.
Zo trok hij de wijde wereld in. Hij

vist niet, wat hem wachtte.
Maar God zou wel voor hem zorgen.

EN God zorgde voor Mozes.
Hij kwam na een lange reis in een ver,

)ergachtig land, dat Midian heette.
)aar was een bron in het veld, en

Mozes ging er bij zitten, om uit te
rusten.

Juist kwamen er zeven meisjes water
putten, dochters van de priester van Mi-
dian. Zij vulden de drinkbakken om de
kudde van haar vader te drenken. Maar
toen kwamen er herders, met andere
kudden, laffe, ruwe kerels; die joegen de
meisjes weg.

„Eerst onze beesten," zeiden ze. „Jul-
lie moeten maar wachten. Vooruit, ga
weg!"

Toen stond Mozes op. Zijn vuisten
balden zich al weer, zijn ogen flikkerden
van boosheid. Hij kon nu eenmaal geen
onrecht zien.

En hij zag er zo woedend uit, dat de
herders bang werden en zich lieten weg-
jagen.

De meisjes waren dankbaar. Ze
drenkten hun kudden en trokken blij
naar huis, veel vroeger dan andere
avonden. Aan hun vader, de oude
priester Jethro, vertelden ze, wat er ge-
beurd was en dat een Egyptenaar haar
geholpen had.

„En waar is hij?" vroeg de vader.
„Ja," zeiden ze verlegen, „hij zal nog

wel bij de put zitten."
„Schaam je!" zei de vader. „Ga hem

gauw roepen. Dat is een goede man, die
moet bij ons eten vanavond."

ZO kwam Mozes bij die oude pries-
ter in huis. Hij at er. Hij sliep er. Hij
bleef er zelfs voor goed. En iedere dag
trok hij nu met de kudden van Jethro
het veld in.

De zwerver had een thuis gevonden.
Hij trouwde met Zippora, één van de
zeven dochters en ze kregen twee zonen:
Gersom en Eliëzer.

Maar hij bleef toch een vreemdeling
in dit verre land. Hij wachtte, van dag
tot dag, van jaar tot jaar, tot God zijn
volk verlossen zou.



98	 DE ROEPING VAN MOZES

33. DE ROEPING VAN MOZES

EENS liep Mozes in zijden kleren door
de drukke koningsstad en vierde feest in
een prachtig paleis. Nu leidde hij dag
aan dag zijn kudde in de stilte van de
woestijn en was alleen met God en met
zijn schapen. Nu liep hij in een ruwe
mantel en woonde in een tent.

Eens had hij een lui en gemakkelijk
leven. Nu had hij overdag de hitte te
verduren en 's nachts de kou, als hij de
wacht hield bij zijn kudde in de woeste,
eenzame vlakten tussen de bergen van
Midian.

Zó leerde die opvliegende Mozes om
geduldig en gehoorzaam te zijn. Zo werd
hij een nederig en zachtmoedig man.

MAAR toch, soms stond hij lang op
een bergtop naar het Westen te staren.
Daarheen trok zijn hart. Daar woonde
zijn volk en zuchtte onder de slavernij.

„Hoe lang nog?" dacht Mozes. En hij
keek omhoog naar de hemel.

Maar de hemel zweeg. Dagen en
weken gingen voorbij. Jaren vlogen om.

Veertig jaren wachtte Mozes. Toen
was hij al tachtig jaar. En toen was Gods
tijd gekomen.

Het was een dag als alle andere dagen.
Mozes liep voorop, zijn kudde volgde

hem. Zo zwierf hij door de steppe, door
de dorre vlakte, speurend naar gras. Zo
kwam hij eindelijk bij de berg Horeb.

De wind ruiste zacht door de dorre
struiken. De zon blakerde fel op de
rotsen. Een schaap blaatte.

Maar plotseling stonden alle dieren
stil, met geheven kop. En Mozes bleef
ook staan met grote, verwonderde ogen.

Op de helling van de berg stond een
braamstruik in de helle schijn van een
stil, wit licht. Stond de struik in brand?

De dorre bladeren bewogen zacht in het
vuur, maar ze krompen niet ineen. De
dode takken werden niet verteerd.

Mozes kwam langzaam en nieuwsgie-
rig naderbij. Maar plotseling was er een
stem, die hem riep: „Mozes! Mozes!"

Mozes keek rond. De schapen stonden
achter hem, doodstil, trillend op hun
poten. Mozes begon ook bang te worden.
Er was geen mens te zien. En er was
toch een stem.

„Hier ben ik," antwoordde Mozes.
Toen sprak diezelfde stem uit het

braambos, uit dat stille, witte licht:
„Kom niet dichterbij, en doe uw schoe-
nen van uw voeten. Wees heel eerbie-
dig, want de plaats, waarop gij staat, is
heilige grond. Ik ben de God van uw
vader, de God van Abraham, de God
van Isaäk en de God van Jakob."

Mozes deed haastig zijn sandalen af
en verborg zijn gelaat in zijn mantel.
Hij luisterde vol eerbied.

God sprak: „Ik heb het gejammer van
mijn volk wel gehoord. Ik ben nu ge-
komen, om het te redden en te bren-
gen naar een heerlijk land."

Mozes' hart stroomde vol vreugde. Zou
hij het dan toch nog beleven, dat zijn
volk vrij zou zijn? ...

Maar de Here sprak verder:
„En gij, Mozes, moet mijn afgezant

zijn. Ik zend u tot Farao, om te zeggen,
dat hij mijn volk moet laten gaan!"

Toen Mozes dat hoorde, veranderde
zijn vreugde in schrik. Hij was niet 41-
leen zijn jeugdige drift kwijt. Met zijn
jeugd had hij ook bijna zijn moed er
zijn geloof verloren.

Moest hij naar de Farao? Dat kon iet
Hij had er op gerekend, een rustige oud
dag te hebben!

„Here," zei hij bevend, „dat kan i:
niet. Wie ben ik? Een domme man, een
arme, oude herder."

Maar de Here troostte Mozes.

^.,.^I,.,, 	 . 	 i 	 i lip i
	 Clip III ,

 
f.



„Ik ben immers met u,” sprak Hij. „Ik
zal u wel helpen, Mozes."

Als God dat veertig jaar vroeger had
gezegd! Mozes zou vol vuur naar Egypte
zijn gesneld.

Maar nu zocht hij uitvluchten.
„Zij zullen vragen, wie mij gezonden

heeft," zei hij. „Wat moet ik hun dan
antwoorden?"

En de Here gaf zichzelf een nieuwe
en heerlijke naam: Ik ben, die Ik ben.
Jahwe, de getrouwe. Mozes moest zeg-
gen: „Ik ben" heeft mij tot u ge-
zonden."

Toen zocht Mozes een andere uit-
vlucht.

„Maar als zij mij niet geloven?" zei
hij bang.

En weer hielp de Here Mozes, vol
liefde, vol geduld. Nog klonk zijn stem
vriendelijk als tegen een kind: „Wat
hebt gij daar in uw hand?"...

Mozes keek. Het was zijn herdersstaf,
waarmee hij de schapen leidde.

Hij zei: „Een staf."

„Werp die op de grond," klonk het
bevel.

Mozes deed het en deinsde terug. Voor
zijn voeten kronkelde een vergiftige
slang. Maar toen hij op Gods bevel het
dier bij de staart greep, werd het weer
een staf in zijn hand.

Voordat hij van zijn ontzetting be-
komen was, toonde de Here hem nog
een wonder. Hij moest zijn hand in zijn
boezem steken, tussen zijn mantel en
zijn borst. Toen hij die weer te voor-
schijn bracht, was de hand bedekt met
witte zweren. Melaatsheid had Mozes
aangetast.

Maar de Here sprak: „Steek uw hand
opnieuw in uw boezem." Hij deed het
en werd weer gezond.

„Ga nu," sprak God, „en doe deze
wonderen voor mijn volk. Dan zal het u
geloven."

Arme, bange Mozes! Het was toch
wel heel erg geworden met hem. Zijn
vertrouwen was bijna gestorven in
Midian.
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„Maar ... maar ... ik kan zo slecht
praten," stotterde hij. „Mijn hele leven
heb ik moeilijk gesproken."

En nag bleef Gods stem zacht en ge-
duldig.

„Wie heeft u een mond gegeven?"
vroeg God. „Ben Ik het niet? Nu dan,
ga heen, Ik zal met uw mond zijn en u
leren, wat gij spreken moet."

Toen wist Mozes geen uitvluchten
meer. En in zijn benauwdheid, in zijn
ongeloof, zei hij eerlijk, wat hij dacht.

„Och Here, zend toch iemand an-
ders."

Toen was er nog maar één middel, om
Mozes te veranderen. God stem werd
hard als de donder en Hij beval Mozes
te gehoorzamen. Maar in zijn toorn was
nag liefde. Aäron zou Mozes tegemoet
komen in de woestijn, Aäron mocht met
hem meegaan en voor hem spreken.

AAN het hoofd van zijn kudde ging de
oude herder terug, nog bevend van eer-
bied en vrees, diep in gedachten, totdat
hij bij de tent van Jethro kwam.

En de volgende dag was bij de scha-
pen een andere herder!

Mozes trok weg naar het Westen,
langs de weg, waarlangs hij veertig
jaar geleden gekomen was. Achter hem
rees de zon boven Horeb. Eens zou hij
terugkomen met het volk Israël en op
deze berg zou het God danken voor de
redding. God zelf had het gezegd.

Mozes schaamde zich nu over zijn
twijfel en zijn angst. Wat was hij blij,
dat hij toch nog tot zijn volk mocht gaan
en helpen mocht, om het te redden.

Hij was grijs en oud, maar zijn ogen
hadden weer een jeugdige glans, en zijn
stap was licht.

Nu begon zijn leven pas! Nu was hij
Gods knecht. En om dat te kunnen
worden, had hij eerst een prins en toen
een herder moeten zijn.

1c34• •EEN MENS• • itté
STRIJDT• TEG EN • GOD.

ER gingen twee mannen door de stra-
ten van de koningsstad, beiden in een-
voudige ruwe mantels, beiden oud en
grijs. Twee broers.

De een was een slaaf en zijn rug was
gebogen door het harde werk.

De ander was een herder. Maar vroe-
ger was hij een prins. Toen had hij hier
gereden in een koninklijke wagen. Toen
bogen de mensen en gingen eerbiedig
op zij.

Nu boog niemand meer voor hem. De
mensen keken hem en zijn broer min-
achtend aan. Twee Israëlieten, twee sla-
ven, wat moesten die hier in de stad?

Het waren Mozes en Aäron. Ze had-
den elkander ontmoet in de woestijn. Ze
hadden samen aan het volk de blijde
boodschap van de bevrijding gebracht.
Nu waren ze op weg naar de koning.

En het volk Israël, in Gosen, deed nog
wel zijn zware werk, maar nooit was
het zo licht gevallen, want de mensen
wisten, dat het eind van hun slavernij
nabij was.

Mozes en Aäron kwamen bij het p
leis, en gingen de marmeren trappen o

De trotse Farao zat op zijn troon,
omringd door pracht en rijkdom, temid-
den van zijn dienaars. Het grote Egyp-
tische volk knielde voor hem en ver-
eerde hem als een god. „Hij is een zoon
van de zon," zeiden de mensen.

^ ^. p lI IglN ll1I I .
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Maar die twee eenvoudige slaven
knielden niet voor de zonnekoning. Zij
bogen alleen heel beleefd. En de een, de
oudste, deed een verzoek. God kende
het harde en trotse hart van de koning
en wilde het hem gemakkelijk maken
om gehoorzaam te zijn.

Mozes en Aäron spraken: „Koning,
wij hebben een boodschap voor u. Zo
zegt de Here, de God van Israël: Laat
mijn volk gaan om te mijner ere in de
woestijn een feest te vieren en om Mij
offers te brengen."

Maar de koning vroeg: „Wie is de
Here, naar wie ik zou moeten luiste-
ren?"

Hij lachte spottend.
„Ik ken de Here niet!" zei hij. „Maar

jullie ken ik wel. Jullie zijn oproer-
makers. Je houdt het volk maar
van hun werk met je praatjes. Jul-
lie God heeft over mij niets te zeg-
gen!" .. .

En toen de beide mannen waren heen-
gegaan, diep teleurgesteld, liet Farao de
opzichters komen.

„Het volk Israël heeft geen werk ge-
noeg," zei hij. „Die slaven hebben
nog vrije tijd, daarom bedenken ze
onnutte dingen en luisteren naar leugen-
taal.

Feest vieren willen ze? Werken zul-
len ze, anders niet. Ze moeten stenen
bakken van leem en gehakt stro. Dat
stro is hun tot nu toe gebracht, nu moe-
ten ze het zelf maar zoeken op de

akkers. Maar ze zullen evenveel stenen
ei eren als tevoren!"

TOEN de Israëlieten dit hoorden, ver-
oren ze al hun moed.
Hun werk werd nu nog zwaarder. Het

verd een marteling.
Als 's morgens het eerste rood de

einder kleurde, verspreidden ze zich al
wer de akkers, om stro te zoeken. De

hele dag zwoegden ze gejaagd in de
hitte.

Maar als 's avonds de drijvers de
stenen telden, waren er altijd te weinig,
hoe ze zich ook afgesloofd hadden. En
op hun vermoeide, bezwete lichamen
daalde de zweep.

Toen gingen de Israëlietische opzich-
ters naar de koning om zich te bekla-
gen, een verdrietige stoet van oude,
krom gewerkte mannen. Maar de koning
lachte hen uit.

„Zo is het juist goed!" zei hij. „Nu
hebben jullie geen tijd om aan feest-
vieren te denken! Jullie zijn lui. Het
blijft zoals ik gezegd heb!" ...

Totaal verslagen gingen ze terug. Bui-
ten stonden Mozes en Aaron op hen te
wachten.

Toen werden die mannen woedend. Ze
drongen om Mozes en Aäron heen en
schudden de vuisten tegen hen.

„Je hebt ons de vrijheid beloofd,"
schreeuwden ze, „en wat hebben we ge-
kregen? Nu is het nog veel erger dan
vroeger! De koning kan ons niet meer
luchten door jullie schuld!"

Het duurde lang, voor zij uitgeraasd
waren. Toen strompelden zij moppe-
rend verder, het werk en de zweep tege-
moet.

Mozes had medelijden met die arme
mannen, maar hij kon hen niet hel-
pen. Hij wist ook niet meer, hoe het
nu moest.

Hij wendde zich om raad tot God, en
de Here gaf hem nieuwe moed. Hij zei:

„Nu zult gij zien, Mozes, wat Ik aan
Farao doen zal. Ik ben getrouw."

OP een dag verschenen weer die
twee oude, eenvoudige mannen voor
Farao's gouden troon.

Ze waren even vrijmoedig als de
eerste keer. Ze spraken dezelfde
woorden.
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Maar nu wierp de één, Aron, zijn staf
voor de voeten van de koning en plot-
seling kronkelde zich een slang op het
prachtige tapijt.

Toen schrok de koning wel even.
Maar er waren slangenbezweerders in
zijn paleis, die door geheimzinnige kun-
sten een slang rustig konden maken als
een stuk hout, zodat die leek op een
staf.

De koning liet hen roepen. Zij wierpen
elk een ding op de grond, dat op een
staf leek en ook die veranderden in
slangen.

Wel verslond Aärons slang de slan-
gen van die Egyptische tovenaars, maar
toch was de koning gerustgesteld. „Het
zijn knappe kunstenmakers," dacht hij,
„maar mij zullen ze met hun toverkun-
sten niet dwingen."

Hij joeg Mozes en Aäron weg. Hij ge-
hoorzaamde God niet.

Een kleine, zwakke man zat op een
gouden troon en hief zijn vuist op tegen
de hoge blauwe hemel.

Hij wilde machtiger zijn dan de Al-
machtige. Hij dacht, dat hij strijden kon
tegen God.

God had medelijden met hem en
waarschuwde hem, telkens weer. Maar
het hielp niet.

Toen zijn tien rampen losgebroken
over hem en zijn volk, tien plagen van
God.

De Here heeft hem gestraft, hoe
langer, hoe erger.

Zó lang, tot hij eindelijk buigen moest.

OP een morgen, heel vroeg, ging de
koning naar de rivier om te baden en
aan de oever stonden al weer die twee
oude mannen.

De een zei: „Nu zult gij weten, wie de
Here is! Nu zult gij zien, dat gij Hem
gehoorzamen moet!"

En de ander hief zijn staf op en sloeg

op het water, dat stil en klaar lag te
glanzen in de zon.

De koning schrok. Want het water
werd rood als bloed, zover hij kijken
kon. Een stroom van bloed vloeide door
het land. Vissen kwamen boven drijven.
Een vieze lucht walmde op van de schui-
mende bloedrivier.

Deze morgen baadde de koning niet.
Hij keerde zich trots en zwijgend om en
ging terug naar zijn paleis. Hij keek
naar zijn tovenaars, die bezig waren met
hun kunsten. Zij lieten water van kleur
veranderen en niemand kon ontdekken,
hoe ze dat deden.

Toen verdween de onrust van Farao.
Die Mozes wilde hem dwingen, hein, de
koning. Maar nooit zou dat gebeuren!

Er was bloed in het gehele land
Egypte. De mensen groeven nieuwe put-
ten, om drinkwater te vinden.

Zeven dagen duurde die eerste plaag.

TOEN kwam een tweede ramp.
Aäron strekte op Gods bevel zijn staf

uit over het land. Het was een eenvou-
dig gebaar, dat niemand merkte.

Maar uit alle stromen en vijvers kwa-
men kikvorsen, in rijen, in troepen, in
legers en verspreidden zich over het
land. Steeds meer kwamen er, het
hield niet op. Ze sprongen door de stra-
ten, ze wipten de huizen binnen. In de
kamers kwamen ze, in de kleren van de
mensen kropen ze weg, in het eten, op
de tafels. Honderden sprongen in e
bakovens en het vuur doofde uit. In de
bedden kropen ze koud en glibbe i€
over de mensen. Duizenden werder
doodgetrapt, maar millioenen kwamer
weer.

De koning was wanhopig. Hij wis
niet waar hij zich bergen moest voo
deze ramp.

Zijn tovenaars lieten ook wel kikker ,

tevoorschijn springen, maar deze kee
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konden zij de koning geen moed geven.
Hij liet Mozes en Aäron roepen.

„Ik zal het volk laten gaan," schreeuw-
de hij, „maar laat die plaag ophouden!
Bidt tot de Here, dat Hij de kikvorsen
van mij en mijn volk weg doe."

Toen Mozes gebeden had, stierven alle
kikvorsen. Ze werden bijeen geveegd op
grote, stinkende hopen. Maar toen de
koning zag, dat er verlichting kwam,
kreeg hij spijt van zijn belofte.

„Nu zal het volk tòch blijven," zei hij.
„Ik wil de machtigste zijn."

Ook de tweede plaag had hem niet
wijzer gemaakt.

MAAR hij moest de strijd verliezen.
Aäron sloeg met zijn staf op de aarde,

op het droge, mulle zand.
En plotseling begon het stof te leven.

Het deinde en trilde, het bewoog zich
voort naar de huizen. Het was veran-
derd in heel kleine diertjes, muskieten,
muggen leken het wel. Die zwermden
door het land en vielen op de mensen
als gloeiende vonken. Ieder werd ge-
plaagd door een ondraaglijke jeuk.

De tovenaars kwamen tot hun koning.
„Dit is geen toverkunst meer!" riepen

ze verschrikt. „Dit is een wonder van
God!"

Maar de koning klemde zijn tanden
opeen en zweeg. Hij verdroeg de jeuk.
Zijn ogen stonden hard en boos in zijn
c'oor de beten gezwollen gezicht. Hij gaf
d• strijd tegen God niet op.

TOEN kwam de vierde straf. Nog
meer ongedierte verspreidde zich over
he  land: steekvliegen, in gonzende
zwermen. In alle huizen zogen zij gretig
-let bloed van mensen en dieren.

Niemand was veilig. Gezicht en handen
werden stuk gebeten.

Er was geen plaats waar men zich ver-
bergen kon.

Maar in Gosen, bij de Israëlieten, was
geen vlieg te ontdekk en.

Toen ontzonk de koning alle moed.
Weer beloofde hij, dat het volk weg
mocht trekken, als de plaag op zou
houden.

Maar evenals na de tweede plaag
hield hij zijn belofte niet.

OP een dag zag de koning hen weer
binnenkomen in zijn paleis, die twee
oude mannen, die hij haatte. Mozes en
Aäron.

Ze stoorden zich niet aan zijn drei-
gende ogen. Ze deden wat God hun be-
volen had. Ze waarschuwden de koning
in zijn naam: „Zo zegt de Here: Als
gij mijn volk niet laat gaan, zal er een
nieuwe ramp komen over uw land. Dan
zal het vee der Egyptenaren sterven
door de pest."

Het hielp niet. De koning zweeg. En
de volgende dag reeds stortten paarden
neer voor de wagens, koeien vielen dood
in de wei, ezels en kamelen en schapen,
overal in de velden lagen ze hulpeloos te
sterven. Een zware pestziekte had de
dieren aangetast.

Maar in Gosen liep het vee rustig te
grazen, glanzend van gezondheid.

Dat hoorde de koning en zijn hart was
vol woede en haat tegen God. In dat
hart was geen plaats voor berouw.

Israël moest blijven.

MAAR Mozes nam handen vol roet uit
een smeltoven en strooide het in de
lucht. Het zweefde weg op de wind en
dwarrelde neer op mensen en dieren. En
waar een stofje gevallen was op een
levend wezen, daar kwamen zweren. De
mensen konden hun werk niet meer
doen.

De tovenaars jammerden en konden
niet staan van pijn. Maar Farao zat



op zijn troon, bleek en zwijgend en
hield de strijd nog vol.

De zesde plaag had zijn haat nog
groter gemaakt.

WEER waarschuwde de Here hem.
Mozes en Aron spraken: „O koning,

verzet u toch niet langer. Reeds nu had
de Here u en uw volk kunnen wegvagen
van de aarde, maar Hij heeft nog mede-
lijden met u. Gehoorzaam de Here en
laat zijn volk gaan. Als u het niet doet,
zal morgen een zware hagel alles wat
groeit verwoesten."

Het klonk zo ernstig, zo dreigend!
Maar voor de ramen van het paleis wuif-
den bloeiende heesters. Vlinders fladr
derden rond. Het koren ruiste op e
velden. De bloeiende vlasakkers war ,n
als een blauwe, geurende zee. En bov n
die mooie, bloeiende wereld lachte de
voorjaarszon.

Kon een mens de hemel gebieden? Het
land spotte met Mozes' woorden. En de
meeste mensen spotten mee.

Maar de volgende dag strekte Mozes
zijn staf naar de hemel en zijn gebed
ging omhoog tot God, die de winden ge-
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biedt en de wolken stuurt langs hun
baan.

Toen zwegen de vogels. De zon ver-
dween achter zwarte wolken. Het werd
donker en stil.

Er ruiste iets in de verte. Het kwam
steeds nader met daverend geweld. De
hagel!

De hagel kwam aanschuiven als een
muur. Stenen als vuisten beukten neer
op de bloeiende wereld en de bliksem
sloeg daartussen. Het koren werd plat-
geslagen. Takken scheurden van de
bomen. Hele bomen knapten af. Huizen
stortten in. Mensen en dieren, die in het
veld waren, werden gedood.

Tussen het ratelen van de donder en
het geweld van de hagel schreeuwde de
stem van Farao: „Haal die man, die
Mozes, dadelijk!" 

Mozes vond hem als een gebroken
man, een koning van een verwoest
land.

„De Here is rechtvaardig!" riep hij.
„Ik en mijn volk zijn schuldig. Bidt tot
de Here; de donderslagen Gods en de
hagel zijn te erg. Dan zal ik u laten
gaan, gij behoeft niet langer te blij-
ven."

Eindelijk!
Maar Mozes was reeds te vaak be-

drogen. Hij zag in de ogen van de ko-
ning, dat hij alleen de straf wou ont-
komen, maar dat hij nog geen berouw
had.

„Ik geloof u niet," zei Mozes. „Maar
ik zal toch bidden, opdat gij weet, dat
de aarde aan de Here toebehoort."

Hij ging het paleis uit, de oude held.
H j liep door hagel en vuur en het trof
hem niet. Hij breidde zijn handen uit
naar de hemel en de wolken trokken
weg. De zon brak weer door.

Toen bleek, dat Mozes gelijk had ge-
had. De koning bekeek zijn land. De
tarwe kon weer opstaan en de bomen

botten wel weer uit. Het gras zou ook
wel weer gaan groeien.

„Wij redden het nog!" dacht hij.
Hij keek verbitterd omhoog naar de

hemel.
„God, ik haat u!" dacht hij. „Ik buig

niet."
En hij liet de Israëlieten niet gaan.

DE schrik sloeg diep in zijn hart,
toen hij, niet lang daarna, weer in
die oude, strenge ogen van Mozes
zag en hem een nieuwe straf hoorde
aankondigen.

„Zó zegt de Here: Indien gij mijn
volk niet laat gaan, zullen morgen de
sprinkhanen komen."

De sprinkhanen! Dan zou het niet
helpen, of de bomen weer uitbotten en
het koren weer opstond! Dan zou het
land een woestijn worden!

De koning moest nu eindelijk wel
toegeven.

Het viel hem moeilijk, maar het
moest, en zijn dienaren smeekten er
om. Hij zei: „Welnu, trek dan maar
weg. Maar alleen de mannen mogen
gaan. Al de vrouwen en kinderen moeten
hier blijven."

Mozes wilde antwoorden, maar Farao
was woedend, omdat hij voelde, dat hij
ging verliezen.

En zonder te luisteren liet hij Mozes
en Aäron door zijn knechten wegjagen
uit het paleis.

Toen kwamen de sprinkhanen toch de
volgende dag. Ze kwamen in zwermen,
in wolken van uren lengte en ver-
duisterden de zon. Ze streken neer op
velden en wegen, insecten zo lang als
een pink, met sterke en scherpe
kaken.

Millioenen bedekten het land. Men
kon geen voet verzetten, zonder op
sprinkhanen te trappen. En ze vraten, ze
vraten maar, bladeren en gras, koren en
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boombast, het hout van de deuren, het
leer van de schoenen.

De bomen hieven naakte, geschonden
takken naar de hemel. Het land lag als
een woestijn.

De mensen huilden. En Farao liet
sidderend van angst Mozes en Aäron
roepen.

„Vergeef mij nog één maal!" riep hij.
„De dood is in Egypte! Neem deze plaag
van ons weg."

Toen kwam een storm uit het Westen,
die de sprinkhanen meevoerde en ze in
de Schelfzee dreef. De Israëlieten in
Gosen zagen ze in grote zwermen zwe-
ven over hun land, maar er daalde niet
één op hun akkers. Zij waren voor alle
rampen bewaard.

De plaag was voorbij. En voorbij was
de angst van de koning. Verblind door
zijn trotse haat, gehoorzaamde hij nog
niet.

DE negende plaag kwam.
Mozes strekte zijn hand naar de hemel

en plotseling begon het donker te wor-
den. Toch was het nog geen avond. De
zon stond hoog aan de hemel, maar
hij werd ver en wazig, en verdween als
een kaars, die langzaam uitgaat. In
Gosen bleef het licht, maar in Egypte
was het, alsof een dik gordijn van duis-
ternis over het land werd gespreid. De
mensen vluchtten naar hun huizen,
haastig, strompelend, tastend als blin-
den in het ondoordringbaar donker.

Daar zaten ze bijeen zonder elkaar te
kunnen zien.

Ze wachtten in doodsangst.
Maar op de derde dag rees de zon

boven de horizon, alsof er niets was ge-
beurd.

De mensen aanbaden het licht en wa-
ren dol van vreugde.

Maar nog nooit was hun angst zo
groot geweest.

Nog nooit hadden ze zo de macht van
God gevoeld.

Ook de koning was heel bang ge-
worden.

Hij liet Mozes roepen.
Maar toch wilde hij nog niet helemáál

toegeven.
„Ga nu maar allemaal," zei hij. „Maar

het vee blijft hier."
Mozes schudde zijn hoofd.
„Het vee is van ons," zei hij. „Al onze

eigendommen nemen wij mee."
Dat was te veel voor de trotse

koning.
Al de rampen die God had gezon-

den, hadden hem nog niets geleerd. In
drift sprong hij op en schreeuwde:

„Ga weg van mij! Zorg er voor, dat gij
mijn aangezicht niet meer ziet, want dan
zult gij sterven."

Rustig stond Mozes als Gods knecht
voor de woedende Farao. Hij vreesde
niemand meer.

Ernstig klonk zijn stem: „Gij hebt
juist gesproken; ik zal uw aangezicht
niet meer zien."

En langzaam ging hij heen, het paleis
uit, de straten door.

De mensen keken hem dreigend aan.
Achter hem loerden de spionnen van

de koning.
Hij was geheel alleen tussen de vij-

anden.

MAAR God was bij hem. Hij was niet
te zien, maar Hij was er wel. Mozes
wist, dat Hij er was.

En als ziende de Onzienlijke gi
hij door het land, rustig en vol v
trouwen.

Hij wist, dat de koning de strijd
eigenlijk al verloren had.

Want God had gezegd: „Nog één plaag
zal ik over Egypte brengen, dan zal de
koning u laten gaan."

De verlossing was nabij.

g
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DE zon ging onder boven het land
Egypte.

De schemering kroop aan en de koele
nacht dekte de aarde toe.

In het Oosten klom de maan boven
de horizon.

Het werd stil.
De mensen gingen slapen.
Maar in Gosen sliep niemand. Daar

was een geheimzinnig beweeg van
donkere gestalten tussen de kleine
huisjes.

Er was blij gefluister van stemmen en
een koe loeide in de weide, waar het vee
bijeen werd gedreven. Bij het licht van
de maan was het volk bezig.

Mozes had gezegd, wat er gedaan
moest worden. Iedere huisvader had een
bokje uitgezocht uit de kudde, vier
dEgen geleden reeds, het beste dat hij
vinden kon, en dat had hij zo juist

geslacht in de schemering. Dat zou hij nu
;aan braden boven het vuur aan het
;pit en de moeder was bezig, om koeken
e bakken.

Zij maakte ook een saus om de koeken
n te dopen.

De rossige vlammen speelden om het
vlees.

Geuren van koek en gebraad dreven
rond.

Het werd een heerlijk feest op deze
stille avond.

Maar bij de deur hield een kleine jon-
gen een schaaltje met bloed omhoog, dat
zo juist zorgvuldig was opgevangen. De
vader kwam bij hem staan met een bun-
deltje hysop, een bezempje van dunne
takjes. Hij doopte het voorzichtig in de
schaal en streek het bloed aan de boven-
dorpel en aan beide deurposten.

Zo tekende iedere vader in Gosen zijn
eigen deur. En de anderen keken toe,
eerbiedig en bewogen.

Zij wisten, wat dit betekende. Dit
bloed zou hun aller leven redden.

Toen werd de deur gesloten. Het werd
stil in Gosen. De nachtwind fluisterde
in de bomen. De maan glansde op de
witte huisjes en op het donkere, rode
bloed.

Maar daarbinnen werd nu feest ge-
vierd.

Daar stonden ze om de tafel, de ouden
en de jongen, en hun schaduwen ston-
den groot tegen de wanden.

Zij aten zwijgend, vlees en koeken en
saus.
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De saus was bitter en de koeken waren
hard, want er was geen tijd om het deeg
te laten gisten. Het was een eenvoudig
maal. Maar het smaakte heerlijker dan
ooit, want het was hun laatste maal in
Egypte. En bitter en hard was de slaver-
nij, waaraan nu een einde kwam, in deze
nacht.

Daarom stonden ze allen, gereed om
af te reizen; de schoenen aan de voeten,
de staf in de hand, gekleed voor de reis.
En hun bezittingen waren alle ge-
pakt.

Dit alles had Mozes hen bevolen in op-
dracht van God.

Want Gods toom was ontbrand tegen
Farao en zijn volk.

Te middernacht kwam er een engel
van boven en ging rond door het land.
Het was de engel des doods. Geen deur
bleef voor hem gesloten, geen grendel
was hem te sterk. Hij drong de huizen
binnen, de voorname huizen en de hut-
ten, het paleis en de gevangenis, de stal-
len van het vee. Stil trok hij door het
land, snel als de bliksem, en overal deed
hij zijn vreselijk werk. Hij bracht de
straf van God. Hij doodde in alle huizen
de oudste zoon en in alle stallen het
oudste jong. Waar hij geweest was,
zou de eerstgeborene niet meer ont-
waken.

Maar Egypte wist het nog niet.
Egypte sliep.

Toen kwam de engel ook in Gosen.
Waren de mensen dáár zoveel beter

dan in Egypte? Hun hart was ook im-
mers vol zonden? ... Wie zou de engel
kunnen tegenhouden, nu God zelf hem
zond?

Maar een paar druppels bloed wezen
de engel terug.

Waar hij een rode deur zag, ging hij
voorbij.

Hier was de dood al geweest, in heel
Gosen.

De Israëlieten vierden hun feest, vre-
dig en veilig.

Daar buiten ging de engel des doods
voorbij.

Het bloed had Israël het leven ge-
red. Een lam was voor het volk ge-
storven.

TOEN werden er deuren opengerukt
in Egypte.

Mensen kwamen naar buiten, man-
nen en vrouwen, huilend van verdriet.
De nacht werd vervuld met een luid ge-
jammer.

„Mijn zoon is dood! Mijn zoon!"
Zij riepen allen hetzelfde.
Zij deinsden terug voor elkanders

klacht.
Zij konden elkaar niet troosten, want

er was geen huis, waarin geen dode
was.

Zij wisten, waarom hun deze ramp
overkwam.

In grote troepen trokken ze naar het
Oosten, in het holst van de nacht. Zij
kwamen in Gosen, zij rukten de deuren
der slavenhuisjes open.

„Ga toch!" smeekten ze huilend. „Ga
toch weg, anders sterven wij allen!
Jullie mogen alles hebben: als je maar
weggaat, nog deze nacht!"

En ze wierpen de Israëlieten hun
schatten toe, juwelen en armbanden,
vazen en potten van zilver en goud; al
hun schatten waren hun onverschillig
geworden.

En de koning liet weten, dat de
raëlieten af mochten reizen, met a
wat ze hadden. Hij zelf kwam niet.
zat in het paleis bij zijn gestorven
zoon.

DE verlossing was gekomen, vierhor
derd en dertig jaar nadat Israël in Egyp
te gekomen was.
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En vóór de morgen daagde, zijn de
Israëlieten juichend op reis gegaan naar
het Oosten, de zon en de vrijheid tege-
moet.

Voorop liep Mozes, de aanvoerder. En
in grote orde volgden de mensen,
gezin bij gezin, familie bij familie,
stam bij stam, in lange onafzien-
bare rijen, met muziek en gezang. Er
was niemand, die het lopen moeilijk
viel.

Dat was zo wonderlijk: zieken of
zwakken waren er niet.

Mannen dreven het vee voor zich uit;
vrouwen leidden de kinderen; de ezels
waren beladen met huisraad en met de
schatten van Egypte.

En in de stoet liepen een paar mannen,
die een kist droegen, waarin de been-
deren van Jozef waren. Zijn bevel was
niet vergeten: zijn lichaam ging mee en
het zou begraven worden in het land
Kanaän, waar ook de lichamen der vade-
ren rustten.

In Sukkoth kwamen de stammen
samen.

Vandaar reisden ze samen verder, een
eindeloos leger, een groot volk van zes-
honderduizend man, ongerekend de kin-
deren.

Het land bleef verlaten achter. De
huizen stonden leeg. De akkers werden
niet meer verzorgd. De trotse bouw-
werken waren half voltooid.

En overal door het land trokken kla-
gend de lijkstoeten der bedroefde Egyp-

tenaren, die hun zonen gingen be-
graven.

DIE laatste nacht in Egypte is nooit
meer vergeten.

Ieder jaar hebben de Israëlieten een
feest gevierd, in het voorjaar, als de
volle maan glansde over de aarde.
Pascha werd dit feest genoemd. Voor-
bijgaan betekende dat. Dat was een her-
innering aan die nacht, toen de engel
des doods hun deur voorbij was gegaan.

Dan aten zij een gebraden lam en on-
gegiste koeken, gedoopt in bittere saus.
Dan zongen zij hun liederen ter ere van
God. En als de kinderen vroegen, waar-
om dat feest gevierd werd, dan zeiden
de ouders: „Omdat God ons gespaard
heeft in Egypte door het bloed van het
lam en ons bevrijd heeft uit de harde
slavernij. Omdat wij nooit mogen ver-
geten, dat wij het volk des Heren
zijn."

MAAR later zou een ander Paasfeest
worden gevierd, niet alleen in Israël,
maar over heel de wereld.

Dan zou niet meer aan een lam wor-
den gedacht en aan verlossing uit de
slavernij in Egypte, maar aan Jezus
Christus, die de wereld verloste uit de
macht van de satan.

Hij was het Lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt.

Zijn bloed redde ons het leven.
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HET zand in de woestijn van de
Schelfzee lag warm en ongerept, met
kleine golven en heuveltjes van de wind,
zover het oog kon zien.

Maar toen het leger der Israëlieten er
door was getrokken, tekende een breed
spoor van millioenen voetstappen hun
pad.

Toen was er een weg gebaand.
Zij trokken voort, langzaam, heel

langzaam om hun kinderen en hun vee,
de grootste karavaan, die ooit door de
woestijnen ging; de gelukkigste ook.

Zij wisten geen weg. Zij waren nooit
het land uitgeweest. Mozes ging voorop,
met geheven staf en het volk vertrouw-
de op hem.

Maar Mozes behoefde de weg ook niet
te weten.

Er was een andere Leidsman, wijzer
en beter dan hij. Als Mozes de weg had
moeten kiezen, zou hij rechtuit naar het
Noordoosten door het land der Filistij-
nen zijn gegaan. Maar bij de grote
muur liep het spoor met een scherpe
bocht naar het Zuiden en nu volgde het
leger het gebergte langs de Schelfzee en
raakte hoe langer hoe verder van
Kanaän weg.

Niemand begreep het. Maar allen

waren gerust. Want de Here ging voor
hen uit in een wolkkolom. God zelf ging
mee, de wijde, vreemde wereld in.

De zon deerde niemand, want God be-
dekte haar stralen, als de hitte te groot
werd.

Hij zag het, als de kinderen moe wer-
den. Dan bleef de wolk stilstaan aan de
hemel. God wees de plaats aan, waar
Israël rusten mocht.

En als de zon was ondergegaan,
werd het toch niet duister, want God
lichtte hen voor. De wolk des Heren
werd dan een vuurkolom.

De mensen volgden vol eerbied.
De Here was hun Herder. Zij hadden

Hem maar in vertrouwen te volgen.

IN Egypte zat de Farao in zijn paleip.
Stil en vol vrees stonden zijn dienaren
rondom, want de koning staarde som er
naar buiten. De tuinen lagen stil en de
akkers verlaten. Daar achter, heel er
wachtten de halfvoltooide bouwwerk n

De koning barstte los: „Waarom heb•
ben we dat volk laten gaan? Waarom
ben ik zo dwaas geweest, om toe te
geven na zo'n lange strijd? Hebben we
dan al die rampen verdragen voor
niets?"

.;: la1 	 ■ 	 I I v



DOOR ZAND EN ZEE 	 111

Uit een andere zaal klonken klaaglie-
deren. Daar werd het lijk van de
koningszoon gebalsemd.

Opeens werd de deur opengeworpen.
Een boodschapper kwam hijgend bin-
nen en viel voor de voeten van de
koning.

„O koning," riep hij, „de slaven vieren
geen feest in de woestijn! Ze vluch-
ten! Maar ze zijn nu al verdwaald.
'Ik zag hun karavaan van Etham naar
het Zuiden trekken op een heel ver-
keerde weg!"

Toen sprong de koning op. Hij zag
nòg een kans. Zijn ogen flikkerden

van boze vreugde. Zijn hand greep naar
zijn zwaard.

„Spant de wagens aan!" schreeuwde
hij. „Wij zullen hen met het zwaard
terugdrijven naar hun werk!"...

Even later, met daverend geweld,
ratelden zeshonderd strijdwagens de
stad uit, naar het Oosten.

GOD had het volk weer zijn rust-
plaats gewezen. Ze waren steeds ver-
der langs de bergen naar het Zuiden
getrokken. Toen kwam er een doorgang
naar de zee, een smalle vallei tussen het
gebergte, en die waren ze ingegaan. Vóór
hen bruisten de golven. Links en rechts
gingen steile rotswanden omhoog. Ach-
ter hen, waar ze vandaan kwamen, was
de woestijn, die zich uitstrekte tot
Egypte.

En boven hen hing stil de wolk des
Heren.

De Herder hield bij zijn kudde de
wacht.

_iet liep tegen de avond. Het was stil
en koel. Toen stond er één van het volk

open keek naar de zon. Die glansde
mod aan de einder, voor de derde maal
sedert ze uit Egypte weggetrokken
waren. Maar vóór die rode zon bewoog
zich iets. Grote stofwolken verduister-

den het licht. En het leek wel of de
grond dreunde.

Opeens wisten allen: Daar kwam de
Farao met zijn woeste leger!

Zij drongen op elkander, wanhopig,
als een kudde verschrikte schapen.
Wáár moesten ze heen? Er was geen
uitweg, zij waren opgesloten als in
een val: hoge bergen links en rechts,
bruisende golven vóór hen, woedende
vijanden van achteren.

Nergens was een uitweg. Zij zagen de
dood voor ogen en waren buiten zich
zelf van angst.

Ze schreeuwden tot God, en ze zeiden
tot Mozes: „Waren er soms geen graven
in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen
om te sterven in de woestijn? Wat hebt
gij ons aangedaan?"

Maar Mozes stond rustig en sterk voor
het volk. Hij keek niet angstig om zich
heen, hij keek omhoog. En hij zag, hoe
de wolkkolom langzaam zich terugbe-
woog over de mensen en stil bleef staan
tussen hen en de vijand.

Zijn krachtige stem schalde tussen de
bergwanden als een bazuin: „Vreest niet,
houdt stand, dan zult gij de verlossing
des Heren zien, die Hij u heden berei-
den zal, want de Egyptenaren, die gij
daar ziet komen, zult gij nimmermeer
zien. De Here zal voor u strijden en gij
zult stil zijn!"

Hij ging voorop met zijn staf. Zij
schoven zich snel en bevend in rijen en
volgden hem. Zo kwamen ze aan de
zee.

De golven schuimden over het strand.
Het werd reeds donker. Ver weg
was de overzijde, onzichtbaar ... daar-
heen strekte Mozes hoog zijn staf.

Toen begon het te waaien. Het joelde
en floot in hoge luchten. De storm viel
op de zee. Hij sneed als een mes door
het water, hij wierp zich op de golven
en drukte ze weg. Hij ploegde een pad
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door de zee, een vallei tussen waterber
gen; hij veegde de zeebodem droog voor
de voeten der mensen. Toen strekte zich
een weg voor hen uit, waarvan het eind
niet was te zien.

En over die weg schreed Mozes voort,
de zee in, de diepte in. Achter hem
kwamen de mensen, doodstil, bevend
van eerbied voor dit grote wonder. Om
hen loeide de storm, maar het deerde
hen niet.

De zon was nu ondergegaan. Maar het
werd niet duister. Achter hen, uit de wolk
des Heren, straalde het hemelse licht.

Snel trokken ze voort tussen twee
muren van water, die God zelf tegen-
hield.

MAAR nu, na een wilde jacht, waren
de Egyptenaren in de bergkloof geko-
men, waar Israël gelegerd had. Daar
hielden ze halt, dicht bij de zee en keken
verbaasd rond. Waar waren de slaven?
In de grond verdwenen? Over de ber-
gen gevlucht?

Een soldaat wees in grote opwinding
recht voor zich uit. Daar gingen ze!
Ze gingen door de zee, — was het moge-
lijk? — dwars door de zee over een
droge weg, verlicht door vuur van de
hemel!

De soldaten trokken de teugels aan,
dat de paarden steigerden. Maar de
stem van Farao joeg hen voort. In
krankzinnige woede joeg hij vooruit.
Waar een slaaf kon gaan, kon een koning
gaan!

De soldaten volgden, in woeste
galop, de diepte in. Maar de storm
sloeg hun in het gezicht, het werd duis-
ter tussen de waterbergen en een grote,
donkere wolk hing dreigend tussen hen
en de slaven. Daarin rommelde de
donder. Het werd noodweer!

Het rijden werd steeds moeilijker. Ze
konden niet snel vooruit.

En die vreselijke wolk bleef daar maar
hangen.

Die ging voor hen uit als een
levend wezen, dat hen tegen wilde
houden.

Hij straalde licht uit naar de kant
van Israël, maar was donker aan de
zijde der soldaten.

De angst groeide bij de Egyptenaren.
Ze hadden een bang gevoel, dat dit ver-
keerd moest gaan. Maar toch joegen ze
voort, hun koning na, ze sloegen op hun
paarden, die angstig hinnikten; ze
schreeuwden elkaar toe in het lawaai
om vol te houden. Zo worstelden ze ver-
der, die hele nacht.

Maar tegen de morgen, toen ze
Israël dicht genaderd waren, werd het
zo verschrikkelijk, dat ze niet verder
konden.

De zeebodem werd moerassig, de
raderen zakten weg in de modder en
raakten los, de paarden struikelden. En
bliksemschichten schoten uit de wolk
tussen de verschrikte mannen. De don-
der bulderde hun tegen ...

Ze begrepen, dat dit geen gewone
strijd was!

Een geheimzinnige macht hield hen
tegen.

De God van Israël streed voor zijn
volk.

„Vluchten!" riep er een en wendde
zijn paarden, om terug te gaan. Maar
anderen reden nog voort. Het werd eens
grote verwarring. Paarden steigerd
tegen elkander op. Wagens botsten
kantelden.

EN op dat ogenblik, toen de zon de
toppen der bergen kleurde, klommen de
laatste Israëlieten de oever op.

Toen strekte Mozes, de aanvoerder
op Gods bevel zijn hand uit over
de zee.

De wind ging liggen. De waterbergen
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naderden elkaar. De soldaten zagen
ze komen, strekten hun handen uit
om ze tegen te houden en gilden het uit
van angst. Vergeefs! Twee muren van
water stortten ineen boven hun hoofd,
bruisend en kokend. Kreten werden ge-
smoord door de golven, een grijpende
hand kwam nog boven, een blauwe
pluim op een paardekop. Toen niets
meer.

Het trotse leger van de Farao was ver-
nietigd.

HET volk Israël had zich verzameld
aan de zeekant.

Het had in ontzetting toegekeken, ver-
stijfd van schrik.

Nu ontwaakten die mensen. Ze
strekten hun handen uit naar de hemel.
Al die duizenden barstten uit in een

lofzang, dat het gebruis der golven niet
meer gehoord werd. Hun wrede ver-
drukker was dood. God had hen verlost
uit de slavernij. Nu waren ze waarlijk
vrij.

DIE dag hebben ze feest gevierd aan
de oever.

Mozes zong een lied, dat vanzelf in
hem opwelde en de mensen zongen het
mee.

Een lied van diepe vreugde klonk over
het water.

„Ik wil de Here zingen, want Hij is
hoog verheven.

Het paard en zijn ruiter stortte Hij
in de zee."

En Mirjam, de zuster van Mozes en
Aron, die bijna honderd jaar oud was,
nam haar tamboerijn en zong mee, met
al de vrouwen.

Ze jubelden en antwoordden de man-
nen; ze zongen een prachtige beurt-
zang.

„Zingt de Here, want Hij is hoog ver-
heven.

Het paard en zijn ruiter stortte Hij in
de zee."

En dichtbij spoelden de golven de
doden aan.
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DE aarde dreunde.
Duizenden voeten gingen door de

woestijn, over hete stenen en gloeiend
zand. Een groot volk was op reis naar
zijn vaderland.

De hoofden gebogen, de ruggen ge-
kromd, zo zeulden de mensen voort. De
zon brandde; het opwaaiende woes-
tijnzand stak in de gezichten als fijne
naalden.

Het was doodstil in dit doodse land.
Er waren geen zingende vogels en geen
ruisende bomen. Naakte blinkende rot-
sen, schroeiende zandheuvels en een
strakke blauwe hemel daarboven, dat
was alles. En alles gaf hitte af. De hitte
steeg van de bodem op en viel van boven
neer en de rotswanden gloeiden als
ovens. Zelfs de wind bracht geen ver-
koeling ... de wind was de hete adem
van dit verschrikkelijke land.

Slof-slof-slof, gingen de struikelende
voeten, steeds moeilijker. Een stofwolk
trok mee met de stoet. Er werd niet ge-
sproken. Er was maar één woord, dat
telkens weer werd gehoord: „Water!"
Dat woord werd gezucht, gekreund, ge-
gromd. Dat werd een kreet van heel het
volk.

„Water! Water!"

DRIE dagen was het geleden, dat de
Israëlieten zo wonderlijk door de zee
werden geleid. Toen waren ze de woes-
tijn Sur ingetrokken. Ze hadden nog
water uit Egypte bij zich gehad in krui-
ken en leren zakken. Maar nu was alles
opgeteerd, en dit was het land van de
dorst. De lucht was scherp en schroeide
in de keel. De tong kleefde aan het ge-
hemelte. De speurende ogen brandden.

Maar water was er niet.

VOOR het leger uit zweefde de wolk
des Heren. De Here zelf ging mee door
dit doodse land.

Er waren enkele mensen die naar
de wolk keken en dachten: „God is bij
ons. Wij kunnen op Hem vertrouwen."
Maar de meesten dachten daar niet aan.
Zij vergaten ook hoe wonderlijk de Here
hen had gered, in Egypte en bij de zee.

EINDELIJK, daar stonden wat kleine,
magere struikjes tussen de rotsen. De
wolk zweefde er op aan en bleef er
boven hangen. Een blij geroep ging door
de rijen. Water!

Dat woord gaf nieuwe krachten. Het
hele volk drong op om een kleine, glan-
zende plas. De voorsten lagen al op hun
knieën en dronken, maar opeens
schreeuwden ze en spuwden het water
vol afschuw weer uit. Het was bitter,
het was walgelijk van smaak. Zelfs de
dieren wilden het niet drinken.

Daar stonden nu al die diep teleurge-
stelde mensen. Ze hadden gedacht dat
de redding nabij was, en nu werd hun
nood nog groter. Nu voelden ze pas
goed, hoe uitgeput ze waren en hoe ze
versmachtten van dorst.

Ze drongen om Mozes op, hun
bleke gezichten vertrokken van drift,
schreeuwend en mopperend. Hij was
hun aanvoerder en had hen hier ge-
bracht, hij kreeg de schuld.

Maar Mozes riep tot de Here om hu
en de Here wees hem een stuk hout; d
wierp hij in het water.

„Drinkt nu," zei hij blij, „de H
heeft het water zoet gemaakt."

Enkelen kwamen dichterbij; ze proef-
den voorzichtig, aarzelend. Het was toch
hetzelfde water van straks? Dat stuk
hout kon er toch niets aan veranderd
hebben?
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Neen, maar God kon het. Het water
was smakelijk en gezond geworden.

Zij dronken allen. Zij vulden hun
kruiken met het kostbare water, stil en
beschaamd. Zij zeiden: „Wij zullen deze
plek Mara noemen, omdat God hier het
bittere water zoet heeft gemaakt."

TOEN durfden ze wel weer verder
door het land van de dood, want ze wis-
ten, dat hun leven veilig was bij God. En
niet lang daarna kwamen ze in Elim,
een grote oase in de dorre woestijn. Daar
borrelde fris water uit twaalf bronnen
en zeventig palmbomen gaven schaduw.
Ze sloegen hun tenten op aan het water
en rustten uit van de reis. Ze waren te-
vreden, want ze hadden water en brood
en een machtig God, die hen bescherm-
de. En achter de bergen, heel ver, lag
een heerlijk land op hen te wachten, nog
veel beter dan dit Elim. Ze voelden zich
dankbaar.

MAAR die dankbaarheid duurde niet
lang!

Israël was het volk van God, maar het
kende God nog maar zo kort. Israël was
zijn kind, maar het leek op een heel
jong en lastig kind. Als het honger had
of dorst, schreeuwde het, en als het
niet gauw geholpen werd, werd het
kwaad. Rustig wachten op Gods daden
kon het niet. Vertrouwen had het niet.
Dat moest het allemaal nog leren. En
telkens weer vergat het Gods wonderen.

De mensen hadden brood en vlees
meegenomen uit Egypte, een grote voor-
raad.

Maar toen ze een maand gereisd
hadden en in de woestijn Sin gekomen

varen, was die voorraad op. En hier in
le woestijn was geen brood.

Ze klaagden en mopperden. Ze waren
een volk van slaven, ze hadden hun

leven lang gemopperd, ze konden niet
anders meer.

Ze schreeuwden tegen Mozes en
Aäron: „In Egypte was het beter dan
hier. Dáár zaten we bij de vleespotten
en aten volop brood. Waarom heb je ons
weggehaald? Om ons hier in de woestijn
te laten sterven?"

Mozes en Aäron werden verdrietig,
omdat die mensen weer hun God ver-
gaten, maar de Here troostte hen en gaf
hun in, wat zij tot het volk moesten
zeggen.

„Waarom moppert gij tegen ons?"
vroegen zij. „Hebben wij u verlost? Het
was de Here immers? Gij mort niet
tegen ons, maar tegen Hèm! Hij heeft
uw nood wel gezien! Vanavond zal Hij
u vlees te eten geven en morgen zal het
brood uit de hemel regenen. Zult gij dan
geloven, dat Hij voor u zorgt?"

Terwijl zij nog spraken, stonden plot-
seling allen in een helle gloed. De wolk,
die om het leger hing, werd verlicht,
witter dan de zon.

Toen zwegen ook de opstandigsten en
ieder verborg zich in zijn tent.

En des avonds kwam er een geruis
van duizenden vleugels in de lucht:
grote zwermen kwakkels kwamen op-
zetten, dikke vette vogels op de voor-
jaarstrek. Doodmoe van een lange
tocht vielen ze tussen de tenten, en kon-
den gemakkelijk gegrepen worden.

Die avond vlamden de vuren en hing
een geur van gebraden vlees boven de
legerplaats. Israël was stil en tevreden.
Het kind had zijn zin, het was verzadigd.

En de volgende morgen, toen de eerste
mensen buiten kwamen, was er een nog
groter wonder gebeurd. De zon was nog
achter de bergen. Dauw steeg op van
de legerplaats. En onder de dauw was
de hele aarde bedekt met iets fijns, iets
schilferachtigs, fijn als rijm.

„Wat is dit?" riepen de mensen.



Mozes antwoordde: „Dit is manna, dit
is het brood, dat de Here u tot spijze ge-
geven heeft."

Ze verzamelden het snel, voor ieder
een kruik vol, want toen de zon heet
werd, smolt alles wat nog op de aarde
lag en steeg omhoog, vanwaar het ge-
komen was. Het manna was voedzaam
en zoet als honingkoeken. Men kon het
rauw eten, maar er ook koeken van bak-
ken en het kon ook gekookt worden.

„Laat niets over tot morgen," had
Mozes gezegd. ; ,Iedere dag opnieuw
zal de Here u brood uit de hemel
geven."

Sommigen luisterden niet naar hem
en lieten er toch van over, maar de vol-
gende morgen was het bewaarde manna
bedorven. Het rook vies en er zaten
wormen in.

En wonderlijk was dit: Op de zesde
dag der week moest ieder wèl voor twee
dagen verzamelen en de helft bewaren
tot de sabbat, en dat zou niet bederven.
Op sabbat moest het volk rusten, dan

zou buiten geen brood te vinden zijn.
Weer waren er ongelovigen, die zei-

den: „Als het op een gewone dag be-
derft, zal het op sabbat ook wel zo zijn.
Wij bewaren niets, wij vinden morgen
wel."

Maar zij zochten de volgende morgen
vergeefs en hadden niets te eten. En
wie de woorden van Mozes geloofd had,
had op de sabbat brood, fris en onbe-
dorven, alsof het zo uit de hemel kwam.

Dat brood heeft Israël gegeten, zolang
het zwierf door de woestijn. God ver-
zorgde zijn volk als een vader.

En Aäron heeft op Gods bevel een
gouden kruik gevuld met het

wonderbrood. Dat zou bewaard worden en zo
zouden de mensen na vele jaren og
herinnerd worden aan dat grote won er

MAAR nog waren Gods wonderer
niet groot genoeg, om Israël geloof ei
vertrouwen te geven.

Na dagen reizen kwam het leger ir
een bergachtig land, dat Rafidim heette
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Iedere morgen lag nog het manna voor
het grijpen, maar water was er niet. En
de watervoorraad uit Elim raakte uit-
geput.

Toen bleek, dat de meeste mensen
nog niets hadden geleerd. Weer gaven
ze Mozes de schuld, toen zij dorst leden,
en deze keer maakten ze zich zo woe-
dend, dat ze kwamen aandragen met
stenen om Mozes dood te te gooien.

Toen riep Mozes luide tot de Here:
„Wat moet ik met dit volk doen?"

Maar God had nog steeds geduld.
Weer hielp Hij. Mozes moest op zijn
bevel naar een bergwand gaan. Schel-
dend en dreigend liepen de mensen mee.

De rots lag naakt en blinkend in de
zon. Mozes hief zijn staf op en sloeg
op de gloeiende stenen. En zie, krakend
spleet de rots vaneen, een waterstroom
gutste naar buiten en vloeide als een
beek door de vlakte.

Weer zag Israël het bewijs van Gods
liefde en macht.

Massa en Meriba — verzoeking en
twist — zo noemde Mozes deze plaats.

MAAR daar, in het dorre bergland,
loerde een gevaar, dat groter was dan
honger en dorst.

Tussen de bergen woonde een jagers-
en roversvolk, de Amalekieten. Bruine
ruwe kerels hadden geloerd achter de
rotsen, ze hadden Israël zien optrekken
zit de vlakte en al eerder hadden ze de
geruchten gehoord van de wonderlijke

verlossing uit Egypte. En ze waren vol
haat tegen dat volk, dat door hun land

wilde reizen. Zouden die vreemden, die
indringers, drinken van hun water? Zou
dat vee weiden op hun gras?

Zij bespiedden het volk van uit hun
schuilhoeken, terwijl het voorbijtrok en
toen zij al de rijkdommen zagen, die het
bij zich had en de grote kudden, schit-
terden hun ogen van begeerte.

De hoofdmacht durfden zij niet aan
te vallen. Zij wachtten tot die voorbijge-
trokken was en stortten zich toen op de
achterhoede, op de zwakste groep van
het leger, de pakdragers, de veehoeders
en de vrouwen.

Snel als de wind kwamen ze aan-
stormen, bliksemsnel verdwenen ze
weer met hun buit. En bij de Israëlieten
was schrik en grote verwarring.

Maar Mozes liet Jozua bij zich komen.
Jozua was een jonge man uit de stam
van Efraim, nederig en godvrezend,
maar moedig als een leeuw.

„Kies ons mannen uit," zei Mozes,
„trek uit, en strijd tegen Amalek."

Dat klonk eenvoudig, maar het was
vreselijk moeilijk. De Israëlieten waren
nog geen twee maanden vrij. Altijd
waren ze slaven geweest. Ze konden
zware lasten dragen, ze konden een
schop en een houweel hanteren, maar
geen zwaard. Ze hadden wel veel slagen
ontvangen, maar nooit slagen uitge-
deeld. En de Amalekieten waren van
jongsaf afgericht op vechten en moor-
den en gehard in de strijd.

Dat wist Jozua allemaal. Maar hij
gehoorzaamde zonder tegenspreken,
want hij wist, op wie hij vertrouwde.
Hij geloofde, dat God zelf zijn volk be-
schermen kon.

Hij koos vol zorg de sterkste en moe-
digste mannen uit.

En er was een gebed in zijn hart.

DE volgende dag reeds begon de strijd.
De vijanden kwamen aanstormen als
een bruine, levende muur; hun scherpe
zwaarden blonken in de zon, hun krijgs-
geschreeuw vervulde de lucht. Het leger
van Israël met zijn gebrekkige wapens
trok hen dapper tegemoet. Jozua ging
voorop, een vurig aanvoerder; moedig
en vol geloof waagde hij zijn leven voor
zijn volk.
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Niet ver van het slagveld, op een
heuveltop, stond een oude grijze man
met een lange staf, de handen biddend
ten hemel geheven.

Het was Mozes.
Twee andere mannen, A äron en Hur,

waren bij hem en zagen neer op de
legers.

Beneden was het rumoer van de
strijd: gekletter van zwaarden, ge-

schreeuw, hulpgeroep. Ontzettend was
de slag.

Beide partijen schenen ongeveer even
sterk.

Nu eens werd Israël teruggedreven,
dan weer de vijand.

Als Israël week, hief Mozes biddend
zijn handen op — en dadelijk was zijn
volk weer sterker. Als ze de vijanden
terugdrongen en Mozes verblijd toekeek,
leunend op zijn staf, dan verloor Israël
zijn kracht en sloegen de vijanden hèn
weer terug.

Toen, plotseling, begreep Mozes, dat
niet daar beneden, maar hier op de
stille heuvel de overwinning bevochten
moest worden.

Zijn handen hieven trillend van
vreugde de staf naar de hemel, als een
vlag, als een banier, hoog boven het
strijdende volk.

Hij wees er mee naar God, van wie al-
le hulp moest komen.

Toen dreunden Israëls zwaarden op
de vijandelijke schilden. Een blij geroep
ging op bij het volk. De vijand week:
hij moest! Tegen Israëls macht was niets
meer bestand.

Maar Mozes' armen werden moe!
Hij liet ze weer zakken, hij kon ze niet

meer omhoog houden.
Toen snelden Aäron en Hur haastig

te hulp.
Ze rolden een grote steen achter

Mozes, zodat hij daarop kon zitten.
En zij ondersteunden zijn vermoei e

armen tot de zon was ondergegaan.
Toen was de vijand verslagen en

die nog leefden, waren in grote an st
gevlucht tussen de bergen.

Het volk vierde feest en vereerde zijn
held. Maar die beter wisten, zagen om-
hoog naar Gods sterren, die stil en
helder fonkelden boven het land
waar zo fel gestreden was, en zij
dankten God.
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En Mozes bouwde een altaar op de
heuvel en noemde het: „De Here is mijn
banier."

NIET lang na de veldslag in Rafi-
dim is er voor Mozes iets heerlijks ge-
beurd.

Er kwam een stokoud man uit de
woestijn naar de legerplaats. Jethro,
de oude, wijze priester, kwam Mozes
zijn vrouw Zippora en zijn beide zonen
brengen.

Dat was een heerlijk weerzien na de
lange reis.

Mozes vertelde zijn schoonvader al
wat de Here gedaan had ter wille van
Israël.

Jethro verheugde zich daarover, hij
loofde God en bracht de Here een
offer.

Mozes had het wel erg druk in die
dagen. Van de morgen tot de avond
kwamen mensen bij hem om raad. Hij
had bijna geen ogenblik rust. Het was
teveel voor hem alleen.

Toen gaf de wijze Jethro een goede
raad. Hij zorgde, dat Mozes hulp kreeg
van de oudste mannen uit Israël.

Na enkele dagen is hij weer wegge-
trokken, alleen, een eenzaam knecht van
God in een heidens land.

nest, om hem te dwingen zijn vleugels
te gebruiken.

Maar de moeder vloog mee! En als zij
zag, dat de wieken van het jong nog te
zwak waren en dat het te pletter zou
vallen op de rotsen, schoot zij bliksem-
snel onder haar kind en op haar sterke
rug droeg zij het weer omhoog in het
nest.

Maar later, niet lang daarna, zweef-
de het rustig met haar boven de
wolken.

Zo zorgde de adelaar voor zijn jong.
En zo zorgde ook God voor zijn kind,

voor het volk Israël.
Hij voerde het uit Egypte. Hij wees

het de weg door de barre woestijn. En
telkens als het in nood was, kwam Hij
te hulp.

Dan strafte Hij het niet voor zijn
morren.

Dan zegende Hij het.
Hij gaf brood uit de hemel en water

uit de rots. Hij beschermde het tegen
vijanden.

Zo moest het zwakke geloof van het
volk groeien.

Zo moest het leren, om altijd op God
te vertrouwen.

Om te zweven op de vleugels van het
geloof.

ER leefde in de bergen, waar Israël
langs trok, een grote, prachtige vogel,
die zijn nest bouwde op een hoge,
ontoegankelijke top: de adelaar. Geen
vi and durfde dat nest te naderen. De
jonge vogels waren er veilig bij hun
moeder.

Maar als zij vliegen moesten leren,
gebeurde er iets moois. Als zo'n
jonge vogel sidderend op de rand van

net nest zat en zich niet durfde te
daten vallen in de oneindige diepte,
dan stootte de moeder hem van het
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EEN onmetelijke wand van rood gra-
niet rees steil uit de vlakte omhoog. Een
ongenaakbare, grillige top boorde door
de wolken. En over een slingerend pad
op de helling, tussen rotsblokken en
magere struiken, klauterde een man
naar boven, tot hij niet meer was dan
een kleine, witte vlek tegen de berg.

In de vlakte was Israël gelegerd. Dui-
zenden tenten rijden zich naast elkan-
der. Het volk stond stil en gespannen, de
hand boven de ogen, omhoog te turen
in de scherpe lucht. Daar ging Mozes,
hun aanvoerder, hun held! Hij beklom
de Sinai om met God te spreken. God
zelf had hem tot zich geroepen.

De harten klopten in blijde vrees.
Hier zou iets wonder-heerlijks gebeu-
ren. Dichtbij was de plek, waar God uit
een brandend braambos tot Mozes sprak.
Dat was nu een jaar geleden. Toen
waren zij nog slaven. Nu waren ze een
vrij en machtig volk.

En nu wilde God met dit volk
vriendschap sluiten, hier op deze berg.
Dat was nog nooit eerder met een volk
gebeurd. Hij, de Almachtige, die hemel
en aarde geschapen had, en dat zondige
morrende volk van Israël, sloten straks
een heilig verbond.

Dat wonder maakte de mensen stil.
Ze bleven staren naar de Sinai. Ze
zagen een witte vlek, die langzaam
groter werd. Mozes keerde terug.

Zijn ogen straalden van geluk. Zijn
stem was vol vreugde.

„Zo spreekt de Here," zei hij. „Gij

weet, Israël, hoe Ik voor u gezorgd heb.
Ik heb u op arendsvleugelen gedragen.
Indien gij aandachtig naar Mij luistert
en mijn verbond bewaart, zult gij uit
alle volken Mij ten eigendom zijn.
Gij zult een heilig volk zijn, het meest
gezegende volk der aarde."

Ze behoefden niet na te denken. Het
gehele volk antwoordde eenparig: „Al-
les wat de Here gesproken heeft, zullen
wij doen."

DRIE dagen moesten ze nu nog wach-
ten. Dan zouden zij allen de stem des
Heren horen, zoals Mozes die had ge-
hoord.

Zij wasten hun kleren in de beek. Zij
reinigden hun tenten, hun gereedschap-
pen, hun lichamen. Er was niemand die
een boos woord sprak of een boze ge-
dachte koesterde. De harten vooral
moesten rein zijn, als ze de Here zou-
den ontmoeten.

Stil en feestelijk gingen de dagen
voorbij. De heilige berg werd omheind,
opdat niemand die aan zou raken. Want
wie dat deed, zou sterven.

En eindelijk was het zover. De sche-
mering van de nacht hing nog in het
dal. De hemel kleurde rood en de toppen
der bergen straalden in zuiver goud.

Maar om de kruin van de Sinai hing
een wolk, zo donker en zwaar, als Israël
nog nooit had gezien. Uit die wolk
schoot de bliksem en verschrikkelij k

weergalmde de donder tussen de berge
„Zijn allen gereed?"
Zij stonden te wachten in feestgew ad

en beefden van eerbied. Boven de d n-
der was nu het geschal van een baz in

Mozes ging de bevende mensen voor
Langzaam traden zij nader, duizender
en duizenden, en in de schemering stel
den zij zich op onder aan de berg. Er
de berg Sinaï stond geheel in rook, om.
dat de Here daarop nederdaalde in vuur
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Het werd stil. De donder zweeg. De
bergen stonden roerloos in het eerste
licht. Toen sprak God deze woorden:

„Ik ben de Here, uw God, die u uit
het land Egypte, uit het diensthuis, ge-
leid heb."

De Israëlieten bogen de hoofden, zij
sloegen de handen voor het gelaat. Zij
hadden een gevoel, alsof zij sterven
moesten, nu zij, zondige mensen, de
stem van God mochten horen.

Maar zij luisterden en hoorden de
stem tien wetten, tien geboden afkon-
digen:

1. Gij zult geen andere goden voor
mijn aangezicht hebben.

2. Gij zult geen afgodsbeelden maken
en u voor die niet buigen noch hen
dienen.

3. Gij zult Gods naam niet misbruiken.
4. Gedenkt de sabbatdag, dat gij die

heiligt; zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; maar de zeven-
de dag is de sabbat van de Here uw
God; dan zult gij geen werk doen,
gij noch iemand van uw gezin. Want
in zes dagen heeft de Here de hemel
en de aarde gemaakt, de zee en al
wat daarin is, en Hij rustte op de
zevende dag; daarom zegende de
Here de sabbatdag en heiligde die.

5. Eer uw vader en uw moeder, op-
dat uw dagen verlengd worden in
het land dat de Here, uw God, u
geven zal.

C. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult trouw zijn in het huwelijk.
8 Gij zult niet stelen.
9. Gij zult niet liegen en kwaad-

spreken.
10. Gij zult niet begeren, wat van uw

naaste is.

ZO moest Israël leven, als het Gods
volk wilde zijn: Het moest God liefheb-

ben boven alles, en de andere mensen,
hun naasten, als zich zelf.

TOEN werd het stil. De stem des
Heren zweeg. Maar de donder brak
weer los en de bliksem flitste op-
nieuw. En nu deinsden de mensen
terug. Zij vluchtten voor de macht en
de majesteit des Heren. En zij zeiden
tot Mozes: „Spreek gij met ons, dan zul-
len wij horen. Maar God spreke niet
met ons, opdat wij niet sterven."

Zo gebeurde het. Het volk bleef van
verre staan, en Mozes naderde tot de
donkerheid waarin God was. Hij was de
middelaar tussen God en het volk. En
Mozes schreef al de woorden des Heren
op in het boek des verbonds, opdat het
volk ze nooit vergeten zou.

MOZES heeft een altaar gebouwd aan
de voet van de berg, een altaar van
twaalf stenen, voor de twaalf stammen
van Israël. Hij liet de jongelingen van
Israël brandoffers brengen en stieren
offeren.

De helft van het bloed goot hij uit op
het altaar voor God. De andere helft
sprenkelde hij op de mensen, een drop-
pel bloed op ieder van hen. Dat was het
teken van hun verbond met God.

NIET lang daarna moest Mozes nog
eens op de berg klimmen, om met God
te spreken. Jozua ging mee, hij zou hal-
verwege op Mozes wachten. Het volk
zag hen gaan en hoog tegen de berg-
wand verdwijnen.

's Avonds stonden al de mensen weer
op de uitkijk, om hen terug te zien
komen. Maar de duisternis sloop reeds
omhoog tegen de bergen, de Sinaï werd
een machtige schaduw in de grijze
nacht, en nog waren ze niet gekomen.

Ook de volgende dagen wachtten
de mensen vergeefs. Een week, twee
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weken kropen langzaam voorbij. De
berg lag stil te blinken onder de donkere
wolk.

Toen werden ze ongerust. Had Mozes
te veel gewaagd? Had hij een ongeluk
gekregen? De bergwand was steil en
de ravijnen waren diep. Misschien lagen
Mozes en Jozua ergens verpletterd.

Maar niemand durfde gaan zoeken.
Wie zou het wagen, de berg te betreden,
waarover de wolk des Heren hing?

En langzaam werd het bange ver-
moeden zekerheid voor hen: Mozes was
dood. Ze hadden geen aanvoerder meer.
Wat moesten ze nu zonder hem? Wie
zou hen naar Kanaän brengen? Wie zou
recht spreken en voor hen bidden?

HET was in de tijd van de wijnoogst.
In de landen rondom werden de vrolijke
oogstfeesten gevierd. Verleden jaar, in
Egypte, hadden ze er ook nog van ge-
noten. Ze dachten er met verlangen aan
terug. Eigenlijk konden ze hier, in de
woestijn, ook wel feest vieren .. .

Aäron was nu de leider. Hij zou het
wel goedvinden, hij was zo goedig; heel
anders dan de strenge Mozes, die nu
al zo lang verdwenen was.

Een godsdienstig feest moest het wor-
den. Een feest ter ere van God, dat zou
Aäron toestaan.

Andere volken hadden een beeld,
waarvoor ze dansten en offers brach-
ten. Wat hadden zij? — God? Ze merk-
ten niets meer van God. Het was nu al
weer lang geleden, dat Hij tot hen ge-
sproken had, langer dan vijf weken al.

De heidenen hadden het gemakkelij-
ker dan zij. Die konden hun God zien,
elke dag. Die konden voor hem knielen
en hem meenemen op reis en wisten
zeker, dat hij altijd bij hen was. Het zou
toch wel gemakkelijk zijn, als dat bij
Israël ook zo was.

Zo dachten en praatten ze, zo dom en

goddeloos. Het liet hen niet meer los.
Ze gingen in optocht naar Aäron.
„Maak ons een god," zeiden ze, „een

beeld, dat wij kunnen zien, en dat wij
voor ons uit kunnen dragen, want deze
Mozes, die man die ons uit Egypte heeft
gevoerd, wij weten niet, wat er van hem
geworden is."

„Gij zult geen afgodsbeelden ma-
ken ..." Gods eigen stem had die woor-
den doen klinken over deze zelfde
plaats.

Maar Aaron was bang voor het volk.
Ook zijn geloof was zwak. Hij durfde
niet te weigeren, het volk zou hem kun-
nen doden. Maar hij mocht ook niet toe-
geven, hij wist, hoe zwaar deze zonde
was.

List alleen kon hem redden, dacht hij.
Hij knikte. „Goed," zei hij, „maar dat

beeld moet van goud zijn. Dan moet gij
mij al uw oorringen ervoor geven."

Hij meende, dat ze dat zouden wei-
geren. Maar ze rukten ze al af, ze verza-
melden ze bij handen vol. Ze droegen ze
voor hem uit en drongen hem voort
naar de smeltoven, een lawaaierige, joe-
lende menigte, die door Aaron niet meer
te temmen was.

De oven werd gestookt. De houtsnij-
ders slepen hun messen. Zij sneden een
beeld van een kalf, een jonge stier, en
overtrokken dat met bladgoud. De stier
was in Egypte een heilig dier.

Het volk lachte en danste. Het
jubelde: „Dit is onze god, die ons uit Egypte
heeft gevoerd."

Hoorde Aäron wel hoe verschrikkelijk
dat was?...

MOZES was hoog op de berg, in de
heilige stilte bij God. Daar was hij veer
tig dagen en veertig nachten en hoordl
de stem des Heren. Die zei, hoe Israël
leven moest, straks als het in zijn lanc
zou gekomen zijn. Hoe de mensen offers
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ben zich een gegoten kalf gemaakt,
waarvoor zij zich hebben neergebogen.
Het kan mijn volk niet meer zijn."

Het klonk zo vreselijk bedroefd! Mo-
zes werd er diep verdrietig van, maar
hij viel op zijn knieën en smeekte om
medelijden voor zijn volk.

moesten brengen, hoe ze hun huizen
moesten bouwen, hoe ze hun kinderen
moesten opvoeden en nog veel meer.
Hoe ze in liefde en vrede wonen konden.

Mozes schreef alles op, wat God zei,
honderden wetten en regels en hij was
zeel blij, want hij was er zeker van, dat
zijn volk gelukkig zou worden.
Want andere volken hadden

gebrekkige wetten, door mensen gemaakt. Maar
Israël zou leven naar de wetten van God.

MAAR op de veertigste dag hoorde
Mozes, hoe Gods stem hard en toornig
werd en vol verdriet.
„Ga, daal nu af," zei die stem, „want

w volk heeft het verdorven. Zij heb-
hen zich gehaast om af te wijken van de

veg, die Ik hun geboden had. Zij heb-

TOEN daalde hij de berg af.
Jozua, die trouw gewacht had, zag

hem komen en liep hem blij tegemoet.
Maar Mozes' sombere gezicht maakte

hem onrustig. En was was dat voor ge-
luid, dat de berg opgolfde? ... Het
kwam van beneden, uit de legerplaats.
Zouden er vijanden gekomen zijn?

Jozua zei: „Er is een krijgsgeschreeuw
in de legerplaats."

Maar Mozes antwoordde somber: „Het
is geen geroep der overwinning en ook
niet van nederlaag. Een geluid van
beurtzang is het, wat ik hoor."

Feestzangen! Ze weerkaatsten tussen
de bergen, luider en woester, hoe meer
ze naderden. Mozes liep met grote schre-
den tot bij een kromming in het pad. Hij
zag het kamp. Hij zag een krioelende
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menigte en daartussen iets dat schitterde
in verblindende glans, een gouden beeld,
waarom mensen knielden en dansten. En
de rook van een offer ging omhoog.

Mozes stond stil. Dat hardnekkige
volk! Hèm hadden ze beledigd, vele
malen en hij had het verdragen. Maar
dat ze God, die hen zo lief had, die hen
het gelukkigste volk ter wereld wilde
maken, — dat ze God zo beledigd had-
den, dat was te veel!

Lange jaren had het Mozes gekost
om zachtmoedig en geduldig te wor-
den.

Maar nu ontbrandde zijn toom in volle
hevigheid.

Hij had twee leien in zijn handen,
twee tafelen van steen, door God zelf
beschreven met de heilige wet. Wat voor
nut hadden ze, als het volk die wet tech
niet gehoorzaamde? Hij smeet ze in
gruizels tegen de rotsen.

Toen ging hij naar beneden.
Hij schreed hoog opgericht door de

schaamteloos dansende menigte, en
waar hij ging, verstomde het feestge-
druis.

Een huivering voer door de rijen,
kreten van vrees klonken, handen wer-
den vol schrik geheven.

Hij ging naar het gouden kalf en
trapte het van zijn voetstuk.

„Aäron!" .. .
En Aäron kwam. Bleek en sidderend

stond hij voor Mozes.
„Aäron, wat heeft dit volk u gedaan,

dat gij zulk een zware schuld over hen
gebracht hebt?"

Aäron kromde zich onder deze strie-
mende woorden. Hij stotterde wat. Hij
verdedigde zich. Maar hij kon zich niet
verdedigen.

Hij wees verlegen op de mensen.
„Ja," zei hij bevend, „gij weet zelf hoe

boos dit volk is — zij wilden een god
hebben die zij konden zien, zij dach-

ten, dat gij niet terug zoudt komen. En
toen zei ik: geef mij dan jullie goud. En
ze deden het. En ik wierp het in het
vuur en dit kalf kwam er uit ..."

Mozes luisterde al niet meer. Achter
Aron stond de hele stam van Levi
verdrietig toe te kijken. Maar hun ogen
keken recht in die van Mozes. Zij had-
den niet geknield voor het beeld.

„Wie is voor de Here? Die kome tot
mij!" riep Mozes.

Toen kwamen zij, de Levieten. Meer
niet. Op Mozes' bevel gingen zij door
de legerplaats om het volk te straffen.
Drie duizend goddelozen werden ge-
dood.

Het kalf werd vermorzeld en ver-
malen, en het stof werd op het water
gestrooid. Toen moest het volk daar
komen bij Mozes.

„Drink," zei de strenge aanvoerder.
„Drink uw god op, voor wie gij ge-
knield hebt!"

Ze deden het, totaal verslagen. Ze
voelden zijn spot en gaven hem gelijk.
Ze wisten nu, hoe dwaas en slecht ze
geweest waren.

Toen werd het nacht.
En in de slaap vergaten zij alles.

MAAR Mozes sliep niet. Hij zat in zijn
tent en bad om wijsheid.

Hoe moest het gaan met dit volk?
Moest het zonder God verder trekken.

een volk als ieder ander, een zwervende
bende, die een land ging veroveren?

Hoe kon Gods toom worden weg
nomen? Wie moest de schuld drag n
voor dit volk?

DE volgende morgen stond Israël
gebogen voor zijn aanvoerder.

„Gij zijt niet meer waard om God:
volk te zijn," zei hij. „Maar ik zal voor
u tot de Here gaan. Misschien wil Hij
u uw zonden vergeven."
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Hij ging de berg op, langzaam, in ge-
dachten verzonken. Een zware gang
langs een steil pad.

Zo blij als hij de vorige keer gegaan
was, zo bedroefd ging hij nu, zo be
zwaard door de schuld van zijn volk.

Mozes had zijn volk lief, meer dan
zich zelf.

Want, toen hij knielde voor God, die
grote, onzelfzuchtige Mozes, bad hij:

„Here, ik wil de schuld wel dragen.
Vergeef het volk en dood mij maar. Delg
mij maar uit uw boek."

Maar dat mocht niet, dat kòn ook niet.
Dat zou een Ander doen; een profeet,
die groter dan Mozes was.

Jezus Christus, de zoon van God, droeg
de schuld ook voor Israël en stierf er
voor aan het kruis.

TOEN Mozes weer terugkwam bij de
mensen, had hij een heerlijke boodschap
voor hen.

Zij durfden hem niet aan te zien. Hij
was dichter dan ooit te voren bij God.
geweest. Nu straalde zijn gezicht nog
van Gods glans.

Maar zij hoorden zijn woorden, die
glansden van Gods liefde.

God had het volk vergeven. Hij had
het toch nog lief, veel meer nog dan
Mozes het lief kon hebben.

Het zou toch zijn wetten krijgen en
nieuwe stenen tafelen en de Here zou
nog met hen meetrekken naar Kanaän.
Zij waren Gods volk nog, maar zij

wisten, dat zij het niet hadden
verdiend.

. .^........e..^........^..^....^e..^^e,.^,.■..

•
^

•

•4■•Di\I94NIl 	 ••V•/• ••.•/•(N/JGN/d4N/d4^IJ4VJ4N/J•

ER zat een meisje in de schaduw van
een tent. Zij speelde met een gouden
kettinkje, dat zij van haar moeder had
gekregen.

Zij hielp zo goed, om het manna te
zoeken en ze kon al heel alleen op haar
hoofd een kruik vol water halen uit de
beek. Daarom had ze het gekregen.

Ze ademde op het kettinkje en wreef
het glanzend met haar kleed. Ze hield
er zo veel van, niet alleen, omdat het
zuiver goud was, maar ook omdat het
een beloning was van haar moeder.

Toen bleef er een man bij haar staan.
Die zei: „Dat is een mooi kettinkje. Dat
mag je naar Mozes brengen, als je wilt."

„Naar Mozes?" vroeg ze verwonderd.
„Er wordt een tabernakel gebouwd,"

zei de man. „Een huis voor God. En
ieder mag daarvoor iets brengen."

Er ging een troep mensen voorbij. Ze
droegen gouden en zilveren sieraden,
koperen kannen, dierenvellen en kleden.
Eén had beide handen vol gouden mun-
ten. Ze verdwenen tussen de tenten.

Het meisje keek onrustig naar haar
schat. Het mocht ... het hoefde niet.

Maar ... een huis voor God, een draag-
baar huis van balken en gordijnen, alsof
Hij ook een mens was? Een tempel, die
meegenomen kon worden op reis?

39. DE TABERNAKEL
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Het kind keek op naar de wolk, die stil
boven de Sinai hing. Daar woonde God,
zo hoog boven de mensen. Hij was zo
goed. En wilde Hij nu tussen hen komen
wonen, als een Vader tussen zijn kin-
deren?

Het meisje lachte van verwondering
en geluk. Zij voelde ineens, hoe lief zij
de Here had. Zij snelde weg door de
straten van de grote tentenstad. Zij
drong door de mensen. Het kettinkje lag
warm in haar hand.

Daar stond Mozes. Hij had een sluier
voor zijn gezicht gebonden, omdat de
mensen hem anders niet aan konden
zien. Nu schitterde door die sluier nog
zwak de glans van Gods heerlijkheid.

Naast hem stonden Aäron en de
oudsten van Israël. Voor hun voeten
lagen de schatten van Israël opgesta-
peld. Eens hadden deze mensen zo hun
goud gebracht voor een afgodsbeeld.

Deden ze daarom zo hun best?
„Genoeg!" werd er geroepen.
Toen werd het meisje bang, dat ze

haar kettinkje zou moeten houden. Ze
strekte het uit naar Mozes. „Neem dit
nog!" vroeg ze. „Laat mij ook mee
mogen helpen aan het huis voor God."

Mozes strekte zijn grote hand uit
naar het meisje, zij legde eerbiedig haar
schat daarin en ging terug naar huis,
zingend en dansend.

Ze was haar kettinkje kwijt, waar ze
zoveel van gehouden had. En ze was
toch zo blij, als ze nog nooit geweest was.

Dat kwam, doordat ze nu ook iets voor
de Here had mogen doen.

VAN dat meisje lezen we niet in de
Bijbel. Maar zo ongeveer moet het toe-
gegaan zijn bij de bouw van de taber-
nakel. Met zoveel liefde en geestdrift
heeft heel het volk meegeholpen aan de
bouw van het huis van God.

HET grote werk duurde lang. Twee

knappe mannen, Bezaleël en Aholiab
hadden de leiding, zij wisten hoe alles
worden moest. God zelf had het gezegd.
Nu hadden ze slechts zijn plan uit te
werken en ze deden het met liefde.

Duizenden handen waren iedere dag
ijverig bezig. Vrouwen weefden zware
gordijnen en borduurden er mooie figu-
ren op. Mannen kapten acaciabomen en
zaagden er balken van. Anderen over-
trokken die met bladgoud ... Zij deden
allen hun best. Want dit was een werk
voor de Here.

En eindelijk, een jaar nadat Israël uit
Egypte was verlost, was het grote
werk klaar. Op de eerste dag van het
nieuwe jaar werden de balken in hun
zilveren voeten geplaatst en aaneenge-
hecht met hun gouden sluitingen. De
gordijnen werden er over gespreid. Het
volk stond er bij en zag toe. Het zag, hoe
daar in het legerkamp een prachtig,
kostbaar tempeltje groeide, dat omringd
werd met een schutting van gordijnen.

Daar stond ook één der oudsten van
Israël, die vertelde van de tabernakel en
uitlegde, wat alles betekende. Hij was
één van de zeventig wijze mannen, die
Mozes hielpen bij zijn werk.

Het plein binnen de schutting heette
de voorhof.

Daar stond een koperen brand-
offeraltaar, waarop iedere morgen en
avond een offer zou worden gebracht.

Dat offer werd geheel verbrand, dat
was geheel aan God gewijd. Dat
tekende, datdat de mensen helemaal van
God moesten zijn en hun leven aan H m
moesten. wijden.

In de voorhof stond ook een groot
koperen wasvat. Daarin moesten dc
priesters hun handen en voeten wassen
om rein hun werk voor God te doen.

Die priesters waren zonen van Aaron
En alle mannen uit de stam van Levi
mochten hen helpen bij hun werk. Zij,
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de Levieten, werden de knechten van
Gods huis, omdat zij niet geknield had-
den voor het kalf.

IN de tabernakel waren twee ka-
mers. De grootste heette het heilige.
Daar mochten de Levieten niet ko-
men, daar kwamen alleen de priesters.

Er stond een prachtige gouden kande-
laar met zeven lampen, die de donkere
ruimte verlichtten. Er stond ook een
gouden tafel, waarop iedere week verse
broden zouden worden gelegd.

Dat betekende: „Heer, wij geven
deze broden aan U, om U te laten zien,
hoe dankbaar wij zijn."

En achter in het heilige, voor een
prachtig gordijn, stond het gouden
reuk-offeraltaar. Daar zouden de priesters
wierook op branden. Zoals de geur van
d..? wierook zou opstijgen naar de hemel,
zc zouden de gebeden der mensen op-
stijgen tot God.

DAT kostbare, zware gordijn heette
let voorhangsel. Daarachter was nog
?en kamer, een kleinere kamer, het hei-
ige der heiligen. Daar brandde geen
amp. Daar was ook geen raam. Daar
was het altijd donker.

In dat donker stond een kist van hout,

met goud overtrokken: de ark. Op die
ark was een deksel, geheel van goud:
het verzoendeksel. Op dat deksel waren
twee gouden cherubs, twee engelen, die
de vleugels over het verzoendeksel uit-
breidden. En tussen die engelen was de
heiligste plaats van de tabernakel.

Daar zou de wolk des Heren straks
neerhangen van de hemel. In het duister
van het heilige der heiligen wilde God
wonen, als een Vader tussen zijn volk.

Slechts Aäron, de hogepriester, mocht
één keer per jaar daar binnen gaan.

Die dag heette: de grote verzoendag.
Dan werden twee bokken in de voorhof
gebracht. De ene bok werd geslacht en
geofferd voor de zonden van het volk.
Maar het bloed werd opgevangen in een
schaal en Aäron ging er mee in het
heilige der heiligen en sprenkelde het
op het deksel van de ark en daarvoor.
Dan was de schuld van het volk ver-
zoend.

Als dan de hogepriester terugkwam,
legde hij beide handen op de kop van
de andere bok en zei: „Op u leg ik alle
zonden van Israël."

Die bok werd weggejaagd, ver weg in
de woestijn en kwam nooit terug.

Dat was de zondebok.
Zò moesten alle zonden uit het volk
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worden weggedaan! Zo moesten ze op
die dag een rein volk worden.

Dit alles had een diepe betekenis.
Het betekende: Israël, vergeet nooit,

dat het volk een verlosser nodig heeft!
Vergeet nooit, dat eens de Messias

komen zal, de ware Hogepriester, die
werkelijk de straf zal dragen voor uw
zonden.

Die ook echt uw harten rein zal
maken van schuld.

TOEN de tabernakel was opgezet en
alle gereedschappen op hun plaats waren
gelegd, bracht Mozes het eerste offer.

En toen de rook ten hemel steeg en
al de mensen knielden in de voorhof en
daarbuiten, kwam de wolk des Heren
langzaam neder van de Sinai, laag over
de knielende mensen en bleef rusten op
de tabernakel, boven de ark.

Dat was haast te heerlijk voor deze
aarde.

De mensen weenden van vreugde en
aanbaden God.

Vader van Israël! .. .
Koning van het volk! ...

DIE avond en de volgende dagen zag
het meisje Aron door het leger gaan
in zijn hogepriesterlijk kleed, blauw als
de hemel. Aan de zoom klingelden gou-
den klokjes. Op zijn voorhoofd glansde
een gouden plaat. Daarop stond ge-
schreven: De Here heilig.

En op zijn borst hing een schild met
twaalf edelstenen, alle verschillend e n
elk met de naam van een stam van
Israël. Zo droeg hij het volk op zijn hart
in Gods huis.

„Zo draagt hij ook mij," dacht het
meisje.

En ze voelde zich heel gelukkig, om-
dat ook zij had meegewerkt aan het
grote werk voor God.
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DE woestijn.
Een bergachtig land. Een oneindige,

brandende oven van zand en rotsen.
Daardoor een bijna onbegaanbaar pad,

dat steeg en daalde, steeg en daalde.
En op dat pad een lange witte slang, die
langzaam voortkroop naar het Noorden:
het volk Israël.

De rust bij de Sinaï was voorbij. Het
volk was er meer clan een jaar geweest
en het was er zich thuis gaan voelen.

Maar nu moest het weer verder. De
zon stak weer, het zand gloeide weer,
de hete wind verschroeide weer hun
gezichten. De woestijn had hen weer
opgenomen en dit laatste deel van de
reis, over smalle, gevaarlijke paden en
door steile bergpassen, was moeilijker
dan alle vorige tochten.

Maar de wolk des Heren trok na de
rust altijd weer verder en riep hen mee:
„Komt, het beloofde land wacht!"

Het beloofde land! Dat maakte de
voeten licht. Dat maakte de hitte draag-
lijk. Een tent in de koele schaduw van
hoge bomen aan de oever van een beek.
Golvende korenvelden, bloemen, kud-
den op groene heuvels. Het was nog ver,
maar het wachtte!

MAAR de reis duurde zoveel langar
dan ze gedacht hadden en was zo v
schrikkelijk moeilijk.

Hun voeten werden gewond van he t
gaan, hun ogen brandden van het stalher.
en hun zielen werden het hopen oe
Hun moed verdorde en ze gingen nok
slechts gebogen en moedeloos verder. K
was geen vreugde meer in de reis. He '

water was lauw. Het eten smaakte
niet-meer. De toekomst? Wie dacht er aar

de toekomst? Ze hadden er de kracht
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niet meer voor. Ze dachten aan het ver-
leden!

Ver achter hen lag de Sinai. Daar was
het heerlijk. En verder, veel verder nog,
was Egypte. Daar hadden ze hard moe-
ten werken.

Maar deze barre woestijnreis was
eigenlijk even erg als dwangarbeid. En
dáár was volop vis uit de Nijl, daar
waren komkommers en uien en me-
loenen, sappig en koel. Het verleden was
zo kwaad nog niet geweest!

En het beloofde land was zo hopeloos
ver!

ER reisden mensen met Israël mee, die
eigenlijk niet bij het volk hoorden.
Zwervers uit andere volken, die mee
waren gevlucht uit Egypte, uit verlan-
gen naar avontuur. Die begonnen het
eerst te morren.

„Dat manna," zeiden ze, „dat zoete
brood verveelt ons gruwelijk. Waren we
maar in Egypte gebleven."

En de Israëlieten deden mee. „Wie
geeft ons vlees te eten?" jammerden ze.

„Vlees moesten we hebben op zo'n
zware reis! Wij krijgen alleen dit manna
te zien."

Mozes ging 's avonds door de leger-
plaats en hoorde die woorden. In alle
tenten was gemopper als van verwende
kinderen.

Hij zuchtte. Het was weer zo ver. Zó
spraken ze van Gods beste gave. Ach,
dit volk lag zo zwaar op Mozes' hart.

Nu kon alles zo heerlijk zijn! Ze
kenden optrekken als een heldenvolk.
Maar die altijd weerkerende ontevre-
denheid roofde ook hem 'de kracht.

In de tabernakel knielde hij neer,
moedeloos en verslagen. Hij vertelde al-
les aan de Here en zei: „Ik alleen kan
3e zorg voor dit gehele volk niet dra-
gen, dat is mij te zwaar." En hij voelde
zich zo moe en wanhopig, dat hij maar

liever sterven wilde, om van die zware
zorg voor het volk verlost te zijn.

Maar dat mocht niet. Zijn taak was
nog niet af. De Here troostte hem. Hij
zou Mozes hulp geven van wijze, oude
mannen. En tot het volk moest hij zeg-
gen: „Wacht tot morgen, dan zult gij
vlees eten, niet één dag, niet twee
dagen, maar een volle maand, tot gij er
van walgt."

Mozes bracht die boodschap over,
maar hij geloofde het zelf haast niet. Hoe
kon dat, hier in de woestijn?

En hij voelde ook een stille angst.
Gods woorden hadden zo vreemd en
dreigend geklonken.

DE volgende dag verschenen er zwar-
te wolken aan de einder. Er was een ge-
ruis in de lucht als van een naderende
storm. Het volk verschool zich angstig
in de tenten, maar plotseling stortte
het zich weer naar buiten. „Vogels! Vo-
gels! Kwakkels!" schreeuwden ze. Ze
kenden ze nog van een jaar geleden.
Maar nu waren er veel meer. De vogels
botsten tegen de tenten op, vielen
amechtig op het zand, duizenden bij dui-
zenden, in lagen op elkaar. En de men-
sen stonden er tussen, juichend, joelend
van vreugde en grepen ze vol be-
geerte. Vuren vlamden op en ze slacht-
ten en braadden en aten, aten met wel-
lust, gulzig en snel. Met de mond nog
vol, grepen ze al weer naar nieuwe
stukken.

Maar 's nachts lagen ze kreunend in
hun tenten ... Ze hadden in zo lang geen
vlees gegeten, hun magen waren die
zware, vette kost niet meer gewoon.
Velen stierven met het vlees nog tussen
de tanden en werden begraven in de
woestijn.

En toen het volk weer verder trok,
beladen met gedroogde kwakkels, keken
velen weemoedig om. Toen zagen ze een



130 	 ONGELOOF

kring van heuvels, waar het kamp was
geweest.

„Kibroth-thaäva," mompelden ze.
„Graven der gulzigheid."

Zo werd die plek genoemd.
Daar werd de zegen een vloek.

EN verder ging het weer. Maar moeite
en zorg wandelden mee. En een nieuw
verdriet stond Mozes te wachten.

Nu was het Mirjam, zijn eigen zuster,
die hem het leven moeilijk maakte. En
Aäron, die zich zo gauw liet overhalen,
deed mee.

Mirjam had trouw voor Mozes ge-
zorgd, vroeger, heel veel vroeger in
Egypte, toen de wrede Farao hem ver-
drinken wou. Nu, tachtig jaar later,
wilde ze nog over hem moederen.

In haar hart was ze jaloers op Mozes.
Dat was nu dat kleine ventje, dat zij had
opgepast, toen het in het biezen kistje
lag! Toen het nog niet anders kon dan
huilen en trappelen met de voetjes. Nu
was hij de leider van het volk, de voor-
naamste, ook háár leider, al meer dan een
jaar. En voornamer dan Aäron, ofschoon
ook die ouder was. Mirjam wilde ook
wel eens de voornaamste zijn. Zij was
toch ook een profetes! God had ook tot
háár gesproken, het vorig jaar nog, bij de
Schelfzee. Daar had zij een mooi lied
gezongen, dat God haar had ingegeven.

Dat zei ze allemaal in 't geheim tegen
Aäron en ze sprak kwaad over Mozes.
Misschien wist Mozes het wel, maar hij
was een zeer zachtmoedig man, meer dan
enig ander. Hij was niet trots en heers-
zuchtig, en hij zou Mirjam graag zijn
werk in handen gegeven hebben! Dan
pas zou ze weten, hoe moeilijk het was!

Maar de Here had Mirjams woorden
gehoord en antwoordde voor Mozes. Hij
sprak bestraffend tot Mirjam en Aäron.
Mozes was Gods beste vriend. God zelf
had hem geroepen tot zijn zware taak.

Hoe durfden ze kwaad over hem te
spreken?

De schrik sloeg Mirjam om het hart.
Ze ging heen, stil en beschaamd. Maar
de mensen weken uit en wezen naar
haar, vol afgrijzen. Want ze was wit als
sneeuw, bedekt met zweren. Mirjam
was melaats geworden.

Dat deed Mozes meer verdriet dan
haar jaloersheid. Hij wrong zijn hander
samen, en hij riep tot de Here: „O Go d .
genees haar toch."

En God, die barmhartig was, die ook
het berouw van Mirjam wel zag, ver-
hoorde het gebed.

Zeven dagen woonde Mirjam buiten
de legerplaats in de woestijn, eenzaam
en geschuwd.

Toen keerde ze genezen terug. Het
volk had op haar gewacht.

MAAR Kanaän kwam nu heel dicht
bij. En eindelijk, een maand na het ver-
trek van de Sinai, ging een vrolijk ge-
roep door de rijen. Hoofden werden op-
geheven, halzen gerekt. Handen wezen,
bevend van vreugde.

Voor hen lag hetzelfde woeste,
schrale berglandschap van iedere dag,
met hoge, kale toppen. Maar achter die
bergen, zij wisten het, dáár lag het land.

De wolk ging nog slechts langzaam
voort, en stond eindelijk stil. Het kamp
werd opgeslagen. Maar niemand ging in
zijn tent. Zij stonden en tuurden. Een
enkele roofvogel zweefde boven E
bergen. Die zag het land reeds; zo di h -

waren ze nu genaderd. Zou het heus z(
goed en mooi zijn als Mozes zei?

Het was druk en onrustig in het le er
Er was opwinding, blijdschap en ook
angst.

„Wij moesten eerst maar verspieder
het land inzenden," zei het volk tegel
Mozes. „Wij moeten voorzichtig zijn
Wie weet, welke gevaren ons wachten

il_dp) -^ 	 ^i
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De verspieders kunnen dan de zwakste
plek zoeken, waar we aan moeten val-
len en zien, of het land vruchtbaar is."

Het ongeloof had hen weer gevangen,
de twijfel maakte hen bang. Mozes ken-
de hun gedachten. Hij gaf toe en God
keurde het goed. Ze zouden spoedig
weten, dat ze God vertrouwen konden.

En de volgende dag trokken twaalf
mannen weg, de bergen over. Uit iedere
stam ging er één. Jozua was er ook bij.

Het volk bleef achter; hoe langer het
wachtte, hoe meer het twijfelde.

DAG aan dag stonden ze ongeduldig
uit te kijken. En eindelijk, na veertig
dagen, tekenden zich hoog op de berg-
kam donkere gestalten af tegen de lichte
hemel. Daar kwamen ze! Ze waren be-
laden met vruchten: granaatappels en
vijgen. Twee droegen aan een draagstok
een druiventros, zo groot, als ze nog
nimmer zagen.

Juichend liepen de mensen hun tege-
moet, vragend dromden ze om hen heen,
in optocht ging het nu naar Mozes.

Het werd gespannen stil. De harten
bonsden van hoop en vrees. En de ver-
spieders vertelden.

„Wij zijn het land doorgegaan," zei-
den ze, „en werkelijk, het is een land
van gras en bloemen, van melk en
honing, een prachtig land."

Een zacht gejubel ging op onder de
schare. Maar dat veranderde spoedig. Er
waren bij de twaalf mannen maar twee,
cie op de Here vertrouwden. Dat waren
Jozua en Kaleb. De andere tien waren
als het volk: twijfelaars, kleingelovigen.

„Hier zijn de vruchten van Kanaän,"
zeiden ze bitter. „Maar weet, dat
niemand van u ze daar zal plukken.
Wij zullen daar niet binnen gaan.
Er wonen sterke volken in ommuurde
steden, die wij nooit veroveren kun-
nen."

Toen verdonkerden de gezichten, het
gejubel hield op.

Maar Kaleb trad naar voren.
„Laat ons gerust optrekken en het in

bezit nemen," riep hij, „want wij zul-
len het zeker kunnen vermeesteren."

Maar de tien anderen lachten honend.
,,Geloof hem niet," zeiden ze. „Wij

hebben reuzen gezien, Enakieten, en
toen wij die zagen, voelden wij ons als
sprinkhanen. Hoe zullen wij een land
van reuzen kunnen veroveren?"

Dat gaf de doorslag. Er steeg een ge-
jammer op. Het volk weende, en al de
Israëlieten morden tegen Mozes en
Aron.

„Ach, waren wij in deze woestijn ge-
storven," kermden sommigen.

En anderen: „Waarom toch brengt de
Here ons naar dit land? Om ons te laten
doden? Om onze vrouwen en kinderen
gevangen te laten nemen? Zou het voor
ons niet beter zijn, naar Egypte terug te
keren?"

„Ja, terug!" werd er geschreeuwd.
„Eerst een aanvoerder kiezen. Een an-
dere leider! Wij zijn bedrogen door God
en door Mozes!"

Het werd een oproerige bende, een
wilde, ordeloze troep. Na de lange reis
en alle gevaren die ze al doorstaan had-
den, maakten ze alles kapot: de vreugde,
de vrede, de band met God. Nu ver-
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vloekten ze het land, waar ze maanden
op gehoopt hadden.

Toen wierpen Mozes en Aron zich op
hun aangezicht ten aanschouwen van
het hele volk.

En Jozua en Kaleb scheurden hun
klederen van rouw en trachtten nog het
volk tot bezinning te brengen.

„Houdt toch op!" riepen ze. „Vreest
toch niet! Dat land is buitengewoon
goed en de Here kan het ons geven! Ge-
looft toch in God. Hij is sterker dan alle
vijanden. Zoals wij ons brood eten, zo
gemakkelijk zullen wij hen verslaan!"

Maar niemand geloofde hen.
„Gooit ze dood!" werd er geroepen.

„Stenigt die verleiders!"
Toen was het genoeg.
God zelf kwam in al zijn heerlijkheid,

om zijn knechten te beschermen.
Een groot licht, fel als de bliksem,

straalde uit de wolk des Heren. De men-
sen drongen terug, ze sloegen verblind
de handen voor de ogen. Het werd stil.
De wolk hing zwaar en donker boven de
tent. Mozes was gebogen naar binnen
gegaan. En allen voelden dat een groot
onheil over hen los zou breken.

ZE wachtten, tot Mozes naar buiten
trad. Zo'n grote smart als er toen in zijn
ogen was, had niemand nog gezien.

„Luistert," zei hij. Er was een snik in
zijn stem. „Zo spreekt de Here: Gij wilt

het land niet binnen gaan? Gij zult niet
meer binnengaan! Gij wilt terug? Goed,
gij zult terug. Gij wenstet wel, dat gij
gestorven waart in de woestijn? Wel-
nu, gij zult er sterven, tot straf voor uw
ongeloof, gij allen die ouder zijt dan
twintig jaar, behalve Jozua en Kaleb, die
op de Here hebben vertrouwd. En uw
kinderen, over wie gij gejammerd hebt,
die zullen het land binnengaan als een
nieuw volk. Veertig jaar zal het nog
duren ..."

De zon ging onder over een volk, dat
in zware rouw in zijn tenten zat. Tot
straf voor hun zonde waren de tien on-
gelovige verspieders reeds gestorven.

Het beloofde land was gesloten voor
altijd. Er was maar één sleutel, die toe-
gang kon geven, de sleutel van het ge-
loof.

DE volgende morgen kwamen man-
nen tot Mozes ,  vastberaden, dappere
kerels, met scherp geslepen zwaarden.

„Wij weten nu, dat wij gezondigd
hebben," zeiden ze. „Nu zullen wij moe-
dig het land intrekken."

Mozes schudde zijn grijze hoofd.
„Trekt niet op," zei hij, „want de Here

is niet in uw midden."
Maar ze wilden niet naar hem luiste-

ren. De wanhoop dreef hen de bergen
op. Er was misschien nog een sleutel die
het land zou openen: roekeloosheid,
overmoed.

Slechts enkelen keerden gewond
terug. De anderen waren in het beloofde
land. Ze lagen dood tussen de bergen.

DE woestijn.
Een bergachtig land, een brandende

oven van zand en rotsen.
En over een moeilijk, slingerend pad:

Israël, voorttrekkend achter de wolk des
Heren, gebogen als op een begrafenis.

En zo was het ook. Want de woestijn
zou hun graf zijn.

De kinderen liepen onwillig mee.
„Vader, moeder, waarom gaan we u

terug? Waarom gaan wij niet naar s
land?"

„Later, kinderen, later zullen jullie
daar binnengaan."

„Waarom nu niet, vader?"
Ach ja, waarom?
Omdat niemand het beloofde land kan

binnengaan met ongeloof in het hart.

^ ^ 	 1 ,11 . 1.., 	.:^^
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NOG trok het volk Israël door de
woestijn. Het rustte als de wolk bleef
stilstaan, het sukkelde weer verder als
die zich verhief.

Zij dwaalden als een kudde rond, door
een dor land, onder een altijd blauwe
hemel. En waar zij gingen, daar werd
hun spoor getekend door heuvels in het
zand. Waar zij een kamp opsloegen, daar
verrezen ze in een kring om hen heen.
Dat waren de grafheuvels van hun fami-
lie. Tot Kanaän zou dat spoor hen vol-
gen, veertig jaar lang. Dan pas zou het
genoeg zijn. Dan zou een land van melk
en honing openliggen. Maar voor een
nieuw volk, niet voor hen...

Zo zwierven ze rond, zonder hoop,
zonder doel, somber en stil. En in hun
ontevreden, mismoedige harten groeide
de boosheid.

Korach was een neef van Mozes en
Aäron, een Leviet. Hij had zijn werk in
het heiligdom, dicht bij de Here, maar
hij was ontevreden en verbitterd. Wèl
at hij het manna; wèl droeg hij mee aan
de tabernakel, maar hij dacht niet meer
aan God.

Korach voelde zich ongelukkig. Wat
verwachtte hij nog van het leven? En-
kele jaren zwerven en dan de dood. En
Bäron, zijn neef, die zou binnengaan in
let land. Die had altijd het beste deel.
Aäron was hogepriester en liep rond in
zijn prachtig hemelsblauw kleed met ge-
klingel van gouden klokjes. De mensen
bogen voor hem. En Korach, in zijn
witte Levietenkleed, bleef onopgemerkt
tussen al de anderen. Hij deed knechten-
dienst in de voorhof, hij moest de knecht
zijn van Aäron en diens zonen. Hij
mocht geen offer brengen.

Iedere dag moest Korach daaraan

denken. Iedere dag groeide zijn jaloers-
heid. Waarom kon hij niet eens hoge-
priester zijn en Aäron zijn knecht?

Dat het zonde was om zo te denken,
kon Korach niet schelen. Zij leven was
toch bedorven. Misschien brachten eer
en macht hem nog een beetje geluk!

's Avonds zat hij voor zijn tent in het
legerkamp en praatte met de mannen
van zijn stam.

„Die Mozes en Aaron," zei hij, „zijn
trots en heerszuchtig. Die hebben ons
hier in de woestijn gebracht om de baas
over ons te spelen! En wij verdragen dat
maar, wij, een heilig volk! Wij behoeven
geen mensen te gehoorzamen, wij heb-
ben God in ons midden. Zij hebben geen
recht om over ons te heersen."

Zo stookte Korach iedere dag de men-
sen op, tot er een vuur begon te smeu-
len in hun harten. Daar dichtbij was de
stam van Ruben gelegerd en twee men-
sen uit die stam, Dathan en Abiram,
waren ook verbitterd. Ruben was de
oudste zoon van Israël en daarom von-
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den zij, dat ze óók recht hadden om het
volk te regeren.

Niet lang daarna barstte het oproer
los. Een tierende bende van tweehonderd
vijftig mannen met Korach aan het
hoofd verscheen voor Mozes en Aäron.

„Wij willen ook priester zijn!"
schreeuwden ze. „Wij zijn allen heilige
mannen! Waarom verheft gij u boven
de gemeente des Heren?"

„Heilige mannen," zeiden ze!
Dathan en Abiram waren niet meege-

komen. En toen Mozes hen liet roepen,
zeiden ze: „Wij komen niet. Mozes heeft
lang genoeg geheerst over ons! Hij zou
ons immers in een land van melk en
honing brengen? Nu laat hij ons sterven
in deze woestijn. Neen, wij gehoorzamen
hem niet meer."

Welk een leugenachtige en ondank-
bare taal! Was het Mozes' schuld, dat
het beloofde land gesloten bleef? Hij
was één van de onschuldigen, die leden
om de zonden van het volk. Was dat nu
de dank voor zijn liefde en zijn trouw?

„Here," zei Mozes, „niet één ezel heb
ik van hen weggenomen, noch iemand
van hen kwaad gedaan."

En tot de opstandelingen zei hij:
„Goed, gij zult priester zijn, als de Here
het wil. Komt morgen voor de taber-
nakel en neemt allen een vuurpan met
reukwerk, zoals de priesters dragen,
dan zal de Here zelf doen weten, wie
Hem toebehoort."

Morgen! Ze hadden nog één dag om
er over na te denken.

MAAR de volgende morgen kwame n
ze allen. Ze stonden trots in de voorhof
en brandden reukwerk als priesters.

Toen kwam het antwoord van God.
De aarde beefde. Mozes liet alle men-

sen wegroepen van de tenten van
Korach, Dathan en Abiram. De aarde
scheurde onder de voeten van die drie

goddeloze mannen en zij verdwenen in
een afgrond. Zij werden levend be-
graven.

Op datzelfde ogenblik stierven de
tweehonderdvijftig mannen, die priester
wilden zijn.

En de volgende dag, toen nog anderen
het waagden om in opstand te komen,
brak een ziekte uit onder het volk,
waardoor velen stierven. Maar toen
Aäron toesnelde en met een vuurpan
tussen de doden en de levenden stond,
werd Gods toom gestild.

Toen wisten allen, dat Aäron en
Mozes geen heerszuchtigen waren. Dat
ze niet de baas wilden spelen. Maar
dat ze knechten waren van God, door
Hem zelf gekozen.

MAAR nu mochten ze het ook nooit
meer vergeten.

De koperen vuurpannen werden ge-
plet tot een overtrek voor het altaar in
de voorhof.

Iedere dag kwamen daar de Levieten,
en werden er zo aan herinnerd, dat God
zelf zijn priesters kiest!

OP Gods bevel brachten alle stammen
van Israël aan Mozes een staf, een lange
herdersstok. Op elke staf was een naam
geschreven. Mozes bracht die twaalf sta-
ven in de tabernakel en legde ze vóór
de ark. De staf van Aäron was ook
daarbij.

En zie, de volgende morgen, toen hij
ze weer naar buiten bracht, was éém
staf, één dode geschilde amandel-
stok, weer levend geworden. Hij h d
takken en bladeren gekregen, bloesem
voortgebracht en reeds amandelen doen
rijpen.

Wiens naam stond in de staf gesneden`
Wie wees God zelf als hogepriester

aan?
Aaron!
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De bloeiende staf werd nog lang be-
waard in het heiligdom.

DE jaren gingen voorbij.
Mozes ging het volk voor langs zijn

bochtig pad en deed zijn werk met lief-
de en geduld.

Hij bracht Gods woorden over aan de
mensen. Hij onderwees hen. Hij sprak
recht. Hij gaf raad. Hij leefde voor dat
volk en verzorgde het als een herder,
wijs en goed.

Mozes was de zachtmoedigste aller
mensen en een held in het geloof!

En toch zou ook hij één keer zijn God
vergeten.

HET volk was in Kades gelegerd en
leed dorst. En weer kwam het dreigend
en scheldend bij Mozes en Aäron.

Weer gaven ze Mozes van alles de
schuld.

„Je hebt ons hier gebracht om ons te
laten sterven!" schreeuwden ze.

Maar God zei tot Mozes: „Spreek tot
de rots, dan zal zij haar water geven."
Toen gingen Mozes en Aäron het volk
voor naar de rots.

DAAR stonden ze toen. Het volk, een
woeste, schreeuwende troep, met fonke-
lende ogen, elkaar duwend en dringend
-)m vooraan te komen, als dieren in hun
wilde begeerte.

En daarvoor Mozes, mismoedig neer-
ziend op die duizenden. Dat hardnek-
kige volk, dat kermde en klaagde bij de
:rinste tegenslag, wanneer zou het ver-
;rouwen leren? Hadden ze hèm dan
liet, hun aanvoerder, hun leider, die hen
altijd weer had geholpen?

Mozes voelde zich groot en sterk bij
le dwaasheid van die mensen. En hij
vilde hun leren, dat ze met hem als
aanvoerder nooit iets te vrezen hadden.

„Hoort toch, wederspannigen!" riep
hij. „Zullen wij uit deze rots voor u
water te voorschijn doen komen?"

Wij! zei Mozes.
Aäron en ik.
Daarop sloeg hij de rots met zijn staf,

tweemaal zelfs, en er kwam veel water
uit, zodat de mensen konden drinken en
ook het vee.

Men keek bewonderend naar Mozes
op, de sterke, machtige aanvoerder.
Maar hij wist dat hij zwak was ge-
weest, omdat hij zich zelf een wonder-
doener had gemaakt.

De Here zei tot hem en tot Aaron:
„Omdat gij op Mij niet vertrouwd hebt
en Mij voor het volk niet geheiligd hebt,
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daarom zult gij het volk niet brengen
in het land, dat Ik u geef."

Arme, oude Mozes! Dat was de bitter-
ste tijding die God hem ooit gezonden
had.

VAN Kades reisde het volk naar de
berg Hor. Daar is Aäron gestorven, oud
en levensmoe.

Op Gods bevel heeft Mozes zelf op
die berg Aäron zijn hogepriesterkleed
uitgedaan en er Aärons zoon Eleazar
mee bekleed.

Het volk had verdriet en rouwde om
Aäron, dertig dagen lang. Hij was een
zwak en zondig man geweest, maar hij
had Israël gedragen op zijn hart. Hij had
hun zonden verzoend, als hij in het hei-
lige der heiligen ging.

Nu was hij heengegaan naar het hei-
lige der heiligen daarboven.

Daar werden zijn eigen zonden ver-
zoend door een betere Hogepriester
dan hij.

EN de zon scheen, alsof er niets was
gebeurd. En het zand gloeide. En het
leger trok voort achter de wolk.

Maar nu waren de veertig jaren bijna
ten einde.

„OP naar Kanaän!" ... Dat klonk als
muziek. Maar vòòr hen lag het land
van Edom. En de Edomieten, de nako-
melingen van Ezau, wilden Israël niet
door hun land laten trekken. Toen moest
het volk een grote omweg maken, omdat
de Here de strijd met het broedervolk
verbood.

Weer moesten ze de woestijn in. Weer
moesten ze de hitte verdragen en manna
eten. En ze hadden zo gehoopt op de
koele schaduw van Edoms bossen en op
het koren van dat land.

Toen zijn in die grote teleurstelling de
mensen nog eenmaal oproerig geworden .
Ze riepen tot God en tot Mozes: „Waar-
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om hebt gij ons uit Egypte gevoerd?
Hier is geen brood en geen water. En
dat manna, van die flauwe spijs wal-
gen we."

Ook nu bleef de straf niet uit. Gif-
tige slangen begonnen rond te kruipen
in het kamp.

Hun beet was dodelijk en velen
stierven.

Toen had het volk berouw. In doods-
angst liep het naar Mozes en smeekte
om hulp.

„Wij hebben gezondigd!" schreiden ze,
„bid toch voor ons!"

En de Here, die de zonde zag, had ook
het berouw van die mensen gezien.

Hij beval Mozes een koperen slang te
maken; die werd op een paal in het leger
gezet. En als iemand gebeten was door
een giftige slang en niemand hem meer
redden kon, moest hij opkijken naar die
koperen slang; dan zou hij in leven
blijven.

Het gif was in zijn lichaam, maar
het deerde hem niet.

Het was een hemels wonder, en de
de laatste les, die God zijn volk gaf, vóór
het kwam aan de grenzen van het
land.

Deze les: als iemand Gods woord niet
geloofde, en zijn hoofd afwendde van de
slang, zou hij sterven.

Als iemand in gehoorzaamheid en
geloof deed, wat God had gezegd, was hij

gered.
'Niet de slang schonk het leven.
Alleen het geloof.

EN gelijk Mozes de slang in de
vo, Stijn verhoogd heeft, zo moest later
Jok de Zoon des mensen, Jezus Christus,
verhoogd worden, opdat een ieder die
elooft, in Hem eeuwig leven zou
lebben.
Die slang in de woestijn was een les,

naar niet voor Israël alleen.
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VER in het Noorden, aan de oever van
de Euphraat, woonde een wonderlijk
man: Bileam, de tovenaar.

De mensen bogen voor hem als voor
een koning. „Hij is een machtig man,"
zeiden ze. „Hij kan meer dan enig ander
mens, want hij gaat om met duistere
machten. De goden zijn zijn vrienden
en laten hem in de toekomst zien. Zij
hebben een deel van hun macht in zijn
handen gelegd."

De mensen vreesden Bileam. Voor een
boze blik van hem krompen ze ineen,
en als hij hen vriendelijk toeknikte, was
hun vreugde groot. Want als Bileam
iemand het goede toewenste, dan ging
het hem goed. En als Bileam iemand
vervloekte, dan achtervolgde hem deze
vloek en maakte hem ongelukkig.

Zó groot was zijn macht.

EN groot was ook zijn roem. Van
heinde en ver kwamen mensen tot hem
met geld en geschenken.

„Voorspel ons de toekomst," vroegen
ze. Dan prevelde Bileam geheimzinnige
woorden, die niemand geheel begreep,
maar waar allicht iets van uitkomen zou.

„Zegen ons," zeiden ze, „wij zullen u
daar veel geld voor geven." Bileam hief
zijn handen op en beloofde gezondheid
en macht, eer en rijkdom, wat ze maar
wilden.

„Vervloek onze vijanden," smeekten
ze. Dat kostte hun handen vol geld. En
Bileam balde zijn vuisten naar de kant
waar die vijand woonde en riep de vre-
selijkste verwensingen.

Bileam kon alles, als hij maar geld
kreeg. Wanneer straks de vijanden tot
hem kwamen, zou hij hèn zegenen. Als
ze maar goed betaalden.
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Bileam was al schatrijk. In de kelders
onder zijn grote huis waren zijn schat-
ten opgestapeld. Maar zijn ziel dorstte
naar meer.

Hij had maar één begeerte: geld!
Hij diende maar één god: het goud.

EN eens kreeg Bileam een prachtige
kans om zijn schatkelders vol te maken.

Er kwamen gezanten, rijk en voor-
naam; voor zijn woning stegen ze va n
hun kamelen en klopten aan zijn deur.

„Wij komen uit verre landen," zeiden
ze „uit Midian en Moab. Wij hebben
een boodschap voor u van Balak, onze
koning."

Ze kwamen binnen. Ze lieten hun
knechten roepen en stalden geschenken
uit voor Bileams begerige ogen. Daarna
begon de voornaamste van hen te
spreken.

„Zo spreekt Balak, de koning van
Moab," zei hij. „Er is een groot volk uit
Egypte gekomen, dat al het land rond-
om ons veroverd heeft. Het heeft Sihon,
de koning der Amorieten, verslagen en
Og, de koning van Basan. Het is sterker
dan wij. En daarom, Bileam, grote tove-
naar, kom en vervloek dit volk; mis-
schien zullen wij dan in staat zijn het
te verslaan."

Het werd stil. De mannen wachtten.
Ze lieten goudstukken klinken in hun
zakken. En Bileams ogen flikkerden
van begeerte, maar hij zei nog geen ja.
Want Bileam koesterde al jarenlang een
stille angst en die werd nu plotseling
heel groot. Bileam had van dat volk ge-
hoord. Dat was Israël! En de God van
dat volk maakte het zo machtig!

Bileam kende die God en was eigen-
lijk doodsbang voor Hem. Want hij wist
heel goed dat Deze de enige en ware
God was, die hemel en aarde geschapen
had. En als hij het volk van die mach-
tige God zou vervloeken, kon het zijn

ondergang zijn!
Maar het goud had een klank als mu-

ziek.
„Blijf vannacht hier," zei Bileam.

„Morgen zal ik u zeggen, of ik meega."
Maar in die nacht, toen de waarzegger

op bed lag, geslingerd tussen begeerte
en angst en dromend van goud, hoorde
hij een stem, die tot hem zei:

„Gij zult dat volk niet vervloeken,
want het is gezegend."

Dat was de stem van de God van
Israël.

En 's morgens zei Bileam tot de ge-
zanten: „Gaat naar uw land, want de
Here weigert mij toe te staan met u mee
te gaan."

Hij staarde hen na tot ze verdwenen
waren, en zijn hart bonsde van spijt om
al dat goud, dat zijn eigendom had kun-
nen zijn!

MAAR niet lang daarna verscheen
wéér een gezantschap aan Bileams poort,
nog talrijker en aanzienlijker dan het
eerste. En de mannen zeiden tot Bileam:
„Zó zegt Balak: Laat u toch niet weer-
houden tot mij te komen, want ik zal u
rijk belonen. Alles wat gij mij zult zeg-
gen zal ik doen. Kom toch, en vervloek
mij dit volk."

Bileam werd er bitter van, want hij
wist, dat hij dat volk niet kon ver-
vloeken.

Hij antwoordde: „Al gaf Balak mij
ook zijn huis vol zilver en goud, ik zou
niet in staat zijn het bevel van de Hete
mijn God te overtreden."

Maar toch, het goud leek nog a- n-
lokkelijker dan eerst. Misschien kon
nog een uitweg vinden.

„Blijf deze nacht hier," zei Bileam
En in die nacht lag hij weer te hunkerer
naar het geld en te zoeken naar eer
mogelijkheid om God te bedriegen.

Wist Bileam nog niet, dat hij moest
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doen, wat God wilde? Welnu, dan zou
God het hem leren. Hij zou tonen aan
heel de wereld, dat geen boze macht zijn
volk Israël kwaad kon doen.

In die nacht sprak God tot Bileam:
„Ga met hen mee, maar gij zult doen,
wat Ik u gebied."

VOOR Bileam was het het belangrijk-
ste, dat hij mocht gaan. Hij had dus nog
een kans. Voldaan zadelde hij vroeg in
de morgen zijn ezelin, nam twee die-
naren mee en reed naar het Zuiden. De
gezanten gingen vast vooruit op hun
snellere kamelen om de komst van de
tovenaar aan te kondigen.

De weg naar Moab was lang en een-
zaam. Terwijl zijn ezel zoetjes voort-
sjokte, had Bileam alle tijd om over
Gods woorden na te denken, maar hij
deed het niet. Hij bedacht alleen wat
voor bezweringen en vloeken hij over
Israël zou uitstorten en hij droomde
over de rijkdommen, die hem wachtten.

Maar plotseling gooide zijn ezelin de
kop omhoog, steigerde zo, dat Bileam
bijna van haar rug viel, en rende snui-
vend het veld in. Wat scheelde het
beest? Op de hele weg was geen sterve-
ling te zien!

Nijdig sloeg Bileam de ezelin, om haar
naar de weg terug te drijven. Eindelijk
gelukte hem dat.

Niet veel verder vernauwde zich de
weg tussen twee muren. Daarachter
dagen wijngaarden beschermd tegen vos-
;en en dieven. En tussen die muren,
juist dáár, sprong de ezel wéér op zij
?n klemde Bileams voet tegen de muur.
Bileam ontwaakte pijnlijk uit zijn toe-
:omstdromen, hij schold en vloekte op
zijn rijdier en sloeg het, tot het weer
angzaam verder ging.
Daarna moest hij een kloof door, een

lauwe pas tussen steile rotswanden, en
láár deed het dier voor de derde maal

zo vreemd. Het kon niet links of rechts,
het kon zich zelfs niet keren, maar het
ging liggen, trillend van angst, en wilde
niet verder.

Bileam werd dol van woede. Balak
en het goud wachtten op hem en dat
stomme dier zou de tocht doen mis-
lukken! Hij nam zijn stok en sloeg op de
ezelin los, razend van drift.

Maar toen gebeurde er iets, waar hij,
de tovenaar, vreselijk van schrok! De
ezelin sprak! Zij had een stem als een
mens, en ze vroeg: „Wat heb ik u ge-
daan, dat gij mij nu driemaal geslagen
hebt?"

En twee grote, bruine ogen keken
weemoedig naar hem op.

„Omdat ...," stamelde Bileam, „omdat
je de spot met mij drijft. Als ik een
zwaard had, zou ik je doden."

En weer kwam die zachte verwijtende
stem: „Ben ik niet uw ezelin, waarop gij
uw leven lang gereden hebt? Ben ik ooit
gewoon geweest u zo te behandelen?"

„Neen," zei Bileam.
En opeens zag hij, de wijze tovenaar,

wat zijn ezelin al lang had gezien.
God opende zijn ogen. Op de weg, vlak
vóór hem, stond een blinkende engel met
getrokken zwaard. Bileam viel naast zijn
ezel op de grond van schrik en van eer-
bied. En hij hoorde een stem, die zei:
„De ezelin heeft u drie maal het leven
gered! Als zij niet uitgeweken was, zou
ik u gedood hebben. Maar zij zou in
leven gebleven zijn."

Bileam sidderde.
Hij boog deemoedig het hoofd en hak-

kelde: „Ik zal wel terug gaan. Ik heb
verkeerd gedaan."

Maar nu moest hij verder. En nu
moest hij het nog een keer horen: „Al-
leen wat Ik u zeggen zal, dat zult gij
spreken!"

Een knecht van God zou Bileam zijn,
tegen zijn wil.
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BALAK stond al ongeduldig te wach-
ten. Hij ontving de tovenaar verheugd
en met veel eer en de volgende morgen
trok een grote stoet de bergen in: de
koning, Bileam, veel voorname mannen
uit Midian en Moab, knechten met
offerdieren. De nevels stegen uit de
afgronden. In de dalen hing nog de
duisternis.

Hoog op de top van een berg stonden
allen stil. Zij tuurden in de diepte. Daar
ver weg, in de vlakke velden van Moab,
was een grauw gewemel, als van een
grote kudde. Dat waren de tenten van
Israël, het volk van God, dat nu ver-
vloekt moest worden.

Op Bileams bevel werden zeven al-
taren gebouwd en daarop werden veer-
tien kostbare offerdieren verbrand.
Bileam wilde God vriendelijk stemmen
door die offers. Wie weet, wat er dan
nog gebeuren kon!

Maar in zijn hart geloofde hij zèlf niet
meer, dat hij God van zijn volk aftrek-
ken kon. En hij dacht aan de woorden
van de engel des Heren:

„Wat Ik u zeggen zal, dat zult gij
spreken!"

Toch wilde hij niet toegeven; zijn
haat was groter dan zijn angst; haat
tegen dat volk daar beneden, haat tegen
God, die hem zijn loon ontnemen wilde.
En het goud, het klinkende, glanzende
goud, wilde hij zich niet laten ontgaan.
Daarom vocht hij tegen God zelf; de
duivel dreef hem aan.

Hij stond aan de rand van de berg, hij
hief zijn handen op, zijn ogen flikkerden.

„Vervloekt is dat volk," wilde hij zeg-
gen. Maar toen hij de mond opende,
voelde hij met ontzetting, dat hij die
woorden niet zeggen kon. Hij was niet
meer de baas over zich zelf, er was een
Ander, die zijn tong bestuurde. Hij
weerde zich, hij vocht als een razende
tegen die geheimzinnige macht, maar

het hielp hem niet. Hij sprak wel, maar
geen vloek; uit zijn weerspannige mond
kwam niets dan zegen.

„Hoe zal ik vervloeken, die God niet
vervloekt?" riep hij. Zijn stem schalde
over de bergen. „Israël is een machtig
volk! Ik wilde wel één van hèn zijn er
sterven zoals zij!"

Daar stond de koning bij, met al zijn
voorname dienaren, verstomd van ont
zetting. Hij rukte Bileam terug.

„Wat hebt gij gedaan?" schreeuwde
hij. „Om mijn vijanden te vervloeken
heb ik u gehaald en zie, gij hebt juist
gezegend."

Bileam haalde somber zijn schouders
op. Hij was de oude Bileam niet meer;
zwak en nietig voelde hij zich, een over-
wonnene.

Maar hij gaf de strijd nog niet op. Ba-
lak nam hem mee naar een hogere berg,
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waar hij een beter uitzicht had over het
tentenkamp van Israël. Daar werd weer
op zeven altaren geofferd. Bileam liep
onrustig heen en weer, hij maakte
vreemde gebaren en prevelde onver-
staanbare woorden — hij riep alle boze
geesten te hulp. Nu zou het beter gaan.

Weer hief hij de handen op. Weer
spande hij zich in tot het uiterste om
verwensingen te roepen. Maar het was
alsof God om hem lachte, zo zwak was
Bileam bij Hem. Hij riep:

„God is geen man, dat hij liegen zou!
Zou hij zeggen en niet doen? Zie, ik heb
bevel ontvangen te zegenen, en zegent
Hij, dan keer ik het niet. Men ziet geen
rampspoed in Israël, want God zelf is bij
het volk."

Dat was nog groter zegen.
Balak balde wanhopig de vuisten. „Als

gij het beslist niet vervloeken wilt," riep
hij, „dan zult gij het in geen geval zege-
nen!" Hij nam Bileam mee naar een nog
hogere plaats, vanwaar het hele leger-
kamp te zien was. Dáár liet hij weer
offers brengen.

Maar Bileam stond er slap en willoos
bij, geheel overwonnen. Hij deed deze
keer niet eens meer zijn best, om Israël
te vervloeken, want hij wist nu: God had
hem geheel in zijn macht en deed met
hem naar zijn wil.

En nu kwam de schoonste zegening.
Nu zong Bileam over de schoonheid en
kracht van Israël, over het zeldzaam
geluk van het volk des Heren. Het zou
groeien en steeds machtiger worden en
niemand zou het schaden: „Gezegend,
lie u zegenen; en die u vervloeken,

vervloekt!"
Toen was het uit met Balaks geduld.

-lij ontstak in woede, sloeg de handen in
elkaar en schreeuwde: „Gij zoudt mijn
Vijanden vervloeken en nu hebt gij ze
driemaal gezegend! Pak u weg naar uw

woonplaats!"

Maar Bileam was nog niet uitgespro-
ken. Hij was niets dan een instrument
van God, en Die gebruikte hem om zijn
lied te zingen, een lied, dat Bileam zelf
niet begreep. Over een ster zong hij, die
op zou gaan aan Israëls hemel, een ster
uit Jakob, een machtig koning, die Moab
overwinnen zou en eeuwig koning zijn.

TOEN ze daarna de berg afdaalden,
werkte in Bileams ziel de woede over
zijn nederlaag en de haat tegen God. En
hij gaf de koning een listige raad.

God los maken van dat volk was niet
gelukt. Dan moest het volk worden af-
getrokken van God. De koning moest
een zondig feest vieren, zoals het daar
gewoonte was, en Israël uitnodigen
om ook te komen. Misschien zou het
dan zondigen en Gods liefde verliezen.

Die raad volgde de koning op. En dat
boze plan is bijna gelukt.

Want de Israëlieten kwamen en aten
en dronken en in de feestvreugde wisten
zij niet meer wat zij deden. Zij vergaten
God en knielden zelfs voor de heidense
goden.

Voor deze zonde werden ze zwaar ge-
straft en velen werden gedood.

Maar toch blééf Israël Gods volk. God
zelf hield het vast, het kon niet van
Hem gescheiden worden.

Reeds twee koningen had Israël ver-
slagen. Nu versloeg het ook deze vijan-
den, die het volk verleiden wilden. De
Israëlieten veroverden al het land ten
Oosten van de Jordaan.

En toen ze hun vijanden achtervolg-
den, zagen ze tussen de bergen een oude
man op een ezel, die haastig vluchtte
naar het Noorden.

Ze haalden hem spoedig in en niet
veel later lag hij dood op de rotsen.

Hij had Gods woorden gesproken,
maar zijn hart was vol haat ge-
bleven. Nu vond hij hier zijn straf.



EEN oude man zat in zijn tent met het
hoofd in de handen droevig te staren.

Buiten klonken vrolijke stemmen.
Daar werd gezongen en gedanst. Daar
was de vreugde van een sterk en ge-
lukkig volk, dat zijn vijanden over-
wonnen had.

Het tentenkamp lag tussen een berg
en een rivier, in de vlakke velden van
Moab.

De berg heette de Nebo. Daarachter
lag het slingerend pad, waarlangs Is-
raël was gekomen, eindeloos ver door
een land van hitte en dorst, van zonde
en dood.

De rivier heette de Jordaan. Daar-
achter lag het land van melk en honing.

Het beloofde land.
Veertig lange jaren hadden ze er naar

verlangd. Nu waren ze er vlak bij ge-
komen. En drie machtige vijanden had-
den ze reeds verslagen. De weg was vrij.

God zelf ging hun voor. Zij zouden
volgen in geloof.

Nog enkele dagen, dan zouden ze over
de rivier trekken; dan werd hun hoogste
verlangen vervuld.

EN Mozes zat in zijn tent, alleen met
zijn groot verdriet. Meer dan al die an-
deren had hij naar dit land verlangd.
Hij was dubbel zo oud als de oudste
van hen. Zij waren in de woestijn
geboren of als kinderen uit Egypte ge-
gaan. Hij had de harde slavernij daar
gekend. Toen deze mensen nog niet ge.
boren waren, had hij al met het volk
geleden en was voor dat volk een vluc h

teling geworden. En later had hij e
weggevoerd uit de slavernij en op d
lange woestijnreis hadden al de zor e:
op zijn schouders gerust. Wat had h
veel verdragen om dit volk naar het be
loofde land te brengen!

En nu hij er voor stond, honderd e
twintig jaar oud, mocht hij niet werd€
mee.

Zij zouden binnen gaan.

7Pí 	 ,1 	 ill{ 	 I . I
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Hij moest sterven.
Omdat hij eenmaal God niet had ge-

eerd en zelf de machtige had willen
zijn.

DAT was te veel voor Mozes.
„Ik wil het nog éénmaal vragen,"

dacht hij.
Hij knielde neer. Zijn grijze hoofd

aakte de aarde. Zijn oude handen wron
gen zich ineen.
Heel eerbiedig bad hij: „Here, ik weet

het wel, ik heb het niet verdiend. Maar
Gij zijt zo goed en barmhartig. Laat ik
toch naar de overzijde mogen trekken
en het goede land zien dat aan de over-
kant van de Jordaan ligt."

Hij durfde niet verder te spreken. Hij
wachtte en luisterde in grote spanning.

Toen hoorde hij Gods stem, die tot
hem sprak: „Laat het genoeg zijn, spreek
Mij niet meer over deze zaak."

NU wist Mozes, dat er geen hoop meer
was.

En hij zat lang te denken.
Had God hem niet meer lief? Was Hij

een harde Meester, die geen medelijden
had met zijn knecht?

Maar Mozes wist zéker dat God hem
lief had. Hij voelde iedere dag Gods
liefde in zijn hart. Die liefde was de
grote kracht van zijn leven geweest. Die
lad hem gedragen van zijn geboorte af
ot nu toe.
Mozes overdacht die lange tijd, hon-

erd en twintig jaren.
Toen hij nog maar een heel klein

jonetje was, had God hem bewaard voor
e dood in de Nijl. Dat was zijn liefde.
Hij was een prins geworden aan
arao's hof. Hij leerde, hoe een volk be-
uurd werd, om later Israël te kunnen
iden. Dat was Gods wijsheid.
Later moest hij vluchten, toen hij zelf

et volk verlossen wou en hij werd een

schaapherder in Midian. Toen had hij
zijn hoogmoed en zijn drift afgeleerd, hij
was een nederig en zachtmoedig man ge-
worden, die alles van God verwachtte.
Dat was wéér Gods werk geweest.

En later, bij de Farao en op de lange,
moeilijke reis met het morrende volk,
wie had hem altijd weer geholpen en be-
schermd?

Neen, God was geen harde Meester.
Een Vader was Hij, een liefhebbend en
wijs Vader, die wist, wat het beste was
voor zijn kind.

Toen schaamde Mozes zich over zijn
gebed.

En groot werd zijn verlangen, om heel
dicht bij die Vader te zijn, nog dichter
dan op de Sinaï.

HIJ riep het volk bijeen aan de voet
van de berg.

Ze kwamen, de duizenden, stil en be-
droefd en stonden eerbiedig te wachten.
Ze wisten wat er gebeuren ging.

Toen hoorden ze voor het laatst de
stem van hun aanvoerder, die krachtige,
rustige stem van altijd, die hen zo vaak
bemoedigd had. Ze hoorden nòg eens al
de wetten, ze luisterden naar Mozes'
waarschuwing om gehoorzaam te zijn,
een heilig volk van God.

Toen zagen ze zijn ogen opglanzen
van geluk, zijn handen breidden zich ze-
genend uit, hij zong een juichend lied
over het geluk van Israël en over een
profeet die komen zou, groter dan hij.

Zonder zorg kon hij hen achterlaten.
De grote Aanvoerder, God zelf, bleef

bij hen.

OVER een slingerend bergpad klom
hij dan omhoog, geheel alleen.

Toen kwam God naast hem en sloeg
zijn sterke arm om de schouders van
zijn knecht. Zo was zijn laatste gang.

Zijn ogen waren nog helder als van
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een jonge man, zijn rug was nog niet
gebogen. Toch ging hij sterven. Maar het
was goed.

De mensen zagen hem na, zo ver ze
konden. Hun vriend, hun vader ging
voor altijd heen.

Ze dachten er aan, hoe vaak ze het
hem moeilijk gemaakt hadden met hun
gemor en hun ongeloof.

Ze wisten, hoe lief hij hen had gehad,
meer dan zichzelf.

En schreiend beklaagden ze hem, die
na zo'n moeilijk leven het geluk van het
beloofde land niet smaken zou.

MAAR op de berg stond Mozes als een
vriend naast de Here. En God liet hem
het hele land zien. Hij zag het nog eer-
der dan Israël.

Hij zag de witte huizen onder de
groene palmen, de heuvels en de vrucht-
bare weiden met de beekjes daartussen,
hij zag de Libanon in het Noorden, en in
het Zuiden de bergen, waar voor veertig
jaar het volk terug had moeten gaan. Hij
zag het goede en schone land van de
Jordaan tot aan de zee en hij wist, dat
zijn volk daar gelukkig zou zijn.

Toen zei God: „Kom mijn kind, het is
tijd.

En Mozes stierf.
De Here nam hem bij de hand en

bracht hem naar een ander land, beter
dan Kanaän. Daar mocht hij binnen-
gaan.
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TWEE mannen voeren stil op een vlot
over de Jordaan, drongen door de strui-
ken aan de oever, en liepen het land
Kanaän in. Vóór hen, drie uren ver,
waren de grijze muren van de stad Je-
richo, daar gingen ze recht op aan.

Het waren twee Israëlieten. Zij had-

den een moeilijk en gevaarlijk werk te
doen: zij moesten de stad verspieden
Maar ze durfden wel. Ze wisten, dat God
hen beschermde. Daarom liepen ze hee
kalm de weg langs, alsof ze inwonen
waren van dat land en zonder angs
gingen ze langs de gewapende poor
wachters de stad binnen. Niemand he
argwaan tegen die twee rustige man
nen. Ze liepen door de straten en spie(
den rond tot het donker werd. Toen wi;
ten ze genoeg: de muur, die de stad on
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ringde, was meters dik, de verdedigers
waren sterk en groot in aantal. Ze zou-
den hun aanvoerder veel kunnen ver-
tellen.

Maar enkele inwoners van Jericho be-
gonnen hen onderzoekend aan te kijken.
Misschien was er iets vreemds in hun
kleding. Misschien hadden sommigen ge-
zien hoe ze voortdurend rondkeken. Het
werd tijd, dat ze weg kwamen.

Maar de poort was al gesloten, ze
konden niet meer weg. Toen liepen ze
de muur langs en kwamen aan een huis,
dat hoog boven de straat op de brede
stadsmuur was gebouwd.

Het was een herberg. Daarom gingen
ze de hoge stoep op en klopten aan. Een
vrouw liet hen binnen. Rachab heette ze.
Ze gaf de mannen water om zich te was-
sen, ze zette hun eten en drinken voor.

Maar terwijl ze nog bezig was, klonk
er een groot rumoer in de straat, haas-
tige voeten kwamen naar de deur, de
klopper galmde door het huis. Een be-
velende stem riep: „Rachab, doe open!
Er zijn twee mannen in je huis, twee
verspieders van Israël. De koning heeft
ons gezonden om ze gevangen te nemen."

De twee mannen schrokken. „Nu zijn
we verloren!" dachten ze. Maar wat
was er met die vrouw? Ze deed niet
open. Dat was wonderlijk, die vrouw
wilde hen redden!

„Kom mee," zei ze. En haastig ging ze
hen voor de trap op naar het platte dak.
Daar lag een hoop vlas te drogen, waar ze
;ich onder verbergen konden. Toen

snelde Rachab naar de deur en opende die.
Heel rustig stond ze op de drempel.
„Twee mannen?" zei ze. „Ja, die zijn

lier wel geweest, maar ik wist niet, wie
e waren. En toen het donker werd zijn
e weggegaan, vóór de stadspoort geslo-
en werd. Als je hard loopt, kun je ze
kog wel inhalen, zo ver zijn ze nog niet
veg."

Ze keek de soldaten nog even na, die
gejaagd terugrenden. Even later hoorde
ze al de zware stadspoort openknarsen.
De mannen waren gered.

Rachab was een heidense vrouw en
Jericho was een goddeloze stad. Maar
iets goeds in haar hart had haar gedre-
ven. Die zondige vrouw had geloof in
de God van Israël.

Ze ging naar boven.
„Luister," zei ze tot de mannen, „uw

God is heel machtig en ik weet zeker dat
Hij u dit land geven zal. Wij hebben ge-
hoord dat Hij de wateren van de Schelf-
zee voor uw ogen heeft doen opdrogen
en dat gij de Amorieten verslagen hebt.
Heel Jericho is vol angst voor uw volk.
Maar nu ik u gered heb, zweer mij nu,
dat gij voor mij óók goed zult zijn, en
als gij komt om de stad, in te
nemen, doe mij en mijn familie dan
geen kwaad."

Dat beloofden de mannen graag. En
toen ze zagen, dat Rachab een rood
koord in de hand had, waaraan ze hen
door het venster naar beneden wilde
laten, zeiden ze:

„Laat dit touw uit het raam hangen,
als wij komen om de stad in te nemen.
Dan kan ons volk zien, dat u daar woont
en niemand zal u kwaad doen. En zorg
dan, dat uw vader en moeder, uw broers
en zusters, bij u in huis zijn."

Zo werd afgesproken. Toen werd het
rode touw aan het venster gebonden en
twee maal gleed een zwarte gedaante
neer langs de donkere stadsmuur. Er
was niemand, die het zag.

Boven werd het touw weer opgetrok-
ken, een venster ging zacht dicht. En
beneden slopen twee mannen gebukt de
velden over, de bergen in. Daar verbor-
gen ze zich, drie dagen lang. Toen zagen
ze hun vervolgers langzaam en vermoeid
de stad weer binnentrekken.

Daarop hadden de mannen gewacht.
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Zij liepen naar de Jordaan, staken over
en kwamen veilig terug bij Jozua. Daar
vertelden zij alles, wat er gebeurd
was.

„De Here heeft het gehele land in onze
macht gegeven," zeiden ze. „Alle in-
woners sidderen voor ons."

Dat gaf nog meer moed.
Het werd blij rondverteld door het

leger.
Ook dat van het rode koord, dat

in Jericho uit een raam zou hangen.

NA drie dagen is toen een heerlijke
dag gekomen, die nooit meer vergeten
werd.

Jozua was nu de aanvoerder in Mozes'
plaats, even moedig, even gehoorzaam,
even vol geloof. Vroeg in de morgen
stelde hij het leger op, zoals de Here
bevolen had.

Voorop gingen de priesters in hel-
der wit, met de ark op hun schou-
ders, daarachter kwam het grote
volk.

Voorwaarts ging het, het dal in, steeds
lager, steeds dichter naar de rivier. Het
was in het voorjaar, de sneeuw op de
hoge bergen was pas gesmolten, de Jor-
daan was vol water, een woeste, brui-
sende stroom.

Daarachter lag Kanaän.
Ze zagen de zon blinken op de heuvels,

ze zagen de palmen wuiven.
Maar hoe moesten ze daar komen met

al hun kleine kinderen en al dat jonge
vee?

Maar God had gezegd, dat Hij hen in
het land zou brengen. En ditmaal was
er geloof in de harten der mensen. Zij
trokken allen voorwaarts, recht op het
bruisende water aan. Zij rekten hun hal-
zen en keken vol spanning naar de pries-
ters, die dicht bij de rivier gekomen
waren. En met verbazing zagen ze, hoe
het water kolkte en schuimde voor de

voeten der priesters en hoe deze toch
verder gingen.

God had gezegd, dat ze voort
moesten gaan en nu gingen ze voort,
door water of vuur, dat maakte voor
hen geen verschil.

En bij iedere stap weken de golven
terug. Er kwam een wit glinsterend pad
dwars door de rivier. Over dat pad
droegen de priesters de ark. Daarover
ging heel het volk door de stroom. Links
vloeide het water weg naar de zee.
Rechts kwam het bruisend aanstromen
van boven, maar werd tegengehouden
door een onzichtbare kracht. De mensen
trokken langs een muur van water, stil
en in grote eerbied.

Zij trokken langs de priesters, die met
de ark, midden in de rivier, vóór die
muur stonden te wachten, tot alle men-
sen voorbij waren gegaan. Toen pas
volgden die. Maar twaalf mannen
namen elk een grote steen en sta-
pelden die op elkander tot een ge-
denkteken, op de plaats waar de
priesters gestaan hadden.

Twaalf andere stenen werden meege-
voerd :naar de oever.

Pas toen de laatste priester zijn voet
op de oever zette, stortte donderend de
watermuur neer. Het pad verdween. De
stenen werden bedolven. En even later
stroomde de Jordaan weer voort, zoals
hij honderden jaren had gedaan.

Maar Israël was in Kanaän.
Het drong nu pas goed tot hen do

God had hen in hun land gebracht. D or
de diepte, door het water, dwars d or
de dood, waren zij het beloofde 1- nc
binnengegaan.

BIJ Gilgal sloegen ze hun tenten op
Daar vierden ze het paasfeest, precie
veertig jaar nadat het voor het eerst ir
Egypte was gevierd.

Na het Pascha maaiden zij het eerste
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koren in Kanaän. Het was door de vijan-
den achtergelaten op hun vlucht en
stond rijp en geurend te golven op de
verlaten akkers. Toen viel er geen man-
na meer. De woestijnreis was ten
einde.

En hoog op een heuvel bij Gilgal
glansde een hoop van twaalf stenen, voor
iedere stam één, als een eeuwig gedenk-
teken.

DIE stenen spraken zonder woorden,
nog honderden jaren daarna.

„Vergeet het niet," zeiden ze, „door
welk een groot wonder de Here zijn volk
in dit land heeft gebracht."

45. DOOR HET GELOOF
^	 E
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JOZUA stond op een hoge heuvel bij
Gilgal.

Achter hem lag de tentenstad van
Israël in de vlakke velden. Om hem lag
stil en verlaten het vruchtbare heuvel-
land van Kanaän.

En vóòr hem, in de verte, lag Jericho,
de sterke vesting, die hij innemen moest .

Jericho was de palmenstad. De witte
huizen en torens glansden vredig tussen
het groen. Maar Jozua wist, dat er god-
deloze mensen leefden. Vaak had de
Here hen gewaarschuwd, maar ze had-
den niet willen horen. Nu was Jozua ge-
komen met het volk Israël, om dat ver-
dorven volk te straffen en zelf te gaan
wonen in hun land als een heilig volk
van God.

Maar de poorten waren gesloten, geen
mens ging in of uit. En de muren die de
stad omringden, waren zo sterk en zo
breed, dat er huizen op gebouwd kon-
den worden. Achter die muren wachtten
zwaargewapende krijgers. Hoe zou het

volk die machtige stad kunnen ver-
overen?

Jozua was de aanvoerder, hij moest
het weten. En daarom stond hij hier en
dacht, maar wist geen raad.

Plotseling zag hij niet ver van zich af
een krijgsman, met een uitgetrokken
zwaard in de hand.

Jozua trad moedig op hem toe.
„Behoort gij tot ons of tot onze tegen-

standers?" vroeg hij dreigend.
Maar de Vreemdeling antwoordde: „Ik

ben de aanvoerder van het leger des
Heren. Nu ben ik gekomen."

Voor dat wonder beefde Jozua's hart
van eerbied en vrees.

Hij trok zijn schoenen uit op die heili-
ge plaats en boog zich heel deemoedig
voor de Engel des Heren ter aarde.

Toen hoorde hij dat de Here zelf een
krijgsplan had gemaakt. Jozua en Israël
behoef den de stad niet in te nemen, de
Here zou het doen.

Hij zou strijden voor het volk, Israël
behoefde alleen maar te gehoorzamen in
geloof.

NIET lang daarna trok Israël tegen
Jericho op. Voorop gingen de krijgs-
lieden, dan volgden zeven priesters met
ramshorens en andere priesters die de
ark droegen; daarachter volgde in lange
rijen het volk.

De vijanden keken toe van achter
hun muren en brachten snel hun wapens
in orde. Ze stonden klaar voor de ver-
dediging.

Maar niemand bestormde de muren
der stad. De grote optocht trok door de
velden om Jericho, zonder een woord,
zonder één geluid.

Toen keerde zij stil weer terug naar
haar kamp.

De vijanden waren verbaasd en vroe-
gen zich af wat dat betekende. Waarom
trok dit raadselachtige volk zo stil, zo
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geheimzinnig om de stad?
Ze begrepen er niets van. Maar ze

voelden zich onzeker.
En iedere dag bracht nu hetzelfde

schouwspel. Elke morgen kwam die
lange, zwijgende stoet uit het Oosten en
trok om de stad, langzaam en stil
als bij een begrafenis en ging weer heen
zoals zij gekomen was. Zes dagen ach-
tereen.

En verder gebeurde er niets.
Toen spotten de mannen van Jericho

met dat dwaze volk, dat zo hun stad
dacht te nemen. En ze begonnen zich
heel veilig te voelen achter hun sterke
muren.

DE zevende dag kwam. De schemering
hing nog op de velden, daar kwam die
dwaze optocht weer. Stil trok zij in de
stille morgen door het bedauwde land,
om de vesting. En nu bleef zij trekken.
om Jericho, één maal, twee maal, tel-
kens weer, zonder rusten, tot zevenmaal
toe. Toen, na de zevende rondgang,
hield men halt.

Nog steeds was er diepe stilte.
Maar plotseling hieven de priesters

hun horens en bliezen. En Jozua sprong
voor het volk.

„Juicht!" riep hij, „want de Here
heeft u de stad gegeven!"

En het volk hief een luid gejuich aan,
dat schalde over de heuvelen, dat golfde
over het land, dat als een stroom tegen
de muren van Jericho sloeg en tegen de
sterke poorten.

Toen beefden die zware muren op hun
fundamenten, zij scheurden en wankel-
den, de deuren kraakten uit hun heng-
sels, de muren stortten ineen.

Over de brokstukken snelden de Isra-
ëlieten de stad in, het zwaard in de
vuist.

TOEN het avond was geworden,

was Jericho een grote, rokende puin-
hoop.

Van al de goddeloze spotters was er
niet één overgebleven. Hun huizen en
bezittingen werden verbrand. En de
Here gebood streng, dat niemand er iets
van mocht nemen, omdat Hij de stad
had vervloekt om haar zonde.

Maar aan de rand van de stad stond
op een brok van de muur nog één
huis ongedeerd bij al die verwoesting en
een rood koord wapperde uit een raam.
Dat was het huis van Rachab.

God had het gespaard, toen hij de
muren deed vallen, om haar geloof.

En de twee verspieders gingen naar
dat huis en brachten Rachab en haar
familie veilig onder in de tenten van
Israël.

TOEN werd het nacht.
En in die nacht sloop een man uit zijn

tent, ging stil tussen de schildwachten
door en zwierf tastend rond tussen de
overblijfselen van de verwoeste stad.

De grond gloeide nog onder zijn voe-
ten, een hete brandlucht benam hem de
adem, zijn vingers schroeiden toen hij
graaide in as en steenbrokken. En be-
nauwender nog dan dit alles was de
angst in zijn bonzend hart, dat iemand
hem zou betrappen bij zijn gevaarlijk
werk.

Toch zette hij door. Een sterke be-
geerte dreef hem voort tussen de smeu-
lende puinhopen.

Hij daalde in half ingestorte kelder
hij wentelde warme brokstukken v n
muren opzij.

Toen vond hij schatten. Een prachtige
manted, een koningskleed, nog onbescha-
digd; een zware staaf goud; een zak vol
glinsterend zilvergeld.

Het was maar een heel klein deel van
de rijkdommen van Jericho, maar voor
die man was het genoeg. Die schatten
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zouden hem rijk maken, later, als hij
woonde in dit land.

Veilig kwam die man weer thuis met
zijn buit en in zijn tent begroef hij alles.
Hij stampte de aarde weer aan en legde
zijn bed boven op zijn schatten.

Toen probeerde hij te slapen.
Maar het was alsof God hem aankeek,

dwars door de duisternis, dwars door de
tent.

NIET ver van Jericho lag Al, een
kleine stad tussen de bergen, die ook in-
genomen moest worden.

Jozua zond verspieders uit. Toen zij
terug kwamen, zeiden zij: „Het is niet
nodig, dat het hele leger optrekt tegen
Ai, want ze zijn daar weinig talrijk.
Twee- of drieduizend man is genoeg."

Zo trokken ongeveer drieduizend
mannen daarheen, maar de volgende
dag kwam een deel verslagen terug en
velen waren achtergebleven op het
slagveld.

Het leger was op de vlucht gejaagd
door de weinige mannen van Ai.

Heel stil werd het in de legerplaats
van Israël. Treurig zaten de mensen bij-
een. Zij hadden de moed verloren en
hun vertrouwen wankelde. Zij begrepen
niet waarom de Here, die hen zo won-
derlijk zegende, hen nu plotseling ver-
laten had.

Jozua scheurde zijn kleren van smart
en viel op zijn knieën voor de ark.

„Here, Here," bad hij, „waarom hebt
Gij ons niet geholpen? Hoe kunnen wij
dit land veroveren als Gij ons niet bij-
staat?"

Toen werd het raadsel opgelost. Want
Jozua hoorde dat Israël gezondigd had
en dat die zonde stond tussen God en
het volk. Er was een man in het leger,
die Gods heilig gebod ongehoorzaam
was geweest, doordat hij zich vergrepen
had aan de rijkdommen van Jericho, die

God had vervloekt. En de Here zou niet
meer met Israël kunnen zijn, vóór die
diefstal was gestraft.

Maar wie was de dief?
Er waren slechts twee die het wisten:

De Here en die man zelf.
Maar de dief zou zich niet verraden.
Daarom wees God zelf hem aan.

DE volgende morgen kwam het hele
volk voor Jozua.

Hij had een zakje met twaalf
steentjes, elf witte steentjes en één
zwart.

Het hoofd van iedere stam moest er
een steen uit nemen. De Here bestuurde
hun greep.

De zwarte steen trof de stam van
Juda.

In die stam was de dief.
Daarna traden alle families van Juda

naar voren om te loten.
De grote familie van Zarchi werd aan-

gewezen. En uit die familie het gezin
van Zabdi.

Toen had de laatste loting plaats. Het
was doodstil, toen de mannen uit dat
gezin één voor één naar voren traden en
hun hand in het zakje staken.

Wie had de zwarte steen in zijn tril-
lende hand?

Dat was de man, die in de nacht tus-
sen de puinhopen had gezworven.

„Achan! Achan!" riepen de mensen.
Toen bekende Achan alles.
In zijn tent werd de buit gevonden.

En met zijn schatten werd hij wegge-
voerd, met alles wat hij had, naar een
eenzaam dal, het dal Achor.

Daar werd Achan gestenigd, omdat hij
door zijn diefstal het verbond met God
in gevaar had gebracht.

NU trok weer een leger naar Ai en
ditmaal waren allen zeker van de over-
winning.
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Niet omdat dit leger groter was dan
het vorige, maar omdat God weer ver-
zoend was met zijn volk.

Jozua had een listig krijgsplan ge-
maakt. Niet ver van de stad, tussen de
rotsen en in de ravijnen, had hij bij
nacht een deel van het leger in hinder-
laag gelegd. Met het andere deel trok
hij vroeg in de morgen tot vlak voor de
poorten der stad.

De vijanden zagen hem komen en zij
kenden geen vrees meer voor het
volk Israël.

Overmoedig stormden zij de stad uit,
het leger van Jozua tegemoet. En jube-
lend achtervolgden zij de Israëlieten,
toen die na een kort gevecht op de
vlucht sloegen.

Dat was de tweede maal dat zij Israël
overwonnen, meenden zij.

Maar zij juichten te vroeg. Zij wisten
niet, dat Jozua hen slechts weg wilde
lokken van hun onbeschermde stad. En
zij zagen niet, dat achter hen Jozua's
soldaten uit de hinderlaag tevoorschijn
sprongen en door de open poort naar
binnen snelden.

Pas toen het te laat was, bemerkten
zij de ramp.

Zij keerden zich om en zagen vol ont-
zetting, dat de rook van hun stad ten
hemel steeg.

„Terug!" schreeuwden ze.
Maar ze konden niet terug. Want uit

hun eigen stad trokken hun de Israëlie-
ten tegemoet.

Vluchten was onmogelijk, want van
de andere kant drong nu Jozua op. Zij
waren tussen twee legers gevangen en
geen van hen bleef over. Ai werd een
puinhoop als Jericho.

Toen wist het volk van Israël, dat God
het niet verlaten had.

DE Ebal en de Gerizim waren twee
bergen, dicht naast elkander.

In het dal daartussen kwam het hele
volk samen om de Here offers te bren-
gen en te danken voor zijn zegen.

Daar las Jozua aan het volk al de wet-
ten van Mozes voor, met de zegen en
de vloek.

En beurtelings antwoordde het volk,
bij de Ebal en bij de Gerizim, op de
vloek en de zegen, met: „Amen, amen!"

God zou met Israël zijn, zolang het
Hem gehoorzaamde en in Hem ge-
loofde.

Door het geloof waren de muren van
Jericho gevallen.

Het geloof alleen maakte rijk en ge-
lukkig.
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GIBEON was een sterke stad, een
bijna onneembare vesting en al haar
mannen waren helden.

Maar wat hielp dat tegen Israël, dat
wondervolk, dat dwars door een zee en
een rivier was getrokken?

Jericho was ook ontzaglijk sterk,
maar haar muren waren gescheurd
als papier en op één dag was de hele
stad verwoest.

Tegen Israëls God was niets en nie-
mand bestand.

Nu was het volk nog gelegerd bij Gil- I

gal. Maar spoedig zou het optrekken om
het land verder te veroveren. En dan
zou Gibeon verwoest worden als Jer
cho en Ai, en al haar inwoners zoude ;

worden gedood.
De bestuurders van de stad zaten in

wanhoop bijeen. Vijf koningen van het
Zuiden hadden een verbond gesloten
tegen Israël. Zij hoopten dat volk te
overwinnen als ze het tegelijk aan-
vielen.



Maar Gibeon deed niet mee. Want het
begreep hoe doelloos dat was. Er was
geen enkel leger tegen Israël opgewas-
sen. Want het was Israëls God, die
streed voor het volk.

Maar er moést toch een middel zijn
om de dood te ontkomen! Misschien kon
Gibeon vriendschap sluiten met dat
volk.

Dat zou de redding zijn!
Maar dan mocht Israël niet weten, dat

de Gibeonieten in Kanaän woonden.
Want zij noemden Kanaän hun land.

Zij wilden het geheel veroveren en zelf
daarin wonen.

Daarom ging Gibeon met list te werk.

EENS zat Jozua voor zijn tent met de
oudsten van Israël. Toen naderde over
de heuvelen een groot gezelschap van

oude mannen.
Het leek geen voornaam gezelschap.

De mannen hadden versleten kleren aan
en opgelapte schoenen. En de lederen
wijnzakken op hun ezels waren ge-
scheurd en weer dichtgebonden. Ver-
moeid en bestoven kwamen zij aansuk-
kelen tot dicht bij Jozua en bogen zich
diep voor hem neer.

„Heer!" zei de oudste, „wij groeten u
vol eerbied. Wij zijn gekomen, om u
te vragen een verbond met ons te
sluiten."

„Wie zijt gij?" vroeg Jozua vriende-
lijk, „en vanwaar komt gij?"

En zij antwoordden: „Heer, wij zijn
van een zeer ver land gekomen. Zie
maar, dit brood kwam warm uit de oven,
toen wij op reis gingen, nu is het droog
en een en al kruimels. Deze wijnzakken
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waren nieuw, toen wij ze vulden, nu zijn
ze gescheurd. En onze kleren en schoe-
nen zijn versleten van de zeer lange
tocht.

Maak ons nu gelukkig en laat ons uw
vrienden mogen zijn, want wij hebben
in ons verre land gehoord van uw God
en van de wonderen die Hij gedaan heeft
in Egypte."

Het streelde Jozua, dat Israël zo be-
roemd was en dat een vreemd volk het
zo vreesde. De Israëlieten haalden reeds
eten en drinken voor de gezanten en
maakten een grote maaltijd gereed. En
Jozua was ook vriendelijk voor hen en
sloot met hen een verbond.

Hij en de hoofden van Israël zwoeren
een eed, dat zij geen oorlog zouden voe-
ren tegen het volk van de vreemdelin-
gen en hen in leven zouden laten.

Maar toen de gezanten blij ware n
weggereisd, was er onrust in Jozua's
hart.

Eén ding had hij vergeten. Hij had de
Here niet geraadpleegd.

DRIE dagen later kwamen de Israëlie-
ten voor een grote stad, die midden in
Kanaän lag en die zij nu wilden ver-
overen. Die stad heette Gibeon.

Maar de poort ging al open en uit de
stad kwam een groot gezelschap van
oude, voorname mannen. Waar hadden
de Israëlieten die mannen eerder ge-
zien?

Nu stonden ze weer voor Jozua, wat
verlegen en bang, en keken eerbiedig
naar hem op met hun listige ogen.

„Gij zult ons toch geen kwaad doen?"
zeiden ze. „Gij hebt immers een verbond
met ons gesloten!"

Jozua en de hoofden schrokken. Zij
schaamden zich diep. Maar hoe kwaad
ze ook waren op die bedriegers, ze dood-
den hen niet. Want hun belofte was
heilig en mocht niet geschonden wor-

den. Het leven zouden ze behouden,
maar meer ook niet. Hun vrijheid raak-
ten ze kwijt. Jozua maakte de Gibeonie-
ten tot houthakkers en waterputters
voor de tabernakel. Het minste slaven-
werk was voor hen als de straf voor hun
slim bedrog.

DE vijf koningen van het Zuiden hoor-
den, dat Gibeon vriendschap gesloten
had met Israël.

Adoni-Zédek, de koning van Jeruza-
lem, riep de anderen tezamen. Vijf grote
legers trokken op om Gibeon te straffen
voor haar verraad en sloegen het beleg
voor de stad.

Maar in de donkere nacht sloop een
dappere Gibeoniet door de legers der
vijanden en snelde naar Jozua te Gilgal.

„Heer, verlos ons en help ons!" smeek-
te hij.

En al hadden de Gibeonieten Israël
bedrogen, Jozua bleef hun trouw. Hij
riep Israëls helden bijeen en in de nacht
trokken ze voort door het duistere land
naar Gibeon, de vijf legers der Amorie-
ten tegemoet.

„Vrees niet voor hen, Jozua, want Ik
geef hen in uw macht."

Dat waren Gods woorden, toen Jozua
Hem vroeg, wat hij doen moest. Die
woorden klonken nog na in zijn hart,
toen hij moedig aanviel, vroeg in de
morgen, onder de muren van Gibeon.

Het werd een hete strijd, die uren
duurde. Maar de Here maakte Isra°,1
sterk. Het dreef de vijanden terug v; n
de stad en achtervolgde hen. De H re
zelf streed mee. Grote, zwarte wol en
dreven langs de hemel tussen Israël en
de vijanden. Hagelstenen sloegen ah
vuisten neer op de vluchtende Amorie.
ten. Door die hagel werden meer vijan
den gedood dan door het zwaard var
Israël.

Maar de zon liep even snel als all€

i.l 	 ^1. 4111	 I ..,
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dagen langs haar baan. Zij stond reeds
te stralen boven de huizen van Gibeon.
En aan de andere zijde van de hemel
brak de maan door de wolken boven
het dal van Ajalon. Veel te spoedig
zou het donker zijn en overal waren
nog vluchtende vijanden, die zich in
groepen probeerden staande te houden.
In de nacht zouden ze gemakkelijk ont-
komen tussen de bergen.

Jozua dacht daaraan. Hij snelde voor
het leger uit, vermoeid en bezweet, maar
vol vuur, vol moed. Het maakte hem
verdrietig, dat hij zijn werk niet goed
kon doen.

Hij moest de wil des Heren vol-
brengen geheel en al. De Here wilde, dat
alle goddeloze vijanden zouden worden
verslagen, opdat Israël straks rustig zou
wonen in dit land.

Jozua, in zijn heilige ijver, in zijn
geestdrift, voelde zich één met God. Een
groot geloof dreef hem aan. Geloof kon
een pad maken door een bruisende
rivier en sterke muren ineen doen stor-
ten! Voor het geloof was toch niets on-
mogelijk!

En plotseling hief Jozua zijn zwaard
omhoog naar de hemel.

„Zon, sta stil te Gibeon," schalde zijn
stem, „en gij, maan, in het dal van
Ajalon!"

En hij snelde weer verder, zijn leger
vooruit. Hij twijfelde geen ogenblik, hij
dacht slechts aan zijn werk, door God
hem opgedragen. Hij dreef de Amorieten
voor zich uit, hij streed uur na uur. En
het werd niet donker. De zon stond stil
en de maan bleef staan, tot de laatste
vijand was verslagen. Het duurde om-
streeks een volle dag.

Toen pas, op Gods bevel, daalde de
zon achter de horizon, de maan zette
zich weer in beweging en ging verder
langs haar baan, de sterren verschenen
stralend aan de hemel.

Een dag als deze is er noch vroeger
noch later ooit geweest, waarop de Here
zo iemands stem verhoorde.

Maar in Jozua woonde een goddelijke
macht: het geloof.

GEEN vijand was tegen Israël be-
stand. Ook Jabin, de machtige koning uit
het Noorden met zijn strijdwagens, werd
geheel verslagen. Toen was Jozua's taak
volbracht. Een en dertig koningen had
hij overwonnen. Slechts hier en daar
hadden zich nog kleine groepen vijan-
den verborgen, te klein om er met het
hele leger tegen op te trekken. Iedere
stam moest straks zijn gebied zuiveren.

Het land van melk en honing werd
verdeeld. Alle stammen kregen hun
woonplaats toegewezen en blij trokken
ze heen. Maar de stam der Levieten ging
uiteen. Zij trokken in alle richtingen
met de mensen mee, om tussen hen te
wonen in acht en veertig steden, als
leidslieden, als knechten van God. En
omdat ze geen land ontvingen, zou-
den alle mensen aan de Levieten ieder
jaar het tiende deel brengen van hun
oogst. Strijd en moeite waren voorbij. De
rust was gekomen.

Ook Jozefs lichaam kreeg nu zijn
laatste rustplaats.

IN het land, waar Abraham rond-
zwierf als een vreemdeling, woonden nu
zijn nakomelingen, zijn duizenden kin-
deren. Gods beloften waren vervuld.

En in Silo stond de tabernakel. Daar
brachten de priesters offers. Daar woon-
de God zelf als een Vader tussen zijn
volk.

TOEN Jozua oud geworden was, heeft
hij nog éénmaal het volk bijeen geroe-
pen bij Sichem, bij de bergen Ebal en
Gerizim.

Hij wist, dat hij spoedig sterven zou.
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Nu wilde hij afscheid nemen van zijn
volk, dat hij lief had met heel zijn hart.

Hij wilde zo graag, dat het altijd ge-
lukkig zou blijven. En hij wist, hoe dat
kon. Het volk moest zich aan de Here
vastklemmen met heel zijn hart.

Maar er waren zoveel boze machten,
die het los wilden trekken van Hem.

Dat wist Jozua ook. En daarom hield
hij een lange toespraak. Hij waarschuw-
de het volk voor de afgoden, die door
de heidenen werden aanbeden. Hij her-
innerde aan de goedheid en genade van
God. Hij sprak vurig en geestdriftig.
Hij was nog dezelfde sterke geloofsheld
van vroeger. Hij riep, dat allen het hoor-
den: „Kiest dan heden, wie gij dienen
zult, de afgoden of God de Here, die u
dit land gegeven heeft! Maar ik en mijn
huis, wij zullen de Here dienen!"

Zijn geestdrift sloeg op de mensen
over.

„De Here is onze God!"
Dat was het antwoord van het volk,

dat schalde tussen de bergen. Dat was
hun keuze.

Toen keerden de mensen terug naar
hun woonplaatsen.

En niet lang daarna ging Jozua naar
het land van de eeuwige rust.

••....•..•woi.9e■9ww.• V.. 	•/ysl^9oi►.'i..e•
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DE ijzeren wagens van Jabin reden in
wilde vaart langs de wegen. Zij kwamen
in het Noorden de bergpassen door, uit
het land der Kanaänieten waar Jabin
koning was, en Sisera, de wrede krijgs-
overste, reed voorop. Zij zwermden
over het hele land. Geen dorp, geen
huis was veilig voor deze woeste ben-
den. Zij sneden de druiven uit de wijn-
gaarden, die zij niet hadden bearbeid.
Zij laadden op hun wagens het koren,

dat zij niet hadden gedorst. Zij roofden
het vee en dreven het in grote kudden
voor zich uit.

Er was niemand, die zich durfde ver-
zetten tegen Sisera, de man met het
ijzeren hart. Hij kende geen medelijden.
Waar hij geweest was, lagen lijken. Hij
doodde zelfs de vrouwen, als zij water
putten bij de bron.

Op de wegen vertoonde zich niemand
meer. Slechts in de steden was men vei-
lig en in de geheime spelonken van het
bergland. Daar verborgen zich sidde-
rend de arme bewoners van dit ge-
plaagde land. Later slopen zij schichtig
door het verlaten veld en stonden som-
ber bij hun lege, verwoeste schuren.
Voor hen was het werk, voor Sisera de
oogst.

Sisera was de harde heerser en Israël
was zijn slavenvolk, reeds twintig
jaar.

ISRAËL, het eens zo machtige volk
des Heren, had de Here verlaten. Toen
Jozua afscheid nam, had het nog zo
geestdriftig geroepen: „De Here is onze
God!"

Maar toen Jozua gestorven was en al
de ouderen, die de grote wonderen van
God hadden gezien, toen er een nieuw
geslacht was groot geworden, dat in Ka-
naän geboren was, sliep het geloof lang-
zaam in.

Het leven was zo gemakkelijk en rus-
tig. Men woonde in een vruchtbaar land,
men at en dronk, men werkte en sliep,
soms was er een feest. Of men bad of
niet, de zon scheen toch wel. Het ko en
groeide vanzelf en brood was er e-
goeg.

Wonderlijke verhalen werden soms
nog verteld, van Mozes en Jozua, var
de reis door de woestijn. Maar dat was
a  zo lang geleden! Het waren mooi€
verhalen, maar meer ook niet.

il 	 ar , dlFl 1 a 	 r 	 i
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Tussen hen woonden de heidenen, de
Kanaänieten. Men had ze niet uitge-
roeid en verjaagd zoals God bevolen had.
Waarom zou men gaan vechten, als men
rust kon hebben? En men kon van
de Kanaänieten veel leren. Ze wisten
goed hoe het land moest worden be-
bouwd. Ze hadden beelden van hout
en steen, daar knielden ze voor, dan
groeide het koren beter. Een beeld van
Baäl, die woonde op de zon. En een
beeld van Astarte, de godin des hemels.
Voor die beelden stonden altaren, daar
werden offers op gebracht. En soms
werden prachtige feesten gevierd.

De Israëlieten maakten ook beelden
van hout of steen, van Baäl en Astarte,
en brachten die beelden offers en kniel-
den er voor. En het drong niet meer tot
hen door dat het zondig was.

Dat was hun dank aan God, die hun
dit land gegeven had.

MAAR al dacht dit ondankbare volk
niet meer aan God, de Here dacht wèl
aan zijn volk.

Hij strafte Israël, om het tot bezinning
te brengen. Zoals een herder een koppig
schaap terugslaat naar de kudde, zo wil-
de Hij zijn volk terugdrijven naar Hem.

Hij zond een vreemd volk, dat Israël
onderdrukte en het land beroofde. De
rust in Kanaän was voorbij. Het werd
en tijd van bloed en tranen.
Toen ontwaakte het geloof, dat al

bijna gestorven was. De oude verhalen
verden weer levend. Israël dacht aan de
le -e en smeekte om verlossing.
En dáárop had de Here slechts ge-
vacht. Hij riep een man, een held, die
e vijanden verjoeg. Rust en vrede keer
en weer. Maar Israël was een hard-
ekkig volk. Telkens weer dwaalde het
an God af. Telkens weer moest de
ader zijn kind kastijden. En altijd
neer, als het jammerde om hulp, stond

Hij vol liefde gereed om het te bevrij-
den.

Zo was het nu al driemaal gegaan.
Othniël had de koning van Mesopota-

mië verjaagd.
Ehud had later zijn volk van de Moa-

bieten verlost en was zelfs in het paleis
van de koning doorgedrongen, om hem
daar te doden.

En Samgar, de moedige Samgar, een
eenvoudige boer, had alleen zeshonderd
Filistijnen verslagen met zijn ossenstok.

Die drie mannen waren gelovige hel-
den, die van God de kracht ontvingen
voor hun daden.

Ze werden Richters genoemd.
Maar nu was het land weer in ellende,

door eigen schuld en erger dan te voren.
Het volk, dat de Israëlieten onder Jozua
bijna hadden uitgeroeid, had hen nu tot
zijn slaven gemaakt.

In de huizen, in de spelonken werden
handen smekend opgeheven. Over heel
het geplaagde land stegen gebeden op.
Die kon de vijand niet tegenhouden.

„O God, wij hebben gezondigd! Heb
erbarmen met Uw volk!"

ERGENS in het gebergte van Efraïm
woonde een wijze vrouw, die Debora
heette.

Haar huis stond onder een palmboom,
en velen in Israël waren daar gekomen
om raad.

Zij was een moeder in Israël.
Maar nu kon Debora ook niet helpen,

al leed haar moederhart om de ellende
van haar volk, al waren haar gedachten
dag en nacht daarmee bezig.

Zij kon alleen maar bidden, of God
verlossing wilde zenden.

EN eens op een morgen, toen zij bui-
ten kwam en onder haar palmboom zat,
straalde zij van vreugde zoals in jaren
niet was gebeurd. Want zij had de stem
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van God gehoord, en nu wist zij, dat de
bevrijding nabij was.

Ver in het Noorden, dicht bij het rijk
van de machtige Jabin, woonde een dap-
per man. Die liet zij roepen. Hij heette
Barak, dat betekende: Bliksem. En als
een bliksem, door God geleid, moest hij
straks de vijanden treffen.

„Ga heen, Barak, trek naar de berg
Tabor en neem met u tienduizend man.
Dan zal ik, de Here, Sisera naar u toe
voeren met zijn strijdwagens en zijn
troepen en Ik zal hem in uw macht
geven."

Zo sprak Debora. Het was het bevel
van God. Barak had moed genoeg, hij
kende geen angst. Maar zijn geloof was
niet zo groot als dat van Debora, en hij
weifelde.

„Zullen mijn mannen wel durven?"

dacht hij. „Ze zijn zo bang voor Sisera!
Als Debora meeging, dan zouden ze vol
moed zijn! Háár hebben ze lief, háár vol-
gen ze overal ..."

En Barak zei: „Indien gij met mij gaat,
zal ik gaan. Maar indien gij niet met
mij gaat, ga ik niet."

Debora had alles over voor haar volk,
zelfs haar leven. Daarom zei ze tot
Barak: „Ik ga met u mee. Maar als een
vrouw met u meetrekt, zal ook een
vrouw de eer behalen. Sisera zal wèl
sterven, maar niet door u!"

DIEZELFDE dag nog renden de
boden door het land.

„Op naar de Tabor!" riepen zij. „Te
wapen tegen Sisera!"

Niet lang daarna was een leger bijeen
van tienduizend mannen uit twee
stammen.

Tienduizend geestdriftige strijders
verzamelden zich om Debora.

Zij legerden zich op de Tabor, een
steile berg, die plotseling oprees uit de
groene vlakte van Megiddo, waar de
Kison stroomde.

En vol ongeduld wachtten ze, tot Si-
sera komen zou.

HET duurde niet lang.
De spionnen van Sisera hadden hem

al gemeld, dat Israël in opstand was. En
dadelijk trok hij met zijn leger op dat
slavenvolk af.

De aarde dreunde, toen hij met zijn
negenhonderd wagens de vlakte kwa
instormen.

Debora, op de berg, zag hen kom an
Ze hoorde het woest geschreeuw van de
soldaten, ze hoorde ook hoe de dondet
gromde aan de horizon en ze zag, ho ,

een geweldig onweer kwam opzetten
Nu was het tijd.

„Breek op, Barak!" sprak zij. „Gaa
niet de Heer voor u uit?"

Toen rende Barak de berg af met zijn

I 	I A
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tienduizend mannen en zij besprongen
als leeuwen de vijand. En de hemel
streed mee. Regen en hagel sloegen de
vijand in het gezicht. Het werd nood-
weer. De wolken braken boven de Kison
en de beek werd een woeste, bruisende
stroom; een bandjir, een muur van
water stormde bruisend de vlakte in
en sleepte stenen en struiken mee. De
;rasvlakte van Megiddo werd een
moeras, waarin de wagens wegzonken
Lot de assen.

Er ontstond grote verwarring in het
leger van de vijand. Paarden steigerden
en zonken weg in de modder. Wagens
kantelden. Er was geen soldaat, die nog
luisterde naar een bevel.

Het grote leger werd verslagen. En
Sisera, de machtige, sprong van zijn
wagen, liet zijn leger in de steek en
vluchtte te voet de vlakte over om zijn
leven te redden.

NIET ver van daar had een klein volk
zijn tenten opgeslagen, een zwervende
Bedoeïenenstam, het volk der Kenieten.

De mannen waren allen van huis, ook
Heber de hoofdman. Maar Jaël, zijn
vrouw, stond voor haar tent.

Opeens zag zij iemand uit de struiken
komen; een verwilderde, doodsbleke
man met gescheurde kleren kwam op
haar toe rennen. Zij herkende hem en
e schrik sloeg haar om het hart. Het
vas Sisera, de wrede krijgsoverste. Hij
werd achtervolgd en wilde zich verber-
en in de tent van Jaël.
In een vrouwentent zou niemand hem

oeken. Want het was streng verboden
oor een vreemde man, om de tent van
en vrouw te betreden.
Maar daar bekommerde Sisera zich
iet om. Hier, bij dit kleine smedenvolk,
-as hij veilig.
Jaël haatte Sisera, zoals allen hem

aatten.

En zij wilde hem zéker niet in haar
tent verbergen.

Maar zij was een vrouw en zou die
brutale rover nooit kunnen tegen-
houden.

Daarom verborg zij haar schrik en
haar toom en liet hem vriendelijk bin-
nen. En toen hij om water vroeg, bracht
zij hem melk, oude gestremde melk, die
goed was, om rustig te slapen.

Nu was Sisera gerust. Jaël stond
buiten en zou de achtervolgers verder
sturen, als ze naar hem vroegen. Hij lag
op het bed van Jaël en lachte over zijn
list.

Maar Jaël bespiedde hem door een
kier. Dáár lag de moordenaar van vrou-
wen en kinderen. Zijn ogen waren nu
gesloten. Hij was van uitputting in slaap
gevallen.

Moest zij die man beschermen, zodat
hij later nog meer mensen ongelukkig
kon maken?

Toen werd de haat Jaël de baas. Wilde
klipgeit, betekende haar naam. Zij deins-
de voor niets terug.

Met een tentpin en een hamer trad zij
zacht op hem toe en haar handen beef-
den niet toen zij Sisera doodde.

Dat was het einde van de listige
rover.

TOEN Barak zijn vijand vond, vastge-
nageld aan de grond in de tent van Jaël,
was hij teleurgesteld. Debora's voorspel-
ling was uitgekomen. Hij had niet de
hoogste eer behaald.

Maar hij was blij om de overwinning.
En met Debora zong hij een lied, een
schone lofzang voor God.

„Prijst de Here!" ...

DE rust was weergekeerd in Kanaän.
Debora, de moeder in Israël, leidde

het dankbare volk. En Israël diende de
Here.
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ER lag een wijngaard in de luwte van
een rots. Een grote eik had zijn wortels
in de spleten gedreven en overschaduw-
de een koele wijnpers.

Een jonge man was daar in alle stilte
bezig, maar hij perste geen druiven. Hij
spreidde wat koren in de bak en stamp-
te het met een stamper. Dan schudde
hij het stro uit en wierp het op een hoop
en de korrels verzamelde hij in een zak.
Zware gele tarwekorrels als vloeibaar
goud liet hij door zijn handen gaan,
maar in zijn donkere ogen was geen
vreugde. Somber deed hij zijn werk.

Soms klom hij op de rots, die gloeide
in de brandende zon en tuurde naar het
Oosten; over het zonnige land, over de
gele korenvelden, waar groepjes men-

sen haastig werkten en de lucht zinder-
de boven de heuveltoppen.

Ze waren nog niet in aantocht, de
Midianieten, maar ze zouden zeker ko-
men. Want ieder jaar met de oogsttijd
kwamen ze uit de woestijn, al zeven
jaar lang. Een wilde horde rovers op
kamelen verspreidde zich dan over het
land, talrijk als sprinkhanen. Wie hun
in de weg kwam, staken ze neer, en wat
ze niet roofden, vernielden ze. Geen
schaap, geen rund of ezel lieten ze over.
Als ZE' zich weer verzameld hadden en
langzaam wegtrokken over de Jordaan,
een lange stoet, rijk beladen met buit,
kwamen de mensen jammerend weer
te voorschijn uit de bergen, waar
ze als konijnen waren weggekropen in
holen en spelonken. Dan lag hun land
verarmd en verwoest. Na een heel jaar
zwoegen zouden ze toch nog honger
lij den.

Daarom was Gideon bezig bij zijn
wijnpers, stil en geheimzinnig als een
dief, om nog iets te redden van zijn
oogst en dat te verbergen in de rots-
spleten. Zijn volk was in de macht der
Midianieten, omdat het God weer had
verlaten. Dat deed Gideon nog het
meest verdriet. Nu pas, nu het in grote
nood was, riep Israël tot de Here om
verlossing. Maar het scheen, alsof Hij
niet hoorde. En Debora was dood, al zo
lang.

PLOTSELING keek Gideon verve n
derd op. Onder de eik zat een Man. I^)i
zag hem aan en zei tot hem: „De Her s i
met u, gij dappere held!"

Maar Gideon schudde bedroefd h€
hoofd en antwoordde:

„Och, mijn heer, indien de Here m€
ons is, waarom is mijn volk dan zo i
ellende? Waar zijn dan al de wonderen
waarvan onze vaderen ons vertelden? D
Here heeft ons verstoten en ons prijs
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gegeven aan de greep van Midian."
Maar de Man kwam voor hem staan

en sprak: „Ga heen, Gideon. Gij moet
Israël verlossen. Ik ben gekomen, om u
te zenden!"

Toen kromp Gideon ineen. „Ik?" riep
hij angstig. „Ik ben maar een eenvou-
dige man en de jongste van mijn familie!
Waarmee zal ik Israël verlossen?"

„Ik ben met u," klonk het antwoord,
„daarom zult gij Midian verslaan als
was het één man."

Toen viel Gideon op zijn knieën. Ik
be a met u! Het was geen man, het was
Sern Engel! Het was de Here zelf, die tot
tem sprak. Als de Here hielp, dan kon
alles!

Gideon dorste geen tarwe meer. Hij
;lachtte een geitenbokje en bracht de
Jere een offer op de rots. En toen hij
'aar huis ging en door zijn stad, door

Ofra liep, voelde hij een heilig vuur in
zich. Alle verdriet en alle moedeloos-
heid waren verdwenen.

HET werd nacht. Ofra sliep.
Bij het huis van Joas, Gideons vader,

was een altaar voor Baäl en een heilige
paal stond daar bij, gewijd aan Astarte,
de godin des hemels.

Heel de stad kwam hier om offers te
brengen en om een stenen beeld en een
paal te aanbidden. Dat was de zonde,
waardoor Israël in zo'n grote ellende
was gekomen.

Aan die zonde had ook Joas meege-
daan.

DOOR de stille nacht klonken gelui-
den. Deuren in Joas' huis gingen open,
donkere gestalten kwamen zacht nader
en stonden bij het beeld. Een bijl flik-
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kerde in het matte licht van de sterren.
„Haal het altaar omver," zei een stem,

„en houw de gewijde paal om."
Het was Gideon, die dat zei. De Here

had het hem geboden. En zijn tien
knechten gehoorzaamden. 's Morgens
vroeg, toen de mannen van de stad
kwamen om Baäl hun offers te brengen,
vonden ze alles verwoest. En op de plek
waar hun altaar had gestaan, stond een
nieuw altaar, gewijd aan de Here, met
de smeulende resten van een offer.

„Wie heeft dit gedaan?" schreeuwden
ze. En ze wisten het al gauw dat het
Gideon moest zijn.

Een tierende bende drong op naar het
huis van Joas.

„Breng uw zoon naar buiten!"
schreeuwden ze. „Hij moet sterven!"

Maar Joas was een listig man en hij
had zijn zoon toch liever dan Baäl.

„Wilt gij voor Baäl strijden?" vroeg
hij. „Is Baäl dan een kind, dat niet voor
zich zelf kan zorgen? Indien hij een god
is, zal hij zelf mijn zoon wel straffen."

Dat sloeg in. Nu wachtte men op
de vreselijke straf, die Gideon treffen
zou.

Maar ze wachtten tevergeefs. En niet
lang daarna kwam het gerucht, dat de
Midianieten waren overgestoken en zich
gelegerd hadden in de vlakte van
Jizreël.

Toen kon Gideon niet langer wachten.
De Geest des Heren vervulde hem. Hij
blies op de horen, en riep de mannen op
hem te volgen. Hij zond boden door
heel zijn stam, de stam van Manasse, om
het volk te wapen te roepen. Ook stuur-
de hij boden naar andere stammen, naar
Aser, Zebulon en Naftali. En van alle
kanten kwamen gewapende mannen
aansnellen. Iedere dag werd zijn leger
groter en sterker.

Toch voelde Gideon zich onzeker. Hij
had de grote macht van de Midianieten

gezien, hij had hen bij duizenden op
hun hoge kamelen met gevelde spiesen
zien voortijlen over de vlakte. En hij
wilde wel geloven dat hij met zijn slecht
gewapende boeren hen overwinnen kon,
maar zijn verstand weigerde het. Hij
liep rond tussen zijn soldaten met een
bezorgd hart.

„Here," bad hij, „help mij toch! Wilt
gij Israël werkelijk verlossen? Zeg het
mij, Here!"

Hij spreidde, toen het avond was, eer.
schapenvacht uit op de dorsvloer.

„Als morgen alleen op dit vlies dauw
zal zijn," bad hij, „maar het hele land
droog blijft, dan zal ik weten dat Gij
door mijn hand Israël verlossen wilt."

En toen hij de volgende morgen de
vacht uitdrukte, perste hij er een schaal
vol water uit, maar het zand stoof voor
zijn voeten.

DIT gaf Gideon moed. Maar nog
was de angst niet geheel verdwenen. Die
avond legde hij wéér de vacht op het
land.

„Here," bad hij, „wees niet boos, laat
mij nog eenmaal met het vlies een proef
nemen. Laat nu alleen het vlies droog
blijven, maar op het gehele land zij
dauw."

En God deed in die nacht wat Gideon
vroeg. De volgende morgen parelden
dauwdruppels op alle grassprietjes en
op alle bladeren, maar de vacht was
droog.

Toen was alle twijfel verdwenen. M' e
dig en vol geloof trok Gideon met en
groot leger de vijand tegemoet.

TWEE maal was Gideons geloof ver
sterkt, nu werd het ook tweemaal be
proefd. De Here wilde aan Gideon e
heel Israël leren, dat Hij het was die h€
volk verloste, Hij alleen. Opdat ze alle :
in Hem geloven zouden.
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„Er is te veel krijgsvolk bij u, Gideon,”
sprak de Here.

Te veel? Gideon begreep het niet,
maar op Gods bevel stuurde hij allen
weg, die liever naar huis wilden gaan.
Toen keerden er twee en twintig dui-
zend mannen van het krijgsvolk terug
en er bleven tien duizend over. Maar
Gideon vertrouwde niet meer alleen op
zijn leger.

En nog eens beproefde de Here hem.
Hij wees driehonderd mannen aan, die
blijven mochten. Al de anderen werden
teruggezonden.

Maar Gideon rekende niet meer. De
Here trok mee, dat was genoeg. Hij was
machtiger dan alle legers op aarde.

Hij stond op een berg met zijn kleine
troep. Het was avond. Beneden in het
dal vlamden de vuren van de vijand en
verlichtten rossig de honderden ten-
ten en de hoge, bultige kamelen. Maar
Gideon legde zich kalm te rusten.

In de nacht stond hij op en daalde
zacht de berg af. Een stem, voor ande-
ren onhoorbaar, had hem bevolen naar
de legerplaats van de vijand te gaan.
Alleen Pura, zijn wapendrager, sloop
ook nu achter hem aan.

Heel voorzichtig kropen ze voort, van
struik tot struik. De schildwachten zagen
die twee donkere gestalten niet. Zo
kwamen ze dicht bij de vuren, aan de
rand van de legerplaats.

Opeens hoorden ze iemand schreeu-
wen, als in grote vrees. En vlak daarop
klonken stemmen. Het geluid kwam uit
de tent waar ze achter lagen. Gideon
luisterde aan de dunne wand.

Een soldaat was blijkbaar wakker ge-
schrokken uit een droom en vertelde die
nu aan zijn makker.

„Luister," zei hij, „het was zo vreemd.
Ik droomde, dat een gerstebroodkoek
de legerplaats binnenrolde. Die kwam
tot aan de tent, stootte die om, zodat ze

neerviel en keerde ze onderstboven, en
daar lag de tent."

De ander jammerde zacht.
„Ik weet, wat dat betekent!" riep hij

angstig. „Wij zijn verloren! God heeft
Midian en de gehele legerplaats in Gi-
deons macht gegeven."

Toen Gideon dat hoorde, knielde hij
neer in het donker, vlak naast de vijan-
den en aanbad God. Hij begreep, dat
God hem hierheen had gezonden, om
zijn geloof nogmaals te sterken, vlak
voor de strijd.

Snel keerde hij terug en wekte zijn
mannen. Ze drongen in het donker om
hun aanvoerder en hun ogen schitter-
den, toen zij luisterden naar zijn krijgs-
plan. Ieder kreeg een horen, een fakkel
en een lege kruik, waarin zij de bran-
dende fakkel verbergen konden. Toen
splitsten zij zich in drie afdelingen, elk
van honderd man, daalden onhoorbaar
de berg af en verdwenen snel in het don-
ker, om de legerplaats van de vijand te
omsingelen.

Het was midden in de nacht. De
schildwachten van de Midianieten
waren juist afgelost. Verder was het
hele leger in diepe rust.

Toen, in die diepe stilte, gaf Gideon
het teken tot de aanval. Kletterend ver-
brijzelde hij zijn kruik op de rotsen,
woest zwaaide hij zijn fakkel rond, zo-
dat die hel opvlamde in het donker.
Schallend blies hij op zijn horen.

En plotseling gebeurde datzelfde in
een grote kring op driehonderd plaatsen.
De Midianieten schrokken wakker en
vlogen verbijsterd uit hun tenten. Van
alle kanten zagen ze zwaaiende fakkels,
overal om hen heen schalden horens.

„Voor de Here en voor Gideon!"...
Die kreet klonk hun van alle kanten
tegen en joeg hun de doodsangst op het
lijf. Hoeveel legers omringden hen? Was
het hele volk Israël te wapen gevlogen?
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In hun wilde angst wisten zij niet
meer wat ze deden. Niemand luisterde
meer naar een bevel. Allen grepen in
het duister hun wapens en staken er op
los. In iedere duistere gestalte die hun
tegemoet snelde, zagen ze een vijand, en
in hun verwarring vochten ze tegen el-
kaar en vermoordden hun makkers.

De mannen van Gideon bleven staan
rondom de legerplaats, maar het hele
leger ging op de loop en vluchtte al
schreeuwend.

Van alle kanten dreigde de dood. In
grote wanorde snelden ze weg, struike-
lend in het duister, om nog snel over de
Jordaan naar hun land te  komen.

Maar velen verdwaalden en zwierven
rond, tot ze de volgende dag door de
Israëlieten werden verslagen, die door
Gideons boden te hulp waren geroepen.

Zelf stak hij met zijn helden de Jor-
daan over en haalde ook de laatste vij-
anden in. Hun koningen werden gedood
en al hun schatten buitgemaakt.

HET dankbare volk wilde Gideon tot
koning uitroepen en na hem zijn zoon,
maar hij weigerde beslist.

Had Israël zo slecht begrepen, wie de
verlossing gegeven had?

„Ik zal over u niet heersen," zei Gi-
deon, , ,en ook mijn zoon niet. De Here
zal over u heersen."

En dat heeft hij verder zijn leven lang
aan het volk voorgehouden: dat de Here
hun koning was en dat er geen god was
behalve Hij.

Maar toen hij gestorven was en begra-
ven in Ofra, de stad van zijn vader, ver-
gat Israël zijn woorden.

Niemand leidde hen meer en de men-
sen keerden terug tot de afgoden en aan-
baden zelfs een priesterkleed, dat Gi-
deon had laten maken.

Door die dwaze ondankbaarheid kwa-
men ze in nieuwe ellende.

HET werd hoe langer hoe erger met
Israël.

Er kwam een tijd, dat ieder dorp en
iedere stad zijn eigen afgod had. God
werd steeds meer vergeten, en aan zijn
geboden dacht bijna niemand meer.

Met de zonde kwam de straf. Vreem-
de volken werden heer en meester in
Israël. Zij waren de gesels waarmee
Israël werd geslagen. Wel kwamen er
nog richters, die het volk voor een tijd
verlosten en terug wilden brengen tot
God. Maar ook zij kenden Gods wet-
ten slecht. Eén van hen, Jefta, offerde
zelfs zijn dochter, toen de Here hem een
overwinning op de Ammonieten gege-
ven had en hij dacht, dat hij daarmee
een goed werk had verricht.

Tot overmaat van ramp kwam er e n
nieuw, sterk volk van Kreta en andere
eilanden en ging langs de kust v n
Kanaän wonen. Een klein, maaroorlog-
zuchtig volk was het, dat Israël bero f-
de en onderdrukte. Het was het volk
der Filistijnen.

Toen leek het, alsof Gods volk geheel
verloren zou gaan.

Maar uit de hemel zag de Here neer
op zijn ongehoorzame kinderen. En hoe
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groot zijn toorn ook was, zijn liefde en
trouw waren groter.

Terwijl zij leefden in hun zonden,
in hun ongeloof, bleef Hij wachten in
Goddelijk geduld op hun berouw en
werkte reeds aan hun bevrijding.

ER waren nog enkele getrouwen in
Israël, die de Here dienden. Twee van
hen waren Manoah en zijn vrouw.

Ze woonden dicht bij het land der
Filistijnen in de stam der Danieten en
hadden geen kinderen. Ze waren een
paar eenzame mensen in een stil huis.

Maar eens, toen die vrouw op het land
werkte, alleen, verscheen haar de Engel
des Heren. Zij vroeg hem niets, maar hij
gaf haar antwoord op een stille vraag,
die al jaren leefde in haar hart.

De Engel zei haar, dat zij een zoon
zou krijgen.

En nog mooier werd de blijde bood-
schap voor die vrouw, want het zou een
heel bijzonder kind zijn. Hij zou een na-
zireeër worden, een man wiens leven
aan God was gewijd, en hij zou de Fili-
stijnen bestrijden.

Toen de Engel was heengegaan, kon
de vrouw niet verder werken. Zij snelde
naar haar man en vertelde opgewonden,
wat er gebeurd was. Lang spraken ze
over die heerlijke tij ding. Maar bij de
vreugde kwam nu reeds de zorg, die
ieder kind meebrengt voor een vader en
hoeder.

Want als dat kind zo'n bijzonder kind
zou zijn, hoe moesten ze het dan op-
voeden?

Ze wisten het niet. Daarom bad
Manoah, of de Engel nog éénmaal terug
mocht komen, om hen te leren, wat ze
met de jongen moesten doen.

En niet lang daarna, toen de vrouw
weer alleen was in het veld, verscheen
de hemelse bode opnieuw. Haastig riep
zij haar man en samen luisterden zij

naar de woorden van God. Het jonge-
tje dat geboren zou worden, mocht zijn
hele leven geen wijn of sterke drank
drinken en zijn haar moest lang blijven.
Dat zouden de tekenen zijn, dat hij een
knecht des Heren was.

Nog geen jaar daarna waren er kin-
dergeluidjes in het stille huis van
Manoah. Het beloofde kind was geboren.
Simson werd het genoemd, Zonnekind.
Want het was de zon in het leven van
die eenzame mensen.

Maar hij had ook zorgenkind kunnen
heten.

Want hij groeide wel voorspoedig op,
hij was een gezonde, sterke jongen, won-
derlijk sterk zelfs. En als zijn moeder
hem zag tussen de andere jongens van
het dorp, groter en forser dan zij, met
zijn lange lokken, die zwierden om zijn
hoofd, dan was zij trots op hem. Maar
hij kon zo wild en driftig zijn, zo ruw
en eigenzinnig. En soms tobde zijn moe-
der er over, of hij wel de Here lief had.
Of hij wel wist, dat hij een knecht van
God moest zijn.

TOEN Simson groter werd, zwierf hij
vaak rond door het land en als hij de
rovende Filistijnen zag, flikkerden zijn
ogen.

Eens kwam hij in hun land en zag daar
in het dorp Timna een meisje, een
jonge vrouw, waar hij van begon te
houden. Maar toen hij bij zijn ouders
kwam, en vertelde dat hij met haar
trouwen wilde, werden zij heel verdrie-
tig. Het was verboden in de wetten van
Mozes, dat een man uit Israël trouwde
met een heidense vrouw. En dat nu juist
hun jongen zo iets wilde, een nazireeër,
een knecht des Heren!

Maar Simson zette koppig door.
Manoah en zijn vrouw moesten mee naar
Timna, om aan de ouders van het
meisje toestemming voor het huwelijk
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te vragen.
Simson kon niet lang zo rustig lopen

langs de weg. Hij maakte dicht bij Tim-
na een omweg door de bergen, dwars
door de wijngaarden en de bossen. Daar
kwam plotseling een jonge, sterke leeuw
brullend op hem af.

Simson had geen wapens bij zich,
maar hij was niet bang voor een leeuw.
Een geweldige kracht trilde door zijn
spieren. Hij sprong toe. Hij greep het
dier beet met zijn sterke handen en
scheurde het vaneen als een jong bokje,
dat geslacht wordt. Toen wierp hij het
dode lichaam onverschillig in de strui-
ken en liep door, alsof er niets bijzon-
ders was gebeurd. Hij vond het zelfs
niet de moeite waard, om het aan zijn
ouders te vertellen.

Maar enige tijd later moest Simson
wéér met zijn ouders die weg langs, om
in Timna de bruiloft te vieren. Toen
dacht hij aan de leeuw en maakte weer
dezelfde omweg, om te zien, wat er van
overgebleven was. Het lichaam was ge-
heel verdroogd in de zon. Wilde bijen

hadden er hun nest in gemaakt en ze
hadden reeds honing verzameld.

Simson stak zijn hand in het nest,
lachte om de steken van de bijen en
haalde de honing er uit. Etende kwam
hij bij zijn vader en moeder en deelde
met hen. Maar hij vertelde niet, waar
hij de honing gevonden had.

HET bruiloftsfeest duurde zeven dagen
en het hele dorp vierde het mee. Maar
toen de Filistijnen uit die plaats die
wonderlijke, grote man zagen verschij-
nen, met zijn bliksemende ogen en zijn
woeste lokken, werden zij bang voor
zijn ruwe kracht en wezen dertig jonge
kerels aan, om hem in het oog te
houden. Simson wist dat niet. Hij hield
hen voor zijn vrienden op dit vrolijke
feest. Er werd gegeten en gedronken,
gezongen en gedanst, er werden ook al-
lerlei spelletjes gedaan.

Simson zei tot zijn dertig metgezellen:
„Ik zal jullie een raadsel opgeven. Als
je dat raden kunt in deze zeven dagen,
krijgen jullie ieder een onderkleed en
een bovenkleed van mij. Als je het niet
kunt raden, moet ik dertig onderklede-
ren en dertig bovenklederen van jullie
hebben."

Dat vonden ze goed, en toen gaf hij
een wonderlijk raadsel op. Hij zei:
„Spijze ging uit van de eter, en zoetig-
heid van de sterke."

Daar zaten ze zich drie dagen suf op
te denken, tot ze begrepen, dat zij de
oplossing nooit zouden vinden.

Toen begonnen zij die vreemde man
uit Israël te haten. Eerst had hij Oer
vrouw uit hun dorp gekregen, en nu
moesten ze hem straks ook nog zulk eer
kostbare prijs betalen. Op de vierde da €
gingen ze naar Simsons jonge vrouw er
zeiden tot haar: „Hebt gij ons uitgeno
digd om ons arm te maken, of niet?" Er
zij bedreigden haar met een vreselijk(
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straf: ze zouden haar en haar familie
verbranden, als zij niet zorgde, dat ze
de oplossing wisten vóór het feest om
was.

De angst van die vrouw was groter
dan haar liefde, en al was ze nog geen
week met Simson getrouwd, ze probeer-
de hem te bedriegen.

Ze vroeg hem naar de oplossing van
het raadsel, maar hij wilde het haar niet
zeggen.

„Ik heb die zelfs aan mijn vader en
moeder niet verteld," antwoordde hij.

Toen deed ze boos en onaardig tegen
hem.

„Je hem me zeker niet lief," klaagde
ze. „Dan zou je geen geheimen voor me
hebben."

En toen ze iedere dag bleef zeuren en
huilen, gaf Simson eindelijk toe. Hij,
met zijn goedige hart, kon geen tranen
zien.

„Ik heb honing gevonden in een dode
leeuw," zei hij.

Dat was op de zevende dag van het
feest. En vóór het avond was, kwamen
de dertig Filistijnen spottend naar hem
toe en vroegen tartend: „Wat is zoeter
dan honing en wat is sterker dan een
leeuw?"

Dadelijk begreep Simson wie hem
verraden had. Een leeuw kon hij ver-
slaan, maar de valsheid van die vrouw
was hem te sterk geweest.

„Als jullie niet met mijn kalf hadden
geploegd, je zou mijn raadsel niet ge-
raden hebben," zei hij nors.

Een grote woede steeg in hem op. De
k eren zouden ze hebben, de bedriegers,
maar hun eigen volk zou ze betalen.

Hij ging naar Askelon, een stad der
Filistijnen, sloeg daar dertig mannen
dood en nam hun kleren als buit. Dat
was het begin van zijn strijd met de
Filistijnen.

Hij ging nog naar Timna om de prij-

zen te brengen, maar zijn vrouw wilde
hij niet meer zien. Hij keerde terug
naar het huis van zijn vader. Maar na
enige tijd kreeg hij spijt van zijn drift.

„Ik zal het weer goed gaan maken
met haar," dacht hij. En hij nam een
geitebokje mee, om een feestmaal te be-
reiden.

Maar toen hij met zijn bokje in Tim-
na kwam en aanklopte, kwam de vader
van het meisje hem bleek en bevend
tegemoet.

„Ik dacht stellig," zei hij, „dat je haar
niet meer lief had. Daarom heb ik haar
als vrouw aan een ander gegeven."

ZO was Simson voor de tweede maal
bedrogen. Hij keerde zich om en dwaal-
de door de bergen, verbitterd en wraak-
zuchtig.

„Ditmaal zal ik onschuldig zijn jegens
de Filistijnen, wanneer ik hun kwaad
doe," zei hij. „Ze hebben niet beter ver-
diend."

En op een listige manier nam hij
wraak. Hij ving driehonderd vossen, die
daar leefden in grote kudden, en bond
ze twee aan twee met de staarten aan el-
kaar vast. Aan die staarten bond hij een
fakkel en al die fakkels stak hij aan.
Zonder medelijden zag hij de arme bees-
ten rennen, dol van angst voor het vuur
dat hen overal volgde, het land der Fili-
stijnen in. Zij vlogen door de korenvel-
den waar het rijpe koren te wachten
stond, ze kropen weg in de garven, in de
wijngaarden en olijventuinen. En overal
waar zij kwamen, sloegen de vlammen
op. De oogst der Filistijnen verbrandde.

Omdat de Filistijnen zich op Sim-
son niet konden wreken, gingen ze naar
Timna en staken het huis van Simsons
vrouw in brand. Nu verbrandde zij toch
en haar vader ook.

Maar toen Simson dat weer hoorde,
was hij buiten zich zelf van toom. Hij



trok het land van zijn vijanden door en
sloeg er op los, de geweldige, de woeste-
ling, tot hij eindelijk zijn woede had ge-
koeld. Daarna trok hij de bergen in en
woonde bij de rots Etam in de stam van
Juda. Een spelonk was zijn woning. In
het veld zocht hij zijn voedsel. Hij was
een eenzame, sombere man geworden.

EN nog eens werd hij verraden, maar
nu was het nog bitterder voor hem,
want het waren zijn eigen broeders, die
het deden.

De Filistijnen trokken met een groot
leger op tegen Juda, want ze wisten,
dat Simson daar woonde. De Israëlieten
beefden van angst. Ze durfden niet
strijden, ze wilden vrede. Daar hadden
ze alles voor over, zelfs het leven van

hun grote richter.
Daarom trokken drieduizend man-

nen uit Juda naar Etam en stonden daar
voor de spelonk als een troep bange hon-
den voor het hol van een leeuw.

„Wij zijn gekomen om u te binden en
u aan de Filistijnen over te leveren,"
zeiden ze verlegen.

Simson wilde niet strijden tegen zijn
volk. Hoeveel verdriet ze hem ook
deden en hoe hij hen ook verachtte, ij
wilde hen wel helpen. Hij zou zich of e-
ren voor zijn ontrouwe, verraderlijke
volk.

„Zweert mij, dat jullie mij niet zullen
doden," zei hij ernstig. Ze beloofden het

Toen stak hij hun zijn handen toe, die
grote behaarde handen, die reeds zoveel
vijanden van dit volk hadden gedood en
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zij snoerden twee nieuwe touwen om
zijn polsen. Daarna voerden ze hem mee
naar Lechi, waar de Filistijnen wachtten.

Die zagen hem komen, hun grote
vijand, gebonden en machteloos en
juichend kwamen ze aanstormen, om
hem over te nemen.

Maar toen Simson dat gejuich hoorde,
bruiste het bloed wild door zijn aderen.
Hij voelde een geweldige kracht tintelen
in zijn lichaam. Hij wist het: God zelf
maakte hem sterker dan ooit. De nieuwe
touwen leken in het vuur verbrande
vlasstengels, toen hij ze vaneen rukte.
Hoog richtte hij zich op en schudde zijn
lokken als leeuwenmanen.

De Israëlieten stoven ontsteld terug.
Maar de Filistijnen, die al zo zeker

waren van hun buit, drongen op, met
speren en zwaarden.

Simson had geen wapen. In het dorre
zand lag alleen het geraamte van een
ezel, die daar neergezegen en gestorven
was. Maar dat was genoeg. Hij greep de
kaak van dat geraamte en het werd een
vreselijk wapen in zijn hand. De mannen
van Juda stonden toe te kijken. Hij
streed alleen tegen de duizenden. Ze
deinsden terug voor zijn geweldige
kracht, ze vluchtten eindelijk in wan-
orde. Maar duizend Filistijnen lagen ver-
slagen in het zand en Simson stond daar
tussen en riep:

„Met een ezelskaak sloeg ik dat ezels-
tuig,
met een ezelskaak duizend man!"

TOEN wierp hij zijn wapen in het
nd en slenterde weg. De mannen van

Juda stonden hem doodstil na te kijken.
Hij zag niet meer naar hen om. Hij
dwaalde door een dorre woestenij, ver-
moeid en dorstig, en zocht naar wa-
ter, maar vond het niet. Zijn krachten
begaven hem, hij voelde zich slap en
ellendig. Eindelijk, na lang zoeken en

speuren, viel hij uitgeput in het
zand. Daar lag de grote held, de
sterke Simson, die zo trots zijn zegelied
had gezongen, machteloos als een kind.

Toen riep hij tot de Here en zei: „Gij
hebt door uw knecht de verlossing ge-
schonken en nu moet ik van dorst ster-
ven en zal ik in handen vallen van de
Filistijnen!"

Maar dat wilde de Here niet. Hij
wilde Simson alleen maar leren hoe
zwak hij was zonder Gods hulp.

En nu was het goed.
„Gij hebt verlossing geschonken," zei

Simson.
Niet meer: „Ik heb al die vijanden

verslagen."
Toen scheurde een rots krakend van-

een en helder bronwater borrelde op in
de spleet. Simson sleepte zich er heen
en dronk met lange en gulzige teugen.
Zijn levenskracht keerde terug en hij
noemde die bron: Bron van de roepende.
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ER kwam een rustige tijd voor Israël.
De Filistijnen lieten het volk met rust
uit angst voor hun geweldige vijand.

Simson vreesde niemand. Hij ging
soms midden door het land der Fili-
stijnen. Eens kwam hij op klaarlichte
dag in Gaza, één van hun steden.

Het was niet de Here, die hem daar-
heen had gezonden. Het was zijn eigen
roekeloze hart, dat speelde met het
gevaar.

Hij liep hoog opgericht door de stra-
ten, heel rustig in het besef van zijn
kracht. Er woonde in Gaza een vrouw,
die hij kende. Daar ging hij binnen.

De Filistijnen was de schrik om het
hart geslagen. Hoe ze hem haatten,
niemand had Simson durven aanvallen.
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Maar nu hij binnen was, kregen ze
moed. Zo'n mooie gelegenheid om hem
te doden, hadden ze nog niet gehad!

Alle mannen werden bijeen geroepen
en omsingelden het huis. De poorten van
de stad werden gesloten, de grote deuren
vielen dicht, het sterke slot sloot knar-
send om de zware grendelboom. Sim-
son was een gevangene. Tegen de mor-
gen zou hij gedood worden. Was een
hele stad niet sterker dan één man?

Maar midden in de nacht ging de deur
open van het huis, waar Simson was.
Hij kwam naar buiten en liep door de
stille, donkere straat. Toen kwam hij bij
de gesloten poort. Hij lachte. Hij greep
de zware posten en wrikte ze los. Hij
zette zijn schouder onder de grendel-
boom en richtte zich langzaam op. Er
was gekraak van hout en stenen in de
stilte, toen zweefde de hele poort op
Simsons schouders en grinnikend droeg
hij hem weg het duister in, het
slingerend pad van de berg op naar
boven.

Daar glansde die poort de volgende
morgen in de eerste stralen van de zon,
toen de Filistijnen verbaasd stonden te
kijken bij hun vernielde muur.

MAAR er was één vijand, die sterker
was dan Simson. Dat was de zonde in
zijn eigen hart. Simson, de geweldige,
kon ieder overwinnen, behalve zich
zelf!

Er woonde in het Druivendal, aan de
beek Sorek, een jonge mooie vrouw,
een Filistijnse, die Delila heette. Simson
leerde haar kennen en kreeg haar lief.
Hij was een eenzaam man. Hij verlangde
naar liefde en hartelijkheid, en die
meende hij te zien glanzen in de don-
kere ogen van Delila. Daarom kwam hij
vaak in haar huis.

Maar toen de Filistijnen dat merkten,
kwamen hun vijf stadsvorsten òók bij

Delila. Ze zaten in de kamer waar Sim-
son vaak zat, maar ze wisten dat hij
ver weg was. Ze lieten hun goudstukken
rinkelen, en zeiden:

„Jij moet ons helpen, jij hoort bij ons
volk. Wij zullen je ieder elf honderd
zilverstukken geven, als jij hem ons in
handen speelt."

De keuze was niet moeilijk voor
Delila. Want deze mooie vrouw had een
verraderlijk hart en zij was begerig naar
het goud, dat ze in haar verbeeldir
reeds zag flonkeren.

HIJ kwam weer bij haar, niet lang
daarna. In haar hart was verraad, maar
ze huichelde warme liefde.

Het geheim van zijn kracht moest zij
weten. Hij moest een tovermiddel heb-

g
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ben, dat hem sterk maakte, dacht zij.
„Ik ken je nog maar zo weinig," zei ze.

„En ik houd zoveel van je. Ik moet alles
van je weten! Je bent geen reus en hebt
toch reuzenkrachten. Hoe komt dat
toch?"

Simson maakte zich af van die lastige
vraag. Het was zo goed bij Delila, het
moest goed blijven. Daarom zei hij:
„Wanneer ik gebonden werd met zeven
verse pezen, dan zou ik niets meer
kunnen."

Delila twijfelde wel, of hij de waar-
heid gesproken had, maar eens, toen
hij sliep, bond zij hem toch met zeven
verse pezen. Doch toen zij riep: „De
Filistijnen over u, Simson!" toen sprong
hij op en brak de pezen vaneen als
draadjes.

Hij zag geen Filistijnen. Hij zag alleen
Delila, die alle liefde en warmte opeens
verloren had, die boos en verontwaar-
digd deed, omdat Simson gelogen had.

Simson kan die mooie ogen niet boos
zien. Hij kon de liefde van die vrouw
niet missen. Toen ze weer vroeg naar
zijn geheim, bedacht hij een nieuwe
leugen.

„Als ik gebonden werd met nieuwe
touwen," zei hij, „dàn zou ik machteloos
zijn."

Hij had nog geen argwaan. Hij meen-
de, dat het een spelletje was.

Delila wachtte haar gelegenheid af.
Die kwam spoedig. Simson sliep zo vast.
Toen bond ze hem met nieuwe touwen,
die nog nooit gebruikt waren.

Maar toen ze hem wakker riep: „Sim-
son, de Filistijnen over u!" bevrijdde hij
zich weer met één ruk, en de dikke
;ouwen vielen verrafeld op de grond.

Daarna deed Delila alsof Simson een
vreemde was. Ze wilde niets meer van
nem weten, vóór hij de waarheid ge-

;proken had.
Simson was wanhopig. Hij kon Delila

niet missen. En hij mocht ook de waar-
heid niet vertellen, want die was een ge-
heim tussen God en hem.

Er was een stem in zijn hart, die hem
waarschuwde, maar Simson luisterde
niet. Zijn liefde maakte hem doof voor
die stem en blind voor het verraad. Hij
speelde met de grote gave, die God hem
geschonken had. Reeds eenmaal was de
liefde voor een slechte vrouw hem te
sterk geweest. Maar hij had niets ge-
leerd.

„Zeg me de waarheid," vleide Delila.
En hij bezweek bijna.
„Mijn haren," ... zei hij. Hij weifelde

en keek naar het weeftoestel dat in de
kamer stond. Toen redde hij er zich nog
uit.

„Als je mijn zeven haarvlechten in-
vlecht in dat weefsel en vaststeekt met
een pin."

En eens, toen hij weer in diepe slaap
was, deed zij wat hij gezegd had. Draden
waren de schering, zijn lange haren
waren de inslag. Het werd een bont, on-
ontwarbaar weefsel.

Maar toen zij hem wakker liet schrik-
ken: „Simson, de Filistijnen!" sprong hij
op, rukte de pin zelfs uit de grond en
het weefgetouw hing in zijn haren.

Toen is een hopeloos moeilijke tijd ge-
komen voor Simson. Delila kwelde hem
alle dagen, zolang hij bij haar was. „Je
hebt mij niet lief," zei ze, „want je hebt
mij al zo vaak bedrogen. Ga maar weg!"

Dat maakte hem verdrietig, tot ster-
yens toe. En eindelijk, om die vrouw te
bewijzen, dat hij haar liefhad, liever
zelfs dan God, legde hij zijn gehele hart
voor haar bloot.

„Geen scheermes is ooit op mijn hoofd
gekomen, want ik ben een nazireeër
Gods," zei hij. „Ik ben aan God gewijd
en mijn lange haren zijn het teken daar-
van. Als die afgeschoren werden, zou ik
zijn als ieder ander mens."



Zij zag de wanhoop in zijn trouwe
ogen en wist, dat er in zijn hart geen
geheim meer was. Toen waarschuwde
zij de stadsvorsten en zij kwamen reeds
met het geld.

NIET lang daarna heeft Simson zijn
laatste gang gemaakt naar haar huis.

Ze zag hem komen, maar ze had geen
medelijden. Ze lachte en was liever dan
ooit. Het was zo heerlijk in haar huis
voor de moede zwerver. Hij mocht
zelfs slapen met het hoofd op haar
schoot.

Maar terwijl hij sliep, kwam een man

zacht de kamer in en schoor zijn haar
af, zijn zeven lange lokken. Toen was
het teken weg van zijn verbond met God
en met dat teken zijn kracht. Hij was
Gods knecht niet meer.

„De Filistijnen over u, Simson" riep
Delila. Hij sprong op en lachte, toen ij
ze nu werkelijk binnen zag stormen. Hij
wilde ze neerslaan, zoals hij zo vaak h d
gedaan. Maar ze hingen aan zijn armen
en sprongen op zijn rug en hij kon
hen niet van zich afschudden. Ze sleur-
den hem neer en boeiden hem met kope-
ren ketenen. Zijn ogen zochten Delila,
maar een wrede soldaat stak ze uit.
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Als een slaaf werd hij meegevoerd
naar Gaza. Door de poort, die hij eens
op zijn schouders had gedragen, ging hij
nu gebogen als een hulpeloze blinde.
De grote strijder, die zijn hele leven had
gezworven in de wijde bergen, werd ge-
vangen gezet in een duffe kelder, en
moest altijd in het duister de molen
draaien als de minste slaaf.

Maar erger dan dat verachte werk en
smartelijker dan het verlies van zijn
ogen, was het berouw in zijn hart.

NIET lang daarna vierden de Filistij-
nen een groot feest ter ere van hun god
Dagon, in de tempel van Gaza, omdat
zij Simson gevangen hadden.

Zij haalden Simson uit de gevangenis
om hen te vermaken.

Een kleine jongen leidde de blinde
naar een groot plein. Daarvoor stond de
tempel tegen de helling van een steile
heuvel, rustend op pilaren. Daar joel-
den de duizenden Filistijnen, die geko-
men waren op het feest. De hele tempel
was vol en op het platte dak stonden
ongeveer drieduizend mensen.

Toen kwam Simsons laatste marte-
ling. De Filistijnen speelden hun wrede
spel met hem, de oude, blinde leeuw.
Hij werd gesard en geplaagd van alle
kanten en een gejuich ging op, als hij
woedend een altijd vergeefse uitval deed
,naar zijn belagers.

Toen ze eindelijk moe waren en zin-
gend terugtrokken in de tempel, voelde
mson het handje van de jongen in

le zijne, en liet zich meevoeren naar de
:uilen, waar de tempel op rustte.

Hij leunde tegen de stenen en hoorde
net geschreeuw van de duizenden, die
traks weer Israël zouden verdrukken.
In zijn vreselijk lijden riep hij tot

sod.
„Here, Here," smeekte hij, „geef mij

nog éénmaal mijn kracht terug!"

En plotseling voelde hij een machtige
stroom door zijn lichaam gaan. Zijn ge-
bed was verhoord, God kwam weer
terug tot zijn knecht. Dat was een zeker
teken dat zijn zonde vergeven was.

Een grote vreugde kwam in zijn een-
zame hart, nu hij nog eenmaal Gods
knecht mocht zijn. Nu wilde hij wel
sterven. Wat had zijn leven nog voor
waarde voor zijn volk?

Hij wist, hoe hij zich wreken zou.
Zijn handen, bevend van vreugde en

kracht, gleden tastend langs de zuilen,
de middelste zuilen, waarop het hele ge-
bouw rustte.

„Dat ik met de Filistijnen sterve!"
riep hij.

En hij greep de zuilen en boog zich
met al de kracht die weer in hem was.
De zuilen bogen mee. De tempel wan-
kelde. De feestgangers gilden. Toen
stortte alles krakend neer langs de
steilte. Duizenden mensen vonden de
dood onder de puinhoop. De vijanden
die Simson gedood had in zijn sterven,
waren talrijker dan die hij in zijn leven
gedood had.

Toen zijn er mannen uit Israël ge-
komen en hebben zijn verminkte lichaam
meegevoerd om het te begraven in het
dorp van zijn vader.

Twintig jaar was hij Israëls richter
geweest.
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EENS, in de tijd van de Richteren,
heerste een grote hongersnood in het
land Kanaän. Toen was er een man in
Bethlehem, die zijn huis en zijn land
verkocht en met zijn vrouw en zijn
zonen naar Moab trok, om daar te wach-
ten, tot de nood voorbij zou zijn. Want
in Moab was brood.
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Elimelech heette die man.
Naomi heette zijn vrouw.
Machlon en Chiljon, heetten de zonen.
Zij bleven in Moab als vreemdelingen

wonen tussen het vreemde, heidense
volk. Ze waren de honger ontvlucht.
Maar de dood konden ze niet ontvluch-
ten. Die kwam in Moab ook.

Elimelech werd ziek en stierf en hij
werd begraven in Moab. Dat was een
bitter verdriet voor Naomi.

Zij bleef alleen achter met haar twee
zonen in dat vreemde land.

Niet lang daarna trouwden Machlon
en Chiljon met jonge Moabietische vrou-
wen. De ene vrouw heette Ruth, de
andere Orpa.

Maar na tien jaar kwam weer de dood
en nam ook Machlon en Chiljon weg. Zij
werden begraven bij hun vader.

Nu was Naomi alleen overgeblevenk
Zij werd oud en grijs van verdriet. Alles
had zij verloren in dit land en iedere
dag groeide het heimwee naar haar
eigen volk, naar het land waar zij vroe-
ger zo gelukkig was geweest.

Zij bleef nog een tijd wonen bij haar
schoondochters, die zich even eenzaam
voelden als zij. Maar toen zij hoorde, dat
de Here zijn volk had verlost en de
hongersnood voorbij was, kòn zij niet
langer wachten.

Zij ging op reis naar Bethlehem. Dáár
hoorde zij. Daar wilde ze begraven
worden.

Ruth en Orpa brachten haar weg,
want ze hielden veel van Naomi. Ze was
een lieve, goede moeder geweest voor
haar schoondochters.

Stil en treurig liepen ze mee, vol
droeve gedachten. Ze hadden alle drie
reeds zoveel verloren, nu moesten ze
ook elkaar nog missen.

Maar eindelijk konden ze niet verder
meegaan. Naomi stond stil. Nu moesten
ze afscheid nemen. Voor altijd.

Schreiend omhelsden ze elkaar.
„Ga nu terug, mijn dochters," zei

Naomi eindelijk, „ga naar je volk en je
familie. Daar horen jullie. Daar kun je
weer trouwen en opnieuw gelukkig zijn.
En de Here zegene jullie omdat je goed
en vriendelijk bent geweest voor de ge-
storvenen en voor mij."

Toen kuste Orpa haar schoonmoeder
en ging verdrietig terug.

Maar Ruth kòn niet weggaan. Zij
klemde zich wenend aan Naomi vast.
Die oude, goede vrouw was meer dan
een moeder voor haar geweest. Door
haar had zij God leren kennen. En die
God van Naomi had ook Ruth nu lief.
Ze wilde niet blijven in Moab, waar de
afgoden werden gediend.

„Zie, Orpa keert terug naar haar volk
en haar goden," zei Naomi. „Keer
terug, uw schoonzuster achterna."

Maar Ruth ging niet.
„Neen," snikte zij, „ik laat u niet in

de steek. Waar u heengaat, zal ik ook
heengaan! Uw volk is mijn volk en uw
God is mijn God! Alleen de dood zal
scheiding maken tussen mij en u."

Naomi zag wel, dat zij vast besloten
was. Toen drong zij niet verder aan. Zo
kwamen zij na een lange reis samen in
Bethlehem.

Als een jonge, gelukkige vrouw was
Naomi weggegaan. Oud en gebogen
keerde zij weer.

Het hele dorp was in opschudding.
„Is dat Naomi?" vroegen de vrouw n

van Bethlehem ontroerd.
Maar zij antwoordde bedroe d'

„Noemt mij niet Naomi, de lieflijke
Noemt mij Mara, bitterheid, want d(
Almachtige heeft mij kwaad aange
daan."

Ruth streelde haar oude gerimpeld
hand.

In die bitterheid was zij een zoet(
troost van God.



173RUTH

HET was in het begin van de oogst,
toen zij terugkeerden. Het koren stond
rijp en zwaar te wachten op het land.
Overal waren de maaiers bezig.

Naomi en Ruth hadden geen koren.
Het land was verkocht, zij waren arme
mensen.

Ruth zei: „Moeder, laat mij naar het
veld gaan en aren lezen."

Naomi antwoordde: „Ga, mijn doch-
ter."

Dat was een mooie gewoonte in die
dagen: De aren, die de maaiers lieten
vallen, mochten de armen komen op-
rapen. Zo behoefde er niemand honger
te lij den.

Ruth kwam op de akker van een
rijke man en zocht daar heel de mor-
gen. Na een poos kwam die man ook
zelf, om naar het werk van de maaiers
te zien. Boaz heette hij. Hij was nog
familie van Elimelech, de gestorven man
van Naomi.

Een goede, vriendelijke meester was
Boaz. Zijn knechten hielden van hem.

„De Here zij met u!" zei hij.
„De Here zegene u!" antwoordden de

maaiers.
Toen zag Boaz een jonge, vreemde

vrouw, die ijverig bezig was op het
land.

„Bij wie hoort deze jonge vrouw?"
vroeg hij.

En de oudste knecht, die het toezicht
had over de maaiers, antwoordde: „Dat
is een jonge vrouw uit Moab, die met
Naomi is meegekomen. Zij vroeg ons of
zij mocht aren-lezen. Sinds vanmorgen
is  zij bezig en zij heeft zich bijna geen
rust gegund."

Boaz had al veel over Ruth gehoord.
Hij ging naar haar toe en zei: „Hoor

eens, mijn dochter, blijf de hele oogst
maar zoeken op mijn akkers. Mijn
knechten zullen goed voor je zijn en als
je dorst hebt, zullen ze je drinken geven.

Ga maar
ander."

Ruth boog zich diep voor die goede
heer en vroeg:

„Waarom bent u zo goed voor een
vreemdelinge?"

„Omdat ik gehoord heb van je liefde
en trouw," zei Boaz. „En omdat je bij
onze God en bij ons volk een toevlucht
bent komen zoeken."

Ruth was blij en dankbaar. IJverig
zocht ze verder.

Toen het etenstijd was, riep Boaz haar
en gaf haar een plaatsje bij zijn knech-
ten en arbeidsters in de schaduw. Zij
mocht brood en geroosterd koren eten
zoveel ze wilde, en zij hield nog over
voor Naomi. Zij mocht ook drinken van
de lekkere azijndrank, die zo goed was
voor de dorst.

Toen zij weer aan haar werk was ge-
gaan, zei Boaz tot zijn knechten: „Laat
eens met opzet wat aren vallen voor
haar. Trek maar eens wat uit de schoven
en laat haar dat oprapen."

Zo zorgde hij voor Ruth, vóór hij naar
huis ging. En toen het avond werd en
Ruth haar aren had uitgedorst, kwam zij

niet naar het land van een
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bij Naomi met een zak vol koren.
De oude vrouw was blij en verwon-

derd.
Zij vroeg: „Waar heb je gewerkt, mijn

kind?"
En toen zij alles gehoord had, vouwde

zij dankbaar de handen en bad, of de
Here die goede Boaz zegenen wilde.

Zolang de oogst duurde, bleef Ruth op
de akkers van Boaz. Toen mocht de win-
ter komen, zij hadden koren genoeg.

En in dat zelfde jaar is er iets moois
gebeurd.

De rijke Boaz is getrouwd met de
arme Ruth en heeft ook het land van
Naomi voor haar terug gekocht.

Nu waren alle zorgen voorbij.
En toen Boaz en Ruth een zoontje

kregen, vergat Naomi haar verdriet.
Zij nam dat jongetje op schoot, en al de
vrouwen uit de buurt kwamen kijken.

Nu wilde zij niet meer Mara heten,
want het leven wàs niet bitter meer.

Het jongetje werd Obed genoemd.
Hij werd later de grootvader van koning
David.
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ER was eens een vrouw, die zich erg
ongelukkig voelde. Ze heette Hanna en
ze woonde te Rama, in het gebergte van .

Efraïm. Ze was niet ziek. Ze leed ook
geen armoede. Maar toch was ze ver-
drietig, want ze had geen kind. En in
die tijd was het bijna een schande voor
een vrouw om kinderloos te zijn.

De andere vrouwen uit het dorp ver-
achtten haar, omdat ze geen moeder
was, zoals zij. En met een van die vrou-
wen, Peninna, moest ze samenleven in
één huis, want ze hadden dezelfde man.
Peninna had veel kinderen en ze griefde

Hanna iedere dag met haar bittere spot,
omdat de Here haar vergeten scheen te
hebben.

„Je ben een onnut wezen," zei ze.
„Wat heb je gedaan voor de toekomst
van ons volk? Niets. Een slavin is even
nuttig als jij!"

Dat maakte Hanna's leven ondraag-
lijk moeilijk. Ze schreide veel en ze kon
soms niet eten van verdriet.

Er was één troost. Elkana, haar man,
was goed voor haar. Hij was ook de man
van Peninna, maar hij hield van Hanna
het meest. Hij zei: „Hanna, waarom
ween je, waarom eet je niet? Wees niet
zo bedroefd. Ben ik je niet meer waard
dan tien zonen?"

Maar die liefde van Elkana kon niet
alles goed maken. Dat kon God alleen.
En de Here scheen Hanna niet te horen.
Soms dacht ze, dat ook God haar ver-
achtte.

IEDER jaar ging Elkana met zijn gezin
op reis naar Silo, waar de tabernakel,
de tempel des Heren, stond. Dan bracht
hij de Here een offer en daarna aten ze
samen een feestmaal. Dan deelde Elka-
na het vlees. Peninna en haar zonen
kregen ieder hun deel, maar aan Hanna
gaf hij een dubbel deel, om haar te
tonen, hoe lief hij haar had.

Dan flikkerden Peninna's harde ogen
van haat. Dan werd haar spot dubbel zo
scherp.

Eens, daar in Silo, kon Hanna het ni 't
meer uithouden. Zij moest haar no d
klagen, zij was zo vol verdriet.

Zij liep naar de tempel en ging in de
voorhof der vrouwen. Daar viel zijner
en liet haar tranen vloeien. Hier, in
Gods huis, was ze veilig, hier zou haar
niemand bespotten.

Bitter bedroefd bad zij tot God, maar
niet hardop, zoals de andere vrouwen.
Daarvoor was haar geheim te teder.
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Haar lippen bewogen zonder geluid,
maar haar hart schreeuwde.

„Here, zie mijn verdriet en gedenk mij
toch. Geef mij een zoon, dan zal ik hem
aan U wijden voor zijn gehele leven."

Zij bad lang en vurig. Zij vergat alles
om zich heen.

Maar voor de poort van de tempel,
gemakkelijk geleund tegen de deurpost,
zat Eli, de oude, grijze hogepriester, en
lette scherp op haar. Het was een
slechte tijd in Israël. Er kwamen veel
goddeloze mensen bij de tempel. Daar
deed Eli niet veel tegen. Hij was al oud
en hij hield zo van zijn rust. Maar deze
vrouw was hem al opgevallen, toen ze
binnenging. Ze had zo vreemd gelopen
en nu lag ze daar zo lang in zich zelf te
prevelen. Het leek wel, of ze te veel ge-
dronken had.

Eli stond op en ging naar haar toe.
„Schaam jij je niet," zei hij streng, „om

dronken in het huis van God te komen?"
Maar twee oprechte ogen zagen hem

aan en in die ogen lag zoveel verdriet,
dat Eli er van schrok. En een stem,
haast verstikt door tranen, antwoordde:
„Neen, mijn heer, ik ben geen slechte
vrouw, ik ben alleen maar diep bedroefd
en heb mijn hart uitgestort voor de
Here."

Eli werd verlegen; hij wilde het weer
goedmaken.

„Ga dan heen in vrede," zei hij vrien-
delijk. „God zal uw gebed verhoren."

Hij wist niet, dat hij onbewust de
waarheid gesproken had, maar Hanna
wist het wel. Want al haar verdriet was
plotseling weggenomen, licht was haar
hart en vol hoop zag zij de toekomst
tegemoet. Gods troost was in haar neer-
gedaald. Als Peninna spotte, trok zij het
zich niet meer aan. Zij at weer en was
vrolijk. En toen ze na een jaar werkelijk
een zoontje kreeg, was haar geluk vol-
komen.

Samuël noemde ze het kind. Van de
Here gebeden, betekende die naam.

EN in dat jaar trok zij niet mee naar
Silo. Zij hoorde thuis bij haar kind. Zij
ging pas weer mee, toen haar kind haar
hulp kon missen. Maar toen liep Samuël
naast haar, een kleine jongen in een wit
kleedje, en samen gingen ze naar Eli toe.
Hij zat weer op dezelfde plaats, bij de
poort van de tempel, nog ouder en grij-
zer dan vroeger.

Hanna vertelde hem, dat dit nu haar
zoon was, om wie zij gebeden had. Ze
vertelde van haar gelofte, om hem weer
af te staan aan de Here. En ze vroeg of
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hij reeds nu een kleine knecht mocht
worden in de tempel.

Het mocht, want ze waren van de stam
der levieten. En de volgende dag trok
Hanna alleen weer naar huis. Haar jon-
gen, om wie ze zoveel gebeden had,
bleef achter in Silo, maar ze was niet
verdrietig. Wáár kon ze hem beter
laten dan in Gods huis? Ze zong een
lied, dat opwelde uit de diepe vreugde
van haar ziel.

„De Here maakt arm en maakt rijk.
Hij vernedert, ook verhoogt Hij!" ...

Nog meer kinderen kreeg Hanna van
God. Nu was zij geen verachte meer,
maar een gelukkige vrouw.

En ieder jaar ging ze naar Silo en
bracht een nieuwe mantel voor Samuël
mee, die ze zelf gemaakt had.

NU was die kleine jongen in de tem-
pel des Heren bij al de grote priesters
en levieten. Hij sliep in een kamertje
naast het heiligdom en deed allerlei
kleine werkjes voor Eli, de hogepriester.

Hij vond het heerlijk om een kleine
knecht van God te zijn. Maar er was wel
veel in Silo, dat hem verdrietig maakte.
Want de zonen van Eli, Hofni en Pine-
has, waren slechte mannen. Ze stonden
te vloeken bij de deur van de tempel, ze
spotten met de vromen, ze lachten om
hun gebed. Ze namen het beste van de
offers af en smulden daarvan. Ze maak-
ten het heiligdom tot een plaats van
vreselijke zonden.

Eli wist het wel, maar hij deed er
niets aan. Eli was zwak en oud, een
goedige, zachte man. Hij zei wel eens:
„Dat gaat niet goed, mijn zonen, doet
dat toch niet!" Maar hij berispte hen niet
eens.

Hij was bang voor zijn zonen, meer
dan voor God.

Toen is er eens een profeet gekomen,
die hem waarschuwde uit naam des

Heren. Een verschrikkelijke straf zou
komen over Eli en zijn zonen, als zij zich
niet bekeerden.

Maar Eli hoorde die woorden aan en
hij zat de volgende dag weer rustig op
zijn stoel, onbewogen als altijd. Hij was
eigenlijk even onverschillig als zijn
zonen. Er was niets, dat hem nog uit zijn
valse rust kon brengen.

De jaren gingen voorbij. Eli werd
heel oud en zijn ogen werden zwak,
zodat hij niet goed meer kon zien. De
dood kon spoedig komen, maar hij be-
keerde zich niet.

En Samuël groeide op tussen al die
goddeloze mensen, bij hun onverschil-
ligheid en hun zonden, maar zijn jonge
hart bleef rein en dicht bij God. De
mensen hielden van hem. De Here had
hem lief.

EENS, in de nacht, schrok Samuël
plotseling wakker. Iemand had hem ge-
roepen. Hij stond op en ging naar de
kamer waar Eli sliep.

„Hier ben ik, gij hebt mij immers ge-
roepen," zei hij.

Eli richtte zich geeuwend op. „Ik heb
je niet geroepen," antwoordde hij. „Ga
maar gauw weer naar bed, mijn jongen."

Samuël ging. Hij had zich zeker ver-
gist. Maar nauwelijks had hij zich uit-
gestrekt, of daar was weer dezelfde
stem, die hem riep: „Samuël, Samuël!"

Nu wist hij het zeker. Hij kwam bij
de oude priester en zei: „Hier ben ik, u
hebt mij wel geroepen."

Maar Eli was zeer verwonderd. „
hebt zeker gedroomd," zei hij. „Ik h b
je niet geroepen. Ga weer slapen, m jn
zoon."

Samuël gehoorzaamde, maar hij be-
greep er niets van. Was het mogelijk
dat hij zich zo sterk vergiste?

Terwijl hij er nog over lag te denken,
riep een stem zo duidelijk, alsof die uit
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dezelfde kamer kwam: „Samuël! Sa-
muël!"

Toen liep Samuël voor de derde maal
naar Eli en zei heel beslist: „Nu hebt u
mij zeker geroepen!"

En toen pas begreep Eli, van wie die
stem kon zijn. Hij zei: „Het was de Here,
die je riep, mijn zoon. Ga weer liggen
en als weer die stem komt, zeg dan:
„Spreek Here, want uw knecht hoort."

Het was een kleine, bevende jongen,
die schuchter zijn kamertje binnenging
en doodstil lag te wachten in het donker.

Zijn hart bonsde van eerbied en vrees.
„Samuël! Samuël!" .. .
En Samuël antwoordde zacht: „Spreek

Here, want uw knecht hoort."
Toen ging de Almachtige spreken tot

een kind. Het was heerlijk voor Samuël
om Gods stem te horen. Maar de bood-
schap die hij hoorde, was droevig.

De Here zei, dat de straf nu spoedig
komen zou over het huis van Eli: Hofni
en Pinehas zouden op één dag sterven.
En Eli, die al hun zonden wist, maar er
niets tegen deed, ook hij zou zijn straf
niet ontgaan.

Toen de stem des Heren zweeg, kon
Samuël niet meer slapen. Hij lag te
denken, tot het eerste licht van de mor-
gen naar binnen viel. Toen stond hij' op
en deed de deuren van de tempel open.

Hij zag er tegen op om Eli Gods woor-
den mee te delen, maar Eli riep hem

„Samuël!”
Samuël ging naar Eli toe en durfde

het bijna niet te vertellen.
Maar de oude, doffe ogen van de ho-

gepriester dreigden. Hij wilde alles
weten.

Toen verzweeg Samuël niets. En hij
verwachtte, dat Eli nu wel vol berouw
en schrik zou zijn.

Maar er gebeurde niets.
Eli zuchtte en boog berustend zijn

hoofd.

„Ja," zei hij, „wat zal ik hier aan
doen? Hij is de Here, Hij doe wat goed
is in zijn ogen."

Hij zat die dag weer op zijn stoel,
onaandoenlijk als te voren.

HET duurde niet lang meer.
De Filistijnen trokken met een mach-

tig leger het land in en versloegen het
leger van Israël. Vierduizend doden
bleven achter op het slagveld.

Toen kwamen de oudsten van Israël
bezorgd bijeen. Er moest hulp komen.
Maar van wie?

Ze durfden God niet vragen. Ze wis-
ten, dat Hij hen niet verhoren zou, want
ze leefden in grote zonden en ze waren
niet van plan om daarmee op te hou-
den.

Maar ze hadden de ark des Heren! Die
was vroeger voor het volk uitgedragen
de Jordaan in en het water was ge-
vlucht. Die was om Jericho gedragen en
de muren stortten ineen. Die wonderark
konden ze nu ook meenemen in de
strijd!

Zover was het met hen gekomen: ze
meenden in hun bijgeloof, dat de ark
hen helpen kon. Hofni en Pinehas dron-
gen het heilige der heiligen binnen. Eli
vond het niet goed, maar hij verhinder-
de hen niet. Eenzaam en nu toch onrus-
tig bleef hij achter bij het geschonden
heiligdom.

Zodra de ark in de legerplaats kwam,
kregen de Israëlieten nieuwe hoop en
hieven een gejuich aan, dat de aarde er
van dreunde. Maar de Filistijnen, die
daar dichtbij gelegerd waren, sloeg de
schrik om het hart. Zij zagen geflonker
van goud in de stralende zon en de Is-
raëlieten daar juichend en dansend om-
heen. En toen ze van hun spionnen hoor-
den, dat de ark des Heren in de leger-
plaats gekomen was, zeiden ze:

„Dat is zeker de God van Israël. Wee
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ons, dat is die machtige God, die tegen
de Egyptenaren gestreden heeft. Weest
nu sterk, Filistijnen! Weest mannen en
strijdt!"

Hun grote angst maakte hen dapper-
der dan ooit.

Ze stortten zich zo roekeloos op Israël,
ze sloegen er zo woest op los, dat het
leger van Israël een verpletterende
nederlaag leed.

Dertigduizend doden lagen op het
slagveld.

Hofni en Pinehas waren ook daarbij.
En de ark werd in triomf meege-

voerd naar het land der Filistijnen.
Toen vluchtte een man uit het leger

van Israël en bereikte nog op dezelfde
dag Silo, met gescheurde kleren, in
diepe rouw.

Bij het bericht van de ramp ging
er een gejammer door de gehele
stad.

Eli, die voor de tempel zat te wachten,
hoorde het jammergeschrei.

Zijn onrust was hoe langer hoe groter
geworden, en zijn hart was vol zorg over
de ark Gods.

Hij vroeg zich af wat dat rumoer be-
tekende, maar de boodschapper kwam
reeds aangesneld.

„Israël is verslagen," klaagde hij.
Eli richtte zich op.
„De ark," stamelde hij.
„Uw beide zonen zijn gedood," kermde

de man.
„De ark!" riep Eli.
„De ark Gods is buitgemaakt door de

vijanden," snikte de boodschapper.
Toen sloeg Eli de handen in wanhoop

samen en zakte ineen. Hij viel achter-
over van zijn stoel, brak zijn nek en
stierf.

Veertig jaar was hij richter geweest

over Israël.
Maar voor zijn ontrouw had God hem

nu gestraft.

ER was feest in het land der Fili-
stijnen.

Ze hadden de God van Israël gevan-
gen. Nu hadden zij twee goden en Israël
niets. Nu had Israël zijn kracht ver-
loren, en zou voor eeuwig een slaven-
volk zijn!

Ze dansten als dwazen voor de ark,
buiten zichzelf van vreugde, en voerden
hem door de straten van Asdod, temid-
den van de juichende menigte, naar de
tempel van Dagon, hun god.

Voor zijn zwijgend, starend beeld zet-
ten ze de ark des Heren neer. Ze waren
vrome heidenen, ze plaatsten de ark als
een offer aan zijn voeten.

„Zie, Dagon," zeiden ze, „u hebt ons
de overwinning gegeven. Hier is de god,
die gij overwonnen hebt."

Toen werd het avond.
De deuren van de tempel werden g--

sloten.
In het donker bleven de ark des Heren

en Dagon alleen.
Maar de volgende morgen, toen de

priesters al vroeg in de tempel kwamen,
was Dagon van zijn voetstuk gevallen

en lag voorover op de grond. Hij lag
aanbiddend neer voor de „God van
Israël".
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De priesters schrokken vreselijk. Met
grote eerbied raapten ze hun god op en
behoedzaam zetten ze hem weer op zijn
plaats. Ze keken bevreesd naar de ark,
die daar stil stond te glanzen. Niemand
mocht weten wat hier was gebeurd.
Dagon zou het niet vertellen. Zij zwe-
gen ook.

Maar de volgende morgen was het
nog erger.

Toen lagen de handen van Dagon op
de drempel en ook zijn heilig hoofd was
afgehouwen. De priesters trilden van
ontzetting. Ze namen voorzichtig de
stukken van hun god en stapten hoog
over de heilige drempel.

„Die mag voortaan nooit meer betre-
den worden," zeiden ze.

Maar binnen zagen ze de romp van
Dagon weer liggen voor de flonkerende
ark.

En terwijl ze nog in wanhoop bijeen
stonden, kwamen er geruchten uit de
stad over een vreselijke pestziekte die
was uitgebroken en over een geweldige
muizenplaag, die heel de oogst ver-
woestte.

Toen overviel hen een grote angst
voor die geheimzinnige God van Israël.
Ze wilden de ark Gods niet meer in hun
midden houden.

En snel werd de ark naar Gath ge-
voerd. Maar niemand juichte meer, toen
hij langs de weg werd gedragen.

IN Gath werd de ark in de tempel
gezet. Maar toen kwamen ook in die
stad de muizen en de pestziekte brak er
nog erger uit dan in Asdod. Daarom
ponden zij de ark weer verder naar
Ekron.
Heel Ekron jammerde, toen de ark

Jaar kwam en doodsangst greep de
nensen aan. Want de pest en de muizen
varen meegekomen.

„Wilt gij ons allen laten sterven?"

schreeuwden de mensen van Ekron.
„Waarom hebt gij die vreselijke ark
hier gebracht?"

Het kon zo niet langer. De stadsvor-
sten der Filistijnen kwamen bijeen. Nu
zaten ze verlegen met de ark, die ze
eerst met zoveel vreugde in het land
hadden gebracht. Ze hadden die won-
derlijke god wel gevangen, maar ze had-
den hem niet in hun macht.

Of zouden al die plagen toeval zijn?
De priesters en waarzeggers werden ge-
raadpleegd.

„De God van Israël zelf zal het ons
leren," zeiden ze.

Zij zetten de ark op een nieuwe wagen
en legden geschenken er naast. Voor de
wagen spanden ze twee zogende koeien,
maar de kalfjes brachten ze terug naar
de stal.

Wanneer de plagen toeval waren, wan-
neer ze niet door God waren gezonden
om het volk te dwingen, de ark terug
te geven, dan zouden de koeien zich om-
keren en naar hun kalveren gaan.

Maar wanneer het de God van. Israël
was, die al dit onheil bracht, dan zou
Hij ook machtig genoeg zijn, om de
koeien te gebieden naar Israël te gaan.

En nauwelijks was de wagen inge-
spannen, of de koeien, die nooit hun
kalveren verlieten, liepen nu regelrecht
de weg op naar Israël. Ze loeiden ang-
stig, ze durfden niet links of rechts;
een onzichtbare macht dreef hen naar
het Oosten, over heuvels en door dalen,
dwars door de velden, tot ze bij het
dorpje Beth-Semes in het land van Is-
raël kwamen.

Daar waren mensen bezig tarwe te
maaien, maar toen ze de ark zagen
komen, lieten ze hun werk in de steek
en liepen verwonderd en verheugd de
wagen tegemoet. Zeven maanden was
de ark des Heren bij de vijanden ge-
weest. Nu bracht God zelf hem weer.
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Bij een grote steen bleven de koeien
staan. Toen namen levieten de ark en
zetten hem op die grote steen. De man-
nen van Beth-Semes kloofden het hout
van de wagen, de koeien werden ge-
offerd als een brandoffer ter ere van
God.

Maar er waren ook vele oneerbiedige
mensen in Beth-Semes. Zij wisten, dat
de ark des Heren heilig was, maar toch
raakten zij de gouden engelen aan die
op het deksel stonden, ze lichtten het
deksel zelfs op om nieuwsgierig in de
ark te kijken. Niet lang daarna stierven
zij als straf voor hun heiligschennis.

Toen zijn er mannen uit een ander
dorp gekomen, uit Kirjath-Jearim, en
hebben de ark meegenomen. In het huis
van Abinadab werd hij neergezet. En
diens zoon Eleazar, een godvrezend
man, werd aangewezen om hem te be-
waken.

Daar bleef hij jarenlang.
Waar ongeloof was, had de ark onge-

luk gebracht.
Waar geloof was, bracht hij zegen.
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ELI was dood.
De tabernakel was geschonden.
De ark stond vergeten in een klein

boerenhuis. En het land, het arme be-
roofde land, was vol zonde.

De Filistijnen waren de harde mees-
ters, die geen tegenstand meer te vrezen
hadden. Moed was er niet meer bij het
volk. Hoop op verlossing ook niet.

Omdat er bijna geen geloof meer was.

MAAR God was er wel. En Samuël
was er nog. Gods trouwe knecht.

Hij was opgegroeid tot een krachtig
man, maar zijn hart was nog even ne-
derig als toen hij als kleine jongen bij
Eli kwam.

Na die éne keer in zijn slaapkamertje
had hij nog dikwijls de stem des Heren
gehoord.

In Rama, waar hij geboren was, had
hij een altaar gebouwd, waar hij offerde
met het volk. En ieder jaar reisde hij
het land door, om ook op andere plaat-
sen te offeren en te bidden, om het volk
te helpen in hun moeilijkheden en om
Gods Woord te brengen tot de mensen.
Hij stond tussen God en volk, hij had
hen beiden lief en wilde hen zo graag
weer dicht bij elkander brengen.

Dáár leefde hij voor. Als hij het volk
over hun zonden sprak, dan waren zijn
woorden als zweepslagen, waarmee hij
de mensen wilde terug drijven tot God.

En eindelijk, na twintig jaar, waarin
hij zich bijna geen rust had gegund,
werd zijn liefste wens vervuld.

Israël kreeg berouw. Het begon op
enkele plaatsen, het sloeg over van dorp
tot dorp en van stam tot stam.

„Wij hebben gezondigd!" zei er een.
„Wij hebben gezondigd!" riepen ten-

slotte allen.
Toen was er vreugde in de hemel en

ook Samuel verheugde zich.
Hij zei: „Indien gij u met uw gehele

hart tot de Here bekeert, doet dan cie
vreemde goden weg en dient de H e
alleen. Dan zal Hij u redden uit e
macht der Filistijnen."

Daarop werden de Baäls vernield er
verbrand en de heilige palen var
Astarte werden omgehouwen. En toer
het land rein was van die zonde, riet
Samuël het volk in Mizpa bijeen, on
samen de Here te bidden om ver.
lossing.
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De Filistijnen hadden gehoord, dat het
volk tezamen gekomen was. Zij begre-
pen niet wat daar gebeurde. Zij dachten,
dat er opstand zou komen. En met een
groot leger trokken ze tegen Israël op,
zeker van de overwinning. Want ze
waren gehard in de strijd en bovendien
was het leger van Israël slecht gewa-
pend, omdat de Filistijnen alle wapen-
smeden gevangen hielden.

Maar ze wisten niet, dat God zich weer
ontfermd had over zijn volk.

HET werd een onvergetelijke dag.
Samuël bracht een offer en bad om

Gods hulp. En Israël streed.
Ze voerden niet de ark mee, zoals de

vorige keer, maar ditmaal ging God zelf
hen weer voor in de strijd.

Hij joeg zwarte wolken in razende
vaart langs de hemel, de Filistijnen
tegemoet. De donder ratelde verwoed
boven de verschrikte vijanden. De blik-
sem sloeg de dichte gelederen uiteen.

God zelf streed voor zijn volk.
En in grote verwarring vluchtten ze

weg, bezeten van angst voor die God
van Israël en achtervolgd door zijn ju-
belend volk.

Het werd een schitterende overwin-
ning. Veel vijanden werden gedood. De
anderen werden smadelijk teruggejaagd
naar hun land.

Toen liet Samuël een grote steen op-
richten bij Mizpa.

Ebenhaëzer noemde hij die plaats.
Dat betekende: Tot hiertoe heeft ons

le Here geholpen.

MAAR de Here hielp ook verder. Een
elukkige tijd brak voor Israël aan. De
teden, die door de Filistijnen veroverd
Taren, kwamen nu terug aan het volk.
>ok alle andere vijanden werden buiten
iet land gehouden. Zolang Samuël
eefde, was Israël vrij.

Wat kon het volk nu nog begeren?
Samuël was hun wijze richter. En

hun machtige koning was God.

MAAR het volk was nog niet tevre-
den. Eens kwamen de oudsten van Israël
tot Samuël en zeiden:

„Zie, u bent oud geworden, stel nu
een koning over ons aan, zoals alle
andere volken hebben, want uw zonen
zijn niet zo wijs en rechtvaardig als u."

Dat laatste was waar. Joël en Abia, de
zonen van Samuël, waren richters in
Ber-Seba. Zij moesten het verre Zuiden
van het land besturen, waar hun oude
vader niet meer heenreizen kon. Maar
zij waren uit op winstbejag. Als er twee
mannen tot hen kwamen, die een twist
hadden, gaven ze hèm gelijk, die hun
een groot geschenk gaf.

Maar Samuël was geen Eli! Nu hij
het wist, zou hij zijn zonen wel terug-
roepen en hen straffen voor hun bedrog.

Samuël werd bedroefd. Zijn hele leven
had hij zijn best gedaan voor dit volk.
Nu hij oud geworden was, wilde het
hem opzij zetten voor een ander.

Doch de Here sprak tot Samuël: „Niet
u hebben zij verworpen, maar Mij heb-
ben zij verworpen, dat Ik geen koning
over hen zou zijn."

Dat was Samuëls grootste verdriet.
Hij waarschuwde het volk nog.
„Als gij een koning krijgt, dan zijt gij

niet langer vrij," zei hij. „Uw zonen
zullen soldaten moeten worden en uw
dochters dienstmaagden in zijn paleis.
Zware belastingen zult gij moeten beta-
len en allen zult gij zijn knechten zijn!"

Maar de mensen wilden niet luisteren
naar zijn raad.

„Geef ons een koning," hielden ze
vol.

En de Here zei tot Samuël: „Luister
naar hen en stel een koning over hen
aan."



ER dwaalden twee mannen vermoeid
door het veld. Ze waren van ver ge-
komen en op iedere heuvel hadden ze
naar alle kanten staan turen over het
zonnige land.

De grootste man was Saul, de zoon
van Kis, uit de stam van Benjamin. De
andere was een knecht van zijn vader.
Ze zochten al drie dagen naar een paar
ezelinnen van Sauls vader, die zoek ge-
raakt waren. Maar ze hadden ze nog
niet gevonden.

Een stad lag voor hen op de heuvels,
in de rode avondzon.

„Kom, laten wij terugkeren," zei Saul
moedeloos, „anders zal mijn vader zich
over ons bezorgd maken inplaats van
over de ezelinnen."

Maar de knecht wees voor zich uit.
„In die stad woont een ziener," zei hij,

„een groot profeet. Laten we daar heen-
gaan. Misschien kan hij ons inlichten."

Saul aarzelde. De raad was goed.
„Maar," zei hij tot zijn knecht, „als wij

gaan, wat kunnen wij dan voor die man

meebrengen? Een geschenk hebben wij
niet."

Doch de knecht had nog een klein
muntstuk in zijn zak. Het was niet veel,
maar ze konden het geven.

Dichtbij de stad kwamen ze meisjes
tegen, die met kruiken op hun hoofd
naar de bron gingen om water te put-
ten voor de nacht.

„Is de ziener hier?" vroeg Saul.
„Ja," zeiden ze, „hij is vandaag in de

stad gekomen, want straks is er een of-
fermaal op de hoogte."

Ze haastten zich verder en nauwelijks
waren ze binnen de poort, toen een oude
man met een lange grijze baard h r
tegemoet kwam.

Saul wist niet, dat het Samuël as
en hij vroeg: „Waar is het huis van d ,

ziener?"
Maar de grijsaard keek hem glim

lachend aan, alsof hij Saul reeds kendl
en antwoordde:

„Ik ben de ziener. Vandaag blijft ge b
mij eten, dan kunt gij morgen weer naa
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huis gaan. Maak u niet bezorgd over uw
ezelinnen, die sinds drie dagen zoek zijn,
want zij zijn terecht."

Sauls ogen werden groot van verba-
zing, dat deze man al wist, waarvoor
ze kwamen.

Maar de profeet was nog niet uitge-
sproken.

„Bovendien," zei hij, „wat betekenen
een paar ezelinnen voor u? Alles in
Israël zal immers van u zijn?"

Alles in Israël van hèm, van Saul?
Wat waren dat voor raadselachtige
woorden? Saul begreep ze niet en werd
er verlegen van. Hij stamelde: „Ik ben
maar een eenvoudige boerenzoon uit de
kleinste stam. Waarom spreekt gij dan
zo tegen mij?"

Maar Samuël gaf geen antwoord
en Saul durfde niet verder vragen.
Zijn verwondering werd hoe langer
hoe groter. De oude profeet behandelde
hem met een eerbied, alsof hij een heel
aanzienlijk man was. Hij kreeg de ere-
plaats aan zijn tafel en het mooiste stuk
vlees. Een hele schouder werd voor hem
neergezet. Samuël zei, dat hij die voor
Saul had bewaard. Wist de profeet dan,
dat hij komen zou?

Die nacht sliep Saul in een koele tent
op het platte dak van Samuëls huis. En
toen het morgenrood begon te gloren,
kwam Samuël zelf hem wekken en
bracht hem een eind weg.

Toen gebeurde het wonderlijkste van
alles.

Op een eenzame plaats werd de knecht
)p verzoek van Samuël vooruit gestuurd
n Saul bleef met de oude profeet
alleen.

„Ik heb een boodschap van God voor
," zei Samuël.
En toen Saul voor hem was neerge-

nield op de weg, nam hij een kruik met
geurige olie en goot haar uit over zijn

mold. Hij kustte hem en zei: „Saul, de

Here heeft u gezalfd tot koning over zijn
volk."

Vreugdevol boog Saul het hoofd. Het
was hem of hij droomde.

Maar Samuël sprak: „Dit zal u een
teken zijn, dat dit alles waarheid is:

Straks zult gij eerst twee mannen ont-
moeten, die u zeggen dat de ezelinnen
terecht zijn. Daarna zullen drie mannen
komen, om u een klein geschenk te
geven. En dicht bij uw huis zal een
menigte profeten zijn, die zingen en
spelen op hun harpen en dan zal de
Geest des Heren u aangrijpen en gij zult
tot een ander mens worden."

Toen namen ze afscheid. Saul ging
alleen verder, diep in gedachten. Hij was
uitgegaan om ezelinnen te zoeken en hij
had een koninkrijk gevonden.

Het maakte hem angstig. Maar God
versterkte zijn hart.

De tekenen gebeurden, zoals Samuël
had gezegd. Bij het graf van Rachel
waren twee mannen, die zeiden, dat de
ezelinnen al gevonden waren. Drie man-
nen ontmoette Saul later, die hem
twee broden gaven. En in Gibea, zijn
dorp, was werkelijk muziek en zang van
profeten. Toen moest Saul wel in het
wonder geloven. En plotseling wist hij
niet meer, wat hij deed. Hij danste mee
met de profeten. En uit diepe vreugde
zong hij een lied tot eer van God.

Allen, die hem van vroeger kenden,
zeiden tot elkander: „Is Saul ook onder
de profeten?"

Maar Saul vertelde niets. Hij sloot het
grote geheim weg in zijn nederig hart.
En de volgende morgen ging hij weer
naar het land om te werken als altijd.

NIET lang daarna riep Samuël het
volk te Mizpa samen. Saul ging er ook
naar toe. Nu zou de nieuwe koning ge-
kozen worden. De Here zelf zou hem
aanwijzen!
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In grote stilte wachtten de mensen af,
wie hun koning zou zijn.

Er werd geloot onder de stammen en
het lot viel op de stam van Benjamin.
Daarna werd het geslacht van Matri
aangewezen en het gezin van Kis. En
onder de zonen van Kis viel het lot op
Saul.

„Saul! Saul is onze koning!" riep het
volk.

Het wilde hem zien. Maar toen men
hem zocht, was hij niet te vinden.

Saul, de bescheiden Saul, was met
bonzend hart weggekropen tussen het
pakgoed, bang voor al die duizenden
ogen, die straks naar hem kijken zouden.

Maar Samuël haalde hem daar van-
daan, en toen hij midden onder het volk
stond, bleek het, dat hij een hoofd boven
alle anderen uitstak.

Samuël zei: „Ziet ge wel, wie de
Here verkoren heeft?"

„De koning leve!" juichte het volk.
Maar enkelen smaalden: „Een verle-

gen boer uit Benjamin, moet die onze
koning zijn?"

En terwijl velen Saul een geschenk
brachten en hem eerden, deden zij het
niet. Zij verachtten hun koning en be-
spotten hem.

Maar Saul hield zich doof. Hij werd
niet hoogmoedig. Hij ging naar huis en
deed zijn werk op het land, als alle
vorige dagen. Een koning liep achter de
ploeg en wachtte tot God hem roepen
zou.

SAUL behoefde niet lang te wachten.
Op een avond kwam hij met de run-

deren van het veld en buiten het dorp
hoorde hij al dat er iets bijzonders was.
Er klonken vreemde geluiden, geween
van vrouwen en rumoer van toornige
stemmen. Toen hij bij zijn huis kwam,
stond daar het hele dorp samen gedron-
gen om een paar vreemde mannen met

gescheurde kleren, die er vermoeid en
bezweet uitzagen.

Het bleken boodschappers te zijn en
ze deden een treurig verhaal.

De Ammonieten hadden een inval ge-
daan, waren plunderend door het land
getrokken en belegerden nu de stad van
deze mannen, Jabes in Gilead, aan de
overzijde van de Jordaan. Het kon niet
lang meer duren, dan moest de stad zich
overgeven en Nahas, de wrede koning
van het roversvolk, wilde alle mannen
uit de stad het rechteroog uitsteken,
als een smaad voor heel Israël.

Toen Saul dat hoorde, ontstak hij in
hevige toom. Hij slachtte zijn runderen
en hieuw ze in stukken. Toen zond hij
boden uit, elk met een rauw stuk vlees.

„Ga door het hele land," zei hij, „en
roep in ieder dorp: „Wie niet uittrekt
achter Saul en Samuël, met diens run-
deren zal evenzo gehandeld worden!"

De boden ijlden weg in alle richtingen.
En in korte tijd had Saul een leger bij-
een van meer dan driehonderd duizend
man.

Daarmee rukte hij op naar Jabes.
De boden van Jabes had hij reeds

vooruitgezonden, met de boodschap:
„Morgen als de zon heet wordt, zal er

voor u verlossing komen."
Met die blijde tij ding haastten ze zich

terug naar hun belegerde stad.
Vroeg in de morgen viel Saul het leger

van de vijanden aan. Hij stormde voor-
op, de grootste en dapperste van allen
Hij streed met zijn leger tot het hee si
van de dag. Toen waren de tro sf
Ammonieten geheel verslagen en er
strooiti.

De mensen van Jabes waren gered ei
dankbaar kwamen ze tot Saul.

En het geestdriftige volk vroeg
„Wie zijn de mannen, die u bespot e:
veracht hebben? Geeft hier die manner
dat wij hen doden!"
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Maar dat wilde Saul niet.
Hij zei: „Op deze dag zal niemand ter

dood gebracht worden, want de Here
heeft heden verlossing aan Israël ge-
schonken."

Toen merkten de mensen, dat hun
moedige koning ook een goed koning
was en ze kregen hem nog meer lief.

Blij trokken ze achter hem en de
oude Samuël naar Gilgal, waar een
groot overwinningsfeest werd gevierd.
Samuël bracht een dankoffer aan de
Here en nam afscheid van het volk. Hij
behoefde nu niet langer hun richter te
zijn. En Saul werd voor de tweede maal
tot koning uitgeroepen. Maar God de
Here was Koning boven hem.

Nu ging Saul wonen in een paleis. Hij
zat op een troon, omringd door zijn lijf-
wacht, en richtte het volk in de plaats
van Samuël.

Hij was de gezalfde des Heren.
Een koning.
Maar ook een knecht. Een dienst-

knecht van God, aan wie hij altijd zou
moeten gehoorzamen.
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EENS trokken de oude vijanden van
Israël, de Filistijnen, weer het land in
riet wagens en ruiters en een geweldig
leger, om tegen Israël te strijden.

Maar nu was er een koning, die het
,Tolk kon aanvoeren. Saul riep zijn man-
ren bijeen en duizenden stroomden toe
>m de strijd aan te binden.
Maar ze moesten wachten. Saul

vilde wel graag zich nu reeds op de
vijanden storten, maar het mocht nog
liet. Want Samuël moest nog komen
)m vóór de strijd een offer te brengen
n God te bidden om de overwinning.

„Wacht op mij te Gilgal," had de oude
profeet gezegd. „Na zeven dagen zal ik
daar bij u komen."

Het was heel moeilijk, want Saul tril-
de van strijdlust. De dagen kropen voor-
bij. Iedere dag kwamen nieuwe geruch-
ten over de macht van de vijand. Sauls
mannen werden moedeloos van het
nietsdoen en langzamerhand besloop
hen de vrees voor de vijand.

Enkele lafaards slopen weg, de bergen
in, om zich te verschuilen.

Iedere dag volgden er meer. Saul
moest machteloos toezien, hoe zijn leger
verliep. Hij probeerde de lafaards tegen
te houden, maar ze gehoorzaamden hem
niet meer door hun angst. De zevende
dag had hij nog ongeveer zeshonderd ge-
trouwen overgehouden. Hij liep heen en
weer, stampvoetend, razend van onge-
duld. Waar was hij nu koning voor? Om
te wachten op een oude profeet, die geen
verstand had van oorlog? Hoe kon hij
de overwinning bevechten tegen een
machtige vijand met zeshonderd man?

Gideon kon het met driehonderd.
Maar daar dacht Saul niet aan in zijn
radeloosheid. Er was één ding, dat hem
ontbrak: een sterk geloof in Gods al-
macht, een onbeperkt vertrouwen op
zijn Woord.

Hij vertrouwde op zijn leger. En toen
dat .al meer verzwakte, hield hij het niet
langer uit. Hij liet een altaar gereed
maken. Hij liet een priester komen, en
gaf bevel tot het offer.

Tenslotte was hij de koning! Hij had
te gebieden!

Maar nauwelijks was het offer ge-
bracht of dáár kwam Samuël!

Saul ging hem tegemoet om hem te
begroeten, maar met bonzend hart.

„Wat hebt gij gedaan?" vroeg be-
droefd de profeet.

Saul wilde zich verontschuldigen,
maar hij kon het niet. Hij had gezon-
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digd. Hij had moeten wachten in geloof,
zoals de Here bevolen had.

Samuël zei verdrietig: „Gij hebt dwaas
gehandeld. De Here wilde u beproe-
ven. Als gij nu gehoorzaam geweest
waart, zou de Here uw koningschap over
Israël voor altijd bevestigd hebben.
Maar nu zult gij geen koning kunnen
blijven, omdat gij geen gehoorzaam
knecht kunt zijn. De Here heeft een
andere man gezocht, een man naar zijn
hart. Die zal koning zijn in uw plaats."

Die verdrietige woorden lagen Saul
zwaar op het hart, toen hij ten strijde
trok.

HET was Jonathan, Sauls dappere
zoon, die de aanval begon. Hij was met
enkele mannen gelegerd bij de steile
bergpas van Michmas en hoog boven hen
op de rotsen lag een deel van het leger
der vijanden.

Het wachten had al zo lang geduurd
en het offer was nu gebracht. Jonathan
kan niet langer werkeloos zijn. Toen
rijpte in hem een stout plan.

Hij wist, dat de Here evengoed kon
verlossen door weinigen als door velen.
Als de Here hem hielp, zou Jonathan
desnoods alleen die vijanden kunnen
verslaan.

Hij liep met zijn wapendrager het dal
in en hoorde het spottend geschreeuw
van de Filistijnen hoog op de rotsen.

„Ha!" schreeuwden ze, „de Hebreeën
zijn uit hun holen gekropen!" En ze
daagden Jonathan uit: „Kom maar
boven als je durft, dan zullen wij je
leren!"

Dat was een goed teken, vond Jona-
than. Er was niemand van de Filistijnen
die er aan dacht, dat het mogelijk zou
zijn voor een zwaar-gewapend man, om
deze steile muur te beklimmen.

Maar Jonathan en zijn wapendrager
kenden de bergen. Ze waren hier dicht-

bij geboren, in Gibea, en hadden als
jongens de steilste punten beklommen.
Nu gaf het geloof hun moed.

Jonathan klemde zich met handen en
voeten vast aan de scherpe klippen; hij
en zijn wapendrager klauterden achter
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elkaar als katten omhoog tegen de steile
rotswand en plotseling doken ze op tus-
sen de verbaasde Filistijnen. Vóór die
bekomen waren van de schrik, flitste
Jonathans zwaard snel en met kracht
tussen de vijanden. Tegen zijn moed, zijn
geestdriftig geloof, was niemand bestand.
Jonathan versloeg de een na de ander
en zijn wapendrager doodde hen achter
hem. De overigen vluchtten in verwar-
ring door de enge bergpas.

Dat was het sein tot de algemene
strijd. Saul en zijn mannen kwamen
aanstormen. Ook de weglopers kropen
tevoorschijn uit hun spelonken en sloten
zich bij hen aan.

Het werd een grote overwinning.

MAAR voor Saul was de vreugde
weg. De bestraffing van Samuel kon hij
niet vergeten. Diens woorden hadden
zijn hart bitter gemaakt.

Nors en verdrietig trok hij aan het
hoofd van zijn zegevierend leger terug
naar zijn paleis.

NIET lang daarna toonde Saul nog
eens, dat hij wel koning, maar geen
knecht des Heren wilde zijn.

Ver naar het Zuiden, in de woestijn,
woonde een gevaarlijk en wreed rovers-
volk, het volk der Amalekieten. Het
kende Israël wel en het haatte Gods
volk. Heel lang geleden, toen Israël pas
Lt Egypte was verlost, hadden de
Amalekieten het aangevallen, en geprobeerd
nn het te vernietigen. Toen had Jozua
le rovers verslagen.

Maar nu waren ze weer machtig ge-
vo -den en veel kwaad hadden ze Israël
edaan. Vierhonderd jaar had God ge-
uld met hen gehad. Nu zouden ze hun
traf ontvangen.
Samuël kwam in het paleis van Saul

n bracht hem een bevel van God!
„Ga en versla de Amalekieten en roei

hen allen uit, omdat ze mijn volk haten
en kwaad willen doen."

Saul trok met een groot leger de
woestijn in en omsingelde de rovers.
Het kleine volk der Kenieten, dat tussen
die goddeloze mensen woonde en altijd
goed voor Israël was geweest, liet hij
vrij wegtrekken. Maar de Amalekieten,
hoe woest ze ook vochten, werden ge-
heel verslagen.

Saul was trots op zijn overwinning.
Hij zag de prachtige runderen en de
vette schapen van de rovers. Hij merkte,
dat ook zijn mannen het jammer von-
den om ze te doden en hij spaarde ze.
En Agag, de wilde wrede roverkoning,
greep hij levend, en hij liet hem voor
zich uit lopen, om in alle dorpen te
tonen, hoe een woest volk hij verslagen
had.

Zó trok hij terug met buit en eer en
het gejubel van de mensen maakte hem
nog trotser.

Hij liet in het dorp Karmel een ge-
denkteken voor zich oprichten, opdat
het volk hèm, hun koning, nooit ver-
geten zou.

Maar toen hij Gilgal naderde, waar
eens Samuël hem zulk een harde
tijding had gebracht, kwam de oude
profeet hem op dezelfde plaats wéér
tegemoet.

Zijn gezicht stond nog droever en
strenger dan vroeger.

Saul riep: „Wees gezegend door de
Here. Ik heb het bevel des Heren uitge-
voerd."

Maar de oude man vroeg stroef: „Wat
betekent dan dat geblaat van kleinvee,
dat in mijn oren klinkt, en het geloei
van runderen, dat ik hoor?"

Saul verbleekte. Hij voelde zijn straf
naderen, en verward zocht hij naar
een uitweg. Hij gaf zijn mannen de
schuld.

„Ja, dat zijn een paar van de mooiste



188 	 DAVID

dieren van de Amalekieten," stamelde
hij. „Die heeft het volk meegebracht om

Here uw God.
hebben wij

zei hij. Niet meer: „Mijn

Het was een heel droevig ogenblik.
Saul, de moedige vechter, de koning

zonder vrees, stond daar nu als een laffe
leugenaar.

„Houd stil," zuchtte Samuël, „dan zal
ik u mededelen wat de Here in deze
nacht tot mij gesproken heeft. Waarom
hebt gij niet naar de Here geluisterd?
Wildet gij een offerande brengen, Saul?
Gehoorzamen is beter dan slachtoffers.
Omdat gij het woord des Heren verwor-
pen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat
gij geen koning meer zult zijn."

Daar waren ze weer, die sombere
dreigende woorden, die Saul zo onge-
lukkig maakten..

„Ik heb gezondigd!" riep hij. Maar het
was alleen de toekomst die hem zo be-
angst maakte. Samuël zag het en hij
keerde zich bedroefd om, om heen te
gaan.

Toen werd Saul helemaal wanhopig,
want hij wist, dat God hem verlaten
had.

Als nu Gods knecht hem ook verliet,
was alles verloren.

„Blijf bij mij!" smeekte hij..
Hij greep Samuël bij de slip van

zijn mantel, maar die scheurde af. En
Samuël sprak: „Zo is uw koningschap
van u afgescheurd."

Hij liet Agag voor zich brengen en
doodde hem zelf.

Toen ging hij heen en droeg leed over
Saul, van wie hij zoveel gehouden had.

De koning bleef achter, eenzaam en
verbitterd.

Hij en Samuël hebben elkaar op aarde
niet meer terug gezien.

ER was eens een jonge herder, die de
schapen van zijn vader hoedde in de
velden van Bethlehem.

's Morgens, als de zon boven de heu-
velen steeg, maakte hij de deur van de
schaapskooi open en riep de schapen.
Hij kende ze alle en had ze elk een
naam gegeven. En zij kenden zijn stem
en volgden hem vol vertrouwen.

De hele dag waren ze samen in het
wijde veld, ver van de mensen. Als z
dorst hadden, zocht de herder een beEk
of een put en dan dronken ze samen.
Als de regen stroomde, schuilden ze
samen in een spelonk. En als de avond
daalde over het eenzame land, ging I de
herder zijn kudde voor door de scheme
ring naar de veilige kooi en sliep tussei
de dieren, die aan zijn zorgen ware]
toevertrouwd.

Hij was een goede herder. De scha
pen waren veilig bij hem. Aan zijn gor

te offeren aan de
Maar al het overige
nietigd ..."

„Uw God,"
God."

ver-
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del hingen zijn wapens: een slinger en
een stok. De slinger was een gevloch-
ten dubbele riem met een breder ge-
deelte aan het eind, waarin een steen
gelegd kon worden als kogel. Op hon-
derden passen trof die herder zijn doel.
En de stok was een korte, zware knup-
pel, een geducht wapen in zijn krach-
tige hand. Daar had hij eens een beer
mee doodgeslagen, die een lam wilde
roven. En later, toen een leeuw nader-
sloop door de struiken om de kudde te
bespringen, sprong hij zonder angst op
het roofdier toe, greep het aan en wor-
stelde met al zijn kracht, tot hij het
beest overwonnen had. Hij zou, als het
moest, zijn leven geven voor de schapen.

Zijn vel was gebruind door weer en
wind, zijn lichaam was gehard door ont-
bering. En zijn hart was tevreden bij dit
vrije leven onder Gods wijde hemel.

Soms, op een mooie dag, als de scha-
pen rustig graasden, of in de stille
nacht, als de bergen glansden in het
licht van de maan, voelde hij zich zo ge-
lukkig, dat hij zingen moest. Dan greep
hij zijn citer, die hij altijd bij zich droeg
en speelde en zong daarbij ... De oude
zangen van zijn volk, maar ook andere
liederen, die nog nooit iemand gezongen
had, die vanzelf opwelden in zijn ziel.

Er was meestal geen mens, die het
hoorde. Maar de schapen kwamen dicht
bij hem staan, stil, met geheven kop. En
5n de hemel luisterde God.

„De Heer is mijn Herder," zong hij,
„ mij zal niets ontbreken ..."

Dat was het, wat hem zo gelukkig
maakte. De Here zorgde voor hem,
zoals hij voor zijn schapen. Dáárom
kende hij geen vrees, want de Here be-
schermde hem in alle gevaren.

Dat was zo heerlijk, dat hij niets meer
verlangde. Dit leven was goed. Hij zou
zijn hele leven wel een arme herder
willen zijn, als hij ook maar altijd een

schaap van de Herder in de hemel
mocht blijven.

EENS toen hij daar in de velden was,
kwam tegen de avond de oude Samuël
langzaam de weg langs naar Bethlehem.
Want God had tot hem gezegd: „Ik zend
u naar Isaï, want onder zijn zonen heb
ik Mij een koning uitgezocht. Gij zult
voor Mij zalven, wie Ik u zal aanwijzen."

Als koning Saul dat geweten had, zou
hij Samuël gedood hebben, vóór hij
Bethlehem bereiken kon! Maar niemand
wist het. Samuël voerde een jonge koe
met zich mee. Het scheen, alsof hij al-
leen maar een offer ging brengen.

Maar de oudsten van Bethlehem
schrokken, toen zij Samuël zagen komen.
Hij was al zo oud geworden, hij maakte
zelden meer een reis door het land. Had-
den zij misschien gezondigd en kwam
hij nu om hen te straffen?

Zij gingen hem bevende tegemoet,
maar hij stelde hen gerust. Hij nodigde
hen allen uit voor het feestmaal na het
offer, en ook Isaï en zijn zonen kwamen
daar.

Ze kwamen binnen naar de leeftijd,
Eliab, de oudste, het eerst. Hij was een
knappe man, groter en krachtiger dan al
de anderen. Samuël keek met bewonde-
ring naar hem op. Hij dacht: „Deze zal
het zijn."

Maar de Here zeide: „Ik zie naar het
hart, Samuël. Deze is het niet!"

Toen kwam de tweede zoon, Abinadab,
maar die was het ook niet.

En daarna kwam de derde: Samma.
Toen kwamen al de anderen.
Maar ze gingen voorbij, alle zeven, en

de Here wees niemand van hen aan.
„Een van de zonen van Isaï" had God

toch gezegd.
Samuël vroeg aan Isaï: „Zijn dit al de

jongens?"
Deze antwoordde: „De jongste ont-



breekt nog, hij weidt de schapen."
Toen wist Samuël, dat die jongste zoon

de koning zou zijn.
„Laat hem halen," zei hij, „want wij

zullen niet gaan aanzitten, voordat hij
hier gekomen is."

Een knecht werd er op uitgezonden.
En niet lang daarna kwam een jonge
herder binnen, met de geur van het veld
nog in zijn kleren. Hij was rossig, ook
had hij mooie ogen en een knap voor-
komen. En hij keek Samuël rustig en
verwonderd aan.

Toen werd Samuël bewogen, want hij
hoorde in zijn hart de stem van God, die
sprak: „Deze is het."

Hij greep onder zijn lange profeten-
mantel, nam een hoorn, gevuld met

geurende olie en hij zalfde die jonge
herder, die voor hem knielde, in de
naam des Heren.

David heette hij.
„De beminde", betekende dat.
De man naar Gods hart zou hij zijn.
Samuël keerde terug naar zijn huis.
En David ging terug naar zijn kudde

in het veld. De schapen kwamen ver-
wonderd snuffelen aan zijn geurende
kleren. Hij zat bij zijn kudde en raae
n:et uitgedacht. Het was zo'n wond
erlijke dag. En zoveel wonderlijks zou mis-

schien nog gebeuren in de toekomst.
Maar de Here had hem lief. Dat wist

hij nu meer dan ooit. En toen David
dááraan dacht, zag hij dankbaar op naar
de hemel.
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Hij greep zijn citer en zong een
lied, nog schoner dan anders. Want de
Geest van God was in zijn hart.

MAAR van Saul was de Geest des
Heren geweken. Saul zat in zijn paleis
met een hart vol sombere haat.

„Die ander!" dacht hij. Hij wist niet
wie die ander zou zijn, die koning zou
worden in zijn plaats. Maar hij wist
zeker, dat het gebeuren zou en dat hij
het niet verhinderen kon.

Hij moest aan hem denken en aan
Samuël, die hem verlaten had, en aan
God, wiens knecht hij niet had willen
zijn. En hij voelde zich doodonge-
lukkig.

„Zij zijn allen tegen mij," dacht hij,
„maar ik zal toch de sterkste zijn."

Hij maakte boze plannen en steeds die-
per begroef hij zich in zijn bittere ge-
dachten. Mistroostig gingen de dagen
voorbij.

Maar soms werd het hem te veel. De
ellende en de wanhoop overstelpten
hem. Dan werd hij wild van smart en
liep als een razende te vloeken en te
tieren, zodat hem niemand durfde na-
deren.

Zijn dienaren, cie hem gekend had-
den, toen hij nog een vriendelijk en goed
koning voor hen was, hadden medelijden
met hem.

„Onze heer is ziek," zeiden ze. „Zijn
hart is ziek, want God heeft hem ver-
laten en een boze geest woont in hem."

En ze beraadslaagden, wat zij doen
konden voor hun meester.

Was er een medicijn voor een ziek
hart?

Er was een man in het paleis, die eens
een jonge herder op de citer had horen
spelen bij Bethlehem. Hij wist nog, hoe
goed en gelukkig hij zich was gaan
voelen door die muziek.

Toen zeiden ze tot Saul: „Koning, u

moet een man laten komen, die op de
citer kan spelen. Als dan de boze geest
over u komt, moet hij spelen en gij zult
u beter voelen."

„De zoon van Isaï in Bethlehem," zei
die ene hoveling, „die kan het wonder-
lijk goed. En hij is een aardige en dap-
pere man."

De liefde van zijn hovelingen deed
Saul goed. Hij zond boden naar Bethle-
hem en David kwam in het paleis.

Als Saul geweten had, dat dit de
ander was, die zo dikwijls kwam spoken
in zijn duistere dromen! Maar hij zag
een arme herdersjongen met een een-
voudige zelfgemaakte citer. En op een
dag toen hij alles wilde verscheuren in
radeloze drift, hoorde hij de zachte tonen
van zijn lied. Toen ging er een rilling
door hem heen, en hij zat stil en luister-
de. Hij moest wel luisteren naar die
zachte klanken, die aan kwamen zweven
als geklingel van gouden klokjes. Het
deed denken aan groene heuvels onder
blauwe luchten, aan alles wat goed was
en veilig en mooi. Het deed de koning
denken aan zijn geluk van vroeger, toen
hij nog niet met de Here streed. Zijn
duivelse haat en sombere vertwijfeling
smolten weg in een grote weemoed. Hij
zakte ineen op zijn stoel, het hoofd be-
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graven in de bevende handen en tranen
drupten door zijn vingers.

De klanken bleven zweven door de
zaal, lokkend, strelend, troostend ... Een
zachte, oneindige droefheid vloeide in
Sauls hart, maar de boze geest was weg.

En in zijn arme, geplaagde ziel begon
een grote liefde te groeien voor die
jonge herder, die hem door zijn spel
verlichting bracht.
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HET was heel stil in het land van
Juda. De bomen in het Terebintendal,
hier en daar verspreid, ruisten zacht in
de wind. De zon glansde wit op de
stenen in de uitgedroogde bedding van
de beek, die bochtig zijn weg zocht door
het dal.

Maar boven de heuveltoppen aan de
ene zijde van het dal kwam een gehelmd
hoofd opduiken. Een speer flikker-
de. En aan de overzijde, op een andere
heuvelrij, stond een schildwacht roer-
loos te turen met één hand boven de
ogen, één hand aan zijn zwaard.

Het was weer oorlog in Israël. En
wéér waren het de oude, taaie vijanden,
de Filistijnen, die het land waren bin-
nengedrongen.

Nu lagen de twee legers tegenover
elkaar aan weerszijden van het dal, ver-
borgen achter de heuvels.

Beide wachtten ze tot de ander zou
aanvallen, want dat wilden ze geen van
tweeën. De aanvaller was in het nadeel,
omdat hij de helling aan de overzijde
moest beklimmen.

Maar eens zou het geduld aan één van
beide zijden wel uitgeput zijn. Dáárop
wachtten ze, bevreesd voor elkanders
macht.

Maar op een dag daalde een ver-

schrikkelijk wezen langzaam de heuvels
af, waarachter de Filistijnen lagen. Het
was een reus, een Enakskind. Bijna drie
meter was hij lang. Een koperen helm
had hij op zijn hoofd, hij was bekleed
met een geschubd pantser en koperen
scheenplaten beschermden zijn geweldi-
ge benen. Op zijn schouder droeg hij een
koperen werpspies. Glanzend, flikkerend
in de zonnebrand, kwam hij nader, het
Terebintendal in, een man als een kope-
ren toren. Een schilddrager ging voor
hem uit.

Het hele leger van Israël stond adem-
loos te wachten. Toen hoorden ze allen
zijn zware stem, die tartend galmde over
de bergen.

„Waarom trekt gij uit om u in slag-
orde te scharen? Ben ik geen Filistijn
en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest
u een man en laat hij naar mij toe
komen. Indien hij mij verslaat, dan zul-
len wij u tot knechten zijn."

Hij zweeg.
Maar zijn woorden schalden nog

na tussen de bergwanden. Knechten
van Saul! Zij, de vrije Israëlieten! Het
woord beet zich in hen vast, het was een
slag in hun gezicht. En toch zwegen ze.
Ze schuifelden achteruit, bleek van
schrik en ontzetting. En ze hoorden nog
eenmaal de brullende stem van de Fili-
stijn: „Ha, ik, Goliath van Gath, ik tart
heden de slagorden van Israël. Geeft mij
een man, dat wij samen strijden."

Toen trok hij af en verdween schate-
rend achter de heuvels.

Maar iedere dag kwam hij nu terug,
drillend zijn geweldige werpspies, met
de zware ijzeren punt en de schacht a s
een jonge boom. Als hij kwam, weer-
galmde in het dal zijn brallende taal,
beefde de lucht van zijn vloeken.

En zelfs de dappere Saul en de moe-
dige Jonathan, ze stonden tussen hun
bevende mannen en lieten zich smaden,
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zichzelf en hun God, iedere dag. Zij voel-
den zich onmachtig tegenover deze ge-
weldige reus.

Iedere dag meer verlamde de angst
de kracht van het leger. Nu konden de
Filistijnen spoedig de aanval wagen.
Hun overwinning zou zeker zijn.

IN het veld van Bethlehem zat David
weer tussen zijn kudde met zijn citer,
zijn knots en zijn slinger. Hij was, toen
de oorlog kwam, teruggekeerd naar zijn
vader. Isaï had hem nodig, want zijn
drie oudste zonen streden mee in het
leger van Saul.

Hij deed zijn werk als vroeger, stil en
geduldig, maar zijn hart was er niet bij
en de citer hing stil op zijn schouder.
Vlak bij, vier uren slechts naar het Wes-
ten, lag het leger van zijn volk, gereed
voor de strijd. En hij moest bij huis
blijven, bij de oude vrouwen en de kin-
deren en de oude, zwakke mannen. Het
was bijna niet uit te houden.

Maar eens, op een avond, liet Isaï hem
roepen. David moest een boodschap doen
in het leger. Hij moest zijn broers brood
en koren brengen en hun hoofdman een
klein geschenk en daarna gauw terug-
komen om te vertellen hoe zijn broers
het maakten.

Davids hart bonsde van blijdschap en
verlangen.

Het was nu te laat, maar hij kon
bijna de morgen niet afwachten. Bij
h 3t eerste licht ging hij op reis en
vroeg in de voormiddag naderde hij
Sccho. Hij zag de tenten en de wagens
van het legerkamp en juist toen hij aan-
kwam, klonk de strijdkreet, waarmee
iet leger zich in slagorde schaarde.
)avid zag ook zijn broers in hun rijen
n snel gaf hij zijn bagage aan de be-
vaker van de voorraden en liep mee.
Hij kwam bij zijn broers, toen het

eger halt hield op de top van de heuvel-

rij. Maar terwijl hij met hen sprak,
kwam weer Goliath aan de overzijde de
helling af, honend, brallend zijn godde-
loze lasteringen tegen het volk, nu reeds
voor de veertigste maal.

David stond tussen de mannen en zijn
hart kromp ineen bij die snijdende hoon.
Het heiligste wat hij bezat, zijn geloof,
werd hier bespot. En God, die hij lief-
had met heel zijn hart, werd gelasterd.
Hij beefde van toorn en verontwaardi-
ging.

Trad nog niemand naar voren? Hij
keek naar zijn broers, naar al die an-
dere, forse mannen. Dat ze dat konden
aanhoren! Hij zag de vrees op hun ver-
legen gezichten en het duizelde hem.
Achter zich hoorde hij mompelen over
een grote beloning, die de koning uit-
geloofd had voor wie de kamp met
Goliath waagde. Hij wendde zich om.

„Wat zal men die man doen?" vroeg
hij luid.

„De koning zal hem grote rijkdom
schenken," zei iemand, „en hij zal hem
zijn dochter tot vrouw geven." Ze keken
hem allen aan. Ze zagen zijn fonkelende
ogen en zijn gebalde vuisten.

„Wie is die heidense Filistijn, dat hij
de levende God tart?" riep David.

Maar Eliab, die hem met de mannen
hoorde praten, kwam er bij. Hij was
bitter, omdat zijn jongste broer hun laf-
heid en schande zag.

„Wat doe je hier nu nog?" zei hij nors.
„Ik ken je wel. Je hebt die paar schapen
zeker onbeschermd achtergelaten om de
strijd te kunnen zien! Ga terug naar
waar je hoort!"

David haalde zijn schouders op en zei:
„Wat heb ik nu misdaan? Het was

maar een vraag." En hij liep verder door
het leger. Maar één der mannen was
reeds naar de koning gesneld om hem
te zeggen, dat er eindelijk een jonge man
was, die geen angst had voor de reus.



En Saul liet hem verheugd bij zich roe-
pen in zijn koninklijke tent.

Hij was teleurgesteld, toen hij de her-
dersjongen zag, die voor hem gespeeld
en gezongen had.

Maar David zei rustig: „Mijn koning
moet de moed niet laten zinken. Ik zal
gaan en strijden tegen die Filistijn!"

Saul schudde verdrietig zijn hoofd.
Citerspelen, dat kon die jongen! Maar
vechten? Tegen Goliath, die een krijgs-
man was van zijn jeugd aan?

„Het kan niet," zei hij beslist.
Maar David drong aan: „Ik heb e :n

leeuw en een beer doodgeslagen, t r
ik de kudde hoedde van mijn vad r
En deze Filistijn zal het net zo er
gaan. De Here, die mij gered hef
uit de klauwen van leeuw en beer, za
mij ook redden uit de hand van dez
Filistijn."

Dat klonk zo vast, zo vol geloof, da
Saul er van ontroerde. Hij zag in David
ogen het geheim van zijn moed: Het ge

 F^^
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loof, dat hij niet meer bezat, maar waar-
van hij de wonderlijke macht kende.

Hij stemde eindelijk toe. Hij kleedde
David in zijn wapenrok, zette hem een
koperen helm op het hoofd en deed hem
een pantser aan. Zo wilde hij van David
een krijgsman maken.

Maar David kon er niet in lopen. Hij
was niet gewoon aan die stijve, zware
dracht. Zoals hij gekomen was, in zijn
eenvoudig linnen herderskleed, ging hij
naar buiten. Tussen de krijgslieden door,
die voor de tent samengestroomd waren,
liep hij naar het Terebintendal. De
macht van God was zijn pantser en zijn
geloof was beter dan een helm. Uit de
beekbedding zocht hij zich vijf gladde
witte stenen, die warm waren van de
zon. Hij deed ze in zijn herderstas en
met niets dan zijn slinger en zijn stok
trad hij rustig de Filistijn tegemoet.

De reus vloekte van verbazing en toom,
toen hij de jonge herder zag komen.

„Ben ik een hond," brulde hij, „dat gij
met een stok op mij afkomt? Kom maar
eens hier, dan zal ik uw vlees aan het
gevogelte des hemels en aan het gedier-
te des velds geven."

Hij drilde zijn geweldige speer.
Zijn stem dreunde tussen de heuvels,

zijn vloeken weergalmden. Maar Da-
vid was niet bang, want hij voelde God
heel dicht bij zich.

Kalm en ernstig klonk zijn antwoord:
,Gij treedt mij tegemoet met zwaard en
speer en werpspies, maar ik treed
u tegemoet in de naam van de God der
slagorden van Israël, Die gij getart
hebt."

Het was doodstil in beide legers, toen
ze elkaar tegemoet gingen. David legde
al lopende een steen in zijn slinger en
zijn hand beefde niet. Vóór de geweldige
zijn speer kon werpen, floot zijn steen
reeds door de lucht.

De reus sloeg plotseling zijn handen

omhoog en viel als een blok voorover.
De steen was in zijn voorhoofd gedron-
gen. De schildknaap vluchtte schreeu-
wend terug. Maar David snelde toe,
bleef bij het lichaam van de reus staan,
trok diens zwaard uit de schede en
onthoofdde hem met zijn eigen wapen.

En plotseling dreunde de aarde van
duizenden voeten. Het leger van Israël
stormde als een lawine de heuvels af,
het dal door, de andere helling op. De
Filistijnen, totaal ontmoedigd door de
dood van hun held, sloegen op de vlucht
en werden achtervolgd tot aan de poor-
ten van hun steden.

NU was David de held van het volk.
Hij werd luid toegejuicht, toen hij met
het hoofd van de reus in zijn hand in
optocht naar Saul werd geleid. Hij stond
weer voor de koning, even rustig en een-
voudig als vóór de strijd. Even dank-
baar als de anderen.

Jonathan was ook daarbij. Hij sloeg
zijn arm om David heen en kuste hem
als een broeder. Hij had die eenvoudi-
ge herder, die meer moed had dan hij,
heel lief gekregen. En hij gaf David ge-
schenken: zijn prinsenmantel en zijn
zwaard, zijn boog en zijn mooie gordel.
Twee jonge helden sloten trouwe
vriendschap.

Saul nam David die dag met zich mee
en liet hem niet terugkeren naar het
huis van zijn vader.
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DAVID, de arme schaapherder, was
een aanzienlijk man geworden, een
legerhoofdman in dienst van de koning.
De mensen eerden hem en hadden hem
lief. Zij bogen, als hij over de straat ging
in de mooie mantel van Jonathan. De
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zoon van de koning was zijn vriend. En
hij liep het paleis in en uit als vroeger
zijn schaapskooi.

Nu waren ze weer iedere dag samen,
Saul en David.

De oude, sombere koning en de blijde,
jonge held.

De een door God verlaten.
De ander door God bemind.

MAAR zo rustig als achter de kudde
zou Davids leven hier niet zijn!

Eens was er weer strijd geweest met
de Filistijnen en de oude vijanden waren
opnieuw verslagen.

Toen het leger na de overwinning
zegevierend terugkeerde, stonden over-
al langs de weg de mensen te juichen.
De vrouwen en meisjes trokken het in
optocht tegemoet en zongen een beurt-
zang.

„Saul heeft zijn duizenden versla-
gen!" zong de ene groep.

„Maar David zijn tienduizenden!"
jubelden de anderen.

Toen was de vreugde van de overwin-
ning voor Saul vergald. Die woorden
mishaagden hem. En terwijl de hele stad
feest vierde, zat hij somber en afgunstig
in zijn paleis.

„Aan David hebben ze tienduizenden
gegeven," dacht hij, „maar aan mij de
duizenden; ook het koningschap zal nog
voor hem zijn." En plotseling balde hij
zijn vuisten van woede, want ineens
wist hij het zeker: David was die ander,
die koning zou worden in zijn plaats!

Die gedachte liet hem niet meer los.
Hij had van David gehouden, maar nu
haatte hij hem als zijn grootste vijand.

De volgende morgen stond hij moe e n
somber op, ziek van wantrouwen en af-
gunst.

Opnieuw greep de boze geest hem
aan. Hij gedroeg zich als een razende en
zijn dienaren vluchtten angstig weg.

Even later ruiste een zachte muziek
door de zaal. David was stil binnenge-
komen, om even als vroeger met zijn
lied de koning te genezen.

Maar deze keer kon hij geen troost
brengen. Dat lied maakte Saul nog
woester. Hij sprong woedend op, greep
zijn speer en wierp die naar zijn vijand.
Vlak langs Davids hoofd suisde het
scherpe wapen in de wand en bleef daar
trillend steken.

David vluchtte. Hij was door een
wonder gered.

En de ongelukkige koning, die bijna
een moordenaar was geworden, bleef
alleen met zijn haat en met zijn angst.

OOK met zijn angst. Hij werd bang
voor David. Bang voor de geheimzinni-
ge macht, die David altijd beschermde,
tegen de wilde dieren, tegen Goliath en
nu tegen zijn speer. Hij begreep het
wel: Het was de Here, die David be-
waarde. En dáárom zou hij, Saul, hem
geen kwaad kunnen doen, als God het
niet wilde.

Maar hij gaf het niet op. Nu bedacht
hij een listig plan. Hij wist, dat Michal,
zijn dochter, David liefhad. En hij zei,
heel vriendelijk: „Ik zal je Michal tot
vrouw geven, als je honderd Filistijnen
verslaat!"

Hij hoopte, dat David zelf zou sneu-
velen in die strijd. Maar de geheimzin-
nige macht beschermde David ook nu.
Hij versloeg zelfs tweehonderd

Filistijnen en keerde ongedeerd weer.
Toen trouwde hij met de dochter vin

de koning.

MAAR Sauls haat werd niet minder.
Hoe meer het volk van David begon te

houden, hoe groter zijn afgunst werd.
Hij sprak er met zijn zoon Jonathan en
met zijn dienaren over om David te
doden.
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Maar Jonathan was David zeer gene-
gen. Nooit zou hij toelaten, dat zijn beste
vriend vermoord zou worden. Daarom
waarschuwde hij David in het geheim.

„Kom morgen niet aan het hof," zei
hij, „dan zal ik met mijn vader over u
spreken."

Jonathan had hen beiden lief, zijn
vriend, maar ook zijn ongelukkige va-
der, en hij wilde zo graag, dat ze als
goede vrienden leven zouden. Die liefde
maakte zijn woorden wijs en goed.

„Waarom zoudt u zulk een grote zonde
doen, vader?" vroeg hij. „David heeft
immers geen kwaad gedaan. Hij heeft
zijn leven gewaagd voor u en voor zijn
volk. Vroeger was u zo blij, omdat de
Here hem de overwinning had gegeven.
Waarom zoudt u dan nu onschuldig
bloed vergieten?"

Die liefde van zijn zoon deed Saul goed.
Die ontroerde hem. Hij kreeg berouw
over zijn slechte plannen en beloofde,
dat hij David geen leed zou doen.

Toen bracht Jonathan David weer bij
de koning, dankbaar en gelukkig.

Maar helaas, het duurde niet lang.
Eens, toen David weer een grote over-

winning had behaald en het volk hem
toejubelde bij zijn terugkomst, werd
Saul opnieuw verteerd van afgunst. En
nog eens, in zijn razernij, wierp hij zijn
speer naar David, toen die in het paleis
voor hem speelde op de citer. David
prong nog snel terzijde en het wapen
:letterde neer in de zaal.
Hij vluchtte naar zijn huis, om daar

e wachten, tot de koning bedaard zou
ijn. Maar Michal, zijn vrouw, zag in
e avond soldaten sluipen om het
uis.
Toen begreep David, dat hij bewaakt

ferd en 's morgens gedood zouwor-
m.
Michal hielp hem om te ontkomen.
i het donker liet ze hem neer door

het venster. Toen nam ze een beeld en
legde dat op zijn bed. Zij dekte het toe
met een kleed en een net van geiten-
haar legde ze bij het hoofd. Van verre
leek het nu, alsof David daar lag.

Toen de soldaten 's morgens kwamen
om David te halen, zei ze: „Hij kan niet
meegaan, hij is ziek." En ze hoopte dat
de koning niet meer vragen zou.

Maar Saul stuurde de knechten terug.
„Breng hem dan hier op zijn bed,"

riep hij. „Doden zal ik hem!"
Toen werd het bedrog ontdekt. Michal

stond bleek en sidderend voor haar woe-
dende vader.

„Waarom hebt gij mij zo bedrogen,
dat gij mijn vijand liet gaan," schreeuw-
de Saul.

En Michal loog om de straf te ont-
komen.

„Ik moest hem wel helpen," snikte zij
bang. „Hij dreigde dat hij mij doden
zou!"

Later ontving zij de straf voor haar
leugen. Zij had gedaan, alsof zij David
niet meer liefhad. Nu liet Saul haar
trouwen met een andere man.

NIET lang daarna is David in alle
stilte nog eenmaal bij Jonathan geko-
men.

Zij spraken lang met elkaar. Jonathan
wilde nog éénmaal proberen, om zijn
vader tot andere gedachten te brengen.
Als het gelukte, zouden ze weer iedere
dag samen zijn, maar als Sauls haat te
groot was, zou David moeten vluchten
om zijn leven te redden.

Ze werden bedroefd, toen ze daar-
aan dachten. Ze hielden zoveel van el-
kaar. Ze zouden vrienden blijven, hun
leven lang. En Jonathan wist heel zeker,
dat David, de schaapherder, eens koning
zou zijn. En niet hij, de koningszoon.

Hij werd daar niet toornig om, zoals
zijn vader. De liefde van Jonathan was
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wonderlijk groot en zuiver, helemaal
zonder afgunst.

„David is dapperder en beter dan ik,"
dacht hij. „Hij zal ook een beter koning
zijn."

En hij vroeg: „Mijn vriend, als je later
koning zult worden, wil je dan goed zijn
voor mij en mijn kinderen?"

Dat beloofde David. Dat zwoer hij bij
Jonathans zuivere liefde.

Toen scheidden zij. David verborg
zich in het veld. Jonathan ging naar het
paleis. Over twee dagen zou hij David
laten weten, wat er gebeurd was.

Heel voorzichtig zou hij dat doen.
Niemand mocht hen meer samen zien.

Jonathan zou een kleine jongen mee-
nemen naar de plaats waar David ver-
borgen was. Dan zou hij doen, alsof hij
zich oefende in het boogschieten en de
jongen zou de pijlen zoeken. Als Jona-
than zou roepen: „Loop niet zo ver,
jongen, de pijlen liggen dichter bij," dan
was er geen gevaar. Als hij riep: „De
pijlen liggen verder weg," zou David
weten dat hij vluchten moest.

DE volgende dagen was er een feest
aan het hof, maar Davids plaats was
leeg. Op de tweede dag van het feest
vroeg Saul: „Waar is de zoon van Isaï?
Hij behoorde hier te zijn."

Het werd doodstil in de zaal.
Maar in die stilte klonk moedig Jona-

thans antwoord: „David heeft mij drin-
gend gevraagd naar Bethlehem te mo-
gen gaan voor een offerfeest. Toen heb
ik hem verlof gegeven daartoe."

Nu Saul wist, dat hij David niet grij-
pen kon, ontbrandde zijn toorn tegen
Jonathan en hij riep:

„Jij slechte zoon, ik weet wel dat jij
mijn vijand helpt! Laat hem tot mij
brengen, want hij is een kind des doods."

En toen Jonathan zijn vriend nog
wilde verdedigen, slingerde Saul plotse-

ling zijn speer naar zijn eigen kind.
Dat was zijn antwoord op Jonathans

liefde: „David zal sterven en ieder die
zijn vriend durft te zijn."

Zijn worp miste ook nu.
En Jonathan greep niet naar zijn

zwaard, al vlamde ook de toom op it
zijn hart. Hij ging heen, zwijgend er
diep bedroefd.

IN het veld stond David ongeduldig te
wachten, verborgen achter de rotsen
Eindelijk zag hij Jonathan komen me -

boog en pijlen en een kleine jongen bi
hem.

Hij zag Jonathan de boog spannen. Hij
zag de jongen het veld in rennen en de
pijl wegsuizen over zijn hoofd.

Nu zou hij het weten.
Hij hoorde Jonathans stem: „De pijl
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ligt toch verder weg! Haast je, jongen,
blijf niet staan!"

Toen wist David genoeg.
Alles was vergeefs geweest. Hij moest

vluchten.

MAAR zo, zonder een woord, konden
ze niet scheiden. Jonathan stuurde de
jongen met boog en pijlen naar huis.
David kwam uit zijn schuilplaats.

Ze vielen elkander in de armen, de
twee sterke mannen, de grootste helden
van het land. En ze weenden.

Veel konden ze niet meer spreken.
Het afscheid moest kort zijn. Maar hun
vriendschap zou blijven, zelfs al zouden
ze elkaar nooit terug zien.

Jonathan ging terug naar de stad, een-
zaam en verdrietig, nu hij zijn vriend
verloren had.

David vluchttte de bergen in, een
nieuw leven, vol gevaren, tegemoet.

• 6o. ALS EEN VELDHOEN •
OP DE BERGEN

EEN eenzaam man sloop in grote haast
door het veld. Hij zocht verborgen
paden, waar hem geen mens ontmoeten
kon. Hij trok in een wijde boog om ieder
dorp. Soms stond hij een ogenblik op
een heuvel en spiedde rond over het
and. Dan haastte hij zich weer voort.
Als hij stemmen hoorde, kroop hij weg

n !de struiken en zat daar ineengedoken,
ot het weer stil was geworden. Dan, als
lles veilig was, zette hij gejaagd zijn
lucht voort.
David was geworden als een hert, dat

chtervolgd wordt door de jagers. Ner-
ens was hij meer veilig. Wapens en
rood had hij niet kunnen meenemen
ij zijn overhaast vertrek. En achter

iedere heuvel kon een verrader schuilen.
Davids gedachten zochten gejaagd

naar uitkomst, maar hij vond er geen.
In zijn wanhoop was hij zelfs vergeten
dat God hem zag en hem beschermen
kon. Hij voelde zich hulpeloos overge-
leverd aan de dood. Als hij niet zorgde
dat hij zich redde door list en handig-
heid, was alles verloren.

De held was een bange man geworden,
omdat hij in die grote nood zijn geloof
verloren had.

Tussen de heuvels lag een dorp. Het
moest het dorp Nob zijn, want David
zag een donkere, rechthoekige tent en
daarbij steeg de rook van een offer om-
hoog. De tabernakel was naar Nob ver-
plaatst, toen Silo na de dood van Eli
door de Filistijnen was verwoest. De
hogepriester heette Achimelech. Die kon
beslist nog niets weten van Davids
vlucht. Bij hèm zou de zwerver mis-
schien redding vinden.

Achimelech zag David al komen en
liep hem vriendelijk en beleefd tege-
moet. Maar hij vroeg zich af, waarom de
schoonzoon van de koning zonder ge-
volg reisde.

„Waarom bent u alleen?" vroeg hij
verwonderd.

In zijn angst verraden te worden,
greep David naar de leugen. Hij zei:
„De koning heeft mij een geheime op-
dracht gegeven en ik ben in grote haast
vertrokken, zonder eten en zonder
wapen. Geef mij vijf broden of wat er
maar is. En hebt gij hier geen speer of
zwaard voorhanden?"

Achimelech geloofde David en gaf
hem de heilige toonbroden, die in de
tabernakel gelegen hadden op de gou-
den tafel. Hij bracht hem ook een
wapen: het geweldige zwaard van
Goliath, dat in het heiligdom was be-
waard.

David was er dankbaar voor. Het
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brood was goed en een beter zwaard be
stond er niet. Hij reisde verder en Achi-
melech zag hem na, blij, dat hij hem en
de koning een dienst had kunnen be-
wijzen.

Er was nog iemand, die uit een kamer
van de tabernakel David nazag. Een
knecht van Saul, een donkere man, met
listige ogen: Doëg, de Edomiet.

HET brood gaf David geen nieuwe
krachten en het zwaard gaf hem geen
moed. Het was nog donkerder geworden
in zijn hart.

De angst dreef hem voort. En in zijn
wanhoop kwam hij tot een dom plan.

In het hele land was geen plaats, waar
hij veilig zou zijn. Hij moest over de
grens. Bij een vreemd volk zou hij onbe-
reikbaar zijn voor de koning.

En hij trok naar Gath, de Filistijnse
stad, waar Goliath geboren was.

Maar toen zijn oude vijanden hem
zagen, de aanvoerder der Israëlieten, die
zoveel van hun mannen had gedood, her-
kenden ze hem dadelijk.

„Is dat niet David," schreeuwden ze,
„de koning van het land? Zong men van
hèm niet: David heeft zijn tienduizen-
den verslagen?"

Ze luisterden niet, naar wat hij sta-
melde over Saul en over vriendschap
met hen, ze besprongen hem en sleur-
den hem mee naar hun koning.

In zijn vreselijke angst vond David
nog één middel, dat hem redden kon.
Hij stelde zich aan, alsof hij krankzin-
nig was geworden.

Hij maakte dwaze gebaren en vreem-
de sprongen. Hij liet zijn mond openhan-
gen en krabbelde als een dier aan de
deurposten.

De Filistijnen keken verschrikt en
verwonderd toe. Voor een krankzinnige
hadden ze een bijgelovige vrees.

Achis, de koning, riep: „Laat hem vrij!

Ge merkt toch dat de man krankzinnig
is? Heb ik gebrek aan krankzinnigen,
dat gij mij deze gebracht hebt om bij
mij uit te razen?"

IN de spelonk van Adullam vond Da-
vid een schuilplaats. En toen het bekend
werd, dat hij daar was, kwamen veel
mannen bij hem, die ook bang waren
voor Saul, berooide vluchtelingen even-
als hij. Zelfs een profeet, Gad, was er bij,
David werd hun hoofdman en hij had al
spoedig een bende van vierhonderd man.

Zijn broers kwamen ook en zijn
ouders, want ze wisten wel, dat Saul in
zijn toorn, in zijn haat tegen David, hen
niet zou sparen. Maar zijn oude vader
en zijn moeder mochten niet wonen in
die vochtige spelonk, tussen al die ruwe
mannen.

Daarom bracht David hen in veilig-
heid in een vreemd land, in Moab, het
land, waar Ruth, Isaï's grootmoeder, ge-
boren was.

IN Sauls paleis was intussen iets
vreselijks gebeurd.

Doëg was bij de koning teruggekomen
en had verteld, dat hij David had ge-
zien. En ook, dat Achimelech hem had
voortgeholpen.

Toen was Saul buiten zichzelf van
woede.

„Laat al de priesters van Nob hier
verschijnen!" riep hij.

Ze kwamen. Ze stonden vóór hem /ir
hun lange witte klederen, meerar
tachtig mannen, knechten van God. Zi
zagen de ogen van de koning flikkeren

„Waarom hebt gij met de zoo}
van Isaï tegen mij samengespannen?
schreeuwde hij. „Waarom hebt ge UN

koning verraden?"
Ze sidderden voor zijn toom, maa

bogen hun hoofden niet. Ze wisten, da
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ze allen onschuldig waren. En Achime-
lech antwoordde eerbiedig:

„Maar wie onder al uw dienaren is zo
betrouwbaar als David, nog wel uw
schoonzoon en lid van de lijfwacht? Ik
meende, dat ik een goed werk deed, toen
ik hem hielp. Ik wist niets van dit alles
af, hoegenaamd niets."

Saul luisterde niet eens. Zijn haat
verblindde hem en hij brulde:

„Achimelech, gij moet sterven! Allen
moet gij sterven." En hij beval zijn sol-
daten: „Treedt nader en doodt de pries-
ters des Heren."

Maar zijn soldaten stonden als ver-
stijfd. Liever wilden ze zèlf sterven, dan
deze onschuldigen te doden.

Doëg stond er ook bij. En hij, de god-
deloze heiden, de verrader, trok zijn
zwaard en doodde de priesters, vijf en
tachtig man.

Slechts één, Abjathar, de zoon van
Achimelech, ontkwam en vluchtte naar
David. Zo hoorde David hoeveel onheil
zijn leugen had gesticht.

Hij sprak bedroefd: „Ik ben de oor-
zaak van de dood van al deze mannen."

En voortaan zorgde hij voor Abjathar
als een broer. Maar het was nooit meer
goed te maken. Het bleef hem pijn doen,
zo vaak hij er aan dacht, zijn leven lang.
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DAVID zwierf door het land, maar hij

vas niet meer alleen. Zeshonderd
mannen waren nu bij hem en nog steeds

werd zijn legertje groter.
Uit de spelonk van Adullam was

tij naar het land van Juda gegaan en
n een bos had hij zich met zijn man-
ten verborgen. Toen hoorde hij, dat de

Filistijnen plunderend in het land ge-
komen waren en een kleine stad be-
legerden: Kehila, dicht bij de grens.

Kehila was onbeschermd, want Saul,
de koning, dàcht niet meer aan de
nood van zijn volk. En David, die de
Filistijnen zo vaak had verjaagd, was
geen krijgsoverste meer.
Wat zou hij graag die arme verdrukte

mensen geholpen hebben!
Hij sprak er met zijn mannen over,

maar die schudden bezorgd het hoofd.
„Wij zijn zelf in gevaar," zeiden ze.

„Hoe kunnen wij dan anderen nog hel-
pen?"

Maar David sprak er ook met God
over. Dàt had hij nu wel geleerd, dat hij
niets zonder de Here moest doen. En
de Here zei: „Trek op, want Ik zal de
Filistijnen in uw macht geven."

Toen durfden allen wel. Zij trokken
moedig met David op en het kleine leger
behaalde een grote overwinning. Kehila
was gered. In die stad bleef David toen
wonen. En door heel het land werd ver-
teld, wat hij gedaan had.

Saul hoorde het ook. Dadelijk liet hij
in alle stilte zijn leger bijeenroepen.
Nu wist hij, waar hij zijn vijand vangen
kon! Als hij snel naar de stad trok, kon
David hem niet meer ontkomen.

Maar het gerucht ging sneller dan zijn
leger, en vóór Saul bij Kehila was, had
David al gehoord, dat hij kwam.

David werd ongerust. De stad was wel
sterk en de koning zou haar niet ge-
makkelijk innemen. De muren en poor-
ten waren wel te vertrouwen. Maar
waren de mensen te vertrouwen, de
dankbare burgers van Kehila, die hij
had gered?

Er was Eén, die raad kon geven.
David vroeg de Here: „Zal Saul komen,
zoals uw knecht gehoord heeft?"

De Here zei: „Hij zal komen."
David vroeg: „Zullen de burgers van
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Kehila mij en mijn mannen aan Saul
uitleveren?"

En de Here sprak: „Zij zullen u uit-
leveren."

Toen wist David, wat zijn loon zou
zijn voor de redding van de stad.

In grote haast trok hij weg met zijn
mannen naar de woestijn van Zif.

Sauls boze plan was mislukt.

MAAR ook in de woestijn had David
geen rust. Ook dáár achtervolgde hem
de koning en zocht hem alle dagen. En
soms, als hij weer opgejaagd werd
als een hert, werd het David haast
te veel.

Maar eens kwam er een blijde dag
voor hem. Hij zag een man over de heu-
vels dwalen, speurend naar alle kanten.
Het was een man in een prinselijke
mantel. Jonathan was het, die zijn leven
waagde, om zijn vriend te ontmoeten!

Het werden uren van groot geluk in
Davids onrustig leven. Jonathan ver-
sterkte zijn vertrouwen op God. „Wees
maar niet bang," zei hij. „Mijn vader is
wel machtig, maar God, die je be-
schermt, is machtiger dan hij. Later zul
jij koning zijn, mijn vriend, en ik zal
je voornaamste dienaar zijn."

Niet lang konden ze samen zijn. Maar
ze hoopten op later, op de tijd dat nie-
mand hen meer scheiden zou.

Ze wisten niet, dat ze voor altijd af-
scheid namen.

Ze hebben elkaar op aarde niet meer
teruggezien.

NIET lang daarna kwam David in
groot gevaar. De mensen, die in de
woestijn van Zif woonden, hadden hem
verraden aan de koning en wezen Saul
de weg naar zijn schuilplaats.

David vluchtte met zijn mannen, maar
Saul joeg hen na. En plotseling doken

ook vóór hen en opzij de vijanden op.
Het kleine leger was omsingeld.

Toen leek alles verloren. Er was geen
ontkomen meer mogelijk. Steeds nauwer
werden ze ingesloten.

Maar toen geen mens meer kon hel-
pen, kwam God zèlf te hulp. Er kwam
een man aansnellen, recht op het leger
van de koning af, bezweet, en in ge-
scheurde klederen. Een bode, die in
wanhoop riep:

„O, koning, „kom snel met uw leger
te hulp! De Filistijnen zijn het land bin-
nengevallen!"

Toen moest Saul wel dadelijk aftrek-
ken met zijn leger. En David was gered.

MAAR eens is ook Sauls leven in ge-
vaar geweest. En als David toèn gewild
had, had hij wraak kunnen nemen voor
alles wat de koning hem had aangedaan.

Het gebeurde in de woestijn van En-
gedi. Saul, met drieduizend mannen,
zocht tussen de bergen naar zijn vijand.
David en zijn kleine troep zaten verbor-
gen in een diepe spelonk.

Het was midden op de dag. In de spe-
lonk was het koel en donker, maar bui-
ten brandde de zon. Toen was buiten
rumoer en gekletter van wapens en even
later kwam een man de spelonk binnen.
Het was Saul. Groot en donker stond hij
in de lichte ingang van het hol.

Ze krompen ineen van schrik en ont-
zetting en zaten doodstil, met bonzende
harten. Nog nooit was het gevaar zo
dichtbij geweest.

Maar de koning kon hen niet zien,
daarachter in de duisternis. Hij spreid e
zijn mantel op de grond en strekte z ch
daarop uit. Buiten werd het ook stil
Daar rustte het leger na de lange tocht
door de hitte.

De mannen drongen zacht om Davic
heen.

„Dit :is een goede dag!" fluisterden ze.



„Nu heeft God uw vijand in uw macht
gegeven.”

En sommigen trokken reeds hun
zwaard.

„Mag ik gaan, David? Mag ik hem
doden?"

Maar David wees hen streng terug.
„Hij is de gezalfde des Heren!" zei

hij zacht.
Dat klonk zo eerbiedig. De mannen

zwegen. Ze begrepen niet, hoe David
nog eerbied kon hebben voor een man,
die hem zo wreed vervolgde. Maar ze
gehoorzaamden.

Nu stond hun aanvoerder tèch op. Hij
kroop voorzichtig, met het zwaard in de
vuist, naar de slapende koning. Nu kon
hij aan alle strijd en alle gevaren een
eind maken.

En zelf zou hij koning worden in de
plaats van zijn vijand.

Maar David sneed alleen maar, heel
stil, met bonzend hart, een slip van
Sauls mantel. Meer niet. Hij wilde zich
niet wreken.

Hij wist, dat hij eens koning zou wor-
den, maar hij wilde het niet worden
door zijn zwaard.

De mannen waren ontevreden. Maar
David voelde zich rustig en blij. Hij
wist, dat hij gehandeld had, zoals God
wilde.

Stil wachtten ze tot Saul ontwaakte en
naar buiten ging.

Toen liep David hem snel achterna en
riep: „Mijn heer de koning!"

En toen Saul omkeek, boog hij zich
eerbiedig neer en zei: „Waarom denkt
u, dat ik uw vijand ben? Ik had u kun-
nen doden, want hier is de slip van uw
mantel, die ik afgesneden heb. Maar ik
heb het niet gedaan. Waarom vervolgt
u mij dan?"

Die woorden  ontroerden Saul. Voor
de liefde van David smolt zijn haat. De
tranen sprongen in zijn ogen.

Hij zei: „O, mijn zoon David, gij zijt
rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij
goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan
heb. De Here moge u belonen."

Hij weende. En stil trok hij weg met
zijn leger.

Met grimmige haat was hij gekomen.
Met berouw en schaamte ging hij
heen.

Dat had de liefde gedaan.
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ER was feest in de vlakte van Maon.
Nabal had zijn schapen geschoren, drie-
duizend stuks, en de wol lag op grote
hopen. Nu had hij lange tafels laten zet-
ten, vlees laten braden, wijn laten
komen en brood en lekkernijen. Nu vier-
de hij met zijn vrienden een vrolijk
herdersfeest.

En vrolijk mocht het feest wel zijn,
want het was een goed jaar geweest.
Vroeger hadden woestijnrovers dikwijls
schapen gestolen. Maar de laatste tijd,
nu David in de vlakte van Maon woonde
met zijn bende, durfden de rovers niet
meer komen. Zo had hij de kudden be-
schermd, en hij was met zijn mannen
een muur geweest om de bezittingen van
Nabal. Geen schaap, geen geit had Nabal
gemist. Daarom bogen de tafels onder
de zware schotels en schuimde de wijn
overvloedig in de bekers. En daarom,
omdat het hem zo goed ging, was Nabal
nog trotser dan anders.

WANT Nabal was een dwaze man, een
ruwe, hoogmoedige kerel. Hij dacht er
nooit aan, wie hem al zijn rijkdom ge-
gegeven had. Hij dacht alleen aan zich-
zelf en dankbaarheid kende hij niet. Hij
was de heer, die boog voor niemand, voor
God niet en voor geen mens. Daarom
werd hij overal Nabal, de dwaas, ge-
noemd.

Hij zat aan zijn tafel en at en dronk,
en pochte op zijn rijkdom. Toen kwa-
men een paar mannen bescheiden nader.
Ze bogen voor hem en zeiden, dat ze een
boodschap hadden van hun heer.

Nabal zette zijn borst vooruit en keek
uit de hoogte op hen neer.

„Spreek," zei hij.
En die dienaren zeiden: „Onze heer

David laat u groeten. Hij heeft gehoord,
dat u de schapen geschoren hebt en een
feest viert. Nu heeft hij met zijn man-
nen uw kudden beschermd en uw her-
ders vraag het hun zelf — hebben
nooit iets gemist, zolang zij te Karmel
waren. Daarom vraagt onze heer aan u:
Zorg nu óók voor hem en zijn mannen
en geef wat gij voor de hand hebt."

Zij wachtten.
Maar Nabal werd rood van ergernis

Wat verbeeldde die David zich? Dat dE
rijke Nabal hem dankbaar moest zijn,
de zwerver, de vluchteling?

Hij sprong van zijn stoel. „Wie is
David?" smaalde hij. „Wie is de zoon van
Isaï? Er zijn tegenwoordig veel knech-
ten die van hun heer weg lopen. Zou ik
hem mijn brood en mijn vlees geven en
mijn kostelijke wijn? Ga maar terug en
zeg: Nabal wil met weggelopen knech-
ten niets te maken hebben!"

Dat was een grove belediging, maar
de mannen antwoordden niets. Zwijgend
keerden ze zich om en gingen heen.

Maar toen ze bij hun meester terug-
kwamen en hem vertelden wat er ge-
beurd was, werd David heel kwaad. Hij
vergat, dat hij zich zelf niet wreken
mocht.

„Ieder gorde zijn zwaard aan!"
riep hij.

En een ogenblik later trok hij snel
weg met vierhonderd gewapende man
nen achter zich, vast besloten om Naba
te straffen. Die had goed met kwaad ver
golden. Nu zou David geen medelij den
hebben met hem.

MAAR één van Nabals knechten,  éé
van zijn herders, was er bij gewees
toen zijn meester zo boos uitviel tege
de gezanten van David.

En angstig was hij naar Nabals vrou
Abigail gegaan, en had haar alles ve -

teld.
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Abigail was een mooie vrouw, maar
bovendien had zij een goed verstand.

Zij werd verdrietig en ongerust over
de dwaze hoogmoed van haar man, want
zij begreep, dat dit wel eens slecht af
kon lopen. Maar misschien kon zij nog
goedmaken, wat haar man misdreven
had.

Haastig maakte zij een groot geschenk
voor David klaar. Tweehonderd broden
nam zij en twee kruiken wijn, vijf ge-
slachte schapen en vijf maten geroos-
terd koren, honderd rozijnenkoeken en
tweehonderd klompen vijgen. Ze laadde
alles op ezels en zei tot haar knechten
„Trekt voor mij uit." En zelf kwam zij
achter hen aan. Maar haar man deelde
zij het niet mee.

Niet ver van huis moest zij langs een
weg die over de bergen ging. Daar
dreunde de grond van honderden snelle
voeten; zij zag zwaarden blikkeren in de
zon, zij zag een leger naderkomen.

Voorop ging een man met een vastbe-
raden gezicht en de hand aan het
zwaard. David kwam zich op Nabal
wreken.

Toen sprong Abigail haastig van de
ezel en wierp zich voor Davids
voeten.

„O, mijn heer!" smeekte zij, „geef mij
maar de schuld van wat er gebeurd is.
Mijn heer store zich niet aan deze man
van niets, want zoals zijn naam is, is hij
zelf. Nabal heet hij en een dwaas is hij.
Maar ik heb de mannen die u gezonden
hebt, niet gezien. Vergiet geen bloed,
Wijn heer! De Here zal Nabal wel straf-
yen. Maar u zult later koning zijn en
dan is het heerlijk als u zeggen kunt:
,Ik heb niet zonder oorzaak bloed ver-
oten." Ach, mijn heer, vergeef daarom
aet kwaad."
David zag neer op die vrouw. Hij zag

n haar mooie ogen de goedheid van een
vroom en edel hart.

Toen zakte zijn boosheid weg. Hij
werd heel zacht en goed van binnen en
hij boog gehoorzaam het hoofd. Want
hij begreep, dat de Here deze vrouw had
gezonden, om hem te bewaren voor
zonde.

„Als u mij niet tegemoet gekomen
was," zei hij, „zou Nabal morgen niet
meer geleefd hebben. Maar nu keer ik
terug. Ga in vrede naar uw huis."

En met het grote geschenk ging hij
dankbaar heen.

TOEN Abigail thuiskwam, was Nabal
dronken. Daarom vertelde zij hem hoe-
genaamd niets. Maar de volgende mor-
gen, toen hij zijn roes had uitgeslapen,
maakte ze hem duidelijk, dat hij reeds
dood zou geweest zijn, als zij hem niet
had gered.

Hij schrok zo vreselijk, dat zijn hart
in zijn binnenste stokte.

Hij werd als een steen.
Tien dagen lang was er nog leven in

hem. Toen stierf hij.
Dat was de straf van God voor zijn

dwaasheid.

ABIGAIL, de weduwe, bleef alleen
wonen in het grote huis.

Maar lang duurde haar eenzaamheid
niet.

David had die vrouw niet meer
kunnen vergeten. Hij had haar lief ge-
kregen en enige tijd later, nadat hij ge-
hoord had van Nabals dood, zond hij
boden om haar te vragen, of zij zijn
vrouw wilde worden.

Nabal had met een weggelopen knecht
niets te doen willen hebben.

Maar zij, Abigail, wilde hem wel vol-
gen op zijn zwerftochten door het land
en een steun voor hem zijn in zijn ge-
vaarlijk leven.

Zij werd Davids vrouw en heel lang
is zij met hem gelukkig geweest.
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HET was midden in de nacht. De ster-
ren flonkerden aan de hemel en een
zoele wind streek ruisend door het gras.
Langs de zijden der bergen vloeide het
zilveren licht van de maan.

Het was heel stil. En door die stille
glanzende wereld, in de schaduw van
struiken en rotsen, sloop David gebogen
voort naar de heuvel Hachila. Abisaï,
zijn neef, volgde hem op de hielen. Zij
zetten hun voeten heel voorzichtig tus-
sen de losse stenen en het dorre gras.
Zij hielden soms hun adem in.

Want vòòr hen, vlakbij, was de leger-
plaats van Saul. De spionnen van David
hadden hem gezegd, dat het hier aan de
voet van de heuvel moest zijn. Nu was
David zelf uitgegaan om het kamp te
verspieden, en toen hij vroeg, wie mee-
durfde, was Abisaï de eerste die op-
sprong. Hij was een dapper man. Hij en
zijn broer Joab waren onderaanvoerders
van Davids bende.

David was verdrietig. Zou dan aan
zijn hopeloos zwerven en trekken nooit
een einde komen? Sauls berouw was al-
weer verdwenen en nieuwe haat had zijn
hart vervuld. Het waren weer de Zifie-
ten, die verraden hadden, waar David
en zijn mannen zich ophielden en dade-
lijk was Saul weer uitgetrokken om zijn
vijand te vangen. Wat had het David
nu geholpen, dat hij in Engedi Sauls
leven had gespaard?

Een tijd lang stonden de beide man-
nen roerloos voor het kamp en luister-
den scherp naar ieder geluid. Maar het
was heel stil. Binnen een kring van
stenen en takken, een haastig opgewor-
pen wal, lag het leger te slapen. Daar
gloeide nog de rest van een vuur. In het
midden stond de donkere tent van de

koning, in het stille witte licht. Maar
nergens was een schildwacht. Allen slie-
pen, zelfs Abner, de aanvoerder. Onbe-
waakt, onbeschermd lag het leger en er
was geen ander geluid dan het zachte
ademen van duizenden mannen.

Toen sloop David heel stil de leger-
plaats in en Abisaï volgde. Als nu een
der soldaten ontwaakte, was het met
hun leven gedaan! Maar er gebeurde
niets. David en Abisaï kwamen midden
in het kamp. Zij stonden voor de tent
van de koning. Op hun tenen slopen zij
naar binnen.

Daar lag Saul. Een speer stond aan
zijn hoofdeinde in de grond gestoken;
een waterkruik, omvlochten met riet,
lag naast hem, ontgleden aan zijn hand.
Onrustig ging zijn adem en een licht-
vlek van de maan lag op zijn ontevre-
den, vervallen gezicht. Hij was snel oud
geworden in zijn eenzaam en somber
leven.

Het verdriet kroop David naar de keel,
toen hij op de slapende koning neer zag.
Saul was toch zijn heer, al had hij David
veel kwaad gedaan. David voelde, dat
hij hem nòg lief had. Hij was de vader
van zijn vriend Jonathan. Veel meer
nog: hij was de gezalfde des Heren.

Abisaï boog zich naar David toe en
fluisterde: „Heden heeft God uw vijand
aan u overgeleverd! Laat ik hem toch
met de speer aan de aarde spietsen, ir
één stoot! Ik behoef het geen tweede
maal te doen."

Zijn stem was hees van opwinding r
hij strekte zijn hand reeds uit. Die grim
mige Abisaï zou niet voor een moore
terugschrikken.

Maar David legde rustig de hand o -

zijn arm en drong hem terug. Ook h
verlangde er naar om eindelijk rust t
hebben. Maar zou hij die hebben, als h '

de gezalfde des Heren had gedood? H .

wist, dat hij dan nòòit meer vrede heb
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ben zou. Dan zou Saul hem niet meer
achtervolgen. Maar die moord zou hem
achtervolgen, zijn leven lang. Sauls straf
zou wel komen, maar niet door David.

Hij bukte zich. Hij trok de speer uit
de grond en nam de waterkruik weg,
heel voorzichtig, vlak bij Sauls hand.
Toen sloop hij weer heen, met Abisaï
achter zich, die onwillig volgde.

Niemand ontwaakte, want God had de
ogen van Sauls mannen zwaar gemaakt.

DE top van de Hachila kreeg een
rode glans. De sterren verbleekten.
Een vogel floot zijn eerste lied. Het
werd dag.

Op de lichte helling van de berg aan
de overzijde van het dal stond David,
en beneden hem lag het leger nog in de
zware schemering van de nacht.

David zette zijn handen aan de mond
en riep: „Abner! Abner!"

Het woord galmde over het veld en
kaatste terug van de heuvels in de verte.

En uit het donkere dal kwam Abners
stem: „Wie zijt gij, die daar tot de
koning roept?"

„Abner," zei David, „zijt gij dan geen
man? Waarom hebt gij dan de koning
niet bewaakt? Er is iemand gekomen om
de koning, uw heer, om te brengen en
gij hebt geslapen. Ge hebt de dood ver-
diend, Abner! Zie eens, waar de speer
van de koning is en de waterkruik!"

Hij hief ze omhoog in het eerste dag-
licht. In het legerkamp ging een gerucht
van stemmen op. En daartussen klonk
eensklaps de zware stem van Saul:

„Is dat uw stem, mijn zoon David?"
David antwoordde: „Ja, mijn heer

koning. Waarom achtervolgt u mij
toch? Wat heb ik toch gedaan? Waar-
om moet ik altijd zwerven als een veld-
hoen op de bergen? Ik had u wéér kun-
nen doden en ik deed het niet. Gelooft
u dan nu, dat ik niet uw vijand ben?"
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Saul hoorde die goede woorden. Hij
sidderde toen hij er aan dacht, dat hij
weer in Davids macht was geweest. Hij
zag David staan in de eerste stralen van
een nieuwe dag en voor een kleine tijd
vluchtten de haat en de afgunst uit zijn
hart. Er kwam een groot verlangen in
zijn ziel naar vroeger, toen David nog
in vrede woonde in zijn paleis en met
hem ten strijde trok.

„Ik heb gezondigd," zei hij. „Ik heb
dwaas gehandeld. Keer terug, mijn zoon
David, want ik zal u geen kwaad meer
doen."

Maar dat deed David niet.
Hij wist, dat de boze geest in de

koning zou terugkeren.
Een man uit het leger van Saul klom

omhoog, om de speer en de kruik te
halen.

David kwam niet.
Hij stond op de top van de berg

zag het leger van de koning tel u, i Ik
ken naar Gibea.

Hij was voorlopig veilig met zijn
mannen.
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DAVID stond op de heuvel en zag
Saul met zijn leger verdwijnen in de
verte. De koning zou wel spoedig terug-
keren. Zijn berouw duurde nooit lang.

En opeens werd het David te veel, en
kreeg hij een hevige angst voor die vol-
gende keer, als zijn leven weer in ge-
vaar zou zijn. Hij dacht: „Op de een of
andere dag zal ik toch nog door de hand
van Saul omkomen." Negen jaar was
hij nu al achtervolgd. Negen jaar had
hij rondgezworven van de ene plaats
naar de andere en altijd was het nog
goed gegaan. Nu had hij er plotseling
geen moed meer voor.

Hij reisde weg met zijn mannen. Hij
moest dit land uit, hij wilde ergens zijn
waar Saul hem niet meer achtervolgen
kon. Hij vroeg niet aan de Here, wat
die er van dacht. Hij vergat God, hij
dacht alleen aan Saul.

Naar het Westen ging hij, naar het
land der Filistijnen. Lang geleden was
hij daar ook heen gevlucht, alleen. Maar
nu kwam hij met een klein maar sterk
leger; zeshonderd dappere mannen. Dit-
maal sloot Achis, de koning van Gath,
vriendschap met David. Want beiden
waren ze nu vijanden van Saul, en
samen zouden ze Israël veel kwaad kun-
nen doen, dacht de Filistijn.

Hij gaf David een stad om in te
wonen, Ziklag, dicht bij de grens van
Israël. Van daar uit deden David en zijn
mannen overvallen op de rovers van de
woestijn, de Amalekieten en andere vol-
ken. Van de buit leefden zij met al hun
gezinnen en een deel er van zond David
als geschenk aan Achis.

Maar als Achis vroeg, tegen wie ze
gevochten hadden, dan loog David.

„Tegen Juda," zei hij dan.
De koning was blij, want hij dacht:

„Nu is David een vijand geworden van
zijn eigen volk. Nu is hij wel verplicht,
bij mij te blijven."

Maar David voelde zich heel onge-
lukkig. Hij werd niet meer achtervolgd,
hij hoefde niet meer te zwerven, maai
van binnen had hij geen vrede meer. J

ZESTIEN maanden duurde dat le r
van leugen en list, van heimelijke
angst.

Toen werd het nog véél moeilijke .
Er was opnieuw oorlog uitgebroken

tussen de Filistijnen en Israël.
Saul had zijn leger reeds verzamelt

De vijf Filistijnse vorsten trokken, e ll .
met hun mannen, tegen hem op. Achi
zei tot David: „Bedenk wel, dat gij ei

,
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uw mannen met mij in het leger moet
uitrukken."

David durfde niet te weigeren; hij was
immers des konings bondgenoot? De
vrouwen en kinderen bleven alleen in
de stad. In de achterhoede van Achis'
leger trok David mee, onrustig en be-
zorgd.

Wat moest hij straks, als de slag be-
gon? Hij kon toch niet strijden tegen
zijn eigen volk? Weigeren durfde hij ook
niet. Als het uitkwam, dat hij Achis al
zo lang bedrogen had, was hij verloren.

Maar toen ze op de plaats kwamen,
waar de legers der Filistijnen zich ver-
zamelden, keken de andere vorsten wan-
trouwend naar Davids bende.

„Wat moeten die Israëlieten?" vroe-
gen ze toornig aan Achis. „Moeten die
mee in de strijd? Is dat dan niet David,
die zoveel van onze mannen heeft ver-
slagen? Die kunnen we toch niet ver-
trouwen! Misschien gaat hij straks Saul
hedpen, om weer bij hem in de gunst te
komen!"

En ofschoon koning Achis David ver-
dedigde, het hielp niet. David werd
teruggezonden.

DRIE dagen waren David en zijn man-
nen van huis geweest, toen ze Ziklag
weer naderden. Ze waren vermoeid en
bezweet van de lange tocht. Nu zouden
ze spoedig bij hun vrouwen en kinderen
zijn en kunnen uitrusten.

Maar toen ze dicht bij de stad
kwamen, zagen ze rookwolken opstijgen
)o yen de heuvels en een reuk van bran-
lend hout waaide hun tegemoet.

Ze keken elkander verschrikt aan. Ze
regen een vreselijk vermoeden en
tormden vooruit, de heuvels op. Toen
agen ze het: Ziklag was verwoest. Er
ag nog slechts een smeulende puin-

loop.
Jammerend snelden zij toe, maar er

was niets meer te redden. Ze riepen hun
vrouwen en kinderen, maar er kwam
geen antwoord. Er moesten rovers ge-
weest zijn, die allen hadden meegevoerd
of zelfs vermoord.

Radeloos van smart stonden ze bij el-
kander. In één slag waren ze alles kwijt.
Ze weenden, ze scheurden hun kleren
van wanhoop. En in hun ellende gaven
ze David de schuld. Toornig drongen ze
op, vuisten werden gebald, stenen wer-
den dreigend opgenomen.

En nu kwam het wonderlijke! Nu
David alles verloren had, nu zijn leven
in groot gevaar kwam, vlamde plotse-
ling zijn geloof weer op. Nu hij zich zelf
niet meer helpen kon, dacht hij aan God.

Hij viel op zijn knieën tussen de puin-
hopen. Zo keerde een afgedwaald kind
terug tot zijn Vader. En die Vader vatte
weer de hand van dat kind, alsof er geen
zonde was geweest, en nam het onder
zijn bescherming.
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David vroeg de Here om raad. En de
Here zei, dat hij de rovers achtervolgen
moest en hen zeker zou inhalen.

Die boodschap van God nam de bitter-
heid weg bij de mannen. Ze waren moe
en verslagen, maar het geloof gaf hun
nieuwe kracht. In snelle mars trokken
zij de woestijn in. Een spoor van vele
voeten in het mulle zand wees hun de
weg, waarlangs de rovers waren wegge-
trokken met hun buit.

Bij de beek Besor zonken tweehon-
derd mannen uitgeput neer. Maar de
anderen met David voorop waadden
door het riviertje en snelden verder, de
eindeloze steppen in, waarboven de zon
stond te branden.

In die verlaten wereld vonden ze toen
een bruine man, die hulpeloos lag te
sterven onder een struik. Maar toen zij
hem eten en drinken gegeven hadden,
kwam hij weer bij en kon met moeite
vertellen, hoe hij daar gekomen was.
Drie dagen en drie nachten had hij daar
gelegen. Hij was een Egyptenaar, de
sdaaf van een Amalekiet.

De Amalekieten waren het, die Ziklag
hadden geplunderd en verwoest. De
vrouwen en kinderen hadden zij meege-
voerd om ze als slaven te verkopen.
Maar op de terugtocht was deze man
ziek geworden en zijn hardvochtige
meester had hem zonder medelijden
achtergelaten.

Nu werd die wreedheid zijn ongeluk,
want de Egyptische slaaf wees David
de weg naar het kamp. Het was avond,
toen zij naderden. Tot ver in de woestijn
klonk het rumoer en het wild gezang
van de rovers. Zij aten en dronken en
vierden feest om de grote buit, die zij
geroofd hadden.

Maar in de schemering omsingelden
David en zijn mannen het kamp en vol
strijdlust vielen zij aan.

Zij voelden geen moeheid meer. Zij

vochten voor vrouw en kinderen, voor
alles was zij hadden. En na een felle
strijd, die duurde tot de volgende avond,
werden de Amalekieten verslagen en ge-
dood, behalve vierhonderd jonge man-
nen die op kamelen ontvluchtten.

De kinderen sprongen hun vaders
juichend tegemoet. De vrouwen lagen
gebonden in de tenten en moesten van
haar boeien bevrijd worden.

Maar allen waren ongedeerd en er
werd niet één vermist.

Het was een heerlijk wederzien. Blij
en dankbaar reisden allen terug, beladen
met grote buit.

Bij de beek Besor wachtten de twee-
honderd mannen, die daar achtergeble-
ven waren. Toen zeiden enkele man-
nen in Davids leger: „Zij hebben niet
meegeholpen in de strijd, nu krijgen ze
alleen hun vrouwen en kinderen terug.
De buit is voor ons."

Maar David besliste anders. Ook die
mannen hadden hun best gedaan! En
het was immers de Here, die de over-
winning gegeven had!

Zij deelden eerlijk mee.
En rijke geschenken zond David naar

zijn volk, naar de steden van Juda.

• wu.••.NO 	 eIO.904.11¢..9111111 w SAY 2.~ 	 c.~e^ee.•.^•

65. SAULS EINDE
• T/•TI•• ./•erIiPI•M•wV ••N•om/J•• 4N/JG■IJN/••■R •

DE Filistijnen hadden hun geweldig
 verzameld te Sunem, in de grote

vlakte van Jizreël. En op de heuvels a n
de grens van die vlakte, op de berg n
van Gilboa, had Saul zich met zijn m n-
nen gelegerd.

Saul had een goede plaats geko-
zen. Ver over de vlakte kon hij d€
vijanden zien komen. Hun wagens er
paarden moesten ze achterlaten om heir
te kunnen naderen en achter de rots-
blokken konden zijn soldaten zich prach-
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tig verbergen. Saul was een goed aan-
voerder.

Maar toch was hij bevreesd en zijn
hart beefde, als hij dacht aan de komen-
de strijd. Want zo sterk als nu was de
vijand nog nooit geweest. Saul voelde
zich eenzaam en verlaten! Er was nie-
mand, wie hij om raad kon vragen. Hij
had geen vriend, die hem bemoedigen en
troosten kon.

Vroeger was Samuël er geweest, om te
offeren en te bidden. Maar Samuël was
gestorven, onverzoend met de koning,
en hij kon niet weten, hoe Saul nu naar
hem verlangde.

Ook de priesters waren er niet meer.
Die had Saul zelf laten doden uit haat
en afgunst tegen David.

En de Here had Saul verlaten en
antwoordde hem niet, als hij tot Hem
riep. Omdat Saul nòg steeds geen be-
rouw had over zijn ongehoorzaamheid.

En zo was Saul alleen met zijn angst,
met zijn boze voorgevoelens. Hij liep
heen en weer in zijn tent. Hij at en dronk
niet en de wanhoop verscheurde hem
het hart, tot hij het niet langer kon uit-
houden. Hij moest iemand hebben, die
hem iets kon zeggen van wat er gebeu-
ren ging, die hem misschien moed kon
geven. Het kon hem niet schelen, wie
het was. Als God niet wilde antwoorden,
dan satan maar.

En in een duistere nacht sloop hij met
een paar mannen in een grote boog om
het kamp van de vijand naar Endor, een
kleine plaats aan de overzijde van de

vlakte. Daar woonde in een grot in de
bergen een oude vrouw, van wie men
zei, dat ze de toekomst voorspellen kon.
Men vertelde ook, dat ze zelfs geesten
van doden kon oproepen, om die om
raad te vragen.

Vroeger had Saul alle waarzeggers uit
het land laten jagen, laten doden zelfs.
Alleen deze éne was overgebleven. En

nu klopte de koning zelf aan haar spe-
lonk, vermomd als een gewone man.

Zij deed zelf open, een oude grijze
vrouw, met een flakkerend licht in de
hand.

Saul sprak: „U kunt geesten van
doden oproepen. Laat mij opkomen, die
ik u noemen zal."

Maar de vrouw keek hem wantrou-
wend aan.

„Waarom vraagt u dat?" antwoordde
zij voorzichtig. „Waarom spant gij mij
een valstrik? U weet toch wat Saul
heeft bevolen? En dat ik strafbaar zou
zijn als ik deed, wat u vraagt?"

Maar Saul zwoer haar bij de Here, dat
haar niets zou overkomen. In hem was
nog maar één verlangen: Hij wilde de
stem van Samuël horen. Samuël, die
hem koning had gemaakt, die zo lang
zijn wijze vriend en raadsman was ge-
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weest. Samuëls stem moest de angst
wegnemen, die hem verteerde.

„Laat mij Samuël opkomen!" smeek-
te hij.

De vrouw schrok en keek hem aan.
Ze riep: „Waarom hebt gij mij bedro-

gen? Gij zijt Saul zelf!"
Maar toen de koning haar nogmaals

bezwoer, dat zij niet bevreesd hoefde te
zijn, begon zij haar vreemde kunsten.
Zij ging in een andere grot, die vlak bij
de eerste was. Zij brandde kruiden boven
een vuur en sprak onbegrijpelijke
woorden.

„Wat ziet ge?" vroeg de koning in
grote spanning.

En de vrouw antwoordde:
„Een oud man komt op, gehuld in een

mantel."
Saul geloofde haar en boog zich eer-

biedig neer met bonzend hart. Toen
hoorde hij een stem, die hol en somber
klonk in de lage ruimte: „Waarom hebt
gij mij verontrust?"

Saul hief zijn handen smekend op.
Samuel,' klaagde hij sidderend,

„ik verkeer in grote nood. De Filistijnen
strijden tegen mij en God is van mij ge-
weken. Hij antwoordt mij niet meer.
Daarom heb ik u geroepen, opdat gij mij
bekend zoudt maken wat ik doen moet."

Hij wachtte bevend, het angstzweet
op zijn doodsbleek gezicht. De stem ant-
woordde: „Waarom raadpleegt gij mij;
de Here is immers van u geweken? Dit
alles overkomt u, omdat gij naar de
Here niet geduisterd hebt. God zad u en
uw leger in de macht der Filistijnen
geven en morgen zult gij met uw zonen
bij mij zijn."

Die noodlottige boodschap trof de
koning zo hevig, dat hij in zijn volle
lengte op de grond viel.

De vrouw en zijn dienaren snelden
toe en zetten hem op een rustbed.

Zelfs die sluwe vrouw had mede-

lijden met hem. Zij zag, dat hij zeer ont
steld was, en toen ze bovendien hoorde,
dat hij de hele dag en de hele nacht niets
gegeten had, drong zij er op aan, dat hij
iets eten zou om weer op kracht te
komen.

Eerst weigerde Saul, maar toen ook
zijn dienaren er op aandrongen, gaf hij
toe. Toen slachtte de vrouw een kalf en
bakte koeken, en Saul at er van met zijn
dienaren, maar hij wist niet, dat hij at.
Wezenloos bracht hij het eten naar zijn
mond. Daarna ging hij zwijgend heen,
de duisternis in, verslagen reeds vóór de
strijd.

En in diezedfde nacht, toen Saul door
het Oosten van de vlakte terugsloop
naar zijn kamp, trok in de duisternis het
grote leger van de Filistijnen door het
Westei tot vlak bij de bergen van Gilboa
en wachtte daar, tot het morgen werd,
om de koning in de rug aan te vadlen.

In de schemering van het eerste licht
begon de wanhopige strijd. Saul en zijn
zonen stonden vooraan en vochten als
helden. Maar de vijanden drongen steeds
meer op en waren sterker dan Israëd.

Jonathan werd neergeslagen, de an-
dere zonen van Saul eveneens. Saul zag
het en verscheurd door smart streed hij
verder. De Israëlieten vluchtten, maar
hij hield stand en zijn trouwe wapendra-
ger bdeef naast hem tot het daatste toe.

Het overschot van het deger werd om-
singeld. Saul was reeds gewond, maar
bleef vechten als een razende. Steed
nauwer sdoten de Filistijnen hem in. e
pijlen van de boogschuttters suisd n
langs zijn hoofd. Speren flikkerden he
van alle kanten tegen.

Toen zag Saul, dat alles verloren was.
En plotseling had hij maar één angst:
Dat hij levend gevangen zou worden en
meegevoerd, dat hij bespot en gemar-
teld zou worden.

Hij riep tot zijn wapendrager: „Trek
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uw zwaard en doorsteek mij daarmee."
Maar die trouwe knecht, die altijd ge-

hoorzaamd had, weigerde nu.
Toen zette Saul zijn zwaard met de

punt naar boven en stortte zich er in.
Dat was zijn laatste grote zonde. En

de wapendrager volgde zijn voorbeeld.
Zo stierf Saul.
In de avond vond een rover, een Ama-

lekiet, die over het slagveld sloop, zijn
lijk en beroofde het van de sieraden.

En de volgende dag vonden de Filistij-
nen hem en zijn drie zonen op het ge-
bergte Gilboa. Het hoofd van Saul voer-
den zij mee naar hun land, ook zijn wa-
penrusting.

Maar zijn verminkte lichaam hingen
zij aan de muur van de stad Beth-San,
tussen de lichamen van Jonathan en zijn
broeders.

MAAR in de nacht zijn er mannen
gekomen, die de lichamen hebben los-
gemaakt en meegevoerd naar hun stad.

Het waren de mannen van Jabes in
Gilead, die de gehele nacht gelopen had-
den om de koning en de prinsen van
Israël terug te halen. Eens waren zij
door Saul verlost, toen hij nog maar
pas koning was. Nu waagden ze hun
leven voor hem. En zij rouwden om
Saul, zeven dagen.

Onder de tamarisk bij hun stad heb-
ben zij de koning met zijn zonen be-
graven, onder een altijd groene boom
met rode, geurende bloemen.

OP de derde dag na Sauls dood kwam
de Amalekiet, die het lijk van de ko-
ning had beroofd, met de sieraden in
het kamp van David. Hij had zijn
kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd
gestrooid als teken van droefheid.

Maar in zijn hart was alleen maar
vreugde over zijn geluk op het slagveld
en over de beloning, die David hem

zeker geven zou. En hij had een listig
verhaal bedacht, om die beloning zo
groot mogelijk te maken.

Hij boog zich eerbiedig voor David
neer.

„Ik ben ontkomen uit het leger van
Israël," hijgde hij. En hij vertelde, dat
Israël was verslagen, dat veel soldaten
waren gesneuveld en dat ook Saul en
Jonathan dood waren.

Davids hart kromp ineen. Hij vroeg:
„Hoe weet gij, dat Saul en zijn zoon Jo-
nathan dood zijn?"

De man loog: „Ik kwam toevallig
op de berg Gilboa en daar stond Saul,
leunende op zijn speer. De vijanden had-
den hem omsingeld, ze kwamen heel
dichtbij. Toen hij mij zag, riep hij mij
en zei: „Dood mij toch, want ik ben ge-
wond." Welnu, toen heb ik hem ge-
dood. En hier zijn zijn koninklijke ver-
sierselen. Die breng ik aan u, want u
bent onze heer."

Toen wachtte hij, gebogen, en zijn
sluwe ogen loerden naar David, om te
zien, hoe dankbaar die wel zou zijn.

Maar David had de handen voor zijn
gezicht geslagen en de tranen drupten
door zijn vingers.

Hij scheurde zijn kleren van rouw. Hij
zei tot de rover: „Hoe? Hebt gij u niet
ontzien, om de hand uit te steken om
de gezalfde des Heren om te bren-
gen?"

Toen riep hij een van zijn jongeman-
nen en gebood: „Stoot hem neer." En zo
gebeurde.

Maar David wankelde naar zijn tent
en viel daar wenend neer. Zijn hart riep
om Jonathan.

Hij at en dronk die hele dag niet van
verdriet.

Maar tegen de avond stond hij op en
nam zijn citer. Toen zong hij al zijn leed
uit in een mooi maar treurig lied, een
klaaglied over Saul en Jonathan:
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„Het sieraad, o Israël, op uw hoogten
ligt het verslagen!

Hoe zijn de helden gevallen! ...
Bergen van Gilboa, noch dauw, noch

regen zij op u.
Want daar is weggeworpen het schild

der helden.
Saul en Jonathan, de beminden en

lieflijken, waren in leven en sterven niet
gescheiden.

Zij waren snelder dan arenden, sterker
dan leeuwen.

Hoe zijn de helden gevallen, temidden
van de strijd.

Jonathan ligt verslagen op uw
hoogten.

Het is mij bang om u, mijn broeder
Jonathan,

gij waart mij zeer lief;
uw liefde was mij wonderlijker dan

liefde van vrouwen.
Hoe zijn de helden gevallen,
de krijgsgevangenen verloren ge-

gaan!"
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JARENLANG had David gezworven
door het land, opgejaagd als een hert
van de ene plaats naar de andere.

Maar God had hem altijd beschermd
en wonderlijk bewaard.

En al die moeilijke jaren hadden David
geleerd, dat er maar één kracht is, die
een mens sterk kan maken, — dat er
maar één schat is, die het ware geluk
met zich brengt: het geloof. Nu wist hij
dat alles goed zou gaan, als hij maar
dicht bij de Here bleef.

De jaren van zorg en moeite lagen nu
achter hem.

Saul was dood. En niet lang daarna
werd David in Hebron tot koning ge-
zalfd.

Maar nog was alle strijd niet voorbij.
David was slechts koning over Juda,
over één van de twaalf stammen. En
over de rest van het land heerste een
andere koning, Isbóseth, een zoon van
Saul. Abner, Sauls krijgsoverste, had
hem koning gemaakt. Zo waren er twee
koningen over één volk. En Abner trok
met zijn leger op tegen het leger van
David. Dat werd een droevige strijd tus-
sen broeders, een dangdurige burger-
oordog. Maar Davids koninkrijk werd
steeds sterker en Isbóseths koninkrijk
werd steeds zwakker. David alleen was
koning door de wil van God.

Eens streden de beide legers bij G-
beon en aangevoerd door Joab, e
broer van Abisaï, behaalden Davis
mannen de overwinning. Zij achtervol,
den het vluchtende leger van Abner.
Joab had nòg een broer, die ook meege-
vochten had: Asaël, de snelvoetige.

Een jonge, vurige man was Asaël,
even moedig als zijn broers. Hij snelde
als een gazelle over het veld, ver voor
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iedereen uit, en had slechts aandacht
voor één vluchteling: Abner, de aan-
voerder zelf!

Asaël lette niet op zijn vrienden. Hij
dacht er niet aan, dat hij heel alleen tus-
sen de vijanden voortsnelde. Hij zag
maar één man: Abner!

Maar Abner zag ook hem en hij wist,
dat Asaël hem spoedig in zou halen.

Abner was niet bang. Als het een
ander was geweest, die hem achtervolg-
de, zou hij die reeds neergeslagen heb-
ben. Maar met die jonge broeder van
Joab had hij medelijden. Tweemaal
waarschuwde hij hem, en de tweede
keer riep hij zelfs: „Ga toch achter mij
vandaan. Waarom zou ik u ter aarde
slaan?" Maar Asaël luisterde niet. Zwij-
gend rende hij voort. Abner vlak op de
hielen, het zwaard gereed om hem neer
te stoten.

Toen moest Abner zich wel verdedi-
gen. De strijd duurde niet lang. Toen
Joab met zijn mannen op die plaats
kwam, vond hij het bloedende lichaam
van zijn jongste broer. Hij zwoer, dat hij
Asaël wreken zou. Maar Abner was
reeds weggevlucht met zijn verslagen
leger.

NA de veldslag bij Gibeon heeft Abner
begrepen, dat hij tegen God zelf streed,
die beloofd had, dat Hij David koning
zou maken over heel Israël. En daarom
kwam hij niet lang daarna in het ge-
heim naar David in Hebron, om vrede
te sluiten.

David ontving hem vriendelijk en was
blij, dat nu eindelijk aan de strijd een
einde zou komen. Hij bereidde een maal-
tijd voor Abner en zijn mannen en sloot
een verbond met hem. Toen liet hij hem
in vrede gaan.

Joab was niet thuis. Maar toen hij
hoorde, wie in Hebron was geweest, ont-
stak hij in woede, omdat Abner, die toch

de moordenaar was van zijn broer, on-
gehinderd was vertrokken. De koning
had hem zelfs een maaltijd aangeboden
en had een verbond met hem gesloten!
Wilde hij Abner soms leger-overste ma-
ken in Joabs plaats, straks, als hij koning
zou zijn over heel het land?

In zijn boosheid en afgunst bedacht
Joab een gemeen plan. Hij zond Abner
een bode achterna, om hem terug te roe-
pen. Maar David wist er niets van.

Abner kwam terug. Hij dacht, dat
de koning hem nog iets zeggen wilde.
Maar bij de poort van Hebron wachtte
Joab. Vriendelijk, hartelijk stak hij zijn
handen naar Abner uit.

„Ik heb een geheime boodschap voor
u," zei hij.

En toen Abner met hem mee was ge-
gaan naar een stille hoek, waar niemand
hen zien of horen kon, zag hij plotseling
een zwaard in Joabs hand, en vóór hij
zich verweren kon, werd hij neerge-
slagen.

Joab had wraak genomen voor de
dood van zijn broeder Asaël.

ER waren mensen, die dachten, dat
Abner gedood was op Davids bevel, om
Isbóseths macht te verzwakken.

Maar toen Abner begraven werd, ging
koning David achter de baar, wenend en
met gescheurde klederen, in diepe
rouw.

En zo groot was zijn verdriet, dat alle
mensen begrepen, dat hij onschuldig
was.

Maar Joab, al zou het lang duren,
zou zijn straf niet ontgaan.

NIET lang daarna kwamen twee man-
nen bij David en brachten hem een
griezelig geschenk. Zij legden een hoofd
voor hem neer. Het hoofd van Isbóseth,
de koning.

Baëna en Rechab heetten die mannen.
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Ze waren legeraanvoerders van Isbóseth
geweest. Op een middag, toen de koning
te rusten lag, waren ze stil zijn kamer
binnengedrongen en hadden hem ver-
moord op zijn bed. Nu hoopten ze op een
beloning, omdat zij David het hoofd van
zijn vijand hadden gebracht. Maar de
eerlijke en rechtvaardige David veraf-
schuwde hun daad. En hij liet die laffe
moordenaars doden, evenals vroeger de
Amalekiet, die met de sieraden van Saul
bij David kwam.

TOEN David ongeveer zeven jaar over
Juda geregeerd had, kwamen alle oud-
sten van Israël naar Hebron en zalfden
hem tot koning over geheel Israël. Dat
was de derde maal, dat hij tot koning
werd gezalfd.

Nu bleef hij ook niet langer in Hebron
wonen. Midden in het land, in het oude
Salem, waar Melchizedek gewoond had,
wilde hij zijn paleis bouwen.

Maar er woonden daar op de steile
heuvels in de sterke burcht Je bus of
Sion nog vijanden van Israël, oude hei-
dense bewoners van Kanaän, die nooit
iemand had kunnen verjagen. De Jebu-
sieten heetten ze. David hoorde hen spot-
ten en honen op hun hoge vestingmuren,
toen hij de stad omsingelde met zijn
leger.

Ze riepen tot David: „Gij komt hier
niet binnen. Blinden en lammen zullen
u uitdrijven!"

Maar Joab klom met zijn mannen door
een brede buis van de waterleiding naar
boven en was in de burcht, vóór de Je-
busieten het wisten.

Zó werd Jebus ingenomen.
En op haar puinhopen, hoog boven het

omliggende land, bouwde David zijn
paleis. Hiram, de koning van Tyrus, die
gehoord had van zijn macht, sloot een
verbond met hem en zond werklieden
en timmerhout. Rondom het paleis ver-

rees een mooie stad, beschermd door een
sterke muur. Dat was de stad Davids,
Jeruzalem, de vredestad.

De Here maakte David sterk en mach-
tig en zegende hem in alles. Toen de Fi-
listijnen het land binnen trokken met
een groot leger, was het God zelf, die
David de overwinning gaf. Hij hoorde
een geluid van schreden in de toppen
van de balsemstruiken. Dat was het
teken, dat de Here zelf voor hem uit-
trok. De Filistijnen werden zó verslagen,
dat ze niet meer terug durfden komen.
En ook al de andere vijanden rondom
Israël werden overwonnen.

Toen was het land veilig. Het volk kon
rustig wonen en was gelukkig.

En midden tussen hen, als een herder
tussen zijn schapen, woonde David met
zijn vrouwen en zijn kinderen in zijn
mooi en groot paleis. Ook Michal, de
dochter van Saul, had hij teruggekregen.

Gods belofte was vervuld. De herders-
knaap was koning geworden.

67. DAVID, DE KNECHT
VAN GOD

DE Here had David koning gemaakt.
Al zijn geluk en voorspoed, al zijn

macht en heerlijkheid, had hij aan God
te danken.

En nu woonde hij in een mooi paleis,
maar de ark stond eenzaam en vergeten
in een klein dorp, in een boerenhuis. In
Kirjath -Jearim, in het huis van Abina-
dab, waar zij neergezet was, toen od
zelf haar teruggevoerd had uit het lanc
der Filistijnen.

Daar hóórde zij niet, dacht David.
Midden in het land moest zij staar

en dáárheen moesten alle mensen komer
om God te aanbidden. Jeruzalem, de
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vredestad, moest de stad des Heren
worden.

En daarom trok een optocht van der-
tigduizend mannen naar Kirjath-Jearim.
Priesters droegen de ark uit het huis
van Abinadab en zetten haar op een
nieuwe wagen, evenals de Filistijnen
hadden gedaan. Zó wilden ze haar met
muziek en gezang naar Jeruzalem
rijden.

Ze deden net ads de Filistijnen!
En ze waren niet wijzer dan deze,

want ze dachten niet aan Gods voor-
schrift, dat de ark moest gedragen wor-
den door priesters en bedekt met een
kleed.

Ook Uzza, de zoon van Abinadab,
dacht daar niet aan. Hij liep naast de
wagen en Ahio, zijn broeder, liep voor
de ark. Plotseling gleden de runde-
ren, die de wagen voorttrokken, uit. De
ark wankelde en Uzza strekte zijn hand
uit, om haar tegen te houden.

Op hetzelfde ogenblik stortte hij dood
neer. De onbedachtzame Uzza werd wel
zwaar gestraft voor zijn gebrek aan
eerbied.

Toen stond de optocht stil. De muziek
en de zangers zwegen. De vreugde was
plotseling weg. Grote angst lag op alle
gezichten, de mensen trilden van
vrees.

Priesters namen bleek en bevend de
ark van de wagen en zetten haar neer in
pen huis daar dichtbij, het huis van
Obed-Edom. David was bang geworden
flat het toch niet goed was, wat hij had
willen doen.

En zwijgend en treurig, als na een be-
grafenis, trokken de mensen terug naar
de stad.

DRIE maanden gingen voorbij. En
voor Obed-Edom, in wiens huis de ark
was gepdaatst, waren ze de beste tijd
van zijn leven. Zijn akkers droegen won-

derlijk rijke vruchten en zijn vee werd
het mooiste van het land. De Here
woonde bij Obed-Edom en zegende hem.
Het gerucht van zijn voorspoed ging
door het hele land van Israël.

Toen begreep David, dat zijn plan toch
goed was geweest. Nu trok hij nog eens
op, maar niet meer met een wagen. Na-
dat David een offer had gebracht, droe-
gen de priesters eerbiedig de bedekte
ark op hun schouders naar de hoofd-
stad van het land.

Dansend en jubelend trokken de
duizenden voort en tussen hen liep in
heilige vreugde de koning voor de ark,
in een eenvoudig wit kleed, als alle an-
dere mensen. Voor God had hij zijn
koningskleed afgelegd.

Psalmen, door David gedicht, klonken
jubelend op, een schone beurtzang werd
gezongen, toen de stoet Jeruzalem na-
derde:

„Heft, poorten, uw hoofden omhoog,
opdat de Koning der ere inga!" ...

„Wie is Hij toch, de Koning der
ere?"...

„De Here der heerscharen,
Hij is de Koning der ere! ..."

En toen de ark was neergezet in de
tent, die David voor haar gespannen
had, werden nog eens offers gebracht en
het volk vierde een groot feest, dat de
koning bereid had.

MAAR toen David naar zijn paleis
ging, dankbaar en verheugd, kwam
Michal, zijn vrouw, hem boos tegemoet.
Zij had haar man zien huppelen en dan-
sen voor de ark in zijn eenvoudig kleed
en ze verachtte hem in haar hart. Ze
schaamde zich voor hem, de trotse doch-
ter van Saul.
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„Wat heeft Israëls koning zich ko-
ninklijk gedragen!" smaalde zij. „Tussen
de dienstknechten en dienstmaagden
hebt ge schaamteloos gedanst als een
lichtzinnig man."

Maar David antwoordde: „Een vol-
gende keer zal ik nog eenvoudiger zijn."

Ook om die eenvoud had God David
lief. En om die eenvoud en nederigheid
vereerde hem het volk.

NU was Davids wens vervuld. Jeru-
zalem was de stad des Heren ge-
worden.

Maar hij wilde zijn dankbaarheid nog
meer tonen. Als hij op het dak van zijn
paleis stond en uitzag over de stad
met haar grote, prachtige huizen, zag hij
daartussen heel klein en nederig de tent
des Heren staan. En dan schaamde hij
zich voor zijn mooi paleis en voor al zijn
rijkdom.

Eens liet hij Nathan, de profeet, bij
zich komen.

„Zie toch," sprak hij, „ik woon in een
cederen paleis, terwijl de ark Gods ver-
blijft onder een tentkleed. Ik zal voor
de Here een tempel bouwen, groter en
heerlijker dan alle mensenhuizen."

Nathan was verheugd over dat plan.
De Here moest het ook wel goed vin-
den, dacht hij. Hij antwoordde:

„Doe al wat in uw hart is, want de
Here is met u."

Maar in die nacht sprak de Here tot
Nathan. Hij vond Davids plan niet goed.
God wist wel, dat hij het wilde doen uit
liefde en dankbaarheid. Maar tèch mocht
David de tempel niet bouwen, want hij
was een krijgsman, een man des bloeds.
Hij had zijn hele leven strijd gevoerd.
En het huis des Heren zou een huis van
vrede zijn en mocht daarom alleen door
een vredevorst worden gebouwd. Davids
zoon zou die vredevorst zijn.

„Zal David Mij een huis bouwen?"

vroeg God. „Ik zal hèm een huis bou-
wen, het koningshuis van David. En
Ik zad zijn troon voor immer bevesti-
gen."

Toen David dat hoorde, kwam er
grote blijdschap en verwondering in zijn
hart.

„Voor immer?" dacht hij. „Zal dan de
Messias, de Verlosser, een nakomeling
zijn van mij?"

Hij ging naar de tent des Heren en
boog zich bevend van vreugde neer
voor de ark. Eerbiedig dankte hij God
voor die mooiste en grootste van alle
beloften.

„Here, Here," stamelde hij, „wie ben
ik, dat Gij zo goed voor mij zijt?"

En hij nam zich voor, om nu reeds
schatten te verzamelen voor het huis
van God, dat zijn zoon na hem zou
mogen bouwen.

VAAK dacht David na over zijn leven,
en hij was nog altijd verwonderd, dat
een herdersjongen over Gods volk
koning mocht zijn. Hij dacht aan zijn
werk in Bethlehems velden; aan later,
toen hij vluchten moest voor Saul, toen
Jonathan zijn vriend was.

Als Jonathan dit geluk van David eens
had beleefd! Wat zou hij blij zijn ge-
weest! Eens had hij gezegd: „Later zul
jij koning zijn, mijn vriend, en ik zal je
voornaamste dienaar zijn."

Maar hij was gevallen in de strijd voor
zijn land en in Jabes lag hij begraven
Hij was een dienaar van een andere Ko
ning geworden, machtiger en groter dar
David.

David bleef aan hem denken. H
dacht ook aan een belofte, die hij eer
aan Jonathan had gedaan. Toen riep h
al zijn dienaren saam en vroeg: „Is
soms nog iemand over van het huis va
Saul? Dan zal ik hem trouw bewijze
ter wille van Jonathan."
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Toen hoorde hij, dat er nog een zoon
van Jonathan woonde in Lódebar, ver
weg in het gebergte. Mefibóseth heette
hij. Vroeger, na de verloren slag op Gil-
boa, toen hij nog een kleine jongen was,
was zijn voedster gevlucht met hem in
haar armen, en in haar wilde haast was
ze gestruikeld. De kleine Mefibóseth had
zijn beide beentjes gebroken en nu nog
was hij kreupel.

Hij werd gehaald en voor de koning
gebracht. Op zijn krukken strompelde
hij de grote koningszaal binnen, bleek
van opwinding en boog zich diep voor
David neer.

De zoon van Jonathan.
Toen David hem zag, werd hij zeer

ontroerd. Hij gaf hem alle akkers die
aan Saul hadden behoord en knechten
om die te bewerken. Hij liet hem wonen
in zijn paleis.

En voortaan at de kleine, kreupele
man aan de tafel van de koning en in
zijn blijde ogen vond David Jonathan
terug.
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DE avond daalde over Jeruzalem.
Een koele wind kwam uit het Westen

:n streek over de heuvels na een ver-
chroeiend hete dag. Er kwamen weer
nensen in de als uitgestorven straten.
)e kinderen speelden in de schaduw
an de muren, die steeds breder viel. En
)avid was opgestaan van zijn rustbed
n langzaam op het dak van zijn paleis
eklommen, om zich daar te verkwik-
en in de avondkoelte.
Joab was uitgetrokken met het leger
n te strijden tegen de Ammonieten en
=legerde de vesting Rabba, maar David
'as in Jeruzalem gebleven. Nu kon hij

hier deftig wandelen, terwijl zijn man-
nen ver weg voor hem vochten.

Hij had een mooi uitzicht over het land
met zijn golvende heuvels en groene
weiden, en over de stad met haar witte
huizen en paleizen, de tuinen en straten
en de groene wuivende palmen.

Maar David had het al zo vaak gezien.
Hij leunde lusteloos tegen de balustra-

de, die het dak omringde. Hij had toch
maar beter kunnen uittrekken met zijn
leger.

Maar plotseling werd zijn aandacht
getrokken naar één der binnentuinen be-
neden hem. Een vrouw was daar bezig
om zich te baden bij een vijver. Niemand
kon haar zien van de straat of uit één
der andere huizen. Maar David, vanaf
zijn hoog paleis, zag haar wèl. Het was
een mooie vrouw en de koning keek lang
naar haar. Toen liet hij naar die vrouw
vragen, en men vertelde hem: „Dat is
Bathséba, de vrouw van de Hethiet
Uria."

De koning was teleurgesteld, dat die
mooie vrouw al getrouwd was. In ge-
dachten had hij haar reeds in zijn paleis
gezien, als zijn vrouw, als zijn koningin.
Nu mocht dat niet, omdat ze reeds de
vrouw van een ander was. Hij mocht
zelfs niet langer aan haar denken.

Maar David kon haar onmogelijk ver-
geten. Als hij zijn ogen sloot, zag hij
haar weer, zoals ze bezig was in haar
tuin. 's Nachts kwam zij in zijn dromen.
En 's morgens, als hij wakker werd, was
hij bitter en humeurig, omdat hij zijn
zin niet krijgen kon.

Hij dacht er niet aan, dat de Here
hem zag en dat hij strijden moest tegen
zijn begeerte. Zijn onrust en verlangen
werden hoe langer hoe groter, en einde-
lijk fluisterde zijn zondig hart hem in,
dat hij die vrouw toch best kon krijgen.

Hij liet Bethséba bij zich komen en
sprak met haar. Zij wilde wel Davids
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vrouw worden en koningin zijn. Haar
man Uria was soldaat in Davids leger,
en dat leger was ver weg. Hij zou nooit
merken wat hier in het paleis ge-
beurde.

Toen deden David en Bathséba, alsof
Uria niet bestond en in het geheim
trouwden ze met elkaar.

Zo had de koning toch zijn zin ge-
kregen. In zijn hart wist hij wel, dat hij
kwaad gedaan had, maar hij wilde er
niet aan denken. Hij wilde alleen den-
ken aan Bathséba, aan zijn liefde voor
haar en aan het geluk, dat zij hem
zeker nog brengen zou.

BATHSÉBA was teruggekeerd naar
haar huis. Maar op een dag waarschuw-
de zij David, dat hun geheim niet altijd
verborgen zou kunnen blijven. Eens zou-
den alle mensen weten, dat zij Davids
vrouw geworden was.

Toen schrok de koning. Hij dacht niet
aan God en aan zijn zonde. Hij dacht
alleen aan de mensen. Wat zouden ze
smalen, als ze het hoorden! — Wat zou-
den ze spotten met die vrome koning,
die eens zo geijverd had voor de ark en
die een huis voor God wilde bouwen! En
die nu de vrouw van een ander gesto-
len had!

Een vreselijke onrust greep David aan.
Niemand mocht weten, wat er gebeurd
was. Allen moesten denken, dat Bath-
séba nog de vrouw van Uria was!

De angst maakte David sluw. Zijn
eerste zonde bracht een tweede mee. Hij
bedacht, dat Uria moest terugkomen in
de stad en bij zijn vrouw moest wonen
zoals vroeger. Dan zou niemand er aan
twijfelen of Bathséba nog wel zijn
vrouw was.

Uria werd teruggeroepen en ver-
scheen voor de koning. David was heed
hartelijk. Hij vroeg naar Joab en naar
het volk en naar de stand van oorlog.

Daarop zei hij: „Ga nu naar uw huis,
Uria, en rust daar uit van de strijd."

Maar zijn opzet mislukte. Uria dacht
aan zijn kameraden, die sliepen op de
harde grond in de bergen van Ammon,
en hij schaamde zich om zelf op een
zacht bed te liggen. Hij wilde het niet
beter hebben dan zij. En hij legde zich
te rusten voor de poort van het paleis,
tussen de knechten van de koning.

De koning liet hem roepen en sprak
met hem, maar het hielp niet. De vol-
gende dag liet hij Uria eten en drinken
en hij maakte hem dronken, in de hoop
dat Uria dan niet meer zou weten wat
hij deed en toch naar zijn huis zou gaan.
Maar 's avonds lag de krijgsman weer
voor de poort van het paleis en naar zijn
huis ging hij niet.

Toen werd David radeloos, want zijn
zonde met Bathséba zou uitkomen!

Heel het land zou weten, hoe slecht
de koning was.

Hij moest die schande ontgaan! Daar
had hij alles voor over. Daar wilde hij
desnoods nog groter zonde voor doen.

En de volgende morgen schreef hij een
brief aan Joab, die hij meegaf aan Uria.

In die brief stond het bevel: „Plaatst
Uria in het heetst van de strijd; trekt u
dan van hem terug, opdat hij getroffen
worde en sneuvele."

Zó werd de koning een moordenaar.
En Uria, de getrouwe, reisde terug

naar het leger met zijn eigen doodvon-
nis in de zak.

TOEN Joab de brief las, lachte i
grimmig. Dat was dus die vrome koning

Joab had 66k eens iemand vermoord
de legeraanvoerder Abner, omdat di
man zijn jongste broer had gedood. Toe
was David verontwaardigd geweest e
had Joab willen bestraffen! Maar h
was zedf geen haar beter, want nu wild
hij een eerlijk soldaat laten doden.
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Joab begreep het niet, maar het kon
hem ook niet schelen. Hij zette Uria op
een plaats waar bij de vijand geoefende
strijders stonden en toen deze een uitval
deden, sneuvelden er enige knechten
van David, waaronder ook Uria.

Toen zond Joab een bode naar David,
om hem het verloop van de strijd te
melden.

„Als de koning toornig is, omdat wij
zo dicht tot de stad genaderd zijn," sprak
hij, „zeg dan: de Hethiet Uria is óòk
dood."

Het ging precies zoals Joab verwacht
had.

Toen de bode vertelde van Uria's
dood, sprak David vriendelijk: „Zeg
maar tegen Joab, dat hij hierover niet
bekommerd moet zijn, want het zwaard
treft nu de een, dan de ander."

En met deze sluwe opmerking trachtte
hij ook zijn eigen geweten het zwijgen
op te leggen.

TOEN Bathséba hoorde, dat haar man
dood was, rouwde zij over hem. Maar
zij vergat hem snel. Want niet lang
daarna nam David haar bij zich in het
paleis en trouwde ècht met haar. Nu
mocht het immers, omdat zij weduwe
was.

De koning kon gerust zijn. Zijn eer
was gered. Hij had zijn zin gekregen. En
alleen Joab kende zijn geheim. Die zou
wel zwijgen.

David probeerde alles te vergeten, wat
er was gebeurd. Bathséba was zijn
vrouw en ze kreeg niet lang daarna een
kind, een zoontje van haar en de koning.

Maar het geheim lag zwaar in zijn
hart. Hij durfde niet meer aan God te
denken.

Want hij wist, dat wat hij gedaan had,
kwaad was in de ogen des Heren.

TOEN zond de Here Nathan tot

David. De profeet had een moeilijke en
gevaarlijke opdracht te vervullen, maar
hij vreesde niet.

Moedig stond hij voor de koning,
en zag hem bedroefd aan. Hij sprak:
„Koning, ik moet u iets vertellen. Er
waren in een stad twee mannen. De een
was rijk en de ander arm. De rijke had
zeer veel schapen en runderen. De arme
had niets, behalve een klein schaapje,
een ooilam, dat hij had gekocht en opge-
kweekt. Het groeide bij hem op, samen
met zijn kinderen. De man en de kinde-
ren hielden veel van het dier. Het at van
hun brood en dronk uit hun beker. Het
sliep soms bij die man op schoot. Het
leek, alsof het ook één van de kinderen
was van dat gezin."

David luisterde aandachtig. Hij glim-
lachte om het geluk van die arme
man. Hij vond het een mooi verhaal.

De profeet vervolgde: „Maar eens
kreeg de rijke man bezoek. Hij moest
een maaltijd bereiden en hij had geen
vlees meer. En toen vond hij het jam-
mer, om één van zijn eigen schapen of
runderen te slachten. Dus nam hij het
ooilam van die arme man en bereidde
dat voor zijn gast."

Toen sprong David verontwaardigd
op. „Zo waar de Here leeft," riep hij,
„de man die dit gedaan heeft, is een
kind des doods!"

Maar plotseling deinsde hij terug: de
profeet had zich hoog opgericht en
strekte toornig de hand naar hem uit.

„Gij zijt die man!" klonk zijn drei-
gende stem.

„Zò spreekt de Here, de God van
Israël: Ik hebt u gezalfd tot koning over
Israël en u gered uit de macht van Saul.
Alles, wat gij hebt, heb Ik u gegeven.
En indien dat te weinig geweest was,
dan had Ik u nog wel meer gegeven.

Waarom hebt gij het woord des Heren
veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn



ogen? Gij hebt de vrouw van Uria ge-
stolen en hèm hebt gij gedood door het
zwaard der Ammonieten!"

David had de handen in wanhoop voor
het gelaat geslagen en kromp ineen
onder die felle woorden. Hij was een
gebroken man. Nu eerst zag hij hoe ver-
schrikkelijk zijn zonde was geweest. Nu
lag zijn hart open voor God, bevlekt
door moord en vrouwenroof. En zoals
hij eens Uria zijn eigen vonnis mee had
laten dragen, had hij nu zelf het vonnis
over zijn deven uitgesproken. Een recht-
vaardig vonnis: hij had de dood ver-
diend.

Maar het was niet om de straf die
komen zou, dat hij zo verslagen was.

En ook niet om wat de mensen zouden
zeggen.

Maar omdat hij God, die hem zo had
liefgehad, zo verschrikkelijk had teleur-
gesteld.

„Ik heb tegen de Here gezondigd!"
kreunde hij, in diep en waarachtig be-
rouw.

Het was dat berouw, waarop God had
gewacht.

En toen kon Nathan de koning toch
nog troosten.

God had David zijn zonde al vergever
en verlichtte zijn straf.

Hij behoefde niet te sterven, maar w 1
zou er vee] verdriet en strijd komen in
zijn leven.

Het zwaard zou niet meer wijken van
zijn huis.

En het kind, het jongetje van hem en
Bathséba, zou de Here van hem nemen,

,,.



ABSALOM 	 223
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omdat het in die tijd van zonde geboren
was.

In de nacht, toen Nathan al lang
weer was heengegaan, lag David ge-
knield in het heiligdom voor de ark,
wenend en biddend.

En zijn gebed werd een boetelied, dat
opsteeg tot God:

„Wees mij genadig, o God! naar uw
goedertierenheid;

delg mijn overtredingen uit naar uw
grote barmhartigheid;

was mij geheel van mijn ongerechtig-
heid,

reinig mij van mijn zonde .. .
Want ik ken mijn overtredingen,

mijn zonde staat bestendig vòór mij.
Tegen U, U alleen heb ik gezondigd

en gedaan wat kwaad is in uw ogen.
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een

vaste geest;
verwerp mij niet van uw a angezicht
en neem uw heilige Geest niet

van mij ..."

In een slaapkamer van het paleis lag
zijn zoontje doodziek. Zeven dagen leef-
de het nog. Zeven dagen bad David tot
God om de jongen te mogen behouden.
Toen stierf het kind.

Het gebed van de vader was niet ver-
hoord.

Maar David en Bathséba kregen niet
lang daarna weer een zoontje, en ze
noemden hem Salomo.

De Here had dit kind lief en het werd
hun een grote troost.

David liet het opvoeden door Nathan,
de profeet.

En al wist hij, dat hij zijn zonde nooit
zou kunnen goedmaken, dit kind was
hem een levend teken dat God hem ver-
geven had.
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ALS Absalom door Jeruzalem reed,
in zijn mooie prinselijke mantel, staande
op een koninklijke wagen en omgeven
door een stoet van vijftig knechten, dan
glansde het stofgoud op zijn haar, de
lange gezalfde lokken. Dan bleven de
mensen bewonderend staan kijken naar
de oudste zoon van de koning, de knap-
ste man van het land. En zij bogen eer-
biedig voor hem.

Maar 's morgens vroeg stond diezelfde
kroonprins Absalom, die ze in volle
pracht voorbij hadden zien rijden, als
een eenvoudige jongeman bij de poort,
en praatte gewoon en hartelijk met
iedereen. En als iemand zich dan eer-
biedig voor hem boog of zelfs voor hem
wilde knielen, dan strekte hij zijn hand
uit en richtte hem op. Soms sloeg hij
hem zelfs de arm om de schouder als
een goed vriend en kuste hem.

Zo'n man vergat dat nooit. Dat wist
Absalom wel en dat was juist zijn be-
doeling.

En als iemand de stad binnen kwam,
die tot de koning wilde gaan om recht,
dan sprak Absalom hem aan en liet zich
alles vertellen.

„Uw zaak is goed," zei hij dan, „maar
de koning zal u wel geen gelijk geven.
Kon ik u maar helpen! Was ik maar
rechter in dit land. Was ik maar
koning!"

Dat was de hoogste wens van deze
ijdele prins.

En daarom pronkte hij met zijn mooie
wagen en zijn knechten en zijn prachtig
haar.

Dáárom deed hij zo nederig en vrien-
delijk tegen de mensen,

Zó stal hij het hart van het volk.
Dat ging zo vier jaar lang.
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TOEN ging Absalom naar de koning
met een onderdanig en vroom ver-
zoek.

„Laat mij toch naar Hebron gaan," zei
hij, „om daar de Here een offer te
brengen."

„Ga in vrede, mijn zoon," zei David
vriendelijk.

Hij vermoedde niets. Absalom ging
naar Hebron, waar zijn meeste vrienden
woonden. Maar zijn knechten verspreid-
den zich met horens door het land en
wachtten op de heuvels. En toen er
horengeschal weerklonk vanaf een heu-
vel bij Hebron en het signaal wijd schal-
de over het stille land, namen zij het
over, en zonden het verder. Spoedig
schetterden de horens in iedere stam,
bij elke stad. Dat was het sein tot de
opstand.

Boodschappers gingen door het land
en riepen: „Absalom is koning te
Hebron!"

En duizenden snelden van alle zijden
toe om hun gediefde kroonprins te hel-
pen in zijn strijd om de macht.

Zelfs Achitófel, de listigste van Davids
raadslieden, sloot zich bij Absalom aan.
Maar hij was ook familie van Uria! Hij
haatte de koning en had zich reeds lang
willen wreken.

Nu kwam zijn kans.
Een dienaar van de koning rende de

trappen op van het paleis en boodschap-
te David, dat het hele land in opstand
was.

„HET zwaard zal niet meer wijken van
uw huis," had de profeet Nathan gezegd.

In de straten liep het volk schreeu-
wend te hoop. Horens schalden. Absa-
lom met zijn leger naderde Jeruzalem.

Moest David strijden tegen de oproer-
lingen, tegen zijn eigen zoon? Moest
Jeruzalem, de stad des vredes, de stad
des Heren, een slagveld worden?

Hij wilde het niet. Hij dacht aan zijn
zonde en boog het hoofd.

Bijna heel de stad juichte, en liep de
zuiderpoort uit, Absalom tegemoet. En
de held, die nooit gevlucht was in de
oorlog, die vluchtte nu, voor zijn eigen
kind. Hij ging door de straten, omringd
door Joab en de lijfwacht, en allen die
hem trouw bleven.

Bij het Verre Huis bleef hij staan en
liet allen die bij hem hoorden aan zich
voorbij trekken. Gejaagd gingen ze
voort en durfden de koning bijna niet
aan te zien. Daar waren de oude
krijgsmakkers uit de spelonk van Adul-
lam, die met hem gezworven hadden
door het land, toen Saul hem achtervolg-
de. Hun rijen waren sterk gedund door
al de oorlogen, want altijd hadden ze
vooraan gestaan. En Uria was er ook
niet meer. Maar niemand van hen had
Absalom gekozen!

Ook een Filistijn trok langs. Ittaï uit
Gath, met zeshonderd mannen. Nog
maar kort geleden was hij in Davids
dienst getreden. Toch bleef hij trouw,
terwijl Davids volk ontrouw was.

David sprak hem aan.
„Wilt gij niet terugkeren?" vroeg hij

verbaasd.
Maar Ittaï sprak beslist: „Overal waar

mijn heer de koning zal zijn, ten dode
of ten leven, daar zal voorzeker uw die-
naar zijn."

Toen kwamen ook de priesters Zadok.
en Abjathar met alle Levieten, en droe-
gen de ark met zich mee.

Maar dat wilde David niet. Hij w s
niet zo dwaas als de zonen van Eli, 'e
de ark waagden in de strijd. Die hoor e
in Jeruzalem.

„Breng de ark Gods weer naar de
stad," sprak David. „Indien ik genade
vind in de ogen des Heren, dan zal Hij
mij doen terugkeren en mij haar en haar
plaats doen weerzien. En zo niet — Hij
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doe met mij zoals goed is in zijn ogen."
Toen besteeg hij met zijn getrouwen

de helling van de Olijfberg en hij ween-
de onder het voortgaan. De priesters
gingen terug naar de stad, maar zij ble-
ven Davids vrienden. En hun zonen,
Ahimaäz en Jonathan, lieten zij achter

buiten de poort bij de bron Rogel.
„Blijf hier wachten," zeiden ze. „Als

wij een boodschap naar de koning wil-
len zenden, moeten jullie die over-
brengen."

Ahimaäz en Jonathan verborgen zich
bij de put.

DAVID was op de top van de Olijf-
berg gekomen. En zie, daar kwam nog
een oude vriend hem tegemoet.  Husaï,
een van zijn raadslieden.

Maar de grijsaard zou de koning maar
tot last zijn als hij meetrok, en daarom
ging ook hij naar de stad terug om in
de buurt van Absalom te blijven. Dan
kon hij David waarschuwen als er ge-
vaar dreigde.

De koning trok voort, de woestijn in,
gebogen, het hoofd omhuld en barre-
voets, als een boeteling.

Er klonken snikken uit de troep en
ook de koning was diep ontroerd.

Toch wist hij, dat zijn straf rechtvaar-
dig was en hij was niet opstandig.

Maar het was wel moeilijk, om dit te
verdragen. Toen de stoet door een smal
dal langs een beek moest gaan, liep aan
oe overzijde op de heuvels een man met
hen mee. Het was Simeï, uit de stam
van Benjamin, de stam van Saul. Hij
schreeuwde vloeken en verwensingen.

,,Ga weg, ga weg bloedvergieter!
Nietswaardige! Nu zijt ge in ellende!"
riep hij.

En hij wierp met stenen naar David en
zijn dienaren.

Abisaï liep bleek naast de koning,
bevend van woede.

„Waarom vervloekt deze hond u?"
vroeg hij. „Laat mij toch naar de over-
kant gaan en hem het hoofd afhouwen."

Hij trok zijn zwaard al uit de schede.
Maar David zei vermoeid:

„Laat hem mij maar vervloeken! Zie,
mijn eigen zoon staat mij naar het leven,
hoeveel te meer dan nu deze man. Laat
hem met rust. Misschien zal de Here op
mijn ellende letten."

Simeï liep vloekende en scheldende
met hen mee en joeg het stof op. Maar
David zweeg.

INTUSSEN was Absalom Jeruzalem
binnengetrokken en zat nu in het paleis
op de troon van zijn vader, de kroon op
de geurende haren, als koning van het
land.

Zijn voornaamste dienaren waren bij
hem. Achitófel was er. En de oude Husaï
was er ook. Die deed, alsof hij voortaan
een trouw dienaar van Absalom wilde
zijn.

Er werd krijgsraad gehouden. Wat
moest Absalom doen, om het legertje
van zijn vader te verslaan? ...

Achitófel wist het wel.
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Hij sprak: „Laat mij twaalfduizend
mannen uitkiezen en David vannacht
nog achtervolgen. Dan zal ik hem over-
vallen, terwijl hij vermoeid en machte-
loos is. Al het volk dat bij hem is, zal
dan vluchten, en ik zal alleen de koning
neerslaan."

Dat was een listige raad. Absalom
knikte goedkeurend. En Husaï's hart
beefde van angst, dat dit voorstel
zou worden aangenomen. Maar zijn
gezicht bleef onbewogen. En toen
de koning ook hèm om raad vroeg, deed
hij alsof hij diep nadacht, om Absalom
toch maar vooral goed te raden. Einde-
lijk zei hij langzaam: „Achitófel is een
wijs man, maar ditmaal is zijn raad niet
goed. Gij weet, dat uw vader en zijn
mannen helden zijn en nu zijn zij ver-
bitterd als beren, wier jongen zijn ge-
roofd. Daarbij is uw vader een krijgs-
man; hij zal het volk geen nachtrust
gunnen. En hij houdt zich nu verborgen,
hij laat zich beslist niet overrompelen!

U kan veel beter nog een poos wach-
ten en eerst een heel groot leger ver-
zamelen, zo talrijk als het zand bij de
zee. Als u daarmee uittrekt, kunt u zeker
zijn van de overwinning!"

Toen knikte de ijdele Absalom ver-
heugd.

Dat leek hem wel, om te rijden aan
het hoofd van zo'n schitterend leger.

Hij zei: „De raad van Husaï is beter
dan die van Achitófel!"

En even later sloop Husaï stil uit het
paleis naar de priesters Zadok en Ab-
jathar.

„Waarschuw David snel, dat hij niet
moet overnachten in de woestijn!" zei.
hij. „Nog deze nacht moet hij over de
Jordaan trekken met al het volk!"

Een dienstmaagd bracht die bood-
schap naar de bron Rogel. Zij ging er
heen met een kruik op het hoofd, alsof
zij water wilde putten. Daar sprak zij

met Ahimaäz en Jonathan.
Maar een spion van Absalom zag de

priesterzonen wegrennen. En toen zij
een eind op weg waren, kwamen de die-
naren van Absalom hen achterna.

Het werd een wilde achtervolging.
Met hun vijanden steeds dichter achter
zich aan vlogen Ahimaäz en Jonathan
de velden over en het dorpje Bahurim
binnen. Zij renden een huis om en
stoven een binnenplaats op. Daar
zagen zij een open put waar geen water
in was en haastig daalden zij daarin af.

Maar de vrouw van dat huis had hen
gezien en zij spreidde snel een kleed
over de opening van de put en
strooide er graankorrels overheen, alsof
die moesten drogen in de zon. Zo viel
er niets te bemerken. En toen de achter-
volgers ook bij haar kwamen, om te vra-
gen waar de vluchtelingen waren, stuur-
zij hen op een dwaalspoor.

Zij zochten de hele omtrek af, maar
vonden niets en keerden teleurgesteld
naar Jeruzalem terug.

De boodschappers waren gered en
konden David het bericht overbrengen.

Dadelijk brak de koning op en trok

II 	 a12411.-.11 	 d 	 I
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met allen die bij hem waren door een
ondiepe plaats van de Jordaan naar
Mahanaïm, ver weg in de bergen van
het overjordaanse land. Daar waren ze
voorlopig veilig. Daar waren de oude
Barzillaï en andere vrienden, die de
koning en zijn dienaren verzorgden. Nu
hadden ze alle tijd om zich voor te be-
reiden voor de strijd.

Husaï's raad had de koning gered.
De listige Achitófel wist, dat nu alles

verloren was. Hij ging naar zijn huis,
haast krankzinnig van woede, omdat zijn
raad verworpen was, en maakte een eind
aan zijn leven. Hij had een scherp ver-
stand, maar de ware wijsheid had hij
niet.

Achitófel werd hij genoemd.
Broeder der zotheid.
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DAVID stond bij de poort van Maha-
naïm en het leger trok langs hem ten
strijde.
Hij had zelf beslist mee willen gaan,

maar zijn mannen hadden hem ge-
smeekt, om achter te blijven. Zijn leven
was meer waard dan dat van tienduizend
soldaten, zeiden ze. En als het nodig
was, kon hij nog te hulp snellen met de
knechten die bij hem bleven.

Bezorgd zag David zijn getrouwen
uitrukken, om te strijden tegen zijn zoon

Absalom.
Absalom was zijn grootste zorg.

Hoeveel kwaad en verdriet hij zijn vader
ook had gedaan, hoe slecht hij ook ge-
handeld had, David had zijn kind toch
Lief. En daarom waarschuwde hij zijn
drie legeraanvoerders, Joab, Abisaï en
Ittaï: „Behandelt de jongeling, Absalom,
met zachtheid."

Hij vroeg het heel dringend en al de
mannen van het leger hoorden het, hoe
hij smeekte om medelijden met zijn
slechte zoon!

Het was een gevaarlijk land, waar ge-
vochten moest worden: een woest berg-
land met diepe, steile kloven. Dichte
struiken en doornige slingerplanten
groeiden er verraderlijk overheen, en
lage vergroeide eiken stonden op de hel-
lingen.

Daar, in Efraïms woud, stortten de
beide legers zich op elkaar. Het werd
een korte, hevige veldslag. Absalom had
't grootste leger en was zelf één van de
aanvoerders. Maar Davids mannen
waren jarenlang gehard in de strijd en
wisten bovendien dat ze vochten voor
een goede zaak en met de zegen van
God.

Dat maakte hen sterk.
Het grote leger raakte in verwarring

en sloeg in wanorde op de vlucht. De
mannen wrongen zich woest door de
struiken, raakten verward in de slinger-
planten, velen gleden uit op de gladde
rotsen en stortten hals over kop in een
verborgen ravijn. Het land zelf doodde
meer mannen dan het zwaard van Da-
vids soldaten.

Absalom was geen held. Ook hij wend-
de zijn muilezel en vluchtte. In doods-
angst joeg hij de smalle bergpaden
langs, maar toen hij omkeek naar zijn
vervolgers, verzuimde hij te bukken
voor de dichte takken van een lage tere-
bint. Zijn hoofd bleef haken en hij werd
uit het zadel gelicht. De ezel rende
verder.

Absalom hing tussen hemel en aarde,
het hoofd bekneld tussen de knoestige
takken.

Zijn haren, zijn glanzende, zwierige
lokken, waarop hij zo trots was, raak-
ten verward in de boom, zodat hij zich
niet meer bevrijden kon.
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Zo zag hem een soldaat van Joabs
legerafdeling en verschrikt liep hij naar
zijn aanvoerder.

„Ik heb Absalom aan een terebint zien
hangen!" riep hij.

„Waarom heb je hem daar niet tegen
de grond geslagen?" vroeg Joab. „Ik zou
je tien zilverstukken en een gordel ge-
geven hebben!"

Maar de knecht schudde beslist het
hoofd. „Al zou u mij duizend zilverstuk-
ken geven," riep hij verontwaardigd, „ik
zou mijn hand niet naar de zoon van de
koning uitstrekken. Want de koning
heeft toch gezegd: „Spaart mij de jonge-
ling, Absalom!"

Ook Joab wist dat wel. Maar hij stoor-
de er zich niet aan. „De koning is dwaas
in zijn liefde," dacht hij. „Zolang Absa-
lom leeft, is het gevaar niet voorbij."

Drie werpspiesen stak hij in Absa-
loms borst. Zijn knechten sleurden het
lichaam van de takken, gooiden het in
een diepe kuil en wierpen er een grote
hoop stenen op.

Dat was het einde van de ijdele, ver-
raderlijke kroonprins.

TWEE boodschappers renden naar
Mahanaïm, om de koning de overwin-
ning te melden.

De een was Ahimaäz, de zoon van
Zadok. De ander was een Ethiopiër, een
donkere man. Deze was het eerst ver-
trokken. Maar Ahimaäz kwam de ander
voor en boog zich als eerste hijgend voor
de koning, die bij de poort in hevige
onrust wachtte.

„Het is wed," stamelde hij. „De strijd
is gewonnen ..."

Maar David scheen het nauwelijks te
horen. Hij had maar één gedachte, één
vraag:

„Is het wel met de jongeling, met
Absalom?"

Ahimaäz zag de ontzettende angst in

de ogen van de koning. Toen durfde hij
niet zeggen, wat hij wist.

„Toen Joab mij afzond, zag ik een
grote oploop," zei hij aarzelend, „maar
ik weet niet wat het was."

Daarop zei de koning: „Treed terzijde,
ga hier staan." En hij trad terzijde en
bleef staan.

Toen kwam de Ethiopiër, en meldde
eveneens de goede tij ding.

Maar de koning vroeg: „Is het wel met
de jongeling, met Absalom?"

En de Ethiopiër antwoordde: „Moge
het allen die tegen u zijn opgestaan, ver-
gaan als deze jongeling. Hij is dood!"

Toen ontroerde de koning diep, hij
wankelde het poortgebouw binnen en
weende.

Als verdwaasd liep hij heen en weer
en riep in radeloos verdriet: „Mijn zoon
Absalom! Mijn zoon, mijn zoon Absa-
lom! Och, dat ik in uw plaats gestorven
ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!"

Het leger kwam terug en hoorde van
zijn smart en het sloop de stad binnen
als na een nederlaag.

De koning kwam niet naar buiten. En
pas toen Joab hem met strenge, bijna
dreigende woorden overreed had, ver-
toonde David zich aan het leger. Maar
hij was ontroostbaar.

NIET lang daarna zijn de voornaamste
mannen uit de stam van Juda gekomen
en hebben de koning weer teruggebracht
naar zijn land. Als een vluchteling h
hij het verlaten. In triomf haalde men
hem weer in.

David was de Jordaan nog niet ov
toen een man kwam aanlopen en zicht in
doodsangst voor zijn voeten wierp. Hel
was de laffe Simeï, die had durver
schelden en met stenen gooien, maar di(
nu sidderend om genade smeekte.

Abisaï stond er bij en hunkerde naar
wraak. „Moet Simeï niet ter dood ge-
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bracht worden?" riep hij. „Hij heeft de
gezalfde des Heren vervloekt!"

Maar David redde Simeï ook nu het
leven.

Hij zei: „Op deze dag worde niemand
gedood." En hij dacht: „God is mij ge-
nadig geweest. Ik zal het anderen zijn."

En tot Simeï zeide hij: „Gij zult niet
sterven."

Niet lang daarna zat hij weer op zijn
troon als voorheen en het scheen alsof
er niets was veranderd.

Maar de mooie kroonprins reed niet
meer door de straten. En in Davids hart
was nog lang de klacht: „Absalom, mijn
zoon, mijn zoon!"

71.  DAVIDS EINDE
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MEN weet niet precies, wanneer het
is gebeurd. Waarschijnlijk was het nog
voor de opstand van Absalom.

Toen heeft David nog eens toegegeven
aan een zonde, die veel ellende en ver-
driet heeft gebracht.

HIJ zat op zijn troon en dacht aan
zijn macht.

Al zijn vijanden had hij overwonnen.
Nog nooit had hij een nederlaag geleden.
Groot en heerlijk had hij zijn koninkrijk
gemaakt en uitgebreid tot ver over de
grenzen.

Gezanten van machtige vorsten brach-
ten hem hulde. Duizenden dienaren

gehoorzaamden hem op een wenk. Een
;root en dapper leger wachtte op zijn
)evelen. En over hoeveel duizenden en
luizenden regeerde hij wel?
David kreeg bewondering voor zich-

elf. Hij dacht er niet meer aan, dat alles
vat hij bezat hem door God geschonken
was. Hoogmoed vervulde hem en met

.^....D^....,.^,...^^..^.. ,,...^ ..^.....^....^.

een glimlach droomde hij van nog meer
veroveringen.

Als hij wilde, zou hij nog veel meer
vijanden kunnen verslaan en van zijn
rijk een wereldrijk maken!

Maar daarvoor moest zijn leger mis-
schien nog groter zijn .. .

Hij wist niet hoe groot het was. Hij
had nooit zijn volk laten tellen.

Maar nu wilde hij het weten, nu hij zo
vervuld was van eigen roem en heer-
lij kheid.

Diep in zijn hart was er wel een stem,
die hem waarschuwde. Maar de droom
was te zoet, om er niet mee door te
gaan.

Hij liet Joab met de krijgsoversten bij
zich komen.

„Doorkruis al de stammen van Israël,"
beval hij, „en tel het volk."

Van dit hoogmoedige plan schrok zelfs
de ruwe, brutale Joab. Hij zag de trots
in de ogen van de koning en hij wist
dat dit niet goed kon gaan. God wilde
geen koning, die leefde voor eigen roem.
Hij wilde over zijn volk een koning, die
nederig vroeg naar Gods wil.

Joab sprak: „Ik hoop, o koning, dat
u zult beleven, dat God het volk nog
honderd maal zo sterk maakt als het is.
Maar doe dit niet!"

Maar David verdroeg geen tegen-
spraak, nu hij zich zo machtig voelde.
Zijn wil was wet.

Joab en zijn mannen begonnen het
grote werk, maar zij telden alleen de
strijdbare mannen.

Na meer dan negen maanden kwam
Joab weer bij de koning en legde hem de
uitkomst voor: vijfhonderd duizend
krijgslieden in Juda en achthonderd dui-
zend in de overige stammen.

Maar die grote getallen brachten de
koning geen vreugde meer. Hij was uit
zijn hoogmoedige droom ontwaakt en
zijn geweten klaagde hem aan.
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Want de koning over het volk van
God was niet door eigen wijsheid en dap-
perheid groot geworden, maar had alles
aan God te danken.

„Ik heb zwaar gezondigd," dacht hij.
En hij bad: „O Here, vergeef toch mijn
schuld, want ik heb zeer dwaas gehan-
deld!"

Maar zijn berouw kwam te laat. God
schonk hem vergiffenis, maar hij en zijn
volk zouden wel gestraft worden. Ook
het volk. Het vergat evenals de koning
telkens weer, dat het niet was als de
andere volken, maar dat het een heilig
vodk moest zijn. Het was niet bestemd
om steeds groter en machtiger te wor-
den, maar om als het volk des Heren
eens de hele wereld geluk te brengen.

De profeet Gad kwam tot David en
zelden heeft een mens zo'n ontzettende
keuze moeten doen als David in dat uur.

Drie straffen legde de profeet hem
voor. Eén daarvan moest David kiezen.

„Zeven jaar hongersnood, drie maan-
den vluchten voor de vijand, drie dagen
een besmettelijke ziekte!"

David was ontzet, maar er was geen
ontkomen aan.

„Het is mij zeer bang te moede!"
stamelde hij. „Maar laat ons in de hand
des Heren vallen en niet in de hand der
mensen. Want Gods barmhartigheid is
groot." En David koos de laatste straf.

HET was in de dagen van de tarwe-
oogst, toen een vreselijke pestziekte uit-
brak in het land. Die verspreidde zich
snel en deed onbarmhartig haar ver-
schrikkelijk werk.

Een angstgeschrei ging op uit het ge-
plaagde land. In korte tijd stierven er
zeventig duizend mensen.

Het was een engel des Heren, die de
ziekte verbreidde op Gods bevel. En
toen hij het hele land was doorgegaan,
naderde hij ook Jeruzalem. Hij stond

bij de dorsvloer van Arauna en strekte
zijn hand uit naar Jeruzalem.

Maar van die dorsvloer steeg boven
de vlammen van een adtaar een rookzuil
ten hemel. Daar werden offers gebracht.
En koning David lag er geknield en bad
om genade.

Toen hoorde de engel de stem van
God: „Genoeg! Laat nu uw hand zin-
ken."

Zo werd Davids gebed verhoord en
bleef de stad des Heren gespaard.

OP die heuvel bij de dorsvloer van
Arauna, waar David geofferd had, in het
land Moria, bracht Abraham lang ge-
leden het zwaarste offer van zijn leven

Op die heuvel zou over enkele jar  `>r'

de prachtige tempel verrijzen, het h
van God. En eeuwenlang zouden d a
de liederen van David klinken, en z
den offers worden gebracht voor d
schuld van het volk.

Totdat de laatste en machtigste Ko
ving uit het geslacht van David op ee
heuvel niet ver van daar het grote 01
fer brengen zou, dat genoeg was voor d
zonde der ganse wereld.

u
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Dat was de grote troost in Davids
laatste jaren; zijn geloof in die Koning,
die zijn nakomeling zou zijn. Zijn Zoon,
maar ook zijn Heer.

Van Hem zong hij in de mooie lie-
deren die hij maakte, de psalmen, die
gezongen werden door zijn zangers in de
tabernakel, en die nu, na drie duizend
jaar, nog gezongen worden in de
kerken.

Hij sprak het volk nog toe, toen hij
heel oud en zwak geworden was.

Hij herdacht, hoe goed de Here altijd
voor hem geweest was, reeds toen hij
log de schapen hoedde. En hij vermaan-

het volk om dicht bij God te blijven.
Hij riep de oudsten van Israël bijeen

n liet hen schatten brengen voor de
empel, die zijn zoon zou bouwen.

En hij gaf Salomo een plan voor de
mpelbouw, dat hij reeds gemaakt had,
veel goede raad. Tenslotte liet hij S a-

mo tot koning zalven en deed zelf
afand van de troon.

Toen ging hij heen, zeventig jaar oud,
ar een ander Koninkrijk, waar hij
chts een dienstknecht en geen koning
u zijn:

•wwwwwww••wwwwwwwe

72. SALOMO
•61IJ•■••■•~•iM6N/d■■••■••■•61/•61/J•1/•~• 6110 •

SALOMO zat op de troon van zijn
vader en heerste over zijn machtig ko-
ninkrijk.

Nu mocht hij dat grote land besturen
en voor al die duizenden mensen zorgen.
In al hun noden moest hij hen helpen.
Met al hun moeilijkheden kwamen ze
tot hèm.

Het maakte Salomo niet hoogmoedig.
Hij kon zelfs niet helemaal blij zijn,
want de taak, die hem door God gege-
ven was, lag zwaar op zijn schouders.

Salomo wilde zo graag een goed
koning zijn, een vader voor het volk. Hij
wilde het met liefde en wijsheid
regeren.

Maar hij wist, hoe moeilijk dat was. En
hij was nog jong en onervaren.

IN die onrust ging hij naar Gibeon.
Daar stond nog de oude tabernakel, waar
Zadok priester was. Daar wilde Salomo
de Here grote offers brengen, want hij
had God zeer lief.

En toen hij in de nacht te slapen lag
in zijn tent, dicht bij het smeulende al-
taar, hoorde hij plotseling de stem van
God, die tot hem sprak: „Salomo, wat
wilt ge, dat Ik u geven zal?"

Salomo voelde zich opeens rustig wor-
den. De Here wist dus van zijn zorg. En
hij behoefde niet lang over Gods vraag
na te denken. Er was maar één ding, dat
hem ontbrak.

Hij vroeg heel nederig: „O Here, mijn
God, geef mij een opmerkzaam hart om
uw volk rechtvaardig te kunnen
regeren!"

En het antwoord van God, dat hij dui-
delijk hoorde in de ruisende stilte van
de nacht, nam al de angst en de onrust
weg uit zijn ziel. De Here zei: „Omdat



ge dit gevraagd hebt, zal ik doen naar
uw woord. Ik zal u zo wijs en verstandig
maken als vóór u niemand geweest is en
niemand na u zal zijn.

En omdat gij niet gevraagd hebt om
rijkdom of macht of om een lang leven,
zal Ik u óók rijk en machtig maken. En
indien gij gehoorzaam zult doen wat Ik
wil, zal Ik u óók een lang leven geven."

Daarop ontwaakte Salomo. En zie, het
was een droom.

Maar Salomo wist, dat die droom hem
door God was gezonden. Het was een
goede, troostende boodschap uit de
hemel. Hij kon vrolijk zijn en onbezorgd.
Van de Here zou hij wijsheid ontvangen.

EENS kwamen twee vrouwen tot de
koning, elk met een kind. Maar het ene
kind leefde en het andere was dood.

De ene vrouw sprak: „O mijn heer,
help mij toch! Ik woon met deze vrouw
samen in één huis. Niet lang geleden heb
ik een kind gekregen, een jongetje. Drie

dagen later kreeg zij ook een kind,  óók
een jongetje. Wij sliepen elk in een bed,
en onze kinderen sliepen in onze arm.
Maar op een nacht is háár kind gestor-
ven, doordat zij in haar slaap op hem
gelegen had. Toen is zij in de nacht op-
gestaan, terwijl ik sliep, en zij heeft mijn
zoon naast mij weggenomen en haar
dode kind heeft zij in mijn armen ge-
legd. En toen ik 's morgens opstond om
mijn kind te voeden, was het dood. Maar
toen ik het goed bekeek, zag ik, dat het
mijn eigen jongetje niet was! Het leven
de kind is van mij, en het dode is v i

haar!"
Maar de andere vrouw schudde ru ti

haar hoofd en zei: „Geloof haar ie
mijn heer! Het dode kind is van h'á
het levende is van mij!"

„Het is niet waar!" riep de eers
vrouw.

„Het is wel waar," zei de andere.
Allebei keken ze de koning recht

de ogen, even rustig, even eerlijk.
Natuurlijk kon er maar één de waa
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heid spreken. Maar wie? Het raadsel
leek onoplosbaar. Allen die er bij ston-
den, hielden de adem in.

Het gezicht van de koning bleef onbe-
bewogen. Niemand kon zien, wat hij
dacht.

„Haalt mij een zwaard," beval hij.
Een knecht kwam met een flikkerend

zwaard voor de koning staan.
En de stem van Salomo was hard en

zonder medelijden, toen hij sprak: „De
vrouwen willen beiden het levende
kind. Laat ze delen. Snijdt het kind in
tweeën en geeft ze elk een helft."

„Dat is goed," zei de ene vrouw, „dan
hebben we beiden niets!"

Maar de ander stortte zich schreiend
op de knecht, die het spartelende kind
reeds gegrepen had.

„Doe het niet!" smeekte ze. „Geef
háár het kind dan maar. Dood het in
geen geval!"

Toen wist Salomo, wie de moeder was.
Hij had het ware moederhart herkend.

De ene vrouw keerde heel gelukkig
met haar kind terug naar huis. De an-
dere ontving de straf voor haar bedrog.

En allen die dit hoorden, hadden diep
ontzag voor de wijsheid van de koning.

Het volk was gelukkig onder zijn be-
stuur. Er werd geen oorlog meer ge-
voerd. Er was vrede met alle volken,
zolang Salomo regeerde.

Ongestoord konden de mensen hun
.werk doen op de akkers en in de wijn-
gaarden. En als ze tevreden zaten uit te
rusten onder de vijgeboom bij hun huis,
dan dankten ze God voor hun koning.

INTUSSEN groeiden aan de rand van
Jeruzalem, op de berg Moria, langzaam
m stil de witte muren van de tempel.
Dat was het grootste en heerlijkste werk
van koning Salomo: het bouwen van het

auis voor God.
Voor het huis des Heren waren hem

geen moeiten te veel en geen kosten te
groot. Zeven en een half jaar werd er
aan gewerkt door meer dan honderd-
duizend mannen.

Met Hiram, de koning van Tyrus,
had Salomo een verbond gesloten. Uit
zijn land kwam het geurende cederhout
en knappe werklieden kwamen mee om
het te bearbeiden.

Tienduizend mannen uit Israël kapten
de zware bomen op de Libanon met
hulp van Hirams knechten en rolden
ze het gebergte af naar de zee. Anderen
maakten er vlotten van en voeren er
mee langs de kust naar de haven van
Joppe. Zeventigduizend lastdragers tors-
ten ze van daar de heuvels van Juda
weer op naar de stad.

In het gebergte waren de steenhou-
wers bezig onder leiding van hun op-
zichters: tachtigduizend mannen. Zij
hakten de grote blokken los uit de steen-
groeven en bewerkten ze en droegen die
geweldige lasten naar Jeruzalem.

Glanzend goud werd geplet tot lange
dunne platen. Koper werd in hete ovens
gesmolten en tot zware zuilen gegoten.
Er werd gezaagd en gehakt, gepolijst en
gehamerd.

Maar dat alles gebeurde buiten de
stad. Op de heilige plaats, waar de tem-
pel zou komen, werd geen hamerslag
gehoord. Duizenden werklieden hadden
zonder veel gerucht de top van de berg
afgeplat en groter gemaakt. Dat was een
geweldig werk. Toen werden in alle
stilte de grote stenen en het hout aange-
voerd. Alles was reeds pasklaar gemaakt,
zodat het zo in elkaar gezet kon worden.

Eerst werden de fundamenten gelegd.
Daarop groeide de tempel, zomer en
winter, onder felle zon en striemende
regen. Hij groeide zeven jaren. Toen was
hij eindelijk klaar.

Daar stond toen, zichtbaar vanaf alle
heuvels die de stad omringden, op het
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hoogste punt van Jeruzalem, een paleis,
zoals geen mens nog had aanschouwd.

Wonderlijk schoon stond het te glan-
zen binnen de geweldige muur die de
stad omringde.

De ingang was naar het Oosten. Als
de zon opkwam, glansden de deuren
van het voorportaal in het licht en aan
weerszijden daarvan stonden de hoge
koperen zuilen Jachin en Boaz te
blinken. Daarvóór was het tempelplein
met het grote bronzen brandofferaltaar
en de koperen zee, het grote wasvat, dat
rustte op twaalf koperen runderen,
drie naar elke zijde van het plein,
met de blinkende koppen naar buiten
gericht.

Twee voorhoven omringden dit tem-
pelplein.

De tempel had twee kamers, even-
als de tabernakel, maar ze waren dub-
bel zo lang en breed en hoog. Door het
voorportaal kwamen de priesters in het
Heilige. Zij traden ongeschoeid op een
vloer, die bekleed was met goud. Ook de
zijwanden waren met bladgoud over-
trokken, maar in het hout waren mooie
figuren uitgesneden van engelen en pal-
men en bloemen. Nu glansde in die stille
ruimte alles van louter goud, bij het
zachte licht van tien gouden kandelaars
die altijd brandden, vijf aan elke zijde.
En een gouden tafel, de tafel der toon-
broden, stond daarbij.

Ook het gouden reukofferaltaar was
daar. Dat stond voor het kostbare voor-
hangsel, waarachter het Heilige der Hei-
ligen was.

In die heiligste kamer was het altijd
donker. Aan elke zijde stond een grote
engel. Samen spreidden zij hun gouden
vleugels over de hele ruimte. Maar ver-
der was daar nog niets. De ark stond
nog in de tent, die David voor haar had
laten bouwen.

Maar de grote dag kwam, waarop

de tempel werd ingewijd. Duizenden
waren gekomen uit heel het land, om
dit grote feest, dat twee weken zou
duren, bij te wonen. Toen droegen de
priesters in plechtige optocht de ark des
Heren naar haar nieuwe huis. En toen
ze haar heel eerbiedig hadden neergezet
onder de vleugelen der engelen, ver-
vulde plotseling een wolk het huis des
Heren. Dat was het teken, dat God in
deze tempel wel wilde wonen.

Het volk knielde bevend neer in de
voorhoven. En nadat Salomo het volk
gezegend had, knielde hij voor het al-
taar, hief zijn handen op naar de hemel
en bad.

Hij smeekte de Here, zelf over dit huis
te willen waken, en in de hemel te wil-
len luisteren als hier gebeden werd om
hulp en verlossing.

En plotseling brandde het offer op
het altaar, zonder dat een mens het
aangestoken had. Toen wisten allen,
dat de Here het huis, voor Hem ge-
bouwd, had aangenomen. Hij had vuur
uit de hemel doen dalen om het offer
te ontsteken. Dat was zijn antwoord op
Salomo's gebed.

NOG meer mooie, grote gebouwen liet
Salomo verrijzen. Een paleis voor hem
zelf en een paleis voor zijn vrouw, die een
dochter was van de koning van Egypte.
Jeruzalem werd de stad der paleizen.

Hij bouwde schepen, die uitvoeren
naar vreemde zeeën en met schatten be-
laden terug kwamen: goud en zilver
geurige specerijen en allerlei vreem e
dieren.

Duizenden paarden en wagens be t
hij. Zijn troon was van ivoor tussen
leeuwen van goud. Hij en zijn dienaren
dronken uit gouden bekers. Salomo was
de rijkste en machtigste vorst van de
wereld, en zijn roem ging uit naar verre
landen.
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EENS kwam een grote karavaan uit
het Zuiden en naderde de stad.

De kamelen waren beladen met spece-
rijen, goud en edelgesteenten, en werden
bewaakt door honderden gewapende
knechten. En voorop reed een mooie
donkere vrouw, rijk en kostbaar ge-
kleed.

Het was de koningin van Scheba, het
specerijenland, dat waarschijnlijk in
Arabië lag. Dáár, in haar verre land, had
zij zoveel wonderlijks gehoord over Sa-
lomo's grote wijsheid en onmetelijke
rij !dom, dat zij het niet meer geloven
con. En daarom had zij de lange en
gevaarlijke reis gemaakt om te zien of dat
alles wel waar kon zijn. Maar toen zij
le tempel gezien had en de paleizen, en

al de schatten van de koning, riep  zij:
,Het is nog veel prachtiger dan men

mij vertelde! De helft was mij niet aan-
gezegd!"

Maar nog meer was zij benieuwd naar
Salomo's wijsheid.

En toen ze heel moeilijke vragen ge-
steld had aan de koning en zijn wijze
antwoorden hoorde, was ze buiten zich
zelf van bewondering.

„Gelukkig is het volk," zei ze vol eer-
bied, „dat u tot koning heeft."

Goud, geurige specerijen en edelste-
nen gaf zij Salomo als geschenken. En
Salomo liet haar kiezen uit zijn schatten
al wat zij wilde.

Maar toen zij weer wegtrok naar het
verre Zuiden, was haar schoonste ge-
schenk wellicht, dat zij gehoord had van
God, de Schepper van hemel en aarde,
die ook háár hart voor altijd gelukkig
kon maken.
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HET was geen wonder, dat sommige
mensen zich begonnen af te vragen, of
Salomo misschien de grote Koning was,
die God aan Israël had beloofd. De Vre-
devorst, de Messias, die het volk ver-
wachtte.

Maar die zo dachten, werden bitter
teleurgesteld.

Want ook in het hart van deze wijze
koning woonde de zonde. En daardoor is
zijn leven, dat zo mooi begon, droef en
donker geëindigd.

Salomo had veel vreemde vrouwen
getrouwd. Het waren prinsessen uit
heidense landen, uit Tyrus en Moab en
Ammon en als zij kwamen wonen in
Jeruzalem, brachten zij hun heidense
priesters en afgoden mee.

De koning liet dat toe, want hij hield
van zijn vrouwen en wilde goed en lief
voor haar zijn. En als ze om tempels
vroegen voor hun afgoden, dan kregen
ze die.

Bij de tempel des Heren steeg de rook
van het offer voor God omhoog. En bui-
ten Jeruzalem, op een berg dicht bij de
stad, rookten de altaren voor Astarte en
Kamos en andere afgoden.

En toen Salomo oud geworden was, zag
het volk hem soms gaan met zijn vrou-
wen naar de offerfeesten op die berg der
schande en daar boog ook hij voor haar
goden. Hij deed het alleen om die vrou-
wen. Hij geloofde niet in die afgoden,
hij wist wel, dat het maar beelden waren
van hout of steen, die geen macht
hadden.

Maar toch was het een grote zonde,
want zijn hart was niet meer volkomen
de Here toegewijd.

TOEN zond de Here zijn profeet tot
de koning. Reeds eenmaal, nadat de tem-
pel was gebouwd, had God de koning ge-
waarschuwd. Nu kwam de straf.

Hij had niet zijn hele hart aan de Here

gegeven. Nu zou hij niet het hele konin-
krijk behouden.

Rehabeam, zijn zoon, zou slechts ko-
ning worden over een deel van het land.

TOEN Salomo gestorven was, wisten
alle vrome mensen in Israël wel, dat hij
niet de Verlosser was geweest.

Hij heeft de mensen wel veel wijsheid
geleerd in boeken die waarschijnlijk
door hem geschreven werden: het boek
der Spreuken, het boek Prediker en het
Hooglied.

Maar de Verlosser was hij niet. Die
zou groter en heerlijker zijn dan hij,
nog veel wijzer ook en zonder zonde.
Die moest kunnen zeggen: „Zie, méér
dan Salomo is hier!"

Salomo had het volk nog meer doen
verlangen naar die grote Koning, die
toch eenmaal komen zou.
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EEN oude man stond te wachten
op een eenzame weg. Een mooie nieuwe
mantel hing los om zijn schouders, maar
zijn kleed daaronder was eenvoudig.

Toen naderde uit het Zuiden, van
de heuvels waarachter Jeruzalem lag,
een andere man. Die was veel jon-
ger en krachtiger dan de oude, die
hem tegemoet kwam. En toen ze elkaar
genaderd waren, stond de jongeman o
eens stil, want er gebeurde iets vreem s

De oude man greep de nieuwe man e
die hij droeg en scheurde die in tw al
stukken.

En tot de jongeman, die verbaas
stond toe te kijken, sprak hij: „Neer
voor u tien stukken, Jerobeam, wa r
zo zegt de Here, de God van Israël
Ik ga het koninkrijk van Salomo ai
scheuren en Ik geef u de tien stammer

^^ 	 1.111aill 	 I 	 I



SCHEURING 	 237

Dat zal ik doen omdat hij Mij heeft
verlaten en neergebogen heeft voor de
afgoden. Wanneer gij gehoorzaam doet
wat ik u gebied, zullen uw zonen
koning zijn na u."

TOEN de profeet weer was heenge-
gaan, stond Jerobeam hem nog hoofd-
schuddend na te staren. Hij kon bijna
niet geloven wat hij had gehoord. Maar
in zijn bevende handen hield hij tien
rafelige lappen: het bewijs, dat hij goed
had verstaan.

Hij borg ze zorgvuldig op en vervolg-
de peinzend zijn weg. God zou hem, Je-
robeam, de zoon van Nebat, koning
maken! Ahia, de profeet, had het ge-
zegd!

Koning!
Hij zei het woord hardop en betastte

nog eens zijn schat.
Koning! Dat was het heerlijkste, wat

hij had kunnen dromen! Zijn hart bons-
de van vreugde. Het ging hem goed in
het leven. Hij was de zoon van een
weduwe uit een klein plaatsje in
Efraïm. Jaren geleden, toen Salomo de
muur liet bouwen om de tempelberg,
had hij daar ook aan gewerkt, als een
eenvoudig man tussen de andere werk-
lieden. In die tijd moest hij met die
anderen herendiensten verrichten voor
Salomo. Maar Salomo had gezien, dat
hij een goede werker was, en had hem
toen aangesteld als hoofdopzichter. Dat
was een prachtige betrekking. En nu
wachtte hem een nog veel mooiere toe-
komst! Koning over het grootste deel
van het land!

VOORLOPIG echter bracht de toe-
komst aan Jerobeam alleen maar onrust
en verdriet. Want het werd bekend, wat
er gebeurd was op die eenzame weg. Het
scheen of de wind het gefluisterd had
door heel het land.

Koning Salomo hoorde het ook en
toen was Jerobeams leven niet veilig
meer. Alles wat hij lief had, moest hij
verlaten. En haastig vluchtte hij naar
Egypte.

Daar leefde hij, ver van zijn volk,
jaren lang als balling en groot werd zijn
verlangen naar de dag, dat hij terug zou
mogen gaan.

En eindelijk kwam een bode uit
Efraïm, gezonden door het volk, Jero-
beam roepen.

„Het volk heeft u nodig, zei hij, „want
de koning is dood."

KONING Salomo was dood en het
volk was ontevreden.

Salomo was een groot en wijs koning
geweest, maar ook veeleisend en streng.
Hij had het volk zware lasten opgelegd,
want hij had veel geld nodig voor zijn
weelderig hof en veel werklieden voor
de bouw van zijn paleizen en tempels.
Vaak had hij herendiensten geëist. En
het volk had gehoorzaamd, zo lang hij
leefde, hoeveel hij ook vroeg. Maar nu
wilde het zo niet verder gaan.

In Sichem was Israël bijeengekomen
in een grote vergadering en gezamenlijk
ging men naar Rehabeam.

En toen het volk vóór hem stond, trad
een man naar voren en sprak Rehabeam
toe namens allen. Die man was Jero-
beam.

Rustig en vastberaden stond hij voor
de koning.

„Uw vader heeft ons juk hard ge-
maakt," sprak hij. „Maakt gij het ons
nu lichter; dan zullen wij u dienen."

Rehabeam was zo volkomen verrast,
dat hij niet wist wat hij moest antwoor-
den.

„Kom over drie dagen terug," sprak
hij eindelijk. „Dan zal ik u mijn ant-
woord geven."

Die drie dagen gebruikte Rehabeam
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om raad te vragen. Eerst aan de oude,
wijze raadslieden van zijn vader Salomo.
Die zeiden: „Geef die mensen een vrien-
delijk en zacht antwoord, dan zullen zij
voor altijd uw knechten zijn."

Maar Rehabeam voelde daar niets
voor.

Hij was in weelde en rijkdom groot
geworden in het paleis van zijn vader,
en dat had hem hoogmoedig gemaakt.

Daarom verwierp hij deze raad en
raadpleegde ook de jonge mannen, die
met hem waren opgegroeid.

Die zeiden: „Geef niet toe aan dat
morrende volk! Moet het de koning de
wet voorschrijven? U moet zeggen: Mijn
vader heeft uw juk zwaar gemaakt,
maar ik zal uw juk nog verzwaren. Mijn
vader heeft u met zwepen getuchtigd,
maar ik zal u tuchtigen met gesels!"

Toen weifelde Rehabeam niet meer.
DM was een antwoord naar zijn. zin.

NA drie dagen stond hij trots en
hoog opgericht voor de wachtende man-
nen en zag laatdunkend op hen neer.
Hij zou hen wel klein krijgen! En hij
scheeuwde hun zijn harde antwoord
toe:

„Luistert, mijn vader heeft uw juk
zwaar gemaakt, maar ik zal het nog
zwaarder maken. Mijn vader heeft u met
zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuch-
tigen met gesels!"

Maar ze werden niet klein! Ze werden
zelfs groter in hun verontwaardiging.
Vuisten werden dreigend geheven. Er
ontstond een groot tumult.

Stemmen riepen: „Naar uw tenten, Is-
raël! ... Wat hebben wij met Rehabeam
te maken? Van hem is niets te verwach-
ten! Laat hij koning zijn over Juda, over
zijn eigen stam!"

En de verbaasde koning zag hen gaan,
in opgewonden, vertoornde groepen. Hij
stond het volk verdwaasd na te staren.

Nu zou het een andere koning kiezen!
Ze moesten terugkomen! Hij zou wel

toegeven. Hij moest toch in elk geval
koning blijven!

Toen zond hij hen Adoram achterna.
Juist Adoram, die het volk alle harde
lasten van Salomo had opgelegd en die
gehaat werd als een roofdier. Die kwam
niet levend terug. Hij werd gestenigd
door de oproerige troep. En toen ze een-
maal bloed gezien hadden, werden ze
nog woester. Ze stormden terug, en
koning Rehabeam slaagde er ternauwer-
nood in, de wagen te beklimmen en naar
Jeruzalem te vluchten.

Daar, in het land dat hem trouw was
gebleven, kreeg hij weer moed. Nu zou
hij het hele land dwingen om hem ko-
ning te maken, met geweld! Hij riep al
zijn mannen ten strijde. Ze kwamen, de
mannen van Juda en Benjamin, maar
zonder veel geestdrift.

En toen bovendien de profeet Semaja
tot de koning kwam en hem verbood, in
de naam des Heren, om oorlog te voeren,
moest Rehabeam zijn grote leger wel
terug zenden naar huis.

Over twee stammen slechts bleef hij
koning. Dat was het rijk van Juda.

Maar tien stammen vormden een
ander koninkrijk: het rijk van Israël, en
het was Jerobeam die daar koning werd.

Ahia's profetie was uitgekomen.
Maar het machtige koninkrijk van

David en Salomo was in twee kleine
rijkjes uiteengescheurd.

•a..9 a....1.60 n... si..c~ar►e.. 	

74. JEROBEAM, DE
ZONDAAR

.M4^/d MMi^/d4^/JO^Ii.. M6\/J4^/JM4^/YG^/jM

JEROBEAM zat in zorgen.
Toch was alles goed en heerlijk ge

worden in zijn leven! Hij woonde in eer
mooi paleis, dat hij in Sichem had later
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bouwen. Knechten vlogen op zijn wen-
ken en brachten alles wat zijn hart kon
begeren. Het was heerlijk om koning te
zijn!

Maar om koning te blijven zou moei-
lijk wezen, dacht Jerobeam. Want in zijn
koninkrijk waren mensen, die terugver-
langden naar de roemrijke tijd van Da-
vid en Salomo, toen het land nog groot
en machtig was. Die wilden graag weer
één zijn met het andere koninkrijk, met
Juda. En in de tijd van de grote feesten,
Pasen en Pinksteren en Loofhuttenfeest,
trokken de mensen in grote scharen
naar Jeruzalem, de stad des groten
Konings. Want dáár stond de tempel en
was de ark. Dáár woonde God, die men
eren wilde met offers en gebeden.

Jerobeam ging natuurlijk niet mee
naar het land van die ander. Hij bleef
in zijn paleis, een koning in een bijna
leeggelopen rijk, bitter en bezorgd. Zijn
volk en dat van Juda vierden nu samen
feest, als broeders van hetzelfde huis.
Als zo ooit weer één volk zouden wor-
den, hadden ze hèm, Jerobeam, niet
meer nodig. Hij moest er iets op vin-
den om dat dreigende gevaar te ont-
komen.

Aan God dacht hij weinig. En ook niet
aan de voorspelling van Ahia, dat hij
koning zou blijven, als hij God gehoor-
zaam diende. Hij had God niet lief. Al-
leen aan zich zelf dacht Jerobeam en aan
zijn koningschap.

Toen liet hij twee gouden kalveren
maken en het ene beeld liet hij plaatsen
in Dan, het andere in Bethel, in het
Noorden en Zuiden van zijn land, aan
de weg die de feestgangers langs moes-
ten naar Jeruzalem. Achter elk beeld
liet hij op de heuvel een tempel bouwen
en er vóór een altaar.

En wat hij zei tot het volk, klonk heel
vroom: „Het is te veel voor u om op te
trekken naar Jeruzalem. Overal toch

kan men God aanbidden! Welnu, brengt
hier uw offers en viert hier met ons
feest! En laat ons hier samen knielen,
niet voor deze gouden beelden, maar
voor God. Hij troont hier boven deze
kalveren, die een beeld zijn van zijn
kracht!"

Er waren vromen, die niet gehoor-
zaamden. En de priesters en Levieten
die in Jerobeams land woonden, weiger-
den om hier offers te brengen en trok-
ken weg naar Juda. Maar dat was niet
erg, vond Jerobeam. Er waren wel
andere priesters te krijgen. God had wel
de stam van Levi aangewezen om de
offers te brengen, maar anderen konden
het even goed! Jerobeam zèlf kon het
wel. Ieder die wilde, kon priester wor-
den bij zijn tempels.

De mensen stroomden toe. Het volk
was nog niets wijzer dan eens bij de
Sinai. Toen had het ook gedanst om een
gouden kalf. Nu deed het dat weer.

De list was gelukt.
En Jerobeam was gerust.

NIET lang daarna werd er een groot
offerfeest gevierd in Bethel. De koning
zelf stond voor het altaar om het offer
te brengen. En de schare, achter hem,
lag geknield in aanbidding.

Maar toen het heel stil was, plechtig
stil, drong er plotseling iemand door de
mensen naar voren en een harde, toorni-
ge stem verstoorde de plechtigheid:

„Altaar, altaar, zo zegt de Here: Eens
zal een koning van Juda komen met
name Josia en hij zal de valse priesters
op u offeren!"

De spreker was een eenvoudig man in
een ruw en armelijk kleed. Maar in zijn
ogen was een vreemde, heilige gloed. Hij
wees naar het altaar en riep:

„Dit is het teken, dat God gesproken
heeft. Het altaar zal scheuren!"

Toen ging er een rilling door de men-
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sen. Want zij zagen het altaar vaneen
scheuren als een blad en de as van het
offer neerstorten op de aarde. Maar de
koning lette niet op dat wonder. Hij zag
maar één gevaar: dat deze mensen nu
toch naar Juda gedreven zouden wor-
den. Die profeet uit Juda moest onmid-
dellijk onschadelijk gemaakt worden!

Hij strekte zijn hand uit naar de man
en schreeuwde:

„Grijpt hem!"
Maar niemand gehoorzaamde.
En plotseling verbleekte de koning.

Hij deed wanhopige pogingen om zijn
arm terug te trekken, maar die bleef
verstijfd vooruitsteken. God had zijn
arm onbruikbaar gemaakt.

Toen verloor Jerobeam alle moed en
hij smeekte als een kind: „Bid toch voor
mij! Bid toch voor mij!"

Maar toen de man Gods gebeden had
en Jerobeams arm genezen was, toen hij
gezond terug kon rijden naar zijn
paleis, was hij alleen maar woedend over
de nederlaag. En hij bekeerde zich niet.

Gods eerste waarschuwing was ver-
geefs geweest.

TOEN kwam de tweede.
Jerobeam had een zoontje,  Abia, een

aardig, vrolijk jongetje.
Jerobeam hield het meest van zich

zelf. Maar daarna hield hij het meest
van Abía. Voor hèm leefde hij. Voor
hèm maakte hij zijn koninkrijk sterk.
Want Abia moest later zijn opvolger zijn.

Maar Abia werd zwaar ziek. Hij lag
in de mooie slaapkamer van het paleis
in Sichem en de heelmeesters stonden
om zijn bed met sombere gezichten. Ze
prevelden spreuken en verrichtten
vreemde heidense kunsten die de ziekte
verjagen moesten, maar het hielp de
kleine jongen niet. Zijn magere handjes
grepen hulpeloos in het rond, de ziekte
woekerde voort in zijn lichaam en de

koorts verteerde zijn krachten.
Radeloos stond de koning er bij.
Het kind zou sterven, als er niet spoe-

dig hulp kwam. Maar wie kon nog hel-
pen, als de heelmeesters het niet kon-
den?

„God," zei een stem in Jerobeams
hart. Maar hij wilde aan God niets vra-
gen. Want tussen God en hem was een
scheiding, van de dag af, dat hij de gou-
den kalveren had geplaatst. Moest hij
die eerst wegdoen? En zijn volk naar
Juda :laten gaan? Dan was hij zijn
koningschap misschien kwijt. En hij
hield toch meer van zijn kroon dan van
zijn kind.

Zou hij knielen voor het kalf en dáár
vragen om hulp? Jerobeam geloofde zelf
niet in de kracht van zo'n gebed.

„Ahia," dacht hij toen en kreeg toch
nog hoop. Ahia was de oude profeet,
die hem voorspeld had, dat hij koning
zou worden! Hij woonde in Silo en zou
nu wel heel oud zijn. Vroeger was hij
Jerobeam goed gezind. Hij was een man,
die van God een grote macht had ont-
vangen. Hij had gezegd, dat Jerobeam
koning zou worden en het was uitge-
komen. Als hij zei: „Het kind zal ge-
nezen", dan zou dat óók gebeuren.

Ahia wist óók van Jerobeams zon-
de, maar dat was niet erg! Daar vond
Jerobeam wel wat op. Niet zelf zou hij
naar de profeet gaan, maar hij zou zijn
vrouw sturen, vermomd als een gewone
vrouw uit het volk. Als ze dan verteld
hoe haar zieke kind lang te worstel
met de dood, zou de profeet wel med
lijden krijgen. En als zij hem dan o k
nog een geschenk gaf, zou hij zek r
helpen.

Niet lang daarna verliet een eenvou-
dig geklede vrouw haastig het paleis en
sloeg de weg in naar Silo. Ze droeg tien
broden, rozijnenkoeken en een kruik
honing. En niemand herkende haar.
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MAAR terwijl zij nog onderweg was,
zat Ahia, die oud en blind geworden
was, in zijn huisje en hoorde plotseling
Gods stem, die tot hem zei:

„Ahia, straks komt Jerobeams vrouw
om u een uitspraak te vragen betreffen-
de haar zoon, want hij is ziek. Gij moet
zo en zo tot haar spreken."

DE vrouw van Jerobeam wist dit niet.
Zij liep zo snel als een moeder loopt

voor haar doodziek kind. Ze kwam in
Silo en vond het huis.

En ze stampte zwaar en plomp met
haar voeten, vóór ze binnentrad, om een
boerin te lijken.

Maar uit de kamer klonk de zwakke
stem van de profeet:

„Kom binnen, gemalin van Jerobeam!

Waarom doet gij alsof gij een onbekende
zijt? Ik ben belast met een harde bood-
schap voor u!"

Daar zat hij, oud en verschrompeld en
zijn magere hand wees in de richting
van de verschrikte vrouw. In zijn dode
ogen was dreiging.

„Ga heen," riep hij, „en zeg aan Jero-
beam: Zó spreekt de Here: Ik heb u
koning gemaakt, maar gij hebt naar Mij
niet gehoord. Gij hebt Mij de rug toe-
gekeerd en beelden gemaakt, om u voor
te buigen. Daarom zult gij zwaar ge-
straft worden en niet lang meer koning
zijn over mijn volk.

En Israël, dat met u gezondigd heeft,
zal eens verdreven worden uit dit land!"

Zijn stem klonk zachter, toen hij ver-
volgde: „Ga naar uw huis. Op het ogen-
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blik dat uw voeten de stad binnentre-
den, zal de jongen sterven. De Here zal
hem wegnemen, omdat in Jerobeams
huis in hem alleen iets goeds gevonden
wordt."

De vrouw vluchtte wankelend naar
buiten, en toen zij in het paleis terug
kwam, was de kleine Abía gestorven.

Toen hij begraven werd, beklaagden
alle mensen hem, omdat hij zo jong ge-
storven was.

Maar Abia kon beter bij God zijn, dan
tussen de zondige mensen.

JEROBEAM bekeerde zich niet. Ook
deze ernstige waarschuwing van God
was vergeefs geweest. Toen kwam de
straf, die de grijze Ahia had voorspeld.

Eerst leed Jerobeam nog een verplet-
terende nederlaag in de oorlog tegen
Juda. Niet lang daarna is hij gestorven.
En zijn zoon Nadab, die koning werd in
zijn plaats en even goddeloos was als
zijn vader, werd reeds twee jaar later
bij een oproer gedood met heel zijn
familie.

Toen was het uit met Jerobeams ko-
ningschap, waar hij zo voor geijverd
had. Een vreemde, een oproerling,
Baësa, droeg zijn kroon.

Maar nog heel lang waren er mensen,
die Jerobeam niet vergaten. Omdat hij
de eerste koning van Israël was, die het
volk zondigen deed.

Jerobeam, de zondaar, is zijn naam.
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REHABEAM was dood.
Hij was een weifelaar, toen hij in

Sichem voor de mannen van Israël
stond. En hij was een weifelaar geble-
ven zijn leven lang.

Eerst had hij drie jaar lang gehoor-

zaam God gediend. Hij had niet gestre-
den met Israël, omdat de Here het hem
verbood. Toen ging het hem goed. Veel
mensen uit Israël kwamen wonen in zijn
land en zijn koninkrijk werd sterker.

Maar later vergat hij God en deed
weer precies wat zijn trotse hart wilde,
of het goed was of kwaad. En het volk
van Juda volgde zijn voorbeeld.

Toen liep het mis. De koning van
Egypte kwam met een groot leger en
plunderde Jeruzalem.

Dit bracht Rehabeam tot besef van
zijn zonden en hij gedroeg zich een
poosje heel ootmoedig en gehoorzaam.

Maar spoedig leefde hij weer zonder
God en deed, wat kwaad was in de ogen
des Heren. En zo stierf hij. Zijn zoon
Abiam werd koning in zijn plaats.

ABEAM was een groot spreker. Maar
een gróótspreker ook. Hij was het, die
Jerobeam versloeg. Vóór de strijd be-
gon, klom hij op een heuvel en hield een
daverende redevoering tot de legerover-
sten van de vijand.

„Wij dienen God!" riep hij. „Wij zijn
niet van hem afgevallen, zoals jullie!"

Toen was de listige Jerobeam hem
haast te slim geweest. Terwijl Abíam
stond te spreken, sloop hij met een deel
van zijn mannen om hem heen en had
Abiams leger omsingeld, vóór deze het
wist. Het was alleen aan Gods hulp
te danken, dat Abiam tòch nog de over-
winning behaalde. Maar dat maakte hem
niet waarlijk dankbaar.

„Wij dienen God!" had hij geroepe
de grootspreker. Maar hij leefde even
onverschillig en slecht als zijn vad r.
En dat het volk de afgoden aanbad,
daaraan stoorde hij zich niet.

Het was maar goed, dat hij al spoedig
stierf. Drie jaar slechts was hij koning
geweest.

Ook hij had de Here niet liefgehad.
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NA hem werd Asa koning. En Asa
was een andere man.

Asa wist wel, dat hij en zijn volk
alleen gelukkig konden zijn, als ze de
Here dienden met een oprecht hart.

Daarom stuurde hij zijn dienaren het
land door, om overal de afgoden te ver-
nielen.

Het volk keerde terug tot God. En tien
jaar lang had het land vrede en voor-
spoed onder Asa's bestuur.

Maar toen dreigde een groot gevaar.
Ver uit het Zuiden, uit de wijde woes-

tijnen, kwam een groot, roofzuchtig leger
op Juda af. Het werd aangevoerd door
Zerah de Moor, een ruwe, wrede kerel.
En achter hem, met hun wagens en
kamelen en met al de buit die ze reeds
geroofd hadden in andere landen, kwa-
men zijn helpers, een millioen rovers, die
spotten met tranen en lachten om bloed.
Zij zwermden het land van Asa binnen,
stalen de schuren leeg, namen de vrou-
wen en kinderen mee, moordden en
brandden en plunderden. Waar ze over-
dag geweest waren stond 's avonds een
rode gloed tegen de hemel. En kermen-
de vluchtelingen brachten in Jeruzalem
de tijding, dat de rovers dichterbij
kwamen.

Maar Asa stond reeds klaar met zijn
leger en trok in snelle marsen naar het
Zuiden. Het leger van Juda was véél
kleiner dan het geweldige heir van
Zerah.

Het leek, alsof een kleine jongen op-
trok tegen een grote wildeman.

Toch stelde Asa dapper zijn leger
in slagorde tegen de naderende benden.
eiij geloofde, dat zijn kracht niet lag in
iet aantal soldaten en niet in hun
;waarden.
Hij knielde neer in het dal met zijn

nannen, vóór de strijd begon.
Er was niet veel tijd meer voor een

gebed. Achter de heuvels brulden de

vijanden en de grond dreunde onder
duizenden voeten.

„Here," bad Asa, heel ootmoedig,
„slechts Gij kunt helpen in deze strijd.
Wij zijn zwak en de vijand is machtig.
Maar tegen U vermag geen sterveling
iets. Help ons, o God! In uw naam zijn
wij opgetrokken, want Gij zijt onze
God!"

Dat was genoeg. Er kwam een won-
derlijke rust in die mannen.

Gij zijt onze God! Dat was het geheim
van hun kracht.

Ze zagen de vijanden in woeste hor-
den de heuvels afstormen op hen toe en
ze vreesden niet. Ze streden, ze hielden
stand tegen de tienduizenden en een
zonderlinge kracht doorstroomde hen.
Toen wonnen ze terrein. Stap voor stap,
over de lijken der vijanden, drongen ze
de rovers terug. Totdat eindelijk nie-
mand meer weerstand bood en allen in
wanorde vluchtten.

Asa met zijn mannen joeg hen na, ver
de woestijn in, vanwaar ze gekomen
waren.

Eindelijk keerden ze terug, afgemat
maar jubelend, elkaar omarmend, met
tranen van vreugde in de ogen. En be-
laden met grote buit kwamen ze thuis.
Het land was gered.

Toen kwam een profeet tot Asa en
sprak: „Laten uw handen nu niet ver-
slappen, want uw werk zal beloond wor-
den. Nu moet u God nog ijveriger
dienen dan vroeger."

Asa wilde niets liever. Hij riep het
volk bijeen en sloot een verbond met de
mensen.

Zij beloofden elkaar, het volk en de
koning, dat zij de Here zouden zoeken
met hun gehele hart. En als er iemand
gevonden werd, die zich nog durfde
buigen voor een beeld, dan zou die
streng worden gestraft.

Asa gaf zelf het voorbeeld. Hij zette
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zijn grootmoeder, Madcha, de vrouw van
Rehabeam, af als koningin, omdat ze een
gruwelijke afgod had gemaakt en het
beeld vernielde hij.

Er braken heerlijke jaren voor Juda
aan. Het scheen, alsof de tijd van Salo-
mo terug was gekeerd. Geen vijand
waagde het om Juda aan te vallen en
het volk leefde in vrede en welvaart.

Maar toen Asa oud geworden was,
was hij niet meer de vurige, moedige
koning van vroeger. En zijn geloof, dat
hem sterk had gemaakt, was verzwakt.

Voor Zerah met zijn geweldige bende
had hij niet gevreesd. Maar toen er
een oorlog met Israël dreigde, met een
vijand niet sterker dan hij, werd hij
bang. En hij zocht de hulp van een
vreemde koning, de koning van Aram,
en betaalde daarvoor al de schatten uit
de tempel. Hij scheen vergeten, dat een
veel machtiger Koning hem wilde hel-
pen, zonder schatten, alleen voor de
liefde van zijn hart.

Dat was een belediging voor God.
Maar Asa vond, dat hij goed en ver-

standig gehandeld had. En een profeet,
die hem bestraffen wilde, liet hij in de
gevangenis werpen.

Toen hij kort daarop gevaarlijk ziek
werd en niet meer lopen kon, liet hij
de heelmeesters komen en geloofde, dat
hun bezweringen en heidense kunsten
hem helpen konden.

Zó was koning Asa afgedwaald.
Maar toch had hij God oprecht lief-

gehad. En de trouwe Vader zal dit ver-
dwaalde kind zeker tot zich terug ge-
roepen hebben.

HIJ stierf.
Hij werd met grote pracht begraven.
Het volk begroef ook de zonden van

zijn ouderdom en betreurde de vro-
me koning zeer. En het brandde een
groot rouwvuur op de heuvels van Jeru-
zalem.

Toen werd Josa f at koning in de plaats
van zijn vader.
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BAAL is de heer der aarde. Hij reist
op de zon langs de hemel en van die
hoge woonplaats bestuurt hij de wind
en de wolken. Hij is het die de aarde
vruchtbaar maakt. Er is geen machtiger
god dan hij.

Astarte is zijn gemalin, de koningin
des hemels. Zij woont op de maan. Zij
tovert de bloesem op de bomen en d1::
korrels in de aar. Zij brengt het sap
de jonge druifjes. Zonder haar kan ge n
mens bestaan.

Dat alles hadden de priesters het vo lk
verteld. En het volk sprak niet teg n

Het zag de altaren voor Baal verrijzen
Het zag de priesters dansen om he
offer en bidden met de handen gestrek
naar de stralende zon. Het volk deec
mee, want het wist niet, wat het gelo
ven moest. Het was de Here nog nie .
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geheel vergeten. Maar het diende Hem
niet meer.

Want in Samaria, de trotse stad, die
zijn vader Omri had gebouwd op de berg
van Semer, woonde koning Achab. Daar
troonde in haar hoog paleis de trotse
koningin Izébel, een koningsdochter uit
Sidon. Zij had priesters meegebracht uit
het land van haar vader en de dienst
van Baai ingevoerd. Baäl moest Israëls
god zijn. Wie de Here liefhad, was niet
veilig voor haar.

De profeten van God werden vervolgd
of gedood. De altaren Gods lagen ver-
vallen en verlaten. Maar overal, door het
hele land, rookten de altaren van Baäl.
Soms werden hem mensenoffers ge-
bracht.

In Samaria, naast het paleis van de
koning, verrees de grote tempel voor de
zonnegod. Het leek wel of Israël een
heidens land geworden was. Want er
scheen niemand meer te zijn, die de
Here nog diende.

MAAR in het kleine dorpje Tisbe, tus-
sen de bergen van Gilead, lag een man
geknield voor God. Elia heette hij.
Jahwe-is-God betekende zijn naam.

Dat zijn volk zo diep was gevallen,
was de smart van zijn leven. Dag en
nacht was hij er mee bezig. Maar hij kon
Israël niet helpen. Hij kon alleen maar
voor het volk bidden.

„Here," bad hij, „leer hun toch dat
Baai niets is en niets kan, maar dat Gij
God zijt, Gij alleen! Straf hen, dan zul-
ten ze misschien tot U komen. Geef hun
;een regen, laat het droog zijn, Here!
Laat de zon, die zij aanbidden, zelf hun
traf zijn."
Hij was een gewoon mens, als ieder

nder, maar zijn gebed vermocht veel.
De Here verhoorde het en zond hem

;elf naar Achab, om de straf aan te
:ondigen.

ELIA trad in de pracht van het paleis,
gekleed in zijn schamele, ruwe mantel
van dierenvel met een lederen gordel
om het middel, en liep tussen de wanden
van ivoor, zo rustig en fier, alsof hij door
de bergen ging.

Hij stond voor de koning en zijn def-
tige dienaren in hun prachtige gewaden.
Zonder te buigen zag hij hem aan met
zijn donkere, toornige ogen en er viel
een verbaasde stilte.

Toen klonk luid zijn stem door het
paleis:

„Zo waar de Here, de God van Israël
leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze
jaren geen dauw of regen zijn, tenzij
dan op mijn woord!"

Toen hij zich omkeerde en heenging,
even fier als hij gekomen was, was er
niemand die hem greep. Zijn wonderlijk
woord had hen allen in verwarring ge-
bracht. Ze spraken er lang over. Toen
lachten ze en spotten hun angst weg.
Die man was niet goed wijs! Alsof een
mens de wolken kon tegenhouden! Als-
of niet Baal alleen daarover te gebieden
had!

Maar toen de weken voorbijgingen,
kwam de angst terug. Want het regende
niet. De zon liep haar baan langs een
hemel, die blauw was rondom tot aan de
verre horizon en daalde als een bol van
vuur in de zee. Als ze 's morgens weer
oprees boven de bergen, was er nog geen
wolkje te zien. En toen de tijd van de
regen kwam, waarin geen mens nog
had beleefd, dat er geen water viel,
kwam iedere dag de zon terug om op-
nieuw en feller te branden en de nach-
ten waren even droog als de dagen.

Het gras verdorde, de bloemen ver-
welkten, de bladeren van de bomen wer-
den geel en vielen af. De grond werd
grijs en hard als steen en het stof wolkte
langs de gloeiende wegen.

Toen wisten allen, dat die vreemde
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man, Elia, de waarheid gesproken had.
Hij moest een gezant zijn van God, een
machtig profeet.

De koning liet naar hem zoeken. Hij
moest komen, en dan zou Achab hem
dwingen om regen te geven, desnoods
met geweld. Men zocht door heel het
land, zelfs naar andere landen werden
boden gezonden. Maar niemand had een
profeet gezien in een ruige mantel en
met een lederen gordel om.

En de zon brandde, plaagde, martelde
de aarde. De hemel was koperkleurig
van de hitte. Het land werd een woes-
tijn. Geen boom was er meer, die scha-
duw gaf. Een enkel mens sloop schichtig
langs de dorre weiden, waar het vee lag
te sterven. Een doodse stilte lag over het
land. Een raaf streek krassend neer op
een stuiptrekkend rund en sloeg zijn
sterke blauwe snavel in het warme
vlees.

Even later vloog hij pijlsnel naar het
Oosten, een stuk vlees in de klauwen.
Ergens ver weg, tussen de bergen in het
Overjordaanse, was een punt, waar de
raven zich verzamelden. Van alle zijden
kwamen ze met vlees en brood. Daar
was een ravijn en in de diepte glin-
sterde een beek die nog water had: de
beek Krith. Dáár streken ze neer. En
vóór een spelonk, waar een man zat in
een ruw kleed en met een lederen gor-
del, lieten ze hun buit vallen en vlogen
weer heen.

Hier woonde Elia. De raven brachten
hem 's morgens en 's avonds brood en
vlees en hij dronk uit de beek.

God zelf had hem deze veilige plaats
gewezen.

Lang bleef hij hier verborgen.

MAAR ook de beek Krith droogde uit.
Toen moest Elia zijn schuilhoek ver-

laten. De Here zei tot hem: „Ga naar
Sarfath, dat aan Sidon behoort, en houd

daar verblijf. Ik heb daar een weduwe
geboden u te verzorgen."

Naar het land van Baäl moest Elia
gaan, waar Izébel en haar heidense
priesters vandaan kwamen. Maar hij
ging, zonder vrezen. En na een lange
reis kwam hij doodmoe aan.

Buiten de poort van de stad, onder
wat kale bomen, was een vrouw met
holle ogen bezig, hout te sprokkelen.
Elia sprak haar aan.

„Haal mij toch een beetje water,"
vroeg hij. „Ik heb dorst."

Toen zij naar huis wilde gaan om
het te halen, riep hij haar plotseling na:
„Breng ook wat brood voor mij mee."

De vrouw keerde zich om en keek de
vreemdeling bedroefd aan.

„Zo waar de Here, uw God, leeft,"
antwoordde zij, „ik heb niets meer dan
een handvol meel in de pot en een
weinig olie in de kruik. En nu heb ik
wat hout gesprokkeld, om nog éénmaal
een brood te bakken. Daarna moeten wij
maar sterven."

Het klonk erg treurig. Maar de ogen
van de profeet schitterden. „De Here
uw God," had zij gezegd. Wie zou ge-
dacht hebben, dat hier, in dit heidense
land, een vrouw woonde, die God ken-
de! Zij moest de weduwe zijn, die God
hem wijzen zou. Dan zou haar droef-
heid spoedig in vreugde veranderen.

„Vrees niet," sprak Elia, „want ze
zegt de Here, de God van Israël: Het
meel in de pot zal niet opraken en e
olie in de kruik zal niet ontbreken, tot
op de dag, dat de Here regen zal ge er
op de aarde."

De vrouw geloofde die wonderlijk(
woorden. Zij ging naar huis en maakt
toebereidselen om een kleine rond
broodkoek te bakken. Zij legde vuur aa:
onder een grote platte steen, zij nam di
ene handvol meel uit het vat en goot d
laatste olie uit de kruik. Zij kneedde he
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deeg en toen de steen .gloeide, legde zij
het deeg er op. Haar zoontje, uitgeteerd
als zij, zat er bij en keek toe, met be-
gerige ogen.

Toen hief zijn moeder plotseling haar
handen omhoog van blijde schrik. In
het vat was tòch nog meel, evenveel als
straks, en in de kruik was nog olie. Snel
bracht ze de nog warme broodkoek naar
Elia, en haastte zich weer naar huis. Met
bevende handen bakte ze nog een brood.
En wéér één. Het jongetje werd ver-
zEdigd, voor het eerst na een lange tijd
ven honger. Zijn moeder bakte iedere
dag brood van een handvol meel en een
scheutje olie.

Rondom verbrandde de aarde en stier-
en mensen en dieren. Maar zij, die

trouw en haar kind en Elia, leefden
zonder gebrek, zolang de droogte duurde.
Zij leefden van het wonder, dag na

lag en jaar na jaar.

En de vrouw zegende het uur, waarop
de profeet in haar huis was gekomen.

MAAR eens heeft zij dat uur ver-
vloekt.

Dat was, toen haar zoontje ziek werd
en na een korte tijd dood in haar armen
lag.

Waarom werd zij zo zwaar gestraft?
In haar wanhoop en verdriet kon zij
maar één oorzaak vinden. De heilige
man, die ze zo vaak had horen spreken
tot God, had haar zonden aan God ver-
teld!

Zij zat met het kind op haar schoot,
toen Elia binnen kwam, en schudde de
vuist tegen hem. Haar beschreide ogen
keken hem toornig aan.

„Hoe heb ik het met u, man Gods?"
riep zij. „Zijt gij hier gekomen, om te
maken dat mijn zoon sterft?"

Elia werd niet boos. Hij zag haar grote
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smart en had diep medelijden met haar.
„Geef mij uw zoon," zei hij zacht.
Hij nam het dode jongetje bedroefd

van haar schoot en droeg het naar zijn
kamer. Daar legde hij het neer op
zijn bed.

Elia was maar een gewoon mens, maar
in hem was een wonderlijke gedachte
opgekomen.

Het was toch God, die het leven gaf
en het leven nam!

God had dit kind gedood. Dan kon Hij
het ook weer levend maken, als Hij dat
wilde.

Elia knielde voor het bed.
„Here, mijn God," smeekte hij, „laat

toch de ziel van dit kind in hem terug-
keren!"

Hij hield niet op, met dat te bidden.
Hij dacht aan niets anders meer. Hij
vroeg het, alsof God vlak bij hem was en
hij, Elia, geknield lag aan zijn voeten.
En hij strekte zich over de jongen uit,
alsof hij hem de levenswarmte weer
terug kon schenken.

Buiten laaide de zonnebrand, die een
gevolg was van Elia's gebed.

Hier, in de kleine kamer van die we-
duwe, in het heidense land, gebeurde
een zo mogelijk nog groter wonder.

Hier keerde een ziel terug, die het
lichaam reeds verlaten had. Hier begon
een hart, dat stil stond, opnieuw te klop-
pen. Het kind, dat dood geweest was,
sloeg de ogen op.

Elia bracht het verheugd naar de
moeder, en zei:

„Zie, uw zoon leeft!"
Die moeder nam het kind in haar

bevende armen en drukte het aan haar
hart.

„Nu weet ik," snikte zij, „dat gij een
man Gods zijt en dat ik op God ver-
trouwen kan!"

In dat huis was het geluk stralend
teruggekomen.
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DRIE jaren en zes maanden duurde
de droogte. Toen scheen alles wat op
de aarde groeide, gestorven te zijn.

Maar Elia, ver buiten zijn land, in
Sarfath, wachtte in geloof, tot de Here
nieuw leven zou geven.

En eindelijk kwam die dag, waarop
hij tot zijn volk mocht gaan om het Gods
macht te tonen.

Elia hoorde des Heren woord: „Ga
heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil
regen geven op aarde."

ER leefde aan het goddeloze hof van
koning Achab nog één man, die de Here
vreesde.

Obadja heette hij. Hij was een stille,
bange man. Hij zou nooit gedurfd heb-
ben, wat Elia durfde. Maar toen Izébel
de profeten wilde uitroeien, had die
zelfde bange Obadja toch zijn leven ge-
waagd en honderd knechten van God
verborgen in de spelonken van het ge-
bergte. En nog altijd, maanden lang
reeds, had hij brood en water voor hen
weten te bemachtigen en hun dat in 't
geheim laten brengen.

Dat was heel moeilijk. Want het ge-
brek was groot geworden in het land.
Zelfs de paarden van Achab verhonger-
den in de koninklijke stallen.

Het ging de koning aan het hart, dat
hij zijn paarden misschien doden moet
omdat hij geen voer meer voor ze h d
Veel profeten had hij laten doden, m a:
van zijn paarden vond hij het jam ex
En eens trok hij zelf het land door me
zijn knecht Obadja, om te zoeken b
beken en bronnen, of er nog wat gra
was te vinden.

Achab ging de ene kant uit, Obadj
de andere. En onderweg stond Obadj
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tels waren aanwezig. En Elia in zijn
harig kleed stond hoog opgericht voor
het volk en sprak het toe.
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plotseling voor de man, die al deze el-
lende had aangezegd: Elia!

Hij kon zijn ogen bijna niet geloven.
„Zijt gij het, mijn heer Elia?" riep hij.
„Ik ben het," zei de profeet. „Ga heen,

Obadja, en zeg tot uw heer: Elia is er."
Obadja schrok. Elia ging niet naar

Achab, maar de koning moest bij hèm
komen. En dat moest hij gaan zeggen?
Als de koning alleen maar de naam van
Elia hoorde, werd hij al razend. En dan
bestond er nog de kans, dat Elia weer
plotseling verdwijnen zou en onvindbaar
zou blijken.

„Hij zou mij doden!" kermde Obadja.
Maar Elia stelde hem gerust. Hij

zwoer, dat Achab hem heden zou zien.
Toen ging Obadja bevend heen en niet

lang daarna stond de koning woedend
voor Elia.

„Zijt gij daar, gij, die Israël in het
ongeluk stort?" bulderde hij hem toe.

Maar Elia antwoordde rustig: „Ik heb
Israël niet in het ongeluk gestort, maar
gij en uws vaders huis. Doordat gij de
geboden des Heren hebt verzaakt en de
Baäls zijt nagelopen."

Toen gebood Elia, dat Achab het hele
volk Israël zou samenroepen naar de
berg Karmel en ook al de profeten van
Izébel. En de koning deed, wat een een-
voudige man in een ruwe herdersmantel
hem gebood.

DE Karmel lag te gloeien in de
zon. Steil als een muur was cie hel-
ling naar het Noorden en in de diepte
kronkelde de uitgedroogde bedding van
dc Kison. Maar de helling naar het Zui-
den glooide langzaam. En dáár langs,
onder de kale, dode bomen, klommen de
duizenden op naar de vlakte op het
gebergte.

Het was nog vroeg in de morgen,
maar koning Achab was er al. Ook al
de Baälspriesters in hun prachtige man-
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„Hoe lang zult gij aan beide zijden
mank gaan?" riep hij. „Waarom wilt gij
twee goden dienen? Indien de Here God
is, volgt Hèm na! Maar indien het de
Baäl is, volgt hèm na."

Het bleef stil, en Elia ging ver-
der: „Ik sta hier alleen als profeet
des Heren. Maar van Baäl zijn er vier-
honderd en vijftig profeten. Nu zullen
wij elk een altaar bouwen, zij en ik. En
wij zullen elk een jonge stier daarop
offeren. Maar wij zullen geen vuur op
het altaar leggen! Laten zij dan tot Baal
bidden en ik zal tot de Here bidden. En
de god die met vuur zal antwoorden, die
zal God zijn."

Het gehele volk antwoordde: „Dat is
goed!"

De Baälspriesters hadden met stijgen
de onrust geluisterd. In hun donkere
tempels hadden zij dikwijls een geheim-
zinnige vlam doen nederdalen op het al-
taar. Daar was het niet moeilijk, om de
mensen te bedriegen. Maar hier, onder
de heldere hemel?

Zij durfden niet weigeren. Zij bouw-
den hun altaar en kozen de beste stier.
Zij slachtten het dier en legden het
op het hout. Toen hieven zij hun handen
omhoog naar de gloeiende zon, en van
de morgen tot de middag riepen zij de
naam van Baäl aan.

„Baäl, antwoord ons!"
Zij dansten om het altaar in de bran-

dende hitte. Hun stemmen werden schor
van het roepen, het zweet droop langs
hun lichaam. De zon klom langzaam
hoger naar het Zuiden, maar antwoord
kwam er niet.

Toen het middag geworden was, be-
gon Elia hen te bespotten.

„Roept luider!" zei hij. „Jullie god zit
misschien diep te denken, of hij is op
reis. Misschien slaapt hij wel. Roept
toch harder, dan zal hij wel wakker
worden!"

En zij deden het.
Zij gilden hun bede naar de blinken e

hemel. Zij sneden zichzelf met zwaar er
en speren, dat het bloed neerguts te
langs hun bezwete lijf, om zo het mede
lijden van hun god op te wekken. Ei
woester werd hun offerdans. Zij spron
gen tegen het altaar op.

„Baäl, antwoord ons!"
Maar toen de laatste priester afgema
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was neergezonken, had Baäl nog niet ge-
antwoord.

DE middag was reeds lang voorbij.
Elia sprak: „Nadert tot mij!" ...
Toen herstelde hij het altaar des

Heren, dat door de afgodendienaars om-
ver gehaald was. Hij bouwde het zorg-
vuldig weer op met twaalf stenen, want
de twaalf stammen van Israël moesten
als één geheel God dienen. Toen groef
hij een greppel om het altaar en schikte
het offerhout en legde het offer voor
de Here daarop.

„Vult vier kruiken met water," zei hij
tot de mensen, „en giet ze uit over het
brandoffer en over het hout."

Zij deden het.
Hij zei: „Doet het voor de tweede

maal."
En zij deden het voor de tweede maal.
Daarna liet hij het nog voor de derde

maal doen. Toen droop alles van het
water en zelfs de greppel stond vol.

Niemand zou ooit kunnen zeggen, dat
Elia ergens vuur verborgen had!

Het was drie uur in de namiddag; de
tijd, dat in Jeruzalem, in de tempel, het
avondoffer werd gebracht.

Toen ging Elia voor zijn altaar staan
en hief de handen op. Doodstil werd het
onder de mensen. Zij hoorden allen zijn
eenvoudig en rustig gebed:

„Here, God van Abraham, Isaäk en
Israël, heden moge bekend worden, dat

Gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht
ban. Antwoord mij, Here, antwoord
mij.

En plotseling deinsde het volk terug.
Want een verblindend witte vlam sloeg
van boven neer op het altaar en ver-
eerde het brandoffer en het hout. De
stenen spatten uiteen. Het water in de
greppel droogde op door de hitte. Maar
ongedeerd stond bij de vlammen de
grote knecht des Heren.

Toen de mensen dat zagen, wierpen
zij zich op hun aangezicht en zeiden:

„De Here, diè is God! De Here, diè is
God!"

Het werd een groot gejuich, dat daver-
de over de bergen: „De Here, diè is
God!"

Toen strekte Elia zijn hand uit naar de
Baälspriesters.

„Grijpt die valse profeten!" riep hij.
„Laat niemand van hen ontkomen!"

Er ontkwam niemand.
Aan de steile rand van het gebergte

werden ze allen gedood, omdat ze het
volk van God ongelukkig hadden ge-
maakt.

HET was gebeurd.
Baäi was verslagen en het hele volk

zou nu weer de Here dienen. Zo dacht
Elia.

Hij stond voor de koning, met ogen,
glinsterend van vreugde.

„Ga nu," zei hij, „eet en drink, want
ik hoor het geruis van een stortregen!"

Toen de koning de berg was afgedaald
en ook het volk was heengegaan, bleef
Elia achter en klom nog hoger, naar de
top van het gebergte. Alleen zijn knecht
bleef bij hem.

De lucht was strak en helder. De zon
daalde boven de blinkende zee als een
rode bol van vuur.

Maar Elia knielde neer op de rotsen
en boog zich heel diep en héél ootmoe-
dig om te bidden. Toen hij gebeden had,
sprak hij tot zijn knecht: „Ga nu en zie
uit naar de zeekant."

De jongen ging, kwam terug en zei:
„Er is niets."

WEER bad Elia. En weer zond hij zijn
knecht. Zo deed hij zevenmaal. En toen
zijn knecht de zevende maal terug
kwam, zei hij: „Een wolkje, zo groot als
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de hand van een man, stijgt op uit de
zee."

Toen stond Elia op en sprak: „Ga
naar Achab en zeg: Span haastig uw
wagen in om naar huis terug te gaan,
anders zal de stortregen u ophouden."

IN een oogwenk werd de hemel zwart
van wolken. De wind gierde. Stof dwar-
relde op. In de drukkende, zwoele stilte
vielen de eerste druppels op de smach-
tende aarde.

Achab reed door de vlakte van Jizreël
naar zijn paleis.

En vóór zijn wagen, het kleed hoog
opgeschort door de lederen gordel, liep
Elia als zijn heraut.

Nog vóór ze in Jizreël waren, ruiste
de regen neer.
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ER ging een man door de woestijn.
Oud en afgeleefd scheen hij en doel-

loos sleepte hij zich voort door het zand,
tot hij gebogen stil stond voor een brem-
struik met kleine witte bloemen. Het
enige leven in dit doodse land.

Hij zette zich zuchtend neer in die
kleine plek schaduw en begroef het
moede hoofd in de handen.

„Het is genoeg," steunde hij. „Neem
nu mijn leven, Here, want ik ben niet
beter dan mijn vaderen."

Maar zijn gedachten lieten hem niet
met rust. Het hielp niets en toch gingen
ze altijd weer dezelfde verdrietige
gang ...

Het had alles zo mooi kunnen zijn!
Meer dan drie jaar lang, eerst aan de

beek Krith, toen in Sarfath, had hij ge-
hunkerd naar de dag, waarop hij weer
tot zijn volk zou mogen gaan, om het
Gods macht te tonen. Dan zouden de

altaren van Baal worden verbroken en
zijn tempels verbrand en het volk zou
als één man de Here dienen. Dan zou
Gods koninkrijk op aarde komen. Hij,
Elia, de held, de grote profeet, zou dat
bewerken.

En toen eindelijk zijn dag kwam, had
hij het volk Gods macht getoond.

Maar reeds de volgende dag had één
mens, één slechte vrouw, al zijn toe-
komstdromen vernietigd. Achab had zich
er niet tegen verzet, dat de priesters van
Baäl werden gedood. Maar toen Izébel
het hoorde, was zij razend geworden van
drift. Zij had Elia een boodschap gezon-
den. „De goden mogen mij straffen," had
zij gezegd, „indien ik morgen om deze
tijd niet met uw leven zal doen, wat gij
met hun leven hebt gedaan!"

Toen had hij geweten, dat zij feller
dan ooit voor Baäl zou strijden. En
Achab zou doen, wat zij wilde. Het op-
pervlakkige volk zou het grote avontuur
op de Karmel wel weer vergeten. Het
zou weer buigen voor de altaren van
Baäl en zijn beeld kussen. En alles zou
blijven zoals het was. Alles was voor
niets geweest.

Toen was Elia de moed ontzonken.
Hij had geen hoop meer, geen geloof, dat
het nog ooit goed zou worden met het
volk. Klein en zwak voelde hij zich
tegenover de woede van die heidense
vrouw.

Toen was hij gevlucht. Heel Israël  was
hij doorgetrokken en zelfs in Juda voe l-

de hij zich niet veilig. Maar hier, in e
woestijn van Berséba, zou zij hem ni t
vinden. Niemand zag hem hier.

Een zware moeheid trok door al zijn
leden. Hij legde het bonzende hoofd op
de armen en sloot de ogen. Slapen wil-
de hij.

Slapen en nooit meer wakker worden.
Er was toch geen vreugde meer op aar-
de. Gods koninkrijk was overwonnen en
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uitgeroeid. En de laatste knecht van
God lag hier als een gebroken man en
ging sterven.

Maar toen hij een poos geslapen had,
was er iemand, die hem aanraakte. Een
stem sprak: „Sta op, eet!"

Langzaam opende hij de ogen. Bij zijn
hoofd lag een geroosterd brood. Er stond
ook een kruik met water. Maar het
drong niet eens tot hem door, hoe won-
derlijk het was. Het was hem alles on-
verschillig.

Hij at iets en hij dronk en sliep weer
in. Hij wilde naar het harde leven niet
meer terug.

Maar voor de tweede maal maakte
iemand hem wakker. De stem zei, drin-
gender dan eerst: „Sta op, éét, want de
reis zou voor u te ver zijn!"

Er stond een Engel bij hem.
Hij richtte zich op en at en dronk.

Toen doorstroomde hem een wonder-
lijke kracht. Hij liep verder de woestijn
in naar het Zuiden, somber en gebogen.
Hij liep nog toen de zon onderging in de
zee van zand en rotsen. Hij liep onder de
sterren. Hij liep toen de zon rees aan de
kim. Hij liep en liep ... veertig dagen en
veertig nachten, zonder rusten, door de
kracht van het hemelse brood.

Toen keek hij op. Hij stond voor hoge,
naakte bergen, met toppen van blin-
kende sneeuw. Hij klom langs grillige
rotsgevaarten omhoog. In een donkere
spelonk ging hij binnen om te over-
nachten. Hier was het goed. Hier, in de
eenzaamheid, wilde hij wel altijd

blijven en leven als een kluizenaar, vergeten
door de mensen.

Maar hier op de Horeb, de berg waar
lang geleden Mozes met God had ge-
sproken, hoorde ook hij de stem van
God.

„Wat doet gij hier, Elia?"
In die stem was geen verwijt, geen

toom. Het was de stem van een Vader,

die de nood van zijn kind begreep.
En Elia stortte al zijn verdriet, al zijn

teleurstelling voor Hem uit. „Here, ik
heb zeer geijverd voor U, want de Is-
raëlieten hebben uw verbond verlaten,
uw altaren omver gehaald en uw profe-
ten met het zwaard gedood, zodat ik al-
leen ben overgebleven en zij trachten
mij het leven te benemen."

De stem antwoordde: „Treed naar bui-
ten, dan zal Ik tot u komen."

En plotseling kwam een geweldige
storm, die loeide om de bergen, die rot-
sen losscheurde en ze verbrijzelde in de
afgrond. Elia stond sidderend in dat
groot geweld en dacht, dat nu de Here
kwam. Maar in die storm was de Here
niet.

Toen rommelde het diep in de aarde
en Elia greep zich vast aan de rotswand.
Een zware aardbeving deed de bergen
schudden en wankelen. Maar de Here
was ook in de aardbeving niet.

Na de aardbeving kwam een onweer.
Bliksemschichten schoten neer, de don-
der daverde tussen de bergen. De hele
Horeb was één vuur als een groot god-
delijk altaar. Maar de Here was ook niet
in het vuur.

Tenslotte werd het stil. En, in die
diepe, heilige stilte kwam het suizen van
een zachte koelte.

Toen Elia dit hoorde, bedekte hij zijn
gezicht met zijn mantel, ging bevend
naar buiten en stond klein en ootmoedig
in de ingang van de spelonk. Want hij
wist, dat nu de Here zou komen.

Er kwam tot hem een stem, die sprak:
„Wat doet gij hier, Elia?"

Maar Elia wist reeds dat hij klein en
zondig was geweest. Hij kon zich niet
verdedigen. Hij kon alleen maar, be-
droefd en beschaamd, hetzelfde ant-
woord stamelen: „Here, ik heb zeer ge-
ijverd voor U, want de Israëlieten heb-
ben uw verbond verlaten, uw altaren
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omver gehaald en uw profeten met het
zwaard gedood, zodat ik alleen ben over-
gebleven en zij trachten mij het leven
te benemen."

Maar het antwoord op zijn klacht had
hij al ontvangen, toen hij stond te wach-
ten op God.

Zonder woorden had God hem geant-
woord, en Elia had het goed begrepen!
Het was kortzichtig geweest om te ver-
wachten, dat het hele volk zich tot God
bekeren zou na die éne droogte, na één
oordeel.

Toen dat niet gebeurd was, had hij
de moed verloren. Maar na de storm
was een aardbeving gekomen en na de
aardbeving een vuur. En tóén pas,
na al die gerichten, kwam de zachte
heilige stilte, waarin de Here was.

Zo zouden ook over Israël nog meer
gerichten komen, vóór de tijd daar was,
dat allen de Here zouden vrezen. En Elia
moest op Gods bevel de volgende straf
reeds voorbereiden.

Hij moest zorgen, dat Hazaël gezalfd
werd tot koning over Aram en Jehu tot
koning over Israël. Die zouden het oor-
deel brengen over Achabs boze huis.

Elisa moest hij zalven tot zijn opvol-
ger. Die kon het werk voortzetten, als
hij er niet meer was.

En een grote troost kreeg hij mee.
God sprak: „Ik zal er zevenduizend in

Israël overlaten, wier knieën zich niet
hebben gebogen voor Baäl, wier mon-
den hem niet hebben gekust!"

HIJ ging terug, de lange weg door de
woestijn naar het Noorden, als een ander
mens.

Klein en zwak was hij gekomen, groot
en moedig ging hij heen. Hij vreesde
geen schepsel meer.

Want het zou toch komen, dat vrede-
rijk, dat rijk van God, waarvan hij had
gedroomd.

Het zou toch komen, al zou het lang
duren en al zou hij het niet meer be-
leven.

Hij behoefde niet bezorgd te zijn.
Want het was niet zijn werk, het was
Gods werk, waardoor dat Koninkrijk
eens zeker komen zou.

En nu Elia dat begreep, werd het
pas heerlijk om Gods knecht te zijn.
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HET was weer zomer geworden.
Achab had de hoofdstad Samaria

verlaten en was weer gaan wonen in
zijn mooie zomerpaleis te Jizreël.

Hij wandelde in zijn tuin, het
mooie koninklijke park, dat zich uit-
strekte om het paleis, en maakte grote
plannen. Hij wilde zijn tuin nog veel
fraaier maken. Hier moest een vijver ge-
graven worden en dáár moest een mooi
perk worden aangelegd. Allerlei vreem-
de, schone planten zou hij laten komen.
En de moestuin moest worden ver-
plaatst. Die paste dan niet meer in die
lusthof. Maar wáár moest koning Achab
dan zijn groenten laten verbouwen?

Zo liep hij in gedachten te passen en te
meten, toen hij bij de grenssteen kwam
aan het eind van zijn tuin. Aan de over-
zijde lag een andere tuin, een wijngaard
op de helling van een heuvel. Een ma
was er bezig met zijn zonen tussen e
wijnstokken en wat verder, onder e
bomen, schemerden de witte muren v• n
een huis. Daar woonde Naboth; die h d
zijn wijngaard naast het paleis van de
koning. En terwijl Achab zo stond te
kijken, flitste hem opeens een idee door
het hoofd.

Als hij die wijngaard had, kon hij dáár
een moestuin maken. Dat zou eigenlijk
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best kunnen. Hij was de koning en hij
had geld in overvloed.

„Naboth!"
De man in de wijngaard keek op en

kwam onderdanig naderbij.
„Wat belieft mijn heer de koning?"

vroeg hij beleefd.
„Naboth, geef mij uw wijngaard,"

sprak de koning. „Ik wil er een moestuin
van maken. Dan zal ik u een betere wijn-
gaard daarvoor in de plaats geven."

Hij zag het gezicht van Naboth be-
trekken, en voegde er aan toe: „Of in-
dien gij dit liever hebt, wil ik u het geld
van de koopprijs geven."

Maar Naboth schudde het hoofd. Hij
was maar een eenvoudige boer en hij
stond voor de machtige koning, maar

zijn ogen keken oprecht en vast de
k oning aan en hij weigerde heel be-
slist.

„Het is de erfenis van mijn vaderen,"
zei hij. „Mijn vader en mijn grootvader
hebben hier gewerkt en in dit huis ge-
woond en al mijn voorouders tot Mozes'
dagen toe, toen God dit land aan mijn

volk gegeven heeft. Bovendien zegt de
wet, dat geen Israëliet zijn land voor
altijd verkopen mag. En daarom, de
Here beware mij, dat ik de erfenis van
mijn vaderen aan u zou geven."

Achab had ongeduldig toegehoord en
nu keerde hij zich nors om en ging heen.
Hij was niet gewoon, dat hem iets ge-
weigerd werd. En nu was er een eenvou-
dige wijngaardenier, die hèm, de koning,
dwarsboomde met zijn ouderwets geloof.
Hij was zo uit zijn humeur, dat hij zijn
tuin niet meer wilde zien, zijn mooie
plannen hadden geen waarde meer.
Gemelijk en toornig kwam hij thuis; hij
ging op zijn bed liggen, keerde zijn ge-
zicht naar de muur en wilde niet eten.

Maar de mooie Izébel kwam bij hem
staan en legde haar slanke hand zacht
op zijn schouder.

„Wat scheelt er aan?" vroeg zij.
„Waarom ben je zo verdrietig en waar-
om wil je niet eten?"

Toen hij alles verteld had, keek ze
hem spottend aan.
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„Ben jij een koning?" vroeg zij
lachend. „Sta op en eet en wees vrolijk.
Ik zal jou de wijngaard van Naboth
geven!"

Achab zag, dat zij het meende. Hij
kende zijn vrouw. Wat Izébel wilde, zou
gebeuren. Zij zou hem de wijngaard van
Naboth geven.

Hij stond op en at en dronk. En in ge-
dachten was hij al weer bezig met de
verfraaiïng van zijn tuin. Izébel zat op
zijn kamer en schreef brieven aan de
oudsten en de edelen van de stad, de be-
stuurders van Jizreël. Haar hand gleed
snel en rustig over het papier. Daarna
verzegelde zij de brieven en drukte in
de weke was het koninklijk stempel met
Achabs zegelring, alsof Achab zèlf de
brieven geschreven had. Er stond in:

„Laat de hele stad treuren en vasten,
alsof er een grote zonde bedreven is. En
zoek dan twee mannen, die tegen be-
loning willen verklaren, dat Naboth God
en de koning heeft gelasterd. Voert hem
dan naar buiten en stenigt hem."

Het was een plan, zo gruwelijk slecht,
als alleen Izébel bedenken kon.

Maar zij gaf de brief kalm aan een
bode en wachtte tevreden af.

DE volgende dag gingen herauten door
de straten en riepen, dat het volk rou-
wen moest om een grote zonde en niet
meer eten en drinken mocht, vóór de
zondaar was gestraft. De mensen liepen
te hoop bij de poort, om te horen, wat
er gebeurd was. Daar zaten de rechters
met strenge gezichten en een man, een
eenvoudige wijngaardenier, werd door
soldaten voor hen gesleurd.

„Hij heeft God en de koning ver-
vloekt!" riep een man, die ook voor de
rechters stond.

„Ja, ik heb het ook gehoord!" riep een
ander, „verschrikkelijke dingen heeft hij
gezegd!"...

En hoe stellig Naboth ook ontkende,
hoe dikwijls hij ook jammerend be-
zwoer, dat hij onschuldig was, het hielp
hem niet. De twee getuigen, de valse
nietswaardige mannen, zwoeren even
beslist als hij.

Toen was het vonnis spoedig geveld.
De rechters, die Naboths onschuld ken-
den, zeiden: „Hij is des doods schuldig.
Hij moet met zijn hele familie gestenigd
worden."

Ze sleepten hen naar buiten, de enige
mensen misschien, die God nog hadden
gediend in die verdorven stad. De valse
getuigen wierpen de eerste steen, de
goddeloze bende maakte het werk af.

En een bode rende naar het paleis en
boog zich voor Izébel.

„Naboth is gestenigd, hij is dood," be-
richtte hij.

Zij knikte tevreden en ging naar
Achab.

„Sta op," zei ze, „en neem de wijn-
gaard van Naboth in bezit, die hij wei-
gerde je voor geld te geven. Nu heb je
hem voor niets, want Naboth is niet
meer in leven."

Niet lang daarna liep Achab vrolijk
in zijn nieuwe tuin en maakte zijn plan-
nen. Hier moest een pad worden aange-
legd en dáár zou een perk komen. En
het huis zou worden afgebroken.

Maar nu was er weer één, die zijn
plannen bedierf. En wéér was het een
eenvoudig man, maar één, die niet on-
derdanig was. Hoog opgericht stond hij ,

als een rechter voor de koning, vervuld
van heilige toom.

Achab kromp ineen, toen hij die ma
zag: Elia!

„Hebt gij mij gevonden, mijn vijand?"
vroeg hij bang.

„Ik heb u gevonden," zei de profeet.
En hij slingerde de koning zijn harde
boodschap in het gezicht.

„Zo spreekt de Here: Hebt gij ge-
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moord? En wilt gij nu ook nog roven?
Nu zullen gij en uw familie worden uit-
geroeid, zoals gij met Naboth hebt ge-
daan. De honden, die het bloed van
Naboth hebben gelikt, zullen ook uw
bloed likken. En Izébel zal door de hon-
den worden verslonden aan de voorwal
van Jizreël!"

Ontdaan wankelde Achab terug naar
zijn paleis. Hij scheurde zijn kleren, hij
trok een rouwkleed aan, hij vastte en hij
bewoog zich als een slaapwandelaar. De
woorden van Elia hadden hem doods-
angst aangejaagd.

Maar echt berouw had hij niet. En
Izébel lachte zijn angst wel weg. Ze
hitste hem weer op, en het duurde niet
lang, of hij was weer dezelfde trotse,
goddeloze zondaar van vroeger.

• eo.sC..►9 ........ei►5eÁ 0/V.,.........,..U...C/►)OIV...E.
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KONING Achab had bezoek. Hij zat
voor de poort van Samaria en aan zijn
rechterhand zat zijn gast: Josafat, de
koning van Juda.

Ze zaten daar als goede vrienden
naast elkaar in hun koningsmantels, de
goddeloze Achab en de godvrezende
Josafat, en ze hadden een groot plan. Ze
wilden samen oorlog gaan voeren tegen
Benhadad, de koning van Aram. Die had
steden veroverd in Achabs land en hij
had beloofd, die terug te geven, maar
hij deed het niet. Nu zou Achab ze
:zemen met geweld. En wel allereerst
Ramoth in Gilead.

Maar Josafat was niet gerust. Hij wil-
de graag weten, of de Here die oorlog
goed zou keuren. Daarom liet Achab
profeten komen.

Dat waren echter geen moedige knech-
ten van God. Ze dienden de kalveren in
Bethel en Dan en ze zeiden niet, wat

God wilde, maar wat Achab graag horen
wou.

Vierhonderd valse profeten kwamen
voor de koning staan en bogen diep.

„Zal ik optrekken ten strijde tegen
Ramoth in Gilead, of zal ik het nala-
ten?" vroeg de koning.

En al die mannen riepen: „Trek op,
en de Here zal het in de macht des
konings geven!"

Het klonk geestdriftig. Eén van die
mannen, Zedekia, had ijzeren horens
vastgemaakt op zijn hoofd en sprong en
stootte daarmee als een os.

„Zo zult gij de vijanden neerstoten,
koning!" riep hij.

Maar Josafat liet zich niet bedriegen.
„Is er niet nog een profeet?" vroeg hij.
Achabs gezicht betrok. Er was inder-

daad nog een profeet. Micha heette hij.
Achab haatte die man en hij had hem
in de gevangenis laten werpen, omdat
hij over de koning nooit iets goeds, maar
alleen onheil profeteerde. Maar Josafat
bleef aandringen en zo werd er een
hoveling gezonden om Micha te halen.

„Alle profeten hebben gunstig gespro-
ken," zei die bode. „Doe het ook,
Micha!"

Micha zag voor het eerst de zon weer,
na vele weken gevangenschap in de
donkere cel. Hij was mager geworden
en zijn ogen stonden hol. Maar hoeveel
hij ook geleden had, het had hem niet
bang gemaakt.

„Hetgeen de Here tot mij zeggen zal,
dàt zal ik spreken," zei hij.

Even later stond ook hij voor de
koning, als enige ware knecht van God
tussen vele leugenaars.

Achab durfde hem bijna niet aan te
zien. Hij wist wel, dat hij niet veel goeds
van Micha te wachten had. Daarom
noemde hij deze keer ook Josafat. Aan
Josafat zou Micha misschien een goede
boodschap willen brengen.

80. ACHABS DOOD
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„Micha, zullen wij tegen Ramoth in
Gilead ten strijde trekken, of zullen wij
het nalaten?" vroeg hij.

Micha zweeg. Hij stond onbeweeglijk,
alsof hij ergens naar luisterde en staar-
de voor zich uit.

Toen zei hij: „Ik zag gans Israël op de
bergen verstrooid, als schapen die geen
herder hebben."

Hij had de koning beter gediend dan
al die anderen, maar hij kreeg geen be-
loning. Zedekia sprong toe en sloeg hem
in 't gezicht. Achab liet hem terugbren-
gen naar de gevangenis, en gaf bevel
om hem bijna niets te eten te geven, tot
hij, de koning, weer behouden thuis zou
komen. Toen wendde Micha zich nog
eenmaal om en zei met lichte spot: „In-
dien gij inderdaad behouden terug komt,
heeft de Here door mij niet gesproken."

MICHA's waarschuwing had niet ge-
holpen. Spoedig trokken de koningen op
met hun legers. Maar Achab was toch
onzeker.

„Als schapen die geen herder heb-
ben ..." Die woorden speelden door zijn
hoofd, toen hij voor zijn mannen uitreed
in zijn koninklijke wagen. En hij herin-
nerde zich nog de uitspraak: „De hon-
den, die het bloed van Naboth hebben
gelikt, zullen ook uw bloed likken."

Micha en Elia, hij zag hen beiden drei-
gend voor zich staan, de één toornig op-
gericht in de wijngaard, de ander een
gevangene, bleek en uitgeteerd. Maar
beiden hadden ze zijn dood voorspeld.

Zijn hart kromp ineen.
Leven wilde Achab, al had God ook

tweemaal gezegd, dat hij sterven zou.
Hij durfde niet sterven en voor God

verschijnen. Opeens werd hij bang voor
de komende strijd. En in zijn angst be-
dacht hij een plan, om Micha en Elia
te slim af te zijn. Hij trok zijn konings-
kleed uit en een gewoon soldatenharnas

aan. Zo trok hij de vijand tegemoet, op
een wagen zonder versiering en met
paarden zonder pluimen, onherkenbaar
tussen zijn mannen.

De koning van Aram had aan al zijn
oversten bevolen, dat zij vooral Achab
moesten bestrijden. Maar zij vonden
hem niet. Eerst drongen zij allen op Jo-
safat aan, die op zijn koninklijke wagen
zijn soldaten aanvoerde.

Maar toen zij zijn strijdkreet hoorden:
„Op, mannen van Juda!", bemerkten
zij hun vergissing. Zij keerden zich af.
Zij verspreidden zich in het gewoel van
de strijd en speurden tevergeefs naar de
koning van Israël.

Achab stond op zijn eenvoudige wagen
en lachte overmoedig. Dapper sloeg hij
op de vijanden in. Al zijn angst was weg.
Zijn list gelukte prachtig.

Schapen zonder herder? Micha, de
ongeluksprofeet, mocht zeggen, wat hij
wilde. De koning was God zelf te slim
af geweest!

MAAR een man in het leger van de
vijanden nam een pijl uit zijn koker en
spande zijn boog zonder bepaald doel.
Hij schoot zijn pijl op goed geluk in de
richting van het leger van Israël.

Hij oogde hem na, toen hij wegsnorde,
hij zag hem neersuizen in de vijandelijke
troep. Meer zag hij niet.

Maar Achab, die lachend op zijn
wagen stond, kromp plotseling kreunend
ineen. Een scherpe pijl was door de
armnaad van zijn pantser gedrongen
toen hij de arm omhoog hief voor eer
nieuwe slag.

Het zwaard viel uit zijn hand, zij
arm zonk krachteloos neer.

„Ik ben gewond!" kermde hij. „Wend
de teugel en breng mij uit het leger!"

Maar het kon niet. Het gedrang van
wagens en paarden was te groot.

En het mocht ook niet. Want de strijd
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werd heviger en als nu de koning vlucht-
te, zou heel het leger de moed verliezen.

Toen klemde Achab zich vast aan zijn
wagen, en krimpend van pijn hield hij
zich staande, het doodsbleke gelaat naar
de vijand gericht. Bloed vloeide langs
zijn blinkend harnas, en bevlekte de
wagen.

En toen de zon was ondergegaan en
de schaduwen van de nacht kwamen
aankruipen over het slagveld, was voor
hem de nacht van de dood aangebroken.

Zijn soldaten dwaalden naar huis
terug als schapen zonder herder, zoals
Micha had voorspeld. De strijd was
verloren. De herder, die nooit een goede
herder was geweest, lag in zijn bloed op
een wagen, die langzaam naar Samaria
reed.

En toen die wagen werd afgespoeld bij
de vijver van het paleis, slopen honden
nader, gore half-wilde beesten en likten
begerig het koninklijke bloed.

Zó was het einde van Achab, de
goddeloze koning, die naar Gods
waarschuwende stem niet geluisterd
had.
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TOEN Josafat nog een jongen was en
woonde in het paleis bij koning Asa, zag
hij dikwijls zijn vader en zijn moeder
knielen voor God.

Zo leerde hij het ook. Hij kreeg de
Here al vroeg lief en werd een god-
vrezend man. En ook toen hij zijn
vader als koning was opgevolgd, pro-
beerde hij een goed knecht van God te
zijn. Hij zond priesters het land door
om het volk te leren, hoe zij God
moesten dienen. Hij stelde rechters aan
door heel het land en gebood hun, om
eerlijk en rechtvaardig te zijn en zich
niet te laten omkopen.

„Want," zei hij, „God is bij u, als gij
recht spreekt."

God zegende Josafat, en Juda werd
een rijk en machtig land. Zó machtig,
dat sommige naburige vorsten dachten:
„Wij moeten goede vrienden blijven met
Josafat."

Zij brachten grote geschenken en
sloten een verbond met hem. Zo deden
de Filistijnen en Arabieren.

Maar er waren ook volken, die anders
dachten: de Moabieten en Ammonieten.
Zij waren ook onder de indruk van Jo-
safats macht, maar daarom juist maak-
ten zij in stilte hun legers sterk en
wachtten op een goede gelegenheid, om
Juda aan te vallen.

Nadat Josafat met Achab tegen Aram
had gestreden en teruggekeerd was met
een verslagen leger, waagden zij hun
kans.

Zij stroomden bij duizenden het land
in, om Juda te veroveren. Zij plunder-
den en vernielden wat zij konden. Waar
zij kwamen, veranderden ze het land in
een woestijn.

Josafat hoorde het, toen zij reeds bij
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Engedi waren en zijn angst was groot.
Maar hij wist, waar hij hulp moest zoe-
ken. Hij kwam met heel zijn volk samen
bij de tempel en bad daar om uitkomst
in de nood. De mannen lagen geknield
rond hun koning, de vrouwen hieven
haar handen omhoog en smeekten
schreiend om hulp, kleine kinderen zelfs
vouwden hun handjes en stamelden hun
eenvoudig gebed.

En plotseling stond een man op tussen
de mensen. Zijn ogen glansden van
vreugde.

„Alzo spreekt de Here," riep hij,
„weest niet bevreesd voor deze grote
menigte, want het is geen strijd van u,
maar van God. Trekt morgen maar
tegen hen op, dan zult gij zien, dat de
Here u de overwinning geeft, zonder dat
gij behoeft te strijden."

Het was een vreemde boodschap, maar
Josafat en al de mensen geloofden die.
Zij dankten God en gingen gerust naar
huis.

De volgende morgen trokken zij de
vijand tegemoet door het dal van
Tekoa, maar het was, alsof zij naar een
feest gingen. Want zangers in kleurige
feestkleren trokken voor het leger uit
en zongen hun lied: „Looft de Here,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid."

En hun geloof werd niet beschaamd.
Toen zij op de heuvels kwamen, waar-

achter de Moabieten en Ammonieten
legerden, zagen zij wèl tenten en ka-
melen en grote kudden vee, maar geen
vijand viel hen aan.

Voorzichtig kwamen zij nader, en
zagen tot hun verwondering veel men-
sen dood ter aarde liggen. De vijanden
hadden twist gekregen en terwijl Josa-
fat en zijn leger zingend in aantocht
waren, hadden zij elkander voor een
groot deel vermoord. Het overschot was
angstig gevlucht.

Juda behoefde niet te strijden. Het
had zonder één slag de overwinning
behaald. En beladen met grote buit
keerde het volk terug.

Zó werd koning Josafat gezegend, om-
dat hij de Here vreesde.

SLECHTS één dwaas ding deed Josa-
fat. En daardoor bracht hij geen zegen,
maar vloek over zijn volk.

Hij meende, dat hij de Here kon
dienen, ook al ging hij met goddelo-
zen om.

En hij werd de vriend van de slechte
koning Achab. Hij stond zelfs toe, dat
zijn zoon Joram trouwde met de doch-
ter van Achab en Izébel.

Zo kwam Athalia in Jeruzalem. Maar
die heidense prinses bracht haar Baäls-
beeld mee.

Josafat heeft niet meer beleefd, hoe-
veel ellende en verdriet zij over zijn
volk bracht.

Hij zelf heeft de Here nooit losge-
laten. Als een vroom koning heeft hij
geregeerd, vijf en twintig jaar lang, en
als een vroom man is hij gestorven.

Maar toen kwam al spoedig de vrese-
lijke tijd, waarin het volk bijna geheel
van God werd afgevoerd en de Baäls
diende, evenals men in Israël deed.

Dat was voor een deel Josafats schuld.
Omdat hij met goddeloze mensen

vriendschap had gesloten.
Omdat hij, als een onvoorzichtig kind.

met vuur had gespeeld.
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VIER EN TWINTIG ossen ploegde
op één akker, twaalf maal een juk voc
een ploeg.

Achter het twaalfde juk ging Elisc
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de zoon van de boer; voor hem uit
ploegden elf knechten. Zij trokken hun
voren de akker over tot aan het eind
zonder om te kijken, dan keerden zij en
ploegden terug in een lange rij. De
vreselijke droogte, die drie jaren ge-
duurd had, was voorbij. Geuren stegen
op uit de vochtige aarde. En straks zou
Elisa het zaad doen neerregenen in de
verse voren en het zou kiemen en
groeien en rijke vruchten dragen. Het
was heerlijk om boer te zijn en onder
die wijde hemel zijn werk te doen in
vertrouwen op God.

Maar Elisa ploegde zijn laatste voor.
Want een man kwam uit het Zuiden
over de akkers, uit de richting, waarin
héél ver weg de Horeb lag. Een krach-
tige man met donkere, moedige ogen. Hij
naderde Elisa, en toen hij dicht bij hem
was, deed hij plotseling zijn mantel af
en wierp die over Elisa's schouders.

De ploeg stond stil, voor altijd. Elisa
keek verschrikt om en zag Elia staan,
de grote profeet. Die zag hem zwijgend
en ernstig aan.

En op dat ogenblik begreep Elisa dat
hij zijn boerenkleed moest verwisselen
voor een profetenmantel. God had nog
heerlijker werk voor hem.

„Laat mij toch mijn vader en moeder
kussen," zei hij, „dan wil ik u volgen."

Toen verbrandde hij zijn ploeg en al
zijn gereedschap; hij zou het niet meer
nodig hebben. Hij slachtte zijn ossen en
kookte ze op het vuur, want hij zou ze
nooit meer besturen. Daarna vierden
zijn knechten het afscheidsfeest.
Maar Elisa, hun heer, liep achter

le meester en was zelf een knecht
:eworden. Hij bereidde Elia's maaltijd
n at zelf pas daarna, hij waste Elia's
oeten, hij luisterde toe, hoe Elia het
aad zaaide van Gods Woord in de har-
en der mensen.
Dat duurde jaren.

Elia was meer dan een meester voor
Elisa, hij was hem een vader.

Maar altijd zou die vader niet bij hem
blijven. Eens kwam de tijd, dat hij heen
moest gaan.

ZE gingen samen door het zonnige
land, Elia en Elisa, en ze wisten het
beiden: het was hun laatste tocht.

Hun harten waren vol, maar zij spra-
ken weinig. Gilgal lag achter hen. Daar
had Elia reeds afscheid genomen. Nu zou
hij spoedig de grote reis ondernemen,
waarvan niemand wederkeert.

Op die reis zou zelfs Elisa niet mee
mogen gaan. Misschien was het beter,
dat hij maar dadelijk achterbleef.

„Blijf toch hier," zei de meester,
„want de Here heeft mij naar Bethel
gezonden."

Maar op deze laatste dag gehoorzaam-
de Elisa niet. Hij had zijn meester
zo lang gevolgd, hij wilde hem niet al-
leen laten.

En hij antwoordde: „Zo waar de Here
leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet ver-
laten."

Zo gingen zij samen naar Bethel.
De profeten die daar woonden, zagen

hen komen en wisten, wat gebeuren
ging. Zij fluisterden tot Elisa: „Weet gij
wel, dat de Here heden uw meester van
u zal wegnemen?"

Hij antwoordde treurig: „Ook ik weet
het, zwijgt stil."

Toen ook Bethel achter hens lag, zei
Elia: „Elisa, blijf toch hier, want de Here
heeft mij naar Jericho gezonden."

Maar Elisa wilde bij zijn meester zijn
tot aan het laatste ogenblik.

En daarom antwoordde hij: „Zo waar
de Here leeft en gijzelf leeft, ik zal u
niet verlaten."

Zo kwamen ze in Jericho.
Ook dáár woonden profeten en ook zij

wisten het geheim.
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Zij vroegen zacht aan Elisa: „Weet gij,
dat de Here heden uw meester van u
zal wegnemen?"

En hij antwoordde: „Ook ik weet het,
zwijgt stil."

Zij gingen Jericho uit. Toen zei Elia:
„Blijf toch hier, want de Here heeft mij
naar de Jordaan gezonden."

Maar weer antwoordde Elisa: „Zowaar
de Here leeft en gij zelf leeft, ik zal u
niet verlaten."

Zo gingen zij beiden verder.
Vijftig profeten uit Jericho volgden

hen, maar bleven staan, toen zij beiden
de Jordaan bereikt hadden.

Zij zagen, dat Elia zijn mantel samen-
wond en neersloeg op het water. Over
een droog pad, dwars door de rivier,
tussen twee muren van water, volgde
Elisa zijn meester.

Aan de andere oever verdween zij
tussen de heuvels.

De profeten hadden hun meester voor
het laatst gezien. Maar Elisa was nog bij
hem. Hij liep stil aan zijn zijde en zijn
hart was zeer bedroefd.

In de verte glansde de zon op de top
van de Nebo. Daar was het, dat eens
Mozes, de grote prof eet, door God
werd weggenomen. Een even groot pro-
feet wandelde hier nu voor het laatst.

Elia was niet bang voor het wonder
dat gebeuren ging. Maar toch was het
een troost voor hem, dat één mens bij
hem bleef in deze laatste uren.

Hij keek Elisa vol liefde aan en zei:
„Doe een wens. Wat zal ik voor u doen,
eer ik van u word weggenomen?"

Eén wens had Elisa. Hij was Elia's
zoon geweest, nu wilde hij ook van hem
erven.

Hij dacht aan geen geld of goed. Dat
had Elia trouwens niet. Maar hij dacht
aan zijn geest, zijn groot geloof, die won-
derlijke gave waardoor Elia zo'n groot
profeet was geweest. Die gave wenste

Elisa, opdat hij de opvolger van zijn
meester mocht zijn.

Daarom vroeg hij eerbiedig: „Meester,
laat uw geest mogen komen in mijn
ziel."

Maar dat kon Elia hem niet beloven.
Want over de geest beschikt God alleen.

Elia zei: „Gij hebt een moeilijke zaak
gewenst. Indien ge mij zult zien, terwijl
ik van u word weggenomen, dan zal uw
wens vervuld worden; anders niet."

Zij gingen voort en spraken nog meer
met elkander. Maar plotseling werd de
hemel zwart van wolken. De bliksem
schoot neer. Het was, alsof het vuur van
de hemel vlak langs Elisa ging. En toen
was zijn meester verdwenen.

Maar Elisa zag hem. Een vurige wa-
gen, met vurige paarden bespannen, stei-
gerde in de stormwind omhoog en voer-
de Elia mee.

Elisa viel op zijn knieën, hij strekte
de handen naar hem uit en riep: „Mijn
vader, mijn vader! Wagens en ruiters
van Israël!"

Toen zag hij niets meer. De wind
ruiste. Het onweer trok af. De zon brak
weer door. Elisa was alleen in het veld
en hij scheurde zijn kleren van rouw.

Maar vóór hem, op de aarde, lag
Elia's ruige mantel, die hem van de
schouders gevallen was.

Toen wist Elisa zeker, dat hij zijn erfe-
nis ontvangen had. Hij nam de mante l
en keerde terug naar de Jordaan. Hij
stond voor het brede water en sloeg m et
die mantel op de golven, zoals Elia
gedaan. Hij riep:

„Waar is de Here, de God van Eli
En de God van Elia was bij hem.

zelfde macht, die Elia van Hem had on+
vangen, had Hij nu aan zijn knecht Elis
geschonken.

Het water scheidde zich vaneen. 1
profeten, die nog stonden te wachte
aan de andere oever, zagen Elisa kome
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over het blinkende pad en bogen zich
eerbiedig voor hem neer. Ze begrepen,
dat hij nu hun meester zou zijn.

Maar zij dachten dat Elia gestorven
was als ieder mens en daarom wilden
zij mensen zenden om hem te zoeken en
hem te begraven.

Elisa zei: „Zendt ze niet."
Maar toen ze bij hem aandrongen tot

schamens toe, zei hij: „Zendt ze dan
maar."

En vijftig mannen trokken over de
Jordaan en zochten drie dagen lang in
het veld aan de overzijde. Toen keerden
zij tot Elisa weer, die te Jericho geble-
ven was. Zij hadden niets gevonden.

„Heb ik u niet gezegd: gaat niet?"
vroeg Elisa.

Toen geloofden zij.
Zo als hij op aarde gewandeld had, zo

was Elia de hemel binnengegaan.

••..y C...9 ••••■ ••■N •/■• pi►9 ei►9 • • ¢^• e.....NS■96/^9 •.'►•W P■►9 •

^ 83. ELISA	 ^

1	 É
•0■•9D ONID •i••./•0\/i M ~0 • • A• •■•• ~D TIDN• •1I• 4NID •

DE profeet Elisa ging door het land,
zoals hij vroeger over zijn akker was
gegaan: vol geloof en vertrouwen. Maar
zijn werk was grootser en heerlijker ge-
worden. Want nu zaaide hij het heilige
zaad van Gods Woord en het onkruid
dat hij bestreed, was het onkruid van
de zonde.

De akker was groot en onvruchtbaar
en trouwe arbeiders waren er weinig.
Distels en doornen groeiden welig en
boze machten zaaiden steeds meer.

Maar Elisa, al zag hij weinig vrucht,
deed gehoorzaam en ijverig zijn werk,
want hij wist, dat het niet tevergeefs zou
zijn. Waar hij kwam, bracht hij zegen
voor allen die God nog wilden dienen.
Nooit kwam iemand tevergeefs tot hem
om hulp of raad. En op de sabbatten
en de feesten der nieuwe maan hield hij

bijeenkomsten om samen God te loven.
Hij was anders dan zijn meester. Elia

was een groot en geheimzinnig man, die
plotseling verscheen en even plotseling
weer verdwenen was, die niet lang bleef
op dezelfde plaats.

Elisa daarentegen had een huis in Sa-
maria en maakte van daar uit zijn rei-
zen door het land. Hij woonde midden
tussen de mensen en ze kenden hem
alien.

Maar zijn geloof was niet minder groot
dan dat van Elia, en hij heeft veel won-
deren gedaan.

Die wonderen werden verteld door
heel het land, en ze waren waarschu-
wingen van God in die donkere tijd,
toen Israël steeds weer van Hem af-
dwaalde.

ELISA kwam in Jericho, waar het
water slecht was. Het land werd er on-
vruchtbaar van. Maar toen de mensen
hun nood klaagden, nam hij een hand-
vol zout en wierp dat in de bron.

Hij sprak: „Zo zegt de Here: Ik maak
dit water gezond."

Het water wèrd gezond, zuiver en
goed van smaak en het land veranderde
als een kind, dat van een zware ziekte
genezen is.

HIJ kwam in Gilgal bij de profeten
die daar woonden, en redde hun leven ,
Het was een tijd van hongersnood eí
één der mannen was in het veld g
gaan om kruiden te zoeken, want kor n
was er niet meer. Toen vond hij ron e,
gele bessen aan een wilde slingerplu t
Die bessen zouden wel goed te eter
zijn, dacht hij. Hij plukte er zijn kleec
mee vol, kwam er mee thuis en sneeo
ze in de pot. Hij wist niet, dat het de
zwaar vergiftige wilde kolokwinten wa
ren. De anderen merkten het pas, toer
ze er van geproefd hadden. Ze schreeuw
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den het uit: „De dood is in de pot, man
Gods!" Maar hij liet meel brengen
en wierp het in de pot. Toen was het
eten goed en geen die er van gegeten
heeft, is iets kwaads overkomen.

HIJ kwam ook eens door Bethel, waar
het gouden kalf stond en waar de
goddeloosheid heel groot geworden was.
Daar haatten de mensen hem, omdat hij
een knecht van God was. Toen de jon-
gens hem zagen lopen, die vreemde man
in zijn lange mantel, liepen zij hem na
in een grote troep en scholden hem uit
en bespotten hem. Ze volgden hem tot
ver buiten de stad.

„Kom op, kaalkop!" schreeuwden ze.
„Kaalkop, kom eens op, als je durft!"

Hij keerde zich om en bestrafte hen,
maar ze luisterden niet.

Toen kwamen twee berinnen uit het
bos en verscheurden twee en veertig
van die kinderen. God liet zijn dienaar
niet bespotten.

DAT was één van de weinige malen,
dat zijn komst vloek bracht onder de
mensen.

Aan de godvrezenden bracht hij niets
dan goeds. En de armen hielp hij soms
op wonderlijke wijze. Zo redde hij eens
een vrouw uit grote nood.

Haar man, die de Here had liefgehad,
was gestorven en daardoor was zij in
armoede gekomen. Zij had zelfs

schulden moeten maken en kon ze niet
terugbetalen. Nu moesten haar twee zonen de
laven worden van de schuldeisers. En
vie moest dan voor haar de kost ver-
ienen? Zij zou van honger sterven.
Maar toen zij in haar nood bij Elisa

wam om hulp, vroeg hij: „Wat hebt gij
og in huis?"
Zij had niets dan een kruikje olie.
Toen sprak hij: „Ga heen en vraag

aan al uw buren ledige vaten. Zorg, dat
gij er niet te weinig hebt. Ga dan uw
huis binnen en sluit de deur. Vul dan
al de vaten met olie."

Vul dan al de vaten? ... Hoe kon zij
vaten vullen uit een kruik?

Zij begreep het niet, maar zij gelóófde.
En zij gehoorzaamde.

Zij schonk, zij schonk ... Zij hield met
bevende handen de wonderkruik boven
het vat en door haar tranen heen zag
zij een gouden stroom ononderbroken
vloeien. Zij liep van het ene vat naar
het andere en haar zonen zetten ze weg,
tot heel de wand vol gevulde vaten
stond.

Toen zei ze: „Breng mij nog een
vat." Maar er was geen vat meer.

En de olie hield op te stromen..
Het was genoeg. Zij verkocht de olie,

betaalde haar schuld en hield nog over
om van te leven met haar kinderen.

ELISA zèlf bleef arm. Nooit gebruikte
hij zijn goddelijke gave voor zichzelf.
Hij reisde te voet door het land in een
versleten mantel, om anderen te helpen.
En geen droefheid was zo klein, geen
zorg zo onbeduidend, dat hij die niet
weg wilde nemen.

Eens kwam hij weer in Jericho en ging
met de profeten die daar woonden naar
de oever van de Jordaan, waar ze bomen
wilden vellen. Eén van die profeten was
zo arm, dat hij een geleende bijl had en
de man was er zuinig op. Maar toen hij
een stam velde, vloog het ijzer van de
steel en viel in het diepe water.

De man slaakte een kreet en riep:
„Ach, mijn heer, het was geleend!"
Maar Elisa kwam er bij en vroeg:

„Waar is het gevallen?" Toen sneed hij
een stuk hout en wierp dat in de rivier,
op de aangewezen plaats. En het zware
ijzer kwam boven drijven en dobberde
blinkend op de golven.
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De man was zo beduusd, dat Elisa
hem zeggen moest, dat hij zijn bijl weer
grijpen kon.

Ook hij was wonderlijk geholpen.

MAAR in Sunem deed Elisa het groot-
ste wonder.

Hij kwam daar vaak op doorreis en
altijd was het dezelfde vrouw, die aan
haar deur stond om hem binnen te nodi-
gen, en bij wie hij dan bleef eten. Ten-
slotte liet zij zelfs in overleg met haar
man een kleine bovenkamer timmeren,
waar ze een bed, een tafel, een stoel en
een kandelaar plaatste, alleen voor Eli-
sa, zodat de heilige man ook bij hen kon
overnachten.

Toen Elisa weer in Sunem kwam met
zijn knecht Gehazi en dat kamertje zag,
was hij blij en dankbaar. Hij liet de
vrouw roepen en sprak: „Zie, gij hebt
u voor ons al deze moeite getroost; wat
kan er nu voor u gedaan worden? Is er
iets waarover ik voor u tot de koning
of tot de legeroverste kan spreken?"

Maar zijn vreugde over de verrassing
was voor haar reeds beloning genoeg.
Zij was welgesteld en leefde gelukkig
temidden van haar familie. Wel had ze
één groot gemis in haar leven, maar
daar praatte ze niet over. Wat hielp het
om dat te noemen? Zij had alle hoop
reeds opgegeven.

Zij zei dus, dat ze geen wensen had, en
ging weer heen. Maar Elisa bleef aan
haar denken.

„Wat zouden wij dan voor haar kun-
nen doen?" vroeg hij aan zijn knecht.

Gehazi had iets begrepen van haar ge-
heim verdriet.

„Zij heeft helaas geen zoon," zei hij,
„en haar man is oud."

Toen liet Elisa haar nog eens roepen.
Zij kwam in de deur van zijn kamertje
staan, zag zijn vriendelijke ogen vast op
zich gericht en hoorde hem rustig zeg-

gen: „Op deze zelfde tijd, over een jaar,
zult gij een zoon omhelzen."

Zij geloofde hem niet en zei: „Och
neen, mijn heer, spiegel mij niets voor."

Maar na een jaar hield zij werkelijk
een klein spartelend jongetje in haar
armen, dat God haar gegeven had. Toen
was haar geluk volkomen.

En voortaan, als Elisa daar was en op
zijn kamertje zat, klonk de blijde stem
van het kind door het eens zo stille
huis.

Een paar jaar later sprong het hem
reeds tegemoet, als hij kwam.

En :Elisa verblijdde zich in het geluk
van die ouders.

MAAR eens, toen het kind al een grote
jongen geworden was, heeft God voor
één dag dat geluk weggenomen en ver-
anderd in grote smart.

De jongen speelde op het land bij zijn
vader en de knechten, die het koren
maaiden. Het was heel warm, maar hij
dacht niet aan de hitte en speelde bloots-
hoofds in de brandende zon.

Plotseling liep hij met beide handen
aan zijn hoofd naar zijn vader toe.

„Mijn hoofd, mijn hoofd!" klaagde hij
verdrietig.

De vader dacht niet, dat het zo ernstig
was. Hij liet zijn zoon door een knecht
naar huis brengen en ging door met zijn
werk. Maar de moeder zat met het kind
op haar schoot en zag, dat al haar liefde
en al haar zorg het niet meer konden
redden. Het kind moest een zonneste k
hebben. Zijn hartje klopte steeds zw
ker, zijn doffe ogen vielen dicht. Enter
de zon op het hoogst stond, hield zij ie -

dood in de armen.
Zij bleef zo wonderlijk kalm. Zij droes

het dode kind naar boven en legde he'

op Elisa's bed. Toen sloot zij de deur ei
ging naar haar man.

Zij vertelde hem niets, maar zei:

^Iq 	 u^IgIRfII' 11
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„Geef mij een ezel en een knecht,
want ik moet naar Elisa.”

„Waarom nu?" vroeg hij verwonderd.
„Het is toch geen sabbat of nieuwe
maan?"

„Wees maar gerust," zei ze.
Zij zadelde de ezelin en gebood de

knecht om het dier voort te drijven, zo
hard het lopen kon. Zo reed zij in draf
over het veld en voelde niet de brand
van de zon.

Haar ogen keken strak naar het Wes-
ten, waar in de verte de Karmel zich
verhief tegen de blauwe hemel. Daar
moest Elisa zijn.

Hij zag haar reeds van verre komen
en zond haar Gehazi tegemoet.

„Vraag haar, of alles wel is met haar,
met haar man en met het kind," zei hij.

Maar zij kon zich alleen tegen Elisa
uitspreken.

„Alles wel," zei ze tot Gehazi, om
van hem af te zijn. En ze reed door tot
ze bij zijn meester kwam.

Toen zakte ze op de grond, sloeg
haar armen om zijn voeten en schreide
of haar hart zou breken.

Gehazi wilde haar wegstoten. Hij
vond, dat zij heel oneerbiedig deed. Maar
Elisa zei zacht: „Laat haar, want zij is
bitter bedroefd en ik weet niet waarom,
want de Here heeft het mij niet ge-
zegd."

Zij hief het bleek gezicht naar hem
op en schreide: „Heb ik u gevráágd om
een zoon? Heb ik niet gezegd: Gij
moet mij niet misleiden? Waarom heb

een kind gekregen, als ik het tòch
weer verliezen moest?"

Elisa was even bedroefd als zij. Maar
hij wist, dat er Eén was, die nog helpen
Icon. Zou iets voor de Here te wonder-
lijk zijn?

Hij gaf Gehazi zijn staf en zei: „Loop
snel naar het huis, laat je door niemand
ophouden onderweg en leg mijn staf op

het gezicht van de jongen."
En terwijl Gehazi vooruit rende, volg-

de hij met de vrouw.
Maar Gehazi twijfelde. Hij dacht:

„Meent de meester soms dat het kind
dan weer levend zou worden? Dat kan
toch niet!"

En toen kon het ook niet. Toen Elisa
op zijn kamertje kwam, lag het kleine
lichaam koud en wit op het bed.

Hij sloot de deur, knielde bij het kind
en bad.

Hij nam de jongen in zijn armen en
boog zich over hem heen, de mond op
zijn mond, de ogen op zijn ogen, de han-
den op zijn handen. Het lichaam van de
jongen werd warm. Hij liep de kamer
op en neer, biddend, smekend tot de
God des levens. Toen keerde hij terug
naar het bed en boog zich over het
kind.
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Was er een kleine trilling van leven
in het gezicht? Kwam er een beetje
kleur op de wangen?

Plotseling niesde de jongen, zeven
maal achtereen; twee heldere ogen gin-
gen open en keken verwonderd rond.

De moeder werd geroepen en zij zag
haar kind de handen naar haar uitstrek-
ken en hoorde Elisa zeggen:

„Neem uw zoon op."
Toen wierp zij zich aan zijn voeten

en aanbad Gods macht.
Nu was haar geluk nog rijker gewor-

den. Want nu wist zij pas goed, dat zij
het helemaal aan God te danken had.

HET gerucht van dat wonder ging
door het land, van mond tot mond. Er
was niemand, die niet hoorde van de
wonderlijke daden van de grote profeet.
Heel Israël werd er door herinnerd aan
de macht en liefde van God.

Maar Israël luisterde niet.
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GEHAZI droomde van rijkdom en
macht.

Hij ging achter Elisa door het land,
maar de woorden van de meester gin-
gen zijn hart voorbij en de taal van zijn
wonderen verstond hij niet. Wat hielpen
wonderen en wijze woorden, als je er
niet rijk en machtig door werd?

Hij zag in zijn verbeelding een huis
en land en vee en knechten. En zichzelf
als meester daartussen.

Dat was zijn wens. Zolang Gehazi dat
niet bereikt had, kon hij niet gelukkig
zijn, dacht hij.

MAAR ver weg, in Damaskus, de
hoofdstad van Aram, woonde een man,
die alles had waar Gehazi van droomde

en nog veel meer, en die toch óók niet
gelukkig was.

Die man was Naäman, de leger-
overste. Hij woonde in een prachtig
paleis, hij had paarden en wagens en
knechten en geld.

Alle mensen eerden hem, want hij
was een held, die het land had gered
door zijn dapperheid. Na de koning was
hij de voornaamste van het land.

Maar toch was hij ongelukkig, want
hij was melaats. Op zijn lichaam ver-
toonden zich de eerste tekenen van deze
vreselijke ziekte en er was geen dokter
in heel het land, die hem genezen kon.
Er was geen god in enige tempel, die
zijn offers en gebeden verhoorde. Ook
Rimmon niet, de god van het land.

Zijn knechten hadden diep medelijden
met hem. Want Naäman was een goed
en vriendelijk man en als een vader
voor zijn knechten.

Maar ook zij konden hem niet helpen.
Naäman wist, dat de ziekte steeds erger
zou worden en dat hij na een verschrik-
kelijk lijden sterven zou.

MAAR eens had een Aramese bende
een plundertocht gemaakt en een klein
meisje geroofd uit het land van Israël.
Dat hadden ze ten geschenke gegeven
aan de vrouw van hun overste. Daar
diende zij nu als slavinnetje in het grote
huis. En zij hield ook wel van haar
goede meester, maar zij kon toch haar
land niet vergeten.

Eens zei ze tegen haar mevrou
„Och, was mijn heer maar bij de pr
feet in Samaria, dan zou deze hem wel
van zijn melaatsheid verlossen."

Zij hield dat vol. Zij vertelde ook wat
zij in haar land had gehoord van Elisa's
wonderen. En toen Naäman dat alles
vernam, kreeg hij weer een beetje hoop.

Hij sprak er met de koning over.
Niet lang daarna ging hij op reis naar
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het verre land, in een prachtige wagen,
omgeven door veel knechten te paard,
een schitterende stoet, met goud en zil-
ver en schone geschenken. En met een
brief van zijn koning aan de konnig van
Israël.

In die brief stond geschreven: „Ik
zend mijn dienaar Naäman tot u, opdat
gij hem verlost van zijn melaatsheid."

Want de koning van Aram dacht, dat
voor zijn macht wel iedereen zich bui-
gen zou. Ook die wonderdoener in Israël.

MAAR toen de koning van Israël die
brief gelezen had, smeet hij hem woe-
dend neer en riep wanhopig:

„Denkt die koning dan, dat ik een god
ben? Kan ik dan een mens van melaats-
heid genezen? Hij weet best, dat nie-
mand dat kan! Hij wil alleen maar twist
met mij zoeken en dan met zijn leger
mijn land veroveren!"

En hij scheurde zijn kleren, van angst
en verdriet.

Maar toen Elisa hoorde, dat de koning
zo wanhopig was, stuurde hij hem een
boodschap.

„Laat hij toch tot mij komen," zei hij.
„Dan zal hij weten, dat er een profeet
in Israël is_"

Dat klonk heel zeker!
Naäman reed bevend van spanning

door de stad, naar het huis van Elisa.
„Nu zal het gebeuren," dacht hij. „De

profeet zal naar buiten komen en daar
gaan staan, en de naam van de Here
zijn God aanroepen en zijn hand over
de plek heen en weer bewegen en zo de
melaatsheid wegnemen."

Maar toen zijn wagen en zijn groot
gevolg stil hielden voor Elisa's nederig
huis, kwam alleen een knecht naar bui-
ten. Die zei: „Ga heen en baad u zeven-
maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam
weer gezond worden en gij zult rein
zijn."

Meer niet.
De deur ging weer dicht, de profeet

liet zich zelfs niet zien.
Toen verloor Naäman alle hoop en hij

werd zeer toornig. Had hij dáárom die
verre reis gemaakt, om zo behandeld te
worden? Was hij dáárom hier gekomen,
om te baden in de Jordaan met zijn
troebele, gele water? Waren in zijn
eigen land geen kristalheldere rivieren,
de Abana en de Parpar, beter dan alle
wateren van Israël?"

Hij knalde de zweep over de paarden
en raasde de stad uit, naar het Noorden,
terug naar zijn land, terug naar de plaats
van zijn lijden, diep teleurgesteld.

Maar zijn dienaren schudden bezorgd
het hoofd.

Ze kwamen naast zijn wagen rijden en
smeekten: „Mijn vader, doe toch zo
niet! Als de profeet u iets moeilijks had
opgedragen, zoudt u hem geloofd heb-
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ben. Waarom gelooft u hem niet, nu hij
iets gemakkelijks van u vraagt?"

Naäman minderde vaart en liet zich
tenslotte overhalen. Het wat te pro-
beren. Hij moest toch langs de Jor-
daan.

Mismoedig klom hij van zijn wagen,
trok zijn mooie kleren uit en liep het
water in.

Eén maal, twee maal dook hij onder
in de troebele golven, zonder geloof. Zijn
melaatsheid bleef. Nog eenmaal en nog
eens dompelde hij zijn hoofd onder
water. Zijn lichaam veranderde niet.
Zevenmaal moest hij het doen. Dan kon
hij verder rijden, even ziek als eerst.

Maar toen hij na de zevende maal het
water uit zijn ogen wreef, schreeuwden
zijn knechten het uit. En zelf bekeek hij
verbijsterd zijn lichaam. Zijn huid was
blank en zuiver als van een kleine jon-
gen. En dansend als een kleine jongen,
schreiend en lachend van vreugde, kwam
hij het water uit, trok andere kleren aan
en sprong op zijn wagen.

„Terug, terug!" juichte hij. „Want nu
weet ik, dat er op de gehele aarde geen
God is, behalve in Israël!"

Hij kwam terug bij Elisa en viel aan
zijn voeten. Hij stalde zijn schatten uit.

„Neem een geschenk aan van uw
dienaar! Neem alles wat u wilt," riep
hij dankbaar. „Nóóit kan ik u genoeg be-
lonen!"

Maar Elisa schudde glimlachend het
hoofd. En hoe sterk Naäman ook aan-
drong, hij bleef weigeren.

„Ik sta in dienst van God," zei hij. „De
Here heeft u genezen, niet ik."

„Geef mij dan zoveel aarde uit uw
tuin als twee muildieren kunnen dra-
gen," vroeg Naäman. „Dan zal ik in mijn
land voor de Here een altaar bouwen
en geen andere god meer dienen dan
Hèm. Ik zal alleen nog in de tempel van
Rimmon komen, als ik er de koning

moet brengen. Ik hoop, dat God mij dat
vergeven zal."

Die aarde gaf Elisa graag. Want dàt
was het mooiste van deze dag, dat ook
de ziel van deze heiden wellicht gene-
zen was.

Toen gingen de knechten aarde graven
en de schatten werden weer ingepakt en
opgeladen.

Gehazi stond daarbij met bonzend
hart en keek toe met begerige ogen. Zijn
mooie droom was zo heel dichtbij ge-
komen! Eén zak vol zilver kon al zijn
wensen vervullen! En Elisa kon het
nemen en wilde niet!

Gehazi stond de wagen nog na te
staren, toen Elisa al weer naar binnen
was gegaan.

„Daar gaat mijn geluk!" dacht hij
opgewonden. „En ik zou het laten
gaan? Zo waar de Here leeft, ik snel
hem achterna en neem iets van hem
aan."

NAMAN hoorde iemand roepen
en toen hij omkeek, zag hij de knecht
van Elisa komen. Hij liet dadelijk stil-
houden, sprong van de wagen en ging
hem tegemoet.

„Is er iets niet goed?" vroeg hij be-
zorgd.

„Alles is goed," hijgde Gehazi. „Maar
toen u juist weg was, heeft mijn meester
bezoek gekregen: twee jongemannen
van het gebergte van Efraïm. En nu wil
hij hun graag wat geven, maar hij heef
zelf niets. Daarom heeft hij mij gezon
den, om u te vragen om één zak zilver
en twee bovenklederen."

Naäman geloofde die leugen. En blij,
dat hij tòch nog iets doen kon voor Elisa,
gaf hij Gehazi zelfs twee buidels vol
zilver mee en twee mantels. En twee
dienaren zond hij mee terug, om alles
te dragen voor Gehazi.

Maar bij de heuvel nam Gehazi alles
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over en zond de dienaren weg. Alleen
borg hij alles op in huis en zijn hart
bonsde van vreugde, toen hij de kost-
bare klederen betastte en het rinkelen
der geldstukken hoorde. Met één list
had hij meer verdiend dan een ander
mens in heel zijn leven bij elkaar kon
werken. Nu zou het niet lang meer
duren, dan zou zijn mooie droom wer-
kelijkheid worden. Dan zou hij een rijk
heer zijn! En een ander mocht zijn
knechtenwerk doen bij de dwaze pro-
feet.

Maar toen hij binnenkwam bij Elisa,
met een onschuldig gezicht, alsof er
niets was gebeurd, zag hij de ernstige
ogen van zijn meester vast op zich ge-
richt en hoorde hem vragen: „Waar ben
je heen geweest, Gehazi?"

Gehazi schrok, maar hij hield zich
goed.

„Uw knecht is nergens heen geweest!"
loog hij.

Maar Elisa sprak bedroefd: „Gehazi,
Gehazi, was ik in de geest niet bij je,
toen die man zich omkeerde op zijn
wagen en jou tegemoet kwam? Was het
de tijd om dat zilver aan te nemen, en
kleren, en land en slaven en slavinnen?
Daarom zal de melaatsheid van Naäman
over jou komen, als straf voor je be-
drog."

Spierwit werd Gehazi. Maar het was
niet alleen van schrik. Het was reeds de
ontzettende ziekte, die zijn lichaam had
aangetast.

Nu kon hij een huis kopen en als een
; ;root heer leven. Hij was rijk en
aanzienlijk geworden.
Maar waar was nu zijn geluk?...

EN ook dit wonder werd weer verteld
door het land.

Maar de mensen verstonden het niet.
Er waren vele melaatsen in Israël in

die dagen, en geen van hen werd ge-

reinigd, doch wel Naäman de Syriër.
Ze hadden geen geloof.
De heidenen gingen hun voor.

HET kleine slavinnetje in Naämans
huis zal zeker wel een mooi geschenk
gekregen hebben, toen haar meester ge-
nezen terugkeerde.

Maar het mooiste was toch, dat God
haar in dat vreemde land tot zegen had
gesteld.
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DE koning Aram was boos.
Hij was in oorlog met Israël en een

deel van zijn leger zou een plundertocht
ondernemen in het land van de vijand.
Plaats en tijd waren vastgesteld en
heel geheim gehouden. Maar toen zijn
bende op die plaats het land binnen
wilde trekken, stond de koning van
Israël daar gereed met zijn leger.

Dat kon nog toeval zijn geweest.
Maar een kleine tijd later werd nog
eens een krijgsplan gemaakt voor een
inval op een heel andere plaats. Alles
was onder nog veel grotere geheimhou-
ding voorbereid. En weer trok de
koning van Israël op met zijn leger, als-
of hij het hele plan geweten had.

Zó gebeurde het telkens weer. De
Arameeërs konden geen voet in het land
van de vijand zetten, of de zwaarden van
Israël blonken hun tegen.

Het kon niet anders, dacht de koning,
er moest een verrader schuilen onder
zijn aanvoerders, een spion van de
vij and.

Hij riep zijn legeroversten bijeen.
„Eén van de onzen moet in verbinding

staan met de koning van Israël!" riep hij.
„Wie is het? Wie kan het mij zeggen?"
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Het bleef stil. De mannen stonden
ernstig voor hem en keken hem rustig
in de ogen.

Toen trad één van hen naar voren.
„Mijn heer de koning," zei hij, „bij

ons is geen verrader. Maar Elisa, de pro-
feet in Israël, deelt aan de koning van
Israël de woorden mee, die gij in uw
slaapkamer spreekt."

„Dan is hij onze gevaarlijkste vijand!"
riep de koning. „Dan moeten wij hèm
gevangen nemen."

Hij zond zijn spionnen uit, om te gaan
zien waar Elisa was. En toen hij hoorde,
dat hij in het kleine stadje Dothan was,
stuurde hij daar een groot leger heen.
Dat kwam des nachts en omsingelde
de stad. En toen Elisa 's morgens vroeg
opstond en naar buiten ging, waren de
hellingen van de heuvels rondom de stad
bedekt met wagens en paarden en hon-
derden krijgsknechten.

Het was een angstig gezicht. De hele
stad was in rep en roer, de bewoners
stonden handenwringend bij elkaar. En
Elisa's knecht liep bleek en bevend ach-
ter hem aan. Hij begreep heel goed, om
wie de vijanden hier gekomen waren.
Hij wist wel, hoe zijn meester de vijan-
den had tegengewerkt met zijn wonder-
lijke macht.

„Ach, mijn heer, wat moeten wij
doen?" klaagde hij.

Maar Elisa glimlachte.
„Vrees niet," zei hij, „want zij, die bij

ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij
hen zijn."

Die bij ons zijn? De stad was klein en
er waren weinig moedige mannen. De
jongen begreep het niet en sidderde van
angst.

Toen bad Elisa: „Here, open toch zijn
ogen, opdat hij zie."

En plotseling zag de jongen nag een
leger. Het stond tussen de Arameeërs en
de stad en zag er nog veel verschrik-

kelijker uit dan het andere. Duizenden
engelen, lichtend als vuur, hielden hun
vlammende zwaarden geveld naar de vij-
anden. Een hemels leger was door de
Here gezonden, om Elisa te bescher-
men.

Toen was de vrees van de jongen ge-
weken.

Hij volgde zijn meester, de poort uit,
de vijanden tegemoet. Hij beefde zelfs
niet, toen ze aan kwamen stormen, want
hij zag de engelen naast zich staan. Hij
hoorde Elisa bidden: „Here, sla dit volk
toch met verblindheid!" Hij zag hem de
hand opheffen en de vijanden staande
houden.

En toen ging alles heel wonderlijk!
Elisa sprak: „Dit is niet de weg en dit

is niet de stad. Volgt mij, dan zal ik u
brengen naar de man, die gij zoekt."

Dat woord had een vreemde, geheim-
zinnige macht. Ze gehoorzaamden. Ze
liepen als in een droom achter hem aan
en wisten niet, waarheen ze gingen. Ze
zagen slechts een oude man en een
jongen, en liepen mee naar het Zuiden,
ver de weg langs en dan een poort door,
die achter hen gesloten werd. En pas
toen ze binnen die poort waren, gingen
hun de ogen open.

Met ontzetting zagen ze, dat ze midden
in Samaria waren. Ze waren als ratten
in de val gelopen. Het leger van Israël
had hen reeds ingesloten. En de koning
kwam opgewonden van blijdschap en
verbazing bij Elisa en riep: „Zal ik he
neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mij
vader?"

Maar voor die laffe wraak had Elis
hen niet hier gebracht.

Hij sprak streng: „Gij moogt hen niet
neerslaan! Slaat gij soms vaker gevange-
nen neer? Zet hun brood en water voor,
opdat zij eten en drinken en teruggaan
naar hun heer."

De koning durfde niet weigeren. Hij
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liet een grote maaltijd bereiden. Stil en
verlegen zaten de Arameeërs te eten en
te drinken. Daarna gingen ze heen, be-
schaamd over hun nederlaag, maar
dankbaar voor Elisa's mildheid.

Sinds die vreemde dag kwamen de
Aramese benden niet meer in het land
van Israël.

MAAR veel later brak nog eens een
oorlog met Aram uit en toen werd Sa-
maria belegerd.

Geen mens kon in of uit, weken-,
maandenlang. Het voedsel raakte lang-
zaam op en over de steile muren, die
geen Syriër kon beklimmen, sloop een
andere, veel gevaarlijker vijand de stad
binnen en greep de mensen in zijn
klauwen.

De honger was in de stad gekomen
en hij zou de bewoners langzaam
doden, als er niet spoedig verlossing
kwam. Uitgeteerd als geraamten zoch-
ten de mensen rond naar voedsel. Maar
er was niet meer. Een ezelskop werd
verkocht voor tachtig zilverstukken,
voor meer dan honderd gulden. Zelfs de
vuilste dingen werden gegeten. Er wa-
ren mensen, die krankzinnig werden van
de honger.

En nog altijd stonden rondom de
muren de tenten en wagens van de
vijanden. Nog altijd zweef den de geuren
van het boven hun vuren gebraden
vlees tergend over de stad.

De koning kon het lijden van zijn
mensen niet langer aanzien. Eerst had
hij nog gehoopt, dat Elisa hem helpen
zou. Waarom deed de profeet het niet,
als hij het kon? Maar Elisa leed zelf hon-
ger. En nu, in zijn wanhoop, gaf de
koning hèm van alles de schuld. Hij
zwoer, dat hij de profeet vermoorden zou.

Met zijn gewapende knechten kwam
hij binnen bij Elisa. Hij schreeuwde
woedend: „Zie, welk een onheil, door de

Here gezonden! Wat zou ik nog op de
Here hopen?"

Maar in de holle ogen van de oude
profeet kwam een merkwaardige glans.
Hij hief zijn magere hand omhoog.

„Zo spreekt de Here," antwoordde hij
rustig, „morgen om deze tijd zal er over-
vloed van voedsel zijn. Dan zal een maat
fijn meel een zilverstuk kosten en men
zal twee maten gerst voor een zilver-
stuk kunnen kopen in de poort van
Samaria."

Allen werden stil van verbazing.
Alleen een hoofdman, die naast de

koning stond, lachte schamper.
„Ook al zou de Here sluizen in de

hemel maken, zou dit dan kunnen ge-
schieden?" spotte hij.

Elisa keek hem ernstig aan en even
rustig als daar straks antwoordde
hij:

„Gij zult het met eigen ogen
zien, doch daarvan niet eten."

DE avond viel.
Buiten de poort van Samaria zaten

vier melaatse mannen. Zij mochten in
de stad niet komen. En bij al hun pijn
en ellende hadden zij ook nog de vrese-
lijke straf van de honger te dragen. Zij
waren dicht bij de dood.

Op deze donkere avond werd hun al
dat lijden te machtig.

Zij zeiden tot elkander: „Als wij in
de stad gaan, zullen wij sterven. Als wij
hier blijven, sterven wij ook. Laten wij
overlopen naar de legerplaats der Ara-
meeërs. Het is onze laatste kans. Mis-
schien hebben zij medelijden met ons.
En anders moeten wij maar sterven. De
dood is beter dan dit."

Toen strompelden zij langzaam door
het duister in de richting van het vijan-
delijke kamp.

Het was daar wonderlijk stil. Toch
moesten ze er reeds dichtbij zijn. Zij
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zagen de zwarte omtrekken van de ten
ten en in het donker gloeiden de smeu-
lende vuren, maar er was geen mens te
bekennen.

Voorzichtig en heel verbaasd slopen
ze naderbij. Maar de tenten waren leeg;
een ezel liep verlaten rond, kledingstuk-
ken en wapens lagen in wanorde ver-
spreid door het kamp en een geheim-
zinnige stilte heerste rondom. Er was
geen vijand meer!

Vreselijke geluiden hadden de Syriërs
gehoord. Geratel van wagens, wapen-
gekletter, geschreeuw, gehinnik van
paarden was naderbij gekomen over de
heuvels in de avondschemering. Een
grote legermacht moest in aantocht zijn!
De koning van Israël moest naburige
volken te hulp geroepen hebben, meen-
den zij in hun ontzetting. En in grote
haast waren zij weggevlucht om hun
leven te redden.

Zij vluchtten voor geluiden, die de
Here hun had doen horen.

Maar dat wisten de melaatsen nog
niet. Die zagen eten in een tent en vielen
er op aan als dieren. Zij zagen zilver en
goud en klederen en grepen en verbor-
gen die schatten. Zij kwamen terug en
haalden meer.

Eindelijk zaten zij bij elkander onder
de sterren, verzadigd en zeer gelukkig.
Nu hun honger gestild was, dachten zij
ook aan anderen.

„Wij doen niet goed," zeiden ze, „deze
dag is een dag van blijde boodschap, en
wij houden ons stil. Wij mogen niet zwij-
gen tot de morgen. Laten wij heengaan
en het in het koninklijk paleis melden."

In het duister stonden zij voor de
poort en riepen de wachters hun blijde
boodschap toe. De wachters snelden
naar de koning.

Maar de koning geloofde het wonder
niet.

„Luister," zei hij bezorgd tot zijn

dienaren, „ik zal u vertellen wat de Ara
meeërs hebben gedaan. Zij weten, dat
wij honger lijden. Nu hebben zij zich
verborgen in het veld om ons naar bui-
ten te lokken en dan in de stad te
komen. Het is een krijgslist van hen!"

Hij zond twee wagens met knechten
uit, om de omtrek te verspieden. Die
konden het spoor volgen, waarlangs de
Arameeërs waren weggetrokken, tot aan
de Jordaan. Want de gehele weg lag vol
kleren en wapens, die zij hadden wegge-
worpen om sneller te kunnen vluchten.

Toen de koning dat hoorde, werden
de poorten wijd geopend. Het uitge-
hongerde volk drong juichend naar
buiten, naar de overvloed, die hun het
leven zou redden. Een hoofdman, die bij
de poort de orde moest bewaren, werd in
die wilde haast onder de voet gelopen
en vertreden.

Het was de hoof dman, die Elisa's
woorden in zijn ongeloof zo lichtzinnig
in twijfel had getrokken!

Maar hij had nog gezien, dat één der
eerste plunderaars een maat meelbloem
verkocht voor een zilverstuk. En voor
een zilverstuk twee maten gerst, zoals
Elisa had voorspeld.
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ER was weer oorlog met Aram, maar
koning Joram, de zoon van Achab, lag
ziek in Jizreël. Nu had Jehu het opper-
bevel.

Bij Jehu was het in goede hande
Hij was een man als Joab, de leg
overste van David, even moedig, maar
nog groter woesteling.

Hij had de vijanden verslagen hij Ra-
moth, waar Achab eens gesneuveld was,
en belegerde de stad. Van wijken wist
hij niet. Voor Jehu moest alles buigen
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of barsten. Maar zijn soldaten hielden
van hem. En voor de andere leger-
aanvoerders was hij een goed kame-
raad.

Op een dag zaten de legeroversten bij-
een in een huis buiten de muren van
Ramoth. Ze schertsten en praatten en
maakten ruwe grappen. Toen werd
plotseling de deur opengeworpen en op
de drempel stond een vreemde jonge
man in een lange profetenmantel. De
aanvoerders keken verbaasd op.

Het werd stil in de zaal. De rustige
ogen van de profeet keken Jehu aan.

Hij zei: „Ik heb een boodschap voor u,
overste."

„Voor wie van ons allen?" vroeg Jehu.
De man antwoordde: „Voor u, over-

ste."
Toen stond Jehu op en ging met de

profeet in een andere kamer.
De boodschap die hij ontving, had

niet mooier kunnen zijn. De jonge man,
die door Elisa was gezonden, nam een
kruik met olie en goot die uit op Jehu's
hoofd. Hij zei: „Zó spreekt de Here:
Ik zalf u tot koning over Israël. Gij zult
Achabs familie en Izébel, zijn vrouw, de
straf brengen voor hun goddeloosheid."

Toen verdween hij snel, en Jehu bleef
verbaasd achter. Hij wiste zich de
geurige olie van het gezicht en lachte,
want hij zag een prachtige toekomst
opengaan. Opgewonden ging hij terug
naar zijn vrienden.

Voor hun grappen was niets veilig.
„Wat moest die rare vent met jou,

Jehu?" schreeuwden ze.
Jehu aarzelde, of hij het al vertellen

zou.
„Och, wat doet het er toe," zei hij.

„Jullie kennen toch immers de praatjes
van zulke lieden."

Maar zij roken de geur van de olie en
zagen zijn glanzende ogen. Zij voelden,
dat er iets bijzonders moest zijn. En zij

drongen nieuwsgierig aan: „Vooruit,
vertel op, Jehu! Sta niet te liegen."

Toen kon Jehu het niet langer ver-
zwijgen.

„Welnu," antwoordde hij, „hij heeft
gezegd: zo spreekt de Here: Ik zalf u tot
koning over Israël."

Toen sprongen zij jubelend op. Eén
blies schallend de horen en riep het
leger samen. De anderen spreidden
hun mantels voor Jehu's voeten op
de treden van de stoep als teken
van hun eerbied. En allen juichten:
„Jehu is koning!" Door heel het geest-
driftige leger werd Jehu gehuldigd.

Maar Jehu's hoofd bleef koel. Hij wist
zelf het best, dat hij nog geen koning
was.

„Laat niemand ontkomen, om in Jiz-
reël te gaan berichten, wat hier gebeurd
is!" beval hij.

Toen zocht hij zijn dapperste man-
nen uit, liet de paarden inspannen
en joeg in razende vaart naar Jiz-
reël. Zèlf wilde hij Joram de bood-
schap brengen, dat een ander koning
zou zijn.

DE wachttoren van het paleis stak
hoog uit boven de huizen. De toren-
wachter keek uit over het wijde, zon-
nige land.

Toen zag hij, heel ver en heel klein
nog, een stofwolk naderen.

Hij riep naar beneden:
„Ik zie een troep mannen naderen!"
Koning Joram hoorde het. Hij lag

ziek en Ahazia, de koning van Juda, was
bij hem op bezoek. Dat was een zoon
van Jorams zuster Athalia. Hij moest
oom zeggen tegen Joram.

De koning zond een ruiter uit.
„Vraag aan die mannen of het vrede

is," gebood hij.
Maar toen die ruiter bij Jehu kwam

en zijn vraag deed, schreeuwde Jehu:
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„Wat hebt gij met vrede te maken?
Keer om, volg mij."

Het klonk als de grauw van een nijdige
beer. De ruiter durfde niet weigeren en
achter in Jehu's troep draafde hij mee.

De wachter op de toren riep naar
omlaag: „De bode is bij hen gekomen,
maar keert niet terug."

Toen zond de koning verwonderd een
tweede ruiter uit. Maar die kreeg het-
zelfde antwoord, en sloot zich ook aan
bij Jehu's mannen.

En weer riep de wachter: „Hij is bij
hen aangekomen, maar keert niet terug.
En zoals zij voortjagen, zo jaagt al-
leen Jehu, want hij jaagt als een
razende!"

Toen sprong Joram op. Hij was ge-
schrokken. Jehu, de legeroverste, had
zijn leger verlaten, om zelf hierheen te
komen? Dan moest er iets bijzonders
zijn!

„Span mijn wagen in!" beval Joram.
„Mijn wagen ook!" riep Ahazia.
De koningen reden uit, ieder op zijn

wagen, Jehu tegemoet. Hij was nu de
stad al genaderd. Voor de wijngaard van
Naboth, die naast het paleis lag, ont-
moetten ze elkaar.

„Is het vrede, Jehu?" vroeg de
koning. Maar inwendig beefde hij, toen
hij de ogen van zijn hoofdman zag.

„Wàt vrede, zolang uw moeder Izébel
voortgaat met haar afgoderij!" ant-
woordde Jehu grof.

Hij reed op de koning toe. Haastig
keerde Joram de wagen en vluchtte. Hij
riep: „Verraad, Ahazia!"

Maar Jehu spande zijn boog met volle
kracht en schoot Joram in de rug. De
pijl doorboorde hem het hart. Hij liet
de teugels los en zakte in zijn wagen
ineen. Toen stonden de paarden stil.

„Werpt hem op het stuk land van
Naboth, dat zijn moeder gestolen heeft!"
gebood Jehu.

En zo gebeurde.
Ahazia wist te ontkomen, maar werd

gewond door een pijlschot. En in Megid-
do, niet ver van daar, stierf ook hij.

Toen Jehu de poort van het paleis
binnenreed, zweefde reeds een gier
boven Naboths tuin.

DE wachter op de toren had alles
gezien en het aan Izébel gemeld.

Een oude vrouw was Izébel geworden,
maar zij was nog dezelfde van vroeger,
even goddeloos en verdorven. Zij deins-
de nòg voor niets terug.

Zij ging haastig naar haar kamer, zij
verf de haar grijze wenkbrauwen en
bracht weer kleur op haar fletse wan-
gen. Zij trok haar mooiste kleren aan en
zette de kroon op haar hoofd.

Zó, in al haar waardigheid, stond zij
voor het hoge raam in de wachttoren,
toen Jehu de poort inreed. Hij had haar
zoon gedood, maar zij vreesde die
oproermaker niet.

„Gaat het goed met je?" riep ze,
„moordenaar van je heer?"

Jehu hield zijn wagen in. Hij keek
omhoog.

„Wie is op mijn hand?" riep hij. „Wie?"
En toen twee, drie hovelingen, die

achter Izébel stonden, hem aankeken,
gebood hij:

„Werpt haar naar beneden!"
Toen werd die vrouw, die de God van

hemel en aarde getart had, uit het raam
geworpen.

Zo kwam haar verdorven hart tot
stilstand.

Over haar lichaam reden de wages
van. Jehu het plein op voor het paleis.
En in de grote zaal, waar kort geleden
nog Joram troonde, zat nu Jehu met zijn
dienaren aan de maaltijd.

Pas toen Jehu verzadigd en tevreden
achterover leunde in zijn stoel, dacht hij
weer aan Izébel.
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Hij zond een paar dienaren naar
buiten.

„Begraaft die vervloekte," zei hij,
„want ze is de dochter van een koning."

Maar de dienaren kwamen terug en
zeiden vol afschuw: „Zij was er niet
meer. Alleen een paar beenderen lagen
er nog."

Zo werd het woord van God vervuld,
dat hij door Elia gesproken had: De hon-
den hadden Izébel verslonden.

HET hele land erkende Jehu als
kcning. Tegen zijn list en geweld was
niemand bestand. Hij liet alle
Baälspriesters doden, hun altaren omver
werben, hun schone tempel verwoesten.

Toen was het uit met zijn
gehoorzaamheid. De kalveren in Bethel en
dan liet hij staan. Hij wilde niet,
lat zijn volk naar Jeruzalem zou gaan,

om daar in de tempel de Here te
dienen.

Maar toen was het óók uit met zijn
voorspoed. Hazaël, de koning van Aram,
die ook door Elisa was gezalfd, verover-
de een groot deel van zijn rijk en Jehu's
macht werd steeds kleiner.

Hij had de Here niet lief, zoals
David. Hij diende zichzelf en de kalve-
ren, zoals vroeger Jerobeam had gedaan.

Daarom zou het einde van Jerobeam
ook zijn droevig einde zijn.
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EEN gerucht ging door de straten van
Jeruzalem en opgewonden schoolden de
mensen samen.

„Koning Ahazia is dood!" zeiden ze.
„Hij is bij Jizreël door Jehu vermoord.
En de koning van Israël is ook dood en
Izébel ook. En de hele Baälsdienst is in
Israël uitgeroeid. Wie zal hier nu koning
worden? Er is geen opvolger, want al
de kinderen van Ahazia zijn nog klein.
En wat zal Athalia doen?"

Koningin Athalia was een dochter
van Achab en Izébel. Maar vele jaren
geleden was zij hier gekomen, in Juda.
Toen bracht de vrome koning Josa f at
haar mee als vrouw voor zijn zoon.

Dat was de grootste vergissing van
zijn leven geweest. Daardoor was al de
zegen die hij het land had gebracht, ver-
anderd in vloek. Want dat mooie, jonge
meisje had een heel slecht hart. Zij had
haar Baälsbeeld meegebracht en na Jo-
safats dood maakte zij haar man even
slecht als zij zelf was.

Toen hij gestorven was en haar zoon
Ahazia koning werd, was zij het eigen-
lijk, die regeerde, want haar zoon deed
alles wat zij wenste.
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Nu was Ahazia dood. En Joram. En
Izébel. Haar zoon, haar broer en haar
moeder had Athalia op één dag verloren.
Heel haar familie was door Jehu uit-
geroeid.

MAAR Athalia leefde nog! En dol van
haat nam zij zich voor, om zich in Juda
te wreken voor wat in Israël was ge-
beurd.

Waren dáár altaren van Bahl verbro-
ken, hier zouden zij roken door heel het
land!

Was dáár het huis van. Achab uitge-
roeid, dan zou hier het huis van David
uitgeroeid worden! God had gezegd, dat
het regeren zou in eeuwigheid. Maar zij
zou zorgen, dat het niet gebeurde.

Zij was wèl een dochter van Izébel,
zij deinsde voor niets terug. Haar eigen
kleinkinderen doodde zij! En er was
niemand, die hen durfde redden.

Slechts één kind ontkwam de dood.
Het heette Joas en lag nog in de wieg.

Die kleine jongen wist nog niet, welk
groot gevaar hem bedreigde. Hij sliep
rustig door, toen zijn tante Joséba
hem opnam en met hem wegsnelde door
de gangen van het paleis. Zij kon hem
niet naar buiten brengen, want bij de
uitgangen stonden de wachters. In een
uithoek van het paleis, in een klein, don-
ker kamertje, waar de bedden werden
bewaard, verborg zij hem. Daar zou
Athalia hem niet zoeken en was hij
voorlopig veilig. Zijn voedster, de vrouw
die hem altijd had verzorgd, bewaakte
hem. En 's avonds, toen het donker was,
werd hij overgebracht naar de tempel.

De heidin Athalia zat op de troon van
David en bedacht grimmig dat er nu
nooit meer een koning uit het huis van
David zou zijn en dat zij koningin zou
blijven, zolang zij leefde. Wreed en
streng regeerde zij. En Bahl werd de
god van het land.

DE kleine Joas groeide voorspoedig op.
De tempel was zijn wereld. Daarbuiten

kwam hij niet. Daar was de boze vrouw,
die hem doden wilde.

Hij had geen vriendjes met wie hij
spelen kon. Hij zag alleen maar grote
mannen in witte kleren, waarvan zijn
oom, de oude, wijze hogepriester Jojada,
de voornaamste was. En dan was er nog
zijn tante, de goede Joséba. Die twee
voedden hem samen op. Jojada vertelde
hem mooie verhalen van God. Joséba
leerde hem bidden.

Het was heel veilig en goed bij hen,
achter de hoge tempelmuur. Zes jaar
lang was hij daar verborgen.

Toen wist Jojada dat de tijd gekomen
was, om Joas koning te maken.

De ontevredenheid was heel groot ge-
worden in het land. Athalia had zich bij
allen gehaat gemaakt en men verlangde
naar haar dood. Nu riep Jojada de over-
sten van de lijfwacht en van het leger
en de voornaamsten van het volk bijeen
in de tempel en vertelde hun, dat er
toch nog een kind van Ahazia, een na-
korreling van David, in leven was ge-
bleven en hij toonde hun de zoon des
konings.

Zij waren verheugd en sloten een ver-
bond met Jojada, dat zij Joas spoedig
tot koning zouden zalven.

Heel voorzichtig moest alles gebeuren,
opdat Athalia niets zou merken. Op een
sabbat kwamen allen in de voorhoven
bijeen. Gewapende krijgsknechten be-
waakten de poorten. Toen werd e
kleine Joas voor de uitgang van de te
pel gezet. Een prachtig kleedje w rc
hem om de schouders gehangen, de
heilige zalfolie droop op zijn haren, men
zette hem de kroon op. In zijn handei
hield hij een boekrol, die Jojada her
gegeven had, de wet van God, wien
knecht hij zou zijn.

Daar stond de kleine koning naast di
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grijze hogepriester. En allen die daar
waren, klapten in de handen en riepen:
„Leve de koning!"

Het rumoer drong door in het paleis,
tot in de kamers van Athalia. Zij luister-
de verwonderd toe en begreep niet, wat
dat wezen kon.

Zij riep haar dienaren, maar niemand
verscheen. Het paleis was leeggelopen.
Zelfs de lijfwacht, die haar beschermen
moest, had haar alleen gelaten.

Toen snelde Athalia zèlf ook het
paleis uit in de richting van het rumoer.
Zij kwam bij de tempelpoort en zag
een kleine jongen met een kroon op het
hoofd, omgeven door de aanvoerders
van het leger en gewapende priesters.
En plotseling begreep zij alles!

„Verraad! Verraad!" schreeuwde
Athalia. Zij vluchtte terug naar het
paleis, om dáár hulp te zoeken. Maar er
was niemand meer, die haar gehoor-
zaamde. Spoedig werd zij gegrepen en
met het zwaard gedood.

Joas echter werd in plechtige optocht
naar het paleis gevoerd. En waar hij zes
jaar geleden nog juist de dood was ont-
komen, daar zat hij nu als koning op de
troon.

Daarbuiten woedde nog het oproer.
Mattan, de priester van Baäl, werd
gedood in zijn heidense tempel. De
afgodsbeelden werden vernield, de
altaren verwoest.

Toen keerde de rust weer in het land.
Een rust als in geen jaren.

En heel het land was blij en dankbaar,
dat het van de goddeloze Athalia was

verlost.

EEN goede tijd brak voor Juda aan.
Joas was koning, maar de wijze Jojada
tegeerde voor hem het land, tot hij zelf

;root genoeg zou zijn.
En toen Joas een man geworden was

?n zelf het land besturen moest, bleef

het goed gaan. Hij deed wat recht is in
de ogen des Heren, zolang de priester
Jojada leefde. Hij plaatste een offerkist
voor de poort van de tempel, waar de
mensen hun gaven in konden werpen
voor de vernieuwing van de tempel, die
Athalia geschonden had. Zij brachten
ze met vreugde en al dat geld werd ge-
bruikt voor het huis van God. Het stond
weer prachtig te glanzen in de stad des
groten Konings en iedere dag rookten er
de offers voor God.

Maar Jojada werd oud en zwak en
eindelijk stierf hij. In het graf van de
koningen werd hij begraven, omdat hij
zoveel goeds had gedaan voor het land.
Dat was de grootste eer, die men hem
bewijzen kon.

Maar toen had Joas geen wijze raads-
man meer. En hij kon niet zonder raad.
Hij was een man met een zwakke wil en
kon niet alleen het land besturen.

Hij had nooit vriendjes gehad, toen hij
jong was. Er waren alleen maar grote
mensen om hem heen geweest, die hij
had moeten gehoorzamen; nooit had hij
geleerd, om iets zelfstandig te doen. Nu
hij een man geworden was, durfde hij
nog niets alleen. Nu moest hij nog altijd
iemand hebben, die hem raad gaf en die
hij gehoorzamen kon.

Toen zijn de voornaamste mannen
van Juda zijn raadsheren geworden.

En zoals hij vroeger alles deed wat
Jojada zei, deed hij nu alles wat zij
wensten.

De afgoden kwamen terug in het land.
Ieder dorp en iedere stad kreeg weer
zijn eigen altaar en afgodsbeeld.

Opnieuw verliet het volk de Here.
Er kwamen profeten om de koning te

waarschuwen. Maar hij luisterde niet,
want de vorsten van Juda luisterden
óók niet.

Maar Zacharia, de zoon van zijn wel-
doener Jojada, die hogepriester was ge-
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worden in de plaats van zijn vader,
sprak het volk toe.

„Waarom overtreedt gij de geboden
des Heren?" riep hij. „Uw straf zal
komen! Omdat gij de Here verlaten
hebt, heeft Hij u verlaten!"

Toen maakten de koning en zijn raad-
gevers een samenzwering tegen hem,
en de ondankbare Joas vermoordde de
zoon van de man, die hèm het leven
had gered!

Zacharia werd gestenigd in de voor-
hof van de tempel. Maar toen hij reeds
ineengezonken was, strekte hij zijn hand
nog éénmaal naar de hoge blauwe
hemel. En stervend riep hij uit: „Moge
de Here het zien en wraak nemen!"

En de Here hééft Zacharia gewroken.
Niet lang daarna kwam Hazaël, de

koning van Aram, en versloeg het grote
leger van Juda. Heel het land werd ge-
plunderd. Al de oudsten en voornaam-
sten, al de slechte raadgevers van Joas
werden gedood.

Zelf lag hij ziek in zijn paleis. En
daar hebben twee van zijn dienaren, die
hem haatten, omdat hij Zacharia had ge-
dood, hem op zijn bed vermoord.

Dat was het treurig einde van Joas'
leven, dat zo goed en mooi begon.

Het einde van een man, die een on-
zelfstandig kind was gebleven, en die
geen kind van God wilde zijn.
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JONA, de profeet, hoorde het woord
des Heren.

„Ga naar Ninevé, de grote stad," ge-
bood God, „en predik tegen haar, want
haar boosheid is opgestegen voor mijn
aangezicht."

Jona schrok en er kwam een boze on-
wil in hem.

Hij wist óók, dat Ninevé goddeloos
was, maar hij verblijdde zich er in. Ze
moesten maar zondigen, die heidenen,
ze moesten ondergaan in hun zonde,
Ninevé en Assyrië, het machtige land
waarvan Ninevé de hoofdstad was. Hoe
zou Jona zich verheugen, als dat land
werd omgekeerd als Sodom en Gomorra!

Want de Assyriërs waren vijanden
van zijn volk. Als ze zo machtig bleven,
zouden ze eens komen om Israël te ver-
overen. Jona wist, dat het gebeuren zou.
En het ging nu juist zo goed met Israël.
Er was weer een Jerobeam koning,
Jerobeam de tweede, die het land groot
en sterk maakte. Sterk zou het blijven,
als maar niet dat gevaarlijke Assyrië
kwam.

Jona háátte de heidenen! En nu zou
hij naar Ninevé gaan, om ze te waar-
schuwen en te redden?

„Ik wil het niet!" dacht hij. „Ik weet
het beter dan God!"

En hij ging wel op reis, maar niet
naar Ninevé. Hij moest naar het Oosten,
maar hij ging naar het Westen. Hij
vluchtte weg, in grote haast, voor het
dwaze werk dat God hem had opge-
dragen. Hij wilde vluchten naar een
plaats waar God hem niet meer vinden
kon. Angst en onrust joegen hem voort.

Hij kwam bij de zee, en zag een schip
in de haven van Jafo, gereed om
uit te varen. Het ging naar Tarsis,
een heel ver land. Hoe verder, hoe beter .
Jona klom gejaagd aan boord en betaal-
de de vrachtprijs. Daarna werden e
ankers gelicht en het schip dobber e
weg op het diepe water van de grote z e.

Jona voelde zich niet veilig in het
klare licht van de zon. Hij durfde de
blauwe hemel niet aan te zien. Hij ging
onder in het schip, in het ruim, en legde
zich zuchtend neer in een donkere hoek.

Slapen wilde hij en vergeten. De slaap
alleen kon zijn angst en zijn sombere
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gedachten wegnemen, en hem rust
geven.

MAAR God zag wel die kleine mens
op de oneindig grote zee.

Hij wenkte de zware wolken, die ge-
hoorzamer zijn dan mensen. Die kwa-
men snel in grote massa's boven het
schip zweven en verduisterden de
hemel.

Hij riep de loeiende stormwind en
hitste hem aan op Jona. Die zweepte de
golven op tot hoge, bruisende bergen
van water en wierp het schip daarop,
dat het kraakte.

De zeelieden zwoegden, maar het hielp
niet. Ze wierpen hun kostbare lading in
het schuimende water, om het schip lich-
ter te maken, maar het werd niet beter.
Toen riep ieder in doodsangst tot zijn
eigen god, de een tot Baäl, de ander tot
Dagon. Maar ook dat bracht geen red-
ding.

Jona lag onder in het schip en sliep
door alles heen.

De gezagvoerder schudde hem
wakker.

„Hoe kunt gij zo vast slapen!" riep hij.
„Sta op en help ons bidden! Gij hebt
toch óók een god! Misschien, dat die ons
verhoort, dat wij niet vergaan!"

Inderdaad, Jona had óók een God. En
toen Jona aan dek kwam en klein en
bevend in het groot geweld van de
storm stond, wist hij, dat die God hem
al gevonden had en dat hij niet meer
ontkomen kon.

Hij zag somber toe, hoe de zeelieden
worstelden. Eén schreeuwde boven het
bulderen van de wind de anderen toe:
,Er is misschien iemand onder ons, op
vie de goden vertoornd zijn! Iemand
lie een grote misdaad heeft gedaan!
Laat ons het lot werpen, om te weten,
vie het is!"
Ze vonden het allen goed. Iedereen

moest meedoen. En het lot viel op Jona!
„Wat hebt gij gedaan?" riepen de

anderen. „Wie zijt gij en uit welk land
komt gij?" ...

Jona vertelde alles. „Mijn God is de
God des hemels," zei hij, „die de zee en
het droge heeft gemaakt. Door mijn
schuld is deze zware storm tegen u op-
gestoken. Neemt mij op en werpt mij in
de zee en de zee zal ophouden tegen u
te woeden."

Hij meende het. Hij wist, dat hij niet
beter waard was, dan als onnutte ballast
overboord gegooid te worden. Hij had
de dood verdiend door zijn ongehoor-
zaamheid.

Maar de anderen weigerden. En nog
eens vochten zij met al hun krachten
tegen de storm, om het schip ergens aan
land te krijgen. Doch het was onmoge-
lijk, want de zee werd hoe langer hoe
onstuimiger. Ieder ogenblik kon het
schip aan stukken slaan.

Toen namen zij Jona op en hardop bid-
dend om vergeving wierpen zij hem in
de woedende zee. Hij verdween in de
schuimende golven. En plotseling zweeg
de storm, als een roofdier dat zijn voed-
sel kreeg toegeworpen. De zee werd
weer kalm. De zon brak door de wolken
en lachte de mannen toe.

Zij vielen van vrees en dankbaarheid
op de knieën. Zij brachten de God van
Jona een offer en aanbaden hem.

En toen zij verder voeren, betreurden
zij hem, die hun verlossing had betaald
met zijn leven.

MAAR Jona wàs niet dood! God had
hem gered.

Hij had Jona wel gezien, toen hij
neerplonsde in de golven, en toen het
water zich boven hem sloot, had Hij reeds
een grote vis geroepen, een zeemonster
uit de diepte. Die vis slokte Jona op.

Drie dagen en drie nachten was hij in



de buik van de vis en uit de duistere
diepte van de zee steeg zijn gebed tot
God, in de hoge hemel.

Het was een heel nederig en ootmoe-
dig gebed. Jona's trots en onwil waren
nu wel verdwenen. En toen de vis hem
op Gods bevel uitspuwde op het droge,
toen hij de zon weer zag en de frisse
lucht inademde, was het, alsof hij uit de
dood was opgestaan. En hij aanbad in
grote dankbaarheid de wonderlijke
liefde van God.

Toen kwam het woord des Heren voor
de tweede maal tot hem: „Ga naar Ni-
nevé, de grote stad, en breng haar de
prediking, die Ik tot u spreken zal."

En toen gehoorzaamde Jona. God had
hem onderworpen.

Hij maakte gewillig de grote reis en
kwam voor de geweldige poorten van
Ninevé.

De boodschap, die hij eerst niet had
willen brengen, bleek te luiden:

„Nog veertig dagen, en Ninevé wordt

onderstboven gekeerd!"
Dat was een vreugde voor de onver-

zoenlijke Jona!
Hij ging door de straten van die

ontzaglijk grote stad, door de drukte
van duizenden mensen, hij stond op de
hoeken en pleinen en overal klonk
dreigend zijn stem: „Nog veertig dagen,
en Ninevé wordt onderstboven ge-
keerd!"

Het klonk zo somber als het luiden
van een doodsklok. De mensen staar-
den onthutst naar die vreemde man,
die profeet uit Israël, en er wa
niemand die twijfelen durfde aan zij
verschrikkelijke tijding. Zij begrep
waarom dit lot hun zou treffen.

De angst voor de dood greep h n
allen aan. Zij vergaten hun werk. Zij
scheurden hun kleren van ontzetting er
berouw.

Toen de tijding de koning bereikte
legde hij zijn mooie mantel af en trok
een rouwgewaad aan. Hij zond zijn

.i 	 . 11 	 I	i 	 ^ 	 ^
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herauten de straten door. „Niemand,
mens of dier, mag meer eten of drin-
ken!" liet hij uitroepen. „Allen moeten
zich bekeren van hun zonde en met
kracht tot God roepen om genade. Mis-
schien zal Hij nog medelijden met ons
hebben en zijn brandende toorn laten
varen, zodat wij niet te gronde gaan."

En zij gehoorzaamden. De hele stad
bekeerde zich. Als de rook van een ont-
zaglijk brandoffer stegen al hun ge-
beden omhoog naar de hemel. De run-
deren loeiden in de stallen, kinderen
schreiden, mannen sloegen zich op de
borst van berouw, vrouwen smeekten
om erbarmen.

Toen God dat zag, kreeg Hij mede-
lijden met al die mensen en de straf, die
Hij reeds had aangekondigd, zond Hij
niet.

JONA was buiten de stad gegaan, had
zich een hut gebouwd op een heuvel en
zat daar vol spanning te wachten op wat
gebeuren ging.

Dat zou een straf zijn, als de veer-
tig dagen om waren! Dat zou prachtig
wezen om te zien!

Misschien zou een vuurregen van de
hemel dalen op die gehate heidenen, die
vijanden van zijn volk. Misschien zou de
aarde scheuren en zou heel die ver-
vloekte grote stad worden omgekeerd als
de speelgoedstad van een kind.

MAAR toen de veertig dagen voorbij
waren gegaan, ging de zon stralend op
als iedere dag en er gebeurde niets.
Toen begreep Jona, dat God medelijden
had gehad met Ninevé. En hij, die zelf
zo wonderbaar Gods liefde had onder-
vonden, was teleurgesteld, toen ook de
heidenen door die liefde werden gered.
Nu zou toch dit volk eens een gesel wor-
den voor het volk van God!

Hij werd toornig en riep tot God:

„Ach Here, heb ik dat niet gezegd, toen
ik nog in mijn land was? Dáárom wilde
ik immers naar Tarsis vluchten, omdat
ik wist dat Gij lankmoedig zijt. Nu dan,
Here, neem toch mijn leven van mij,
want het is mij beter te sterven dan
te leven."

Toen hoorde hij Gods stem, die hem
geduldig vroeg: „Zijt gij terecht ver-
toornd, Jona?"

Nog meende Jona, dat hij wijzer was
dan God. God was de God van Israël
en niet van de heidenen, dacht hij. God
moest alleen Israël liefhebben en al zijn
vijanden haten. En omdat dat niet zo
was, lag hij treurig op de grond en was
boos op God.

Toen boorde plotseling een klein
plantje naast hem zijn tere kiem uit de
aarde en stak zijn hoofdje op. Het was
een wonderlijk plantje! Het kreeg een
stengel en bladeren, en binnen enkele
uren werd het een boom met brede tak-
ken, die zich uitspreidden boven Jona
en hem schaduw gaven in de hitte. Jona
verblijdde zich over de wonderboom.

Maar de volgende morgen, toen de
dageraad aanbrak, zond God een worm,
die de wortel doorvrat. Een hete Oosten-
wind verdorde de bladeren en de bran-
dende zon stak op het hoofd van Jona,
zodat hij bijna bezweek van de hitte.

Toen had hij wéér iets, om toornig en
verdrietig te zijn.

En wéér hoorde hij de geduldige stem
van God, die hem vroeg: „Zijt gij terecht
vertoornd over de wonderboom?"

Jona antwoordde vrijmoedig: „Terecht
ben ik vertoornd! Waarom moest die
boom sterven?"

En toen kon God zijn knecht duidelijk
laten zien, hoe bekrompen hij was en
hoe klein hij dacht van Gods liefde.

God sprak: „Gij wildet de wonder-
boom sparen, die gij niet hebt doen
groeien, die in één nacht is ontstaan en
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in één nacht is vergaan. Zou Ik dan
Ninevé niet sparen, de grote stad, waar-
in meer dan honderd twintig duizend
mensen zijn, die het onderscheid niet
kennen tussen hun rechterhand en hun
linkerhand, benevens veel vee?"

„Benevens veel vee ..."
Die ontroerende woorden klonken na

in Jona's hart, toen hij beschaamd terug-
reisde naar zijn land. Zelfs de dieren
had God lief. En ook over de heidenen
ging zijn erbarmen.

EN eens — maar dat kon Jona nog
niet weten — zou God zijn liefde voor
heel de wereld nog heerlijker tonen.

Dan zou zijn Zoon de storm stillen
van Gods toom. Gelijk Jona drie dagen
en drie nachten in de buik van het zee-
monster was, zo zou de Zoon des men-
sen in het hart der aarde zijn, in het
graf, drie dagen en drie nachten.

Maar, zoals Jona weer teruggekeerd
was tot het leven, zo ook zou Hij weer
opstaan uit de dood, om de Heiland der
wereld te zijn.
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HET ging weer zo goed in Israël. Dat
zeiden alle mensen.

Jerobeam de tweede was een machtig
koning. Het land groeide weer in kracht,
in welvaart en in rijkdom.

Het had er heel donker uitgezien voor
het land, maar nu was de zon van het
geluk weer opgegaan.

De rijken en voornamen lagen onbe-
zorgd op hun ivoren banken en zachte
rustbedden. Zij zalfden zich met koste-
lijke, welriekende olie, zij lieten muziek
voor zich maken in hun grote huizen,
ze dronken wijn uit kostbare bekers, tot
ze door hun knechten naar bed werden

gebracht om hun roes uit te slapen. En
als ze wakker werden, begonnen ze op-
nieuw.

„Het gaat goed", lachten ze. „Laat de
armen honger lijden en kermen op de
straten. Ieder zorgt voor zich zelf. Wij
hebben weelde en overvloed!"

Zo was het in het hele land.
Dronkenschap was geen zonde meer.
Liegen en vloeken deed iedereen. En

als men iets stelen kon, zou men het niet
laten. Met list en geweld poogde men
zich te verrijken.

Maar godsdienst moest er natuurlijk
ook wezen. Israël was immers het volk
van. God. En dáárom, na een week van
zonde, trokken ze met vrome gezichten
op naar Bethel en andere heilige plaat-
sen, om psalmen te zingen en offer-
feesten te vieren en gebeden te prevelen.
Maar als ze weer thuis kwamen, ging
hun leven door als iedere dag.

„Het gaat goed!" zeiden ze. „Wij zijn
het volk van God! En eens, als de dag
des Heren komt, zal Hij ons land nòg
rijker en machtiger maken!"

Maar een arme schapenfokker, Amos
uit Tekóa, dat in Juda lag, verliet zijn
kudde en spoedde zich naar Israël.

Hij was maar een eenvoudig, ongelet-
terd man. Maar Gods Geest had hem
wijs gemaakt en leerde hem wat hij
spreken moest.

HIJ kwam bij de rijken, hij stond voor
hen in zijn armelijk kleed en kondigd
hun met scherpe woorden het oorde
des Heren aan: „Wee gij zorgelozen
de berg van Samaria! Uw paleizen z -
len verwoest worden en allen zult gij n
ballingschap gaan. De dag des Heren zal
voor u duisternis zijn, en geen licht! Nu
zijt gij onbezorgd, maar dan zult gij kla-
gen en wenen, als Ik door uw midden
heen ga."

Hij verscheen in Bethel en stond
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moedig voor de trotse priesters en de
schijnheilige mensen, die daar offers
brachten.

„Het gaat verkeerd!" riep hij. „Israël
is niet meer het volk van God! De Here
heeft liever géén volk dan een zondig
volk!

Zó spreekt de Here: „Ik haat uw
feesten en kan uw samenkomsten niet
luchten. Uw offers neem Ik niet aan! ...
Houd toch op met het getier van uw
liederen! Toen gij mij in de woestijn
offers bracht, hebt gij toen óók uw af-
goden meegedragen? Ik zal u in balling-
schap voeren, voorbij Damaskus."

HIJ ging door het hele land en waar-
schuwde hen allen: „Het einde komt! Er
is maar één middel om nog te ontkomen.
Zo spreekt de Here: „Zoekt Mij en leeft.
Haat het kwade en hebt het goede lief,
misschien zal God dan nog genadig zijn."

Maar er was niemand, die luisterde
naar Amos. Allen bespotten hem.

„Ga maar naar Juda," zeiden ze,
„predik maar tot uw eigen volk."

En de hoofdpriester van Bethel klaag-
de hem aan bij de koning.

Toen moest Amos het land verlaten.

MAAR een andere profeet kwam en
zette het werk van Amos voort.

Hosea heette hij.
Hij was een man, die verschrikkelijk

veel verdriet had gehad in zijn leven.
Zijn vrouw, die hij innig liefhad, liep
elkens bij hem weg. Als ze terugkwam,

nam hij haar weer in liefde aan en ver-
g af haar alles, maar steeds weer werd
Ze hem ontrouw en liet hem alleen met
zijn kinderen.

Lo-Ammi, Niet-mijn-volk, zó had hij
zijn zoon genoemd.

Lo-Ruchama, Geen ontferming, zò
heette zijn dochter.

Die namen had Hosea zijn kinderen

gegeven, om het volk van Israël te
waarschuwen. Want zoals het ging in
zijn gezin, zo ging het ook in het land.

Zò, als zijn slechte ontrouwe vrouw,
was Israël ook. Vele malen had het reeds
de Here verlaten. En steeds had Hij het
in liefde weer aangenomen.

Maar ééns zou het te laat zijn, als ze
zich niet bekeerden. Dan zou de straf
komen, die Amos reeds aangekondigd
had. Een slavenvolk was Israël geweest
in Egypte. Een slavenvolk zou het weer
worden, maar nu in Assyrië.

Dat voorspelde Hosea en hij smeekte
het volk, zich nog te bekeren.

Maar het luisterde naar hèm evenmin.
Het was nog slechter dan Ninevé.
Ninevé had berouw getoond, toen Jona
het oordeel aankondigde en toen had
God zich over die zondige stad ontfermd.
Israël kende geen berouw. Toen brak
eindelijk het oordeel los, dat zo lang
reeds had gedreigd en dat zo dikwijls
was aangekondigd door Gods knechten,
de profeten.

JEROBEAM de tweede was gestor-
ven en zijn zoon, die na hem koning
werd, werd spoedig verjaagd en gedood.
Diens moordenaar beklom de troon.

Er kwam een tijd van grote onrust en
verwarring voor Israël. Telkens weer
was er oproer en werd er om gevochten,
wie koning zou zijn. Toen zagen de As-
syriërs de kans schoon en veroverden
een groot deel van het land.

De koning van Israël, die Hosea heet-
te, evenals de profeet, onderwierp zich,
en kocht de Assyriërs af met grote ge-
schenken.

Hosea, de profeet, had de ondergang
aangekondigd.

Hosea, de koning, geloofde nog in red-
ding. List zou hem redden, meende hij.
Hij had Assyrië trouw beloofd. In het
geheim sloot hij een verbond met
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Egypte. Maar de Assyriërs ontdekten
het, en toen kwam het einde.

Heel het land werd veroverd en
geplunderd. Samaria werd na een beleg
van drie jaar ingenomen. De paleizen
werden vernield. De voornamen en
rijken, die alleen om zich zelf hadden
gedacht, werden als slaven meegevoerd.

Het grootste deel van Israël ging in
ballingschap. Aaneengeketend, half
naakt, beladen met de buit der soldaten,
zo werden ze voortgedreven naar het
verre land van de vijand.

Dat was de dag, waarvan ze zo veel
verwacht hadden, maar waarover de
profeet Amos zo ernstig en dreigend ge-
sproken had. De dag des Heren!

HET land bleef verwoest en verlaten
achter. Nog maar enkele angstige men-
sen slopen schuw rond tussen de puin-
hopen, bouwden zich weer een huis en
begonnen een akker te bewerken.

Maar de koning van Assyrië zond
weer andere bewoners uit alle delen van
zijn rijk. Elk had zijn eigen taal. Elk
had zijn eigen god. En al die verschil-
lende mensen groeiden met de overge-
bleven Israëlieten samen tot één nieuw
heidens volk, dat Samaria weer op-
bouwde en dat het volk der Samari-
tanen werd genoemd.

Een priester in Bethel leerde dat volk
nog wel hoe zij de Here moesten ver-
eren. Maar daarnaast dienden zij hun
eigen goden. Het land van Israël was
een heidens land geworden.

VAN het volk dat daar vroeger woon-
de en dat het rijke en gelukkige volk
van God had kunnen zijn, waren duizen-
den omgekomen op de lange, vreselijke
tocht naar het verre land. De anderen
waren verspreid over Assyrië en nooit
meer heeft iemand van hen gehoord.

Dat was het einde van Israël.

ER woonde, ergens in het land van
Juda, een jonge man, die de Here lief
had. Om hem groeiden de afgoderij en+
de zonde, maar hij bleef God trouw. E
het verdriet van zijn leven was, dat h'
iedere dag zien moest, hoe zijn volk d
Here vergat.

Eens, toen hij geknield lag in innig
gebed, kreeg hij een wonderbaar visioen.

Hij zag de hemel opengaan en stra-
lend, witter dan de zon, zag hij de troon
van God. Daarboven, in verblindend
licht, was de Here zelf. Serafs, heilige
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engelen, omringden Hem. Zes vleugels
hadden zij. Met twee bedekten zij hun
aangezicht voor Gods verblindende
majesteit. Met twee bedekten zij hun
voeten, als teken van grote eerbied. Met
twee omzweefden zij de troon.

En zij riepen elkander toe, met stem-
men als de schoonste muziek: „Heilig,
heilig, heilig is de Here der heerscha-
ren! De ganse aarde is van zijn heerlijk-
heid vol!"

Jesaja was ter aarde gevallen en beef-
de van eerbied en vrees. Hij had het
gevoel, dat hij nu sterven moest.

„Wee mij, ik ga ten onder! Want ik
ben een man, onrein van lippen én woon
te midden van een zondig volk! En mijn
ogen hebben de Koning, de Here der
heerscharen gezien!"

Maar een engel zweefde naar hem toe
met een gloeiende kool, die hij met een
tang van het altaar had genomen en
raakte daarmee zijn lippen aan. Het deed
geen pijn.

En de engel sprak: „Nu is uw onge-
rechtigheid geweken en uw zonde ver-
zoend!"

„Uw zonde is verzoend!" Bij die heer-
lijke woorden stroomde Jesaja's ziel vol
vreugde en innige dankbaarheid.

Op dat ogenblik hoorde hij de stem
des Heren, die vroeg: „Wie zal Ik zen-
den tot mijn volk?"

Toen aarzelde Jesaja niet. Hij strekte
zijn handen smekend uit en zei eerbie-
dig: „Hier ben ik, zend mij!"

De Here sprak: „Ga heen en spreek
ot dit volk, wat Ik u zeggen zal."

ZO werd Jesaja geroepen tot profeet.
Zó werd hij door God zelf tot zijn ge-
zant gemaakt.

Het was een moeilijk werk dat hem
was toevertrouwd. Want hij wist, dat
het volk zich niet bekeren zou.

De meeste mensen zouden zijn woor-

den wèl horen, maar niet verstaan.
Zij zouden Gods wonderen zien, maar
niet opmerken. Zij zouden doof en blind
zijn voor Gods liefde, omdat hun har-
ten hard en gevoelloos waren door de
zonde.

En hoe ijverig Jesaja dit volk van Juda
zou waarschuwen, het zou toch eens,
evenals Israël, voor zijn zware zonden in
ballingschap gaan.

Dat alles wist Jesaja. Dat had de Here
hem gezegd. Maar hij wist ook iets, wat
hem hoop en moed gaf voor zijn moeilijk
werk: Het zou met het kleine rijk van
Juda anders gaan dan met het rijk der
tien stammen in Israël.

Dat ging als volk geheel verloren en
vreemden woonden in zijn land. Het rijk
der tien stammen had geen toekomst
meer.

Maar Juda zou niet geheel verloren
gaan. Hier zou een klein deel zich be-
keren en God nooit los laten.

Wèl zou het hele volk in balling-
schap gaan, maar dat kleine deel
zou terugkeren en opnieuw wonen
in dit land.

Jesaja's volk zou toch nog een toe-
komst hebben, schoner dan alle volken!

Want dan zou de Messias komen, die
zijn volk van alle zonden verlossen zou.

Het geloof in zijn komst gaf Jesaja
kracht.

En daarom deed het hem nog wel ver-
driet, dat het volk horende doof was en
ziende blind, en dat het langzaam maar
zeker het oordeel tegemoet ging, maar
het nam zijn moed niet weg. Want hij
wist de toekomst veilig in de heilige
handen van God.

Hij noemde zijn zoon: Schear-Jaschub,
een-rest-bekeert-zich.

En voor die rest, die zich bekeren zou,
predikte hij, onvermoeid, zestig jaren
lang, onder de koningen Jotham, Achaz
en Hizkia.
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HET ging heel droevig met het volk
van Juda. Het leek op een kudde dwa-
lende schapen, die geen goede her-
der had.

Hun koning moest de herder zijn.
Als hij luisterde naar de stem van God
en de goede weg bewandelde, volgden
ze wel. Maar als hij die goede weg ver-
liet en dwaalde in het duister, dan
dwaalden allen mee.

De eerste koning, Rehabeam, was
een weifelaar geweest, die de Here
niet oprecht lief had. En weifelaars
waren bijna allen die op hem volgden.
Als ze jong waren en pas koning wer-
den, dienden ze een poosje de Here. Als
ze dan voorspoedig werden, vergaten ze,
wie hun die voorspoed gegeven had. Ze
werden trots op hun macht, dachten al-
leen nog aan zich zelf en gingen hun
volk vóór in de zonde.

Zò was het met Joas gegaan, die als
kind reeds koning werd. Hij begon met
de wet van God in zijn kleine handen.
Hij eindigde zijn leven als de moorde-
naar van de profeet Zacharia, de zoon
van zijn weldoener Jojada, die hem be-
straffen wilde.

Zo ging het met zijn zoon Amasia, die
na hem koning werd.

Eerst diende hij de Here, maar niet
met een volkomen toegewijd hart. God
zegende hem in zijn strijd tegen de Edo-
mieten en hij behaalde een schitterende
overwinning.

Maar die dwaze koning haalde de
afgoden van zijn pas verslagen vijanden
in het land en boog zich daarvoor neer.
Toen was het uit met zijn voorspoed.
Hij werd overwonnen door Israël, dat
toen nog bestond, en op de vlucht door
zijn eigen dienaren vermoord.

Zo ging het ook met koning Uzzia, die
hem opvolgde. Juda werd sterk en
machtig onder zijn bestuur, omdat hij
luisterde naar God. Maar in de voor-

spoed werden volk en koning weer on-
trouw aan de Here.

Uzzia, in zijn hoogmoed, dacht, dat hij
mocht doen wat hij wilde. Hij ging op
één der grote feestdagen heel trots, in
een prachtig kleed, het heilige van de
tempel binnen, waar alleen de priesters
mochten komen. Hij wilde zelf wierook
offeren op het reukofferaltaar.

De priesters hielden hem tegen en
de hogepriester gebood hem om dade-
lijk het heilige te verlaten. Maar Uzzia
gehoorzaamde niet. Hij gaf een toornig
antwoord.

Toen zagen de priesters iets verschrik-
kelijks gebeuren.

Op het voorhoofd van de hogepriester
was een gouden plaat bevestigd, waar-
op geschreven stond: „De Heiligheid des
Heren."

Op het voorhoofd van Uzzia, die óòk
priester had willen zijn, verschenen plot-
seling de eerste tekenen van de vrese-
lijkste aller ziekten: de melaatsheid. God
had hem daarmee geslagen.

Toen vluchtte hij uit de tempel. Hij
was melaats tot de dag van zijn dood
en hij woonde in een afgezonderd
huis.

In het jaar, toen Jesaja geroepen werd
tot profeet, kwam er eindelijk een eind
aan zijn lijden.

Hij stierf. En zijn zoon Jotham, die
reeds de laatste jaren voor zijn zieke
vader het land had bestuurd, werd nu
koning in zijn plaats.

Eindelijk was er weer een goed
herder in Israël, maar de schapen volg
den niet meer. Jotham was geen weif
laar. Hij diende de Here oprecht tot zij
dood. Maar het volk was reeds te diep
in de zonde gedreven en dwaalde hoe
langer hoe verder af.

En toen Jotham stierf, kreeg het volk
een koning, zó slecht en goddeloos, als
Juda nog niet had gekend. Hij heette
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Achaz en voerde het volk regelrecht
naar het verderf.

Hij was nog slechter dan Achab, de
koning van Israël, was geweest. Achab
had soms nog eerbied gehad voor Elia's
woord, Achaz had alle eerbied voor God
verloren. Hij liet het goud en het zilver
losscheuren uit de tempel, de heilige
voorwerpen verbrijzelde hij, het altaar
voor God haalde hij weg en de deuren
liet hij dichtspijkeren, opdat niemand
meer de Here zou dienen. Maar op de
hoeken van de straten in Jeruzalem en
door heel het land rookten de altaren
voor Baäl en Moloch. In het dal Hinnom,
bij Jeruzalem, werden zelfs mensen-
offers gebracht. Daar offerde Achaz eens
zijn kind aan Moloch, de god van het
vuur.

Niets was in staat om de koning tot be-
zinning te brengen. God zond vijanden,
die het land verwoestten, maar hij be-
bekeerde zich niet. Naar de waarschu-
wing van Jesaja luisterde hij niet. Hij
had God niet nodig, dacht hij. Hij riep
liever de machtige koning van As-
syrië te hulp.

De koning van Assyrië kwam en ver-
joeg wel de vijanden. Maar hij ver-
overde ook heel Juda. Achaz bleef nog
wel koning, maar hij was eigenlijk een
knecht van Assyrië geworden.

En ook die straf leerde hem niets. Hij
werd er nog slechter en onverschilliger
door. En het volk deed als hij.

Toen werd het heel duister in Juda.
Het was een heidens land geworden.

MAAR Jesaja wist, dat er nog enkelen
waren, die in stilte de Here dienden.

Hij hield niet op met prediken. In
zuivere, krachtige taal probeerde hij het
volk terug te roepen tot God en kon-
digde de straf des Heren aan.

„Een rund kent zijn eigenaar," riep
hij, „en een ezel de krib van zijn

meester, maar Israël heeft geen be-
grip. Wee het zondige volk!"

En mooie beelden gebruikte hij, om
het volk te leren, hóé slecht het
geworden was en hoe zwaar het zou
worden gestraft.

Eens vergeleek hij het volk van God
bij een wijngaard, die door God was
geplant.

Hij zei: „Mijn vriend had een wijn-
gaard op een vruchtbare heuvel. Hij
spitte hem om en zuiverde hem van
stenen. Hij beplantte hem met edele
wijnstokken. Hij bouwde een toren
daarin, en hieuw ook een perskuip
daarin uit. En hij verwachtte, dat
de wijngaard goede druiven zou voort-
brengen, maar hij bracht wilde druiven
voort.

Nu dan, inwoners van Jeruzalem en
mannen van Juda, spreekt toch recht
tussen Mij en mijn wijngaard. Wat was
er nog aan mijn wijngaard te doen, dat
Ik er niet aan gedaan heb?

Waarom bracht hij wilde druiven
voort, terwijl Ik mocht verwachten, dat
hij goede druiven zou voortbrengen?

Nu dan, ik wil u doen weten, wat Ik
met mijn wijngaard ga doen.

Ik zal de muur, die hem omringt,
doorbreken, opdat hij verwoest en ver-
trapt worde.

Ik zal hem tot een wildernis maken,
zodat er dorens en distels opschieten.

En Ik zal de wolken gebieden dat zij
op hem geen regen doen vallen.

Welnu, de wijngaard van de Here is
het huis Israëls en de mannen van
Juda zijn de planten, waarin Hij vreug-
de heeft.

Hij verwachtte goed bestuur, maar
het was bloed-bestuur!

Hij wachtte op rechtsbetrachting,
maar het was rechtsverkrachting!"

MAAR als Jesaja over de Messias
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sprak, werden zijn woorden tot een
lied. Dan zag hij niet meer de duistere
zonde en de onverschilligheid om hem
heen, dan zag hij reeds het heerlijk
vrederijk, waarvan de Messias Koning
zou zijn.

Dan zong hij van Hem:

„Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schou-

der en men noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst ..."

VAN de Verlosser die komen zou,
was Jesaja vol. Hij zag Hem steeds
duidelijker, hoe ouder hij werd.

Hij wist, dat Isai, de vader van David,
zijn voorvader zou zijn. Dat Hij geboren
zou worden uit Davids geslacht, als
ieder zou denken, dat het reeds uitge-
storven was.

„Er zal een rijsje voortkomen uit de
tronk van Isaï!" zong Jesaja.

EN hij zag dat die Verlosser zijn volk
zou troosten en al de zonden van het
volk zou dragen.

„Troost, troost mijn volk, zegt uw
God. Spreekt tot het hart van Jeru-
zalem, roept het toe, dat zijn lijdens-
tijd volbracht is, dat zijn ongerechtig-
heid geboet is, dat het uit de hand des
Heren dubbel ontvangen heeft voor al
zijn zonden!"...

MAAR Jesaja wist ook reeds, dat
de Messias voor die zonden veel
lijden moest en sterven zou voor zijn
volk.

En hij zong daarvan in een prach-
tig lied: „Onze ziekten heeft Hij op
zich genomen en onze smarten ge-
dragen.

Om onze overtredingen werd Hij
doorboord, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld; de straf, die Ons de
vrede aanbrengt, was op Hem en
door zijn striemen is ons genezing ge-
worden.

Wij allen dwaalden als schapen,
wij wendden ons ieder naar zijn
eigen weg, maar de Here heeft ons
aller ongerechtigheid op Hem doen
neerkomen.

Hij werd mishandeld, maar Hij liet
zich verdrukken en deed zijn mond
niet open.

Als een lam dat ter slachting ge-
leid wordt, en als een schaap, dat
stom is voor zijn scheerders, zo deed
Hij zijn mond niet open ..."

Zo zong Jesaja, in de zonde en
ellende van zijn duistere tijd. Z
zingt een vogel in de top van een
boom, als het nog nacht is en alle
nog slapen, maar als hij reeds v r
aan de horizon de nieuwe morg n
ziet gloren.

EN een andere profeet, Micha, die
ook leefde in die tijd, wist reeds dat de
Messias in Bethlehem zou geboren
worden.
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„En gij, Bethlehem-Efrata, al zijt gij
klein onder de geslachten van Juda, uit
u zal Mij voortkomen, die een Heerser
zal zijn over Israël.”

Dat waren de woorden van Micha.

DE weinige getrouwen, die nog in
Juda woonden, luisterden wel naar wat
Gods profeten zongen. En zij wanhoop-
ten niet, want zij wisten dat het volk
van God door lijden tot heerlijkheid zou
gaan.

Zij geloofden, dat in een nacht van
zonde de blinkende Morgenster ver-
schijnen zou.

Zij hoopten op de Messias, de Zon
der gerechtigheid, die al het duister
verdrijven zou.
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ZIJN vader Achaz, koning van Juda,
was een moordenaar, die een van zijn
kinderen had geofferd aan een afgod. En
bijna alle mensen tussen wie hij leefde ;

waren slecht en goddeloos. Maar prins
Hizkia had de Here lief.

Eén jong, gelovig hart tuusen al die
verdorven zielen.

Eén tere, mooie bloem op een veld vol
distels en doornen.

Dat was een wonder van God!

HET zag er treurig uit in het land.
De vijanden hadden het verwoest en ge-
plunderd. De Assyriërs, door koning
Achaz te hulp geroepen, hadden hen
wèl verjaagd, maar hadden toen zelf
het land onderworpen. En ieder jaar
moest een grote schatting naar hun
koning in Ninevé worden gezonden.

Hizkia begreep, dat het de straf was
voor de zonden van zijn vader en zijn
volk. Want het land was vol met afgo-

den, maar de tempel was gesloten. Nie-
mand scheen meer de Here te dienen.
Maar Hizkia was machteloos.

Zijn goddeloze vader regeerde.
Hij was slechts de kroonprins.
Hij kon alleen in zijn eigen leven de

Here liefhebben en bidden om uitkomst.

MAAR toen Hizkia vijf en twintig jaar
oud was, stierf zijn vader. En die god-
vrezende jonge man werd koning over
het goddeloze land.

Hij wist, dat er nog maar één ding
was, dat zijn volk kon redden: de terug-
keer tot God. Dáár wilde hij zijn leven
aan wij den.

Het leek een onmogelijk werk, want
het volk was heel ver afgedwaald. Maar
Hizkia begon zijn grote taak geestdrif-
tig. De liefde in zijn hart dreef hem aan.

Hij liet de deuren van de tempel weer
openbreken en herstelde ze. Hij riep de
priesters en levieten bijeen en beval
hun, de tempel te reinigen en alles wat
Achaz bedorven had, weer in orde te
maken. Een halve maand waren zij
daaraan bezig en vrachten verbrijzelde
afgodsbeelden en allerlei onreinheid
werden weggedragen naar de beek
Kidron buiten de stad.

Daarna rookte weer het eerste offer
vóór de gereinigde tempel: een groot
zondoffer voor de schuld van het volk.
De zangers zongen hun loflied. En in de
voorhof knielden weer de mensen aan-
biddend neer.

Tussen die mensen knielde de koning
en er was grote blijdschap in zijn hart.

DE tijd voor het paasfeest was toen al
voorbij. Maar Hizkia, die brandde van
ijver voor de Here, zond zijn boden door
het land, door Juda maar ook door
Israël, en liet het hele volk samen-
roepen in Jeruzalem.

„Laat ze allen komen," riep hij, „om
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het paasfeest te vieren, een maand na
de gewone tijd. Laat ons allen ons be-
keren, want God is genadig en barm-
hartig. Hij zal het aangezicht niet van
ons afwenden, als wij terugkeren tot
Hem!"

Toen waren er velen, die de boden
bespotten. Maar er waren ook velen, die
gehoorzaamden. Van alle zijden stroom-
den de mensen toe en een grote, blijde
menigte vierde het heerlijk feest der
verlossing.

Het paasfeest duurde zeven dagen.
Maar de mensen konden zich niet ver-
zadigen aan deze heilige vreugde, en zij
kwamen overeen om nog zeven dagen
feest te vieren.

Zo vierden zij het Paasfeest dubbel zo
lang en er was grote vreugde in Jeru-
zalem, want sinds de dagen van Salomo
was dat niet meer gebeurd.

Toen namen zij afscheid en gingen
weer heen, dankbaar en blij om de
nieuwe tijd die gekomen was. Want zij
wisten allen, dat hun gebeden waren
verhoord en dat God weer wilde wonen
bij zijn volk.

En de bijlen kraakten door de gewijde
palen, waarvoor het volk tot voor kort
had geknield. De hoogten, waarop het
geofferd had, werden geslecht. De alta-
ren voor de afgoden werden ineengesla-
gen. En ook de koperen slang, die Mozes
lang geleden had laten maken in de
woestijn, werd vernield. Want zelfs die
slang had het dwaze volk vereerd als
een god.

Toen keerde de voorspoed in Juda
weer. Israël werd verwoest en leegge-
roofd door de Assyriërs, Israël bestond
niet meer. Maar Juda begon opnieuw te
bloeien. En nadat het de Filistijnen ver-
slagen had, zodat die niet meer kwamen
plunderen, werd het ieder jaar sterker.

Toen had Hizkia nog één grote wens.
Hij wilde Gods volk geheel vrij maken

van de vreemde overheersers. Daarom
zond hij niet meer de jaarlijkse schat-
ting naar Assyrië.

Hij begreep wel, dat de grote vijand
zou komen om hem te straffen. Maar hij
hoopte hem te overwinnen, met hulp
van God en met hulp van al de volke-
ren rondom, die ook tegen Assyrië in
opstand waren gekomen.

MAAR midden in die grote plannen
werd hij ten dode toe ziek, door een
grote zweer, die niet genezen wilde. Snel
vervielen zijn krachten.

Hij zag de zon feestelijk stralen door
het raam van zijn paleis, hij zag haar
blinken op de prachtige zuil, de zonne-
wijzer, die Achaz had laten bouwen, en
hij zag de schaduw van die zuil lang-
zaarn verder kruipen langs de treden
van de hoge stoep, trede voor trede, uur
na uur.

Hij dacht aan alles, wat hij nog doen
wilde voor zijn land en zijn volk en in
wanhoop zag hij de uren verloren gaan.
Werkeloos moest hij op zijn bed liggen,
zwak als een kind, wachtend op gene-
zing of op de dood!

Toen zag hij de deur van zijn kamer
opengaan en op de drempel stond
Jesaja, de profeet. Ernstig zag hij de
koning aan.

„Zó zegt de Here," klonk treurig zijn
stem, „tref beschikkingen voor uw huis
en neem afscheid van uw familie, want
gij zult sterven."

Sterven.
Het vreselijke woord brandde in Hi

kia's hart, toen Jesaja weer was heeng
gaan. Sterven. Juist nu!

In wanhoop wrong hij de handen. Het
kon niet, het mocht nog niet! Hij was
niet bang voor de dood. Maar zijn werk
om het volk vrij te maken en terug te
brengen tot God, zijn levenswerk was
nog niet af!



HIZKIA 	 293

Zonde en goddeloosheid waren nog
lang niet uitgeroeid. Straks kwam de
koning van Assyrië. Een zoon, die hem
op kon volgen, had Hizkia nog niet.

Hizkia keerde zijn gezicht naar de
muur en snikte het uit in groot ver-
driet.

„O Here!" bad hij. „Spaar mij toch!
Gedenk toch, dat ik oprecht mijn best
heb gedaan, om U te dienen."

En zijn gebed steeg omhoog tot voor
Gods troon. Nog had Jesaja de middel-
ste voorhof niet verlaten, toen het
woord des Heren tot hem kwam:

„Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst
van mijn volk: Zó zegt de Here, de God
van uw vader David: Ik heb uw gebed
gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie,
Ik zal u gezond maken. Op de derde dag
zult gij opgaan naar het huis des Heren
en Ik zal nog vijftien jaar aan uw leven
toevoegen. En Ik zal u en deze stad uit
de macht van de koning van Assyrië
redden."

DEZE gebedsverhoring was bijna te
heerlijk voor Hizkia.

Heel zijn denken was nog gericht op
het sterven, en daar stond nu weer de
profeet en sprak van leven.

Hij keek Jesaja aan, met de tranen
in zijn ogen. Hij kon het nog niet ge-
loven, hoe graag hij ook wilde.

„Geef mij een teken," smeekte hij,
„dat het zeker gebeuren zal."

De profeet keek naar buiten en vroeg
geduldig: „Wat wilt gij? Zal de schaduw
tien treden vooruitgaan of zal zij tien
treden terug gaan?"

„Terug," zei Hizkia. „Vooruit gaat zij
altijd."

Toen bad de profeet en de koning zag
met vreugde en verbazing de schaduw
van de zonnewijzer terug kruipen over
de trap. Het was reeds middag, maar de
schaduw wees aan, dat het nog morgen

was. En de zon scheen op de donkere
streep, maar maakte die niet licht.

Toen, na dat wonder, geloofde Hizkia
het andere wonder. Op Jesaja's raad
werd een vijgenkoek op de zweer gelegd
en hij genas.

Drie dagen later klom een gelukkige
koning de tempelberg op en boog zich
neer voor zijn God in het heiligdom.

Het gerucht van die wonderlijke
genezing ging door het hele land. Het
werd druk besproken op de markten en
in de poorten, het reisde met karavanen
mee tot ver over de grenzen.

Toen kwamen gezanten uit een heel
ver land, uit Babylonië, en brachten
Hizkia een geschenk en een brief van
hun koning Berodach-Baladan. Hij
wenste Hizkia geluk met zijn genezing.

De mensen in Jeruzalem staarden dat
rijke gezantschap aan met open mond.
En Hizkia ontving het met vreugde en
trots.

„Dàt is heerlijk," dacht hij, „dat zelfs
die machtige koning uit dat verre land
al van mij heeft gehoord en dat hij graag
goede vrienden met mij wil zijn! Hij
is óók een vijand van Assyrië, hij wil
misschien wel een verbond met mij slui-
ten, om Assyrië te bestrijden."

Hizkia vergat dat de Here reeds ge-
zegd had: „Ik zal u redden." Dat hij op
de Here alleen vertrouwen moest. En hij
toonde de gezanten al zijn schatten en
heel zijn wapenvoorraad, om toch maar
goed te laten zien, dat hij waard was, om
een bondgenoot van hun machtige ko-
ning te zijn.

Maar toen ze weer waren weggetrok-
ken naar hun land, kwam Jesaja en
vroeg: „Wat hebben deze mannen ge-
zegd, en vanwaar zijn zij gekomen?"

Hizkia antwoordde: „Uit een ver land
zijn zij gekomen, uit Babel."

Jesaja vroeg: „Wat hebben zij in uw
paleis gezien?"
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En Hizkia antwoordde eerlijk: „Alles
wat in mijn paleis is, hebben zij gezien;
er is niets onder mijn schatten, dat ik
hun niet heb getoond."

Toen zei de profeet bedroefd:
„Hoor het woord des Heren: Zie, er

zullen dagen komen, dat al wat in uw
paleis is, naar Babel zal worden wegge-
voerd. En uw zonen zullen worden mee-
gevoerd om hovelingen te zijn in het pa-
leis van de koning van Babel."

Hizkia boog bedroefd het hoofd. Hij
begreep, dat het zondig geweest was om
God te vergeten. En dat hij dwaas ge-
handeld had om die vreemden begerig
te maken naar al zijn schatten.

Maar één troost was er toch: Zo lang
hij leefde, zou er vrede en veiligheid zijn
in het land.

Het leek er niet veel op, niet lang
daarna. De machtige koning van Babel,
waar Hizkia zo bewonderend tegen Op
had gezien, werd geheel door de As-
syriërs verslagen. Toen rukten ze op
naar het land van Hizkia. Al de kleine
volkeren om Juda, waar Hizkia op had
vertrouwd, werden overwonnen. Heel
Juda werd overstroomd met vijanden.
Alleen Jeruzalem bleef nog vrij.

Dáár, achter de zware poorten en
steile muren, die in alle haast nog waren
versterkt, was men voorlopig veilig.
Maar het volk was er opgesloten als vo-
gels in een kooi. Wie naar buiten wilde,
werd door de vijand teruggedreven. Aan
water was geen gebrek. Maar hoe lang
zou men het uithouden, vóór de honger
kwam?

Hizkia werd zeer bevreesd. Hij zond
zijn renboden naar Sanherib, de mach-
tige koning, die bij een andere stad, bij
Lachis, zijn tenten had opgeslagen, en
liet hem smeken om weg te trekken. Al-
les wat hij vroeg, wilde Hizkia daarvoor
geven.

Toen eiste Sanherib zo'n grote som,

dat Hizkia alle goud en zilver uit zijn
paleis en uit de tempel bijeen moest
schrapen.

Maar hij deed het. Hij sneed zelfs het
goud van de tempeldeuren en van de
zuilen, die Salomo had laten overtrek-
ken en zond het alles naar Sanherib.
Dáár gingen zijn schatten, waarop hij zo
trots was geweest!

Maar ze konden hem niet redden.
De koning van Assyrië nam de schatten
aan, maar hij trok niet weg, zoals hij be-
loofd had. Hij wilde méér dan Hizkia's
geld! Hij wilde de hele stad. Hier mocht
geen koning blijven, die hem niet ge-
heel onderworpen was.

Hij zond zijn belangrijkste dienaren
met een sterk leger naar de stad. De
veldmaarschalk was de voornaamste
van allen. Die stond voor de poort, aan
het hoofd van duizenden zwaar ge-
wapende Assyriërs, zo trots, alsof hij
de koning zelf was. Laatdunkend zag.
hij op naar de dienaren, die Hizkia ge-
zonden had om zijn boodschap te horen,
en naar al het volk dat zich op de muur
verzameld had.

„Luistert!" schreeuwde hij in de taal
van het volk. „Zó spreekt de grote ko-
ning, de koning van Assyrië: „Waarop
vertrouwt gij, terwijl gij in Jeruzalem
ingesloten zit? Waarom geeft gij u niet
over? Op wie vertrouwt gij toch, dat gij
tegen mij in opstand komt?

Denkt gij, dat Egypte u te hulp zal
komen? Egypte lijkt op een geknakte
rietstaf, die de hand doorboort van ied
die er op steunt.

Vertrouwt gij op uw leger? Welaan
dan, ik zal u tweeduizend paard n
geven, indien gij van uw kant de ruiters
daarop geven kunt.

Wat dan? Wilt gij zeggen: Wij vertrou-
wen op de Here? Hij zal ons helpen en
niet u!"

Het volk op' de muren beefde bij die
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trotse, hoogmoedige woorden. En de
dienaren van Hizkia zeiden verontrust:
„Spreek toch uw eigen taal, want wij
verstaan dat wel. Laat het volk toch niet
horen, wat u zegt!" ...

Maar dat was voor de maarschalk
juist een reden om het volk op te hitsen.
„Laat Hizkia u niet bedriegen," riep hij,
„want hij kan u uit onze macht niet red-
den. Geef de stad maar over, gij zult het
goed hebben bij ons. Hizkia misleidt u
door te zeggen: de Here zal ons redden."

Maar het volk bleef zwijgen; zij ant-
woordden hem met geen enkel woord,
want het bevel des konings was: „Gij
zult hem niet antwoorden." En de die-
naren van Hizkia gingen bevend en met
gescheurde kleren naar de koning.

HIZKIA beefde óók. En hij scheurde
óók zijn kleren. Want hij wist, dat er nu
maar Eén meer was, die de stad kon
redden uit deze grote nood.

Hij ging in een rouwkleed naar de
tempel en viel daar neer, smekend om
vergeving, omdat hij op zijn schatten
en op mensen had vertrouwd, en bid-
dend om redding.

Hij zond voorname dienaren naar Je-
saja en liet hem vragen, of ook hij wil-
de bidden voor het land.

Die boden kwamen met een heerlijke
tijding terug. „Zo zegt de Here: Vrees
niet voor de woorden, waarmee die
hovelingen Mij gelasterd hebben. De
koning van Assyrië zal naar zijn land
terugkeren en Ik zal hem door het
zwaard vellen in zijn eigen land."

De poorten bleven gesloten.

MAAR Sanherib gaf het nag niet op.
Nu zond hij een brief naar Hizkia. En

vat daarin stond, was nòg trotser en
goddelozer dan wat de maarschalk had
gezegd. Dat was zo godslasterlijk, dat
Hizkia er geen raad mee wist.
„Laat uw God, op Wie gij vertrouwt,

u toch niet bedriegen," stond in die
brief. „Hebben andere goden hun lan-
den gered? Hoe zou de Here het dan
kunnen?"

Hizkia ging met de brief naar de
tempel en spreidde hem voor zich uit,
toen hij neerknielde in gebed. Die brief
schreide ten hemel. God zèlf moest die
lezen. God zèlf moest de hoogmoedige
koning het antwoord zenden.

Toen bracht Jesaja nog heerlijker
boodschap aan Hizkia.

De trotse Sanherib dacht, dat hij de
koning der wereld was, hij dacht dat hij
een god was. Maar hij was niet meer
dan een dier in de macht van zijn ver-
zorger. De Here had hem tot hiertoe
laten begaan, om de volkeren te straf-
fen voor hun zonden. Maar nu hij tegen
God zèlf durfde opstaan en Hem durfde
honen, zou hij als een wild dier aan de
ketting worden gelegd. Jesaja sprak:
„Hij zal in deze stad niet komen; hij zal
geen pijl daarin schieten."

EN in diezelfde nacht reeds is de
Engel des Heren neergedaald van de
hemel en door de legerplaats gegaan.

Hij bracht Gods antwoord op Sanhe-
ribs brief.

Toen het morgen werd, was de grond
bedekt met doden. Honderd vijf en tach-
tig duizend man waren gestorven. Van
het grote en schitterende leger der As-
syriërs was slechts een armzalige rest
overgebleven.

In waanzinnige angst is toen de hoog-
moedige koning weggevlucht van die
vreselijke plaats en teruggekeerd naar
zijn land. En jaren later, toen hij ge-
knield lag voor zijn afgod, hebben zijn
zonen hem vermoord.

Hij had in zijn leven God veracht. Nu
verachtten zijn kinderen hèm. En alle
volkeren juichten. Dat was het einde
van Gods vijand Sanherib.
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MAAR Hizkia leefde in vrede en vei-
ligheid, totdat de vijftien jaren om
waren, die God hem had beloofd.

En toen hij stierf en naar de hemel
ging, treurde heel het land om de goe-
de, vrome koning.

Dat was het einde van Gods kind.
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DE vrome koning Hizkia was dood.
En met Hizkia leek de vroomheid ge-

storven te zijn.
Hij had zo zijn best gedaan, om de

mensen van Juda mee te voeren op het
goede pad. Maar de meesten waren
slechts met tegenzin gevolgd en had-
den verlangend teruggezien naar het
zondig plezier van vroeger. Hun hart
was ver van God gebleven. Toen dan
ook Hizkia's zoon Manasse koning werd
en weer de weg insloeg, die àfvoerde
van God, volgden ze gretig. Nu konden
ze weer ongestoord van de zonde ge-
nieten.

Manassa leek op zijn grootvader, de
goddeloze Achaz, en hij maakte het nog
erger dan deze. Het land en zelfs de
tempel waren weer vol met afgoden, en
in het dal van Hinnom, vlak bij Jeruza-
lem, klonk weer het geschrei van kin-
deren, die geofferd werden in de vlam-
men. Ook Manasse's eigen kind was
daarbij. In de straten van Jeruzalem
vloeide het bloed van de vromen, die
de Here nog wilden dienen. In die tijd
is waarschijnlijk ook Jesaja gedood.

Heel lang heeft de Here geduld ge-
had met Manasse. Bijna vijftig jaren
heeft Hij hem gewaarschuwd, telkens
weer. Toen kwam de straf.

De Assyriërs hadden reeds lang ge-
leden het volk weer onderworpen. Nu

kwamen ze nag eens met een leger en
grepen Manasse, om hem mee te voeren
naar hun land. Aan twee koperen kete-
nen werd hij meegesleurd — hij, die de
profeten van God had gepijnigd. Hij
werd naar Babylon gebracht, waar de
koning van Assyrië was, en daar in de
kerker gesloten.

Maar toen, dag aan dag alleen met zijn
verdrietige gedachten, in de duistere cel,
is in Manasse het licht doorgebroken.
Hij dacht aan God en aan zijn vrome
vader Hizkia; hij dacht aan zijn kind dat
hij had vermoord, en aan al het on-
schuldig bloed dat hij had vergoten.
Al de zonden van zijn lang en godde-
loos leven zag hij duidelijk voor zich, en
hij schreeuwde het uit van berouw en
van smart. Hij smeekte wenend om ont-
ferming.

TOEN is gebleken, dat nóóit een mens
te slecht is, om tot God te komen. De
engelen juichten over de zondaar, die
zich bekeerde. En God liet Zich door
hem verbidden. De Vader in de hemel
nam zijn verloren kind in liefde aan en
schonk hem vergeving.

Toen was Manasse in de kerker geluk-
kiger dan vroeger in zijn paleis. Later
schonk de koning hem de vrijheid en
hij kwam weer terug in Jeruzalem, waar
hij opnieuw regeren mocht. Toen diende
hij God.

Maar in die laatste jaren van zijn
leven kon hij niet meer goed maken wat
hij in een halve eeuw misdreven had.

De doden keerden niet terug.
En het volk, dat hem gevolgd was in

de zonde, liet zich niet terugvoeren na r
God.

Manasse was te elfder ure gered.
Het volk was niet meer te redden. Het

ging met grote snelheid, als een ver-
blind paard, de afgrond tegemoet.

En toen Manasse stierf en zijn slechte
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zoon Amon koning werd, bedierf die in
enkele jaren alles wat Manasse nog
weer had hersteld.

MAAR toch is er nog éénmaal een
koning gekomen, die het volk probeerde
te redden van het verderf. Want Josia,
de zoon van Amon, was een man die
met kinderlijk vertrouwen de Here
diende. Hij was de laatste vrome koning
die over Juda regeerde, ijverig en trouw
als Hizkia, moedig en godvrezend als
David.

Nog éénmaal werden de afgoden ver-
nield, de altaren verwoest, werd de
tempel gezuiverd. Nog éénmaal werd
het Paasfeest in eer hersteld. Ook het
altaar in Bethel werd nu vernield, zoals
een profeet lang geleden reeds had voor-
speld.

Maar eens, toen werklieden bezig
waren om de tempelmuren te herstel-
len, vond de priester Hilkia een wet-
boek van Mozes, dat lang geleden ver-
loren was geraakt.

Hij gaf het aan Safan, de schrijver van
de koning. Die bracht het naar Josia en
las het hem voor.

Hij las van grote zegeningen, die God
het volk zou schenken, als het Hem
ijverig diende. Hij las van vreselijke
straffen, die zouden komen, als het de
Here vergat.

Toen scheurde Josia zijn kleren van
verdriet, want nu begreep hij pas goed,
poe ver het volk van God was afge-
dwaald. Hij zond zijn dienaren, Safan en
Ahikam, diens zoon, en anderen naar de
profetes Hulda, om haar te vragen, of al
de woorden van dit boek zouden uit-
komen.

En het sombere antwoord was: „Ga
heen en zeg tot Josia: Zó spreekt de
Here: Omdat het volk Mij heeft ver-
laten, zal ik onheil brengen over deze
plaats en haar inwoners: de gehele in-

houd van het boek, dat de koning van
Juda gelezen heeft. Maar hij zelf zal in
vrede sterven; zijn ogen zullen niets van
het onheil zien, omdat hij Mij heeft lief
gehad."

Josia behoefde geen hoop meer te
hebben, dat hij het volk nog kon redden.
Maar hij bleef tòch de Here dienen.

God zegende hem en maakte hem
voorspoedig. Hij regeerde in vrede.
Van de Assyriërs had hij geen last. Hun
grote rijk werd veroverd door een ander
volk. Hun machtige hoofdstad Ninevé
werd verwoest. Zij zouden niet meer
terugkomen, om Israël te benauwen.

Het volk in Juda juichte. Het dacht,
dat het nu voor altijd vrij zou zijn.

Maar een profeet van God, Jeremia,
ging door het land en riep, dat een
andere vijand komen zou, machtiger en
wreder nog dan deze, en het hele volk
zou doen ondergaan.

Maar de mensen geloofden het niet.



298	 JEREMIA

JOSIA heeft die ramp niet meer be-
leefd. Hij sneuvelde in een oorlog tegen
Egypte. Zijn volk betreurde hem. Het
begreep niet, waarom hij nu sterven
moest, die zo goed en trouw de Here
had gediend.

Maar de vromen begrepen het wèl.
God had hem weggenomen, om hem

te sparen voor de verschrikkelijke din-
gen, die nu gebeuren zouden.
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JEREMIA was nog maar een kleine
jongen en woonde bij zijn vader, de
priester Hilkia, in het dorpje Anatoth,
niet ver van Jeruzalem.

Bijna heel het volk had de Here ver-
laten. Nu wilde de Here het nog één-
maal waarschuwen.

Hij zocht iemand, die zijn knecht zou
kunnen zijn, en die het licht van zijn
woord kon laten schijnen in het duistere
land.

God zag de harten van alle mensen.
Van de rijken en de armen, van de gro-
ten en de kleinen. En Hij koos Jeremia,
omdat in zijn jonge hart liefde was voor
Hem.

MAAR Jeremia schrok, toen hij de
stem van de Here hoorde, die tot hem
zei, dat hij Gods profeet zou worden.

„Ach Here, Here," sprak hij angstig.
„Ik kan niet spreken, want ik ben jong."

Maar God sprak: „Zeg dat niet, Jere-
mia, want gij zult spreken, wat Ik u ge-
bied. Vrees niet, want Ik ben met u om
u te beschermen. Gij zult altijd veilig
zijn en onoverwinnelijk, als een ver-
sterkte stad, als een koperen muur ..."

En daar stond Jeremia toen voor een
leven, zo zwaar en moeilijk als weinigen
hebben gekend.

Al de andere mensen leefden vrolijk
en onbezorgd voort in de zonde, want zij
wisten niet, wat komen zou.

Maar Jeremia wist het. Hij zag in de
toekomst, met ogen door God verlicht.
Hij zag: oorlog, hongersnood, vijanden,
gevangenschap, ellende, niets dan el-
lende.

En dat moest hij nu gaan vertellen!
Bijna niets dan kwaad kon hij vertellen,
omdat er bijna niets dan zonde was in
het land.

Wat zou het de mensen boos maken!
Wat zouden ze hem haten, Jeremia,
de ongeluksprofeet, die niets clan kwaad
voorspelde.

Maar hij begon moedig zijn gevaarlijk
werk. Hij ging door Anatoth en door
Jeruzalem, en voorspelde de komst van
de grote vijand uit het Noorden, die het
hele volk zou wegvoeren naar zijn
land.

Zijn jonge ogen waren vol verdriet.
Zijn stem klonk somber: „Wee, wee, het
hele land zal worden verwoest!"

TOEN hij begon met zijn prediking,
was Josia nog koning. Toen ging alles
nog voorspoedig in het land.

Maar Josia sneuvelde. Zijn zoon Joa-
haz, die hem opvolgde, werd reeds na
drie maanden als gevangene weggevoerd
naar Egypte. En onder Jojakim, een
andere zoon van Josia, die toen koning
werd, kwamen reeds de vijanden uit het
Noorden, waar Jeremia van gesproke
had. De Chaldeeën kwamen en de eerst
gevangenen werden reeds weggevoeg
naar Babel. Zelfs prinsen waren er b"
Daniël heette een van hen.

Maar Jojakim, de goddeloze koning,
bleef gespaard, al werd hij een knecht
van Babel. En hij en al zijn raadslieden
hoopten nog op wraak en op vrijheid
voor het volk. Het volk bracht offers in
de tempel en deed alsof het heel ijverig
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God wilde dienen. Dan zou de Here hen
verder wel beschermen, dachten ze. Dat
ze buiten de tempel stalen en logen en
andere vreselijke zonden deden, hinder-
de niet. Daar brachten ze later wel weer
een offer voor.

Maar Jeremia, die toen al een grote
man geworden was, leerde hun wel
anders. Hij kwam in de voorhof bij de
tempel en hield daar een machtige straf-
rede.

„Waarom brengt gij nu offers?" riep
hij. „Verbeter uw leven, dan pas zal de
Here uw God willen zijn. En zeg toch
niet: „De tempel van de Here zal nooit
verbroken worden." Ga maar eens
in Silo kijken, wat dáár is gebeurd! Dat
was ook een heilige plaats! Daar stond
de tabernakel. En wat is er van over-
gebleven? Zó zal ook deze tempel wor-
den verwoest!"

Tot zover hadden het volk en de pries-
ters geluisterd. Toen vlogen ze in
razende woede op hem aan, om hem te
vermoorden. Maar de vorsten van Juda,
de raadslieden van de koning, hoorden
het rumoer en schoten te hulp.

Jeremia werd gered. Maar zijn predi-
king was vergeefs geweest.

MAAR hij zweeg niet! Niet lang daar-
na ging hij door de stad met een kruik in
zijn handen en wierp die voor de voeten
der priesters en voornamen in scherven.

En zijn stem klonk hard en dreigend
■.n hun oren: „Zó zegt de Here: zo zal
1k dit volk en deze stad aan stukken
kreken, gelijk men pottenbakkersgerei
aan stukken breekt, dat niet weder heel
gemaakt kan worden. Omdat zij naar
mijn woorden niet hebben gehoord."

Wéér was het vergeefs.
Jeremia werd zelfs gegeseld en in de

gevangenis geworpen. Ze zouden die on-
geluksprofeet wel leren om te zwijgen.

Maar Jeremia zweeg niet. Toen hij de

volgende morgen werd vrijgelaten, pre-
dikte hij al weer.

NOG op een andere wijze probeerde
hij het volk de ogen te openen.

Hij mocht bij de tempel niet meer
komen. Maar zijn woord zouden de men-
sen daar tòch horen!

Hij had een trouwe vriend, een voor-
aanstaand man, die Baruch heette. Die
schreef alles op, wat Jeremia te zeggen
had, en las het voor in het huis des
Heren. De vorsten van Juda hoorden er
van en lieten Baruch bij zich komen.
Toen zonden ze de boekrol die hij vol
geschreven had, naar de koning. Maar
er waren goede, edele mannen bij, die
Baruch waarschuwden om snel weg te
gaan en zich met Jeremia te verbergen.

De koning, Jojakim, zat in zijn win-
terpaleis met het vuurbekken branden-
de voor zich, want het was koud. Hij
liet zich de woorden van Jeremia voor-
lezen, en telkens als drie of vier kolom-
men gelezen waren, sneed de koning ze
af en wierp ze in het vuur, totdat de ge-
hele rol verteerd was.

„Grijp die Baruch," beval hij toen, „en
ook die Jeremia, die profeet, die altijd
kwaad voorspelt!"

De knechten zochten heel de stad af,
maar vonden hen niet. De Here hield
hen verborgen.

En nòg zwichtte Jeremia niet.
Hij liet door Baruch dadelijk een

àn-dere rol schrijven, nog scherper, nog
dreigender dan de vorige.

Zijn waarschuwing was altijd vergeefs.
Maar hij deed getrouw het werk, dat

God hem had opgedragen.

NIET lang daarna kwam Nebukadne-
zar, de machtige koning van Babel, met
een groot leger naar Juda, omdat Joja-
kim in opstand gekomen was. Maar
Jojakim stierf, toen de stad belegerd
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werd. En zijn zoon Jojachin gaf zich na
drie maanden over en smeekte om ge-
nade. Hij werd met zijn vrouw en zijn
moeder en met duizenden anderen naar
Babel meegenomen. Dat was de tweede
wegvoering.

Onbarmhartig werden ze voortgedre-
ven langs de stoffige wegen in grote
kudden.

Gebukt onder de buit hunner vijan-
den, de schatten van hun tempel, moes-
ten ze voort, dag aan dag, in de hete
zon. Velen bezweken van vermoeienis
en ontbering. En de anderen werden
ballingen in het vreemde land van
Babel. Daar treurden zij over hun stad
en hun volk.

Maar nu was het te laat!

JEREMIA was achtergebleven in Je-
ruzalem, met een klein deel van het
volk, en zijn leven was neg moeilijker
geworden.

Want nu de straf gekomen was die hij
had aangekondigd, vervloekten de dwa-
ze mensen hem en gaven hèm de schuld.
Nu wilden ze nog minder dan vroeger
naar hem luisteren.

„Waarom zullen wij de Here dienen?"
vroegen ze. „Hij heeft immers ons land
tech niet beschermd?"

NU had Juda zijn laatste koning, Zede-
kia. Hij was óók een zoon van de vrome
Josia, maar hij was anders dan zijn
vader.

Josia had de Here lief. Hij had God
de rug toegekeerd.

Josia was een rots, die van geen wan-
kelen wist. Hij was een riet, dat door
iedere wind heen en weer bewogen werd.

Hij deed wat zijn goddeloze raadslie-
den wilden. En in zijn dwaasheid ver-
haastte hij het oordeel over zijn volk.
Hij had de koning van Babel trouw
gezworen. Maar in het geheim sloot hij

een verbond met Egypte en hoopte met
de hulp van dàt land weer vrij te
worden.

Jeremia waarschuwde hem tevergeefs.
Toen bond de profeet zich een zwaar hou-
ten juk op de nek, een juk, zoals ossen
het droegen. Daarmee liep hij door de
stad, om zo de mensen duidelijk te ma-
ken, dat Juda het juk van Babel moest
blijven dragen.

Hij kwam er ook mee in de tempel.
Daar was een man, die zich óók profeet
noemde. Hananja heette hij. Hij rukte
Jeremia het juk van de schouders en
brak het stuk.

„Zo zal de Here het juk van Babel
verbreken!" spotte hij.

Maar de Here gaf Jeremia het ant-
woord, dat hij spreken moest. „Zó zegt
de Here: een houten juk hebt gij gebro-
ken, en in de plaats daarvan maakt gij
u een ijzeren juk. En gij, Hananja, de
Here heeft u niet gezonden en gij hebt
dit volk op een leugen doen vertrouwen.
Gij zult nog dit jaar sterven!"

Twee maanden later leefde Hananja
niet meer. Toen konden allen weten, dat
Jeremia het woord des Heren sprak.

Maar ze luisterden niet!

NIET lang daarna verscheen Nebu-
kadnezars leger voor de derde maal voor
de stad.

Het hele land werd verwoest en ge-
plunderd. Jeruzalem hield nog stand,
maar de vijanden sloten de stad in. E
de Farao liet op zich wachten!

Toen zond de koning in grote vre
gezanten naar Jeremia en vroeg he
of hij bidden wilde om uitkomst.  Mar i.
Jeremia's antwoord gaf geen hoop.

De vijanden zouden de stad innemen
en haar verbranden.

Hij raadde ieder aan om te vluchten,
want het was God zelf, die streed tegen
de stad.
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Maar men geloofde hem niet.
Men hoopte nog op Egypte.

EN een poosje later jubelde heel Je-
ruzalem. De vijanden waren wegge-
trokken naar het Zuiden, het naderend
leger van Egypte tegemoet, dat einde-
lijk toch gekomen was. Nu zou Nebu-
kadnezar verslagen worden! Nu was de
stad gered!

Maar Jeremia wist, dat de vijanden
terug zouden komen. En daarom wilde
hij de stad verlaten, om naar zijn dorpje
Anatoth te gaan.

Bij de poort echter werd hij gegrepen
door de bevelhebber van de wacht.

„Verrader!" schreeuwde die, „wil
je overlopen naar de vijand en hem
vertellen, hoe het er uitziet in de
stad?"

En of Jeremia al zei, dat het niet waar
was, hij werd meegesleurd naar de vor-
sten en het oordeel was spoedig geveld.
Hij werd gegeseld en in de gevangenis
geworpen, in het huis van de schrijver
Jonathan, dat zij tot kerker ingericht
hadden.

En daar zat hij dan, met een bloeden-
de en schrijnende rug, van zijn vrijheid
beroofd. Misschien zou hij hier moeten
sterven. Dàt was zijn loon, dat de men-
sen hem gaven voor zijn liefde en zijn
trouw.

HEEL lang zat hij in die kerker, waar
bijna geen daglicht doordrong. Hij wist
niet of de stad nog belegerd werd of
reeds was ingenomen. Hij wist alleen,
dat God er was en dat Die voor hem
Oorgen zou.

Maar eens, na maanden, werd de deur
van zijn kerker geopend. Hij kwam
naar buiten, bleek en vermagerd, en liep
naast een knecht van de koning mee
naar het paleis.

Zedekia had de prof eet laten halen om

hem raad te vragen. Want de Farao was
verslagen en de koning van Babel be-
legerde opnieuw de stad.

De koning vroeg hem in zijn paleis in
het geheim en zei:

„Is er een woord van de Here?"
Toen bleek weer hoe heldhaftig Jere-

mia was, die grote knecht van God! De
gevangenis kon zijn krachten slopen en
zijn gezondheid wegnemen, maar zijn
trouw en moed waren gebleven! Zijn
stem klonk even vast als vroeger: „Ja,
gij zult in de macht van Nebukadnezar
gegeven worden."

Maar toen smeekte hij de koning:
„Laat mij niet naar het huis van de

schrijver Jonathan terugbrengen, opdat
ik daar niet sterve."

En de koning had medelijden met
hem.

Jeremia bleef wèl gevangen, maar hij
werd in een ander gebouw gebracht,
de gevangenhof, waar hij beter behan-
deld werd en iedere dag kon wandelen
op de binnenplaats. En men gaf hem
een brood per dag uit de Bakkers-
straat.

Totdat al het brood in de stad op was.
Toen moest ook Jeremia honger lijden.

HET beleg duurde nu reeds meer dan
een jaar en de nood was heel groot ge-
worden in Jeruzalem. Mensen die vroe-
ger welvarend waren, lagen nu halfbe-
zwijmd van de honger op straat en
waren blij met een verschimmelde
broodkorst. De voorname vrouwen, die
vroeger door de stad gingen in kostbare
kleren en in een wolk van reukwerk, die
toen alleen dachten aan plezier, wroet-
ten nu in de vuilnishopen rond, of zij
misschien nog iets te eten konden vin-
den. En de kinderen schreiden om
brood.

Maar nog dachten de vorsten niet, dat
alles verloren was. Nog wilden ze niet
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geloven, dat de Here zijn heilige tempel
in handen van de vijand zou geven.
Maar die tempel wàs niet meer heilig.
Ze hadden hem zelf ontheiligd door hun
zonden en de Here had zijn huis reeds
lang verlaten. Hij wilde niet meer de
God zijn van dit volk.

Alleen Jeremia wist, dat er geen red-
ding meer was. Als hij op de binnen-
plaats stond, riep hij tot het volk daar-
buiten, dat het vluchten moest naar de
vijand, clan zouden ze tenminste in leven
blijven. Want wie in de stad bleef zou
sterven door het zwaard, de honger of
de pest.

De vorsten hoorden dit en gingen
woedend naar de koning.

„Laat deze man toch ter dood ge-
bracht worden," zeiden ze, „want zo ont-
moedigt hij de krijgslieden en de hele
bevolking."

Zedekia, de zwakkeling, gaf toe.
„Ik kan toch niets tegen jullie begin-

nen!" zei hij moedeloos.
Toen namen zij Jeremia en wierpen

hem in de put, die op de binnenplaats
was. In die put was geen water, maar
wel slijk. Ze zagen hem langzaam zin-
ken in de modder en dachten, dat hij
nu wel sterven zou.

MAAR de Here redde ook nu zijn
knecht. Toen geen van zijn eigen volk
hem meer hielp, was er nog een vreemde,
Ebed -Melech de Moorman, die mede-
lijden met hem had. Hij rende naar de
koning, die zich bij een der poorten van
de stad bevond, vertelde hem wat er ge-
beurd was en vroeg of hij mocht pro-
beren om Jeremia te redden.

De koning, die altijd deed wat een
ander vroeg, vond dat goed, en gaf hem
zelfs drie mannen mee.

Het was heel moeilijk, want Jeremia
was al diep weggezonken in de modder.
Maar Ebed-Melech liet dikke touwen in

de put zakken en ook lappen van oude
kleren.

„Leg die lompen onder uw oksels,
Jeremia," riep hij, „onder de touwen."

Zo deed Jeremia.
Toen werd hij met veel moeite om-

hoog getrokken.

NOG éénmaal heeft de koning in diep
geheim aan Jeremia om raad gevraagd.

„Er is maar één kans op redding," zei
de profeet. „Geef u over. Dan zult gij
in leven blijven en de stad zal niet wor-
den verbrand."

Maar Zedekia, de lafaard, was bang,
dat de vorsten hem zouden bespotten,
als hij dat deed. Hij dacht alleen aan zich
zelf. Aan de stad, waar zo nameloos veel
geleden werd, waar mensen waanzinnig
werden van de honger, aan zijn arme
geplaagde volk dacht hij niet.

De poorten bleven dicht.

ACHTTIEN maanden duurde het be-
leg. Toen kwam het vreselijk einde.

Het leger van Nebukadnezar had de
muur doorbroken en stormde de stad
binnen. In de nacht probeerde Zedekia
nog te vluchten, maar bij Jericho werd
hij gegrepen en voor zijn wrede vijand
gesleept.

De vorsten van Juda werden voor zijn
ogen vermoord. Zijn zonen ondergingen
hetzelfde lot. Dat was het laatste wat
Zedekia heeft gezien. Toen werden hem
de ogen uitgestoken.

Geboeid met koperen ketenen werd
hij meegesleurd aan Nebukadnezars
zegewagen. En in de stad, de arme zon
dige stad, die altijd weer Gods woor
verworpen had, stroomde het bloed. De
huizen werden verbrand, de muren wer-
den neergehaald. De mooie tempel ging
in vlammen op. Een smeulende puinhoop
was alles wat overbleef van Jeruzalem.
Toen werd voor de laatste maal een



kudde van duizenden mensen voortge-
zweept naar Babel.

Jeremia werd ook meegevoerd. Maar
toen de koning hoorde, dat hij aange-
raden had om de stad over te geven,
werd hij vrijgelaten. Hij mocht kiezen,
wat hij wilde. Hij mocht meegaan naar
Babel, waar hij zou worden beloond, hij
mocht ook achterblijven.

Jeremia koos het laatste. Hij kon van
zijn arme, verwoeste land niet scheiden.
Men gaf hem mondvoorraad en een ge-
schenk, en liet hem gaan.

„O, Jeruzalem, Jeruzalem!" klaagde
zijn hart.

Vossen en jakhalzen slopen rond op de
plaats, waar eens het offer van God werd
gebracht. Gieren zweefden boven de

puinhopen en streken neer op de lijken.
Jeremia dwaalde bedroefd door het

land, en zong een klaaglied over de
ellende van zijn volk.

Maar hij wist, dat na deze duistere
nacht een nieuwe dag zou komen.

ER waren nog enkele mensen in het
land achtergebleven. Maar ze voelden
zich niet veilig meer. Daarom trok-
ken ze weg naar Egypte, tegen de raad
van Jeremia, en namen ook de profeet
met zich mee.

In Egypte heeft hij nog jaren ge-
werkt en gepredikt onder een deel van
zijn volk, dat daar woonde. Daar is hij
gestorven.

ALS kind was hij begonnen met zijn
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prediking. En hij zweeg niet voor de
dood zijn lippen sloot.

Verdrietig en zwaar was zijn leven. En
bijna nooit had iemand gehandeld naar
het woord des Heren, dat hij sprak.

Maar de ballingen in het verre land
dachten nu aan zijn woorden en hoopten
op het heil, dat hij had voorspeld.

En in de hemel, bij God, wiens trouwe
knecht hij was geweest, dáár ontving
Jeremia zijn loon.
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AAN de rivieren van Babel zaten
de ballingen en treurden over hun el-
lende. Daar kwamen zij 's avonds bijeen,
als hun harde arbeid was gedaan en
staarden weemoedig naar het Westen,
waar de zon langzaam onderging boven
de woestijn. Dáár, heel ver, lag hun land,
waar zij vrij en gelukkig hadden kunnen
zijn. Daar lagen de puinhopen van hun
mooie stad, waaraan zij met heimwee
dachten.

„Zingt ons één der liederen van Sion,"
vroegen hun bewakers.

Maar zij antwoordden: „Hoe zouden
wij des Heren lied zingen op vreemde
grond?"

En in stilte zuchtten zij: „Indien ik u
vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij
mijn rechterhand!"

Zij zaten bijeen als vogels in een kooi
en konden niet meer zingen. Zij had-
den hun citers aan de wilgen gehangen.

MAAR er was nog troost voor hen.
God had hen niet voor altijd verlaten.

Er waren ook profeten meegevoerd in de
ballingschap. Die konden nog zingen,
omdat ze verder zagen dan deze bange
tijd. En één van hen, Ezechiël, zong van
vreemde en prachtige visioenen, die God

hem had getoond. Van de dag der ver
lossing, die eens zou doorbreken na ze-
ventig jaren gevangenschap. Van doods-
beenderen, die weer tot levende mensen
werden door de Geest van God. Van een
stroom des levens, die ontspringen zou
uit een rots op de tempelberg en die zelfs
het land om de Dode zee zou maken tot
een bloeiende vlakte.

De ballingen begrepen niet alles.
Maar dit begrepen zij wèl: Dat het

volk niet voor altijd begraven zou zijn
in de ballingschap, maar dat het eens
weer zou opstaan en terugkeren naar
zijn land. En dat dan een nieuwe en
schone tijd zou aanbreken.

En wie dàt geloofde, droogde zijn
tranen en wachtte en hoopte op God.

EEN andere profeet was Daniël.
Hij was één der eersten, die was mee-

gevoerd naar dit land. In Jeruzalem was
hij een prins geweest. Hier was hij niet
meer dan een slaaf.

Maar de koning, Nebukadnezar, liet
voorname jonge mannen uit alle volke-
ren die hij had overwonnen, bij zich
komen in zijn paleis, om hem te dienen.
Dàt streelde de trots van de hoogmoe-
dige koning, dat prinsen zijn dienaren
waren. En zo werd ook Daniël met drie
van zijn vrienden, Hananja, Misaël en
Azarja, aan het hof gebracht. Daar zou-
den ze worden opgevoed en onderwezen,
drie jaar lang. Dàn zouden ze raadslie-
den van de koning worden.

Ze kregen andere namen. Daniël we
Beltsazar genoemd, de drie vriende
Sadrach, Mesach en Abednego. Ze kre
gen les in allerlei wetenschappen en it
de taal van het vreemde land. Ze
werden gevoed met gerechten van de
koninklijke tafel. En de overste der
hovelingen was aangewezen om hen te
verzorgen.

Maar Daniël en zijn vrienden waren
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vrome jonge mannen. Ook in balling-
schap wilden zij de God van Israël die-
nen. Daarom mochten zij verschillende
koninklijke spijzen niet eten, omdat die
in de wetten van Mozes verboden
waren.

„Geef ons maar groenten en water,"
verzochten ze.

De overste was een welwillend man,
maar hij durfde dat niet toestaan.

„Ik vrees, dat de koning uw uiterlijk
misschien minder welvarend zou vinden
dan van de anderen. En dan zou de
schuld op mijn hoofd komen, „zei hij be-
zorgd.

Maar hij durfde wèl voor tien dagen
de proef te nemen.

Iedere dag bracht hij groenten en
water voor Daniël, Sadrach, Mesach en
Abednego.

En na verloop van tien dagen zagen
zij er toch knapper en welvarender uit
dan al de anderen, die gesmuld hadden
van de koninklijke spijzen.

De overste was gerust. Ze mochten
blijven bij hun eenvoudige kost. En God
zegende hen, omdat ze Hem gehoorzaam
geweest waren. Toen na drie jaren allen
voor de koning werden gebracht, was
er niemand zo wijs en verstandig als-
Daniël en zijn vrienden.

Ze traden in dienst van de koning.

MAAR het was heel gevaarlijk, om
dienaar van die koning te zijn. Want
Nebukadnezar, de trotse geweldenaar,
deed met zijn knechten wat hij wilde.
Ze waren minder dan dieren voor hem.
Niemand was zijn leven zeker.

Eens droomde de koning een wonder-
lijke droom, die hem zo verontrustte, dat
het met zijn slaap gedaan was. Hij wist,
dat die droom iets te betekenen had, en
lag er over te denken tot de morgen.
Toen liet hij zijn geleerden, bezweerders
en tovenaars roepen. Die beweerden al-

tijd, dat zij de wil der goden wisten en
uit de loop der sterren de toekomst kon-
den voorspellen.

Ze kwamen in grote haast en toen ze
zich diep voor hem bogen, sprak de
koning: „Ik heb een droom gehad en ik
wil er de betekenis van weten."

De wijzen en tovenaars spraken eer-
biedig: „O koning, leef in eeuwigheid!
Zeg uw dienaren de droom en wij zul-
len de uitlegging te kennen geven."

Maar dàt deed de koning niet! Hij
vertrouwde zijn geleerden en tovenaars
niet. Het was heel gemakkelijk voor
hen, om een uitlegging te bedenken.
Maar dan zou de koning nooit weten, of
het de juiste was. Als ze werkelijk tove-
naars waren en de wil der goden wisten,
dan moesten ze óók weten, wàt hij had
gedroomd.

Daarom antwoordde hij: „Ik begrijp
heel goed, dat gij tijd zoekt te winnen.
Mijn besluit staat vast. Ik wil de droom
èn de uitlegging van u horen. Als gij dàt
kunt, zult gij grote geschenken ontvan-
gen. Als gij het niet kunt, zult gij allen
in stukken gehouwen worden, en uw
huizen zullen tot een puinhoop worden
gemaakt."

En zij konden het niet.
Zij stonden doodsbleek en bevend

voor hun wrede meester en stamelden:
„Nog nooit heeft een koning, hoe groot
en machtig ook, iets dergelijks aan zijn
geleerden gevraagd. Er is geen mens op
de aardbodem die dat kan."

De koning werd hierover ten zeerste
vertoornd en beval al de wijzen van
Babel ter dood te brengen.

Daniël hoorde al spoedig, wat er ge-
beurd was, en hij begreep, dat ook hij en
zijn metgezellen gevaar liepen, gedood te
worden. Want ook zij behoorden tot de
wijzen. De lijfwacht van de koning rukte
reeds uit, maar Daniël snelde naar het
paleis en vroeg, of het vonnis enige tijd
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mocht worden uitgesteld. Misschien kon
hij de koning de uitlegging geven.

Daarna riep hij zijn vrienden, Sa-
drach, Mesach en Abednego, bijeen in
zijn huis.

„Laat ons samen bidden om wijsheid,"
zei hij. „God alleen weet het geheim van
de koning."

En in de nacht die kwam, heeft God
aan Daniël de droom van de koning ge-
openbaard en ook de betekenis er van.

Hun leven was gered en Daniël loofde
God in grote dankbaarheid.

Reeds vroeg in de morgen ging hij
naar de overste van de koninklijke lijf-
wacht en zei: „Breng de wijzen van Babel
niet ter dood. Leid mij tot de koning en
ik zal de koning de uitlegging te ken-
nen geven."

Haastig werd hij voor de koning ge-
bracht.

„Kunt gij mij waarlijk zeggen, wat ik
gedroomd heb?" vroeg Nebukadnezar
verbaasd.

Maar Daniël schudde nederig het
hoofd. Hij sprak: „Geen mens kan doen,
o koning, wat u hebt gevraagd en ik ben
niet wijzer dan de anderen. Maar er is
een God in de hemel; die heeft mij uw
geheim geopenbaard."

Toen ging hij verder:
„Dit is uw droom, o koning: Er was

een beeld, ontzaglijk groot en afschrik-
wekkend om te zien. Het hoofd was van
zuiver goud, zijn borst en armen waren
van zilver, zijn buik van koper, zijn
benen van ijzer, zijn voeten deels van
ijzer, deels van leem.

Zonder toedoen van mensenhanden
raakte een steen los en rolde naar het
beeld, die het beeld trof aan de voeten
van ijzer en leem en deze verbrijzelde.
Tegelijkertijd werden het ijzer, het
leem, het koper, het zilver en het goud
verbrijzeld, en zij werden als kaf, en de
wind voerde ze mee, zodat er geen spoor

meer van te vinden was. Maar de steen
werd groter en groter. Hij werd een
grote berg, die de hele aarde vulde."

In de ogen van Nebukadnezar was
grote eerbied gekomen voor Daniëls
wijsheid.

Want zo was heel precies zijn droom
geweest.

En Daniël ging voort: „Dit is de uit-
legging: Gij, o koning, zijt dat gouden
hoofd; dat is uw machtig koninkrijk, dat
God u heeft geschonken. Doch na u zal
een ànder koninkrijk ontstaan, geringer
dan het uwe: dat is de borst van zilver,
En weer een ander, een derde konin
krijk, van koper, dat heersen zal over
de gehele aarde. En een vierde konini-
krijk zal hard zijn als ijzer. En juist zoals
ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, zal
dit die allen verbrijzelen. De voeten
waren van ijzer en leem. Dat betekent,
dat het laatste koninkrijk op deze aarde
een verdeeld koninkrijk zal zijn; ten dele
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zal het hard zijn, ten dele zal het broos
zijn.

Maar dàn zal de God des hemels zelf
een koninkrijk oprichten, dat alle aardse
machten vernietigen zal en dat zelf tot
in eeuwigheid zal bestaan."

Daniël zweeg.
Het was heel stil in de koningszaal.
Toen kwam Nebukadnezar van zijn

troon en boog zich voor zijn dienaar ter
aarde. De heerser over de halve wereld
boog zich neer voor een arme Joodse
balling.

En hij riep: „In waarheid, uw God is
de God der goden en de Heer der
koningen, en hij openbaart verborgen-
heden."

Hij gaf Daniël vele grote geschenken.
Van die dag af was Daniël, na de koning,
de voornaamste in het land. En op Da-
niëls verzoek maakte de koning zijn drie
vrienden tot stadhouders.

Maar zij vergaten niet, dat zij al die
eer slechts dankten aan God.

En zij dienden Hem.
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KONING Nebukadnezar kon het niet
meer vergeten: Hij was dat gouden hoofd
van het beeld uit zijn droom. Hij was de
machtigste koning der wereld, machti-
ger dan allen die na hem zouden komen.

Iedere dag moest hij daar aan denken,
en hij kreeg eerbied voor zijn eigen
roem en heerlijkheid. Hij, die zoveel
macht had over de mensen, was hij niet
eigenlijk een god?

En eindelijk werd hij zo hoogmoedig,
dat hij dacht: „Aan allen wil ik tonen,
dat ik het gouden hoofd der wereld ben.
Allen zullen knielen voor mijn macht."

Hij liet een gouden beeld maken,

dertig meter hoog, en richtte dat op in
de vlakte van Dura, dicht bij Babel. Hij
liet alle voorname mannen bijeenroepen
uit zijn koninkrijk: de stadhouders en
oversten, de landvoogden en staatsraden
en rechters, duizenden en duizenden. En
toen allen bijeen waren voor het glan-
zende beeld, liet hij een heraut met lui-
der stem uitroepen: „Zò luidt het bevel
van de koning: Zodra gij de muziek
hoort, zult gij u ter aarde werpen en
het gouden beeld aanbidden, dat koning
Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet
nederknielt en aanbidt, zal ogenblikke-
lijk in de brandende vuuroven gewor-
pen worden!"

Een doodse stilte viel over de duizen-
den. In de oven, die dicht bij het beeld
was gebouwd, was het knetteren der
vlammen hoorbaar. De koning zat trots
en zwijgend op een kostbare troon. Het
beeld glansde.

Plotseling schalden horens. Fluiten en
harpen en allerlei andere muziek-instru-
menten vielen bij. En de menigte zonk
ter aarde. Alle ruggen bogen zich. Alle
mensen aanbaden het gouden beeld, om
een gril van hun koning. Alleen drie
jonge mannen stonden rechtop, alsof zij
het bevel niet hadden gehoord.

Wie waren die dwazen? Wie waag-
den het, om de wil van Nebukadnezar te
weerstaan?

Het waren Sadrach, Mesach en Abed-
nego, de vrienden van Daniël. Hun na-
men werden onmiddellijk aan de koning
gemeld. En too rnig beval Nebukadnezar
de ongehoorzamen vóór hem te brengen.

Zij kwamen en bogen en zagen hem
rustig aan, alsof zij niet wisten dat zij
speelden met hun leven.

Dreigend vroeg de koning: „Is het
met opzet, Sadrach, Mesach en Abed-
nego, dat gij mijn goden niet vereert en
het gouden beeld, dat ik heb opgericht,
niet wilt aanbidden? Als gij aanbidt, is
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het goed. Maar indien gij niet aanbidt,
zult gij ogenblikkelijk in de brandende
vuuroven geworpen worden. En wie is
de god, die u uit mijn hand zou kunnen
bevrij den?"

Maar ze stonden vóór hem, zo fier en
vastberaden, alsof zij op wonderlijke
wijze gesterkt werden. En ze antwoord-
den rustig: „Wij achten het niet nodig, u
hierop enig antwoord te geven. Indien
onze God die wij vereren, in staat is ons
te bevrijden, dan zal hij ons bevrijden.
Maar zelfs indien niet, weet, o koning,
dat wij uw goden niet vereren en het
gouden beeld niet aanbidden."

Het gezicht van de koning vertrok
van woede. Hoe durfden ze hem zo
zwaar te beledigen? Alsof er iemand
machtiger kon zijn dan hij!

Hij beval, dat men de oven zevenmaal
heter zou stoken dan gewoonlijk. De
sterkste mannen uit zijn leger gaf hij het
bevel de drie jonge mannen te binden
en in de vlammen te werpen. En zelf
kwam hij van zijn troon dichterbij, om
te genieten van hun dood.

De oven stond wit-gloeiend, toen
Sadrach, Mesach en. Abednego er heen
werden gesleurd.

De koning dreef de knechten voort
met vloeken en bedreigingen. Zij vrees-
den hem meer dan de loeiende vlam-
men. Het vuur greep hen, toen ze de
gevangenen ophieven en naar binnen
wierpen, en ze verbrandden levend voor
de voeten van hun wrede meester. Maar
ze hadden hun plicht volbracht.

Toen was alles afgelopen. Sadrach,
Mesach en Abednego zouden al dood
zijn.

Maar de trotse heerser Nebukadnezar,
die nooit voor iemand beefde, begon
plotseling te trillen van angst.

Hij schreeuwde tegen zijn raadslieden:
„Hebben wij niet drie mannen gebon-
den in het vuur geworpen?"

Zij antwoordden heel beslist: „Zeker,
o koning!"

„Maar nu zijn er vier!" riep de koning.
„Ik zie vier mannen vrij wandelen mid-
den in het vuur, en zij hebben geen let-
sel! En de vierde, de vierde ... dat is
geen mens, dat is een engel!"

Hij kwam nog dichterbij, de ogen
groot van ontzetting, en smeekte: „Sa-
drach, Mesach en Abednego, gij dienaars
van de allerhoogste God, treedt naar bui-
ten en komt hier!"

Toen kwamen drie mannen uit het
vuur. De vierde, de engel, was verdwe-
nen. Allen omringden de drie vrienden
en zagen vol verbazing, dat het vuur
geen macht had gehad over de lichamen
van deze mannen, dat hun haar niet was
geschroeid, dat hun mantels ongeschon-
den gebleven waren, ja, dat er zelfs geen
brandlucht aan hen gekomen was.

De koning riep: „Geloofd zij de God
van Sadrach, Mesach en Abednego! Hij
heeft zijn engel gezonden en zijn die-
naren bevrijd, die zich op Hem hebben
verlaten. Daarom wordt door mij een ge-
bod, uitgevaardigd, dat ieder die enig
oneerbiedig woord spreekt tegen de God
van. Sadrach, Mesach en Abednego, in
stukken gehouwen zal worden."

NA deze gebeurtenis verloor de
koning de belangstelling voor het gou-
den beeld.

Dàt had voor hem geen waarde meer.
Hij had geleerd, dat er Eén was, di
machtiger was dan hij.

Maar hij bleef de wrede geweldena
en werd steeds hoogmoediger.

Duizenden mensen vlogen op zi n
wenken en sidderden, als hij maar naar
hen wees.

Zij spraken hem vleiend aan met al-
lerlei mooie namen.

,,.Koning der koningen!" zeiden ze eer-
biedig.



„Heer der wereld!” stamelden ze.
En ze knielden voor hem, als hij voor-

bijreed in al zijn pracht.
Zijn legers trokken ieder jaar uit, om

zijn rijk nog groter te maken. Zijn slaven
zwoegden in grote troepen voor hem in
de brandende zon, om paleizen en tem-
pels te bouwen. Zijn rijk werd bijna on-
eindig groot. Zijn stad werd een wonder
van pracht. En hij, Nebukadnezar, woon-
de midden in dat geweldige rijk en be-
stuurde het met één woord, met een
Nenk van zijn machtige hand. Hij dood-
de, wie hij wilde. Hij hield geen
rekening met goed of kwaad.

Wie zou hem kunnen bestraffen
voor zijn zonden? Hij was de hoogste
rechter.

„Ik ben de Heer der wereld," dacht hij.

NOG eenmaal heeft God hem ge-
waarschuwd. Hij zag in zijn droom een

boom, groot en sterk, waarvan de top
tot aan de hemel reikte en die zichtbaar
was tot aan de einden der aarde. De
dieren des velds rustten in zijn schaduw,
het gevogelte des hemels nestelde in zijn
takken. En al wat leefde werd door de
boom gevoed.

Maar een engel daalde uit de hemel
neer en riep: „Houwt de boom om en
kapt zijn takken! Laat echter zijn wor-
telstomp in de aarde staan, omsloten
door een band van ijzer en koper. Die
wortelstomp zal verder groeien, als
zeven jaren zijn voorbij gegaan."

Geen van de wijzen uit het koninkrijk
kon die vreemde droom verklaren, en
Daniël werd geroepen.

Toen Daniël hoorde, wat de koning
had gedroomd, stond hij voor een ogen-
blik verbijsterd.

Hij sprak: „O, koning, de Here zendt
u een harde boodschap. Die boom zijt gij.
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God zal al uw macht van u nemen voor
een tijd. Men zal u verstoten uit de ge-
meenschap der mensen. En gij zult pas
weer mogen regeren, als gij erkent, dat
de Allerhoogste macht heeft over het
koningschap der mensen en het kan
geven, aan wie Hij wil."

En toen smeekte Daniël de koning om
zich te bekeren, om nederig en barm-
hartig te zijn. Dan zou de Here hem mis-
schien nog sparen.

Maar Nebukadnezar luisterde niet.
En een jaar later kwàm de straf, zoals
Daniël had voorspeld.

De koning wandelde op het platte dak
van zijn paleis en keek uit over zijn stad
en zijn koninkrijk. Zover hij zien kon
en nog veel verder, was alles van
hèm. Het wijde vruchtbare land met de
brede Eufraat en al de kanalen die hij
had laten graven. De machtige stad
binnen de geweldige muren, met vijvers
en fonteinen, met paleizen en tempels,
door hèm gebouwd. En zijn eigen sterke
koningsburcht, een stad in de stad, een
onneembare vesting. Het was alles zijn
werk. Hij had het zo gemaakt. Hij was
de god van dit grote rijk!

Zijn ogen schitterden van hoog-
moed.

Zijn handen strekten zich uit naar de
prachtige wereld aan zijn voeten.

„Is dit niet het grote Babel, dat ik ge-
bouwd heb?" riep hij trots. „Dat ik ge-
bouwd heb door de sterkte mijner macht
en tot eer mijner majesteit?"

Toen gaf God zelf hem antwoord op
die trotse vraag.

Er kwam een stem uit de hemel, die
zei: „U wordt aangezegd, o koning Ne-
bukadnezar: Het koningschap is van u
geweken!"

En plotseling werd het heel duister in
het hoofd van de koning. Zijn gedach-
ten stonden stil. Een vreemde gloed
kwam in zijn ogen. Zijn verstand had

hem verlaten. Hij was krankzinnig ge-
worden.

Toen kon hij niet langer koning zijn.
Hij kroop over de aarde en at gras als
een dier. Hij sliep in het veld. Zijn nagels
en haar werden lang, maar hij wist het
niet. Niets wist hij meer.

Hij had meer dan een mens willen
zijn, nu was hij minder dan een dier.

Dat duurde zeven jaar.
Toen was het, alsof hij ontwaakte uit

een lange, benauwde droom. Hij sloeg
de ogen op naar de hemel en zijn ver-
stand kwam in hem terug.

Hij schaamde zich diep, toen hij
merkte, hoe hij was geweest. Toen be-
greep hij, hoe klein en nietig hij eigen-
lijk maar was. En hij loofde de Aller-
hoogste, die hem vernederd had om
hem wijs te maken.

Hij is toen wel weer koning geworden.
Zijn raadsheren en voorname dienaren
zijn tot hem gekomen en hebben hem
opnieuw gekroond.

Hij werd zelfs nog machtiger dan hij
vroeger was geweest.

Maar nooit heeft hij meer vergeten,
dat hij, machtiger en aanzienlijker dan
anderen, tòch slechts een mens was, die
alle macht en roem van God had ont-
vangen.
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HET was nacht.
Door de straten van Babel slopen do

kere gestalten. Om de hoge muren v. n
de sterke koningsburcht was gefluister
van stemmen. Speren flikkerden. Zacht
klonk een kort bevel. Duizenden vreem-
de soldaten waren geheimzinnig bezig
bij het licht van de sterren.

Het grote wereldrijk van Nebukadne-

,
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zar lag op sterven. Het was reeds bijna
geheel veroverd door de vijanden.

Nebukadnezar was reeds lang geleden
gestorven en zijn opvolgers waren zwak-
ke vorsten geweest. Nu was de laatste
koning verslagen en gevangen genomen
door het volk van de Meden en Perzen
Zij waren de stad reeds binnengedron-
gen.

Alleen de koningsburcht was nog over.
Daar regeerde Belsazar, de oudste zoon
van de koning. Maandenlang reeds werd
hij daar belegerd in zijn sterk paleis. En
niemand wist, hoe lang het nog duren
zou.

HET was reeds midden in de nacht.
Maar in het paleis sliep nog niemand.

Er werd feest gevierd. In de grote
schitterende zaal zaten aan lange tafels
de koning met zijn vrouwen en zijn gas-
ten, duizend voo rname hovelingen. Zij
aten en dronken, zij lachten en zongen
en dachten aan geen vijand op dit heer-
lijke, wilde feest. Achter de zware
muren voelde men zich veilig. En de
goden, die langs de wanden stonden, al-
lerlei goden van goud en zilver, hout
en steen, zouden hen wel beschermen.
Zij dachten aan wijn en aan vreugde, zij
waren vrolijk, en steeds woester werd
het feest.

De wijn stroomde over de tafels, de
gezichten werden rood, de ogen fonkel-
den. Allen werden dronken.

TOEN wilde de beschonken koning de
woeste vreugde nog opzwepen, het feest
nog glansrijker maken.

Hij dacht aan de gouden en zilveren
bekers in zijn schatkamers. Het waren
de heilige bekers uit de tempel van Je-
ruzalem, die zijn voorvader Nebukad-
nezar had buit gemaakt. Die werden nu
gehaald en gevuld en juichend rondge-
deeld over de bemorste tafels. Handen,

die bijna alle kracht verloren hadden,
zwaaiden ze omhoog naar de monden. En
allen roemden de goden langs de wand,
die de god van Jeruzalem verslagen
hadden.

Maar plotseling klonken angstige kre-
ten. Bevende handen wezen omhoog.
Alle ogen staarden verschrikt naar de
muur.

Hoog op de gekalkte wand van het
paleis, tegenover de kroonluchter, was
een hand, een geheimzinnige hand, die
daar onbegrijpelijke woorden schreef.

De koning hing bleek als een dode in
zijn stoel. Rillingen liepen over zijn rug,
zijn knieën sidderden van angst.

„De waarzeggers!" schreeuwde hij.
„De bezweerders! Laat ze komen!"

Ze kwamen en stonden even ontzet
als de anderen het wonder aan te staren.

Eer en rijkdom beloofde de koning
aan hem, die het geheimzinnige schrift
ontraadselen kon. Hij zou in purper
worden gekleed, een gouden keten zou
om zijn hals worden gehangen en hij zou
na Belsazar de voo rnaamste in het ko-
ninkrijk zijn.

Ach, het koninkrijk! Eén paleis was
het nog slechts.

Maar al de wijzen des konings waren
niet in staat, het schrift te lezen en te
verklaren.

De ontzetting van de koning en zijn
gasten werd er nog groter door. Huive-
rend zaten ze bijeen. Het hele paleis was
in opschudding.

Toen ging de deur open, en de oude
koningin, de moeder van de koning, trad
de feestzaal binnen. Verstandiger dan de
anderen, had zij niet meegedaan aan
het nachtelijke feest. Maar nu kwam zij,
omdat zij gehoord had wat er gebeurd
was. Zij kende iemand, die misschien
dit wonder verklaren kon, een oude
wijze man.

Lang geleden, toen Nebukadnezar nog
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leefde, was hij heel aanzienlijk geweest.
Maar later werd hij veracht en vergeten,
omdat hij maar een joodse balling was.
Daniël heette hij.

„Laat Daniël geroepen worden," zei
de koningin. „In hem woont de geest der
heilige goden."

Niet lang daarna stond Daniël voor
de koning. Hij was oud en grijs gewor-
den, maar in zijn heldere ogen was nog
altijd het rustige geluk van Gods kind.

De koning noemde stamelend van
angst al de beloningen die hij zou geven,
als Daniël hem helpen kon. Hij dacht,
dat goud en purper en eer het hoogste
waren, wat iemand begeren kon.

Maar Daniël antwoordde waardig:
„Behoud uw geschenken en schenk uw
gaven aan een ander. Nochtans zal ik het
schrift voor de koning lezen en uit-
leggen."

Dit was zo'n moedig antwoord, als nie-
mand in Babel zou durven geven. Maar
Daniël ging rustig voort: „O koning,
God, de Allerhoogste, heeft uw voor-
vader Nebukadnezar koninklijke macht,
grootheid, eer en majesteit geschonken.
Maar toen hij overmoedig werd en God
vergat, is hij van zijn koninklijke troon
gestoten en heeft men de eer van hem
weggenomen.

Hij werd aan de dieren gelijk, totdat
hij erkende, dat God, de Allerhoogste,
macht heeft over het koningschap der
mensen en daarin aanstelt wie Hij wil.

Gij echter, zijn zoon Belsazar, hebt
uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij
dit alles wist, maar gij hebt u tegen de
Here des hemels verheven. Gij hebt de
heilige bekers uit de tempel op dit god-
deloze feest gebracht en daaruit wijn ge-
dronken. De goden van hout en steen,
die niet zien of horen of verstand heb-
ben, hebt gij geroemd. Maar de God, die
uw leven bestuurt, Hem hebt gij niet
verheerlijkt.

Daarom heeft Hij uw vonnis aan de
wand geschreven.

Er staat: Mene, menie, tekel, ufarsin.
Dat betekent: Geteld, geteld, gewogen,

verdeeld.
God heeft uw koningschap geteld en

er een einde aan gemaakt.
Gij zijt in de weegschaal gewogen en

te licht bevonden.
Uw koninkrijk is gebroken en aan de

Meden en Perzen gegeven.

DAT was een harde boodschap, maar
de koning ontroerde niet. Zijn troebele
ogen gluurden alweer naar de wijn. Zijn
hand strekte zich opnieuw naar de
beker. Zijn angst was voorbij, nu het ge-
heimzinnige schrift verdwenen was. Als
de straf toch kwam, dan wilde hij nu
nog genieten.

Hij beval nog, dat Daniël al de be-
loningen moest ontvangen, die hij had
toegezegd.

Een purperen mantel, een gouden
keten. En de derde in Belsazars ko-
ninkrijk.

In diezelfde nacht drongen de vijan-
den de koningsburcht binnen en werd
koning Belsazar gedood.
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EENS, toen Daniël al heel oud was,  is,
zijn leven in groot gevaar geweest.

Dat kwam, doordat hij toonde, Go
lief te hebben boven alles.

Maar God heeft getoond, dat H
Daniël lief had en Hij heeft zijn trou
knecht wonderlijk gered.

Het gebeurde, toen Darius de Meder
koning was. Hij had het grote rijk ver-
deeld in honderd en twintig provincies
en over elke provincie een stadhouder
aangesteld. Drie rijksbestuurders ston-

ij
e
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den boven die stadhouders. En één van
die drie was Daniël.

Daniël was ijverig en verstandig. Hij
deed trouw zijn plicht. De koning hield
van hem, omdat hij de wijste van allen
was en had zelfs het plan, om hem het
bestuur over het hele koninkrijk te
geven. Dan zou Daniël onderkoning wor-
den over het grote wereldrijk.

De andere vorsten en de stadhouders
waren al jaloers op Daniël. Maar nu
werd het nog erger.

Die balling zou hun aller meester zijn?
Zij haatten hem, zij vervloekten hem,
die vrome Jood! En zij loerden op hem,
iedere dag, of zij misschien iets konden
vinden in zijn werk, dat verkeerd was.
Zij hadden graag een aanklacht tegen
hem ingediend.

Maar zij vonden niets. Daniël deed
niets verkeerds. Hij bestuurde het land
voortreffelijk. En drie maal daags kniel-
de hij neer voor de open vensters van
zijn bovenvertrek met het gezicht naar
het Westen, waar heel ver Jeruzalem
lag, om te bidden tot zijn God.

Zijn vijanden wisten dat wel.
„Wij zullen hem van niets kunnen be-

schuldigen," zeiden ze teleurgesteld.
„Maar zijn godsdienst!" zei één van

hen.
In zijn vroomheid zouden ze hem

misschien kunnen vangen! .. .
Toen maakten ze samen een verrader-

lijk plan.

ZE kwamen op een dag tot de koning,
heel beleefd en onderdanig.

Ze vleiden: „O koning Darius, leef in
eeuwigheid! ... Wij komen u een mooi
plan voorleggen. U bent goed en groot
en machtig! En daarom willen wij u
laten eren door heel het land. Er moet
een koninklijk besluit worden uitgevaar-
digd, dat dertig dagen lang niemand in
uw koninkrijk iets mag verzoeken aan

een mens of een god. Alleen aan u mag
men iets verzoeken, omdat u onze grote
en wijze koning bent. En wie zich niet
aan dat bevel houdt, moet in de kuil der
leeuwen geworpen worden. Vaardig dan
nu, o koning, dat bevel uit, opdat heel
uw rijk u eren zal."

Koning Darius werd wel graag ge-
eerd. Hij liet het bevelschrift opstellen
en zette er zijn naam onder en verzegel-
de het met zijn ring. Daarna liet hij het
afkondigen in het land.

Toen was dat gebod onveranderlijk.
Volgens een wet der Meden en Perzen
kon het niet meer herroepen worden.
Want wat de koning sprak, was de wil
der goden. Dat kon zelfs de koning niet
meer terugnemen.

Ook Daniël hoorde de nieuwe wet af-
kondigen.

God zei: „Zoek mijn aangezicht en gij
zult leven."

De wet zei: „Als gij het doet, zult gij
sterven!"

Daniël aarzelde niet.
Want zijn hart zei: „Ik zoek Uw aan-

gezicht, o Here! Ik heb I lief meer dan
het leven. Ik wil U meer gehoorzaam
zijn dan de mensen."

En even goed als vroeger, drie maal
daags, knielde Daniël neer voor de open
vensters, met het gezicht naar Jeruza-
lem, om te bidden voor zich en zijn volk,
hoewel hij wist, dat ònder het raam zijn
vijanden op de loer stonden.

Ze verschenen al spoedig weer voor
de koning. Heel onschuldig vroegen ze:
„Hebt gij niet een gebod uitgevaardigd,
dat ieder mens, die binnen dertig dagen
een verzoekschrift richt tot enige god
of mens, in de leeuwenkuil zal gewor-
pen worden?"

De koning knikte.
„Daniël, één van de ballingen uit

Juda," zeiden ze, „heeft geen acht
geslagen op u, noch op het gebod.
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Driemaal daags verricht hij zijn ge-
bed."

Toen schrok de koning en werd zeer
bedroefd. Nu begreep hij, waarom ze
hem gevraagd hadden, die wet te
maken, want hij zag hun boze vreugde.

Hij zon op middelen om Daniël te be-
vrijden; ja, tot zonsondergang gaf hij
zich moeite om hem te redden.

Maar de vijanden van Daniël kwamen
weer bij de koning, en drongen onstui-
mig aan op handhaving van de wet.

„Het is een wet der Meden en Per-
zen," zeiden ze, „dat geen enkel konin-
klijk besluit veranderd kan worden."

En Darius was wel koning, maar de
wet was machtiger dan hij.

Toen het avond geworden was, werd
Daniël gehaald en naar de leeuwenkuil
gebracht in de lusthof van de koning.

Een steen werd weggewenteld voor
een donkere grot. Daaruit klonk het
gebrul van de hongerige beesten.

De koning zag Daniël gaan, zonder
verweer, zonder klacht. Daniël was niet
bang voor de dood. Hij liep rustig tussen
zijn beulen, de oude grijze man.

„Moge uw God, die gij zo volhardend
dient, u bevrijden," riep de koning.

Maar Daniël verdween in de gapende
kuil, De steen werd voor de opening ge-
wenteld en verzegeld.

Diep in de grond gromden de leeuwen.

DIE nacht kon de koning niet slapen.
Hij had al niet kunnen eten of drinken
van verdriet, en nu in het donker zag
hij telkens weer Daniël voor zich, zoals
hij rustig de dood inging. Heel de nacht
plaagde hem het zelfverwijt over die
dwaze wet. Zijn beste dienaar was opge-
offerd aan zijn hoogmoed. Hij had wei-
nig hoop. Hij wist wel, dat Daniëls God
een machtig God was. Maar welke God
zou de muilen van uitgehongerde leeu-
wen kunnen toesluiten?

Toen het eerste licht van de morgen
in zijn kamer drong, hield hij het niet
langer uit. Hij ging naar buiten en
haastte zich door zijn tuin naar de
leeuwenkuil. Met kloppend hart stond
hij te luisteren voor de grot ... Het was
heel stil. Een vroege vogel zong in de
struiken.

Darius riep: „Daniël, gij dienaar van
de levende God, heeft uw God u van de
leeuwen kunnen bevrijden?"

En een schok van vreugde ging door
hem heen.

Want uit de diepte antwoordde ee
stern: „O koning, leef in eeuwigheid
Mijn God heeft zijn engel gezonden e
de muil der leeuwen toegesloten, en z
hebben mij geen kwaad gedaan, omdat
ik onschuldig ben."

De koning was zo blij als een kind. Hij
haalde dienaren en riep: „Trekt hem op!
Trekt hem op! Hij leeft!"

En toen Daniël weer voor hem stond,
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zonder een schram, wilde hij wel voor
hem knielen.

Toen dacht hij aan de verraders, die
deze trouwe man hadden willen ver-
moorden. In de vroege morgen nog liet
hij hen van hun bed lichten. Zij gingen
dezelfde weg, die Daniël de vorige
avond was gegaan.

En er kwam geen engel, om hen te
beschermen.

Ze hadden de bodem van de kuil nog
niet bereikt of de leeuwen maakten zich
van hen meester.

KONING Darius vaardigde een nieuw
bevel uit: In heel zijn koninkrijk moest
de God van Daniël geëerd worden.

Daniël leefde verder in vrede en
voorspoed en in het vreemde land is hij
gestorven.

Hij heeft de bevrijding van zijn volk
niet beleefd. Maar hij heeft die vóór zijn
dood wel gezien in schone visioenen, die
God hem toonde.

Hij zong er van in zijn profetieën. Hij
zong ook van de Verlosser, die eenmaal

komen zou. Die, evenals hij, door zijn
vijanden in de dood zou worden gedre-
ven. Maar die ook door Gods macht weer
tot het leven terug zou keren.

Niet, opdat zijn vijanden dan zouden
sterven! Maar opdat ze allen zouden
leven door Hem!
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EINDELIJK was hij gekomen, de dag
waar zoveel ballingen naar hadden ge-
smacht, de dag van hun verlossing. Het
jubeljaar der vrijheid was aangebroken.
Kores, de koning der Perzen, had het
afgekondigd. Maar God, die de harten
der koningen leidt waarheen hij wil, had
het hem bevolen.

Het was de ballingen, alsof zij droom-
den. Van alle kanten verzamelden zij
zich. Lachend en juichend trokken zij
langs de rivier, waar zij zo vaak be-
droefd hadden zitten staren naar het
Westen. Nu waren zij geen gevangenen
meer. Nu waren zij vrij. God had zijn
volk weer aangenomen. Hij had de deur
weer open gezet voor zijn verloren kind.

In een grote, blijde karavaan trokken
zij op, vijftig duizend mensen met have
en goed en met de heilige voorwerpen
van de tempel.

Zerubbabel en Jesua waren de aan-
voerders. Jesua was een priester. Zerub-
babel was een prins uit het geslacht van
David, een kleinzoon van Jojachin, een
achter-achter-kleinzoon van de vrome
Josia.

Zij leidden het volk langs de weg, die
eens, lang geleden, hun voorvader
Abraham was gegaan. Hij wist toen nog
niet, waarheen God hem leiden zou.
Maar zij wisten wèl, waarheen zij gin-
gen. De ouden hadden het land nog
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gekend, want zij hadden er als kinderen
gespeeld, vóór het vreselijke oordeel
kwam. De jongen hadden er over horen
vertellen. Het land hunner vaderen
wachtte hen allen.

Er waren echter ook Joden in Babel,
die de liefde voor hun land en volk
verloren hadden. Het was hun goed
gegaan in het vreemde land. Zij voelden
zich daar thuis. En zij bleven. Maar de
anderen kwamen na een lange en ge-
vaarlijke reis, die vier maanden duurde,
behouden in het heilige land.

Het heilige land! Hoe treurig zag het
er uit! Slechts enkele mensen woonden
verspreid tussen de verwaarloosde
akkers.

Maar de teruggekeerde ballingen be-
gonnen met moed. Zij bouwden de oude
huizen weer op. Zij bewerkten opnieuw
het land. En niet lang na hun aankomst
kwamen ze allen samen tussen de puin-
hopen van Jeruzalem, waar vossen en
jakhalzen rondslopen, om het altaar
weer op te richten.

De ouden wisten nog, waar het ge-
staan had. En op de oude plaats werd
het herbouwd. Toen rookten weer de
altaaroffers voor de Here. Maar bij een
verbrande stad. En voor een tempel, die
in puin lag.

NA maanden kwamen ze nag eens bij-
een. Nu was het plechtig uur gekomen,
waarin de fundamenten van de tempel
zouden worden gelegd.

De jonge mensen juichten, toen met
het grootse werk begonnen werd.

Maar de ouden weenden. Zij hadden
de tempel van Salomo nog gekend. En
zij wisten, dat de tempel die nu ge-
bouwd zou worden, nooit zo heerlijk
worden zou. Want de ark, het teken van
Gods tegenwoordigheid, was voor altijd
verloren gegaan. Het heilige der heili-
gen zou leeg zijn.

WAS het toen, bij het leggen der fun-
damenten voor de tempel, dat die won-
derlijke steen gevonden werd? Hij was
zo groot en zwaar, zo vreemd van vorm,
dat hij tussen de andere stenen
niet scheen te passen. De werklieden
waren er verlegen mee en legden hem
hoofdschuddend terzijde. Maar toen de
bouwmeesters die steen zagen, bleek het,
dat ze zich deerlijk hadden vergist.
Zonder die steen kon de tempel niet
eens worden gebouwd. Het was de aller-
voornaamste, de hoeksteen, waar het
hele grote gebouw op rustte.

De steen, die de bouwlieden versmaad
hadden, was tot een hoeksteen gewor-
den en het was wonderlijk in hun ogen.

TOEN Salomo zijn tempel ging bou-
wen, waren zijn schatkamers vol. En een
groot geestdriftig volk stond gereed om
te helpen.

Nu moest datzelfde werk gebeuren
door dat kleine, nietige volk, dat pas uit
Babel was teruggekeerd.

Maar zij ruimden het puin op en hak-
ten nieuwe stenen. Zij zonden weer
mannen naar Tyrus, om cederhout van
de Libanon.

Niet lang daarna konden zij hulp krij-
gen. De Samaritanen en ook de mensen
die in 't land van Juda waren blijven
wonen, kwamen naar Jeruzalem en
zeiden: .,Laat ons met u bouwen, want
wij zoeken uw God evengoed als gij. Wij
hebben Hem offers gebracht, sinds wi,
wonen in dit land."

Toen was het moeilijk om te weigeren
Maar het moest toch.

Want weliswaar dienden de Samari-
tanen God, maar zij hadden ook hun
afgoden, waarvoor ze zich bogen. Ze
waren eigenlijk heidenen. En als zij
kwamen om te helpen, zouden ze ook
hun zonden meebrengen. Het kleine
volk, dat pas zo zwaar was gestraft, was
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bevreesd opnieuw af te dwalen.
Het heilig werk moest geheel  en al ge-

beuren door Gods eigen volk.
Daarom weigerden ze dapper. En ze

bleven weigeren, ook toen ze haat en
boosheid zagen komen in de ogen
van die anderen. Die trokken ver-
bitterd af. En van die dag af begonnen
hun plagerijen.

Zij vertelden kwaad van de Joden aan
de landvoogd. Zij vernielden hun ge-
reedschap. Zij maakten hun op allerlei
manieren het bouwen onmogelijk.

Toen verloor het volk de moed. Zij
staakten de arbeid aan het huis Gods en
keerden terug naar hun steden. Jaren-
lang bleef de verwoeste tempel onaan-
geroerd.

HET waren slechte tijden. De oogst
mislukte keer op keer. Het kleine volk
zat in grote zorgen en dacht aan geen
tempelbouw meer.

Maar een profeet, Haggai, stond op en
riep het volk weer samen. Hij vuurde
het aan, om opnieuw te beginnen.

Het woord des Heren sprak door hem
aldus: „Is het voor u de tijd om in uw
weldoortimmerde huizen te wonen, ter-
wijl dit huis verwoest ligt? Herbouwt
dit huis. Ik ben met u!"

En Haggaï voorspelde, dat deze tempel
toch heerlijker zou worden dan die van
Salomo. Dáár was alleen het teken van
Gods tegenwoordigheid. Maar in dit huis
zou de Messias zelf zijn voeten zetten.

En nog een andere profeet, Zacharia,
trad op en hielp hem om het volk te
bemoedigen.

„Zó zegt de Here der heerscharen,"
riep hij, „niet door kracht of door ge-
weld, maar door mijn Geest!"

En hij zong van de schone toekomst,
als de Messias gekomen zou zijn.

Toen greep het volk weer moed en
ging aan het werk. De vijanden probeer-

den het wel weer te verhinderen, maar
het gelukte hun niet. Zij stuurden

Tathnaï, de landvoogd, op de Joden af. Deze
vroeg, wie hun dit werk eigenlijk had
opgedragen. Maar toen hij hoorde, dat
koning Kores het bevel gegeven had, en
het bevelschrift van Kores werkelijk in
het land van Babel gevonden werd,
steunde hij zelfs de bouwers met geld en
levensmiddelen. De vijanden hadden
kwaad bedacht, maar God had het ten
goede gekeerd.

Daarna ging het werk voorspoedig, en
na vijf jaar was de herbouw van de tem-
pel voltooid. En op een vrolijk feest
werd het nieuwe Godshuis met grote
offers ingewijd.

VIJFTIG jaren gingen voorbij. De
jonge mensen, die gejuicht hadden, toen
de fundamenten van de tempel werden
gelegd, waren oude mannen en vrouwen
geworden. En nog altijd lagen de muren
van Jeruzalem in puin. Nog altijd was
de stad een open plaats, die niet ver-
dedigd kon worden.

Toen kwam Ezra. Hij was een priester
en schriftgeleerde en woonde in Babel.
Maar hij stond in hoge gunst bij de
koning en kreeg verlof, om naar Jeruza-
lem te gaan. Vijftien honderd Joden
trokken met hem mee. Ze hadden
ruiters mee kunnen krijgen, om hen te
beschermen tegen vijanden en rovers.
Maar Ezra schaamde zich, er om te vra-
gen. Hij vertrouwde immers op God!
En veilig kwamen ze aan.

Het was wel nodig, dat hij kwam.
Want het volk was reeds begonnen om
weer af te dwalen. Vreemde, goddeloze
vrouwen woonden tussen het volk van
God. Maar Ezra roeide die zonde met
grote strengheid uit. Hij kende de wet
van Mozes goed. Die wet moest het volk
óók kennen, dacht hij. Die moest het
leiden en bewaren als een heilig volk.



De mensen luisterden naar Ezra. Zij
bekeerden zich. Ezra's strijd was ge-
wonnen.

Maar toen hij probeerde, om de muren
van Jeruzalem weer op te bouwen, liep
alles mis. De vijanden uit Samaria
schreven een brief naar de koning en
vertelden veel kwaad van het volk.

Toen verbood de koning het werk.

ER woonde in Babel een Jood, die Ne-

hemia heette. Hij was de schenker van
de koning. Dat was een heel voornaam
en gewichtig ambt. En hij moest daar-
bij altijd vrolijk en opgeruimd zijn, want
de koning wilde geen bedrukte gezichten
zien.

Dat was niet moeilijk voor Nehemia,
want hij was een blijmoedig man. Nog
nooit had hij de koning een droevig ge-
laat getoond.

Maar eens is het hem toch wel heel
moeilijk gevallen, om blij zijn werk te
doen.

Nehemia had bezoek gehad van zijn
broeder Hanani uit Jeruzalem. Die had
hem verteld van de verwoeste muren en
van de grote vijandschap, waaronder
het volk te lijden had.

Toen kon Nehemia niet meer eten en
slapen van verdriet. Hij weende om de
ellende van zijn volk en bad om uitkomst.

Toen hij weer voor de koning stond,
de wijn inschonk en die vóór hem zette,
voor hem en de koningin, deed hij wel

zijn best om vrolijk te zijn, maar hij kon
het niet. Hij was een veel te oprecht man
om te kunnen huichelen.
Al  spoedig vroeg de koning: „Wel

Nehemia, waarom staat uw gezicht zo
somber? Gij zijt toch niet ziek? Dit kan
niet anders dan hartzeer zijn."

Nehemia schrok, maar hij vertelde al-
les. En de koning werd niet boos. Hij
hield veel van zijn schenker.

„Wat is dan uw verzoek?" vroeg hij
vriendelijk.

„C) Here, laat het gelukken!" bad
Nehemia in stilte. En hij antwoordde:
„Dat gij, indien het de koning goed-
dunkt, mij zendt naar Juda, om de stad
van mijn vaderen te herbouwen."

De Here verhoorde Nehemia's gebed.
De koning gaf hem verlof om te gaan.
Hij kreeg ruiters mee als geleide en brie-
ven voor de landvoogden, door wier land
hij moest trekken. Als een machtig
man kwam hij in Jeruzalem aan. Maar
niemand wist nog wat hij kwam doen.

Eerst is Nehemia zelf gaan zien, hoe
groot het werk wel was. Midden in de
nacht reed hij op zijn rijdier door de ver-
brande poort in het Westen de stad uit
Alleen een paar knechten waren bi
hem. De hele muur gingen zij rond bij
het licht van de maan. Soms konden zij
niet verder vanwege de grote puinhopen.

Maar Nehemia durfde het werk wel
aan. De volgende morgen riep hij de
oudsten bijeen en vertelde zijn plan.
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Zij zeiden blij: „Wij zullen ons tot de
herbouw gereed maken."

Met krachtige hand vatten zij het
goede werk aan! Maar wat was het
moeilijk! Want de vijanden lieten hen
niet met rust; de Samaritanen met hun
aanvoerder Sanballat, de Ammonieten
met hun aanvoerder Tobia. En de Ara-
bieren kwamen ook nog.

„Wat doen die machteloze Joden!"
smaalde Sanballat.

„Als een vos tegen hun muren
aanspringt, brokkelen ze af!" spotte
Tobia.

Maar zij zeiden: „De God des hemels,
Hij zal het ons doen gelukken!"

En zij werkten door, terwijl de vij-
and om hen heen zwierf in gewapende
benden om hen zo mogelijk te overrom-
pelen. De helft der Joden bouwde. De
andere helft hield de wacht. Zo bouw-
den zij, vanaf het eerste licht totdat de
sterren blonken. Dan werden de wacht-
posten uitgezet en de anderen gingen
slapen. Maar Nehemia en zijn mannen
kwamen niet uit de kleren.

NOG een andere vijand was er. Maar
die dreigde niet van buiten. Die was
onder de bewoners zelf.

Er waren Joden, die heel verkeerde
dingen hadden gedaan. Zij kenden de
wet wel en zij deden misschien heel pre-
cies, wat daarin stond. Dat had Ezra
hun wel geleerd.

Maar zij hadden de liefde niet. Want
zij hadden hun broeders slecht behan-
held. In tijden van tegenspoed hadden
andere mensen geld van hen geleend. En
toen ze het niet konden terugbetalen,
hadden die rijke Joden de kinderen van
de armen tot hun slaven gemaakt.

Toen kwam er grote ontevredenheid
onder het volk. Maar toen Nehemia
toornde tegen die slechte woekeraars —
Nehemia, die zelf al zijn geld over had

voor zijn volk — schaamden zij zich. Zij
lieten allen hun slaven vrij.

HET werk ging weer voort. De muren
groeiden. De vijanden zagen met ver-
bazing, dat het toch gelukken zou.

Toen probeerden zij Nehemia weg te
lokken.

„Kom eens bij ons, wij moeten eens
samen praten," zeiden ze.

Maar hij wist, dat zij hem doden wil-
den, en hij kwam niet.

„Ik heb het veel te druk," antwoord-
de hij.

Toen probeerden ze hem bang te
maken.

„Wij zullen de koning vertellen, dat
je in opstand wilt komen en koning van
Jeruzalem wilt worden!" zeiden ze.

Maar Nehemia liet zich niet bang
maken. Hij wist, dat God voor hem
zorgde.

EN eindelijk is ondanks alle tegen-
stand en moeilijkheden het grote werk
voltooid. Het was wonderlijk in de ogen
van de vijanden.

Toen is er een groot feest gevierd.
Ezra heeft de wet van Mozes voorge-

lezen en het volk heeft het verbond met
God hernieuwd. Het beloofde, om zich
trouw aan de wet te houden en een
heilig volk te zijn.

NU was Jeruzalem weer als vroeger
een sterke mooie stad op de heuvels van
Juda.

Eens was zij veroverd en verwoest,
omdat zij de liefde verloren had.

En nog was de stad niet vrij.
Nog had zij geen eigen koning.
Maar Hij zou komen: De grote Koning,

op wie men al eeuwen wachtte.
Door deze poorten zou Hij gaan. En

deze tempel zou Hij betreden.
Maar als die koning komen zou, zou

er dan liefde zijn?
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ER was eens een jong meisje, dat door
God gebruikt werd om haar volk, het
volk der Joden, het leven te redden.

Zij leefde in het grote rijk der Meden
en Perzen, in de hoofdstad Susan. Het
was in de tijd, toen de eerste Joden reeds
uit de ballingschap terug waren ge-
keerd. Dat meisje was Esther.

AHASVEROS, de koning der Meden
en Perzen, vierde met al zijn vorsten en
dienaren op de koningsburcht Suzan een
schitterend feest, dat zeven dagen duur-
de. Men lag op rustbedden van goud en
zilver en dronk uit gouden bekers, alle
verschillend van elkander, de koninklij-
ke wijn. Niets had de koning gespaard
om het feest groot en heerlijk te maken.
En op de laatste dag, toen allen heel
vrolijk waren, wilde hij zijn gasten nog
een genoegen doen. Hij wilde hun de
mooiste van zijn vrouwen laten zien.

De koning had veel vrouwen. Maar
koningin Vasthi was de mooiste. En
daarom zond hij een boodschap, dat zij
moest komen, getooid met de koninklijke
kroon en in haar mooiste kleed.

Maar koningin Vasthi vierde ook een
feest in haar paleis met haar hofdames
en zij kwam niet, want zij wilde niet te
kijk staan voor al die mannen.

Toen werd de koning heel boos en hij
vroeg aan zijn wijzen en raadsheren:

„Wat moet er volgens de wet met
koningin Vasthi gebeuren, nu zij het be-
vel van koning Ahasveros niet heeft op-
gevolgd?"

De wijzen en raadsheren antwoordden:
„Zij moet streng gestraft worden, koning.
Want anders zullen onze vrouwen, als zij
het horen, ook ongehoorzaam worden.
Zij moet afgezet worden als koningin."

En zo gebeurde. Een vrouw was in die
tijd niet meer dan een slavin.

Later, toen de boosheid van de ko-
ning bedaard was, had hij toch spijt van
zijn daad. Maar zijn woord was onher-
roepelijk, hij kon Vasthi niet meer in
eer herstellen.

En om hem te troosten, vroegen zijn
dienaren: „Zullen wij weer een andere
vrouw voor de koning zoeken? Zullen
wij alle mooie meisjes uit het hele land
bijeenbrengen in het vrouwenhuis? Dan
kunt u daar de mooiste uit kiezen om
koningin te zijn in de plaats van
Vasthi!"

Dat vond de koning goed.

NU woonde er in de stad Susan een
oude Jood, die Mordechaï heette, en in
zijn huis woonde een jong meisje, mooi
en rein als witte myrtebloesem. Hadassa
was haar naam.

Mordechaï was haar pleegvader. Haar
vader en moeder waren gestorven en hij
had haar als dochter aangenomen.

Zij hielden veel van elkaar. Maar toen
de knechten van de koning uitgingen
om een vrouw voor de koning te zoe-
ken, zagen zij ook de bekoorlijke Hadas-
sa en namen haar mee naar het paleis.
Naar haar wil werd niet gevraagd.

Mordechaï bleef achter, eenzaam en
ongerust. Waarom had God hem zijn
kind laten ontnemen? Iedere dag wan-
delde hij voor de voorhof van het vrou-
wenhuis, om te vernemen hoe het met
Hadassa ging en wat er met haar zou
gebeuren.

En weldra hoorde hij, dat de koning
haar de mooiste en liefste van alle jonge
vrouwen vond. Ahasveros kreeg haar
lief en verhief haar tot koningin in de
plaats van Vasthi.

Toen kreeg ze ook een nieuwe naam.
Voortaan heette zij Esther.
Maar, koningin Esther had aan nie-
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mand verteld, dat zij een meisje was uit
het verachte volk der Joden.

Mordechaï zat voortaan in de poort
van het paleis. Hij zat daar iedere dag,
zo trouw alsof hij er hoorde. Men lette
al niet meer op hem.

Maar Mordechaï zag ieder die voorbij-
kwam en hoorde alles wat daar gespro-
ken werd.

Twee hovelingen van de koning ston-
den er eens te fluisteren in een verbor-
gen hoek. Ze waren boos op de koning
en maakte een plan om hem te doden.

Maar Mordechaï had alles gehoord en
waarschuwde Esther. Esther vertelde
het aan de koning. En nog juist op tijd
werden de twee hovelingen gevangen
genomen en gestraft.

Het leven van de koning was gered.
En zijn schrijvers tekenden die gebeur-
tenis op in het kroniekboek, waarin al-
les geschreven stond, wat de koning had
gedaan. Maar aan Mordechaï dacht de
koning niet meer.

HAMAN was een van de dienaren van
de koning. Maar hij stond hoger in de
gunst van zijn heer dan al de anderen
en de koning maakte hem eerste minis-
ter van het grote rijk.

Als hij uitging door de poort van het
paleis, moesten alle mensen diep voor
hem buigen. Dat had de koning bevolen.

Maar Mordechaï boog niet. Mordechaï
deed, alsof hij Haman niet zag.

Want Mordechaï wist, dat Haman een
Amalekiet was, een man van dat wrede
volk, dat heel lang geleden het volk
Israël had willen vermoorden, toen het
nog maar pas in Egypte als volk gebo-
ren was. Hij was een nakomeling van
Agag, de trotse koning der Amalekieten,
die door Saul bestreden was. En even
wreed en hoogmoedig, even slecht en lis-
tig als Agag was Haman.

Dáárom boog Mordechaï niet. Want

hij, Mordechaï, was een nakomeling van
Saul.

Saul en Agag waren vijanden.
Mordechaï en Haman waren het ook.
En de strijd, die eeuwen lang gestre-

den was tussen die twee volken, Israël
en Amalek, barstte hier tussen die twee
mannen weer uit.

Haman was woedend, toen hij merkte,
dat Mordechaï niet boog. Hij had hem
gemakkelijk kunnen doden, maar dat
was hem te gering. Hij wilde méér! Wat
zijn voorvaderen gepoogd hadden in de
woestijn, dat zou hij nu alleen wel doen!

Eén Jood had het gewaagd, om hem
niet te eren; het hele volk zou er voor
boeten. Uitroeien zou hij het, in heel het
koninkrijk!

Hij genoot als hij er aan dacht.
De goden moesten de dag aanwijzen.

Haman wierp het pur, dat is het lot. En
het lot viel op de dertiende dag van de
twaalfde maand.

Toen zei Haman tot de koning: „O
koning, er woont een volk verstrooid in
uw hele koninkrijk. Het is een oproerig
en ongehoorzaam volk, dat zich niet aan
uw wetten stoort. Het zou het beste zijn,
als u het uitroeide. Al hun geld zou dan
bij uw schatten komen."

De koning trok zijn zegelring van de
vinger en gaf die aan Haman.

„Doe met dat volk, wat gij wilt," zei
hij onverschillig, „en dat geld zij u ge-
schonken!"

En Haman, zeer voldaan, schreef be-
velschriften uit naam van de koning, dat
op de dertiende dag van de twaalfde
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maand alle Joden moesten worden uitge-
roeid en dat men hun bezittingen moest
buitmaken.

Hij verzegelde de brieven met de
zegelring des konings, waardoor het ge-
bod onherroepelijk werd. Hij zond ze
met ijlboden door heel het land. Toen
was hij gerust.

En terwijl hij met de koning zat wijn
te drinken, weeklaagden in de stad de
wanhopige Joden.

MORDECHAI zat voor de poort, in
diepe rouw en met gescheurde kleren.
Maar hij had nog hoop op redding. Nu
begreep hij, waarom hij Esther had moe-
ten missen en waarom zij de vrouw van
de koning geworden was.

Hij schreef haar een brief.
„Er is nog één kans," schreef hij. „Jij

moet naar de koning gaan en om ge-
nade smeken voor je zelf en je volk."

Het was levensgevaarlijk, wat Esther
moest doen. Voor ieder was het streng
verboden ongeroepen voor de koning te
verschijnen. Dit werd met de dood ge-
straft. Alleen diegene mocht blijven
leven, aan wie de koning de gouden
scepter toereikte.

Zij schreef terug aan Mordechaï en
vroeg: „Verzamel al de Joden uit Susan
en laat ze allen voor mij bidden. Dan
zal ik, tegen de wet in, naar de koning
gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Dan
sterf ik met mijn volk."

HET werd angstig stil in de konings-
zaal, toen men Esther bij de ingang zag
staan. Alle hovelingen zagen verbaasd
en verschrikt naar de vrouw, die het
waagde hier te verschijnen, en zij hiel-
den de adem in.

Maar de koning zag haar ogen, waar-
in zo veel verdriet lag. En hij vergat om
boos te zijn.

Hij reikte haar zijn gouden scepter

als teken van zijn gunst en vroeg: „Wat
hebt gij, koningin Esther, en wat is uw
wens? Al was het de helft van het
koninkrijk, het zal u gegeven wor-
den!"

Toen vroeg Esther alleen maar, of de
koning met zijn voornaamste dienaar
Haman die dag in haar paleis wilde
komen eten.

Maar de koning begreep wel, dat zij
dáárvoor haar jonge leven niet had ge-
waagd, en dat er nog iets anders was.
Hij nam haar uitnodiging aan en ver-
scheen die dag met Haman aan haar
tafel, hij vriendelijk, Haman glimmend
van hoogmoed. Toen zij gegeten hadden,
vroeg de koning: Wat is uw verzoek?
Het zal u toegestaan worden, al was het
de helft van het koninkrijk!"

Maar Esther had nog geen moed, om
te zeggen, wat zij wilde. Zij vroeg al-
leen of de koning de volgende dag weer
met Haman aan haar tafel wilde komen.
Dan zou zij hem antwoorden op zijn
vraag.

En gelukkig, de koning weigerde niet.

DIE avond ging Haman hoog opge-
richt naar huis, nog veel trotser dan
anders. Maar toen hij door de poort ging
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en daar Mordechaï zag zitten, die nog
niet boog, was al zijn vreugde bedorven.
Het duurde niet zo lang meer, vóòr hij
wraak kon nemen. Maar toch wilde hij
zich niet al die tijd door die koppige
Jood laten tarten.

Bitter kwam hij thuis en vertelde aan
zijn vrouw en zijn vrienden alles, wat er
die dag gebeurd was. „Ik alleen werd
aan de maaltijd genodigd door koningin
Esther! En ook voor morgen ben ik ge-
vraagd. Maar wat helpt mij dat, zolang
die Mordechaï daar zit in de poort?"

Maar zij zeiden: „Wees toch vro-
lijk! Vraag morgen aan de koning of je
die Jood vast doden mag! Hij zal het
zeker toestaan. Dan kun je welgemoed
met de koning naar de maaltijd
gaan!"

Dàt zou Haman doen. Hij liet al vast
een paal oprichten van vijftig el hoog
en kon niet slapen van verlangen naar
de morgen. Dàn zou die gehate Morde-
chaï op de paal worden gespietst!

MAAR ook de koning kon die nacht
niet slapen. En toen hij lang had liggen
woelen, riep hij een dienaar en gebood
hem om een kroniekboek te halen en
hem wat voor te lezen.

De dienaar gehoorzaamde en het was
geen toeval, dat hij juist dat gedeelte
las, waar stond, hoe Mordechaï eens het
leven van de koning had gered.

De koning vroeg: „Welke eer is daar-
voor aan Mordechaï bewezen? Welke be-
loning is hem geschonken?"

De dienaar antwoordde: „Hem is
niets geschonken, o koning!"

De koning zag, dat het eerste licht van
de morgen binnendrong in het paleis en
vroeg: „Is er al een van mijn raads-
heren?"

Ja, Haman was er reeds. Hij was heel
vroeg naar het paleis gegaan, hunke-
rend naar de dood van zijn vijand.

Toen hij binnenkwam, vroeg de ko-
ning: „Haman, zeg mij, wat zal men de
man doen, aan wie de koning eer wil
bewijzen?"

Haman dacht: „Welke man zou de
koning groter eer willen bewijzen dan
mij?" En hij bedacht de grootste eer, die
mogelijk was.

Hij antwoordde: „Die man moet op
het paard van de koning door de stad
rijden, bekleed met een koninklijke
mantel. En één van de voornaamste die-
naren moet vóór hem lopen en roepen:
„Zó wordt gedaan aan de man, aan wie
de koning eer wil bewijzen!"

Toen zei de koning: „Haast u, haal dat
kleed en dat paard, en doe zo met de
Jood Mordechaï, die in de poort des
konings zit."

Het was bijna te veel voor Haman,
maar hij moest gehoorzamen!

Hij haalde Mordechaï en trok hem
het kleed van de koning aan, hij zette
hem zelf op het paard van de koning.
Hij liep voor hem uit door de straten en
riep met schorre stem: „Zó wordt ge-
daan aan de man, aan wie de koning
eer wil bewijzen."

Daarna keerde Mordechaï terug naar
de poort des konings, maar Haman
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haastte zich naar huis, treurig, schichtig
als een geslagen hond.

Toen hij zijn vrouw en zijn vrien-
den vertelde, wat hem overkomen was,
schudden zij bezorgd het hoofd en von-
den dit een boos voorteken. Als er maar
geen grotere ramp op volgde!

Maar de dienaren van de koning
kwamen reeds om Haman te halen voor
het feestmaal, dat Esther had aange-
richt.

En deze eer was toch maar voor hem
alleen. Hij was nog altijd de voornaam-
ste gunsteling van de koning. En de dag
van zijn wraak zou wel komen!

VOOR de tweede maal zaten de
koning en Haman aan Esthers tafel. En
weer vroeg de koning vriendelijk: „Wat
is uw verzoek, koningin Esther? Het zal
u gegeven worden, al zou het de helft
van het koninkrijk zijn."

Toen kon Esther niet langer zwijgen.
„O koning!" smeekte zij wanhopig,

„schenk mij het leven, mij en mijn volk,
want wij zijn verkocht om uitgeroeid te
worden."

De koning was heel verbaasd. Wie zou
het wagen, om hem zijn liefste vrouw te
ontnemen?

Zijn ogen flikkerden van boosheid.
„Wie is hij en waar is hij, die zo iets

wil doen?" riep hij.
Esther wees naar Haman, die doods-

bleek aan haar tafel zat.
„Een verdrukker, een vijand, Haman,

die booswicht daar," antwoordde zij.
De koning stond toornig op en liep

naar buiten om na te denken. Nu pas
drong het tot hem door, hoe laag hef,
plan van Haman was, nu het ook zijl
eigen vrouw betrof.

Toen hij weer binnenkwam, zag hij,
dat Haman neergevallen was op het
rustbed waarop Esther lag, smekend om
genade. Groter belediging was er niet.
En toen de koning ook nog hoorde, dat
Haman Mordechaï had willen doden en
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een dienaar hem de paal wees, die hij
reeds had opgericht, was hij buiten zich
zelf van woede.

„Spietst hèm daarop!" riep hij.
Vijftig ellen hoog, op zijn eigen paal,

hing niet veel later het lijk van Haman,
de Amalekiet. Maar Mordechaï, de Jood,
werd in zijn plaats de voornaamste
dienaar van de koning.

TOEN ging het ook verder wel goed.
Het gebod van Haman kon niet her-

roepen worden. Maar Mordechaï en
Esther kregen nu de zegelring van de ko-
ning en mochten bevelen, wat zij wilden.

Zij maakten een nieuw gebod, waar-
bij aan de Joden werd toegestaan om
zich te verdedigen, als zij werden aan-
gevallen.

En toen de dertiende dag van de
twaalfde maand gekomen was, versloe-
gen de Joden hun vijanden overal.

Zij hebben het nooit meer vergeten.
Haman had het pur, het lot, reeds ge-

worpen over het volk, maar God had het
wonderlijk gered. En van die tijd af vier-
den de Joden ieder jaar het Purimfeest.
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LANG, héél lang, was het geleden, dat
Adam en Eva het paradijs moesten ver-
laten en hun moeilijk leven begonnen op
de aarde, gescheiden van God.

Hun leven was een harde strijd ge-
worden, met aan het eind de dood. Maar
i a hun donker leven bleef nog één ster
stralen. Eén groot geschenk had God
hun meegegeven uit het paradijs. Dat
was de zekerheid, dat eens de Verlosser
zou komen, die sterker was dan zonde
en dood en die het tussen God en
de mensen weer helemaal goed zou
maken.

Die zekerheid, dat geloof gaf Adam en
Eva kracht in het harde, verdrietige
leven.

Toen zij stierven, was die belofte van
God nog niet vervuld.

Maar Hij zou komen, óók voor hen!
En daarom gingen zij nu reeds, door

de donkere poort van de dood naar het
land van eeuwig geluk.

Door het geloof!

ZOALS het die eerste mensen ging,
ging het met alle vromen, die na hen
leefden.

Zij hoopten, zij geloofden, zij bouwden
op Gods beloften.

En zij stierven, zonder dat de vervul-
ling gekomen was.

Maar het geloof in Gods trouw had
hun leven gelukkig gemaakt.

Door dat geloof werden zij gerecht-
vaardigd: God vergaf hun àl hun
zonden.

Door dat geloof gingen zij de hemel
binnen.

DOOR het geloof heeft Abel God een
beter offer gebracht dan Kaïn.

Daarom sloeg de Here acht op hem
en getuigde daardoor, dat hij rechtvaar-
dig was.

DOOR het geloof had Henoch moed
om te prediken en daardoor is hij weg-
genomen, zodat hij de dood niet zag, en
hij werd niet meer gevonden, want God
had hem weggenomen.

DOOR het geloof heeft Noach eerbie-
dig de ark toebereid tot redding van zijn
huisgezin.

DOOR het geloof was Abraham ge-
hoorzaam, toen hij door God geroepen
werd en hij vertrok zonder te weten,
waar hij komen zou. Hij woonde in ten-
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ten in een vreemd land, gerust en tevre
den, want hij wachtte op een beter
vaderland. Dat was niet het land, waar
hij vandaan gekomen was, want dan had
hij terug kunnen keren. Het was het
hemels vaderland, waar hij naar ver-
langde.

Door het geloof heeft hij Izak ten offer
gebracht, want hij wist, dat God bij
machte was hem zelfs uit de doden op
te wekken; en daaruit heeft hij hem ook
bij wijze van spreken teruggekregen.

DOOR het geloof hebben ook Izak en
Jakob geleefd, en door het geloof heeft
Jozef bevel gegeven, zijn stoffelijk over-
schot mee te voeren naar Kanaän.

DOOR het geloof is Mozes na zijn ge-
boorte drie maanden door zijn ouders
verborgen gehouden, en zij hebben het
bevel des konings niet gevreesd.

DOOR het geloof heeft Mozes, vol-
wassen geworden, geweigerd, om door te
gaan voor een zoon van Farao's dochter,
maar hij heeft liever met het volk Gods
kwaad verdragen, dan tijdelijk van de
zonde te genieten. De beloften van God
waren groter rijkdom dan de schatten
van Egypte. En door het geloof heeft hij
Egypte verlaten, zonder de toom des
konings te duchten. Want hij bleef
standvastig, als ziende de Onzienlijke.

DOOR het geloof is Israël door de
Rode Zee getrokken als over droog land,
terwijl de Egyptenaars verdronken.
Door het geloof zijn de muren van
Jericho neergestort. Door het geloof is
Rachab, de zondige vrouw, niet met de
ongehoorzamen omgekomen, daar zij de
verspieders met vrede had opgenomen.

EN wat moet ik nog verder noemen?
Gideon, Simson, David, Samuël, de

vrome koningen, de profeten, zij heb-

ben allen geleefd door het geloof.
Door het geloof hebben zij grote din-

gen gedaan: koninkrijken onderworpen,
vijandige legers doen afdeinzen, doden
weer opgewekt, folteringen verdragen
en van geen bevrijding willen weten,
omdat zij in een beter leven geloofden.

Daniël heeft de muilen der leeuwen
dichtgesnoerd, zijn drie vrienden heb-
ben de kracht van het vuur gedoofd, de
gevangenis en de modderige kuil brach-
ten Jeremia niet tot zwijgen.

Het geloof was de kracht van hun
leven.

Maar zij zijn allen gestorven en
hebben het beloofde niet verkregen.

Zij hebben de Messias niet gezien.

MAAR God vergat zijn beloften niet!
Duizenden jaren hadden de mensen

reeds gewacht.
Maar al die tijd dacht God aan wat

Hij had beloofd.
Dáárom redde hij Noach, toen heel de

wereld onderging in de zondvloed.
Dáárom riep hij Abraham, toen die

wereld Hem wéér vergat.
Dáárom verloste Hij het volk uit

Egypte en leidde en verzorgde het als
een adelaar zijn jong.

Dáárom had Hij altijd weer geduld
met zijn volk, hoe zwaar het Hem ook
tergde. Daarom ook had Hij het in de
ballingschap bewaard en teruggeleid
naar het land.

Dáár mocht het nu weer wonen.
En wachten ...
Maar lang zou het niet meer dure

 was een duistere tijd voor Isra ëli
Profeten, die het volk Gods woord

deden horen, waren er niet meer. Male-
achi, in de tijd van Ezra, was de laatste
geweest.

Vijanden kwamen het volk onderwer-
pen. Al de grote wereldrijken uit de



DOOR HET GELOOF 	 327

droom van Nebukadnézar en nòg meer.
Vooral de Syriërs of Arameeërs onder-
drukten het wreed. Toen hebben de
Makkabeeën, vijf dappere zonen van
een priester, gepoogd om Israël vrij te
maken en voor korte tijd is het gelukt.

Maar de Romeinen kwamen met
ijzeren kracht en onderwierpen het voor-
goed.

En nog kwam de Messias niet!

MAAR eindelijk, na zoveel eeuwen
van hopen en wachten, was Gods tijd ge-
komen!

Toen kwam Hij, die zijn volk voor
altijd vrij zou maken; die voor de hele
wereld de Redder wilde zijn.

Hij was de blinkende morgenster in
de duistere nacht van zonde.

Hij was de zon der gerechtigheid, die
een nieuwe dag deed komen.

In Bethlehem werd Hij geboren.
Jezus Christus is zijn naam!
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